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ROZDZIA 1.

I. Ksiga rodu Chrystusa Pana 1—17. II. Poczcie

si Jezusa z Ducha witego 18— 19. UJ. Uka-
zanie si Anioa Paskiego Józefowi 20—25.

TT"SIGA o rodzie Jezusa
*^- Chrystusa, syna Dawido-
wego, syna Abrahamowego.
2. Abraham spodzi Izaaka,

a Izaak spodzi Jakóba, a Ja-

kób spodzi Jud i braci jego.

3. A Juda spodzi Faresa i

Zar z Tamary, a Fares spo-
dzi Hesrona, a Hesron spo-
dzi Arama.
4. A Aram spodzi Aminada-

ba, a Aminadab spodzi Naa-
sona, a Naason spodzi Sal-

mona.

o. A Salnion spodzi Booza
z Rahaby, a Booz spodzi Obe-
da z Ruty, a Obed spodzi Jes-

sego.

6. A Jesse spodzi Dawida
króla, a Dawid król spodzi
Salomona z tej, która bya o-
n Uryjaszow.
7. A Salomon spodzi Roboa-

ma, a Roboam spodzi Abija-

sza, a Abijasz spodzi Az.
8. A Aza spodzi Jozafata, a

Jozafat spodzi Jorama, a Jo-

ram spodzi Ozyjasza.

9. A Ozyjasz spodzi Joata-

ma, a Joatam spodzi Achaza,

a Achaz spodzi Ezechijasza.

10. A Ezechijasz spodzi Ma-
nasesa, a Manases spodzi A-
mona, a Amon spodzi Jozy-

jasza.

1 1

.

AJozyjasz spodziJeho-
nijasza i braci jego w czasie za-

prowadzenia do Babilonu.

12. A po zaprowadzeniu do

Babilonu Jechonijasz spodzi
Salatyjela, a Salatyjel spodzi
Zorobabela.

13. A Zorobabel spodzi Abi-

juda, a Abijud spodzi Elijaki-

ma, a Elijakim spodzi Azora.

14. A Azor spodzi Sadoka, a

Sadok spodzi Achima, a A-
chim spodzi Elijuda.

15. A Elijud spodzi Eleaza-
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ra, a Eleazar spodzi Matana,

a Matan spodzi Jakóba.

16. A Jakób spodzi Józefa,

ma Maryi, z której si naro-

dziJezus, któregozowi Chry-
stusem.

17. A tak wszystkich pokole
od Abrahama a do Dawida
jest pokole czternacie, a od

Dawida a do zaprowadzenia

do Babilonu, pokole czterna-

cie, a od zaprowadzenia do

Babilonu a do Chrystusa, po-

kole czternacie.

II. 18. A narodzenie Jezusa

Chrystusa stao si tak: Gdy
Maryja, matkajego, polubion
bya Józefowi, pierwej ni si
zeszli, okazaa si brzemienn
z Ducha witego.
19. A Józef, m jej, bdc

sprawiedliwym i nie chcc jej

osawi, chcia j potajemnie

opuci.
m. 20.Agdy o tern rozmyla,

oto, Anio Paski we nie mu
si ukaza, mówic: Józefie, sy-

nu Dawidów! nie bój si przy-j Maryi, ony swojej; albo-

wiem, co si w niej poczo, z

Ducha witego jest.

21. A urodzi syna, i nadasz

mu imi Jezus; albowiem on

zbawi lud swój od grzechów ich.

22. A to si wszystko stao,

aby si wypenio, co powie-

dzia Pan przez proroka, mó-
wicego :

23. Oto, Panna bdzie brze-

mienn i urodzi syna, i nadadz
mu imiEmanuel, co si wyka-
da: Bóg z nami.

24. A Józef obudziwszy si ze

snu, uczyni, jak mu rozkaza
Anio Paski, i przyj on
swoj,
25. I nie zazna jej, a uro-

dzia syna swego pierworodne-

go, i nada mu imi Jezus.

ROZDZIA 2.

I. Przybyciemdrcowi—12. II. Ucieczka do Egiptu
1*3—15. m. Rze dzieci w Betlehemie 16—18.
IV. Powrót z Egiptu 19—23.

GDY si Jezus narodzi
-^- w Betlehemie Judzkim za

dni króla Heroda, oto, mdrcy
ze wschodu soca przybyli do

Jerozolimy, mówic:
2. Gdzie jest ten, który si

narodzi, Król ydowski? Bo-

my widzieli gwiazd jego na

wschodzie, i przybylimy od-

da mu pokon.
3. Co gdy król Herod usy-

sza, zatrwoy si, i wszystka

Jerozolima z nim;

4. I zebrawszy wszystkich

przedniejszych kapanów i na-

uczycieli ludu, wywiadywa si
od nich, gdzie si ma Chrystus

narodzi.

5. A oni mu rzekli: w Betle-

hemie Judzkim; bo tak napi-

sano przez proroka:

6. I ty, betlehemie, ziemio

Judzka! adna miar nicjeste

najmniejsz miedzy ksity
Judzkimi; albowiem z ciebie
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wyjdzie wódz, który pa b-
dzie lud mój Izraelski.

7. Wtedy Herod, wezwawszy
potajemniemdrców,dokadnie
siwywiadywaodnicho czasie,
którego si gwiazda ukazaa.

8. A posawszy ich do Betle-

hemu, rzek: idcie i pilnie si
wywiadujcie o dziecitku; a

gdyznajdzieci, oznajmij cierni,

abym i ja poszed odda mu
pokon.
9. Oni tedy, wysuchawszy

króla, poszli; i oto, gwiazda,

któr widzieli na wschodzie,

prowadzia ich, a doszedszy,

stana nad miejscem, gdzie

byo dziecitko.

10. A gdy ujrzeli gwiazd,
uradowali si radoci bardzo

wielk.
11. I wszedszy w dom, zna-

leli dziecitko z Maryj, ma-
tk jego, i upadszy, oddali mu
pokon, i otworzywszy skarby

swoje, ofiarowali mu dary: zo-
to, kadzido i mirr.
12.1bdcupomnieni odBoga

we nie, aby nie wracali do He-
roda, insz drog wrócili do

krainy swojej.

II. 13. A gdy odeszli, oto,

Anio Paski ukaza si we
nie Józefowi, mówic: wsta,
wemij dziecitko i matkjego,

i uchod do Egiptu, ibd tam,

a ci powiem ; albowiem Herod
bdzie szuka dziecitka, aby
je zatraci.

14. On tedy wstawszy, wzi
dziecitko i matk jego w no-

cy, i uszed do Egiptu,

15. I by tam a do mierci

Heroda; aby si wypenio, co

powiedzia Pan przez proroka,

mówicego: Z Egiptu wezwa-
em syna swego.

III. 1 6 . Wtedy Herod ujrzaw-

szy, e go mdrcy zawiedli, roz-

gniewa si bardzo, i posaw-
szypozabijawszystkie dziatki,

które byy w Betlehemie i w
caej okolicyjego, od dwóch lat

i niej, wedug czasu, o którym
si dokadnie wywiedzia od

mdrców.
17. Wtedy si wypenio, co

powiedziano przez Jeremijasza

proroka, mówicego:
18. Gros w Ramie syszano,

lament, i pacz, i narzekanie

wielkie: Rachel paczca dzia-

tek swoich; i nie daa si po-

cieszy, dla tegoe ichniemasz.

IV. 19. A gdy umar Herod,

oto, Anio Paski ukazuje si
we nie Józefowi w Egipcie,

20. Mówic: wsta, wemij
dziecitko i matk jego, i id
do ziemi Izraelskiej ; albowiem
pomarli ci, którzy nastawali na
ycie dziecicia.

21

.

Aonwstawszy, wzi dzie-

citko i matkjego, i przyszed
do ziemi Izraelskiej.

22.Gdyzausysza,eArche-
laus króluje w ziemi Judzkiej

w miejsce Heroda, ojca swe-
i*
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go,ba si tami ; ale upomnio- j
rzek im : plemi jaszczurcze

!

nybdc odBoga we nie, usta- 1 któ was nauczy, ebycie u-

pi w strony Galilejskie; ciekali przed przyszym gnie-

23. I przyszedszy mieszka wem?
wmiecie, które zowi Naza- 8. Przynocie tedy owoce go-
ret; aby si wypenio, co po-|dne upamitania;
wiedziano przez proroków: Na- 1 9. I nie mniemajcie, e moe-
zareczykiem nazwany bdzie, i cie mówi sami w sobie: ojca

mamyiU)rahama ; albowiem po-

ROZDZIA 3.

I. Jan Chrzciciel kae na puszczy 1—12. II. Chrzest

Chrystusa Pana w Jordanie 13— 17.

W one dni przyszed Jan
-^ Chrzciciel, kac na pu-

szczy w ziemi Judzkiej,

2. 1 mówic : Upamitajcie si,

albowiem si przybliyo króle-

stwo niebieskie.

3. Ten bowiem jest, o którym
powiedziano przezIzajasza pro-

roka, mówicego: Goswoaj-
cego na puszczy: gotujcie dro-

g Pask, prostemi czycie
cieki jego.

4. A Jan mia odzienie z sier-

ci wielbldowej i pas skórzany

okoo biódr swoich, a pokar-

memjego bya szaracza i miód
leny.
5.Wtedywychodzia do niego

j

II. 13.Wtedy Jezus przyszed
Jerozolima, i wszystka ziemia I z Galilei nad Jordan do Jana,

Judzka, i wszystka kraina oko-
]

aby by ochrzczonym od niego.

o Jordanu;

wiadam wam, i Bóg i z tych

kamieni wzbudzi moe dzieci

Abrahamowi.
10. A ju i siekiera do ko-

rzenia drzew jest przyoona

:

wszelkie tedy drzewo, które nie

przynosi owocu dobrego, bywa
wycite i w ogie wrzucone.

11. Ja was chrzcz wod ku
upamitaniu; ale ten, który

przyjdzie za mn, mocniejszy

jest odemnie; którego obuwia

nosi niejestem godzien ; onwas
chrzci bdzie Duchem wi-
tym i ogniem.

12. Którego opata jestw rku
jego, iwyczyci klepisko swoje,

i zgromadzi pszenic swoj do

gumna, ale plewy spali ogniem

nieugaszonym.

6. I byli chrzczeni od niego

w Jordanie, wyznajc grzechy

swoje.

7. A gdy ujrza wielu zFary-

14. Ale mu Jan wzbrania,

mówic: ja potrzebuj by o-

chrzczonym od ciebie, a ty

przychodzisz do mnie?

15. A odpowiadajc Jezus

zeuszow i Saduceuszów przy-
j

rzek do niego: ustp teraz; al-

chodzcych do chrztu jego, bowiem tak przystoi nam. fcbj
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my wypenili Wszelk spra-

wiedliwo. Wtedy mu ustpi.
16. 1 Jezus ochrzczony bdc,

wnet wystpi z wody, i oto, o-

tworzyy si mu niebiosa, i wi-

dzia Ducha Boego, zstpuj-
cego jako gob, i przychodz-
cego nan.

17. I oto, gos z niebios mó-
wicy: Ten jest Syn mój miy,
w którym mi si upodobao.

ROZDZIA 4.

I. Chrystus poci i zostaje kuszony od dyjaba
1—11. II. Pocztek nauczania 12—17. UL
Wezwanie Apostoów 18—22. IV. Cudowne
uzdrowienie chorych 23—25.

X\7TEDY Jezus zaprowa-

ci bd, aby nie obnizi! cza-

sem o kamie nogi swojej.

7. Rzek mu Jezus: znowu na-

pisano: Nie bdziesz kusi Pa-
na, Boga twego.

8. Wzi go znowu dyjabe
na gór bardzo wysok, i po-

kaza mu wszystkie królestwa

wiata i chwa ich,

9. I rzek mu: to wszystko
dam ci, jeli upadszy oddasz

mi pokon.
10.Wtedymu rzekJezus : id

precz, szatanie ! albowiem napi-

sano: Panu, Bogu twemu, po-

kon oddawa i jemu samemu
suy bdziesz.

dzony zosta na puszcz 11.Wtedy go opuci dyjabe,

przez Ducha, aby by kuszony
od dyjaba.
2. I gdy poci czterdzieci

dni i czterdzieci nocy, potem
akn.
3. I przystpiwszy do niego

kusiciel, rzek: jeli jest Syn
Boy, rzeknij, aby si te ka-

mienie stay chlebem.

4. A on odpowiadajc rzek:
napisano : Nie samym chlebemy bdzie czowiek, ale ka-
dem sowem, wychodzcem z

ust Boych.
5. Wtedy go wzi dyjabe do

miasta witego, i postawi go
na szczycie wityni,
6. I rzek mu: jeli jest Syn
Boy, rzu si na dó, albowiem
napisano: Anioom swoim przy-
kae o tobie, i na rkach nosi

i oto, Anioowie przystpili i

suyli mu.

II. 12.Agdy usyszaJezus,i
Jana uwiziono, wróci do Gra-

lilei

;

13. A opuciwszy Nazaret,

przyszed i zamieszka w Ka-
pernaum, nad morzem, w gra-

nicach Zabulonowych i Nefta-

limowyeh

;

14. Aby si wypenio, co po-

wiedziano przez Izajasza pro-

roka, mówicego:
15. Ziemia Zabulonowa i zie-

mia Neftalimowa przy drodze

morskiej za Jordanem, Gralileja

pogan,

16. Lud, który siedzia w cie-

mnoci, widzia wiato wiel-

k , i siedzcymwkrainie iw cie-

niu mierci wesza wiato.
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17. Od tego czasu pocz Je-

zus kaza i mówi: upamitaj-

cie si, albowiem przybliyo
si królestwo niebieskie.

III. 18. A gdy Jezus chodzi
nad morzem Galilejskiem, uj-

rzadwóch braci, Szymona, któ-

rego zowi Piotrem, iAndrzeja,

brata jego, którzy zapuszczali

sie w morze; albowiem byli

rybakami.

19. I rzek im: pójdcie za

mn, a uczyni was rybakami
ludzi.

20. A oni zaraz opuciwszy
sieci, poszli za nim.

21. I poszedszy stamtd da-

lj, ujrza drugich dwóch braci,

Jakóba, syna Zebedeuszowe-

go, i Jana, brata jego, w odzi
z Zebedeuszem, ojcem ich, na-

prawiajcych sieci swoje, i we-
zwa ich.

22. A oni zaraz opuciwszy
ód i ojca swego, poszli za nim.

IV. 23.1 obchodzi Jezusca
Galilej, uczc w bónicach
ich, i opowiadajc Ewangielij
o królestwie, i uzdrawiajc
wszelk chorob i wszelk nie-

moc midzy ludem.

24. 1 rozesza si wie o nim
po caej Syryi ; i przyprowa-

dzano do niego wszystkich sa-
bych, rozmaitemi chorobami i

cierpieniami dotknitych, i op-
tanych, i lunatyków, i sparali-

owanych ; i uzdrawia ich.

25. A szo za nim wicie ludu z

Galilei, i z Dziesiciogrodu, i z

Jerozolimy, i z ziemi Judzkij,
i z Za-Jordania.

EOZDZIA 5.

I. Którzy i czemu s bogosawieni 1— 12. II.

Apostoowie s sol wiata i wiatoci wiata
13—17. ITT. Zakonu Boego przestrzega
18— 19. IV. O lepsz sprawiedliwo ni jest

Faryzeuszów si stara 20—22. V. Z blini-

mi si jedna 23—45.

JEZUS, widzc tumy lu-

^^ du, wstpi na gór; i gdy
usiad, przystpili do niego u-

czniowie jego.

2. I otworzywszy usta swe,

uczy ich, mówic:
3. Bogosawieni uhodzy w

duchu; alhowiem ich jest kró-

lestwo niebieskie.

4. Bogosawieni, którzy si
smuc ; albowiem oni pociesze-

ni bd.
5. Bogosawieni cisi; albo-

wiem oni odziedzicz ziemi.

6. Bogosawieni, którzy a-
kn i pragn sprawiedliwoci

;

albowiem oni nasyceni bd.
7. Bogosawieni miosierni;

albowiem oni miosierdzia do-

stpi.
8.Bogosawieni czystego ser-

ca; albowiem oni Boga oglda 6

bd.
9. Bogosawieni pokój ozy

nicy; albowiem oni synami

Boymi nazwani bd.
10,Bogosawieni,któraycier

piprzeladowanie dla sprawie-

dliwoci; albowiem ich jest k-

lestwo niebieskie.
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11. Bogosawieni jestecie,

gdy was dla mnie ly bd
i przeladowa, i kamliwie
wszystko ze przeciwko wam
mówi bd;
12. Radujcie si i weselcie si;

albowiem zapata wasza obfita

jest w niebiesiech; tak bowiem
przeladowali proroków, któ-

rzy byli przed wami.

II. 13.Wyjestecie solziemi;

jeli za sól zwietrzeje, czeme
j osol? Na nic si ju nie

przyda, tylko aby bya precz

wyrzucon iod ludzipodeptan.
14. Wy jestecie wiatoci

wiata; nie moe si miasto u-

kry, na górze lece.
15. Ani zapalaj wiecy i sta-

wiaj jej pod korzec, ale na
wieczniku, i wieciwszystkim,
którzy s w domu.
16. Tak niechaj wieci wia-
to wasza przed ludmi, aby
widzieli uczynki wasze dobre,

i chwalili Ojca waszego, który

jest w niebiesiech.

1 7. Nie mniemajcie, em przy-

szed rozwiza Zakon albo

Proroków; nieprzyszedem roz-

wiza, ale wypeni.
III. 18. Zaprawd bowiem po-

wiadam wam: dopóki nie prze-

minie niebo i ziemia, jednajota
albo kreska nie przeminie z Za-

konu, a si wszystko stanie.

19. Ktoby tedy rozwiza je-

dno z tych przykaza najmniej-

szych, i uczyby tak ludzi, naj-

mniejszym bdzie nazwany w
królestwie nicbicskim; a kto-

by czyni i uczy, ten bdzie
wielkim nazwany w królestwie

niebieskiem.

IV. 20. Albowiem powiadam
wam: jeli nie bdzie obfitsz

sprawiedliwo wasza, ni li-

czonych w Pimie i Faryzeu-

szów, nie wnijdzieci do kró-

lestwa niebieskiego.

21. Syszelicie, i rzeczono

przodkom: Nie bdziesz zabi-

ja; a ktoby zabi, bdzie wi-

nien Sdu.
22. A ja wam powiadam, i

kady, kto si gniewa na brata

swego bez przyczyny, bdzie
winien Sdu; a ktokolwiek rze-

cze bratu swemu: Racha! b-
dziewinienRady ; a ktokolwiek

rzecze: Banie! bdzie winien

ognia piekielnego.

V. 23. A tak jeliby ofiaro-

wa dar swój na otarzu, a

tamby wspomnia, i brat twój

ma co przeciwko tobie,

24. Zostaw tam dar swój przed

otarzem, i odejd; pierwej si
pojednaj z bratem swoim, a

potem przyszedszy ofiaruj dar

swój.

25. Zgód si z przeciwnikiem

swoim rycho, póki jest z nim
w drodze, aby ci czasem prze-

ciwnik nie poda sdziemu, i s-
dzia nie poda ci sudze, i aby
nie by wrzucony do wizienia.

26. Zaprawd powiadam ci:
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nie wyjdziesz stamtd, póki nie

oddasz do ostatniego grosza.

27. Syszelicie, i rzeczono

przodkom : Nie bdziesz cudzo-

oy.
28. A ja wam powiadam, i
kady, który patrzy na nie-

wiast, aby jej poda, ju z

ni cudzoóstwo popeniw ser-

cu swojem.

29. Jeli ci tedy prawe oko
twoje gorszy, wyup je i rzu
od siebie; albowiem poyte-
czniej jest dla ciebie, aby zgi-n jeden z czonków twoich,

a cae ciao twoje nie byo
wrzucone w ogie piekielny.

30. 1 jeli ci prawa rka two-

ja gorszy, odetnij j i rzu od

siebie; albowiem poyteczniej

jest dla ciebie, aby zgin je-

den z czonków twoich, a cae
ciao twoje nie byo wrzucone
w ogie piekielny.

31. Powiedziano te: Ktoby
opuci on swoj, niech jej

da list rozwodowy.
32. A ja wam powiadam: kto-

by opuci on swoj, oprócz

przyczyny cudzoóstwa, przy-

wodzij do cudzoóstwa, a kto-

by opuszczon poj, cudzo-

oy.
33. Syszelicie znowu, i rze-

czono przodkom: Nie bdziesz
krzywoprzysiga, ale dotrzy-

masz Panu przysigi swojej.

34. A ja wam powiadam, aby-

cie zgoa nie przysigali, ani

na niebo, gdy jest tronem Bo-
ym;
35. Ani na ziemi, gdy jest

podnókiem nóg jego; ani na

Jerozolim, gdy jest miastem
wielkiego króla;

36. Ani na gow swoj b-
dziesz przysiga, gdy nie mo-
esz ani jednego wosa biaym
albo czarnym uczyni.

37. Ale mowa wasza niech

bdzie: tak, tak; nie, nie; a co

wicej nad to, to od zego jest.

38. Syszelicie, i powiedzia-

no: Oko za oko, zb za zb.
39. A ja wam powiadam: nie

sprzeciwiajcie si zemu, ale

kto ci uderzy w prawy poli-

czek twój, nadstaw mu i drugi;

40. I temu, który si z tob
chce prawrowa i sukni two-

j wzi, pu mu i paszcz:

41. I ktoby ci przymusza
i mil jedn, id z nim i dwie

;

42. Temu, co ci prosi, daj,

i od tego, co chce od ciebie po-

yczy, nie odwracaj si.

43. Syszelicie, i powiedzia-

no: Bdziesz miowa blinie-

go swego, i bdziesz miaw nie-

nawici nieprzyjaciela swego.

44. A ja wam powiadam: mi-

ujcie nieprzyjació swoich;

bogosawcie tym, którzy was
przeklinaj; dobrze ez\ eie

tym, którzy was nienawidz, i

módlcie si za.tych, którzy was

krzywdz i przeladuj;

45. Abycie byli BynamiO
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waszego, który jest w niebie-

siech; bo on to czyni, e soce
jego wschodzi na zych i na

dobrych, i deszcz spuszcza na

sprawiedliwych i na niespra-

wiedliwych.

46. Albowiem, jeli miujecie

tych, którzy was miuj, jaka_

zapat macie? czy i celnicy

tego nie czyni?
47. A jelibycie tylko braci

swoich pozdrawiali, có osobli-

wego czynicie? czy i celnicy

tak nie czyni?
48. Bdcie wy tedy dosko-

naymi, jak i Ojciec wasz, któ-

ry jest w niebiesiech, dosko-

nay jest.

ROZDZIA 6.
I. Jak si zachowa przy jamunie 1—4. U. przy

modlitwie 5—13. JJI. przy odpuszczaniu prze-

winie 14—15. IV. przy pocie 16—18. V. O
gromadzeniu skarbów 19—23. VI. Bogu, nie

mamoniesuy 24. VJJ. Nie troszczy si 25

—

32. VUI. ale przedewszystkiem królestwa Bo-

ego szuka 33—34.

OTRZECIE si, abycieja-
^muny swojej nie dawali w
obec ludzi dlatego, eby was
widzieli; inaczej nie bdziecie
mieli zapaty u Ojca waszego,
który jest w niebiesiech.

2. Przeto, gdy dajesz ja-
mun, nie trb przed sob, jak
obudnicy czyni w bónicach
i na ulicach, aby ich ludzie

chwalili; zaprawd powiadam
wam, ju maj zapat swoj.
3. Ale ty gdy dajeszjamun,

niechaj nie wie lewica twoja,

co czyni prawica twoja,

4. Aby jamuna twoja bya
wskrytoci, a Ojciec twój, któ-

ry widzi w skrytoci, ten ci od-

da jawnie.

II. 5. I gdy si modlisz, nie

bd jak obudnicy; albowiem
oni radzi w bónicach i na ro-

gach ulic stojc modl si, aby
ich ludzie widzieli; zaprawd
powiadam wam, i ju maj
zapat swoj.
6. Ale ty, gdy si modlisz,

wnijd do komory swojej, i

zamknwszy drzwi swoje, módl
si do Ojca twego, który jest

wskrytoci; a Ojciec twój, któ-

ry widzi w skrytoci, odda ci

jawnie.

7. A modlc si, ni bdcie
wielomówni, jak poganie; al-

bowiem oni mniemaj, e dla

swojej wielomównoci wysu-
chani bd.
8. Nie bdcie tedy im po-

dobni, gdy wie Ojciec wasz,

czego potrzebujecie, pierwej

nibycie go prosili.

9. Wy tedy tak si módlcie:

Ojczenasz, któryjestw niebie-

siech! wi si imi twoje;

10. Przyjd królestwo twoje;

bd wola twoja jako w niebie,

tak i na ziemi.

11. Chleba naszego powsze-

dniego daj nam dzisiaj;

12. 1 odpu nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom;
13. I nie wwód nas w po-
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kuszenie, ale nas zbaw ode ze-

go; albowiem twoje jest króle-

stwo, i moc, i chwaa na wieki.

Amen.
III. 14. Bo jeli odpucicie lu-

dziom przewinienia ich, odpuci
i wam Ojciec wasz niebieski.

15. Ale jeli nie odpucicie

ludziom przewinie ich, i Oj ciec

wasz nie odpuci wam przewi-

nie waszych.

IV. 16. A gdy pocicie, nie

bdcie smtnej twarzy, jak

obudnicy ; szpec bowiem twa-

rze swoje, aby ludzie widzieli,

e poszcz; zaprawd powia-

dam wam, ju maj zapat
swoj.
17. Ale ty, gdy pocisz, na-

magow swoj, i umyj twarz

swoj,
18. Aby nie by widziany od

ludzi, e pocisz, ale od Ojca

twego, któryjestw skrytoci; a

Oj ciec twój, którywidziw skry-

toci, odda ci jawnie.

V. 1 9. Nie skarbcie sobie skar-

bów na ziemi, gdzie mól i rdza

niszczy, i gdzie zodzieje pod-

kopuj i kradn;
20. Ale skarbcie sobie skarby

w niebie, gdzie ani mól, ani rdza

nie niszczy, i gdzie zodzieje

nie podkopuj i nie kradn.
21

.

Albowiem gdziejest skarb

was/, tam bdzie i serce wasze.

22. wiatem ciaajest oko; je-

li tedy oko twoje szczere jest,

cale ciao twoje jasne bdzie;

23.Jeli za oko twoje zejest
r

cae ciao twoje ciemne bdzie.

Jeli tedy wiato, która jest

w tobie, ciemnoci jest, sama
ciemno jake wielk bdzie?
VI. 24. Nikt nie moe dwom
panom suy, gdy albojedne-

go bdzie mia w nienawici, a

drugiego bdzie miowa; albo

jednego trzyma si bdzie, a

drugim pogardzi; nie moecie
Bogu suy i mamonie.
VII. 25. Dlatego powiadam
wam : nie troszczcie si o ycie
swoje, cobyciejedli, albo coby-

cie pili, ani o ciao swoje, czem-

bycie si odziewali; czy ycie
nie jest waniejsze ni pokarm,
i ciao ni odzienie?

26. Spojrzycie na ptaki nie-

bieskie, i nie siej, ani n,
ani zbieraj do gumien, a Ojciec

wasz niebieski ywi je; czyli

wy niejestecie daleko zacniej-

si od nich?

27. A któ z was troskliwie

mylc, moe przyda do wzro-

stu swego okie jeden?

28. I o odzienie có si tro-

szczycie? Przypatrzcie si lili-

jom polnym, jak rosn; nie pra-

cuj, ani przd;
29. A powiadam wam, i ani

Salomon w caej sawie swojej

nie by tak przyodziany, jak

jedna z nich.

80. Jeli tedy traw poln,
która dzi jest, a jutro bdzie

wpiee wrzucona, Bóg tak pi



. Mateusz, 6. 7. 11

odziewa, czy nie daleko wi-
cej was? o maowierni!

3 1

.

Nie troszczcie si tedy, mó-

wic: có bdziemy jedli? albo,

co bdziemy pili? albo, czem si
bdziemy przyodziewali?

32. Bo tego wszystkiego po-

ganie szukaj; wie bowiem Oj-

ciec wasz niebieski, e tego

wszystkiego potrzebujecie.

VIII. 33. Ale szukajcie na-

przód królestwa Boego i spra-

wiedliwocijego, a to wszystko

bdzie wam przydane.

34. Przeto nie troszczcie si
o jutrzejszy dzie; albowiem
jutrzejszy dzie troszczy si
bdzie o swoje potrzeby. Dosy
ma dzie na swojem utrapieniu.

KOZDZIA 7.

I. Lekkomylnie nie sdzi 1—5. II. Psom wi-
tego nie dawa 6. m. Ustawicznie si modli
7—11. IV. Zakon i Proroków dobrze rozumie
12. V. Chodzi drogwazk 13—14. VI. Strzedz

si faszywych proroków 15—17. VII. Po do-

brych owocach drzewo i ludzi poznawa 18—29.

"VTIE sdcie, abycie nie byli
-^ sdzeni.

2. Albowiem jakim sdem s-
dzicie, takim sdzeni bdziecie,

i jak miar mierzycie, tak
wam odmierzono bdzie.

3. A czemu widzisz dbo w
oku brata swego, a belki, któ-

ra jest w oku twojem, nie do-

strzegasz?

4. Albo jake powiesz bratu

swemu: dozwól, e wyjm
dbo z oka twego ; a oto, bel-

ka jest w oku twojem.

5. Obudniku! wyjmij pierwej

belk z oka swego, i wtedy
przejrzyj, aby wyj dbo
z oka brata swego.

II. 6. Nie dawajcie psom tego,

co jest wite, i nie rzucajcie

pere swoich przed winie, by
ich czasem nie podeptay noga-

mi swemi, i obróciwszy si, nie

rozszarpay was.

III. 7. Procie, a bdzie wam
dano; szukajcie, a znajdziecie;

koaczcie, a bdzie wam otwo-

rzono.

8. Kady bowiem, kto prosi,

dostaje; i kto szuka, znajduje;

i temu, co koacze, bdzie otwo-
rzono.

9. Albo jeste jaki czowiek
midzy wami, który synowi
swemu da kamie, kiedy go o

chleb prosi?

10. Albo da wa, kiedy go
prosi o ryb?
11. Jeli wy tedy, bdc zy-

mi, umiecie dary dobre dawa
dzieciom swoim, o ile wicej
Ojciec wasz, który jest wr nie-

biesiech, da rzeczy dobre tym,

którzy go prosz.
IV. 12. Wszystko tedy, coby-

ciechcieli, abywamludzie czy-

nili, to i wy im czycie ; taki bo-

wiem jest Zakon i Prorocy.

V. 13. Wchodcie przez ciasn
bram; albowiem przestronna

jest brama i szeroka droga, któ-

raprowadzi na zatracenie, iwie-

lu jest, którzy ni wchodz.
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14. A ciasnajest brama i waz-
ka droga, która prowadzi do

ycia ; i mao jest takich, którzy

j znajduj.

VI. 15. A strzecie si faszy-

wych proroków, którzy przy-

chodz do was w odzieniu o-

wczem, ale wewntrz s wilka-

mi drapienemi.

16. Z owoców ich poznacie ich.

Czy zbieraj z ciernia grona

winne, albo z ostu figi?

17. Tak wszelkie dobre drze-

wo owoce dobre przynosi; ale

ze drzewo owoce ze przynosi.

VII. 18. Nie moe dobre drze-

wo owoców zych przynosi, a-

ni drzewo ze owoców dobrych

przynosi.

1 9 .Wszelkie drzewo, które nie

przynosi owocu dobrego, bywa
wycite i w ogie wrzucone.

20. A tak z owoców ich pozna-

cie ich.

21. Nie kady, który mi mó-
wi: Panie, Panie! wnijdzie do

królestwa niebieskiego ; ale ten,

który czyni wol Ojca mojego,

który jest w niebiesiech.

22. AYielu rzecze mi dnia one-

go: Panie, Panie! czyemy w
imieniu twojem nie prorokowa

24. Wszelkiego wic, który

sucha tych sów moich i wyko-
nywa je, przyrównam do ma
mdrego, który zbudowa dom
swój na opoce;

25.1 spad deszcz gwatowny,
i przysza powód, i wiatry wia-

y, i uderzyy na ów dom. i

nie upad, bo by zaoony na

opoce.

26. A wszelki, który sucha
tych sów moich i nie wykony-
wa ich, przyrównany bdzie do

ma gupiego, któryzbudowa
dom swój na piasku;

27.1 spad deszcz gwatowny,
i przysza powód, iwiatrywia-

y, i uderzyy na ów dom, i u-

pad, i by wielki upadek jego.

28. 1 stao si, gdy dokoczy
Jezus tych sów, e si zdumie-

wa lud nad nauk jego.

29. Albowiem uczy ich jako

moc majcy, a nie jak uczem w
Pimie.

ROZDZIA 8.
I. Oczyszczenie trdowatego 1—4. II. Uzdrów

sugi setnika, wiekry Piotra i innych 5

—

HI. Uspokojenie morza 23—27. IV. Uzdro-

wienie dwóch optanych 28— 34.

GDY zstpi z góry, szo
^^ za nim wiele ludu;

2. 1 oto, trdoAvatyprzv8/C(ll-

li. i w imieniu twojem dyjabów szy, oddal mu pokon, mówi c

:

nie wyganiali, iw imieniu two- Panie! jeli chcesz, moesz mi
jem wielu cudów nie czynili? oczyci.

l>:; A wtedy im powiem: ni- S.IwycignwszyJeznsrk,
gdym was nic znal: odstpcie dotkn! si go, mówic: cl 1

odemnie, którzy czynicie nie-

prawo.
bdoczyszczony; i zaraj

Bzczony z<»stai .-. trdu.
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4. I rzeki mu Jezus: patrz,

aby nikomu nie powiada; ale

id, uka si kapanowi, i ofia-

ruj dar, który przykaza Moj-

esz, na wiadectwo przeciwko

nim.

II. 5. A gdy Jezus wszed do

Kapernaum, przyszed do nie-

go setnik, proszc go,

6. 1 mówic: Panie! suga mój
ley w domu sparaliowany, i

ciko cierpi.

7. 1 rzek mu Jezus : Ja przyj-

d i uzdrowi go.

8 . 1odpowiadajc setnikrzek:

Panie ! niejestem godzien, aby
wszed pod dach mój, ale tylko

rzeknij sowo, i bdzie uzdro-

wiony suga mój.

9. Bom i ja czowiek pod wa-
dz innego, majcy pod sob
onierzy; i mówi temu: id, a

idzie; i drugiemu: przyjd, a

przychodzi; i sudze swemu:
czy to, a czyni.

10. A gdy to usysza Jezus,

zadziwi si, i rzek tym, któ-

rzy szli za nim: zaprawd po-

wiadam wam, ani w Izraelu

tak wielkiej wiary nie znala-

zem.
11. A powiadam wam, i wie-

lu ich od wschodu i od zachodu
przyjdzie, i usid za stoem z

Abrahamem i z Izaakiem i z

Jakóbem w królestwie niebie-

skiem.

12. Ale synowie królestwa b-
d wyrzuceni do ciemnoci ze-

wntrznych, tam bdzie pacz
i zgrzytanie zbów.
13. I rzek Jezus setnikowi:

id, i jake uwierzy, i niech ci

si stanie. I uzdrowiony zosta
suga jego oneje godziny.

14. I gdy Jezus przyszed do

domu Piotrowego, ujrza wie-
kr jego, lec na ou w go-

rczce.

15. I dotkn si rki jej, i

opucia j gorczka ; i wstaa
i posugiwaa im.

16. A gdy nadszed wieczór,

przywiedli do niego wielu op-
tanych; i wypdzi duchy so-
wem, i uzdrowi wszystkich,

którzy si le mieli;

17. Aby si wypenio, co po-

wiedziano przez Izajasza pro-

roka, mówicego : On niemoce

nasze wzi na si, i choroby

nasze nosi.

18. A widzc Jezus wiele ludu

okoo siebie, kaza przeprawi
si na drug stron.

19. I przystpiwszy jeden z

uczonych w Pimie, rzek mu:
Mistrzu! pójd za tob, dokd-
kolwiek pójdziesz.

20. I rzek mu Jezus: lisy

maj jamy, i ptaki niebieskie

gniazda; ale Syn czowieczy
nie ma, gdziebygow skoni.
21. A drugi z uczniów jego

rzek mu: Panie! pozwól mi

pierwej odej i pogrze ojca

mego.
22. Ale mu Jezus rz.ek: pódj
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za mn, a niechaj umarli grze-

bi umarych swoich.

III. 23. I gdy on wstpi w
ód, weszli za nim uczniowie

jego.

24. I oto, burza wielka po-

wstaa na morzu, tak i siód
bawanamiokrywaa ; a onspa.
25. 1przystpiwszy uczniowie

jego, obudzili go, mówic: Pa-

nie! ratuj nas, giniemy.

26. 1 rzek do nich: czemue-
cie bojaliwi? o maowierni!
Wtedy wstawszy, zgromi wia-

try i morze ; i nastaa cisza wiel-

ka.

27. Aludzie sidziwowali, mó-
wic : któjest ten, e mu i wia-

try i morze posuszne s?
IV. 28.1 gdy przyby na dru-

g stron do krainy Giergie-

zeczyków, zabiegli mu drog
dwaj optani, z grobów wycho-
dzcy, bardzo okrutni, tak i
nie móg nikt przechodzi on
drog.
29. I oto zawrzeszczeli, mó-

wic: có my mamy z tob, Je-

zusie, Synu Boy? Przyszede
tu przed czasem drczy nas?

30. A bya opodal od nich

trzoda wielka wi pascych
si.

31. Tedy go dyjabli prosili,

mówic: jeli nas wyganiasz,

ka nam wnij w trzod tych

wi.
32. I rzek im: idcie. A oni

wyszedszy, weszli w trzod

wi, i oto, porwawszy si caa
trzoda wi, z urwiska rzucia
si w morze, i pozdychay w
wodach.

33. Lecz pasterze uciekli, i

poszedszy do miasta, opowie-

dzieli wszystko, i to, co si z

optanymi stao.

34. 1 oto, wszystko miasto wy-
szo naprzeciw Jezusowi, i uj-

rzawszy go, prosili, aby z ich

granic odszed.

ROZDZIA 9.
I. Uzdrowienie sparaliowanego 1—8. II. Powoa-

nie Mateusza i nauka dana Faryzeuszom w do-

mu jego 9—13. III. Przybycie uczniów Jana
14—19. IV. Uzdrowienie niewiasty krwotok
majcej 20—22. V. Wskrzeszenie córki prze-

oonego bónicy 23—26. VI. Uzdrowienie
lepych 27—31. VII. Wygnanie dyjaba z

optanego 32—35. VIII. Chrystus uala sie.

nad ludem 36—38.

T WSTPIWSZY w ód,
-*- przewióz si, i przyszed
do miasta swego.

2. 1 oto, przynieli mu sparali-

owanego, lecego na ou. I

widzc Jezus wiar ich, rzek
sparaliowanemu: ufaj, synu!

odpuszczones ci grzechy two-

je.

3. 1 oto, niektórzy z uczonych

w Pimie mówili sami w sobie:

ten bluni.

4. I widzc Jezus myli ich,

rzek: czemu mylicie ze rze-

czy w sercach swoich?

5. Albowiem có jest ata i ej.

rzec: odpuszczone s ci grze-

chy twoje, czyli rzec: wsta i

chod?
6. Ale abycie wiedzieli.
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Syn czowieczy ma moc na zie-

mi odpuszcza grzechy, (wtedy

rzeksparaliowanemu:)wsta,
wemij oe swoje, i id do do-

mu swego.

7. 1 wstawszy, poszed do do-

mu swego.

8. Co ujrzawszy lud, dziwo-

wa si, i chwali Boga, który

da tak moc ludziom.

11. 9. 1 odchodzc stamtd Je-

zus, ujrza czowieka, siedz-

cego na cle, którego zwano Ma-
teusz, i rzekmu : pójd zamn

;

i on wstawszy, szed za nim.

10. I stao si, gdy Jezus sie-

dzia u stou w domu jego, e
oto, wielu celników i grzeszni-

kówprzyszedszy, usiado zJe-

zusem i z uczniami jego.

ll.CowidzcFaryzeusze,rze-
kli uczniom jego : czemu z cel-

nikami i grzesznikami je nau-

czyciel wasz?
12. A Jezus usyszawszy to,

rzek im: nie potrzebuj zdro-

wi lekarza, ale ci, co si le
maj.
13. Idcie tedy i nauczcie si,

co to jest: Miosierdzia chc, a
nie ofiary. Bom nie przyszed
wzywa sprawiedliwych, ale

grzesznych do upamitania si.

III. 14. Wtedy przyszli do nie-

go uczniowieJana, mówic: dla

czego my i Faryzeusze czsto
pocimy, a twoi uczniowie nie

poszcz?
15. I rzek im Jezus: czyli

si mog towarzysze oblubie-

ca smuci, póki z nimijest oblu-

bieniec? Ale przyjd dni, gdy
od nich bdzie wzity oblubie-

niec, a wtedy poci bd.
16. A nikt nie wstawia aty

z sukna nowego w szat star

;

albowiem ta ata ujmuje nieco

z szaty, i staje si gorsze roz-

darcie.

17.1 nie lej wina modego w
stare statki ; bo inaczej pkaj
statki, i wino wycieka, i statki

si psuj ; ale mode wino lejw
nowe statki, i oboje bywaj za-

chowane.

18. To gdy do nich mówi, oto,

przeoonyprzyszedszy,odda
mu pokon, mówic: córka mo-
ja dopiero co skonaa ; ale pójd
iwó nanirkswoj, a oyje.

19. 1 wstawszyJezus, szed za

nim, i uczniowie jego.

IV. 20. 1 oto, niewiasta, która

krwotok od lat dwunastu miaa,
przystpiwszy z tyu, dotkna
si podoka szaty jego;

21. Bo mówia sama w sobie:

jeli si tylko dotkn szatyjego,

bd uzdrowiona.

22. Ale Jezus obróciwszy si
i ujrzawszy j, rzek: ufaj, cór-

ko! wiara twoja ci uzdrowia;
i uzdrowiona bya niewiasta

od oneje godziny.

V. 23. A gdy przyszed Jezus
w domprzeoonego, i ujrza pi-

szczki i lud zgiek czynicy,
24. Rzek im: ustpcie; albo-
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wiem dzieweczka nie umara,
ale pi. I namiewali si zniego.

25. Ale gdy wygnano lud,

wszedszy, uj j za rk, i

wstaa dzieweczka.

26. I rozesza si ta wie po

caej onej ziemi.

VI. 27. 1 gdy Jezus odchodzi
stamtd, szli za nim dwaj lepi,

woajc i mówic : Synu Dawi-
dów! zmiuj si nad nami.

28. A gdy wszed do domu,

przyszli do niego owi lepi, i

rzek im Jezus: wierzycie, i
to mog uczyni? Rzekli mu:
tak, Panie!

29. Wtedy si dotkn oczu

ich, mówic : wedug wiary wa-
szej niechaj si wam stanie.

- 30. 1 otworzyy si oczy ich; i

przykaza im surowo Jezus, mó-
wic: patrzcie, aby nikt o tern

nie wiedzia.

31. Lecz oni wyszedszy, roz-

sawili go po caej onej ziemi.

VII. 32. A gdy oniwychodzili,

oto, przywiedli do niego czo-
wieka niemego, optanego od

dyjaba.
33. A gdyby wygnany dyja-

be, przemówi niemy; i dziwo-

wa si lud, mówic : nigdy si
nic takiego nie pokazao w I-

zraelu.

34. Ale Faryzeusze mówili:

moc ksicia dyjabów wy-
gania dyjaby.
35. I obchodzi Jezus wszyst-

kie miasta i miasteczka, nau-

czajc w bónicach ich, ikac
Ewangielij o królestwie, i u-

zdrawiajc wszelk chorob i

wszelk niemoc midzy ludem.

VIII. 36. A widzc lud, uali
si nad nim ; byli bowiem stru-

dzeni i rozproszeni jak owce,

niemajce pasterza.

3 7 . Wtedy rzek uczniom swo-

im: niwo wprawdzie wielkie,

ale robotników mao.
38. Procie tedy Pana niwa,

aby wysa robotników na ni-
wo swoje.

ROZDZIA 10.
I. Wysanie dwunastu Apostoów, aby opowiadali

Ewangielij i czynili cuda 1—8. II. Przestrogi

co do ich zachowania si 9—39. El. i nagród*
czekajca tych, którzy ich przyjm 40— 4._.

T ZWOAWSZY dwunastu
-* uczniów swoich, da im moc
nad duchami nieczystemi, aby
je wyganiali, i aby uzdrawiali

wszelk chorob i wszelk nie-

moc.

2. A dwunastu Apostoów te

s imiona: pierwszy Szymon,

zwany Piotrem, i Andrzej, brat

jego; Jakób, syn Zebedeusza, i

Jan, brat jego

;

3. Filip i Bartomiej, Tomasz
i Mateusz celnik, Jakób, syn

Alfeusza, i Lebeusz, przezwany

Tadeuszem,
4. Szymon Kananejczyk i Ju-

dasz Iszkaryjot, ten, który

wyda.
5. Tych dwunastu posia Je-

zus, rozkazujc im i inón io:

drog pogannicaachodcie, i
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miasta Samarytaczyków nie

wchodcie

;

6. Ale raczej idcie do owiec,

które zginy z domu Izrael-

skiego.

7. A idc kacie, mówic:
przybliyo si królestwo nie-

bieskie.

8. Chorych uzdrawiajcie, tr-

dowatych oczyszczajcie, umar-

ych wskrzeszajcie, dyjabów
wyganiajcie; darmocie wzili,

darmo dawajcie.

II. 9. Nie bierzcie z sob zota,

ani srebra, ani miedzi w trzosy

swoje,

10. Ani torby na drog, ani

dwóch sukien, ani obuwia, ani

laski; albowiem godzien jest

robotnik ywnoci swojej.

11. A do któregokolwiek mia-

sta lub miasteczka wnijdzieci,

w ywiadujcie si, ktoby w niem
tego by godzien, i tam mie-

szkajcie, póki nie wyjdziecie.

12. A wszedszy w dom, po-

zdrowicie go.

13. Ajeliby dom tego by go-

dzien, niech na przyjdzie po-

kój wasz,, a jeliby nie by go-

dzien, pokój wasz niech siwró-
ci do was.

14. A gdyby kto was nie przy-

j, ani sucha sów waszych,

wychodzc z domu albo z mia-

sta onego, otrznijcie proch z

nóg swoich.

1 5

.

Zaprawdpowiadamwam

:

lej bdzie ziemi Sodomskiej i

Gomorskiej w dzie sdny, ni-

eli miastu oneniu.

16. Oto, ja posyani was jak

owce midzy wilki; bdcie
tedy roztropnymi jak we, a

szczerymi jak gobie.
17. A strzecie si ludzi; albo-

wiem wydawa was bd do

Rady, iw zgromadzeniach swo-

ich biczowa was bd.
18.1 przed starostów i przed

królÓAY wodzeni bdziecie dla

mnie, nawiadectwo przeciwko

nim i poganom.
19. Ale gdy was wydadz, nie

troszczcie si,jak i comówima-
cie ; albowiem dano wam bdzie
onej godziny, co mówi macie

;

20. Bo to nie wyjestecie, któ-

rzy mówicie, ale duch Ojca wa-

szego, który mówi w was.

21. A wyda brat brata na

mier, i ojciec syna, i powsta-

n dzieci przeciwko rodzicom,

i bd ich zabijali.

22. 1 bdziecie w nienawici u

wszystkich dla imienia mego:
ale kto wytrwa do koca, ten

bdzie zbawiony.

23. A gdy was przeladowa
bd w tern miecie, uciekajcie

do drugiego; bo zaprawd po-

wiadam wam, e nie obejdzie-

cie miast Izraelskich, póki nie

przyjdzie Syn cowieczy.

24. Niejest ucze nad mistrza,

ani suga nad pana swego;

25. Dosy uczniowi, aby by
jak mistrzjego, a sugajak pan
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jego; jeli gospodarza Belze-

bubem nazywali, o ilewicj do-

mownikówjego nazywabd.
26. Przeto nie bójcie si ich;

albowiem nic nie ma skrytego,

coby nie miao by objawione,

i nic tajemnego, czegoby si do-

wiedzie nie miano.

27. Co wam w ciemnoci mó-
wi, powiadajcie na wietle; i

co w ucho syszycie, obwouj-
cie na dachach.

28. 1 nie bójcie si tyeh, którzy

zabijaj ciao, lecz duszy zabi
nie mog; ale raczej bójcie si
tego, którymoe i dusz i ciao
zatraci w piekielnym ogniu.

29. Czyli dwóch wróbelków
nie sprzedaj za pieniek, a

wszake ani jeden z nich nie u-

padnie na ziemi bez woli Ojca

waszego.

30. Nawet i wosy na gowie
waszej wszystkie s policzone.

31. Nie bójcie si tedy; wi-
cej znaczycie wy ni wiele wró-

belków.

32. Ktokolwiek tedy wyzna
mi przed ludmi, tego i ja wy-
znam przed Ojcem moim, któ-

ry jest w niebiesiech;

33. A ktoby si mnie zapar
przed ludmi, tego ija si zapr
przed Ojcem moim, który jest

w niebiesiech.

34. Nie mniemajcie, em przy-

szed dawa pokój na ziemi;
przyszedem dawa nie pokój,

ale miecz.

35. Bom przyszed poróni
czowieka z ojcem jego, i córk
z matk jej, i synow ze wie-
kr jej;

36. I nieprzyjaciómi bd
czowiekowi domownicy jego.

37. Ktomiuje ojca albo matk
nademnie, niej estmnie godzien

;

i kto miuje syna lub córk na-

demnie, nie jest mnie godzien.

38.1 kto nie bierzekrzyaswe-
go i nie idzie za mn, nie jest

mnie godzien.

39. Kto zachowa ycie swoje,

straci je ; i kto straci ycie swo-

je dla mnie, znajdzie je.

III. 40. Kto was przyjmuje,

mnie przyjmuje; i kto mnie
przyjmuje, przyjmuje tego, któ-

ry mi posa.
41. Kto przyjmuje proroka w

imieniu proroka, zapat proro-

ka wemie; i kto przyjmuje

sprawiedliwegow imieniu spra-

wiedliwego, sprawiedliwego za-

pat wemie.
42. I ktoby napoi jednego z

tych maych tylko kubkiem
zimnej wody w imi ucznia, za-

prawd powiadam wam, nie

straci zapaty swojej.

ROZDZIA 11.

I. Poselstwo Jana ( i do Chrystusa Patia

1—6. II. Je.us daje Swiadaotwo o mm 7— 19,

III. Grozi miastom niektórym -0— '2 [. IV.Wj
slawia Ojca swego 25

—

'2~i. V. Przywouje -.

oowanycn i obcionych

f" STAO si, gdy Jezu* pr/.o-

*- sta} rozkazywa dwunastu

uczniom swoim, e poszed
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stamtd, aby uczy i kaza w
miastach ich.

2. A Jan, usyszawszy w wi-
zieniu o czynach Chrystuso-

wych, posawszy dwóch z u-

czniów swoich,

3. Rzek mu: Tye jest ten,

który ma przyj, czy inszego

czeka mamy?
4. 1 odpowiadajc Jezus rzek

im : idcie i oznajmijcie Janowi,

co syszycie i widzicie:

5. lepi widz, i chromi cho-

dz; trdowaci zostaj oczy-

szczeni, i gusi sysz; umarli

zmartwychwstaj, i ubogim E-
wangielija jest opowiadana;

6. 1bogosawionyjest, ktosi
nie zgorszy ze mnie.

II. 7. A gdy oni odeszli, po-

cz Jezus mówi do ludu o Ja-

nie: có widzie wyszlicie na

puszcz? czy trzcin chwiejc
si od wiatru?

8. Ale cocie wyszli widzie?
czy czowieka w mikkie sza-

ty obleczonego? Oto, którzy

mikkie szaty nosz, w domach
królewskich s.
9. Ale cocie wyszli widzie?

czy proroka? Zaiste powiadam
wam, i wicej ni proroka.

10. Bo ten to jest, o którym
napisano: Oto, Ja posyam A-
nioaswegoprzed obliczemtwo-
jem, który zgotuje drog twoj
przed tob.
1 1

.

Zaprawdpowiadamwam

:

nie powsta z tych, którzy si

z niewiast rodz, wikszy nad
Jana Chrzciciela; ale najmniej-

szy w królestwie niebieskim
wikszy jest, nieli on.

12. A ode dniJana Chrzciciela

a dotd królestwo niebieskie

gwatu doznaje, igwatownicy
porywaj je.

13. Bo wszyscy Prorocy i Za-

kon a do Jana prorokowali.

14. 1 jeli to chcecie przyj,
on-ci jest Elijasz, który mia
przyj.
15. Kto ma uszy ku suchaniu,

niechaj sucha.
16. Ale do kogó przyrównam

ród ten? podobnis do dziatek,

które siedz na rynkach i wo-
aj na towarzyszów swoich,

17.1mówi : gralimy wam na

piszczace, i nie tacowalicie

;

piewalimy pieni aobne, i

nie pakalicie.

18. Albowiem przyszed Jan,

nie jedzcy i nie pijcy, i mó-
wi: dyjabelstwo ma.

1 9.PrzyszedSyn czowieczy,
jedzcy i pijcy, i mówi: oto

czowiek aroki pijanicawina,

przyjaciel celników i grzeszni-

ków; i usprawiedliwion zosta-

amdro przezsynówswoich.
III. 20. Wtedy pocz przy-

mawia miastom, w których si
najwicej dziao cudówjego,e
si nie upamitay, mówic:
21. Biada tobie, Chorynie!

biada tobie, Betsaido ! bo gdyby
si byy w Tyrze i w Sydonie

2*
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te ciulu stfcy, które si w was
stay, dawnoby byy w worze i

w popieleaoway za grzechy.

22. Ale 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 sibyywSodomie te cu-

da stay, które si stay w to-

bie, zostaaby bya a do dnia

dzisiejszego.

24. Ale powiadam wam: lej

bdzie ziemi Sodomskiej w
dzie sdny, nieli tobie.

IV. 25. W on czas odpowia-

dajc Jezus rzek: wysawiam
ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi!e te rzeczy zakry przed m-
drymi i roztropnymi, a objawi-

e je prostaczkom.

26. Zaprawd, Ojcze! tak si
upodobao tobie.

27. Wszystko dane mi jest od

Ojca mego, i nikt nie zna Syna,

tylko Ojciec, i nikt nie zna Oj-

ca, tylko Syn, i ten, komu Syn
objawi zechce.

V. 28. Pójdcie do mnie wszy-

scy, którzycie spracowani i ob-

cieni, aja wam sprawi odpo-

cznienie.

29. Wemijciejarzmo moje na
sic, i uczcie si ode mnie, bom
ja cichy i pokornego serca; a

znajdziecie odpoeznienie dla

dusz swoich;

&0. Albowiem jarzmo moje a-

godne jest, i brzemi moje lek-

kie jest.

ROZDZIA 12.

I. Rwanie kosów przez uczniów w sabat 1—9. II.

Uzdrowienie rki uschej 10—11. II. Dozwo-
lenie w sabat czynienia dobrze 12—21. IV. U-
zdrowienie optanego 22—24. V. Skutki roz-

dwojenia w królestwie 25—30. VI. Grzech
przeciwko Duchowi witemu 31—32. VII.

Dobre i ze drzewo 33—37. VIII. Chrystus od-

prawia dajcych znaku 38—45. IX. Przy-

bycie do Jezusa matki i braci jego 46—50.

\\T ON czas szed Jezus w
* * sabat przez zboa, a u-

czniowie jego aknli, i zaczli

rwa kosy i je.
2. A ujrzawszy to Faryzeusze,

rzekli mu: oto, uczniowie twoi

czyni, czego si nie godzi czy-

ni w sabat.

3. A on im rzek: czycie nie

czytali, co uczyni Dawid, gdy
akn, on i ci- którzy z nim
byli?

4. Jak wszed do domu Boe-
go, i chleby pokadnejad, któ-

rych mu si nie godzioje, ani

tym, którzy z nim byli, chyba
tylko samym kapanom.
5. Albocie nie czytali w Za-

konie, e w sabat i kapani w
wityni sabat gwac, a bez

winy s?
6. Ale mówi wam, i tu wi-

kszy jest, ni witynia.
7. A gdybycie wiedzieli, co

to jest: Miosierdzia che, a nie

ofiary, nie potpialibycie nie

winnych.

8. Albowiem Syn cisowie<

jest Panem i sabatu.
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9. 1 odszedszy stamtd, przy-

szed do bónicy ich.

II. 10. 1 oto, by tam czowiek,

który mia rk usch. I py-

tali go, mówic: czy godzi si
w sabat uzdrawia? aby go o-

skary.
I I . A on im rzek : któ z was,

majc owc jedn, jeli mu ta

w sabat w dó wpadnie, nie po-

chwyci jej i nie wycignie?
III. 12. ile wic zacniejszy

jest czowiek od owcy? Przeto
godzi siew sabat dobrze czyni.

1 3

.

Wtedyrzekczowiekowi

:

wycignij rk sw; a on wy-
cign, i staa si zdrow jak

druga.

14. A wszedszy Faryzeusze

naradzali si przeciwko niemu,

jakby go straci.

1 5

.

AleJezuspoznawszy to,od-

szed stamtd, i szo za nim wie-

le ludu, i uzdrowi ich wszyst-

kich,

16.1 przygrozi im, aby go nie

objawiali:

17. eby si wypenio, co po-

wiedziano przez Izajasza pro-

roka, mówicego:
18. Oto suga mój, któregom

wybra, mój umiowany, w któ-

rym si upodobao duszy mojej

;

poo ducha mego na nim, a

sd narodom opowie;

19. Nie bdzie si wadzi, ani

bdzie krzycza, i nikt na uli-

cach nie usyszy gosu jego;

20. Trzciny nadamanej nie

doamie, i lnu tlejcego nie za-

gasi, a przywiedzie spraw do

zwyciztwa

;

21. I w imieniu jego narody

bd nadziej miay.
IV. 22. Wtedy przywiedziono

do niego optanego, który by 1

lepy i niemy ; iuzdrowi go, tak

i lepy i niemy mówi iwidzia.

23.1 zdumia siwszystek lud,

i mówili: nie jeste to czasem
syn Dawida?
24. AleFaryzeusze,usyszaw-

szy to, rzekli : ten wygania dy-

jaby chyba przez Belzebuba,

ksicia dyjabów.
V. 25. Lecz Jezus, wiedzc
myli ich, rzek im: kade kró-

lestwo, rozdwojone samo w so-

bie, pustoszeje, i kade miasto

albo dom, rozdwojonysam av so-

bie, nie ostoi si.

26. I jeli szatan szatana wy-
gania, sam z sob w rozdwoje-

niujest
; jakewic ostoi si kró-

lestwo jego?

27. I jeli ja przez Belzebuba

wyganiam dyjaby, synowie

wasi przez kogó wyganiaj?
Dlatego sdziami waszymi oni

bd.
28. A jeli ja duchem Boym

wyganiam dyjaby, tedy przy-

szo do was królestwo Boe.
29. Albojakemoe ktownij

do domu mocarza i sprzty jego

rozchwycie, jeli pierwej nie

zwie mocarza, a potem dom
jego zupi?
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30. Kto nie jest ze mn, prze-

ciwko mnie jest, i kto nie zbie-

ra ze mn, rozprasza.

VI. 31. Dla tego powiadam
wam : wszelki grzech i blunier-

stwo ludziom odpuszczone b-
dzie ; ale blunierstwo przeciw-

ko Duchowi witemu nie b-
dzie odpuszczone ludziom.

32. 1 ktobykolwiek rzek so-
wo przeciwko Synowi czowie-

czemu, bdzie mu odpuszczono;

ale ktoby mówi przeciwko Du-
chowi witemu, nie bdzie mu
odpuszczono, ani w tern yciu,
ani w przyszem.
VII. 33. Czycie albo drze-

wo dobrem, to i owocjego dobry
bdzie; albo czycie drzewo

zem, to i owoc jego zy b-
dzie; albowiem z owocu drze-

wa poznawane bywa.
34. Rodziejaszczurczy ! jake

moecie mówi dobre rzeczy,

bdc zymi? bo czem przepe-
nione serce, to usta mówi.
35. Dobry czowriek z dobre-

go skarbu sercawydobywa rze-

czy dobre, a zy czowiek ze

zego skarbu wydobywa rze-

czy ze.

36. Ale powiadam wam, e z

kadego sowaprónego, które-

by mówili ludzie, zdadz spra-

w w dzie sdny;
37. Albowiem ze sów swoich

bdziesz usprawiedliwiony, i ze

sów swoich bdziesz osdzo-
ny-

VIII.38.Wtedy odpowiedzieli

niektórzy z uczonychw Pimie
i z Faryzeuszów, mówic: Nau-
czycielu! chcemyod ciebieznak
widzie.

39. A on odpowiadajc rzek
im : ród zy i cudzoony znaku
da ; i znak niebdzie mudany,

chyba znak Jonasza proroka.

40. Albowiem jak Jonasz by
w brzuchu wieloryba trzy dni

i trzy noce, tak bdzie Syn
czowieczy w sercu ziemi trzy

dni i trzy noce.

41. Mowie Niniwiccy stan
na sdzie z tym rodem, i pot-
pi go, bo upamitali siw sku-

tek kazania Jonasza; a oto, tu

wicej nieli Jonasz.

42. Królowa z poudnia stanie

na sdzie z tym rodem, i pot-
pi go ; bo przysza od kraców
ziemi, aby sucha mdroci
Salomona; a oto, tu wicej ni-

eli Salomon.

43. A gdy nieczysty duch z

czowieka wyjdzie, chodzi po

miejscach suchych, szukajc
odpoczynku, ale nie znajduje.

44. Wtedymówi: wróc do do-

mu swego, skd wyszedem ; i

przyszedszy znajduje go pró-

nym i umiecionym i przyozdo-

bionym.

45. Wtedy idzie, i bierze z bo

b siedmiu inszych duchów gor

szych od siebie, i wszed
mieszka tam ; i by w a ostatni stan

czowieka onego gorszy, nieli
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pierwszy. Tak bdzie z tym ro-

dem zym.
IX. 46. A gdy on jeszcze mó-
wi do ludu, oto, matka i bracia

jego stali przed domem, chcc
z nim mówi.
47. 1 rzekmukto: oto, matka

twoja i bracia twoi stoj przed

domem, chcc z tob mówi.
48. A on odpowiadajc rzek

temu, co mu to powiedzia: któ
jest matk moj? i którzy s
brami moimi?
49. 1wycignwszyrk swo-

j nauczniówswoich, rzek: oto

matka moja i bracia moi!

50. Albowiem ktobykolwiek

czyni wol Ojca mojego, który

jest w niebiesiech, ten jest bra-

tem moim, i siostr, i matk.

ROZDZIA 13.

I Podobiestwo o czworakiej roli i objanienie te-

go podobiestwa 1—23. II. Podobiestwo o

pszenicy i kkolu, o ziarnie gorczycznem, o

kwasie, o skarbie zakopanym, o perle i o nie-

wodzie 24—52. IH. Jezus wzgardzony w oj-

czynie swojej 53—58.

A DNIA onego wyszedszy
^*- Jezus z domu, usiad nad
morzem.
2. I zebrao si do niego mnó-

stwo ludu; dlatego wstpi w
ód i siedzia, a wszystek lud

sta na brzegu.

3. 1 mówi do nich wielew po-

dobiestwach i rzek: Oto, roz-

siewca wyszed sia.

4. A gdy on sia, niektóre ziar-

na pady podle drogi ; i przyle-

ciay ptaki, i zjady je.

5. Drugie za pady na miej-

sca opoczyste, gdzie nie miay
wiele ziemi; i prdko powscho-

dziy, dla tegoe nie miayg-
bokiej ziemi.

6. Ale gdy soce weszo, wy-
gorzay, a e nie miay korze-

nia, uschy.
7

.

A innepadymidzy ciernie,

i wzroso ciernie i zadusio je.

8. A inne pady na ziemi do-

br, i wyday plon, jedne sto-

krotny, drugie szedziesicio-
krotny, a inne trzydziestokro-

tny.

9. Kto ma uszy ku suchaniu,

niechaj sucha!
10. Wtedy przystpiwszy u-

czniowie rzekli mu: dlaczegó
im w podobiestwach mówisz?
11. A on odpowiadajc rzek

im: wam dano wiedzie taje-

mnice królestwa niebieskiego,

ale onym nie dano.

1 2

.

Albowiem kto ma, temub-
dzie dano, i obfitowa bdzie;
ale kto nie ma, i to, co ma, b-
dzie od niego odjte.

13. Dlatego im w podobie-
stwach mówi, i widzc nie wi-

dz, i syszc nie sysz, ani ro-

zumiej.
14. 1 spenia si na nich pro-

roctwo Izajaszowe, któremówi:
Suchem sucha bdziecie, a

nie zrozumiecie; i patrzc pa-

trze bdziecie, a nie ujrzycie;

15. Albowiem zatyo serce lu-

du tego, a uszyma ciko sy-
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szeli, i oczy swe zamruyli, e-
by czasem oczyma nie widzieli

i uszyma nie syszeli, i sercem

nie zrozumieli, i nie nawrócili

si, a ja ebym ich nieuzdrowi.
16. Ale oczy wasze bogosa-

wione, e widz, i uszy wasze,

e sysz.
17. Bo zaprawd powiadam

wam, i wielu proroków i spra-

wiedliwych dao widzie to,

co wy widzicie, i nie widzieli, i

sysze to, co syszycie, i nie

syszeli.

18. Wy tedy suchajcie podo-

biestwa o rozsiewcy.

19. Gdy ktokolwiek sucha
sowa o królestwie, i nie rozu-

mie, przychodzi zy i porywa
to, co zasiano w sercu jego; to

iest ów podle drogi posiany.

20. A który na opoczystych

miejscach posiany, jest ten, któ-

ry sucha sowa i zaraz je z ra-

doci przyjmuj e

;

21. Ale nie ma korzeni w so-

bie, i nie jest wytrwaym; a

gdyprzychodzi ucisk albo prze-

ladowanie dla sowa, wnet si
gorszy.

22.A który midzy ciernie po-

siany, j est ten, który sucha so-
wa ; ale troska wiata tego i o-

mamienie bogactw zadusza so-

wo, i staje si bez poytku.
23.Aktóryna dobrej ziemi po-

siany, jest ten, który sucha so-

wa i rozumie; ten przynosi o-

woci przy nosi jeden stokrotny.

drugi szedziesiciokrotny, i

inny trzydziestokrotny.

II. 24. Inne podobiestwo po-

wiedzia im, mówic: podobne
jest królestwo niebieskie czo-
wiekowi, rozsiewajcemu do-

bre nasienie na roli swojej.

25. A gdy ludzie zasnli, przy-

szed nieprzyjaciel jego, i na-

sa kkolu midzy pszenic, i

odszed.

26. A gdy uroso zboe i owoc
wydao, wtedy si pokaza i ka-

kol.

27. A przystpiwszy sudzy
gospodarscy, rzekli mu: Panie!

czylie dobrego nasienia nie

nasia na roli swojej? skde
tedv ma kakol?

28. A on im rzek: nieprzyja-

ciel to uczyni. A sudzy rzekli

do niego: chcesze wic, aby-

my poszli i pozbierali go?

29. A on rzek: nie! aeby
czasem, zbierajc kkol, nie

wykorzenili razem z nim i p>

nicv.

30. Dopucie obojgu spoem
ro a do niwa ; i czasu niwa
rzek ecom: zbierzcie pier-

wej kakol i zwicie go w snop-

ki ku spaleniu: ale pszenic

Zgromadcie do gumna mojego.

3 1 . Insze podobiestwo pow ie-

dzial im. mówic: podobne jest

królestwo niebieskie ziarnu

gorcz\ czneinu. które \n /aaw -
J

ezlow lek, zasia na roli BWp

32. Ono wprawdzie najmniej-
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sze jest ze wszystkich nasion;

ale kiedy uronie, najwiksze

jestzewszystkich jarzyn, i staje

si drzewem, tak i ptaki nie-

bieskieprzylatuj, i gniazda so-

bie robi na gazkach jego.

33. Inszepodobiestwo powie-

dzia im: podobne jest króle-

stwo niebieskie kwasowi, który

wziwszy niewiasta, rozczynia

w trzechmiarachmki,a wszy-

stko skiso.

34. To wszystko mówi Jezus

wpodobiestwachdoludu,abez
podobiestwa niemówido nich;

35. Aby si wypenio, co po-

wiedziano przez proroka, mó-
wicego: Otworz w podobie-
stwach usta swoje, wypowiem
rzeczy skryte od zaoenia
wiata.

36. Wtedy rozpuciwszy lud,

przyszed Jezus do domu; i

przystpili do niego uczniowie

jego, mówic : wyó nampodo-
biestwo o kkolu on ej roli.

37. A on odpowiadajc, rzek
im: ten, którv rozsiewa dobre

nasienie, jest Syn czowieczy;
38. A rola.to wiat, a dobre na-

sienie to synowie królestwa; a

kkol to synowie zego;
30. Nieprzyjaciel za, któryje

rozsia, to dyjabe, a niwo to

koniec wiata, aecy to Anio-

owie.

40. Jak tedy zbieraj kkol,
i pal go w ogniu, tak bdzie ! wiedliwych,

41.Poszle Syn czowieczy A-

nioów swoich, a oni zbior z

królestwa jego wszystkie zgor-

szenia, i tych, którzy niepra-

wo czyni;
42. I wrzuc ich w piec ogni-

sty; tam bdzie pacz i zgrzy-

tanie zbów.
43. Wtedy sprawiedliwi lni
sibdjak socewkrólestwie
Ojca swego. Kto ma uszy ku
suchaniu, niechaj sucha.
44. Znowu podobnejest króle-

stwo niebieskie skarbowi skry-

temu w roli, który czowiek
znalaz i skry, i ucieszony

nim, odchodzi, i wszystko, co

ma, sprzedaje, i kupuje ona rol.

45. Znown podobnejest króle-
stwo niebieskie kupcowi szuka-

jcemu piknych pere;
46. Który znalazszy jedn
per bardzo drog, odszed, i

sprzeda wszystko, co mia, i

kupi j.
47. Znowu podobne jest kró-

lestwo niebieskieniewrodowi za-

puszczonemu w morze, i ryby
wszelkiego rodzaju zagarniaj-

cemu;
48. A gdy ten by peen, wy-

cignli na brzeg, a usiadszy,

wybierali co dobre w naczynia,

a co ze, precz wyrzucali.

49. Tak bdzie przy kocu
wiata; wyjd Anioowie i wy-
cz zych z porodka spra-

przy kocu wiata tego. 50. I wrzuc ich w piec ogni-
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sty; tam bdzie pacz i zgrzy-

tanie zbów.
5 1

.

Rzek im Jezus : zrozumie-

licie to wszystko? Rzekli mu:
tak, Panie!

52. A on im rzek: przeto ka-
dy uczony w Pimie, przyspo-

sobiony do królestwa niebie-

skiego, podobny jest gospoda-

rzowi, który dobywa ze skarbu

swego nowe i stare rzeczy.

III. 53. 1 stao si, gdy Jezus

dokoczy tych podobiestw,
e poszed stamtd.
54. I przyszedszy do ojczy-

zny swojej, naucza w bónicy
ich, tak i si bardzo zdumie-

wali i mówili: skde temu ta

mdro i ta moc?
55. Nie jeste to syn cieli?

czy matki jego nie zowi Ma-
ryj, a braci jego Jakóbem, i

Jozesem, i Szymonem, i Juda?
56.A siostryjegoczy wszyst-

kie nie s u nas? Skde tedy

temu to wszystko?
57. 1 gorszyli si z niego; ale

Jezus rzek im: nigdzie niejest

prorokwzgardzony, chybaw oj-

czynie swojej iw domu swoim.

58. 1 nie uczyni tam wiele cu-

dów dla niedowiarstwa ich.

ROZDZIA 14.

I. cicie Jana Chrzciciela 1— 14. II. Nakarmienie
piciu tysicy ludu piciu chlebami 15

—

2l'.

III. Jezus chodzi po morzu 23—36.

ON czas usysza Herod
Tetrarcha wie o Jezu-w

2. I rzek sugom swoim: to

jest Jan Chrzciciel ; on to zmar-

twychwsta, i dla tego si cuda

przeze dziej.

3. Albowiem Herod, pojmaw-
szy Jana, zwiza go i wtrci
do wizienia z przyczyny Hero-
dyjady, ony Filipa, brata swe-

go.

sie.

4. Bo mu Jan mówi: nie go-

dzi ci si jej mie.
5. 1 chcia go zabi, aleba si

ludu; albowiem go za proroka

mieli.

6.A gdy obchodzono dzie na-

rodzeniaHeroda,tacowaacór-
ka Herodyjadyw porodku go-

ci, i podobaa si Herodowi.

7. Dla tego pod przysig, o-

bieca jej da, czegobykolwiek

daa.
8. A ona bdc przedtm na-

mówiona przez matk swoj,
rzeka : daj mi tu na misie go-
w Jana Chrzciciela.

9. I zasmuci si król; ale dla

przysigi i dla wspóbiesiadni-

ków kaza jej da.
10. I posawszy, kaza ci

Jana w wizieniu.

1 1. 1 przyniesionogow jego

na misie, i oddano dzieweczce,

i odniosa j matce swojej.

12. I przyszedszy uczniowie

jego, wzili ciao i pogrzebali

je,a odszedszy,powiedzieliJe-

zusowi.

13, To usyszawszy JeZUS1
u

stpi stamtd w lodzi aa miej
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sce puste, osobno; i lud usy-
szawszy, szed za nim z miast

pieszo.

14.1 wyszedszy Jezus ujrza
mnóstwo ludu i zlitowa si nad
nim i uzdrawia chorych.

II. 1 5 . Agdynadszedwieczór,
przystpili do niego uczniowie

jego, mówic : pustejest to miej-

sce, i czas ju przemin; roz-

pu ten lud, aby odszedszy do

miasteczek, kupili sobie y-
wnoci.
16. A Jezus im rzek: nie po-

trzeba eby odeszli; dajcie wy
im je.
1 7

.

Ale oni murzekli : mamy tu

tylkopi chlebów i dwie ryby.

18. A on rzek: przyniecie mi
je tu.

19. I rozkaza ludowi usi
na trawie, i wziwszypi chle-

bów i dwie ryby, wejrzawszy
w niebo, bogosawi, i amic
dawauczniom chleby , aucznio-

wie ludowi.

20. 1 jedli wszyscy i nasyceni

byli; i zebrali, co zbywao u-

omków, dwanacie koszów
penych.
21. A tych, którzy jedli, byo
okoo piciu tysicy mów, o-

prócz niewiast i dziatek.

22.1 zaraz przymusi Jezus u-

czniów swoich wej do odzi,

i uprzedzi go na drug stron,

a rozpuci lud.

DI. 23. A rozpuciwszy lud,

wstpi na górnaosobnomo-

dli si; a gdy nasta wieczór,

sam tam by.
24. Aódbdcjuw porod-

ku morza, miotana bya od ba-
wanów; albowiem by wiatr

przeciwny.

25. A o czwartej stray nocnej

zszed do nich Jezus, idc po
morzu.

26. I ujrzawszy go uczniowie

po morzu chodzcego, zatrwo-

yli si, mówic : widmo to jest

!

i ze strachu krzyknli.

27. Lecz wnet rzek do nich

Jezus, mówic: ufajcie! Jam to

jest, nie bójcie si!

28. A odpowiadajc mu Piotr

rzek: Panie! jeli tyjest, ka
mi przyj do siebie po wodzie.

29.A on rzek: chod!A Piotr,

wystpiwszy z odzi, szed po
wodzie, aby przyj do Jezusa.

30. Ale widzc wiatr gwato-
wny, zlk si; i gdy pocz to-

n, zawoa, mówic: Panie!

ratuj mi!
31. AJezus zarazwycignw-

szy rk, uchwyci go i rzek
mu: o maowierny! czemue
wtpi?
32. I gdy wstpili w ód, u-

ciszy si wiatr.

33. A ci, którzy byli w odzi,

przystpiwszy oddali mu po-

kon, mówic: zaprawd jeste

Syn Boy.
34. 1 przeprawiwszy si przy-

szli do ziemi Gienezaret.

35. I poznawszy go mowie
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miejsca onego, posiali do wszy-

stkiej onej okolicznej krainy;

i przyniesiono do niego wszy-

stkich, którzy si le mieli.

36. 1 prosili go, aby si tylko

dotkn podoka szaty jego; i

którzykolwiek si dotknli, u-

zdrowieni zostali.

ROZDZIA 15.

I. Czy przykazali Boskich,, czy ustaw ludzkich wi-
c6j przestrzega? 1—20. II. Niewiasta Kana-
nejska 21—31. III. Nakarmienie siedmiu chle-

bami 4000 ludzi 32—39.

TY^TEDY przystpili do Je-
* * zusa uczeniwPimie i Fa-

ryzeusze zJerozolimy,mówic

:

2. Czemu uczniowie twoi prze-

stpujustaw starszych? albo-

wiem nie umywaj rk swoich,

gdy maj je chleb.

3. A on odpowiadajc, rzek
im: czemu iwyprzestpujecie
przykazanie Boe dla ustawy
swojej?

4. Albowiem Bóg przykaza,
mówic : Czcij ojca swego i ma-
tk; i: Kto zorzeczy ojcu albo

matce, mierci niechaj umrze.

5. Ale wy powiadacie: ktoby

rzek ojcu albo matce : ofiarowa-

em to, czembym cimógtdopo-
módz ; ten nie potrzebuje uczci
ojca swego albo matki swojej.

6. 1wzruszylicie przykazania

Boe dla ustawy swojj.

7. Obudnicy! dobrze o was
prorokowa Izajasz, mówic:
8. Lud ten przyblia si do

gami; ale serce ich dalekie jest

odemnie.

9. Lecz próno mi czcz, li-

czc nauk, które s ustawami
ludzkiemi.

10. Izawoawszy do siebie lud,

rzek im : suchajcie i rozumiej-

cie.

11. Nie to, co wchodzi w usta,

kala czowieka ; ale co wycho-
dzi z ust, to kala czowieka.
12. Wtedy przystpiwszy u-

czniowie jego, rzekli mu: wiesz,

e Faryzeusze, usyszawszy t
mow, zgorszyli si?
13. A on odpowiadajc rzeki:

wszelki szczep, którego nie sa-

dzi Ojciec mój niebieski, wy-
korzeniony bdzie.

14. Zostawcie ich ; oni s le-

pymi przewodnikami lepych,
a jeeli lepy lepego prowa-

dzi, obadwa w dó wpadn.
15. A odpowiadajc Piotr,

rzek mu: wyó nam to podo-

biestwo.
16. A Jezus rzek: jeszcze i

wy niepojtni jestecie?

17. Jeszcze nie rozumie ie.

i wszystko, co wchodzi w usta

,

do brzucha idzie i do wychodu
bywa wyrzucane?
18. Ale co z ustwychodzi, z ser-

ca pochodzi, i to kala c/Aow ieka.

19. Albowiem z serca poeho

dz ze myli, zabójstwa, cudzo

lóstwa, wszeteczestua, lid

dzicjstwa , ta Isz y u c su iadc

mnie usty swemi, i czci mi war- ctwa, blunierstw*,
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20. To jest, co kala czowie-

ka; ale je nieumytemi rko-
ma nie kala czowieka.

II. 21. I wyszedszy Jezus

stamtd, odszedw stronyTyru

i Sydonu.

22.1 oto, niewiasta Chananej-

ska zowych granicwyszedszy

,

woaa, mówic do niego: zmi-

uj si nademn, Panie, synu

Dawida! córka moja ciko by-

wa od dyjaba drczona.

23. A on jej nie odpowiedzia
ani sowa. I przystpiwszy u-

czniowie jego, prosili go, mó-
wic : odprawj, bo woa za na-

mi.

24. A on odpowiadajc rzek:
jestem posany tylko do owiec,

które zginy z domu Izrael-

skiego.

25. Lecz ona przystpiwszy,

oddaa mupokon,mówic: Pa-

nie, ratuj mi!
26. A on odpowiadajc rzek:

niedobrze jest bra chleb dzieci

a rzuca szczenitom.

27. A ona rzeka : tak jest, Pa-
nie! wszake i szczenita jedz
odrobiny, które padaj ze stou
panów ich.

28. Wtedy odpowiadajc Je-

zus rzek jej: o niewiasto! wiel-

ka jest wiara twoja; niechaj ci

si stanie, jak chcesz. I uzdro-

wion zostaa córka jej oneje
godziny.

29. A Jezus poszedszy stam-

td, przyszed nad morze Ga-

lilejskie, i wstpiwszy na góiv,

siedzia tam.

30. 1 przyszo do niego wiele

ludu, majc z sob chromych,

lepych, niemych, uomnych i

inszych wielu, i kadli ich u nóg
Jezusowych ; i uzdrawia ich

:

31. Tak i si lud dziwowa,
widzc, e niemi mówi, uo-
mni uzdrowieni s, chromi cho-

dz, i lepi widz; i wielbili Bo-

ga Izraelskiego.

III. 32. A Jezus, wezwawszy
uczniów swoich, rzek: al mi
tego ludu; albowiem ju trzy

dni przy mnie zostaj, i niemaj
co je, i nie chc ich rozpuci
godnych, by czasem nie po-

mdleli w drodze.

33. I rzekli mu uczniowie je-

go: skdebymy wzili tyle

chleba na pustyni, aby takie

mnóstwo ludu nasyci?
34. 1 rzek im Jezus: ile ma-

cie chlebów? A oni rzekli: sie-

dem i troch rybek.

35. I kaza ludowi usi na

ziemi.

36. I wziwszy siedem chle-

bów i ryby, zoywszy dziki,

ama i dawa uczniom swoim,

a uczniowie ludowi.

37. 1 jedli wszyscy i nasyceni

byli, i zebrali, co zbyo uom-
ków, siedem koszów penych.
38. A byo tych, którzy jedli,

cztery tysice mów, oprócz

niewiast i dziatek.

39. 1 rozpuciwszy lud, wsta-
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pi w ód, i przyby na grani-

c Magdali.

ROZDZIA 16.

I. Pan gromi dajcych znaku 1—4. II. Kwasu
Faryzeuszów strzedz si kae 5—12. HI. Py-
ta uczniów, za kogo go poczytuj 13—20. IV.

Mówi o mierci swojój 21—23. V. W lady
swoje wstpowa kae 24—28.

T PRZYSTPIWSZY Fary-
-*- zeusze i Saduceusze, kuszc
prosili go, aby im znak z nieba

ukaza.
2. A on odpowiadajc, rzek

im: gdy jest wieczór, mówicie:

pogodabdzie, bosiniebo czer-

wieni;

3. A rano: dzi bdzie niepo-

goda, albowiem si niebo po-

chmurne czerwieni. Obudnicy!
oblicze nieba umiecie rozpozna-

wa, a znaków tych czasów nie

moecie.
4. Ród zy i cudzoony znaku
da; i znak nie bdzie mu da-

ny, chyba znak Jonasza proro-

ka. I opuciwszy ich, odszed.
II. 5. 1 gdy si przeprawili u-

czniowie jego na drug stron,

zapomnieli wzi chleba.

6. A Jezus rzek im : patrzcie

i strzecie si kwasu Faryzeu-

szów i Saduceuszów.

7

.

A oni rozmawiali midzy so-

b, mówic: emy chleba nie

wzili.

8.CoobaczywszyJezus, rzek
im : pocó rozmawiacie midzy
sob, o mai o wierni! ecie chle-

ba nie wzili?

Jeszcze nió rozumiecie, ani

pamitacie o piciu chlebach,

dla piciu tysicy ludzi, i ile-

cie koszów zebrali?

10. Ani o siedmiu chlebach dla

czterech tysicy ludzi, i ilecie

koszów zebrali?

1 1

.

Jakenierozumiecie,em
wam nie o chlebie powiedzia,

mówic, abycie si strzegli

kwasu Faryzeuszów i Saduceu-

szów?
12. Wtedy zrozumieli, e nie

mówi, aby si strzegli kwasu
chleba, ale nauki Faryzeuszów
i Saduceuszów.

III. 13. A gdy przyszed Je-

zusw strony Cezarei Filipa, py-
ta uczniów swoich, mówic : za

kogó ludzie poczytuj mnie,

Syna czowieczego?
14. A oni rzekli : jedni za Jana

Chrzciciela, a drudzy za Elija-

sza, a inni za Jeremijasza, albo

za jednego z proroków.

15. Rzek im: a wy za kogo
mi poczytujecie?

16. A odpowiadajc Szymon
Piotr rzek: Ty jest Chrystus.

Syn Boga ywego.
1 7 .1 odpowiadajc J ezus rzek 1

mu: bogosawiony Szymonie.

synu Jonasza! bo nie ciao i

krew objawiy ci to, ale Ojciec

mój, który jest w niebiesiech.

18. A ja ci te powiadani,

tyjest Piotr; i na tej opoce /bu-

duje koció mój, a bramy pie-

kielne nie przemog goj

\\K 1 dani ci klucze LióIcm
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niebieskiego ; i cokolwiek zwi-
esz na ziemi, bdzie zwizane
iwniebiesiech; i cokolwiek roz-

wiesz na ziemi, bdzie roz-

wizane i w niebiesiech.

20.Wtedy przykaza uczniom
swoim, aby nikomu nie powia-

dali, e on jest Jezus Chrystus.

IV. 21. Odtd pocz Jezus

wykazywa uczniom swoim, i
musi pój do Jerozolimy, i

wiele ucierpie od starszych i

od przedniejszych kapanów i

od uczonych w Pimie, i by
zabitym, i trzeciego dnia zmar-

twychwsta.
22. I wziwszy go Piotr na

stron,pocz goupomina,mó-
wic: zmiuj si sam nad sob,
Panie! nie przyjdzie to na ci.

23. A on obróciwszy si rzek
Piotrowi: id precz odemnie,

szatanie ! jestemizgorszeniem;
albowiem tymylisznie o tern,co

Boe, ale o tern, co jest ludzkie.

V. 24. Wtedy rzek Jezus do

uczniów swoich: jeli kto chce

i za mn, niech si zaprze sie-

bie samego, i wemie krzy
swój, i niech idzie za mn.
25. Bo kto chce ycie swoje

zachowa, straci je; a kto stra-

ci ycie swoje dla mnie, znaj-

dzie je.

2 6.Albowiemcópomoe czo-
wiekowi, choby cay wiat po-

zyska, a na duszy swojej szko-

d poniós? albo cow zamian da
czowiek za dusz swoj?

27. Albowiem Syn czowie-
czy przyjdzie w chwale Ojca
swego z Anioami swoimi, i

wtedy odda kademu wedug
uczynków jego.

2 8 . Zaprawd powiadamwam

:

s niektórzy z tych, co tu stoj,

którzy nie zaznaj mierci, póki

nie ujrz Syna czowieczego,

przychodzcego w królestwie

swojem.

ROZDZIA ] 7.
I. Przemienienie Chrystusa Pana 1—13. II. Chry-

stus uzdrawia lunatyka 14—21. UL. mier
swoj przepowiada 22—23. IV. Paci podatek
za siebie i za Piotra 24—27.

T PO szeciu dniach wzi Je-
-*- zus Piotra i Jakóba i Jana,

brata jego, i wprowadzi ich na

gór wysok na osobno.
2. 1 przemieni si przed nimi,

i rozjanio si oblicze jego,jak

soce, a szaty jego stay si
biae, jak wiato.
3. 1 oto, ukazali si imMojesz

i Elijasz z nim rozmawiajcy.
4. A odpowiadajc Piotr rzek

do Jezusa: Panie! dobrze nam
tu by; jeli chcesz, zrobimy

tu trzy namioty, tobie jeden, i

Mojeszowi jeden, i Elijaszowi

jeden.

5. Gdy on jeszcze mówi, oto,

obok jasny zacieni ich; i oto,

gos z oboku mówicy: Ten
jest Syn mój miy, w którym mi
si upodobao, jego suchajcie.

6. To usyszawszy uczniowie,

upadli na twarz swoj i bali si
bardzo.
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7. I przystpiwszy Jezus do- 1 rzek: o rodzie niewierny i
prze-

kn si ich i rzek: wstacie i
|

wrotny! dokde bd z wami?

nie bójcie si.

8. A oni podniósszy oczy swo-

je, nikogo nie widzieli, tylko Je-

zusa samego.

9. A gdy zstpowali z góry,

przykaza im Jezus, mówic:

nikomu nie powiadajcie tego

widzenia, a Syn czowieczy

zmartwychwstanie.

10. 1 pytali go uczniowie jego,

mówic: có tedy uczeni w Pi-

mie powiadaj, e Elijasz pier-

wej ma przyj"W
11. A Jezus odpowiadajc

rzek im : Elijasz pierwej przyj-

dzie i naprawi wszystko;

12. Ale powiadam wam: iE-
lijaszju przyszed, i nie pozna-

li go, ale zrobili z nim, co tylko

chcieli; tak i Syn czowieczy

ma ucierpie od nich.

13. Wtedy zrozumieli ucznio-

wie, e o Janie Chrzcicielu mó-

wi do nich.

II. 14. 1 gdy przyszli do ludu,

przystpi do niego czowiek,

który upad przed nim na ko-

lana,

dokde was bd cierpia?

przywiedcie mi go tu.

18.1 zgromi go Jezus; i wy-

szed z niego dyjabe, i uzdro-

wiony zosta modzieniec onej-

e godziny.

19. Wtedy przystpiwszy u-

czniowie do Jezusa na osobno,

rzekli mu: czemu my go wy-

gna nie moglimy?
20. A Jezus rzek do nich: dla

niedowiarstwawaszego ; zapra-

wd bowiem powiadam wam:

jeli macie wiar jak ziarnko

gorczycy, rzeknijcie tej górze:

przenie si std na tamto miej-

sce, i przeniesie si, i nic niepo-

dobnego dla was nie bdzie.

21. Ale ten rodzaj nie wycho-

dzi, chybaprzezmodlitwipost.

III. 22. A gdy przebywali w
Galilei, rzek do nich Jezus:

Syn czowieczy bdzie wydany

w rce ludzkie,

23.1 zabij go,i trzeciego dnia

zmartwychwstanie. I zasmucili

si bardzo.

IV. 24. A gdy przyszli do Ka-

15.' I rzek: Panie! zmiuj si pernaum, przystpili do Pi(

ci, którzy podatek wybieraj

rzekli: czy nauczyciel was/ nie

daje podatku?

nad synem moim; albowiem lu-

natykiem jest, i ciko cierpi;

czstokro bowiem wpada w o-

frie, i czstokro w wod.

16. I przywiodem go do u-

czniów twoich, ale go nie mogli

uzdrowi.

25. Rzeki: daje. I gdy wch<

dziwdom, uprzedzi! go Jezus,

mówic: có ci si zdaje, S
j

monie? królowie zierns*
j

17. A odpowiadajc Jezus, kogó Mora oo albo <*yn«
•>
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od synów swoich, czyli od ob-

cych?
26.RzekmuPiotr:odobcych.

Rzeki mu Jezus : wic synowie

s wolni.

27. Wszake, abymy ich nie

zgorszyli, id do morza i zarzu
wd, i ryb, któr najpierwej

wycigniesz, wemij, i otwo-

rzywszy gb jej, znajdziesz

stater, który wziwszy, daj im

za mnie i za siebie.

ROZDZIA 18.
I. Kto jest wikszy w Królestwie Bom 1—11.

II. O odpuszczaniu win 12—22. HI. Przykad
tego 23—35.

/~\NEJ godziny przystpili u-" czniowie do Jezusa, mó-
wic: któ tedy wikszy jest

w królestwie niebieskiem?

2.1 przywoawszy Jezus dzie-

ci, postawijew porodku ich,

3. I rzek: zaprawd powia-

dam wam: jeli si nie nawróci-

cie i nie staniecie si jak dzieci,

nie wnijdzieci do królestwa

niebieskiego.

4. Kto si tedy uniy jak to

dzieci, ten jest wikszyw kró-

lestwie niebieskiem.

5. A ktoby przyjjedno dzie-

ci takiew imieniu mojem, mnie
przyjmuje.

6.Ktoby za zgorszyjednego
z tych maych, którzy we mnie
wierz, poyteczniejby mu by-

o, aby zawieszono kamie
myski u szyi jego, i utopio-

no go w gbokoci morskiej.
p.

7 . Biadawiatu dlazgorsze ia

!

Musz wprawdzie zgorszenia

przyj, ale biada czowiekowi
temu, przez którego zgorszenie

przychodzi

!

8.Przetojelirka twoja albo

noga twoja gorszy ci, odetnijj
i rzu od siebie; lepiej jest tobie

wnij doywotachromym albo

uomnym, nieli dwie rce albo

dwie nogi majc, by wrzuco-

nym w ogie wieczny.

9. 1 jeli ci oko twoje gorszy,

wyup je i rzu od siebie ; lepiej

jest tobie jednookim wnij do

ywota, nieli oba oczy majc,
by wrzuconym w ogie pie-

kielny.

10. Patrzcie, abycie nie gar-

dzili adnym z tych maych;
albowiem powiadam wam, i A-
nioowie ich w niebiesiech za-

wsze patrz na oblicze Ojca mo-
jego, który jest w niebiesiech.

11. Przyszed bowiem Syn
czowieczy, aby zbawi to, co

zgino.
II. 1 2. Co siwam zdaje? Gdy-

byjaki czowiek mia sto owiec,

a zabkaaby si jedna z nich,

czy nie zostawi dziewidzie-

siciu dziewiciu na górach, i

nie pójdzie szuka zbkanej?
13. A jeli mu si zdarzy zna-

le j, zaprawd powiadam
wam,e si z niej bardziej radu-

je,ni z onych dziewidziesiciu
dziewiciu niezbkanych.
14. Tak te nie jestwol Ojca
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waszego, który jest w niebie-

siech, aby zgin jeden z tych

maych.
15. A jeliby zgrzeszy prze-

ciwko tobie brat twój, id, upo-

mnij go sam na sam; jeliby

ci usucha, pozyskae brata

swego.

16. Jeliby za nie usucha,
przybierz sobiejeszczejednego

albo dwóch, aby przez usta

dwóch albo trzech wiadków
potwierdzonebyokadesowo.
17. A jeliby ich nie usucha,

powiedz zborowi; ajeliby zbo-

ru nie usucha, niech bdzie ci

jak poganin i celnik.

18. Zaprawdpowiadamwam:
cokolwiek zwiecie na ziemi,

bdzie zwizane i w niebie; i

co rozwiecie na ziemi, bdzie
rozwizane i w niebie.

19. Znowu powiadam wam:
gdyby si z was dwaj zgodzili

najak rzecz na ziemi, wszyst-

ko, o coby prosili, stanie si im
od Ojca mego, któryjestw nie-

biesiech.

20. Albowiem gdzies dwaj al-

bo trzej zgromadzeniwimi mo-
je, tam jestem w porodku ich.

21. Wtedy przystpiwszy do

niego Piotr, rzek: Panie! ile ra-

zy, jeeli brat mój przeciwko

mnie grzeszy bdzie, mam mu
odpuci? Czy a do siedmiu

razy?

22. I rzek mu Jezus: mówi

do siedemdziesit razy siedem.

III. 23. Dla tego podobne jest

królestwo niebieskie królowi,

który si chcia obliczy ze su-
gami swymi.

24. A gdy sipocz oblicza,

stawiono mujednego, któryby!

winien dziesi tysicy talen-

tów.

25.A gdy nie mia skd odda,
kaza go pan jego zaprzeda, i

on jego, i dzieci, i wszystko,

co mia, i dug odda.
26. Padszy tedy suga, po-

koni mu si, mówic: panie!

miej cierpliwo nade mn, a

wszystko ci oddam.

2 7 . A ualiwszy si pan onego

sugi, uwolni go, i dug mu od-

puci.
28. A wyszedszy ów suga,

spotka jednego z tych, co z

nim suyli, który mu by wi-

nien sto groszy; i porwawszy
go, dusi go, mówic: oddaj

mi, co winien.

29. Padszy tedy wspósuga
do nógjego, prosi go, mówic

:

miej cierpliwo nade mn, a

oddam ci wszystko.

30. Lecz on nie chcia, ale po-

szedszy wrzuci go do wizie-

nia, aby odda, co by winien.

31. Ujrzawszy tedy wspólsu-

dzyjego, co si stao, zasmucili

si bardzo, i poszedszy oznaj-

mili panu swemu \\s/wko, co

si stao.

ci: nie do siedmiu razy, nie a 32.\Ytody zawoawszy go pan
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jego, rzek mu: sugo zy!
wszystek dug odpuciem ci,

e mi prosi;

33. Czy i ty nie powinien by
si zlitowa nad wspósug
swoim, jak si i ja zlitowaem

nad tob?
34. A rozgniewawszy si pan

jego, poda go katom, aby od-

da to wszystko, co mu by wi-

nien.

35. Tak i Ojciec mój niebie-

ski uczyni wam, jeli nie od-

pucicie kady bratu swemu z

serc swoich przewinie ich.

ROZDZIA 19.

I. Chrystus Pan uzdrawia wielu 1—6. II. Mówi z

Faryzeuszami o maestwie 7—12. ITT. Przyj-

muje dzieci, które do niego przynosz 13—15.

W. Rozmawia z modziecem bogatym 16—26.

V. Obiecuje nagrod tym, którzy dla niego o-

puszczaj rzeczy doczesne 27—30.

I" STAO si, gdy dokoczy
*- Jezus tych mów, e odszed
z Galilei, i przyszed w grani-

ce Judzkie z za Jordanu.

2. I szy za nim tumy ludu, i

uzdrawia ich tam.

3. I przyszli do niego Fary-

zeusze, kuszc go i mówic
mu: czy godzi si czowiekowi
opuci on swoj dla kadej
przyczyny?
4. A on odpowiadajc rzek

im : nie czytalicie, i Stworzy-

ciel na pocztku mczyzn i

niewiast uczyni ich,

5. I rzek: dla tego opuci
czowiek ojca i matk, i przy-

czy si do ony swojej, i

bd dwoje jednem ciaem?
6. A takju nie s dwoje, ale

jedno ciao.CotedyBógzczy,
czowiek niechaj nie rozcza.
II. 7. Rzekli mu: czemu tedy

Mojesz rozkaza da list roz-

wodowy i opuci j?
8. Rzek im: Mojesz dla za-

twardziaoci sercawaszego do-

puci wam opuszczaony wa-

sze, lecz zpocztkuniebyotak.
9. Ale powiadam wam: ktoby-

kolwiek opuci on swoj (o-

prócz dla cudzoóstwa), iinsz-

by poj, cudzooy; i ktoby o-

puszczon poj, cudzooy.
10. Rzekli mu uczniowiejego

:

jeli takjest sprawama z o-
n, tedyniedobrzejesteni si.

11. A on im rzek: nie wszys-

cy pojmuj te sowa, ale ci,

którym to dano.

1 2.Albowiemsrzezaricy,któ-

rzysi tak z ywota matki naro-

dzili, s te rzezacy, którzys
od ludzi urzezani; s te rze-

zacy, którzy si sami urzezali

dla królestwa niebieskiego. Kto
moe poj, niechaj pojmuje!

III. 13. Wtedy mu przyno-

szono dziatki, aby na nie rce
wkada i modli si; ale u-

czniowie gromili je.

14. Lecz Jezus rzek: dopu-
cie dziatki, i nie zabraniajcie

im przychodzi do mnie; albo-

wiem takich jest królestwo nie-

bieskie.

3*
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15. I woywszy na nie rce,

poszed stamtd.
IV.16.IotoJedenprzystpiw-

szy, rzek mu: Nauczycielu do-

bry! co dobrego mam czyni, a-

bym mia ywot wieczny?

17. Ale on mu rzek: czemu
mi nazywasz dobrym? nikt nie

jest dobry, tylko jeden, Bóg. A
jeli chcesz wnij do ywota,
przestrzegaj przykaza.
18. Rzek mu: których? A

Jezus rzek, tych: Nie zabijaj,

nie cudzoó, nie kradnij, nie

mów faszywego wiadectwa;
19. Czcij ojca twego i matk,

i: Miowa bdziesz bliniego

swego, jak siebie samego.

20. Rzek mu modzieniec: te-

gom wszystkiego przestrzega

od modoci swojej; czegó mi
jeszcze nie dostaje?

21. Rzek mu Jezus: jeli

chcesz by doskonaym, id,

sprzedaj majtnoci swoje, i

rozdaj ubogim, a bdziesz mia
skarb w niebie; i przyszedszy
tu, id za mn.
2 2 .Agdymodzieniec tesowa

usysza, odszedsmutny ; albo-

wiem wiele mia majtnoci.
23. Jezus za rzek uczniom

swoim : zaprawd powiadam
wam, e z trudnoci bogaty

wnijdzie do królestwa niebie-

skiego.

24. A nadto powiadam wam:
atwiej wielbdowi przej
przez ucho igielne, ni bogate-

muwnij do królestwaBoego.
25. Co usyszawszyuczniowie

jego, zdumieli si bardzo, mó-
wic : któ tedy moe by zba-

wiony?
26. A Jezus wejrzawszy na

nich, rzek im: u ludzi to nie-

moliwe, lecz u Boga wszystko

jest moliwe.
V. 27. Wtedy odpowiadajc

Piotr, rzek mu : oto, my opuci-
limy wszystko, i poszlimy za

tob; có za to mie bdziemy?
28. A Jezus im rzek: zapraw-

d powiadam wam, i wy, któ-

rzycie za mn poszli, w odro-

dzeniu, gdy usidzie Syn czo-
wieczyna troniechwayswój ej

,

usidziecie i wy na dwunastu
tronach, sdzc dwanacie po-

kole Izraelskich.

29. 1 kady, ktoby opuci do-

my, albo braci, albo siostry, al-

bo ojca, albo matk, albo on,
albo dzieci, albo role dla imie-

nia mego, stokro tyle wemie.
i ywot wieczny odziedziczy.

30. A wielu pierwszych bd
ostatnimi, i ostatnich pierwszy-

mi.

ROZDZIA 20.

I. Podobiestwo o winnicy 1—16. IT. Jezus mówi
o mierci swojj 17— 19. III. Proba i

synów ZehedouMi 20- 28. IV. tfadrowieoM
dwóch lepych 29—34.

BOWI KM podobne jest

-^^ królestwo niebieskie go-

Bpodarzowi, który wyszed bar-

dzo ranonajmowa robotników

do w inniey BWOjej.
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2- A ugodziwszy si z robotni-

kami na grosz dziennie, posa
ich do winnicy swojej.

3. 1 wyszedszy okoo trzeciej

godziny, ujrza drugich, którzy

stali na rynku prónujc,
4. I rzek im: idcie i wy do

winnicy, a wedug susznoci
dam wam.
5.A oni poszli.Znowuwyszed-

szy okoo szóstej i dziewitej

godziny, podobnie uczyni.

6. A wyszedszy okoo jede-

nastej godziny, znalaz innych,

którzy stali prónujc, i rzek
im: có tu stoicie cay dzie
prónujc?
7. Rzekli mu: bo nas nikt nie

naj. Rzek im: idcie i wy do

winnicy, a wedug susznoci
wemiecie.
8. A gdy nadszed wieczór,

rzek pan winnicy rzdcy swe-

mu: zawoaj robotników, i daj

im zapat, poczwszy od osta-

tnich a do pierwszych.

9. 1 gdy przyszli ci, którzy o

jedenastej godzinie byli naj-
ci, wzili po groszu.

10. Gdy za przyszli pierwsi,

mniemali, e wicej wezm; ale

i oni wzili po groszu.

11. A wziwszy, szemrali

przeciwko gospodarzowi,

12. Mówic: ci ostatni jedn
godzin robili, a zrównae ich

z nami, comy znosiliciar dnia

i upa.
13. A on odpowiadajc rzek

jcdnemuznich: przyjacielu! nic

czyni ci krzywdy; ezyc sic

nie na grosz zemn ugodzi?
14. Bierz co twego i id; chc

bowiem temu ostatniemu da
jak i tobie.

15. Albo czy mi si nie godzi

czyni ze swojem, co chc?
Czy oko twoje zoliwe jest,

i ja jestem dobry?

1 6.Takbd ostatni pierwszy-

mi, a pierwsi ostatnimi; albo-

wiem wielu jest wezwanych,
ale mao wybranych.
II. 17. 1 idc Jezus do Jerozo-

limy, wzi dwunastu uczniów

na osobno w drodze, i rzek
im:

18. Oto, idziemy do Jerozoli-

my, i Syn czowieczy bdzie
wydany przedniejszym kapa-
nom i uczonym w Pimie, i o-

sdz go na mier,
19.1 wydadz go poganom na

pomiewisko i na ubiczowanie

i na ukrzyowanie; i trzecie-

go dnia zmartwychwstanie.

III. 20. Wtedy przystpia do

niego matka synówZebedeusza
z synami swoimi, oddajc mu
pokon i proszc go o co.
21. A on jej rzek: czego

chcesz? Rzeka mu: powiedz,

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;
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moecie pi kielich, który ja

bd pi? i chrztem, którym si
ja chrzcz,by ochrzczeni?Rze-

kli mu: moemy.
23. I rzek im: kielich mój

wprawdzie pi bdziecie, i

chrztem, którym sieja chrzcz,

ochrzczeni bdziecie; ale sie-

dzie poprawicymojej ipolewi-

cy mojej nie moja to rzecz da,
ale bdzie dano tym, którym
jest zgotowano od Ojca mojego.

24. 1 usyszawszy to owi dzie-

siciu,rozgniewali si na dwóch
braci.

25. Ale Jezus przywoawszy
ich, rzek: wiecie, i ksita
narodów panuj nad niemi, i

moni przewodz nad niemi.

26. Lecz nie tak bdzie mi-
dzy wami; ale ktobykolwiek

chcia by wielkim midzy
wami, niech bdzie sug wa-
szym.

27. I ktobykolwiek midzy
wami chcia by pierwszym,

niech bdzie sug waszym.
28. Tak jak Syn czowieczy

nie przyszed, aby mu suono,
ale aby suy, i aby da ycie
swe na okup za wielu.

IV. 29. 1 gdy wychodzili z Je-

rycha, szo za nim mnóstwo
ludu.

30. 1 oto, dwaj lepi, siedzcy
przy drodze, usyszawszy, i
Jezus przechodzi, zawoali,

mówic: zmiuj sir nad nami,

Panie, synu Dawida!

31. A lud gromi ich, aby mil-

czeli; lecz oni tern wicej wo-
ali, mówic: zmiuj si nad
nami, Panie, synu Dawida!
32. 1 stanwszy Jezus, zawo-

a ich i rzek: có chcecie, a-

bym wam uczyni?
33. Rzekli mu: Panie! aby o-

tworzone byy oczy nasze.

34. A Jezus ulitowawszy si,

dotkn si oczu ich, i zaraz

przejrzayoczyich; iszlizanim.

ROZDZIA 21.
I. Wjazd Jezusa do Jerozolimy 1—11. II. Wyp-

dzenie przekupniów ze wityni 12— 18. III.

Przeklcie figowego drzewa 19—22. IV. Eoz-

mowa w wityni z przedniejszymi kapana-
mi 23—27. V. Podobiestwa do nich zasto-

sowane 28—46.

[* GDYsi przybliyli do Jero-
-*- zolimy i przyszli do Betfagi,

ku górze Oliwnej, wtedy Jezus

posa dwóch uczniów,

2. Mówic im: idcie do mia-

steczka, które jest przed wami,

i niebawem znajdziecie olic
uwizan i ol z ni; odwi-
zawszy, przywiedcie mi je.

3. A jeliby wam kto co mó-
wi, powiedzcie, i Pan ich po-

trzebuje; a zaraz poszle je.

4. A to si wszystko stao, aby

si wypenio, co powiedziano

przez proroka, mówicego:
5. Powiedzcie córce Syjo-

skiej: Oto, Król twój przycho-

dzi do ciebie, agodny i siedz
cy na olicy i na olciu, synu

podjarzemnj.
6. A poszedszy uczniou ie i R
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czyniwszy tak, jak im by roz-

kaza Jezus,

7. Przywiedli olic i ol, i

woyli na nie szaty swoje, i

wsadzili go na nie.

8. A bardzo wielu z ludu sao
szaty swoje na drodze, drudzy

za obcinali gazki z drzew i

sali na drodze.

9.Alud przed nim i za nim id-
cywoa, mówic: Hosanna sy-

nowi Dawida! bogosawiony,
który przychodzi w imieniu

Paskiem! Hosanna na wyso-
kociach !

10. 1 gdy wjecha do Jerozoli-

my, poruszyo si cae miasto,

mówic: któ to jest?

1 1 . A lud mówi : jest to Jezus,

prorok z Nazaretu Galilejskie-

go.

II. 12. 1 wszedJezus do wi-
tyniBoej, iwygnawszystkick
sprzedajcych i kupujcych w
wityni; istoy tych, co pieni-

dzmi handlowali, i stoki sprze-

dajcych gobie poprzewra-

ca.
13.1 rzek im : napisano : Dom

mój domem modlitwy nazwany
bdzie ; a wycie uczynili z nie-

go jaskini zbójców.

14. 1 przystpili do niego lepi
i chromi w wityni, i uzdrowi
ich.

15. A obaczywszy przedniej si

kapani i uczeniw Pimie cuda,

które czyni, i dzieci woajce
w wityni imówice: Hosanna

synowi Dawida! rozgniewali

si,

16.1rzekli mu: czy syszysz,

co oni mówi? AJezus im rzek:

iowszem .Czycie nigdyn i e czy-

tali: Z ust niemowlt i sscych
zgotowae sobie chwa?
17.1 opuciwszy ich, wyszed

z miasta do Betanii, i tam zano-

cowa.
18. A rano wracajc do mia-

sta, akn.
III. 19.1 ujrzawszyjedno figo-

we drzewo przy drodze, przy-

szed do niego, i nie znalaz nic

na niem, tylko same licie, i

rzek mu: niechaj si wicej z

ciebie owoc nie rodzi na wieki.

I uscho zaraz figowe drzewo.

20. I ujrzawszy to uczniowie,

dziwowali si, mówic: jake
prdko uscho figowe drzewo!

21. A odpowiadajc Jezus

rzek im : zaprawd powiadam
wam: jelibycie mieli wiar, i

nie wtpili, nietylko to, co si
stao z figowem drzewem, uczy-
nicie, ale gdybycie i tej górze

rzekli : podnie si i rzu si w
morze, stanie si.

22. I wszystko, o cokolwiek-

bycie prosiliw modlitwie, wie-

rzc, wemiecie.
IV. 23. A gdy on przyszed do

wityni, przystpili do niego,

gdy uczy, przedniej si kapani
i starsi ludu, mówic :jak mo-
c to czynisz ? ikto ci datmoc?

24. A odpowiadajc Jezus
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rzek ko: spytam i ja was o je-

dn rzecz, któr jeli mi powie-

cie, ja wam powiem, jak moc
to czyni.

25. Chrzest Jana skd by? z

nieba, czy z ludzi? A onimyleli
samiw sobie, mówic: jeli po-

wiemy: z nieba, rzeczenam: cze-

mucie mu tedy nie uwierzyli?

2 6 . Jeli za powiemy : z ludzi,

boimy si ludu ; bo wszyscy Ja-

na maj za proroka.

27. A odpowiadajc Jezusowi
rzekli: nie wiemy. Rzek im i

on: to i ja wam nie powiem, ja-

k moc to czyni.

V. 28. Ale có si wam zdaje?

Czowiek pewien mia dwóch
synów; i przystpiwszy do pier-

wszego, rzek: synu! id, pra-

cuj dzi w winnicy mojej.

29. A on odpowiadajc rzek:
nie chc, ale potem upamitaw-
szy si, poszed.

30. 1przystpiwszy do drugie-

go, rzek podobnie. A on odpo-

wiadajc rzek: id, panie! ale

nie poszed.

3 1

.

Który z tych dwóch uczy-
ni wol ojcowsk? Rzekli mu:
pierwszy. Rzek im Jezus: za-

prawd powiadam wam, e was
celnicy i wszetecznice wyprze-
dzaj do królestwa Boego.
32. Albowiem przyszed do

wasJan drog sprawiedliwoci,

i nie uwierzylicie mu, ale celni-

oy i wszetecznice uwierzyli mu

;

a wy chociaecie to widzieli.

jednak nie upamitalicie si,

aby mu uwierzy.
33. Drugiego podobiestwa

suchajcie: By pewien gospo-

darz, który zasadzi winnic, i

potemj ogrodzi, i wkopa w
niej toczni, i zbudowa stra-

nic, i odda j robotnikom, i

odjecha.

34. A gdy si przybliy czas

owoców, posa sugi sw^oje do

robotników, aby odebrali owo-

ce jego.

35. I robotnicy, pojmawszy
sugi jego, jednego zbili, dru-

giego zabili, a trzeciego uka-

mionowali.

36. Znowu posa inszych

sug, wicej ni pierwej, i tak

samo im uczynili.

3 7 . A naostatekposa do nich

syna swego, mówic: uszanuj
syna mego.
38. Lecz robotnicy, ujrzawszy

syna, rzekli sobie: to jest dzie-

dzic; pójdcie, zabijmy go, a o-

trzymamy dziedzictwo jego.

39. 1 porwawszy go, wyrzuci-

li go precz z winnicy i zabili.

40. Gdy tedy pan winnicy

przyjdzie, có uczyni onym ro-

botnikom?
41. Rzekli mu: jako zoczy-

ców srodze ioh pozabija, a n in

nic odda inszym robotnikom,

którzy mu oddawaj bd owo-

ce czasu swego.

42* Kzokl im Jezus: nie czyta

licicz nigdy w Pismach: Kfl
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mie, który odrzucili budujcy,
sta si kamieniem wgielnym

;

odPana si to stao i dziwnejest

w oczach naszych?

43. Przeto powiadam wam,
i od was odjte bdzie króle-

stwo Boe, i bdzie dane naro-

dowi, czynicemu owoce jego.

44. A ktoby pad na ten ka-

mie, roztrci si, a na kogoby
on upad, zetrze go.

45. 1 usyszawszy przedniej si

kapani iFaryzeusze podobie-
stwa jego, domylili si, i o

nich mówi;
46. 1 starali si go pojma, lecz

bali si ludu, poniewa go mia
za proroka.

ROZDZIA 22.

I. Podobiestwo o we.-e'u 1— 14. II. Faryzeusze

pytaj o dawaniu czynszu cesarzowi 15—22.

ni.Saduceusze za o zmartwychwstaniu 23—33.

IV. a Faryzeusze znów o przykazaniu najwa-

niejszem w zakonie 34—40. V. Jezus zapytuje

Faryzeuszów co im si zdajeoChrystusie41—46.

T ODPOWIADAJC Jezus
-*- znów im rzek w podobie-
stwach, mówic:
2. Podobnejest królestwo nie-

bieskie królowi, który wypra-
wi wesele. synowi swemu,
3. 1 posa sugi swe, aby we-

zwali zaproszonych na wesele;

ale nie chcieli przyj.
4. Znowu posa insze sugi,
mówic: powiedzcie zaproszo-

nym : otom obiad przygotowa,
woy moje i co byo karane-
go pobito, i wszystko gotowe;
pójdcie na wesele.

5. Ale oni nie dbajc odeszli,

jeden do roli swojej, a drugi do

kupiectwa swego;
6. A inni pojmawszy sug je-

go, zelyli i pozabijali ich.

7. Co gdy król usysza, roz-

gniewa si, iposawszy wojska
swoje, wytraci onych morder-

ców i miasto ich spali.

8.Wtedy rzek sugom swoim

:

wesele wprawdzie jest gotowe,

lecz zaproszeni nie byli godni.

9. Przeto idcie na rozstajne

drogi, i kogokolwiek znajdzie-

cie, wezwijcie na wesele.

10. I wyszedszy owi sudzy
na drogi, zgromadzili wszyst-

kich, którychkolwiek znaleli,

zych i dobrych, i napenio si
wesele gomi.
11. A wszedszy król, aby si

przypatrze gociom, obaczy
tam czowieka nieodzianego w
szat weseln.
12.1 rzek mu: przyjacielu ! ja-

ke tu wszed, nie majc szaty

weselnej? A on zaniemia.

13. Wtedy rzek król sugom:
zwizawszy nogi i rce jego,

wemijcie go i wrzucie do cie-

mnoci zewntrznych; tam b-
dzie pacz i zgrzytanie zbów.
14. Albowiem wielu jest we-

zwanych, ale mao wybranych.
II. 15. Wtedy odszedszy Fa-

ryzeusze naradzali si, jakby
go usidli w mowie.
16.1 posali do niego uczniów

swoich z Herodyjanami, mó-
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wic: Nauczycielu! wiemy,e
jest szczery, i drogiBoej praw-

dziwie uczysz, i niedbasz o ni-

kogo ; albowiem nie patrzysz na

osob ludzk.
1 7

.

Przeto powiedz nam, co ci

si zdaje? czy godzi si dawa
czynsz cesarzowi, czy nie?

1 8. AleJezus poznawszyzo
ich, rzek: czemu mi kusicie,

obudnicy?
19. Pokacie mi monet czyn-

szow; a oni mu podali pie-

nidz.

20. 1 rzek im : czyje to obraz

i napis?

2 1

.

Rzekli mu : cesarski. Wte-
dy im rzek: oddawajcie tedy,

co jest cesarskiego, cesarzowi,

i co jest Boego, Bogu.
22. Co usyszawszy, zadziwili

si, i opuciwszy go, odeszli.

III. 23. Dnia onego przyszli

do niego Saduceusze, którzy

mówi, i niemasz zmartwych-
wstania, i pytali go,

24. Mówic: Nauczycielu!

Mojesz powiedzia: Jeli kto

umrze, nie majc dzieci, to brat

jego prawem powinowactwa
ma poj on jego, i wzbudzi
potomstwo bratu swemu.
25. Byo tedy u nas siedmiu

braci; i pierwszy pojwszy o-
n, umar, i nie majc potom-

stwa, zostawi on swoj bra-

tu swemu.
26. Podobnie drugi i trzeci,

a do siódmego.

27.A na ostatek powszystkich
umara i niewiasta.

28. Przy zmartwychwstaniu
tedy, którego z tych siedmiu

bdzie on, gdy j wszyscy
mieli?

29. A odpowiadajc Jezus

rzek im : bdzicie, nie znajc
Pisma ani mocy Boej.
30. Albowiem przy zmar-

twychwstaniu ani si eni, ani

zam wychodzi nie bd, ale

bdjak AnioowieBoyw nie-

bie.

31. O zmartwychwstaniu za
czy nie czytalicie, co wam po-

wiedziano od Boga, mówicego:
32. Jam jest Bóg Abrahama, i

Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba. Bóg
nie jest Bogiem umarych, ale

ywych.
33. 1 usyszawszy to lud, zdu-

mia si nad nauk jego.

IV. 34. Lecz gdy usyszeli

Faryzeusze, e zawar usta Sa-

duceuszom, zeszli si razem.

35. I spyta go jeden z nich
7

nauczyciel zakonu, kuszc go
i mówic:
36. Nauczycielu! jakie jesr

najwiksze przykazanie w za-

konie?

37.A Jezusmurzekl: Bdziesz
miowa Pana, Boga twego, ze

wszystkiego serca swego, i /e

wszystkiej duszy swojej, i ze

wszystkiej myli swojej:

38.To jest pierw sze i na j\\ ik
sze przykazanie.
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39. A drugie podobne jest te-

mu: Bdziesz miowa blinie-

go swego, jak siebie samego.

40. Na tych dwóch przykaza-

niach cay Zakon i Prorocy si
zasadzaj.

V. 41. A gdy si Faryzeusze

zebrali, spyta ich Jezus,

42. Mówic: co si wam zdaje

o Chrystusie? czyim jest sy-

nem? Rzekli mu: Dawidowym.
43. Rzek im: jake tedy Da-

widw duchu nazywa goPanem,
mówic:
44. Rzek Pan Panu memu:
Sid po prawicy mojej, a po-o nieprzyjació twoich pod-

nókiem nóg twoich.

45. Jeli go tedy Dawid nazy-

wa Panem,jakejest synem je-

go?
46. 1 aden mu niemóg odpo-

wiedzie i sowa, i nie mia go
niktwicej odonegodnia pyta.

ROZDZIA 23.
I. Chrystus wykazuje ze postpki uczonych w

Pimie i Faryzeuszów i skutki ich 1—36. II.

Groba nad Jerozolim 37—39.

Tl/^TEDY Jezus rzek do lu-

* ^ du i do uczniów swoich,

mówic:
2. Na krzele Mojeszowem

usiedli uczeni w Pimie i Fary-
zeusze.

3. Przeto wszystkiego, cze-

goby rozkazali przestrzega,

przestrzegajcie i czycie, ale

wedug uczynków ich nie czy-

cie; albowiem oni mówi, ale

nie czyni.

4. Bo wi brzemiona ci-
kie i nieznone, i kad je na

ramiona ludzkie, lecz palcem
swoim nie chc ich ruszy.
5. A wszystkie uczynki swoje

czyni, aby byli widziani od lu-

dzi. A rozszerzaj swoje znaki

przykaza i przeduaj podo-
ki paszczów swoich,

6. 1 lubi pierwsze miejsce na

wieczerzach, i przedniejsze

stoki w bónicach,
7. 1 pozdrawiania na rynkach,

i aby ich nazywali ludzie: Rabi,

Rabi!

8. Ale wy siebie nie pozwalaj-

cie nazywaRabi; albowiemje-

den jest mistrz wasz, Chrystus

;

ale wycie wszyscy brami.
9. 1 nikogo na ziemi nie nazy-

wajcie ojcem swoim; albowiem
jeden jest Ojciec wasz, który

jest w niebiesiech.

10. 1 nie pozwalajcie siebie na-

zywa mistrzami; albowiem je-

denjest mistrz wasz, Chrystus.

11. Ale kto z was najwik-
szym jest, niech bdzie sug
waszym.
12. A kto bdzie siebie wy-
wysza, bdzie poniony; i

kto si bdzie unia, bdzie
wywyszony.
13. Lecz biada wam, uczeniw

Pimie i Faryzeusze, obudni-
cy ! ezamykaciekrólestwo nie-

bieskieprzed ludmi ; albowiem
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sami nie wchodzicie, iwchodz-
cym wej nie dozwalacie.

14. Biada wam, uczeni w Pi-

mie i Faryzeusze, obudnicy!

i poeracie domy wdów, a to

podpokrywkdugich modlitw;
dlatego ciszysd odniesiecie.

15. Biada wam, uczeni w Pi-

mie i Faryzeusze, obudnicy!
i obchodzicie morze i ziemi,

aby jednego wspówyznawc
swoim uczyni, a gdy nim zo-

stanie, czynicie go synem pie-

ka, dwakro wikszym nie-
licie sami.

16. Biada wam, wodzowie le-

pi! którzy powiadacie: ktoby

prysig na wityni, to nic;

ale ktoby przysig na zoto
wityni, zwizany jest.

17. Gupi ilepi! albowiemcó
jest wikszego, zoto czy wi-
tynia, która uwica zoto?
1 8 .1ktobyprzysigna otarz

,

to nic ; lecz ktoby przysig na

dar, który jest na nim, zwi-
zany jest.

19. Gupi i lepi! albowiem
có jest wikszego, dar, czy o-
tarz, który uwica dar?

20. Kto tedy przysiga na o-
tarz, przysigana i na wszyst-

ko, co na nim jest;

21.1 kto przysiga na wity-
ni, przysiga na ni i na tego,

który w niej mieszka;

22. I kto przysiga na niebo,

przysiga na tron Boy i na te-

go, który siedzi na nim.

23. Biada wam, uczeni w Pi-

mie i Faryzeusze, obudnicy!
e dajecie dziesicin z mity i

z anyu i z kminu, a opuszcza-

cie waniejsze rzeczy zakonu:

sd i miosierdzie i wiar; te

rzeczy trzebaby czyni, i tam-

tych nie opuszcza.
24. Wodzowie lepi! którzy

przecedzacie komara, a wiel-

bda poykacie.
25. Biada wam, uczeni w Pi-

mie i Faryzeusze, obudnicy!
e zewntrz oczyszczacie ku-

bek i mis, a wewntrz pene
s upiestwa i niepowcigli-
woci.
26. Faryzeuszu lepy! oczy

pierwej to, co jest wewntrz
kubka i misy, aby i to, co jest

zewntrz, czyste byo.
27. Biada wam, uczeni w Pi-

mie i Faryzeusze, obudnicy!
ecie podobni grobom pobiela-

nym, które siwydaj zewntrz
piknemi, ale wewntrz pene
s koci umarych i wszelakiej

nieczystoci.

28. Tak i wy zewntrz wyda-
jecie si ludziom sprawiedliwy

mi, ale wewntrz penijestecie
obudy i nieprawoci.

29. Biada wam, uczeni w Pi-

mie i Faryzeusze, obudnie} !

i budujecie groby proroków, i

zdobicie nagrobki sprawiedli-

wych.

30. Imówicie: gdybymy byli

za dni ojców naszych, nie byli
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bymy wspólnikami icn we
krwi proroków.

31. A tak wiadczycie sami

przeciwko sobie, i jestecie

synami tych, którzy proroków
pozabijali;

32. 1 wy dopenijcie miary oj-

ców swoich.

33.mije ! plemijaszczurcze

!

jake bdzieciemogliujprzed

sdem ognia piekielnego?

34. Dlatego, oto, Ja posyam
do was proroków, i mdrców,
i uczonych w Pimie, i z nich

niektórych zabijecie i ukrzyu-
jecie, i niektórych ubiczujecie

w bónicach swoich, i bdziecie

ich przeladowali od miasta do

miasta

;

35. Aby przysza na was
wszystka krew sprawiedliwa,

wylana na ziemi od krwi Abla
sprawiedliwego a do krwi Za-

charyjasza, syna Barachyja-

sza, któregocie zabili midzy
wityni i otarzem.

3 6 . Zaprawdpowiadamwam

:

przyjdzie to wszystko na ple-

mi to.

II. 37. Jerozolimo! Jerozoli-

mo! która zabijasz proroków i

kamionujesz tych,którzy do cie-

bie s posyani, ilekro chcia-

em zgromadzi dzieci tvroje,

jak kokosz zgromadza kurcz-
ta swoje pod skrzyda, a nie

chcielicie.

38. Oto, dom wasz pustym zo-

stawiony wam bdzie.

39.Albowiempowiadamwam,
emi nic ujrzycie od tego cza-

su, a rzeczecie: bogosawio-
ny, który przychodzi w imieniu

Paskim.

ROZDZIA 24.
I. Pan mówi o zburzeniu wityni Jerozolimskiej

1—2. JJ. O znakach majcych poprzedzi to

zburzenie, o przyjciu swojem i o skoczeniu
wiata 3—35. ITJ. Napomina, aby pilnie przy-

gotowa si na dzie sdny 36—51.

T WYSZEDSZY Jezus od-
-*- chodzi od wityni ; i przy-

stpili uczniowie jego, aby mu
ukaza zabudowania wityni.
2. A Jezus rzek im: czy nie

widzicie tego wszystkiego? Za-

prawd powiadam wam, nie zo-

stanie tu kamie na kamieniu,

któryby nie by rozwalony.

II. 3. A gdy siedzia na górze

Oliwnej, przystpili do niego u-

czniowie na osobno, mówic
powiedz nam, kiedy si to sta-

nie, i co za znak przyjcia twe-

go i skoczenia wiata?
4. 1 odpowiadajc Jezus rzek

im: patrzcie, aby was kto nie

zwiód.
5. Albowiem wielu przyjdzie

pod imieniem mojem, mówic:
jam jest Chrystus ; i wielu zwio-

d;
6.1usyszyciewojny i wieci o

wojnach. Patrzcie, abycie si
nie trwoyli ; albowiem wszyst-

ko to sta si musi; ale jeszcze

nie koniec.

7. Albowiem powstanie naród

przeciwko narodowi, i króle-
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stwo przeciwko królestwu, i b-
dzie gód i mór i bd trzsie-

nia ziemi miejscami.

8. wszystko to jest pocz-
tkiem boleci.

9.Wtedy was podadz w udr-
czenie, i bd was zabijali, i b-
dziecie w nienawici u wszyst-

kich narodów dla imienia mego.

10. 1 wtedy wielu si zgorszy,

i jedni drugich wydadz, ijedni

drugich nienawidzie bd.
11. 1 wielu faszywych proro-

ków powstanie, i zwiod wielu.

12.1przezrozmnoenie sinie-

prawoci ozibniemio wielu.

13. Ale kto wytrwa a do

koca, ten zbawiony bdzie.

14.1 bdzie goszona taEwan-
gielija o królestwie po caym
wiecie, na wiadectwo prze-

ciwko wszystkim narodom. I

wtedy przyjdzie koniec.

15.Kiedywic ujrzycie obrzy-

dliwo spustoszenia, opowie-

dzian przez proroka Danijela,

stojcna miejscu witem, (kto

czyta, niechaj uwaa!)
16. Wtedy ci, którzy bd w

ziemi Judzkiej, niech uciekaj
na góry;

17. Kto na dachu, niechaj nie

20. Módlcie si tedy, aby u-

cieczka wasza nie bya zim,
ani w sabat.

2 1

.

Albowiem wówczas bdzie
wielki ucisk, jakiego nie byo
od pocztku wiata a dotd, i

nie bdzie.

22. A gdyby niebyy skróco-

ne owe dni, nie byoby ocalone

adne ciao ; ale dla wybranych
bd skrócone owe dni.

23. Wtedy jeliby wam kto

rzek: oto, tu jest Chrystus, al-

bo tam, nie wierzcie.

24. Albowiem powstan fa-

szywi Chrystusowie i faszywi
prorocy, i czyni bd znaki

wielkie i cuda, tak, aby zwie
(jeeli mona) i wybranych.
25. Otó przepowiedziaem

wam.
26. Jeliby wam tedy rzekli:

oto, na puszczy jest, nie wy-
chodcie; oto, w komorach, nie

wierzcie.

27. Albowiemjak byskawica
wychodzi od wschodu i widzia-

n jest a na zachodzie, tak b-
dzie i przyjcie Syna cowie-
czego.

28. Bo gdzie bdzie cierw,

tam si zgromadz i ory.

zstpuje, aby co wzi z domu! 29. A zaraz po utrapieniu o-

swego; inych dni soce si zami, i

18. Iktonaroli, niech si nazad ksiyc nie da jasnoci swojej.

nie wraca, abywzi szaty swe. i gwiazdy pada bod z nieba,

19. A biada brzemiennym i i moce niebieskie porusza sie.

piersiami karmicym w one 30.1 wtedy si ukae znak S\

dni! na czowieczego na niebie, i
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wtedynarzekabdwszystkie

pokolenia ziemi, i ujrz Syna
czowieczego, przychodzcego
na obokach niebieskich z moc
i z chwa wielk.
31.1 poszle Anioów swoich z

trb gosu wielkiego, i zgro-

madz wybranychjego od czte-

rech wiatrów, odjednych kra-
ców niebios a do drugich.

32.A od drzewa figowego ucz-

cie si podobiestwa: gdy si
juzga jego odmadza i licie

wypuszcza, poznajecie, i bliz-

ko jest lato.

33. Tak i wy, gdy ujrzycie to

wszystko, wiedzcie, e blizko

jest przede drzwiami.

34.Zaprawd powiadam wam:
nie przeminie to pokolenie, a
si to wszystko stanie.

35. Niebo i ziemia przemin,
ale sowa moje nie przemin.
III. 36. A o onym dniu i go-

dzinie nikt nie wie, ani Anioo-
wie niebiescy, tylko sam Ojciec

mój.

37. Alejak byo za dni Noego,
takbdzie iprzyjcieSyna czo-
wieczego.

38. Albowiemjak za dnionych
przed potopem jedli i pili, enili

si i zam wydawali, a do
dnia, którego wszed Noe do
korabia,

39. I nie spostrzegli si, a
przyszed potop i zabra
wszystkich: tak bdzie i przyj-

cie Syna czowieczego.

40. Wtedy bdzie dwóch aa

roli; jeden bdzie przyjty, ;i

drugi zostawiony;

41. Dwie mle bd w my-
nie; jedna bdzie przyjta, a

druga zostawiona.

42. Czuwajcie tedy, poniewa
nie wiecie, której godziny Pan
wasz przyjdzie.

43. A to wiedzcie, e gdyby
wiedzia gospodarz, o której

stray zodziej ma przyj, czu-

waby, i nie daby podkopa
domu swego.

44. Przeto i wy bdcie goto-

wi; bo Syn czowieczy przyj-

dzie w chwili, w której si nie

spodziewacie.

45. Kto tedy jest sug wier-

nym i roztropnym, którego po-

stanowi pan nad czeladzi swo-

j, aby im dawa pokarm czasu

swego?
46. Bogosawiony ów suga,

którego pan jego, gdy przyj-

dzie, znajdzie tak czynicym.
47

.

Zaprawd powiadamwam,
e go nad wszystkiemi dobrami
swemi postanowi.

48. Ale jeliby rzek ów zy
sugaw sercu swojem : odwleka
pan mój przyjcie swoje,

49. 1 poczby bi wspósugi,
a je i pi z pijanicami:

50. Przyjdzie pan owego su-
gi, dnia, którego si nie spodzie-

wa, i godziny, której nie wie;

51. I rozetnie go, i wyznaczy
mu dzia równy z obudnikami

:
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tam bdzie pacz i zgrzytanie

zbów.

ROZDZIA 25.
I. Podobiestwo o dziesiciu pannach 1— 13. II.

Podobiestwo o talentach 14—30. ITT. Osta-

teczny sd Boy 31—36.

"WTEDY podobne bdzie
^ * królestwo niebieskie dzie-

siciu pannom, które wziwszy
lampy swoje, wyszyna spotka-

nie oblubieca.

2. A byo z nichpi mdrych,
i pi gupich.

o.

1 1

.

Lecz potemprzyszy i dru-

gie panny, mówic: panie, pa-

nie, otwórz nam!
12. A on odpowiadajc rzek

:

zaprawd powiadam wam, nie

znam was.

13. Czuwajcie tedy; bo nie

wiecie dnia ani godziny, której

Syn czowieczy przyjdzie.

II. 14. Albowiem jak czowiek
odjedajcy zwoa sugi swo-

je, i odda im majtnoci swoje

;

15. I da jednemu pi talen-

Grupie wziwszy lampy tów, a drugiemu dwa, a trzecie-

swoje, nie wziy oleju z sob.
4. Lecz mdre wziy oleju w

naczynia swoje z lampami swe-

mi.

5. A gdy oblubieniec opónia
si, zdrzemay si wszystkie i

posny.
6. A o pónocy sta si krzyk:

oto, oblubieniec przychodzi;

wyjdcie na spotkanie jego!

7. Wtedy obudziy si wszyst-

kie owe panny, i przyrzdzay
lampy swoje.

8. A gupie rzeky do m-
drych : dajcie nam oleju swego

;

bo lampy nasze gasn.
9.Amdre odpowiedziay,m ó-

wic: bynajmniej, aby czasem
nam i wam nie zabrako ; idcie
raczej do przedajcych i kupcie

sobie.

10. A gdy odeszy kupowa,
przyszed oblubieniec, i te, któ-

re byy gotowe, weszy z nim
na wesele; i zamknito drzwi.

mu jeden, kademu wedug
zdolnocijego, i zaraz odjecha.

16. A poszedszy ten, który

wzipitalentów, robi niemi,

i zarobi drugie pi talentów.

17.Podobnieiten,którywzi
dwa, zyska take drugie dwa.

18. Ale ten, którywzijeden,

odszedszy, wykopa dó w zie-

mi i skrypienidzepana swego

.

19. A po dugim czasie przy-

szed pan owych sug, i racho-

wa si z nimi.

20. 1 przystpiwszy ten, który

wzi pi talentów, przyniós

drugie pi talentów, mówic:
panie ! oddae mipi ta lentow.

oto, druciepi talentów zyska-

em niemi.

21. A pan jego rzeki mu: do-

brze, sugo dobry i wierny ! nad

matem bye wiernym, \\ iele ei

poruez; wnijd do radoei pa

na swego.

22. A przystpiwszy i ten, kt<>



. Mateusz, 25 9
ry wzi dwa talenty, rzek:

panie! oddae rai dwa talen-

ty, oto, drugie dwa talenty

zyskaem niemi.

23. Rzek mu pan jego: do-

brze, sugo dobry i wierny! nad

maembye wiernym, wiele ci

porucz; wnijd do radoci pa-

na swego.

24.A przystpiwszy i ten, któ-

rywzijeden talent,rzek : pa-

nie! wiedziaem, e czowiek
srogi, e niesz, gdzie nie sia,

i zbierasz, gdzie nie rozsypy-

wa;
25. Bojc si tedy, poszedem

i skryem talent twój w ziemi;

oto masz, co jest twego.

26. A odpowiadajc pan jego

rzek mu : sugo zy i gnuny!
wiedziae, i n, gdziem nie

sia, i zbieram, gdziem nie roz-

sypywa;
27. Powiniene wic by da

pienidze moje wekslarzom, a

ja przyszedszy, wzibym, co

jest mojego, z lichw.
28. Przeto wecie od niego

ten talent, i dajcie temu, który

ma dziesi talentów.

29. Albowiem kademu, który

ma, bdzie dano,- i obfitowab-
dzie; a temu, który nie ma, i

to, co ma, bdzie odjte.

30. A niepoytecznego su-

g wrzucie do ciemnoci ze-

wntrznych; tara bdzie pacz
i zgrzytanie zbów.
III. 31. A gdj przyjdzie Syn

p.

czowieczy w chwale swojej, i

wszyscy wici Anioowie z

nim, wtedy usidzie na tronie

chway swojej.

32. 1bd zgromadzone przed

nimwszystkienarody, iodczy
jednych od drugich, jak pa-

sterz odcza owce od kozów.
33. 1 postawi owce po prawicy

swojej, a kozy po lewicy.

34. Wtedy rzecze król tym,

którzy bd po prawicy jego:

pójdcie, bogosawieni Ojca

mego! odziedziczcie królestwo

wam zgotowane od zaoenia
wiata.

35. Albowiem akna-em, i da-

licie mije;pragnem, i dali-

cie mi pi; byem gociem, i

przyjlicie mi;
36. Byem nagim, i przyodzie-

licie mi; byem chorym, i na-

wiedzilicie mi ; byem w wi-
zieniu, i przychodzilicie do

ranie.

37. Wtedy mu odpowiedz
sprawiedliwi, mówic: Panie!

kiedymy ci widzieli akn-
cym, i nakarmilimy ci? albo

pragncym, i napoilimy ci?
38.1 kiedymy ci widzieli go-

ciem, i przyjlimy ci? albo

nagim, i przyodzielimy ci?
39. I kiedymy ci widzieli

chorym, albo w wizieniu, i

przychodzilimy do ciebie?

40. I odpowiadajc król rze-

cze im: zaprawd powiadam
wam, cokolwiek uczynilicie

4
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jednemu z tych braci moich naj-

mniejszych, mniecie uczynili.

41. Potem rzecze i tym, którzy

bd po lewicy: idcie ode mnie,

przeklci! w ogie wieczny,

który zgotowany jest dyjabu
i anioom jego.

42. Albowiem aknem, i nie

dalicie mi je; pragnem, i

nie dalicie mi pi;
43.Byem gociem, i nie przy-

jlicie mi ; nagim, i nie przyo-

dzielicie mi ; chorym i w wi-
zieniu, i nie nawiedzilicie mi.
44. Wtedy mu odpowiedz i o-

ni, mówic: Panie! kiedymy
ci widzieliakncym, albo pra-

gncym, albo gociem, albo na-

gim, albo chorym, albo w wi-
zieniu, i nie suylimy ci?

45. Wtedy im odpowie, mó-
wic : zaprawd powiadam
wam, czegokolwiek nie uczy-

nilicie jednemu z tych naj-

mniejszych, i mniecie nie u-

czynili.

46. I pójd ci na mk wie-

czn; ale sprawiedliwi do y-
wota wiecznego.

ROZDZIA 26.
I. Pan mówi o mierci swojej 1—2. II. Kapani na-

radzaj si nad zgub jego 3—5. HI. Niewiasta

namaszcza go olejkiem 6— 13. IV. Judasz go
zaprzedaje 14— 15. V. Ustanowienie Wieczerzy
witej 26—35. VI. Jezus w Ogrójcu 36—46.
VII. Pojmanie Jezusa 47—56. Viii. Osdzenie
go na mier 57—63. IX. Piotr zapiera si Je-

zusa 69—75.

T STAO si, gdy dokoczy
*- Jezus tych wszystkich mów,
i rzek do uczniów swoich:

2. Wiecie, i po dwóch dniach

bdzie Wielkanoc, i Syn czo-
wieczy bdzie wydany, aby by
ukrzyowany.
II. 3. Wówczas si zebrali

przedniej si kapani i uczeni w
Pimie i starsi ludu do dworu
najwyszego kapana, którego

zwano Kaifasz,

4. 1 naradzali si, aby Jezusa
zdrad pojma i zabi;
5. Lecz mówili: nie w wito,

aby nie powsta rozruch mi-
dzy ludem.

III. 6. A gdy Jezus by w Be-

tanii, w domu Szymona trdo-
watego,

7. Przystpia do niego nie-

wiasta, majca soik alabastro-

wy olejku bardzo kosztownego,

i wylaa go na gow jego, gdy
siedzia u stou.

8. Co widzc uczniowie jego,

rozgniewali si, mówic: na có
ta strata?

9. Albowiem mona byo ten

olejek drogo sprzeda, i rozda
ubogim.

10. CopoznawszyJezus, rzek
im : dla czego przykro tej nie-

wieciewyrzdzacie ? dobry bo-

wiem uczynek spenia wzgl-
dem mnie.

11. Albowiem ubogich zawsze

macie z sob, ale mnie nic za-

wsze mie bdziecie.

12. Bo ona wylawszy ten ole-

jek na ciao moje, ucz\ ni hi to

ku pogrzebowi memu.
18.Zaprawd powiadam wam.
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gdziekolwiek bdzie ogasza-

na ta Ewangielija po caym
wiecie, i to, co ona uczynia,

bdzie opowiadane na pami-
tk jej.

IV. 14. Wówczas odszed je-

den z dwunastu, którego zwano
Judaszem Iskaryjotern, doprze-
dniejszych kapanów,
15. I rzek im: co mi dacie,

a ja go wam wydam. A oni mu
odwayli trzydzieci srebrni-

ków.
16. I odtd szuka sposobno-

ci, aby go wydaó.
17. A pierwszego dnia prza-

ników przystpili uczniowie

do Jezusa, mówic mu: gdzie

chcesz, abymy przygotowali

ci, by poywa baranka wiel-

kanocnego?
18. Aon rzek: idcie do mia-

sta, do takiego to czowieka, i

rzeczcie mu : Nauczyciel mówi

:

czas mój blizko jest, u ciebie b-
d obchodzi Wielkanoc z ucz-

niami swoimi.

19. I uczynili uczniowie, jak
im rozkaza Jezus, i przygoto-

wali baranka.

20. A gdy wieczór nadszed,
usiad u stou z dwunastoma.
21.1 gdy jedli, rzek: zapra-

wd powiadam wam, i jeden
z was wyda mi.
22. 1 zasmuciwszy si bardzo,

poczli mówi do niego kady
z nich: wszak nie ja, Panie?
23. A on odpowiadajc rzek:

który umacza ze mn rk w
misie, ten mi wyda.
24. Wprawdzie Syn czowie-

czy odchodzi, jak napisano o

nim ; ale biada czowiekowi te-

mu, przez którego Syn czowie-

czy bdzie wydany! dobrzeby

mu byo, gdyby si by nie na-

rodzi czowiek ten.

25. A odpowiadajc Judasz,

którygowydawa,rzek: wszak
nieja, Nauczycielu?Rzecze mu:

ty powiedzia.

V. 26. A gdy jedli, wziwszy
Jezus chleb i pobogosawiw-
szy, ama i dawa uczniom, i

rzek: bierzcie, jedzcie, to jest

ciao moje.

27. I wziwszy kielich i po-

dzikowawszy,da im, mówic:
pijcie z tego wszyscy;

28. Albowiem to jest krew
moja nowego testamentu, któ-

ra si za wielu wylewa na od-

puszczenie grzechów.

29. Ale powiadam wam, i nie

bd pi odtd z tego owocu
winnej latoroli, a do dnia o-

nego, gdy go bd pi z wami
nowy w królestwie Ojca mego.

30. 1 zapiewawszy pie, wy-
szli na gór Oliwn.
3 1

.

Wtedy im rzek Jezus : wy
wszyscy zgorszycie si ze mnie

tej nocy; albowiem napisano:

Uderz pasterza, ibd rozpro-

szone owce trzody.

32. Lecz gdy zmartwychwsta-
n, poprzedz was do Galilei.

4*
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33 .A odpowiadajcPiotrrzek
mu: choby si wszyscy zgor-

szyli z ciebie, ja si nigdy nie

zgorsz.

34. RzeknmJezus : zaprawd
powiadani ci, i tej nocy, pier-

wej ni kur zapieje, trzykro
si mi zaprzesz.

35. Rzek mu Piotr: chobym
z tob mia umrze, nie zapr
si ciebie. Podobnie i wszyscy
uczniowie mówili.

VI. 36. Wtedy przyszed Je-

zus z nimi na miejsce, które

zwano Gietsemane, i rzek u-

czniom: siedcie tu, dopóki

odszedszy modli si tambd.
37. A wziwszy z sob Piotra

i dwóch synów Zebedeusza, po-

cz si smuci i trwoy.
38. Wtedy im rzek Jezus:

smtna jest dusza moja a do

mierci; zostacie tu, i czuwaj-

cie ze mn.
39.1 postpiwszy troch, pad

na oblicze swoje, modlc si i

mówic: Ojcze mój, jelimona,
niech mi minie ten kielich;

wszake nie jak ja chc, ale

jak Ty.
40. I przyszed do uczniów, i

znalaz ich picymi, i rzek
Piotrowi : takecie to nie mogli

jednej godziny czuwa zemn?
41. Czuwajcie i módlcie si,

abycie nie popadli w pokusze-

nie; duch wprawdzie jest ch-
tny, ale ciao mde.
42. Powtórnie znów odszed-

szy, modli si, mówic: Ojcze
mój, jeli mi nie moe ten kie-

lich min, tylko ebym pi,

niech si stanie wola Twoja.
43.1przyszedszy, znalaz ich

znowupicymi; albowiemoczy
ich byy obcione.
44. I opuciwszy ich, znowu
odszed i modli si po raz trze-

ci, te same sowa mówic.
45. Wtedy przyszed do ucz-

niów swoich i rzek im: wy je-

szcze picie i odpoczywacie!

oto si przybliya godzina, i

Syn czowieczy wydany zosta-

je w rce grzeszników.

46.Wstacie,pójdmy ! oto si
przybliaten,którymiwydaje.

VII. 47. 1 gdy on jeszcze mó-
wi, oto, Judasz,jeden z dwuna-
stu, przyszed, i z nim wielka

zgraja z mieczami i z kijami, od

przedniejszych kapanów i od

starszych ludu.

48

.

Ale ten, którygowydawa,
da im by znak,mówic : które-

gopocauj , ten j est ; imaj cie go

.

49. I zaraz przystpiwszy do

Jezusa, rzek:bd pozdrowio-

ny, Mistrzu! i pocaowa go.

50. Ale mu rzek Jezus : przy-

jacielu! poco przyszed? W te

dy przystpiwszy, rzucili si na

Jezusa i pojmali go.

51.1 oto, jeden z tych, którzy

byli B Jezusem, wycign iv

kr i doby miecza swegt), i li-

derzy wszy sug kapana naj

wyszego, udJ mu ucho.
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52. Wtedy mu rzek Jezus:

wó miecz swój w miejsce je-

go ; albowiem wszyscy, którzy

si do miecza wezm, od mie-

cza pogin.
53. Lub czy mniemasz, e nie

mógbym teraz prosi Ojca me-

go, i stawiby mi wicej ni
dwanacie legijonow Anioów?
54. Jakeby tedy wypeniy

si Pisma,e si tak sta musi?

55. Onej godziny mówi Jezus

do zgrai: jak na zbójc wyszli-

cie z mieczami i z kijami, poj-

ma mi; codzie siadaem u
was, uczc w wityni, a nie

pojmalicie mi.
56. Ale si to wszystko stao,

aby si wypeniy Pisma pro-

rockie. Wtedy uczniowie jego

wszyscy, opuciwszy go, ucie-

kli.

VIII. 57 .A ci, co pojmaliJezu-

sa, przywiedli go do Kaifasza,

najwyszego kapana
,

gdzie

byli zebrani uczeni w Pimie i

starsi.

58. Ale Piotr szedza nim zda-

leka a do dworu najwyszego
kapana; i wszedszy tam, sie-

dzia ze sugami, aby widzie
koniec.

59. Ale przedniejsi kapani i

starsi i caa Rada szukali fa-
szywego wiadectwa przeciw-

ko Jezusowi, aby go na mier
skaza,
60. I nie znaleli; i chocia

wielu faszywych wiadków

przychodzio, przecie nie zna-

leli. A na ostatek wystpiw-
szy dwaj faszywi wiadko-
wie,

61. Rzekli: ten mówi: mog
rozwali wityni Bo, i w
trzech dniach zbudowa j.
62. A wstawszy najwyszy

kapan, rzek mu: nic nie odpo-

wiadasz? có to ci przeciwko

tobie wiadcz?
63. Lecz Jezus milcza. A od-

powiadajc najwyszy kapan
rzek mu: zaklinam ci na Bo-
ga ywego, aby nam powie-

dzia, czy ty jest Chrystus,

syn Boy?
64.RzekmuJezus: typowie-

dzia. Nadto powiadam wam:
odtd ujrzycie Syna czowie-
czego siedzcego na prawicy
Majestatu, i przychodzcego na

obokach niebieskich.

65. Wtedy najwyszy kapan
rozdar szaty swoje, mówic:
bluni! pocó jeszcze potrze-

bujemy wiadków! otocie te-

raz syszeli blunierstwo jego.

66. Có si wam zdaje? A oni

odpowiadajc rzekli: godzien

jest mierci.

67. Wtedy plwali na oblicze

jego, i piciami go bili, a dru-

dzy go policzkowali,

68. Mówic: prorokuj nam,
Chrystusie! kto ci uderzy?
IX. 69. A Piotr zewntrz sie-

dzia na podwórzu. I przystpi-

a do niego jedna dziewka, mó-
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wic: i ty by z Jezusem Gali-

lejskim.

70. A on si zapar przed

wszystkimi, mówic: nie wiem,

co mówisz.

7 1

.

A gdy on wyszed do przy-

sionka, ujrzaa go insza, i rze-

ka do tych, co tam byli: i ten

by z Jezusem Nazareskim.
72.1 znowu zapar si z przy-

sig: nieznam tego czowieka.
73. A przystpiwszy po maej

chwilce ci, co tam stali, rzekli

Piotrowi: prawdziwie i ty jest

z nich ; bo ci i mowa twoja wy-
daje.

74. Tedy si pocz zaklina
i przysiga: nie znam tego

czowieka; i zaraz kur zapia.

75. 1 wspomnia Piotr na so-
waJezusa, którymuby powie-

dzia: pierwej ni kur zapieje,

trzykro si mnie zaprzesz; i

wyszedszy precz, gorzko pa-
ka.

ROZDZIA 27.
I. Chrystus Pan przez Piata na mier zostaje

skazany 1—26. II. Naigrawanie si onierzy
z Jezusa 27—30. UL Ukrzyowanie jego i

mier 31—50. IV. Cudowne zjawiska po
mierci jego 51—56. V. Pogrzeb Pana 57—61.

VI. Zabezpieczenie grobu 62—66.

GDY byo rano, uradzili
-^- wszyscy przedniej si ka-

pani i starsi ludu przeciwko

Jezusowi, aby go zabi;
2. 1 zwizawszy go, zaprowa-

dzili i oddali go starocie Pon-
cyjuszowi Piatowi.

3.WtedyJudasz, który go wy-
da, widzc, i by osdzony,

aujc tego, zwróci trzydzie-

ci srebrników przedniejszym
kapanom i starszym ludu,

4. Mówic: zgrzeszyem, wy-
dawszy krew niewinn! A oni

rzekli: có nam do tego? ty so-

bie patrz.

5. I porzuciwszy srebrniki w
wityni, odszed, i poszedszy
powiesi si.

6. Ale przedniej si kapani,

wziwszy srebrniki , mówili

:

nie godzi si ichka do skar-

bony, gdy to jest zapata krwi.

7.A naradziwszy si, kupili za

nie rol garncarza na cmentarz

dla przychodniów.

8. Dla tego ona rola nazwana
jest rol krwi, a do dnia dzi-

siejszego.

9. Wtedy si wypenio, co po-

wiedziano przez Jeremijasza

proroka, mówicego: I wzili

trzydzieci srebrników, zapa-
t kupionego, którego kupili od

synów Izraelskich,

10. 1 dalije za rol garncarza,

jak mi postanowi Pan.

11. A Jezus sta przed staro-

st ; i pyta go starosta,mówi c

:

tyejest król ydowski? A Je-

zus mu rzek: ty powiadasz.

12. I gdy na skaryli prze-

dniejsi kapani i starsi, nic nie

odpowiedzia.

13.Wtedymu rsekPiat j c \

nie syszysz, jak wicie przeciw

ko tobie wiadczy?
14. A on nic odpowiedzia mu
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ani na jedno sowo, tak i si
starosta bardzo dziwowa.
15. A na wito zwykby sta-

rostawypuszcza ludowijedne-

go winia, którego chcieli.

16. A mieli natenczas winia
znacznego, który si nazywa
Barabasz.

17.Gdy siwic zebrali, rzek
do nichPiat: którego chcecie,

abym wam wypuci, Baraba-

sza, czy Jezusa, którego zowi
Chrystusem?
18. Bo wiedzia, i go z niena-

wici wydali.

19. A gdy on siedzia na sado-

wem krzele, posaa do niego

ona jego, mówic: nie miej a-
dnej sprawy z tym sprawiedli-

wym
; bom wiele ucierpiaa dzi

we nie dla niego.

20. Ale przedniejsi kapani i

starsi namówili lud, aby prosili

o Barabasza, a Jezusa aby stra-

cili.

21. A odpowiadajc starosta

rzekim : którego chcecie, abym
wam z tych dwóch wypuci? a

oni odpowiedzieli: Barabasza.

22. Rzek im Piat: có tedy

uczyni z Jezusem, którego zo-

wi Chrystusem? Rzekli mu
wszyscy: niech bdzie ukrzy-
owany!
23. A starosta rzek: có wic

zego uczyni? Ale oni tern bar-

dziej woali, mówic: niech b-
dzie ukrzyowany!
24. A widzcPiat, i tonicnie

pomaga, ale owszem rozruch

si wzmaga, wziwszy wod,
umy rce przed ludem, mó-
wic: nie jestem ja winien krwi

tego sprawiedliwego ; wy sobie

patrzcie.

25. A odpowiadajc wszystek
lud rzek: krew jego na nas i

na dziatki nasze!

26. Wtedy im wypuci Bara-

basza; ale Jezusa ubiczowaw-
szy wyda, aby by ukrzyo-
wany.
II. 2 7 . Wówczas onierze sta-

rosty przywiódszy Jezusa na

ratusz,zebralinaniegocarot;
28. A zdjwszy z niego odzie-

nie, ubrali go w paszcz szkar-

atny
;

29. I uplótszy koron z cier-

nia, woyli na gow jego, i

trzcinw praw rk jego, a u-

padajc przed nim na kolana,

namiewali si z niego,mówic:
bd pozdrowiony, Królu y-
dowski !

30. I plujc na, wzili trzci-

n i bili go w gow.
III. 31. A gdy si z niego na-

mieli, zdjli z niego paszcz, i

oblekli go w szatyjego, i powie-

dli go na ukrzyowanie.
32. A wychodzc spotkali Cy-

renejczyka, imieniem Szymo-
na; tego przymusili, aby niós
krzy jego.

33. Aprzyszedszy na miejsce,

zwane Golgota, co znaczy miej-

sce trupich gów,
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34. Dali mu pi ocet z óci
zmieszany; a skosztowawszy,

nie chcia pi.

35.A ukrzyowawszy go, roz-

dzielili szatyjego, rzucajc los;

aby si wypenio, co powie-

dziano przez proroka: Rozdzie-

lili midzy siebie szaty moje, i

o odzienie moje los miotali.

36.1 siedzc, strzegli go tam.

37. 1 umiecili nadgowjego

napis wyraajcy win jego:

Tenjest Jezus, Król ydowski.
38. Byli te ukrzyowani z

nim dwaj zbójcy, jeden po pra-

wicy, a drugi po lewicy.

39. A ci, którzy mimo przecho-

dzili, blunili przeciwko niemu,

kiwajc gowami swojemi.

40. 1mówic : ty, co rozwalasz

wityni, i w trzech dniach bu-

dujesz j, ratuj siebie samego

;

jeli jest Syn Boy, zstp z

krzva.
41. Take i przedniejsi kapa-

ni z uczonymi w Pimie i z star-

szymi namiewajc si, mówili:

42. Innych ratowa, a siebie

samego ratowa nie moe; jeli

jest królem Izraelskim, niech

teraz zstpi z krzya, i uwie-

rzymy mu.

43.IJfawBogu; nieche go te-

raz wybawi, jeli go miuje; bo

powiedzia: jestem Syn Boy.
44. Take te i zbójcy, którzy

byli z nim ukrzyowani, urga-
li mu.
45. A od szóstej godziny sta la

si ciemno po wszystkiej zie-

mi a do dziewitj godzi-

ny.

46. A okoo dziewitej godzi-

ny zawoa Jezus gosem wiel-

kim, mówic: Eli, Eli, lama sa-

bachtani! to jest, Boe mój, Bo-

e mój, czemu mi opuci!
47. A niektórzy z tych, co tam

stali, usyszawszy to, mówili:

Elijasza ten woa.
48. 1 zaraz pobiegszyjeden z

nich, wzi gbk i napenij
octem, i woywszy na trzcin,

da mu pi.

49. A drudzy mówili: pocze-

kaj, patrzmy, czy przyjdzieEli-

jasz, aby go wybawi.
50. Ale Jezus zawoawszy po-

wtórnie gosem wielkim, odda
ducha.

IV. 51. 1 oto, zasona wityni
rozerwaa si na dwoje od gó-

ry a do dou, i zatrzsa si
ziemia, i skay si rozpaday,
52. I groby si otworzyy, a

wiele cia witych, którzy byli

zasnli, powstao,
53,1 wyszedszy z grobów, po

zmartwychwstaniu jego, weszli

do miasta witego, i pokazali

si wielu.

54. A setnik i ci, co z nim J ezu-

sa strzegli, widzc trzsie i o

ziemi i to, co si srao, zlkli sio

bardzo, mó\> io : prawd/h\ie

ton by Synom Boym.
55. A byo tani wiolo niewiast

edaleka sio przypatrujcych,
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które przyszy za Jezusem z

Galilei, posugujc mu;
56. Midzy któremi bya Ma-

ryja Magdalena, i Maryja, ma-

tka Jakóba iJozesa,i matka sy-

nów Zebedeusza.

V.57.Agdybywieczór,przy-
szed czowiek bogaty z Ary-

matei, imieniem Józef, któryte
by uczniem Jezusa.

58. Ten przyszedszy doPia-
ta, prosi o ciao Jezusa. Wtedy
Piat rozkaza odda ciao.

59. I wziwszy Józef ciao,

obwin je w czyste przecie-

rado,

60. I zoy je w nowym gro-

bie swoim, który by wyku w
opoce; a przywaliwszy otwór

grobowy kamieniem wielkim,

odszed.

6 1

.

AbyatamMaryjaMagda-
lena, i druga Maryja, siedzc
naprzeciw grobu.

VI. 62. A nazajutrz po dniu

przygotowania zgromadzili si
przedniej si kapani i Faryzeu-

sze do Piata,

63. Mówic: panie! przypo-

mnielimy sobie, i ów zwodzi-

ciel powiedzia, gdy jeszcze

y: po trzech dniach zmar-

twychwstan.
64. Rozka tedy zabezpieczy

grób a do dnia trzeciego, eby
czasem uczniowie jego, przy-

szedszy w nocy, nie ukradli

go, i nie powiedzieli ludowi, i
powsta z martwych; i bdzie

ostatnie oszustwo gorsze ni
pierwsze.

65. Rzek im Piat: macie

stra; idcie, zabezpieczcie

jak umiecie.

66. A oni poszedszy, zabez-

pieczyli grób stra, opieczto-

wawszy kamie.

ROZDZIA 28.
I. Zmartwychwstanie Paskie 1— 10. II. Kapani

przekupuj stra 11—15. III. Chrystus wysya
Apostoów, by ogaszali Ewangielij po caym
wiecie 16—20.

A PO sabacie, gdy ju wita-

o na pierwszy dzie tygo-

dnia, przysza Maryja Magda-
lena i druga Maryja, aby grób

obaczyó.

2. 1 oto, stao si wielkie trz-

sienie ziemi; albowiem Anio
Paski zstpiwszy z nieba,

przystpi i odwali kamie od

otworu, i usiad na nim.

3. A bya posta jego jak by-
skawica, a szata jego biaa jak
nieg.

4. A ze strachu przed nim za-

dreli stróe, i stali si jakby
martwymi.
5. Ale Anio odpowiadajc

rzek do niewiast: nie bójcie si
wy; wiem, i Jezusa ukrzyo-
wanego szukacie.

6. Niemasz go tu; albowiem
powsta z martwych, jak po-

wiedzia; chodcie, ogldajcie

miejsce, gdzie lea Pan.

7. 1prdko idcie i powiedzcie

uczniom jego, e zmartwych-
wsta; i oto, poprzedza was do



58 . Mateusz, 28.

Galilei; tam go ujrzycie; otom

h am powiedzia.

8. 1wyszedszyprdko zgrobu

z bojani i z radoci wielk,
biegy oznajmi uczniom jego.

9. A gdy szy, aby oznajmi
uczniom j ego, oto, Jezuszaszed
im drog, mówic: bdcie po-

zdrowione. A one przystpiw-
szy, uchwyciy si nóg jego i

odday mu pokon.
10.Wtedy im rzek Jezus : nie

bójcie si; idcie, powiedzcie

braciom moim, aby poszli do

Galilei, a tam mi ujrz.

11. 11. A gdy one poszy, oto,

niektórzy ze stray, przyszed-

szy do miasta, oznajmili prze-

dniejszym kapanom wszystko,

co si stao.

12.A ci, zgromadziwszy si ze

starszymi inaradziwszy si, dali

niemao pienidzy onierzom,
13. Mówic: opowiadajcie:

uczniowie jego w nocy przy-

szedszy, ukradli go, gdymy
spali.

14. 1 jeliby si to do starosty

donioso, my go przekonamy,

i was bezpiecznymi uczynimy.

15. A oni wziwszy pienidze,

uczynili, jak ich nauczono. I

roznioso si to opowiadanie

midzy ydami a do dnia dzi-

siejszego.

III. 16. Lecz jedenastu ucz-

niów poszo do Galilei na gó-

r, gdzie im by naznaczy Je-

zus.

1 7. A ujrzawszy go, oddali mu
pokon ; lecz niektórzy wtpili.

18. I przystpiwszy Jezus,

mówi do nich i rzek: dana mi

jest wszelka moc na niebie i na

ziemi.

19. Idcie tedy, i czycie
uczniami wszystkie narody,

chrzczc je w imi Ojca i Syna
i Ducha witego,
20. Uczc je przestrzega

wszystkiego, com wam przy-

kaza. I oto, jam jest z wami
po wszystkie dni a do sko-
czenia wiata. Amen.

EWANGIELIJA
WEDUG

. MARKA.
ROZDZIA 1.

I. Jan ka£e i chrzci na puszczy 1—8. II. Jezus w
Jordanie ochrzczony i kuszony na puszczy
9—13. 1H. Powoanie pierwszych uczniów
14—20. IV. Uzdrowienie optanogo w Kapel
nautn21— 28. V. wiekry Piotra 29—31. VI.

wielu chorych'>2—39.VIT.i brdowatego40—45.

pOCZTEE Ewanoielii Je-

-*~zusaChrystusa,S\naBoego.

2. Jak napisano u proroków:

Oto, Ja posyam Anioa swego
przed obliczeni twojóm, który

zgotuje drog twoj przed tob :

o. Glos woajcego na pu-

szczy : dotujcie drog Paska.

:

prostemi czycie cieki jego.
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4. Jan chrzci na puszczy, i

gosi chrzest upamitania na

odpuszczenie grzechów.

5. I wychodzia do niego

wszystka ziemia Judzka, i Je-

rozolimczycy ; i wszyscy byli od
niego chrzczeni w rzece Jorda-

nie, wyznajc grzechy swoje.

6. A Jan przyodzianyby sier-

ci wielbldow, i pasem skó-

rzanym okoo biódr swoich, i ja-

da szaracze i miód leny,
7. I gosi, mówic: idzie za

mn moniejszy ode mnie, któ-

remu nie jestem godzien, schy-

liwszy si, rozwiza rzemyka
u jego obuwia.

8. Jam was chrzci wod; ale

on was bdzie chrzci Duchem
witym.
II. 9. I stao si w one dni, e

przyszed Jezus zNazaretuGa-
lilejskiego, i ochrzczony zosta
od Jana w Jordanie.

10. 1 zaraz wystpiwszy z wo-
dy, ujrza rozstpujce si nie-

biosa, i Ducha zstpujcego
na, jak gob.
1 1 . 1 sta si gos z nieba : Ty

jest Syn mój miy, w którym mi
si upodobao.
12. 1 zaraz Duch wypdzi go

na puszcz.
13.1by tam na puszczy przez

czterdzieci dni, bdc kuszo-

ny od szatana, i by ze zwie-

rztami, i Anioowie suyli
mu.

III. 14. Lecz potem, gdy Jan

by uwiziony, przyszedJezus
do Galilei, goszc Ewangielijr

o królestwie Boem.
15. I mówic: wypeni si

czas, i przybliyo si króle-

stwo Boe; upamitajcie si i

wierzcie Ewangielii.

16. A przechadzajc si nad

morzem Galilejskiem, ujrza

Szymona i Andrzeja, brata je-

go, zapuszczajcych siew mo-
rze; bo byli rybakami.

17.1 rzek im Jezus : pójdcie
za mn, a uczyni was rybaka-

mi ludzi.

18.1 oni zaraz opuciwszy sie-

ci swoje, poszli za nim.

19. I poszedszy stamtd tro-

ch dalej, ujrza Jakóba, syna

Zebedeuszowego, i Jana, brata

jego, w odzi naprawiajcych
sieci.

20. 1 zaraz ich powoa; ioni
T

zostawiwszy ojca swego Zebe-

deusza w odzi z czeladzi, po-

szli za nim.

IV. 21. I weszli do Kaper-
naum ; i zarazw sabaty wszed-
szy Jezus do bónicy, naucza.

22. I zdumiewali si nad nau-

k jego; albowiem uczy ich
r

jako majcy moc, a nie jak li-

czeni w Pimie.
23. I by w bónicy ich czo-

wiek majcy ducha nieczyste-

go, który zawoa,
24. Mówic: ach! có my z to-

b mamy, Jezusie Nazareski?
Przyszede wytraci nas ?
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wiem, kto jeste, e wity
Boy.
25. I zgromi go Jezus, mó-

wic: umilknij i wynijd z nie-

go!

26. 1 potargawszygo duch nie-

czysty, zawoa gosem wiel-

kim, i wyszed z niego.

27. 1 wylkli si wszyscy, tak

isiwzajemnie pytali,mówic

:

có tojest? có to za nowa nau-

ka, e podug swej wadzy na-

wet duchom nieczystym rozka-

zuje, i s mu posuszne?
28. A rozesza siwie o nim

prdko po wszystkiej krainie

okoo Galilei.

V. 29. I wyszedszy zaraz z

bónicy, przyszli do domu Szy-

mona i Andrzeja z Jakóbem i

Janem.
30. A wiekra Szymona lea-

a w gorczce, o czem mu wnet
powiedzieli.

31. I postpiwszy podniós

j, ujwszy za rk; i zaraz o-

puciaj gorczka, i posugi-

waa im.

VI. 32. A gdy nadszed wie-

czór i soce zaszo, przynosili

do niego wszystkich, którzy si
le mieli, i optanych;
33. 1 cale miasto zgromadzio

si u drzwi.

34. I uzdrowi wielu, których

rozliczne choroby trapiy, i wy-
gna wielu dyjabów, i nie do-

puci mówi dyjabom ; bo go
znali.

35 . 1 bardzo rano przede dniem
wstawszy, wyszed, i odszed
na puste miejsce i tam si mo-
dli.

36. I popieszyli za nim Szy-

mon i ci, którzy z nim byli;

37.1 znalazszy go, rzekli mu:
wszyscy szukaj ci.

38.1 rzek im : idmy do przy-

legych miasteczek, abym i tam
kaza; bom na to przyszed.

39.1 kazaw bónicach ich po
caej Galilei, i wygania dyja-

bów.
VII. 40. 1 przyszed do niego

trdowaty, proszc go i upada-

jc przed nim na kolana, i mó-
wic mu: jeli chcesz, moesz
mi oczyci.
41. A Jezus zmiowawszy si,

wycign rk, dotkn si go
i rzek mu: chc, bd oczy-

szczony!

42. I gdy to wyrzek, zaraz

odszed trd od niego, i by o-

czyszczony.

43. IprzygroziwszymuJezus,
zaraz go odprawi,
44. 1 rzek mu: patrz, aby ni-

komu nie powiada; ale id, po-

ka si kapanowi, i ofiaruj za

oczyszczenie swoje to, ca roz-

kaza Mojesz, na wiadectwo
przeciwko nim.

45. Ale on odszedszy, poeza
wiele opowiada i rozsawia to

rzecz, tak i Jezus nie móg ju
jawnie wej do miasta, ale by
na ustroniu, na miejscach pu
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stycli. I schodzili si do niego

zewszd.

ROZDZIA 2.

I. Jezus uzdrawia sparaliowanego 1—12. II. Pan
w domu Mateusza je z celnikami 13—17. III.

Broni uczniów swoich pod wzgldem postu

i rwania kosów w sabat 18—28.

T ZNOWU przyszed po kilku
-*- dniach do Kapernauni, i u-

syszano, e jest w domu.

2. 1 wnet zeszo si wielu, tak

e si i przede drzwiami zmie-

ci nie mogli, i opowiada im

Sowo.
3. 1 przyszli do niego, przyno-

szc sparaliowanego, którego

czterech nioso.

4. I gdy do niego przystpi
nie mogli dla ciby, zdarli dach,

gdzieby Jezus, i wyamawszy
go, spucili po powrozach na
dó oe, na którem lea spa-

raliowany.
5. A widzc Jezus wiar ich,

rzek sparaliowanemu: synu!

odpuszczone s ci grzechy two-

je.

6. A byli tam niektórzy z uczo-

nych w Pimie; ci siedzieli i

myleli w sercach swoich:

7. Czemu ten mówi takie blu-

nierstwa? któ moe grzechy
odpuszcza opróczjednego, Bo-
ga?
8. I zaraz poznawszy Jezus

duchem swym, i tak w sobie

myl, rzek im: czemu tak

mylicie w sercach swoich?
9. Có atwiej jest, rzec spara-

liowanemu: odpuszczone s ci

grzechy, czyli rzec: wsta, we-

mij oe swoje i chod?
10. Ale abycie wiedzieli, i

Syn czowieczy ma moc na zie-

mi odpuszcza grzechy, (rzek
sparaliowanemu

:)

11. Tobie mówi: wsta, we-

mij oe swoje i id do domu
swego.

12. 1 on wsta zaraz, i wziw-
szy oe swoje, wyszedw obec

wszystkich, tak i si wszyscy
zdumiewali i chwalili Boga,

mówic : nigdymy nic takiego

nie widzieli.

U. 13. I wyszed znów nad

morze, i wszystek lud przycho-

dzi do niego, i naucza ich.

14. 1 odchodzc, ujrza Lewi-

jego, syna Alfeiisza, siedzce-

go na cle, i rzek mu: pójd za

mn! a on wstawszy, szed za

nim.

15. I stao si, gdy siedzia u

stouw domujego, e wielu cel-

ników i grzeszników wespó
siedziao z Jezusem i z ucznia-

mi jego; bo ich wielu byo, i

chodzili za nim.

16.1 uczeni w Pimie i Fary-
zeusze widzc, e jad z celni-

kami i grzesznikami, mówili do
uczniów jego: czemu z celnika-

mi i grzesznikami je i pije?

17. I usyszawszy to Jezus,

rzek im : nie potrzebuj zdrowi
lekarza, ale ci, co si le maj:
nie przyszedem wzywa spra-
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wiedliwyeh, ale grzesznych do

upamitania si.

III. 18. A uczniowieJana iFa-

ryzeuszów pocili, i przyszed-

szy mówili do niego : czemu u-

czniowie Jana i Faryzeuszów
poszcz, a twoi uczniowie nie

poszcz?
19. I rzek im Jezus: czyli

mog towarzysze oblubieca
poci, póki z nimi jest oblubie-

niec? póki z sob oblubieca
maj, nie mog poci.
20. Ale przyjd dni, gdy od

nich wzity bdzie oblubieniec,

i wtedy pocibd w one dni.

21. A nikt nie wstawia aty z

sukna nowego w szat star ; bo

inaczej jego ata nowa ujmuje

nieco od starej szaty, i staje si
gorsze rozdarcie.

22.1 nikt nie leje wina mode-
go w stare statki ; bo inaczej wi-

no mode rozsadza statki, i wi-

no wycieka, i statki si psuj;
ale nowe wino maby wlewane
w nowe statki.

23. I stao si, e szed Je-

zus w sabat przez zboa, i za-

czli uczniowie jego idc rwa
kosy.
24. I Faryzeusze mówili do

niego: oto, czemu ci czyni w
sabat, czego si nie godzi czy-

ni?
25. Aon im rzek: czycie ni-

gdy nie czytali, co uczyni Da-
wid, gdy niedostatek cierpia i

akn, onici, którzy z nim byli?

26. Jako wszed do domu Bo-

ego za Abijatara, kapana naj-

wyszego, i jad chleby poka-
dne, których si nie godzije,
chyba tylko kapanom, a da i

tym, którzy z nim byli.

27.1 rzek im: sabat dla czo-
wieka uczyniony, nie czowiek
dla sabatu.

28. Dla tego Syn czowieczy
jest panem i sabatu.

ROZDZIA 3.

I. Jezus uzdrawia majcego usch rk 1—5. II.

Lud cinie si do Jezusa 6—13. III. Ustano-

wienie dwunastu Apostoów 14—19. IV. Jezus

broni siebie przeciw Faryzeuszom 20—35.

T WSZED znowu do bóni-
J- cy, i by tam czowiek, któ-

ry mia rk usch.
2. 1 podstrzegali go, czy go w

sabat uzdrowi, abygooskary.
3. 1 rzek czowiekowi, który

mia rk usch: wystp na

rodek!
4. I rzek do nich : czy godzi

si w sabat dobrze czyni, czy

le czyni? ycie zachowa, czy

zatraci? a oni milczeli.

5. Tedy spojrzawszy po nich

do koa z gniewem i zasmuciw-

szy si nad zatwardziaoci
serca ich, rzek oneinu czowie-

kowi: wycignij rk swoja! i

wycign; i rka jego sta la sic

zdrow jak druga.

II. 6. I wyszedszy Faryzeu-

sze, naradzali si zaraz z lle-

rodyjanaiui przeciwko nieniu,

jakby go stracie.
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7. I Jezus z uczniami swymi
ustpi nad morze, i wielkie

mnóstwo szo za nim z Galilei

i z ziemi Judzkiej,

8. 1 z Jerozolimy, i z Idumei, i

z za Jordanu, i ci, którzy mie-

szkali okoo Tyru i Sydonu, w
wielkiem mnóstwie, syszc,
jak wielkie rzeczy czyni, przy-

szli do niego.

9. I rozkaza uczniom swoim,

aby ódk mieli w pogotowiu z

powodu ludu, aby go nie cisnli.

10. Albowiem ich wielu uzdra-

wia, tak i na padali, aby si
go dotkn, którzykolwiek cho-

roby mieli.

11. 1 duchy nieczyste, gdy go
ujrzay, upaday przed nim i

woay, mówic: ty jest Syn
Boy!
12. A on wielce ich gromi, e-

by go nie objawiay.
13. 1 wstpi na gór, i zawo-a do siebie tych, których sam

chcia, i przyszli do niego.

III. 14. 1 ustanowiich dwuna-
stu, aby z nim byli, i eby ich

wysa dla opowiadania Ewan-
gielii,

15. 1eby mieli moc uzdrawia
choroby i wygania dyjabów:
1 6

.

Szymona,któremudaimi
Tiotr,

17. I Jakóba, syna Zebedeu-

szowego, i Jana, brata Jakóbo-
wego, (którym daimi Boaner-

ges, to jest synowie gromu;)
18. 1 Andrzeja, i Filipa, i Bar-

tomieja, i Mateusza, i Toma-
sza, i Jakóba, syna Alfeuszo-

wego, i Tadeusza, i Szymona
Chananejczyka,

19. I Judasza Iskaryjota, te-

go, który go wyda.
IV. 20. I przyszli do domu. I

zgromadzi si znowu lud, tak

i nie mogli ani chleba je.
21.1 gdy o tern usyszeli jego

powinowaci, przyszli, aby go

pojma; bo mówili, e odszed
od rozumu.

22. A uczeniw Pimie, którzy

byli przyszli z Jerozolimy, mó-
wili, i ma Belzebuba, ie przez

ksicia dyjabów wygania
dyjabów.
23.1 zwoawszy ich, mówi do

nich w podobiestwach : Jake
moe szatan szatana wygania?
24. A jeli królestwo samo w

sobie bdzie rozdwojone, nie

moe si osta to królestwo.

25. 1jeli dom sam w sobie b-
dzie rozdwojony, nie moe si
osta ów dom.

26. I jeliby szatan powsta
przeciwko sobie samemu i by
rozdwojony, niemoe si osta,

ale koniec bierze.

27. Nikt nie moe sprztu mo-
carza, wszedszy do domujego,

rozchwycie, jeli pierwej mo-

carza onego nie zwie, a po-

tem dom jego zupi.

28. Zaprwdpowiadamwam

:

wszystkie grzechy synom ludz-

kim bd odpuszczone, i blu-
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nierstwa, jakiemikolwiekby

blunili;

29. Ale kto bluni przeciwko

Duchowi witemu, nie ma od-

puszczenia na wieki, ale winien

jest sdu wiecznego.

30. Bo mówili: ma ducha nie-

czystego.

31. Przyszli tedy bracia i ma-
tka jego, i stojc przed domem,
posali do niego, abv go zawo-

a.
32. A lud siedzia okoo niego.

I rzekli mu: oto, matka twoja i

bracia twoi szukaj ci przed

domem.
33. I odpowiedzia im, mó-

wic: któ jest matk moj, al-

bo brami moimi?
34. I spojrzawszy do koa po

w podobiestwach, i mówi do

nich w nauce swojej:

3. Suchajcie! Oto, rozsiewca

wyszed sia.

4. 1 stao si, gdy sia,ejedno

pado podle drogi, i przyleciay
ptaki niebieskie, i zjady je.

5. Drugie za pado na miejsce
opoczyste, gdzie niemiao wiele

ziemi ; i prdko weszo, dla tego

e nie miao gbokiej ziemi;

6. Agdy soce weszo, wygo-
rzao, a e korzenia nie miao,
uscho.
7

.

Ainne padomidzy ciernie

;

i wzroso ciernie i zadusio je,

i owocu nie dao.
8. Inne za pado na ziemi do-

brali wydao plon bujno wscho-

dzcy i rosncy; i przyniosoj-
tych, którzy koo niego siedzie- dno trzydziestokrotnym drugie

li, rzek: oto matka moja i bra- szedziesiciokrotny, a inne

cia moi!

35. Albowiem ktobykolwiek

czyni wol Bo, ten jest bra-

tem moim, i siostr moj, i ma-
tk moj.

ROZDZIA 4.

I. Podobiestwo o rozsiewcy 1—25. II. Króle-

stwo Boe podobne jest do wzrastajcego na-

sienia i ziarna gorczycznego 26—34. III. Uci-

szenie burzy morskiej 35—41.

f" ZNOWU pocz uczy przy
-*- morzu; i zgromadzio si do

niego wiele ludu, tak i wst-
piwszy w ód, siedzia na mo-
rzu, i wszystek lud by przy

morzu na ziemi.

2. I na uczni ich wielu rzeczy

stokrotny.

9. 1 mówi im : kto ma uszy ku
suchaniu, niechaj sucha.

10. A gdy by sam jeden, py-

tali go o to podobiestwo ci, co

przy nim byli z dwunastoma.

11. A on im odpowiedzia:

AVam dano wiedzie tajemnic

królestwaBoego; ale tym, któ-

rzy s obcymi, wszystko si po-

daje w podobiestwach;

12. Aby patrzc patrzyli i nic

widzieli, i suchajc suchali i

nie zrozumieli, zby sic czasem

nie nawrócili, i nic byy im

grzechy odpuszczone.

i;>. 1 rzeki do nich: nierozu-
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miecie tego podobiestwa? I

jake zrozumiecie wszystkie

inne podobiestwa?
14.Rozsiewcarozsiewa sowo.
15. Aktorzy podle drogi,s ci,

którym si rozsiewa sowo; ale

gdy usyszeli, zaraz przychodzi

szatan i wybiera sowo wsiane

w serca ich.

16. A na opoczystych miej-

scach posiani, s ci, którzy,

gdy usyszeli sowo, zaraz je

z radoci przyjmuj;
17. Ale niemaj korzeniaw so-

bie i nies wytrwaymi
;
potem,

gdy przychodzi ucisk albo prze-

ladowanie dla sowa, wnet si
gorsz.
18. A midzy ciernie posiani,

s ci, którzy suchaj sowa;
19. Ale troski wiata tego, i o-

mamieniebogactw,ipodliwo-
ci innych rzeczy, wszedszy
zaduszaj sowo, i staje si bez

poytku.
20. A na dobr ziemi posiani,

s ci, którzy suchaj sowa, i

przyjmuj je, i przynosz o-

woc, jedno trzydziestokrotny,

a drugie szedziesiciokrotny,
a inne stokrotny.

21.1 mówi im : czyli przyno-
sz wiec, aby stawion bya
pod korzec albo pod oe? czy-

li nie dla tego, abyj w wie-
cznik wstawiono?
22.Bo nic nie masz tajemnego,

coby nie miao by objawione,

i nic si nie stao, aby byo

skryte, ale, aby najaw wyszo.
23. Jeli kto ma uszy ku su-

chaniu, niechaj sucha!
24. 1 rzek do nich: patrzcie,

czego suchacie; jak miar
mierzycie, tak wam bdzie od-

mierzono, a bdzie wam przy-

dano, którzy suchacie.

25. Albowiem kto ma, bdzie
mu dano ; a kto nie ma, temu i to,

co ma, bdzie odjte.

II.26.Imówi: takjestzkróle-

stwem Boem, jak gdyby czo-

wiek wrzuci nasieniew ziemi,

27. 1 spa i wstawa we dnie i

w nocv, a nasienie weszo i uro-

so, sam nie wie jak.

28. Bo ziemia sama z siebie

owoc wydaje, naprzód traw,
potem kos, potem zupene zbo-

e w kosie.

29. A skoro si zboe dostoi,

wnet gospodarz zapuszcza

sierp; bo niwo przyszo.
30. 1 mówi: do czego przyró-

wnamy królestwoBoe, alboja-

kiem je podobiestwem wyra-
zimy?
31. Jest jak ziarno gorczy-

czne, które, gdy wsiane bywa
w ziemi, najmniejsze jest ze

wszystkich nasion na ziemi;

32. 1 gdy bywa wsiane, wzra-
sta, i bywa wiksze nadwszyst-
kie jarzyny, i rozpuszcza ga-

zie wielkie, taki pod cieniem

jego mog sobie robi gniazda
ptaki niebieskie.

33. 1 przez wiele takich podo-
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biestw mówi do nich sowo,
tak jak sucha mogli.

34. A bez podobiestwa nie

mówi do nich; osobno za u-

czniom swym wszystko wyka-
da.
III. 35. 1 rzek do nich onego

dnia, gdy ju nasta wieczór:

przeprawmy si na drug stro-

n.
36. A rozpuciwszy lud, wzili

go z sob, tak jak by w odzi;

ale i inne ódki byy przy nim.

37. 1 powsta gwatowny wi-

cher, away biy na ód, take
si ju napeniaa.
38. A on w tylnej czci odzi
spa na wezgowiu; i obudzili

go i mówili mu: Nauczycielu!

nie dbasz, e giniemy?

39. I ocknwszy si, zgromi
wiatr, i rzek morzu: umilknij,

umierz si! I przesta wiatr, i

nastaa cisza wielka.

40. I rzek im: czemuecie
tak bojaliwi?jake nie macie
wiary?

41. 1 bali si bojani wielk,
i mówili jedni do drugich: któ
wic jest ten, e mu i wiatr i mo-
rze s posuszne?

ROZDZIA 5.

I. Uzdrowienie optanego 1—19. II. i niewiasty

krwotok majcej 20—34. HI. Wskrzeszenie
córki Jaira 35—43.

T PRZEPRAWI!J sio za mo-
-*- rze do krainy (Jadareezy-
ków.

2. 1 gdy wyszed z odzi, zaraz

muzabieg drog zgrobówczo-
wiek, majcy ducha nieczyste-

go,

3. Który mia mieszkanie w
grobach, i nie móg go nikt na-

wet acuchami zwiza,
4. Gdybdc czsto ptami i

acuchami zwizany, acu-
chy zrywa i pta kruszy ; i nie

móg go nikt ukróci.

5. 1 zawsze we dnie i w nocy
na górach i w grobach by, wo-
ajc i kamieniami si tukc.
6. A ujrzawszy Jezusa zdale-

ka, bieg i odda mu pokon,
7. I woajc gosem wielkim,

rzek: có ja mam z tob, Jezu-

sie, Synu Boga najwyszego?
zaklinam ci przez Boga, nie

drcz mi!
8. (Albowiem mówi mu: wy-

nijd, duchu nieczysty, z tego

czowieka
!)

9. 1 zapyta go: jak ci na imi?
A on odpowiadajc rzek: imi
moje jest wojsko, albowiem nas

jest wielu.

10. 1 prosi go bardzo, aby ich

nie wygania z tej krainy.

11. A bya tam przy córach

wielka trzoda wi, która

pasa.
12. 1 prosili go wszyscy djja-

bli, mówic: poszlij nas w te

winie, abymy w nie weszli.

18. I pozwoli im zaraz Jezus.

I wyszedszy duchy nieczysto,

Weszy w winie; i porwaa sie
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trzoda z urwiska w morze, (a

byo ich okoo dwóch tysicy)

i potony w morzu.

14. A pascy winie uciekli,

i oznajmili to w miecie i we
wsiach; i wyszli, aby widzie
to, co si stao.

15. I przyszli do Jezusa, i uj-

rzeli,e ten, któryby optany,
siedzia obleczony i przy zdro-

wych zmysach, ten, w którym
byo wojsko dyjabów; i zlkli

si.

16. A ci, którzy to widzieli, o-

powiedzieli im, jak dziao si z

optanym, i o winiach.

17.1 poczli go prosi,aby od-

szed z granic ich.

1 8. A gdy wstpiwód, pro-

si go ten, który by optany,
aby móg by przy nim.

19. Lecz mu Jezus nie dopu-

ci, ale mu rzek: id do domu
swego, do swoich, i oznajmij im,

jak wielkie rzeczy Pan ci uczy-

ni, i jak si nad tob zmiowa.
II. 20. 1 odszed, ipocz opo-

wiada w Dziesiciogrodzie,

jak wielkie rzeczy uczyni mu
Jezus ; i dziwowali si wszyscy.

2 1

.

A gdy si znówJezus prze-

prawiw odzi na drug stron,

zebrao si do niego mnóstwo
ludu; a on by nad morzem.
22. I oto, przyszed jeden z

przeoonych bónicy, imie-

niem Jair, i ujrzawszy go, przy-

pad do nóg jego,

23.1 prosi go wielce,mówic

:

córeczka moja kona; pójd,
wó na ni rce, aby bya u-

zdrowiona, a bdzie ya.
24. I poszed z nim ; i szo za

nim wiele ludu, i cisnli go.

25. A pewna niewiasta, która

od lat dwunastu krwotok mia-

a,
26.1 wiele ucierpiaa od wielu

lekarzy, i wydaa wszystko, co

miaa, i nic jej nie pomogo, o-

wszem, jeszcze wicej jej si
pogorszyo,
27. Usyszawszy o Jezusie,

przysza z tyu midzy ludem,

i dotkna si szaty jego;

28. Bo mówia: jeli si tylko

dotkn szaty jego, bd uzdro-

wiona.

29. I zaraz wyscho ródo
krwi jej, i poczua na ciele, e
jest uzdrowiona od choroby

swojej.

30. I wnet poznawszy Jezus

samw sobie,e z niego moc wy-
sza, obróci si do ludu i rzek

:

kto si dotkn szat moich?

31.1rzeklimu uczniowie jego

:

widzisz, e ci ten lud cinie, i

mówisz: kto si mnie dotkn?
32. 1 spojrza w koo, aby uj-

rze t, która to uczynia.

33. Ale niewiasta z bojani i

ze dreniem, wiedzc, co si w
niej stao, przystpia, i upada
przed nim, i powiedziaa mu
wszystk prawd.
34. A on jej rzek: córko! wia-

ra twoja uzdrowia ci, idew
5*
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pokoju, i bd zdrow od cier-

pienia swego.

III. 35. Gdyonjeszcze mówi,
przyszli sudzy przeoonego
bónicy, mówic: córka two-

ja umara, czemu jeszcze tru-

dzisz nauczyciela?

36. Ale Jezus, skoro usysza
to, co oni mówili, rzek do prze-

oonego bónicy: nie bój si,

tylko wierz!

37. I nie pozwoli nikomui
za sob, tylko Piotrowi i Jakó-

bowi i Janowi, bratu Jakóba.

38.1 przyszed do domu prze-

oonego bónicy, i ujrza tam
zgiek, paczcych i bardzo na-

rzekajcych.

39. I wszedszy rzek im:

czemu zgiek czynicie i pa-
czecie? dzieci nie umaro, ale

pi.

40. I namiewali si z niego.

Ale on wygnawszy wszystkich,

wzi z sob ojca i matk dzie-

cicia i tych, którzy z nim byli,

i wszed tam, gdzie dzieci le-

ao.
41. I ujwszy dzieweczk za

rk,rzek do niej : Talita kurni

!

co si wykada: dzieweczko,

(mówi ci) wsta!
42. 1 zaraz dziewieczka wsta-

a i chodzia; miaa bowiem
lat dwanacie. I zdumieli si
zdumieniem wielkiem.

43. 1 przykaza im wielce, aby

o tm nikt nie wiedzia ; i rozka-

za, aby jej dano je.

IlOZDZIAL G.
I. Prorok w ojczynie wzgardzony 1—5. II. Pan

rozsya Apostoów 6—13. III. cicie Jana
Chrzciciela 14—29. IV. Cudowne nakarmienie

5,000 ludzi 30—46. V. Jezus chodzi po morzu
47—53. VI. i wielu uzdrawia 54—5o.

T WYSZEDSZY stamtd,
-*- przyszed do ojczyzny swo-

jej, i szli za nim uczniowie jego.

2. I gdy nadszed sabat, po-

cz w bónicy naucza; i wie-

lu suchajc, zdumiewali si i

mówili: skde temu to wszyst-

ko? i co to zamdro, która mu
jest dana, e si i takie cuda

dziej przez rce jego?

3. Czy to nie jest ów ciela,

syn Maryi, brat Jakóba i Joze-

sa i Judy i Szymona? I czy tu

niema i sióstr jego u nas? I gor-

szyli si z niego.

4. Ale Jezus rzek do nich:

nigdzie nie jest prorok wzgar-

dzony, chyba w ojczynie swo-

jej i midzy krewnymi i w do-

mu swoim.

5. I nie móg tam uczyni a-
dnego cudu; tylko niektórych

chorych uzdrowi, wkadajc
na nich rce.

II. 6. I dziwowa si niedo-

wiarstwu ich ; i obchodzi okoli-

czne miasteczka, nauczajc.

7. 1 zwoawszy do siebie dwu-

nastu, pocz ich po dwóch roz-

sya, i da im moc nad ducha-

mi nieczystemi.

8. I rozkaza im, abv lik nie

brali na drogQ, chyba tylko la-

sk; ani torby, ani chleba, ani

pienidzy w trzos;
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9. Ale eby wdziali obuwie, i

nie obóczyli dwóch sukien.

10. 1 mówi do nich: gdziekol-

wiek wnijdziecie w dom, tam

mieszkajcie, póki stamtd nie

wyjdziecie.

11. A którzykolwiekby was

nie przyjli, ani was suchali,

wyszedszy stamtd, otrznij-

cie proch z nóg swoich na wia-
dectwo im. Zaprawd powia-

dam wam: lej bdzie w dzie
sdny Sodomie i Gomorze, ni
miastu onemu.

12. I oni wyszedszy gosili,

eby si upamitano.

13. I wyganiali wielu dyja-

bów, i wielu chorych olejem

mazali, i uzdrawiali ich.

III. 14. 1 usysza król Herod
(gonem bowiem stao si imi
jego) i rzek: Jan Chrzciciel

zmartwychwsta, i dla tego mo-

ce dziaaj w nim.

15. Drudzy mówili: Elijaszto

jest; inni za mówili: prorok to

jest, albo jakby jeden z proro-

ków.
16. Co usyszawszy Herod,

rzek: jest to Jan, któregom ja

ci, on zmartwychwsta.
17. On bowiem, Herod, po-

sawszy pojma Jana, i wsadzi
go do wizienia z przyczyny
Herodyjady, ony Filipa, brata

swego,gdyjbypojzaon.
18. Bo Jan mówi Herodowi:

nie godzi ci si mie ony bra-

ta swego.

19. A Herody jada czyhaa
na, i chciaa go zabi, ale nie

moga;
20. Albowiem Herod obawia

si Jana, wiedzc, i bymem
sprawiedliwym i witym; i o-

glda si na, i suchajc go,

wiele czyni i rad go sucha.
21.1 gdy przyszed dzie spo-

sobny, którego Herod w uro-

dziny swoje wyprawia uczt
dla ksit swoich i dla hetma-

nów i dla przedniejszych z Ga-
lilei,

22.1 gdy wesza córka Hero-

dyjady i taczya, i podobaa
si Herodowi i wspóbiesiadu-

jcym, rzek król do dziewecz-

ki: pro mi, o co chcesz, a dam
ci.

23. I przysig jej: o cokol-

wiekby mi prosia, dam ci, a
do poowy królestwa mego.

24. A ona wyszedszy, rzeka
matce swojej : o co mam prosi?
A ona rzeka: o gow Jana
Chrzciciela.

25. I ona zaraz wszedszy
spiesznie do króla, prosia mó-
wic : chc,aby mi teraz da na

misie gow Jana Chrzciciela.

26.1 zasmuci si król bardzo

;

wszake dla przysigi i dla

wspóbiesiadujcych nie chcia
jej odmówi.
27. I król, zaraz posawszy

kata, rozkaza przynie go-
w jego.

28. A on poszedszy, ci go
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w wizieniu, i przyniós gow
jego na misie, i daj dziewecz-

ce, a dzieweczka daaj matce

swojej.

29. Co gdy usyszeli ucznio-

wie jego, przyszli i wzili ciao
jego, i pooyli je w grobie.

IV. 30. 1 Apostoowie, zszed-

szy si do Jezusa, opowiedzieli

mu wszystko, i co czynili, i cze-

go uczyli.

31. 1 rzek im: idcie sami na

osobno na miejsce puste i od-

pocznijcie troch; bo ich wielu

byo, co przychodzili i odcho-

dzili, tak i nie mieli wolnego
czasu do jedzenia.

32.1 odjechaliw odzi na miej-

sce puste na osobno.
33. 1 widzia ich lud, e odje-

dali, i poznao go wielu, i zbie-

gli si tam pieszo ze wszystkich

miast, i poprzedzili ich, i zgro-

madzili si do niego.

34. 1 wyszedszy Jezus ujrza

wiele ludu i uali si nad nim,

byli bowiemjak owce nie maj-
ce pasterza; i pocz ich nau-

cza wielu rzeczy.

35. 1 gdyju pora bya póna,
przystpiwszy do niego ucznio-

wie jego, rzekli: puste jest to

miejsce, i pora ju póna.
36. Rozpu ich, aby odszed-

szydo okolicznych wsi i miaste-

czek, nakupili sobie chleba; bo

nie maj co je.
37. A on odpowiadajc rzek

im: dajcie wy im je. I rzekli

mu: czy mamy pój i kupi za

dwiecie groszy chleba, i da
im je?
38. A on im rzecze: ile chle-

bów macie? Idcie, i zobaczcie.

A oni dowiedziawszy si po-

wiedzieli: pi, i dwie ryby.

39.Ikazaim posadziwszyst-
kich gromadami na zielonej tra-

wie.

40. I usiedli rzdami po stu, i

po pidziesiciu.
41. A wziwszy one pi chle-

bów, i dwie ryby, wejrzawszy

w niebo, bogosawi; i ama
chleby i dawa uczniom swoim,

aby kadli przed nich; i one

dwie ryby rozdzieli midzy
wszystkich.

42. 1jedli wszyscy, i nasyceni

byli.

43. I byo uomków dwana-

cie koszów penych, i z onych

ryb.

44. I byo tych, którzy jedli

chleby, okoo piciu tysicy
mów.
45. I zaraz kaza uczniom

swoim wej do odzi, i uprze-

dzi go na drug stron ku Bet-

saidzie, aby on rozpuci lud.

46. I odprawiwszy ich, od-

szed na gór modli sir.

V. 47. A gdy nasta wieczór,

bya ód poród morza, a on

sam by na ldzie,

48. 1 widzia, /.c si spraoowa

li, wiosami robi. o (bo wiatr

mieliprzeciwny); iokoJooiwar*
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tej stray nocnej przyszed do

nich, idc po morzu, i chcia ich

wymin.
49. Ale oni ujrzawszy go id-

cego po morzu, mniemali, e to

widmo, i krzyknli.

50. (Bo go wszyscy widzieli, i

wylkli si.) Ale zaraz przemó-

wi do nich i rzek im: ufajcie,

jam to jest, nie bójcie si!

51. 1 wstpi do nich wód, i

uciszy si wiatr ; a oni si sami

w sobie bardzo zdumiewali i

dziwowali.

52. Bo nie zrozumieli cudu z

chlebami, gdy serce ich byo
zdrtwiae.
53.1 przeprawiwszy si, przy-

szli do ziemi Gienezaret i przy-

bili do brzegu.

VI. 54. I gdy wyszli z odzi,

zaraz go poznano,

55. 1 obiegszyca okoliczn
krain, poczli znosi na oach
tych, którzy si le mieli, gdzie

usyszeli, e tam jest.

56. I gdzie tylko wszed do

miasteczek, albo do miast, albo

do wsi, kadli chorych po uli-

cach, i prosili go, aby si mogli

dotkn tylko podoka szatyje-

go ; i którzykolwiek si go do-

tknli, byli uzdrowieni.

ROZDZIA 7.

L Faryzeusze aj uczniów Paskich, e nieumy-
temi rkoma jedz 1—5. II. Pan gromi Fary-
zeuszów 6—13. HI. Wskazuje, co czowieka
nieczystym czyni 14—23. IV. Uzdrawia córk
niewiasty z Syrofenicyi 24—31. V. i czowieka
guchego 32—37.

I
ZGROMADZILI si do nie-

go Faryzeusze i niektórzy z

uczonych w Pimie, którzy

przyszli z Jerozolimy;

2. 1 ujrzawszy, e niektórzy z

uczniów jego pospolitemi, to

jest nieumytemi, rkoma jedz
chleb, ganili to.

3. Albowiem Faryzeusze i

wszyscy ydzi nie jedz, nie

umywszy pilnie rk, zachowu-

jc ustaw starszych.

4. 1 z rynku przyszedszy, nie

jedz, nie umywszy si; i wiele

innych przepisów^ przyjli do

zachowania, jakoto: umywanie
kubków, i konewek, i miednic,

i stoów.
5. Potem go pytali Faryzeu-

sze i uczeniw Pimie : dla czego

uczniowie twoi nie postpuj
wedug ustawy starszych, ale

nieumytemi rkoma chleb je-

dz?
II. 6. On za odpowiadajc
rzek im: dobrze Izajasz o was
obudnikach prorokowa, jak

napisano : Lud ten czcimiwar-

gami, ale serce ich daleko jest

ode mnie;

7

.

Lecz próno mi czcz, nau-
czajc nauk, któres ustawami
ludzkiemi.

8. Albowiem opuciwszyprzy-
kazanie Boe, zachowujecie u-

stawy ludzkie,umywanie kone-

wek i kubków, i wiele innych

tympodobnychrzeczyczynicie.
9. 1 mówi im : piknie usuwa-
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cie przykazanieBoe, aby usta-

wy swoje zachowa.
10. Bo Mojesz rzek: Czcij

ojca twego i matk twoj; i:

Kto zorzeczy ojcu albo matce,

niech mierci umrze.

11. Ale wy mówicie: jeliby

czowiek rzek ojcu albo matce

:

korban (czyli ofiar) jest, czein-

bym ci móg dopomódz;
12. 1ju nie pozwalaciemu nic

uczyni dla ojca swego albo

matki swojej,

13. Wniwecz obracajc sowo
Boe ustaw swoj, którcie
ustanowili ; i wiele tym podob-

nych rzeczy czynicie.

III. 14.1 zwoawszy wszystek

lud, mówi im: suchajcie mi
wszyscy, i zrozumiejcie!

15. Niemasz nic, coby z ze-

wntrz wchodzcw czowieka,

mogo go kala; ale to, co wy-
chodzi z niego, to jest, co kala

czowieka.
16. Jeli kto ma uszy ku su-

chaniu, niechaj sucha!
17. I gdy od ludu wszed do

domu, pytali go uczniowie jego

o to podobiestwo.
18. I rzecze im: czyli i wy

tak niepojtnymijestecie? Czy
nie rozumiecie, i wszystko, co

z zewntrz wchodzi w czowie-
ka, nie moe go kala?
19. Albowiem nie wchodzi w

sercejego, alew brzuch, i dowy-
chodu idzie, który wszelk nie-

czysto pokarmów wyrzuca.

20. Ale, powiedzia, co wy-
chodzi z czowieka, to kala

czowieka.
21. Bo z wntrza serca ludz-

kiego wychodz ze myli, cu-

dzoóstwa, wszeteczestwa, za-

bójstwa,

22. Kradziee, akomstwa,
zoci, zdrada, bezwstyd, za-

wi, blunierstwo, pycha,

gupstwo.
23. Wszystkie te ze rzeczy

wychodz z wntrza, i kalaj
czowieka.
IV. 24. I stamtd wstawszy,

poszed na granice Tyru i Sy-

donu; i wszedszy w dom, nie

chcia, aby kto o tern wiedzia;

lecz nie móg si utai.

25. Albowiem usyszawszy o

nim niewiasta, której córeczka

miaa ducha nieczystego, przy-

sza i przypada do nóg jego.

26. A ta niewiasta bya Gre-

czynk, rodem z Syrofenicyi, i

prosia go, aby dyjaba wygna
z córki jej.

27. Ale Jezus rzek do niej:

niech si pierwej dzieci nasyc

;

bo nie dobrze jest bra chleb

dzieci i rzuca szczenitom.

28. A ona odpowiedziaa i rze-

ka mu: takjest, Panie! wszak-

e i szczenita pod stoom ja-

daj z odrobin dziecinnych.

29. I rzek do niej: dla tych

sów id; wyszed dyjabel /.

córki twojej.

80. 1 gdy odesza do donui
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swego, znalaza, i dyjabe wy-
szed, i córka leaa na ou.
V. 31. 1 gdy znowu odszed z

granic Tyru i Sydonu, przy-

szed nad morze Galilejskie,

rodkiem ziem Dziesicio-

grodzkich.

32.1 przywiedli mu guchego,
z trudnoci mówicego, i pro-

sili go, aby na rk woy.
33.1 wziwszy go od ludu na

osobno, woy palce swoje

w uszy jego, i plunwszy do-

tkn si jzyka jego;

34. I wejrzawszy w niebo,

westchn i rzek dor niego:

Effata! to jest, otwórz si!

35.1 zaraz otworzyy si uszy
jego, i rozwizay si wizyj-
zyka jego, i wymawia dobrze.

36.1 przykaza im, aby niko-

mu nie powiadali. Ale im bar-

dziej im przykazywa, tern bar-

dziej rozgaszali,

37. I niezmiernie si zdumie-

wali, mówic : dobrze wszystko

uczyni; bo sprawia, e gusi
sysz i niemi mówi.

ROZDZIA 8.

I. Chrystus Pan karmi siedmiu chlebami cztery ty-

sice ludu 1—9. U. ydzi znamion szukaj
10— 13. HI. Pan kae uczniom strzedz si
kwasu Faryzeuszów 14—21. IV. lepego u-

zdrawia 22—26. V. Pyta uczniów, za kogo go
ludzie i oni sami maj 27— 33. VI. Opisuje
niektóre powinnoci sug swoich 34—38.

TX7 ONE dni, gdy byo wie-
* * le ludu i nie mieli co

je, zwoawszy Jezus uczniów
swoich, rzecze im:

2. al mi tego ludu ; boju trzy

dni trwaj przy mnie, a nie ma-

j co je.
3. I jeli ich godnych rozpu-

szcz do domu, pomdlej na dro-

dze; albowiem niektórzy z nich

zdaleka przyszli.

4. 1 odpowiedzieli mu ucznio-

wie jego: skde tych bdzie
móg kto nasyci chlebem tu na

puszczy?

5. 1 spyta ich : ile macie chle-

bów? A oni rzekli: siedem.

6. I kaza ludowi usi na

ziemi; a wziwszy one siedem

chlebów i podzikowawszy, a-
ma i dawa uczniom swoim,

aby kadli przed lud; i kadli.

7. Mieli te troch rybek, i po-

bogosawiwszy, kaza i one

ka przed lud.

8. Jedli tedy i nasyceni byli, i

zebrali, co zbyo uomków, sie-

dem koszów.

9. A byo tych, co jedli, okoo
czterech tysicy; i rozpuci ich.

11. 10. I zaraz wstpiwszy w
ód z uczniami swoimi, przy-

szed w strony Dalmanuckie.
11. 1 wyszli Faryzeusze i po-

czli z nim spór wie, i kuszc
go, dali od niego znaku z nie-

ba.

12. I westchnwszy w duchu
swym, rzecze: dla czego ten ród

znaku da? Zaprawd powia-

dam wam, e nie bdzie dany
znak temu rodowi.

13.1 opuciwszy ich, wstpi
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znowu w ód, i przeprawi si y na rce i pyta go, czy

na drug stron.

III. 14. A zapomnieli byli u-

czniowie wzi z sob chleba,

i nie mieli z sob nic wicej
,
jak

tylko jeden chleb w odzi.

15. I upomina ich, mówic:
baczcie, strzecie si kwasu
Faryzeuszów i kwasu Herodo-
wego.

16.1 rozmawiali midzy sob
i rzekli: bo chleba nie mamy.
17. Co poznawszy Jezus, rze-

cze im: o czeme rozmawiacie?

i nie macie chleba? jeszcze
nie spostrzegacie i nie rozumie-

cie? jeszcze zdrtwiae jest

wasze serce?

18. Oczy majc, nie widzicie,

i uszymajc, nie syszycie, i nie

pamitacie?
19. Gdym pi chlebów poa-
ma midzy pi tysicy lu-

dzi, ilecie penych koszów u-

omków zebrali? Rzekli mu:
dwanacie.
20. A gdym siedem chlebów
poama midzy cztery tysice
ludzi, ilecie koszów penych
uomków zebrali? A oni rzekli:

siedem.

21.1 rzek im : jake tedy nie

rozumiecie?

IV. 22. 1 przyszed do Betsai-

dy ; i przywiedli do niego lepe-
go, proszc, aby sdc go dotkn l

.

23. 1ujwszy lepego za rk,
wywiód gQ za miasteczko, i

plunwszy na oczy jego, wo-

co widzi.

24. A on spojrzawszy w gór,
rzek: widz ludzi; bo widz
chodzcych, jakby drzewa.

25. Potem znowu woy rce
na oczy jego, i kaza muw gór
spojrze; i zosta uzdrowiony

na wzroku, tak e i zdaleka

wszystkich jasno widzia.

26.1 odesa go do domu, mó-
wic: ani do tego miasteczka

nie wchod, ani nikomu z mia-

steczka nie powiadaj.

V. 27. 1 wyszed Jezus z ucz-

niami swymi do wsi nale-
cych do Cezarei Filipa, i pyta
w drodze uczniów swoich, mó-
wic im: za kogó mi poczy-

tuj ludzie?

28. A oni mu odpowiedzieli:

jedni za Jana Chrzciciela, dru-

dzy za Elijasza, a inni za jedne-

go z proroków.

29. A on im rzek: wy za za

kogo mi poczytujecie? A od-

powiadajc Piotr rzek mu:
Ty jest Chrystus.

30. 1 przykaza im, aby o nim

nikomu nie powiadali.

31. I pocz ich naucza, e
Syn czowieczy musi wicie u-

cierpie, i odrzuconym by od

starszych ludu, i od przednie
i

-

szych kapanów, i od uczo-

nych w Pimie, i by zabitym,

i po trzech dniach zmartwych
wsta.

82. I mówi to otwarcie. I
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wziwszy go Piotr na stron,

pocz upomina.
33. Ale on obróciwszy si i uj-

rzawszy uczniów swoich, zgro-

mi Piotra, mówic: id precz

odemnie, szatanie! albowiem ty

mylisz nie o tern, co Boe, ale

o tern, co ludzkie.

VI. 34. A przywoawszy lud

i uczniów swoich, rzek im:

kto chce i za mn, niech si
zaprze siebie samego, i wemie
krzy swój, i niech idzie za

mn.
35. Albowiem kto chce ycie

swoje zachowa, straci je; a kto

straci ycie swoje dla mnie i dla

Ewangielii, ten je zachowa.

36. Bo có pomoe czowieko-
wi, choby cay wiat pozy-

ska, a na duszy swojej szkod
poniós?
37. Albo co czowiek da w za-

mian za dusz swoj?
38. Albowiem kto si wstydzi

mnie i sów moich midzy tym
rodem cudzoonym i grzesz-

nym, tego si i Syn czowieczy
wstydzi bdzie, gdy przyjdzie

w chwale Ojca swego z Anio-

ami witymi.

ROZDZIA 9.
L Przemienienie Paskie 1— 13. II. Uzdrowienie

optanego 14—29. HI. Pan mówi o mierci
swojej i o zmartwychwstaniu 30—32. IV. a na-

stpnie o pokorze i o zgorszeniu 33—50.

I
MOWI im: zaprawd po-

wiadam wam: s niektórzy

z tych, co tu stoj, którzy nie

zaznaj mierci, a ujrz, e

królestwo Boe przyszo w mo-

cy.

2. 1 po szeciu dniach wzi z

sob Jezus Piotra i Jakóba i

Jana, i wprowadzi ich na gór
wysok samych na osobno,
i przemieni si przed nimi.

3. 1 szaty jego stay si lni-
ce, bardzo biae jak nieg, jak

ich blicharz na ziemi nie moe
wybieli.

4. I ukaza si im Elijasz z

Mojeszem, którzy rozmawiali

z Jezusem.

5. I odpowiadajc Piotr rze-

cze Jezusowi: Mistrzu! dobrze

nam tu by; przeto zróbmy trzy

namioty, tobie jeden, i Moje-
szowi jeden, i Elijaszowi jeden.

6. Albowiem nie wiedzia, co

ma powiedzie ; bo przestrasze-

ni byli.

7. I sta si obok, który ich

zacieni; i przyszed gos z o-

boku, mówicy: Ten jest Syn
mój miy, jego suchajcie.

8. 1 wnet obejrzawszy si, ju
nikogo |nie widzieli, tylko Je-

zusa samego przy nich.

9. A gdy zstpowali z góry,

przykaza im, aby tego nikomu
nie powiadali, co widzieli, a
Syn czowieczy zmartwych-
wstanie.

10. I zatrzymali to sowo u

siebie, pytajc si midzy sob

:

co to jest zmartwychwstanie?
11. I pytali go, mówic: có

tedy uczeni w Pimie powiada-
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j, e Elijasz ma przyj pier-

wej?
12. A on odpowiadajc rzek

im: Elijasz przyszedszy pier-

wej, naprawi wszystko; oraz,

jak napisano o Synu czowie-
czym, e musi wiele ucierpie,

i za nic by poczytanym.
13. Ale powiadam wam, e i

Elijasz przyszed, i uczynili

mu, cokolwiek chcieli, jak o

nim napisano.

II. 14. I przyszedszy do u-

czniów, ujrza wiele ludu oko-

o nich, i uczonych w Pimie
spór wiodcych z nimi.

15. I wnet lud wszystek uj-

rzawszy go, zdumia si, i przy-

biegszy, witali go.

16. I pyta, uczonyeh w Pi-

mie: o có spór macie z nimi?

17. 1 odpowiadajc jeden z lu-

du, rzek: Nauczycielu! przy-

wiodem do ciebie syna swego,

który ma ducha niemego.

18. Ten gdziekolwiek go na-

padnie, rwie go, a on si pieni

i zgrzyta zbami i schnie ; i mó-
wiem uczniom twoim, aby go
wygnali; i nie mogli.

19. Lecz on odpowiadajc mu,
rzecze: o rodzie niewierny! do-

kde z wami bd? i dokd-
e was cierpie bd? przy-

wiedcie go do mnie.

20. 1 przywiedli go do niego;

i skoro go ujrza, zaraz go duch

porwa, a on upadszy im zio-

mi,przewraca si, pienic si.

21. I spyta ojca jego: od jak

dawna to na przypado? A on

powiedzia: od dziecistwa.

22. I czsto go rzuca i w o-

gie i w wod, eby go straci;

ale jeeli co moesz, ratuj nas,

zlitowawszy si nad nami.

23. Ale mu Jezus rzek: o-

wszem, jeeli moesz wierzy;
wszystko jest moliwe wierz-
cemu.

24. I zaraz ojciec dziecicia

zawoawszy, rzek ze zami:
wierz, Panie! pomó niedo-

wiarstwu memu.
25. A widzc Jezus, i si lud

zbiega, zgromi ducha nieczy-

stego, mówic mu: duchu nie-

my i guchy! Ja ci rozkazuj,

wynijd z niego, i nie wchod
wicej we.
26. I krzyknwszy i bardzo

go skrciwszy, wyszed; i sta

si jak umary, tak e wielu

mówio, i umar.
27. Ale Jezus ujwszy go za

rk, podniós go; i wsta.

28. I gdy wszed w dom, py-
tali go na osobnoci uczniowie

jego: czemu my go wygna
nie moglimy?
29. I rzek im: ten ród ina-

czej wyj nie moe, chyba

przez modlitw i post.

III. 30. I stamtd wyszodl-

szy, szli przez (laliloje; a nie-

chcial, aby kto wioil/ial.

31. Albowiem naucza o<

niów swoich, i móu ii im: Syn
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czowieczy bdzie wydany w
rce ludzkie, i zabij go; ale

gdy bdzie zabity, dnia trze-

ciego zmartwychwstanie.

32. Lecz oni tych sów nie ro-

zumieli; i bali si go spyta.

IV. 33.1 przyszed do Kaper-

naum, a bdc w domu, pyta
ich : o czemeciew drodze mi-
dzy sob rozmawiali?

34. Lecz oni milczeli: albo-

wiem rozmawiali midzy sob
w drodze, kto wikszy.
35. 1 usiadszy, zawoa dwu-

nastu i mówi im: jeli kto chce

by pierwszym, niech bdzie ze

wszystkich ostatnim i sug
wszystkich.

36. I wziwszy dziecitko,

postawi je w porodku nich, a

wziwszy je na rce, rzek im:

37. Ktobyjedno z takich dzia-

teczek przyj w imieniu mo-
jem, mnie przyjmuje; a ktoby
mnie przyj, nie mnie przyj-

muje, ale tego, który mi po-

sa.
38. Tedy mu odpowiedzia

Jan, mówic: Nauczycielu!

widzielimy jednego w imieniu

twojem dyjabów wyganiaj-
cego, który nie chodzi za nami,

i zabronilimy mu, dlatego e
nie chodzi za nami.

39. Ale Jezus rzek: nie za-

braniajcie mu; albowiem nie-

masz nikogo, coby czyni cuda
w imieniu mojem, amóg zaraz

le mówi o mnie.

40. Bo kto nie jest przeciwko

nam, za nami jest-

41. Albowiem ktoby was na-

poi kubkiem wody w imieniu

mojem, dla tego e jestecie

Chrystusowymi, zaprawd po-

wiadam wam, nie straci zapa-
ty swojej.

42. A ktoby zgorszy jednego
z tych maych, którzy we mnie
wierz, daleko lepijby mu by-

o, aby zawieszono kamie
myski u szyi jego i w morze
go wrzucono.

43. I jeli ci gorszy rka
twoja, odetnij j; lepiej jest

tobie uomnym wnij do y-
wota, nieli dwie rce majc,
i do pieka w ogie nieuga-

szony,

44. Gdzie robak ich nie umie-

ra, i ogie nie ganie.

45. 1 jeli ci noga twoja gor-

szy, odetnij j; lepiej tobie jest

chromym wnij do ywota, ni-

eli dwie nogi majc, by wrzu-

conym do pieka w ogie nie-

ugaszony,

46. Gdzie robak ich nie umie-

ra, i ogie nie ganie.

47. I jeli ci oko twoje gor-

szy, wyup je; lepiej tobie je-

dnookim wnij do królestwa

Boego, nieli dwoje oczu ma-
jc, by wrzuconym w ogie
piekielny,

48. Gdzie robak ich nie umie-

ra, i ogie nie ganie.
49. Albowiem kady ogniem
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osolony bdzie, i kada ofiara

sol osolona bdzie.

50. Dobra jest sól; ale jeli

si sól niesion stanie, czme
j osolicie? Miejcie sól sami

w sobie, i zachowajcie pokój

midzy sob.

ROZDZIA 10.

I. Pan on opuszcza zabrania 1—12. II. Dzieci

przyjmuje 13—16. IH. Modziecowi bogate-

mu i uczniom swoim nauk daje 17—34. IV.

Prob synów Zebedeusza gani 35—45. V.
Bartymeuszowi wzrok przywraca 46—52.

T ODDALIWSZY si stam-
-*- td, przyszed do granic

Judzkich przez Za-Jordanie; i

zszed si znowu do niego lud,

i jak zwykle, uczy ich znowu.

2. I przystpiwszy Faryzeu-

sze, pytali go kuszc: czy go-

dzi si mowi on opuci?
3. A on odpowiadajc rzek

im: có wam przykaza Moj-

esz?
4. A oni rzekli: Mojesz po-

zwoli napisa list rozwodowy
i opuci j.
5. 1 odpowiadajc Jezus rzek

im: dla zatwardziaoci serca

waszego napisa wam to przy-

kazanie;

6. Ale od pocztku stworze-

nia mczyzn i niewiast u-

czyni ich Bóg.

7. Dla tego opuci czowiek
ojca swego i matk, i przy-
czy si do ony swojej,

8. I bd dwoje jedni' ni cia-

em. A tak ju nie s dwoje,

nic jedno ciao.

9. Co tedy Bóg zczy, czo-
wiek niechaj nie rozcza.
10. I w domu uczniowie jego

znowu o to samo go pytali.

11. I rzecze im: ktokolwiek

opuci on sw i pojmie inn,
cudzooy wzgldem niej

;

12. I jeli niewiasta opuci
ma swego i pójdzie za dru-

giego, cudzooy.
II. 13. 1 przynoszono do niego

dziatki, aby si ich dotyka:
ale uczniowie gromili tych, któ-

rzy je przynosili.

14. Co ujrzawszy Jezus, roz-

gniewa si i rzek im : dopu-
cie dziatkom przychodzi do

mnie, i nie zabraniajcie im; al-

bowiem takich jest królestwo

Boe.
15. Zaprawdpowiadamwam:

ktokolwiek nie przyjmie króle-

stwa Boegojak dziecitko, nie

wnijdzie do niego.

16.1 wziwszyje na rce swo-

je, bogosawi je, kadc na

nie rce.
III. 17. 1 gdy on wychodzi w

drog, przybiegjeden, i upad-
szy przed nim na kolana, pyta
go: Nauczycielu dobry! i

mam czyni, abym odziedzi-

czy ywot wieczny?

18. Ale mu Jezus rzeki: dla

czego mi nazywasz dobrym?
Nikt nie jest dobry, tylko je-

den, Bóg.
19. Przykazania znasz: Nie

cudzoó, nie zabijaj, nie kra
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dnij, nie mów wiadectwa fa-

szywego, nie oszukuj, czcij ojca

twego i matk.
20. A on odpowiadajc

rzek mu: Nauczycielu! tegom
wszystkiego przestrzega od

modoci swojej.

21. A Jezus spojrzawszy na,
umiowa go, i rzek mu: je-

dnego ci niedostaje; id, sprze-

daj co masz, i rozdaj ubogim, a

bdziesz mia skarb w niebie,

i przyjd tu i chod za mn,
wziwszy krzy.
22. A on niezadowolony z tej

mowy, odszed smutny, albo-

wiem mia wiele majtnoci.
23. 1 spojrzawszy Jezusw ko-

o, rzecze do uczniów swroich:

jake trudno tym, którzy maj
bogactwa, wnij do królestwa

Boego

!

24. A uczniowie zdumieli si
na te sowa jego. Lecz Jezus

znowu odpowiadajc rzecze im:

dziatki, jake jest trudno tym,

co ufaj w bogactwa, wnij do

królestwa Boego.
25. atwiej jest wielbdowi
przej przez ucho igielne, ni
bogatemu wnij do królestwa

Boego.
26. A oni si tem wicej zdu-

miewali, mówic midzy sob

:

i któ moe by zbawiony?
27. A Jezus spojrzawszy na

nich rzecze: u ludzi to niemo-
liwe, ale nie u Boga ; albowiem
u Boga wszystko jest moliwe.

28. I pocz Piotr mówi do

niego: oto, my opucilimy
wszystko, i poszlimy za to-

b.
29. A Jezus odpowiadajc

rzek: zaprawd powiadam
wam: niemasz nikogo, ktoby

opuci dom, albo braci, albo

siostry, albo ojca, albo matk,
albo on, albo dzieci, albo ro-

le dla mnie i dla Ewangielii,

30. eby nie miawzi teraz

w tym czasie stokro tyle i do-

mów, i braci, i sióstr, i matek,

i dzieci, i ról, z przeladowa-
niem, aw przyszym wieku y-
wota wiecznego.

3 1

.

A wielu pierwszych bdzie
ostatnimi, a ostatnich pierwszy-

mi.

32. A byli w drodze, idc do

Jerozolimy i Jezus szed przed

nimi, i zdumiewali si, i idc za

nim, bali si. I znowu wziw-
szy z sob dwunastu, pocz im
powiada, co na przyj ma,

33. Mówic: oto, idziemy do

Jerozolimy, i Syn czowieczy
bdzie wydany przedniejszym
kapanom i uczonymw Pimie,
i osdz go na mier, i wyda-
dz go poganom.
34. I namiewa si bd z

niego, i ubiczuj go, ibd na
plwali, i zabij go; i dnia trze-

ciego zmartwychwstanie.

V. 35. I przystpili do niego

Jakób i Jan, synowie Zebedeu-
szowi, mówic: Nauczycielu!
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chcemy, aby nam uczyni, o

co ci prosi bdziemy.
36.A on im rzek: có chcecie,

abym wam uczyni?
37. A oni mu rzekli: daj nam,
abymy jeden po prawicy two-

jej, a drugi po lewicy twojej

siedzieli w chwale twojej.

38

.

A Jezus rzek im : nie wie-

cie, o co prosicie. Moecie pi
kielich, któryja pij, i chrztem,

którym si ja chrzcz, by o-

chrzczeni?

39. A oni mu rzekli: moemy.
A Jezus im rzek: kielich

wprawdzie, który ja pij, pi
bdziecie, i chrztem, którym
si ja chrzcz, ochrzczeni b-
dziecie;

40. Ale siedzie po prawicy

mojej, albo po lewicy mojej, nie

moja rzecz jest da; ale bdzie
dano tym, którym zgotowano.

41. 1 usyszawszy to dziesi-

ciu, poczli sie gniewa na Ja-

kóba i na Jana.

42. Ale Jezus przywoawszy
ich, rzecze im: wiecie, i ci,

którzy s uwaani za ksit
narodów, panuj nad niemi, a

moni wród nich przewodz
im.

43. Lecz nie tak bdzie mi-
dzy wami; ale ktobykolwiek

chcia by wielkim midzy wa-
mi, bdzie sug waszym;
44. I 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 ycie swe
na okup za wielu.

VI. 46. 1 przyszli do Jerycha;

i gdy wychodzi z Jerycha, on

i uczniowie jego i lud mnogi,

syn Tymeusza, Bartymeusz

lepy, siedzia przy drodze e-
brzc.
47. I usyszawszy, e to jest

Jezus Nazareski, pocz wo-

a, mówic : Jezusie, Synu Da-
wida! zmiuj si nade mn!
48. I gromio go wielu, aby

milcza; a on tern wicj wo-

a: Synu Dawida! zmiuj si
nade mn!
49. 1 stanwszy Jezus, kaza

go zawoa. I zawoali lepego,

mówic mu: ufaj, wsta, woa
ci.

50. A on porzuciwszy paszcz
swój, wsta, i przyszed do Je-

zusa.

51. 1 odpowiadajc Jezus rze-

cze mu: có chcesz, abym ci li-

czyni? A lepy rzek mu: Mi-

strzu! abym przejrza.

52.AJezusmu rzek: id, wia-

ra twoja uzdrowia ci. I zaraz

przejrza, i szed drog zaJezu-

sem.
ROZDZIA 11.

I. Pan wjeda do Jerozolimy 1— 12. II. Figow*

drzewo przeklina 18—14. III. Z ftwitjni
|

kupniów wygania 15- L8, IV. Moc « aaj i

dlitw. z winra. zaloca 19—
wad .-o iwi m nnfdn i o oh

" GDY si przybliyli do J«
-*- rozolini\ , do Betfagi i Beta



. Marek, 11. 81

nii ku górze Oliwnej, posa
dwóch z uczniów swoich,

2. I rzek im: idcie do mia-

steczka, które jest przed wami,

i wszedszy do niego, nieba-

wem znajdziecie ol uwizane,
na którem nikt z ludzi nie sie-

dzia; odwicie i przywied-
cie mi je.

3. A jeliby wam kto rzek:
có to czynicie? powiedzcie, i
go Pan potrzebuje; a zaraz je

tu poszle.

4. Szli tedy i znaleli ol u-

wizane u drzwi zewntrz na
ulicy, i odwizali je.

5. I niektórzy z tych, co tam
stali, mówili: có czynicie, e
odwizujecie ol?
6. A oni im powiedzieli, jak

im by rozkaza Jezus. I pucili

ich.

7. 1 przywiedliol do Jezusa,

i woyli na nie szaty swoje; i

wsiad na nie.

8. A wielu sao szaty swoje

na drodze; drudzy za obcinali

gazki z drzew i sali na dro-

dze.

9. A ci co przed nim, i ci co za

nim szli, woali, mówic: Ho-
sanna, bogosawiony, który

przychodzi w imieniu Pa-
skiem

!

10. Bogosawione królestwo

ojca naszego Dawida, które

przychodzi w imieniu Pa-
skim! Hosanna na wysoko-
ciach!

p.

11. I wjecha Jezus do Jero-

zolimy i wszed do wityni, i

obejrzawszy wszystko, gdyju
bya wieczorna godzina, wy-
szed do Betanii z dwunasto-

ma.

12. I drugiego dnia, gdy wy-
szli z Betanii, akn.
II. 13. I ujrzawszy zdaleka

figowe drzewo, majce licie,

przyszed, czyby czasem na
niem czego nie znalaz; i gdy
do niego przyszed, nic nie zna-

laz, tylko licie; bo nie by
czas na figi.

14. I odpowiadajc Jezus,

rzek mu: niechaje wicej na

wieki nikt z ciebie owocu nie je.

I syszeli to uczniowie jego.

III. 15. 1 przyszli do Jerozoli-

my ; i wszedszy Jezus do wi-
tyni, pocz wygania przeda-

jcych i kupujcych w wity-
nni poprzewraca stoy tych, co

pienidzmi handlowali, i stoki
tych, co przedawali gobie;
16. I nie dopuci, eby kto

mianie naczynie przez wi-
tyni.

17. I naucza, mówic im:

czyli nie napisano: Dom mój
domem modlitwy bdzie na-

zwanyod wszystkich narodów?
a wycie uczynili z niego jaski-

ni zbójców.

18. A syszeli to uczeni w Pi-

mie i przedniej si kapani, i szu-

kali, jakby go straci; albo-

wiem si go bali, dla tego e
G
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wszystek lud zdumiewa si
nad nauk jego.

IV. 19. I gdy nadszed wie-

czór, wychodzi z miasta.

20. I rano przechodzc mimo
drzewa figowego, ujrzeli, i u-

scho z korzenia.

21. I przypomniawszy sobie

Piotr rzecze mu: Mistrzu! oto,

figowe drzewo, które prze-

kl, uscho.
22. IJezus odpowiadajc rze-

cze im: miejcie wiar w Boga.

23. Bo zaprawd powiadam
wam: ktobykolwiek rzek tej

górze: podnie si i rzu si w
morze, a nie wtpiby w sercu

swojem, leczby wierzy, e si
stanie, co mówi, stanie si mu,

cokolwiek rzecze.

24. Przeto powiadam wam:
o cokolwiekbycie, modlc si,

prosili, wierzcie,e otrzymacie,

a stanie si wam.
25. I gdy stoicie modlc si,

odpucie, jeli co przeciw ko-

mu macie, aby i Ojciec wasz,

który jest w niebiesiech, odpu-

ci wam przewinienia wasze.

26. Bo jeli wy nie odpucicie,

i Ojciec wasz, który jest w nie-

biesiech, nie odpuci wam prze-

winie waszych.

V. 27. 1 przyszli znowu do Je-

rozolimy. I gdy si on przecha-

dza po wityni, przystpili do

niego przedniejsi kapani i u-

czeni w Pimie i starsi,

28. I mówili do niego: jak

moc to czynisz? i kto ci dal r
moc, aby to czyni?
29. A Jezus odpowiadajc

rzek im: spytam i ja was o je-

dn rzecz ; odpowiedzcie mi, a

powiem wam,jakmoc to czy-

ni.

30. Chrzest Jana czy z nieba

by, czy z ludzi? Odpowiedzcie

mi.

31. I myleli sami w sobie,

mówic: jeli powiemy, z nie-

ba, rzecze : czemucie mu tedy

nie uwierzyli?

32. Jeeli za powiemy: z lu-

dzi, bali si ludu; bo wszyscy
Jana mieli za prawdziwego pro-

roka.

33. Tedy odpowiadajc rzekli

Jezusowi: niewierny. A Jezus

odpowiadajc rzek im: i ja

wam nie powiem, jak moc to

czyni.

ROZDZIA 12.

I. Podobiestwo o zych robotnikach winnicy

1—12. II. Jezus czynsz cesarzowi pacie kae
13—17. HI. Saduceuszom o zniamwchws ta-

nin 18—27. IV. i uczonym w Pimie o nu-
pierwszem przykazaniu nauk daje _S—34.

V. Mówi o Synu Dawida 35—40. VI. Dar
ubogiej wdowy za przykad stawia 41—44.

" POCZ do nich mówi w
*- podobiestwach: Czowiek
pewien zasadzi winnic, i ogro-

dzi j potem, i wkopa tocz-

ni, i zbudowa stranice, i od-

da j robotnikom, i odjecha.

2. I w czasie waciwym po-

sa su^ do robotników, aby

od robotników odebra I owo

oów onój winnicy.
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3. Lecz oni pojmawszy zbili

go, i odesali z niczóm.

4. 1 znowu posa do nich dru-

giego sug, którego obrzuciw-

szy kamieniami, zranili w go-
w, i odesali zelonego.

5. 1 znowu innego posa; i te-

go zabili, i wielu innych, z któ-

rych jednych zbili, a drugich

pozabijali.

6. Majc tedy jeszcze jedyne-

go syna swego miego, posa
naostatek do nich i tego, mó-
wic: uszanuj syna mego.
7. Owi za robotnicy rzekli do

siebie: to jest dziedzic; pójd-
cie, zabijmy go, i naszem b-
dzie dziedzictwo.

8. 1 wziwszy go zabili, i wy-
rzucili precz z winnicy.

9. Có tedy uczyni pan win-

nicy? Przyjdzie i potraci robo-

tników, i winnic odda innym.

10. Oylicie nie czytali tego

Pisma: Kamie, który odrzucili

budujcy, ten sta si kamie-

niem wgielnym?
11. Od Pana si to stao i dzi-

wce jest w oczach naszych.

12.1 staralisi go pojma, lecz

bali si ludu ; bo poznali,i prze-

ciwko nim owo podobiestwo
powiedzia. I zaniechawszy go,

odeszli.

II. 13. I posali do niego nie-

których z Faryzeuszów i z He-
rodyjanów, aby go usidlili w
mowie.

14. A oni przyszedszy rzekli

mu: Nauczycielu! wiemy, e
jest szczery i nie zwaasz na

nikogo; albowiem nie patrzysz

na osob ludzk, ale wedug
prawdy drogi Boj nauczasz

;

czy godzi si dawa czynsz ce-

sarzowi, czy nie? Mamy go
da, czy nie da?
15. A on poznawszy obud

ich, rzek im: czemu mi ku-

sicie? Przyniecie mi pienidz,

abym go obejrza.

16. Tedy mu 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, i

co jest Boego, Bogu. I dziwo-

wali mu si.

III. 18. I przyszli do niego

Saduceusze, którzy mówi, i
niemasz zmartwychwstania, i

pytali go, mówic:
1 9

.

Nauczycielu ! Mojesznam
napisa, jeli czyj brat umrze,

i zostawi on, a dziatek nie zo-

stawi, eby brat jego poj o-
n jego i wzbudzi potomstwo
bratu swemu.
20. Byo tedy siedmiu braci;

i pierwszy pojwszy on, u-

mar, i nie zostawi potomstwa

;

21. I drugi pojwszy j, u-

mar, lecz i on nie zostawi po-

tomstwa; take i trzeci.

22. A tak j pojo siedmiu

braci, i nie zostawili potomstwa.
G*
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Naostatek po wszystkich umar-

a i niewiasta.

23. Przy zmartwychwstaniu

tedy, gdy powstan, którego
z nich bdzie on? bo siedmiu

ich miao j za on.
24. I odpowiadajc Jezus

rzek im: czyli nie dlatego

bdzicie, e nie znacie Pisma,

ani mocy Boej?
25.Albowiemgdyzmartwych-

wstan, ani si eni, ani zam wychodzi nie bd; ale

sjak Anioowiew niebiesiech.

26. O umarych za, e bd
wzbudzeni, nie czytalicie w
ksidze Mojesza przy krzaku,

jak Bóg do niego mówi i rzek

:

Jam jest Bóg Abrahama, Bóg
Izaaka, i Bóg Jakóba?
27. Bóg niejest Bogiem umar-

ych, ale Bogiem ywych; wy
przeto bardzo bdzicie.
IV. 28. 1 przystpiwszyjeden

z uczonychwPimie, który sy-
sza ich rozprawiajcych, a

wiedzc, e im dobrze odpowie-

dzia, spyta go : jakie jest naj-

pierwsze ze wszystkich przy-

kaza?
29 . A Jezus mu odpowiedzia

:

najpierwsze ze wszystkich

przykaza: Suchaj, Izraelu!

Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.

30. I bdziesz miowa Pana,

Boga twego, ze wszystkiego

serca swego, i ze wszystkiej du-

szy swojej, i ze wszystkiej my-
li swojej, i ze wszystkiej siy

swojej; to jest pierwsze przy-

kazanie.

31.1 wtóre temu podobne : B-
dziesz miowa bliniego swe-

go jak siebie samego. Wik-
szego przykazania innego nad
to niemasz.

32. I rzek mu uczony w Pi-

mie: Nauczycielu! zaprawd
dobrze powiedzia, i jeden

jest Bóg, a niemasz inszego o-

prócz niego.

33. I miowa go ze wszyst-

kiego serca, i ze wszystkiej my-
li, i ze wszystkiej duszy, i ze

wszystkiej siy, i miowa bli-

niego jak siebie samego, wi-
cej jest nad wszystkie caopa-
lenia i ofiary.

34. 1 widzc Jezus, e on m-
drze odpowiedzia, rzek mu:
nie daleko jest od królestwa

Boego. I nie mia go ju nikt

pyta.
V. 35. I odpowiadajc Jezu&

rzek, nauczajc w wityni:
jake powiadaj uczeni w Pi-

mie, i Chrystus jest synem
Dawida?
36.BosamDawidprzezDueha
witego powiedzia: Rzeki

Pan Panu memu: sid po pra-

wicy mojej, a poo niepr

jació twoich podnókiem nóg
twoich.

37. Sam wic Dawid naiywa
go Panem, jake tedy jesr BJ

nem jego? A lud mnogi rad go
sucha,
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38. I mówi do nich w nauce

swojej: strzecie si uczonych

w Pimie, którzy chc w du-
gich szatach chodzi, i by po-

zdrawiani na rynkach,

39. I na przedniejszych sto-

kach siadaw bónicach, i pier-

wsze miejsca mie na wiecze-

rzach,

40. Którzy poeraj domy
wdów, i to pod pokrywk du-
gich modlitw. Ci odnios ci-
szy sd.
VI. 41. A Jezus siedzc na-

przeciw skarbnicy, przypatry-

wa si, jak lud rzuca pieni-

dze do skarbnicy, i jak wielu

bogatych wiele rzucao.

42. 1 przyszedszyjedna wdo-
wa uboga,wrzucia dwa drobne

pieniki, co czyni grosz.

43. I przywoawszy uczniów

swoich, rzecze im: zaprawd
powiadam wam, e ta uboga
wdowa wicej wrzucia, nieli

ci wszyscy, którzy rzucali do

skarbnicy.

44. Wszyscy bowiem z tego,

co im zbywao, wrzucili; ale ta

z ubóstwa swego wszystko, co

miaa, wrzucia, wszystk y-
wno swoj.

ROZDZIA 13.

I. Pan mówi o zburzeniu Jerozolimy i o przyjciu
swojem na sd 1—32. II. i do czuwania u-

pomina 33—37.

" GDY on wychodzi ze wi-
-*- tyni, rzecze mu jeden z ucz-

niów jego: Nauczycielu! patrz r

jakie to kamienie i jakie zabu-

dowania.

2. 1 odpowiadajc Jezus rzek
mu: widzisz te wielkie zabudo-

wania? Nie zostanie kamie na

kamieniu, któryby nie by roz-

walony.

3. 1 gdy siedzia na górze Oli-

wnej naprzeciw wityni, py-

tali go na osobnoci Piotr i Ja-

kób i Jan i Andrzej:

4. Powiedz nam, kiedy si to

stanie, i co za znak, kiedy si
to wszystko ma speni?
5. A Jezus odpowiadajc im

r

pocz mówi: patrzcie, aby
was kto nie zwiód.
6. Albowiem wielu przyjdzie

pod imieniem mojem, mówic:
jam jest, i wielu zwiod.

7. Gdy tedy usyszycie wojny
i wieci o wojnach, nie trwócie
si; albowiem to sta si musi;

ale jeszcze nie koniec.

8. Albowiem powstanie naród

przeciwko narodowi, i króle-

stwo przeciwko królestwu, ib-
d miejscami trzsienia ziemi,

i gód, i zamieszanie.

9. Pocztki to boleci. Ale wr

y
miejcie si sami na bacznoci,

albowiem wydawa was bd
do Rady i do zgromadze ; b-
d was bi, i przed starostami i

królami stawiani bdziecie dla

mnie, na wiadectwo przeciw-

ko nim.

10. 1 potrzeba, aby u wszyst-
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kich narodów wprzód opowia-

dana bya Ewangielija.

11. A gdy wydajc powiod
was, nie troszczcie si wprzód,

co mówi macie, i nie przemy-
liwajcie, ale co wam bdzie da-

no onje godziny, to mówcie;
albowiem nie wy jestecie, któ-

rzy mówicie, ale Duch wity.
12. A wyda brat brata na

mier, i ojciec syna; i powsta-

n dzieci przeciwko rodzicom,

i bd ich zabijali.

13. I bdziecie w nienawici
u wszystkich dla imienia mego;
ale kto wytrwa do koca, ten

bdzie zbawiony.

14. Gdy tedy ujrzycie obrzy-

dliwo spustoszenia, opowie-

dzian przez proroka Danijela,

stojc, gdzie sta nie miaa,
(kto czyta, niechaj uwaa!) wte-

dy ci, którzybdw ziemiJudz-

kiej, niech uciekaj na góry;

15. A kto na dachu, niech nie

zstpuje do domu, i niewchodzi,

aby co wzi z domu swego;
16.1 kto na roli, niech si nie

wraca nazad, aby wzi szat
swoj.
17. A biada brzemiennym i

piersiami karmicymw one dni!

18. Módlcie si tedy, aby u-

cieczka wasza nie bvaw zimie.

19. Albowiem bd te dni ta-

kimucinieniemjakiegoodpo-
cztku stworzenia, które stwo-

rzy Bóg, a dotd niebyo, i

nie bdzie.

20. A jeliby Pan nie skróci

onych dni, nie byoby adne
ciao ocalone; lecz dla wybra-
nych, których wybra, skróci
dni one.

21. I wtedy jeliby wam kto

rzek: oto, tu jest Chrystus, al-

bo oto tam, nie wierzcie.

22. Albowiem powstan fa-

szywi Chrystusowie i faszywi
prorocy, i czyni bd znaki i

cuda ku zwiedzeniu, jeeli mo-
na, i wybranych.

23.Wy tedy strzecie si; otó
przepowiedziaemwamwszvst-

ko.

24. Ale w one dni po utrapie-

niu onem, zami si soce, i

ksiyc nie da jasnoci swojej.

25. 1 gwiazdy niebieskiebd
paday, a moce, któres na nie-

bie, porusz si.

26. A wtedy ujrz Syna czo-

wieczego, przychodzcego w
obokach z moc wielk i z

chwa.
27. I wtedy poszle Anioów

swoich, i zgromadzi wszystkich

wybranych swoich od czterech

wiatrów, od kraców ziemi a
do kraców nieba.

28.A od figowegodrzewa u

cie si tego podobiestwa: gdy

si ju ga jego odmadza i

licie wypuszcza, pozna jecie

blizko jest lato.

21). Tak i wy, gdy ujrzycie,

ze si to dzieje, wiedzcie,

blizko jest przede drzwiami.
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30. Zaprawd powiadamwam,
e nie przeminie to pokolenie,

a si to wszystko stanie.

31. Niebo i ziemia przemin,
ale sowa moje nie przemin.
32. Lecz o onym dniu i godzi-

nie nikt nie wie, ani Anioowie,
którzy s w niebie, ani Syn,

tylko Ojciec.

II. 33. Patrzcie, czuwajcie i

módlcie si; bo nie wiecie, kie-

dy ten czas bdzie.

34. Jak czowiek, który od-

jedajc zostawi dom swój, i

rozda urzdy sugom swoim, i

kademu robotjego, i odwier-
nemu przykaza, aby czuwa.
35. Czuwajcie tedy, (bo nie

wiecie, kiedy pan domu przyj-

dzie, czy z wieczora, czy o pó-
nocy, czy gdy kur pieje, czy ra-

no).

36. By niespodzianie przy-

szedszy, nie znalaz was pi-
cymi.

37. A co wam mówi, wszyst-

kim mówi: czuwajcie!

ROZDZIA 14.

I. Jezus w Betanii 1—11. II. Przygotowanie ba-

ranka wielkanocnego 12—21. EL Ustanowie-
nie Wieczerzy witej 22—31. IV. Jezus w
Ogrójcu 32—42. V. Pojmanie Jezusa 43—52.

VI. Stawienie go przed najwyszego kapana
53—65. VII. Zaparcie si Piotra 66—72.

A PO dwóch dniach bya
-^- Wielkanoc i wito Prza-

ników; i szukali przedniejsi

kapani i uczeni w Pimie, jak-

by go zdrad pojma i zabi.
2. Lecz mówili: nie w wito,

aby czasem nie byo rozruchu

midzy ludem.

3. I gdy on by w Betanii, w
domu Szymona trdowatego, i

siedzia u stou, przysza nie-

wiasta, majc soik alabastro-

wy olejku nardowego czystego,

bardzo drogiego, i stukszy
soik alabastrowy, wylaa go-

na gow jego.

4. A gniewali si niektórzy

sami w sobie, mówic: na có
si staa strata tego olejku?

5. Albowiem mona byo ta

sprzeda droej ni za trzysta

groszy, i rozda ubogim ; i sze-

mrali przeciwko niej.

6. Ale Jezus rzek: dajcie jej

pokój; dla czego jej przykro
wyrzdzacie? Dobry uczynek
spenia wzgldem mnie.

7. Albowiem ubogich zawsz
macie z sob, i kiedykolwiek

chcecie, moecie im dobrze czy-

ni; ale mnie nie zawsze mie
bdziecie.

8. Ona, co moga, to uczynia;
uprzedzia, aby ciao moje na-

maci ku pogrzebowi.

9. Zaprawd powiadam wam:
gdziekolwiek bdzie ogaszana
ta Ewangielija po caym wie-
cie, i to, co ona uczynia, bdzie
opowiadane na pamitk jej.

10. I Judasz Iskaryjot, jeden

z dwunastu, odszed do prze-

dniejszych kapanów, aby go
im wyda.
11. Co oni usyszawszy, ura-
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dowali si, i obiecali da mu pie-

nidze; i szuka, jakby go spo-

sobnego czasu wyda.
II. 12. I pierwszego dnia

Przaników, gdy baranka wiel-

kanocnego zabijano, rzekli mu
uczniowie jego: gdzie chcesz,

abymy poszedszy przygoto-

wali, by poywa baranka
wielkanocnego?

13. I posa dwóch z uczniów

swoich, i rzek im: idcie do

miasta, i spotka si z wami czo-
wiek, nioscy dzban wody ; id-
cie za nim.

14.A tam, dokdwnijdzie, po-

wiedzcie gospodarzowi: Nau-
czyciel mówi: gdzie jest go-

spoda, gdziebym jad baran-

ka wielkanocnego z uczniami

swoimi?

15. I on wskae wam pokój

wielki usany i gotowy, tam
przygotujcie nam.
16. 1 wyszli uczniowie jego, i

przyszli do miasta, i znaleli

tak, jak im powiedzia, i przy-

gotowali baranka wielkanocne-

go.

17. I gdy nadszed wieczór,

przyszed z dwunastoma.
18. A gdy siedzieli i jedli,

rzek Jezus: zaprawd powia-

dam wam, i jeden z was, je-

dzcy ze mn, wyda mi.
19. I poczli si smuci i mó-
wi do niego jeden po drugim:

wszak nie ja? A inny: wszak
aiie ja?

20. Lecz on odpowiadajc
rzek im: jeden z dwunastu,

który ze mn macza w misie.

21. Wprawdzie Syn czowie-
czy odchodzi, jak o nim napisa-

no; ale biada czowiekowi te-

mu, przez którego Syn czowie-
czy bdzie wydany! dobrzeby

mu byo, gdyby si by nie na-

rodzi czowiek ten.

III. 22. 1 gdy onijedli, wziw-
szy Jezus chleb, i pobogosa-
wiwszy,ama ida im,mówic:
bierzcie, jedzcie, to jest ciao
moje.

23. I wziwszy kielich, i po-

dzikowawszy, da im; i pili z

niego wszyscy;
24. I rzek im: to jest krew

moja nowego testamentu, która

si za wielu wylewa.
25. Zaprawd powiadamwam,
i nie bd wicej pi z owocu
winnej latoroli, a do dnia one-

go, gdy gobd pi nowyw kró-

lestwie Boem.
26.1 zapiewawszy pie, wy-

szli na gór Oliwn.
27.1 rzecze im Jezus : wszyscy

zgorszycie si ze mnie tej nocy

;

bo napisano: Uderz pasterza,

i bd rozproszone owce.

28.Lecz gdyzmartwychwsta-
n, poprzedz was do Galilei.

29. A Piotr rzek do niego:

choby si WBZySCy zgorszyli,

ale ja nie.

30. I rzecze mu Jezus: zapr
wd powiadani 01, i dzi tej no
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cy, pierwej ni dwakro kur za-

pieje, trzykro siemi zaprzesz.

31. Ale on tein bardziej mó-
wi: chobym mia umrze z to-

b, nie zapr si ciebie. Tak sa-

mo i wszyscy mówili.

IV. 32. 1 przyszli na miejsce,

którezwano Gietsemane; irzek
do uczniów swoich : siedcie tu,

dopóki si modli bd.
33. 1 wziwszy z sob Piotra

i Jakóba i Jana, pocz si l-
ka i trwoy;
34. I rzek im: bardzo jest

smtna dusza mojaa do mier-
ci; zostacie tu i czuwajcie.

35. A postpiwszy troch,

pad na ziemi i modli si, aby,

jeli mona, mina go ta godzi-

na;

36. I rzek: Abba, Ojcze!

wszystko Ci jest moliwe, od-

dal ten kielich odemnie ; wszak-

e nie to, co ja chc, ale co Ty.
37. 1 przyszed, i znalaz ich

picymi, irzekPiotrowi: Szy-

monie, pisz? nie moge czu-

wa jednej godziny?

38. Czuwajcie i módlcie si,

abycie nie popadliw pokusze-

nie; duch wprawdzie jest ch-
tny, ale ciao mde.
3 9 .1 odszedszy znowu,modli

si, te same sowa mówic.
40. I wróciwszy, znalaz ich

znowupicymi (bo oczy ich by-

y obcione), i nie wiedzieli, co

mu odpowiedzie.
41. I przyszed trzeci raz, i

rzek im: wy jeszcze picie i

odpoczywacie! dosy! przysza
godzina, oto, wydany zostaje

Syn czowieczy w rce grzesz-

ników.

42. Wstacie, pójdmy! oto,

ten, którymi wydaje, przybli-

a si.

V. 43. 1 zaraz, gdy on jeszcze

mówi, przyszed Judasz,jeden

z dwunastu, a z nim wielka

zgraja z mieczami i z kijami, od

przedniejszych kapanów, i od

uczonych w Pimie, i od star-

szych.

44. A ten, który go wydawa r

da im by znak, mówic: któ-

rego pocauj, ten jest; imajcie

go, i wiedcie ostronie.

45. A przyszedszy, zaraz

przystpi do niego, i rzecze:

Mistrzu, Mistrzu! i pocaowa
go.

46. A oni rzucili si na niego r

i pojmali go.

47. A jeden z tych, co tam sta-

li, dobywszy miecza, uderzy
sug najwyszego kapana i

uci mu ucho.

48.IodpowiadajcJezusrzek
im: jak na zbójc wyszlicie z

mieczami i zkijami,pojmami.
49. Codzie bywaem u was
w wityni, uczc, i nie pojma-

liciemi ; ale potrzeba, aby si
wypeniy Pisma.

50. 1 opuciwszy go, wszyscy
uciekli.

51. A jeden jaki modzieniec
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szed za nim, odziany w prze-

cierado na nagie ciao; i po-

chwycili go modziecy.
52. Ale on puciwszy prze-

cierado, nago uciek od nich.

VI. 53. I przywiedli Jezusa

do najwyszego kapana; i ze-

szli si do niego wszyscy prze-

dniej si kapani, i starsi, i ucze-

ni w Pimie.
54. A Piotr szed za nim zda-

leka a do dworu najwyszego
kapana, i siedzia ze sugami,
grzejc si u ognia.

55. Ale przedniej si kapani i

caa Rada szukali przeciwko

Jezusowi wiadectwa, aby go
na mier skaza; i nie znajdy-

wali.

56. Albowiem wielu faszywie
wiadczyo przeciwko niemu;

ale wiadectwa ich nie byy
zgodne.

57. I niektórzy powstawszy,
faszywie wiadczyli przeciw-

ko niemu, mówic:
58. Mymy syszeli, jak mó-

wi: ja rozwal t wityni
rkami uczynion, i we trzech

dniach zbuduj inn, nie rka-
mi uczynion.
59. Lecz i tak wiadectwo ich

nie byo zgodne.

60. I stanwszy w porodku
najwyszy kapan, pyta Jezu-

sa, mówic: nic nie odpowia-

dasz? có to ci przeciwko tobie

wiadcz?
61. A on milcza i nic nie od-

powiedzia. Znowu go pyta
najwyszy kapan, i rzek mu:
czy ty Chrystus, Syn Bogo-
sawionego?
62. A Jezus rzek: Jam jest;

i ujrzycie Syna czowieczego,

siedzcego na prawicy Maje-

statu, i przychodzcego z obo-
kami niebieskiemi.

63. Tedy najwyszy kapan
rozdarszy szaty swoje, rzek:
po có jeszcze potrzebujemy

wiadków?
64. Syszelicie blunierstwo.

Có si wam zdaje? A oni

wszyscy osdzili go winnym
mierci.

65. I poczli niektórzy na
plwa, i zakrywa oblicze jego,

i bi go piciami, i mówi mu:
prorokuj! A sudzy policzko-

wali go.

VII. 66.1 gdy Piotrby na po-

dwórzu na dole, przysza jedna

z dziewek najwyszego kapa-
na;

67.1 widzc Piotra grzeje

go si, spojrzaa na, i rzeka

:

i ty by z tym Nazareczy Idem
Jezusem.

68. Ale on si zapar, mówic

:

nie wiem i nie rozumiem, co mó-
wisz. 1 wyszed z podwórza do

przysionka, i kur zapia.

69. Tedy dziewka ujrza

go znowu, zaczta mówi do

tych, którzy tani stali: to jest

jeden z nich.

70. A ob znowu zapar sic.. 1
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po maej chwilce znowu ci, co

tam stali, rzekliPiotrowi: praw-

dziwie z nich jeste, bo take
Galilejczyk, i mowa twa po-

dobna jest.

7 1

.

A on si poczkl i przy-

siga, mówic : nie znam czo-

wieka tego, o którym mówicie.

72. I powtóre kur zapia. I

wspomnia Piotr na sowa, któ-

re mu by powiedzia Jezus:

pierwej ni kur dwakro za-

pieje, trzykro simi zaprzesz.

I wyszedszy, paka.

ROZDZIA 15.
I. Mka 1—36. II. mier 37—44. EL i pogrze-

banie Pana Jezusa 45—47.

A ZARAZ nad rankiem prze-
-"- dniej si kapani ze starszy-

mi i uczonymi w Pimie i caa
Rada naradziwszy si, zwiza-
li Jezusa, i zaprowadzili go, i

oddali Piatowi.

2. 1 pyta go Piat: tye jest

król ydowski? A on mu odpo-

wiadajc rzek: ty powiadasz.

3. I oskarali go przedniej si

kapani o wiele rzeczy.

4. Tedy go znowu pyta Piat,

mówic: nic nie odpowiadasz?

Patrz, jak wiele przeciwko to-

bie wiadcz.
5. A Jezus nic nie odpowie-

dzia, taki si Piat dziwowa.
6. A na wito wypuszcza im

zwykle jednego winia, o któ-

rego prosili.

7. A by jeden, zwany Bara-

basz, uwiziony z tymi, co roz-

ruch czynili i w rozruchu zabój-

stwo popenili.

8. I tum pocz krzycze i

prosi, aby uczyni im tak, jak

zawsze czyni.

9. A Piat im odpowiedzia,

mówic: ckcecie, abym wam
wypuci króla ydowskiego?
10. Wiedzia bowiem, e go z

nienawici wydali przedniej si

kapani.
11. Ale przedniej si kapani

podburzali lud, iby im raczej

Barabasza wypuci.
12. A odpowiadajc Piat

rzek im znowu: có tedy chce-

cie, abym uczyni z tym, które-

go nazywacie królem ydow-
skim?
13. A oni znowu zawoali: u-

krzyuj go!

14. A Piat rzek do nich: có
wic zego uczyni? Ale oni

tern bardziej woali: ukrzyuj
go!

;

15. A Piat, chcc ludowi za-

dosy uczyni, wypuci im Ba-
rabasza, a Jezusa ubiczowaw-
szy wyda, aby by ukrzyo-
wany.
16. A onierze wprowadzili

go do dworu, to jest do ratusza,

i zwoali ca rot.

17. I oblekli go w purpur, i

uplótszy koron z ciernia, wo-
yli na;
18. I poczli go pozdrawia,

mówic: bd pozdrowiony,

królu ydowski!
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19. I bili go w gow trzcin,

i plwali na, i upadajc na ko-

lana, oddawali mu pokon.
20. 1 gdy si z niego namieli,

zdjli z niego purpur i oblekli

go w szaty jego wasne, i po-

prowadzili, eby go ukrzyo-
wa.
21. I przymusili przechodz-

cego niejakiego Szymona Cy-
renejczyka, idcego z pola, oj-

ca Aleksandra i Rufa, aby niós
krzy jego.

22.1 przywiedli go na miejsce

Golgota, co si wykada: miej-

sce trupich gów.
23. I dawali mu pi wino z

mirr; ale nie przyj.
24. 1 ukrzyowawszy go, roz-

dzielili szaty jego, rzucajc los

o nie, co kto mia wzi.
25. A bya trzecia godzina, i

ukrzyowali go.

26. By te napis winy jego

napisany: Król ydowski.
27. Ukrzyowali te z nim

dwóchzbójców, jednego po pra-

wicy i jednego po lewicy jego.

28. I wypenio si Pismo,

które mówi: I ze zoczycami
policzony by.
29. A ci, którzy mimo prze-

chodzili , blunili przeciwko

niemu, kiwajc gowami swe-

mi i mówic : hej ! ty, który roz-

walasz wityni i we trzech

dniach budujesz j,
30. Ratuj siebie

zstp z krzya!
samego, i

3 1

.

Take i przedniej si kapa-
ni z uczonymiw Pimie namie-
wajc si mówili jedni do dru-

gich: innych ratowa, a siebie

samego ratowa nie moe.
32. Nieche ten Chrystus, ten

król Izraelski, zstpi teraz z

krzya, abymy ujrzeli i uwie-

rzyli. I ci, co z nim byli ukrzy-

owani, urgali mu.

33.Agdybya godzina szósta,

staa si ciemno po wszyst-

kiej ziemi a do godziny dzie-

witej.

34.A o godzinie dziewitej za-

woa Jezus gosem wielkim,

mówic : Eloi, Eloi, lamma sa-

bachtani ! co si wykada : Boe
mój, Boe mój, czemu mi opu-

ci?
35. 1 niektórzy z tych, co tam

stali, usyszawszy to, mówili:

oto," Elijasza woa.
36. A jeden pobiegszy, na-

peni gbk octem, i woyw-
szy j na trzcin, da mu pi,

mówic : pozwólcie, zobaczmy,

czy przyjdzie Elijasz, eby go

zdj.
II. 37. Ale Jezus zawoawszy
gosem wielkim, odda ducha.

38. I rozerwaa si zasona

wityni na dwoje od góry a z

do dou.
39. Tedy widzc setnik, który

sta naprzeciwko niego, e tak

woajc oddal ducha, rzek:

prawdziwie czowiek ten by 1

Synem Hoym.
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40. Byy te i niewiasty zda-

leka si przypatrujce, midzy
któremi bya Maryja Magdale-

na, i Maryja, matka Jakóba ma-
ego i Jozesa, i Salome,
41. Które, gdy jeszcze by w

Galilei, chodziy za nim i po-

sugiway mu, i wiele innych,

które z nim przyszy do Jero-

zolimy.

42. A gdyju by wieczór, po-

niewa by dzie przygotowa-

nia, który jest przed sabatem,

43. Przyszed Józef z Aryma-
tyi, znakomity radny pan, któ-

ry te sam oczekiwa królestwa

Boego, i miao wszed do Pi-

ata i prosi o ciao Jezusa.

44. A Piat si dziwowa, e
ju umar; i zawoawszy setni-

ka, pyta go, czy dawno umar?
III. 45 . 1dowiedziawszy si od

setnika,darowaciaoJózefowi.
46. A on kupiwszy przecie-

rado, i zdjwszy go, obwin
w przecierado, i zoy go
w grobie, który by wykuty w
opoce, i przywali otwór grobo-

wy kamieniem.

47. Ale Maryja Magdalena i

Maryja, matka Jozesa, patrza-

y, gdzie go kad.

ROZDZIA 16.

I. Anio niewiastom mówi o zmartwyeh wstaniu
Panskiem 1—8. U. Pan ukazuje si Maryi
Magdalenie, nastpnie uczniom 9—14. HI. Po-

sya ich na opowiadanie Ewangielii 15—18.

Iv. i wstpuje do nieba 19—20.

" GDY min sabat, Maryja
-*- Magdalena, i Maryja, matka

Jakóba, i Salome nakupiy
wonnoci, eby pój i nama-
ci go.

2. I bardzo rano pierwszego

dnia tygodnia przyszy do gro-

bu, gdy ju weszo soce.
3. I mówiy do siebie: któ

nam odwali kamie od otworu

grobowego?
4. 1 spojrzawszy obaczyy, e
kamie by odwalony; albo-

wiem by bardzo wielki.

5. 1 wszedszy w grób, ujrza-

y modzieca, siedzcego po

prawej stronie, odzianego w
szat bia; i zlky si.

6. Ale on rzek im: nie lkaj-

cie si; szukacie Jezusa Na-
zareskiego, ukrzyowanego

;

wsta z martwych, niemasz go
tu; oto miejsce, gdzie by poo-
ony.
7. Ale idcie i powiedzcie ucz-

niomjego, iPiotrowi,e was po-

przedza do G-alilei; tam go uj-

rzycie, jak wam powiedzia.

8. 1 wyszedszy prdko, ucie-

ky od grobu, albowiem zdjo
je drenie i przeraenie, i niko-

mu nic nie powiaday, bo si
bay.
II. 9. A zmartwychwstawszy

rano pierwszego dnia tygodnia,

ukaza si naprzód Maryi Ma-
gdalenie, z której by wygna
siedmiu dyjabów.
10. Ona posza i oznajmia

tym, co z nim bywali, którzy

si smucili i pakali.
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III. 1 1 . 1 oni usyszawszy, e
yje i by widziany od niej,

nie wierzyli.

12. A potem dwom z nich id-
cym ukaza siw innej postaci,

gdy szli przez pole.

13. 1 oni poszli i opowiedzieli

drugim; i tym nie uwierzyli.

IV. 14. Naostatek ukaza si
onym jedenastu, gdy siedzieli

u stou, i wyrzuca im niedo-

wiarstwo ich i zatwardziao
serca, e tym, którzy go widzie-

li zmartwychwstaego, nie u-

wierzyli.

V. 15. 1rzek im: idc nawszy-
stek wiat, gocie Ewangielij
wszystkiemu stworzeniu.

16. Kto uwierzy i ochrzci si,

zbawiony bdzie; ale kto nie

uwierzy, bdzie potpiony.

17. A znaki, które towarzy-

szybd tym, co uwierz, b-
d takie: w imieniu mojem dy-

jabów wygania bd, nowe-

mi jzykami mówi bd;
18. We bra bd, a cho-

by co miertelnego wypili, nie

zaszkodzi im ; na chorych rce
ka bd, a wyzdrowiej.
VI. 19. TedyPan przestawszy

z nimi mówi, wzity zosta do

nieba, i usiad po prawicy Bo-

ej.

20. A oni poszli, i kazali wsz-
dzie

; a Pan im pomaga, i so-
wa ich potwierdza znakami,

które im towarzyszyy. Amen.

EWANGIELIJA
WEDUG

. UKASZA.
ROZDZIA 1.

I. Przedmowa Ewangielisty 1—4. II. Rodzice Ja-

na Chrzciciela i ukazanie si Anioa Zachary-
jaszowi 5—25. HI. Zwiastowanie Anielskie

Maryi Pannie 26—38. IV. Maryja Elbiet na-

wiedza 39—45. V. Hymn Maryi 46—56. VI.

Narodzenie si Jana 57—66. VII. Proroctwo
Zacharyjasza 67—80.

/~^DY si wielu podjo spi-

^~* sa opowiadanie spraw,

o których myzupen pewno
mamy,
2. Gdy nam podali ci, którzy

od pocztku sami widzieli i su-
gami sowa byli,

3. Postanowiem i ja, wszyst-

kiego z pocztku pilnie do-

szedszy, tobie to porzdkiem
opisa, zacny Teofilu!

4. Aby pozna pewno tych

rzeczy, których ci nauczono.

II. 5. By za dni Heroda, kró-

la Judzkiego, pewien kapan,
imieniem Zacharyjasz, z prze-

miany Abijaszowej, i ona jego

bya z córek Aaronowyeh, któ-

rej imi byo Elbieta.

6. A byli oboje sprawiedliwy-

mi przed obliczem Boem, cho-

dzc we wszystkich pr/.y kaza-

niach i ustawach Paskich bez

nagany.
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7. 1 nie mieli potomstwa, dla-

tego e Elbieta bya niepo-

dna, i byli oboje podeszymi w
dniach swoich.

8. Stao si tedy, gdy odpra-

wia urzd kapaskiwporzd-
ku przemiany swojej przed Bo-

giem,

9. Ze wedug zwyczaju urz-
du kapaskiego przysza na
kolei, aby kadzi, wszedszy
do wityni Paskiej.

10. 1 cae mnóstwo ludu byo
na dworze, modlc siw godzi-

n kadzenia.

1 1 . 1 ukaza mu siAnioPa-
ski, stojcy po prawej stronie

otarza, na którym kadzono.

12. I zatrwoy si Zachary-

jasz, ujrzawszy go, i boja
przypada na.
13.1 rzek do niego Anio: nie

bój si,Zacharyjaszu! bowysu-
chan zostaa modlitwa twoja,

i Elbieta, ona twoja, urodzi

ci syna, i nadasz mu imi Jan.

14. I bdziesz mia rado i

wesele, i wielu z narodzenia je-

go radowa si bdzie.

15. Albowiem bdzie wielkim

przed obliczem Paskiem; wi-

na i napoju mocnego pi nie b-
dzie, i Duchem witym bdzie
napeniony zaraz z ywota ma-
tki swojej.

16. I wielu z synów Izrael-

skich nawróci ku Panu, Bogu
ich.

17. 1 on pójdzie wprzód przed

obliczem jego w duchu i w mo-
cy Elijaszowej, aby obróci
serca ojców ku dzieciom, i nie-

wierzcych ku roztropnoci

sprawiedliwych, aby przyspo-

sobi Panu lud gotowy.

18. I rzek Zacharyjasz do

Anioa: po czeme to poznam?
bom ja jest stary, a ona moja
podesza w dniach swoich.

19.1odpowiadajcAniorzek
mu: jam jest Grabryjel, który

stoj przed obliczem Boem, i

posanyjestem, abym mówi do

ciebie i zwiastowa ci t dobr
nowin.
20. 1 oto, oniemiejesz i nie b-

dziesz móg mówi a do dnia,

którego si to stanie, dlategoe nie uwierzy sowom moim,
któresiwypeniczasu swego

.

21. A lud oczekiwa Zachary-

jasza; i dziwowali si, e tak

dugo bawi w wityni.
22. A wyszedszy nie móg do

nich mówi; i poznali, e wi-

dzenie mia w wityni, bo im
przez znaki ukazywa ; i pozo-

sta niemym.
23. 1 stao si, gdy si wype-
niy dni subyjego, e odszed
do domu swego.

24. A po tych dniach pocza
Elbieta, ona jego, i krya si
przez pi miesicy, mówic:
25. Tak mi Pan uczyni w

dniach, w których na mnie wej-

rza, aby odjhabmoj mi-
dzy ludmi.
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[II. 26.Aw miesicu szóstym

posany by Anio Gabryjel od

Boga do miasta Galilejskiego,

które zwano Nazaret,

27. Do Panny polubionej m-
owi, któremu imi byo Józef,

z domu Dawidowego, a imi
Panny, Maryja.

28. 1 wszedszy Anio do niej,

rzek: bd pozdrowiona, a-
sk udarowana; Pan z tob;
bogosawiona ty midzy nie-

wiastami.

29. Ale ona ujrzawszy go, za-

trwoya si na sowa jego, i

mylaa, coby to byo za po-

zdrowienie.

30. I rzek jej Anio: nie bój

si, Maryjo! albowiem znala-

za ask u Boga.

31.1 oto, poczniesz w ywocie,
i urodzisz syna, i nadasz mu
imi Jezus.

32. Ten bdzie wielkim, i Sy-

nem Najwyszego bdzie na-

zwany, i da mu Pan Bóg tron

Dawida, ojca jego,

33. 1 bdzie królowa nad do-

mem Jakóbowym na wieki, a

królestwujegoniebdziekoca.
34. A Maryja rzeka do Anio-

a: jak si to stanie, kiedy m-
a nie znam?
35.1odpowiadajcAnio rzek

jej: Duch wity zstpi na ci,

i moc Najwyszego zacieni ci

;

przeto i to wite, co si z cie-

bie narodzi, nazwane bdzie Sy-
nem Boym.

36. I oto, Elbieta krewna
twoja, take pocza syna w
staroci swojej, i ten miesic
jest szósty dla niej, któr na-

zywaj niepodn.
37. Bo u Boga bdzie miao

moc kade sowo.
38. Maryja za rzeka: oto,

ja suebnicaPaska ; niech mi
si stanie wedug sowa twego.

I odszed od niej Anio.
IV. 39. Tedy wstawszy Ma-

ryja w onych dniach, udaa si
spiesznie w górn krain do
miasta Judzkiego.

40. 1 wszedszy w dom Zacha-

ryjasza, pozdrowia Elbiet.
41. 1 stao si, skoro usysza-
a Elbieta pozdrowienie Ma-
ryi,e skoczyo niemowltko w
ywociejej, i napenion zosta-

a Elbieta Duchem witym.
42. I zawoaa gosem wiel-

kim i rzeka: bogosawiona
ty midzy niewiastami, i bogo-
sawiony owoc ywota twego!

43. 1 skde mi to,e przysza
matka Pana mego do mnie?

44. Albowiem oto, gdy doszed
gos pozdrowienia twego do

uszu moich, podskoczyo z ra-

doci niemowltko w ywocie
moim.
45. 1 bogosawiona, która u-

wierzya; bo si wykonaj ta

rzeczy, które jój s oznajmione

od Pana.

V, 46. 1 rzeka Maryja: Wiel-

bi dusza moja Pana,
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47.1 rozradowa si duch mój

w Bogu, Zbawicielu moim,

48.Iwejrzanaponienie su-
ebnicy swojej; albowiem oto,

odtd bogosawion mi zwa
bd wszystkie narody;

49. Bo mi uczyni wielkie

rzeczy ten, który mocny jest, i

wite imi jego,

50. 1 miosierdzie jego od po-

kolenia do pokolenia nad tymi,

co si go boj.
51. Dokaza mocy ramieniem

swojem, i rozproszy pysznych
w7 mylach serca ich;

52. Strci mocarzy z tronów,

i wywyszy ponionych;
53. akncych napeni do-

brami, a bogaczów odprawi z

niczem

;

54. Wzi w opiek Izraela,

sug swego, aby wspomnie
na miosierdzie swoje

55. (Jak mówi do ojców na-

szych) nad Abrahamem i nad
nasieniem jego na wieki.

56. A zostaa z ni Maryja o-

koo trzech miesicy ; i wrócia
do domu swego.

VI. 57. A Elbiecie wypeni
si czas, aby porodzia, i poro-

dzia syna.

58. A usyszawszy ssiedzi

i krewni jej, e Pan uczyni
wielkie miosierdzie swoje nad
ni, radowali si z ni pospo-

u.
59.1 stao si,e ósmego dnia

przyszli, aby obrzeza dziecit- i

p.

ko; i nazwali je imieniem ojca

jego, Zachary ja szem.

60. 1 odpowiadajc matka je-

go rzeka : nie tak ; lecz nazwa-

ny bdzie Janem.
61. I rzekli do niej: adnego

niemaw rodzie twoim, którego-

by zwano tern imieniem.

62. 1 skinli na ojca jego, jak

go chce nazwa.
63.Aon kazawszy sobiepoda

tabliczk, napisa mówic : Jan
jest imi jego. I dziwowali si
wszyscy.

64. A zaraz otworzyy si usta

jego ijzyk jego, i mówi, wiel-

bic Boga.

65. I przyszed strach na
wszystkich ssiadów ich, i po

caej górnej krainie Judzkiej

rozgosiy si wszystkie te so-
wa.

66. A wszyscy, którzy o tern

syszeli, wrzili to do serca swe-

go, mówic: czem wic bdzie
to dzieci? I bya z nim rka
Paska.
VII. 67. I Zacharyjasz, oj-

ciec jego, napeniony Duchem
witym

,
prorokowa , mó-

wic:
68. Bogosawiony niech b-

dzie Pan, Bóg Izraela, i na-

wiedzi i uczyni odkupienie lu-

dowi swemu,
69.1 wzniós nam róg zbawie-

nia w domu Dawida, sugi swe-

go,

70. (Jak mówi przez usta

7



98 . ukasz, 1. 2.

witych proroków swoich, któ-

rzy byli od wieków)
71. Zbawienie od nieprzyja-

ció naszych i z rki wszyst-

kich, którzy nas nienawidz,
72.Abywykona miosierdzie

nad ojcami naszymi, i wspo-

mnie na przymierze swoje

wite,
73. Na przysig, któr przy-

sig Abrahamowi, ojcu nasze-

mu, e nam to da,

74. Abymy, wybawieni z r-
ki nieprzyjació swoich, bez bo-

jani mu suyli
75.W witobliwoci iw spra-

wiedliwoci przed obliczem je-

go, po wszystkie dni ywota na-

szego.

7 6 . 1 ty , dziecitko, Prorokiem
Najwyszego nazwane b-
dziesz; bo pójdziesz wprzód
przed obliczem Paskiem goto-

wa drogi jego,

77. Aby dao poznanie zba-

wienia ludowi jego na odpu-

szczenie grzechów ich,

78. Dla serdecznego miosier-

dzia Boga naszego, przez które

nawiedzi nas wschód z wyso-

koci,

79. Aby si ukaza siedzcym
w ciemnoci i w cieniu mierci,

dla skierowania nóg naszych

na drog pokoju.

80. A dziecitko roso, i u-

macniao si w duchu, i byo
na pustyniach a do dnia uka-

zania si jego przed [sraelem.

ROZDZIA 2.

I. Narodzenie si Chrystusa Pana podczas spi>u

ludnoci za Augusta 1—7. II. Zwiastowanie
pasterzom o narodzeniu si Pana 8—20. III.

Obrzezanie Chrystusa Pana 21. IV. Stawienie

dziecitka w wityni 22—27. V. Bogosa-
wiestwo Symeona i Anny 28—39. VI. Jezus
majc lat dwanacie rozprawia w wityni z

uczonymi w Pimie 40—52.

[" STAO siw one dni,e wy-
-*- szed dekret od cesarza Au-
gusta, aby spisano wszystek
wiat.

2. Pierwszy ten spis odby
si, gdy Cyrenijusz by staro-

st Syryjskim.

3. 1 szli wszyscy do spisu, ka-

dy do miasta swego.

4. Poszed te i Józef z Gali-

lei, z miasta Nazaretu, do ziemi

Judzkiej, do miasta Dawido-
wego, które zowi Betlehemem
(dlatego e by z domu i z rodu

Dawida),

5. Aby by spisany z Maryj,
polubion sobie on, która

bya brzemienn.
6. 1 stao si, gdy tam byli, e
wypeniy si dni, aby porodzi-

a.
7 . 1 porodzia syna swego pier-

worodnego, i uwina go w pie-

luszki, i pooya go w obie,
dlatego e miejsca nie mieli w

gospodzie.

II. 8. I byli pasterze w teje

krainie w polu nocujcy i stra

nocn trzymajcy nad stadem

swojem.
\). I oto, Anio Paski stan

przy nieli, i chwal Panika
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wszd owiecia ich, i zlkli si
bojani wielk.
10. 1 rzek do nich Anio: nie

bójcie si; bo oto, zwiastuj

wam rado wielk, która b-
dzie wszystkiemu ludowi:

11. I si wam dzi narodzi

Zbawiciel, którym jest Chry-

stus Pan, w miecie Dawido-
wem.
12. I to wam bdzie za znak:

znajdziecie niemowltko uwi-

nite w pieluszki, lecew o-
bie.

13. 1 zaraz z Anioem przyby-

o mnóstwo wojsk niebieskich,

chwalcychBoga imówicych:
14. Chwaa na wysokociach

Bogu, i na ziemi pokój, w lu-

dziach upodobanie.

15. 1 stao si, gdy odeszli A-
nioowie od nich do nieba, e
pasterzerzeklijednidodrugich:

pójdmy a do Betlehemu, i o-

gldajmy t rzecz, która si sta-

a, któr nam Pan oznajmi.

16. I spieszc si, przybyli i

znaleli Maryj i Józefa, i nie-

mowltko lece w obie.
17. A ujrzawszy, rozgaszali

to, co im byo powiedziano o

tern dziecitku.

18.1 wszyscy, którzy sysze-
li, dziwowali si temu, co im
pasterze powiadali.

19. A Maryja zachowywaa
wszystkie te sowa, rozwaajc
je w sercu swojem.

20. 1 wrócili pasterze,wielbic

i chwalc Boga dla wszystkie-

go, co syszeli i widzieli, tak

jak im byo powiedziano.

III. 21. I gdy si spenio o-

siem dni, aby obrzezano dzie-

citko, tedy dano mu imi Je-

zus, którm byo nazwane od

Anioa, pierwej ni siw ywo-
cie poczo.
IV. 22. I gdy si wypeniy

dni oczyszczeniajej wedug za-

konu Mojeszowego, przynieli

go do Jerozolimy, abygo stawi
Panu,

23. Jak napisano w zakonie

Paskim: Wszystko mzkie,
otwierajce ywot , witem
Panu nazwane bdzie;
24. I eby odda ofiar we-
dug tego, co powiedziano w
zakoniePaskim, par sinogar-

lic, albo dwoje gobit.
25. 1 oto, by czowiek w Je-

rozolimie, któremu imi byo
Symeon; i czowiek ten by
sprawiedliwy i bogobojny, o-

czekujcy pociechy Izraela, i

Duch wity by nad nim.

26.1 byo mu objawione przez

Duchawitego,e niema ogl-
da mierci, aby pierwej ogl-
da Chrystusa Paskiego.
27. Ten przyszed z natchnie-

nia Ducha witego do wity-
ni; a gdy rodzice wnosili dzie-

citko Jezus, aby za nie uczy-

ni wedug zwyczaju zakonu,

V. 28. On wziwszyje na rce
swoje, chwali Boga i mówi:
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29. Teraz puszczasz sug
swego, Panie, wedug sowa
swego, w pokoju;

30. Gdy oczy moje oglday
zbawienie twoje,

3 1

.

Które zgotowa przed o-

bliczem wszystkich ludów,

32. bwiato ku objawieniu

poganom, i chwa ludu swego
Izraelskiego.

33. A Józef i matka jego dzi-

wowali si temu, co powiadano

o nim.

34. 1 bogosawi im Symeon,

i rzek do Maryi, matki jego:

oto, ten pooonyjest naupadek
i na powstanie wielu w Izraelu,

i na znak, przeciw któremu mó-
wi bd,
35 . (Itwój wasndusz prze-

niknie miecz) aby myli z wie-

lu serc objawione byy.
36.1 byaAnna prorokini, cór-

ka Fanuela, z pokolenia Aser,

która bya bardzo podesza w
dniach, i ya siedem lat z m-
em od paniestwa, swego.

37. 1 ta bya wdow do om-
dziesiciu czterech lat, która

nie wychodzia z wityni, w
postach i w modlitwach suc
Bogu w nocy i we dnie.

3 8

.

Ta te oneje godziny nad-

szedszy, wyznawaa Pana, i

o nim mówia wszystkim, któ-

rzy oczekiwali odkupienia w
Jerozolimie.

39. I gdy wykonali wszystko

WedugzakonuPaskiego,wró-

cili do Galilei, do miasta swego
Nazaretu.

VI. 40. A dziecitko roso, i

umacniao si w Duchu, pene
bdc mdroci, i aska Boa
bya nad niem.

41. A rodzice jego chodzili

kadego roku do Jerozolimy na

wito wielkanocne.

42. 1 gdyju mia lat dwana-

cie, poszli do Jerozolimy we-

dug zwyczaju onego wita:
43. I po skoczeniu owych

dni, gdy wracali, zostao dzieci

Jezus w Jerozolimie, a nie wie-

dzieli o tern Józef i matka jego.

44. A mniemajc, e jest w
towarzystwie podrónem, uszli

dzie drogi, i szukali go midzy
krewnymi i znajomymi.

45. 1 gdy go nie znaleli, wró-

cili do Jerozolimy, szukajc go.

46.1 stao si po trzech dniach,

e go znaleli siedzcego w
wityni w porodku nauczy-

cieli, suchajcego ich i pyta-

jcego ich.

47

.

A zdumiewali si wszyscy,

którzy go suchali, nad rozu-

mem i nad odpowiedziami jego.

48. I ujrzawszy go, zdziwili

si. I rzeka do niego matka

jego: synu! czemu nam to u-

czyni? Oto, ojciec twój i ja z

boleci szukalimy ci.

49. 1 rzeki do nich: czemuscic

mi szukali? Ceycie nic wio

dzieli, e w tein, co jest Ojca

niego, ja by musz?
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50. Lecz oni nie zrozumieli te-

go sowa, które im mówi.
51. I poszed z nimi, i przy-

szed do Nazaretu, i by im pod-

dany. A matka jego zachowy-

waa wszystkie te sowa w ser-

cu swojem.

52. I Jezus pomnaa si w
mdroci, i we wzrocie, i w a-
sce u Boga i u ludzi.

ROZDZIA 3.

I. Jan Chrzciciel wzywa do upamitania si, chrzci

i naucza 1—14. II. Daje wiadectwo o Chry-

stusie 15—18. III. Zostaje do wizienia wtr-
cony 19—20. IV. Chrzest 21—22. V. i rodo-

wód Paski 23—38.

ROKU pitnastego pano-
-"- wania Tyberyjusza cesa-

rza, gdy Poncyjusz Piat by
starost Judzkim, a Herod te-

trarch Galilejskim, Filip, brat

jego, tetrarch Iturejskim i

krainy Trachonitskiej, i Liza-

nijasz tetrarch Abileskim,
2. Za najwyszych kapanów

Annasza i Kaifasza, stao si
sowo Boe do Jana, Zachary-

jaszowego syna, na puszczy.

3. I przyszed do wszystkiej

krainy okoo Jordanu, goszc
chrzest upamitania na odpu-

szczenie grzechów;
4. Jak napisano w ksidze wy-

rzecze Izajasza proroka, mó-
wicego: Gos woajcego na
puszczy: gotujcie drog Pa-
sk, prostemi czycie cieki
jego!

5. Kady padó bdzie wype-

niony, i kada góra i pagórek

bdzie zniony, i miejsca krzy-

we wyprostuj si, i ostre dro-

gi bd gadkiemi,
6. I oglda bdzie wszelkie

ciao zbawienie Boe.
7. Mówi tedy ludowi, który

wychodzi, aby by ochrzczo-

nym od niego : plemi jaszczur-

cze! któ was nauczy, eby-
cie uciekali przed przyszym
gniewem?
8. Przynocie tedy owoce go-

dne upamitania, a nie poczy-

najcie mówi sami w sobie: oj-

ca mamy Abrahama ; albowiem
powiadam wam, i Bóg moe i

z tych kamieni wzbudzi dzieci

Abrahamowi.
9. Aju i siekiera do korzenia

drzew przyoona jest; wszel-

kie tedy drzewo, które nie przy-

nosi owocu dobrego, bywa wy-
cite i w ogie wrzucone.

10. I pyta go lud, mówic:
có tedy czyni mamy?
11. A on odpowiadajc rzeki

im: kto ma dwie suknie, niechaj

udzieli temu, który nie ma ; i kto

ma pokarmy, niech podobnie
uczyni.

12. Przyszli te i celnicy, aby
byli ochrzczeni, i rzekli do nie-

go : Nauczycielu! co czyni ma-
my?
13. A on rzek do nich: nic

wicj nie czycie nad to, co

wam postanowiono.

14. Pytali go te i onierze.
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mówic : a my co czynimamy?
I rzek do nich : nikomu gwatu
nie czycie, i nikogo nie spo-

twarzajcie, i przestawajcie na
odzie swoim.

II. 15. A gdy lud oczekiwa,

i myleli wszyscy w sercach

swych o Janie, czy te on nie

jest Chrystusem,

16. Odpowiedzia Jan wszyst-

kim, mówic: ja was chrzcz
wod; ale przyjdzie mocniejszy

ode mnie, któremu nie jestem

godzien rozwiza rzemyka u
obuwiajego ; on was chrzci b-
dzieDuchemwitym i ogniem.

17. Którego opata jest w r-
ku jego, i wyczyci klepisko

swoje, i zgromadzi pszenic do

gumna swego, ale plewy spali

ogniem nieugaszonym.

18. Wiele te innych rzeczy

napominajc zwiastowa ludo-

wi.

III. 19. A Herod tetrarcha,

bdc strofowany od niego dla

Herodyjady, ony Filipa, brata

swego, i dla wszystkich zych
spraw, które czyni Herod,

20. Przyda do tego wszyst-

kiego i to, e zamkn Jana w
wizieniu.

IV. 21. A stao si, gdy by
chrzczony wszystek lud, i gdy
te Jezus by ochrzczony i mo-
dli si, e si niebo otworzyo,
22.1 zstpi na Duch wity
w postaci cielesnj, jak gob,
i sta si glos z nieba, mówi

cy: Ty jest Syn mój miy; w
tobie mi si upodobao.
V. 23. A Jezus gdy zacz,
mia okoo trzydziestu lat, b-
dc, jak mniemano, synem Jó-

zefa, syna Helego,

24. Syna Matata, syna Lewi-

jego, syna Melchijego, syna

Janny, syna Józefa,

25. Syna Matatyjasza, syna

Amosa, synaNauma, syna Esle-
go, syna Nangiego,

26. Syna Maata, syna Mataty-

jasza, syna Semijego, syna Jó-

zefa, syna Judy,

27. Syna Joanny, syna Resy,

syna Zorobabela, syna Salaty-

jela, syna Neryjego,

28. Syna Melchijego, syna A-
dyjego, syna Kosama, syna El-

modama, syna Era,

29. Syna Jozego, syna Elije-

zera, syna Joryma, syna Ma-
tata, syna Lewijego,

30. Syna Symeona, syna Ju-

dy, syna Józefa, syna Jonana,

syna Elijakima,

31. Syna Melei, syna Majna-

na, syna Mataty, syna Natana,

syna Dawida,
32. Syna Jessego, syna Obe-

da, syna Booza, synaSalmona,

syna Nasona,

33. SynaAminadaba, syna A

rama, syna Esroma, syna Far-
sa, syna Judy,

84. Syna Jakóba, syna 1,

B

ka, syna Abrahama, syna Ta
ry, syna Nar hora,
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35. Syna Sarucha,syna Raga-
wa, syna Faleka, syna Ebera,

syna Sali,

36. Syna Kaimana, syna Ar-

faksada, syna Sema, syna Noe-

go, syna Lamecha,
37. Syna Matuzala, syna Eno-

cha, syna Jareda, syna Male-

leela, syna Kainana,

38. Syna Enosa, syna Seta,

syna Adama, syna Boego.

ROZDZIA 4.

I. Chrystus zwycia szatana 1—13. TL. Naucza w
Nazarecie 14—30. III. Przychodzi do Kaper-
naum i czyni tam rozmaite cuda 31—44.

JEZUS,peenDuchawi-
-^- tego, wróci si od Jorda-

nu, i zaprowadzony by od Du-
cha na puszcz,
2. Przez czterdzieci dni b-
dc kuszony od dyjaba, i nie

jad nic przez one dni ; i gdy si
te skoczyy, potem akn.
3. I rzek mu dyjabe: jeli

jest Syn Boy, rzeknij kamie-

niowi temu, aby si sta chle-

bem.

4. I odpowiedzia mu Jezus,

mówic : napisano : Nie samym
chlebem y bdzie czowiek,
ale kadem sowem Boem.
5. I powiód go dyjabe na
gór wysok, i pokaza mu
wszystkie królestwa wiata w
mgnieniu oka.

6. 1 rzek mu dyjabe: dam ci

t wszystk moc i saw ich;

bo mi jest dana, a komu chc,
daj j.

7. Jeli wic ty oddasz mi po-

kon, twojem bdzie wszystko.

8

.

Aodpowiadajc Jezus rzek

mu: id precz ode mnie, szata-

nie! albowiem napisano: Panu.

Bogu twemu, pokon oddawa,
ijemu samemusuy bdziesz.

9. Potem wiód go do Jerozoli-

my, i postawi go na szczycie

wityni, i rzek mu: jeli jest

Syn Boy, rzu si std na dó;
10. Albowiem napisano: A-

nioom swoim przykae o tobie,

aby ci strzegli,

11. I na rkach nosi ci b-
d, aby nie obrazi czasem o

kamie nogi swojej.

12. A odpowiadajc Jezus

rzek mu : powiedziano : Nie b-
dziesz kusi Pana, Boga twego.

13. A gdy dokoczy dyjabe
wszystkich pokus, odstpi od

niego do czasu.

II. 14. 1 wróci Jezus w mocy
Ducha do Galilei. I rozesza si
o nim wie po wszystkiej oko-

licznej krainie.

15.1 nauczaw bónicach ich,

i by sawiony od wszystkich.

16. I przyszed do Nazaretu,

gdzieby wychowany, i wszed
wedug zwyczaju swego w
dzie sabatu do bónicy, i

wsta, eby czyta.
17. I podana mu ksig Iza-

jasza proroka; i otworzywszy
ksig, znalaz miejsce, gdzie

byo napisano:

18. Duch Paski nade mn;
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przeto namaci mi, abym opo-

wiada Ewangielij ubogim;

posa mi, abym uzdrawia
skruszonych na sercu, abym
zwiastowa pojmanym wyzwo-
lenie i lepym przejrzenie, i

abym wypuci ucinionych na

wolno,
19. Abym opowiada rokPa-

ski przyjemny.

20. 1 zaniknwszy ksig i od-

dawszyj sudze, usiad; i oczy

wszystkich w bónicy byyna
zwrócone.

21. A pocz do nich mówi:
dzi wypenio si to pismo w
uszach waszych.

22.1 wszyscy mu dawali wia-
dectwo, i dziwowali si sowom
laski, które pochodziy z ust je-

go, i mówili: czyli to nie jest

syn Józefa?

23. 1 rzek do nich : pewnie mi
powiecie ow przypowie: le-

karzu! ulecz siebie samego!

Comy syszeli, e uczyni w
Kapernaum, uczy i tu w oj-

czynie swojej.

24. 1 rzek: zaprawd powia-

dam wam: aden prorok nie

jest przyjemny w ojczynie
swojej.

25. Ale prawdziwie powiadam
wam, e wiele wdów byo za

dni Elijaszowych w Izraelu,

gdy byo zamknite nieboprzez
trzy lata i sze miesicy, tak

i by gód wielki po caej zie-

mi:

26. 1 do adnej z nich nie by
posany Elijasz, tylko do Sa-

repty, miasta Sydoskiego, do

jednej wdowy.
27. 1 wielu byo trdowatych,

za Elizeusza proroka, w Izrae-

lu; i aden z nich nie by o-

czyszczony, tylko Neeman, Sy-

ryjczyk.

28. 1 wszyscy w bónicy, gdy
to syszeli , napenieni byli gnie-

wem.
29. I wstawszy, wypchnli

go z miasta, i wywiedli go na
szczyt góry, na której miasto

ich zbudowane byo, aby go na
dó zrzuci.

30. Ale on, przeszedszy po-

ród nich, oddali si.

III. 31. 1 przeszed do Kaper-
naum, miasta Galilejskiego, i

tam ich naucza w sabaty.

32. 1 zdumiewali si nad nau-

k jego ; bo bya potna mowa
jego.

33.A w bónicyby czowiek,
który mia ducha dyjaba nie-

czystego, i zawoa gosem
wielkim,

34. Mówic: ach! có my z

tob mamy, Jezusie Nazare-
ski? Przyszede wytraci nas

;

wiem kto jeste,e wity Bo-

y.
35. I zgromi go Jezus, mó-

wic: umilknij i wynijd z nie-

go. I dyjabel rzuciwszy go na

rodek, wyszed z niego, nie

mu nie zaszkodziwszy.
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36. I przyszed strach na

wszystkich, i rozmawiali mi-
dzy sob,mówic : có to za so-
wo, e ma wadz i moc rozka-

zywa duchom nieczystym, i

wychodz?
37.1 rozszed si rozgos onim

na wszystkie miejsca okolicz-

nej krainy.

38.A Jezus wyszedszy z bó-
nicy, wszedw dom Szymona, a

wiekraSzymonamiaa gorcz-
k wielk; i prosili go za ni.
39.1 stanwszy nad ni, zgro-

mi gorczk, i opuciaj ; a za-

raz wstawszy, posugiwaa im.

40. A gdy soce zachodzio,

wszyscy, którzy mieli dotkni-

tych rozmaitemi chorobami,

przyprowadzali ich do niego, a

on na kadego z nich rce wo-
ywszy, uzdrawia ich.

41. A wychodzili i dyjabli z

wielu, woajc i mówic: Ty
jest Chrystus, SynBoy ; i zgro-

miwszy ich, nie pozwala im
mówi, e wiedzieli, i on jest

Chrystus.

42. A gdyby dzie, wyszed-
szy uda si na miejsce puste. I

szuka go lud, i przyszli a do

niego, i zatrzymywali go, aby
nie odchodzi od nich.

43. A on rzek do nich: i in-

nym miastom musz zwiasto-

wa królestwo Boe ; bom na to

posany.
44. 1 kaza w bónicach Gali-

lejskich.

ROZDZIA 5.

I. Cudowny poówrybl— 11. H.Jezus uzdrawia tr-

dowatego 12—16. III. i sparaliowanego 17—26.
IV. Lewijego powouje 27—32. V. Broni u-

czniów pod wzgldem postu 33—39.

STAO si, gdy lud cisn
-^- si do niego, aby sucha
sowa Boego,e on sta nadje-

ziorem Grienezaretskiem.

2. 1 ujrza dwie odzie stojce

przy jeziorze; ale rybacy wy-
szedszy z nich, pukali sieci.

3. A wstpiwszy w jedn z

tych odzi, która bya Szjnna-

na, prosi go, aby nieco odje-

cha od brzegu; i usiadszy, u-

czy lud z onej odzi.

4.Agdy przesta mówi, rzek
do Szymona: zajed na gbi,
i zapucie sieci swoje dla po-

owu.
5. A odpowiadajc Szymon,

rzek mu: Mistrzu! ca noc

pracujc, nicemy nie zowili;

wszake na sowo twoje za-

puszcz sie.

6. 1 gdy to uczynili, zagarnli

ryb mnóstwo wielkie, i rwaa
si ich sie.

7. I skinli na towarzyszów,

którzy byliw drugij odzi, aby
im przyszli na pomoc ; i przyby-

li i napenili obie odzie, a si
zanurzay.
8. Co widzc Szymon Piotr,

przypad do kolanJezusowych,
mówic : wynijd ode mnie,bom
jest czowiek grzeszny, Panie!

9. Albowiem strach ogarn
jego i wszystkich, co z nim byli,
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z poowu ryb, które byli zagar-

nli,

10. Take i Jakóba i Jana, sy-

nów Zebedeuszowych, którzy

byli towarzyszami Szymona. I

rzek Jezus do Szymona: nie

bój si; od tego czasu ludzi o-
wi bdziesz.

1 1 . 1 wycignwszy odzie na

brzeg, i opuciwszy wszystko,

poszli za nim.

11. 12. 1 stao si, gdy by w
jednem miecie, e oto, by tamm peen trdu, który ujrzaw-

szy Jezusa, pad na twarz i

prosi go, mówic: Panie! jeli

chcesz, moesz mi oczyci.
13. 1wycignwszy Jezus r-
k, dotkn si go, mówic:
chc, bd oczyszczony; i za-

raz odszed trd od niego.

14. A on przykaza mu, aby
tego nikomu nie powiada; ale

rzek: id i poka si kapano-
wi i ofiaruj za oczyszczenie

swoje, jak rozkaza Mojesz,
na wiadectwo przeciwko nim.

15. 1 rozchodzia si tern wi-
cej mowa o nim ; i schodziy si
wielkie tumy, aby go sucha i

by uzdrowionymi przez niego

od chorób swoich.

16. Ale on odchodzi na pusty-

ni i modli si.

III. 17. 1 stao si dnia jedne-

go, e naucza; i siedzieli tam
Faryzeusze i nauczyciele zako-

nu, którzy sie. zeszli ze wszyst-

kich miasteczek Galilejskich i

Judzkich, i z Jerozolimy ; i moc
Paska bya ku uzdrawianiu

ich.

18. 1 oto, ludzie nieli na ou
czowieka sparaliowanego, i

usiowali go wnie i postawi
przed nim.

19. 1 gdy nie znaleli, któr-
dyby go wnieli, dla ciby,
wstpiwszy na dach, przez da-

chówki spucili go z oem w
porodek przed Jezusa.

20. I ujrzawszy wiar ich,

rzek mu: czowiecze! odpu-

szczone s ci grzechy twoje.

21. 1 poczli myle uczeni w
Pimie i Faryzeusze, mówic:
któ to jest ten, co mówi blu-

nierstwa? Któ moe odpu-

szcza grzechy, opróczjednego

Boga?
22. Ale Jezus poznawszy my-

li ich, odpowiadajc rzek do

nich: có mylicie w sercach

swoich?

23. Có jest atwiej, rzec: od-

puszczone s ci grzechy twoje,

czy rzec: wsta i chod?
24. Ale abycie widzieli, i

Syn czowieczy ma moc na zie-

mi odpuszcza grzechy, (rzek

sparaliowanemu:) tobie mó-
wi: wsta, i wziwszy na si
oe swoje, id do domu swego.

25. I zaraz wstawszy w obeo

nich, wziwszy na si to, na

ezem lea, szed do domu BW6-

go, wielbic Boga,

2G. I zdumienie ogarno
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wszystkich, i chwalili Boga, i

byli peni bojani, mówic: wi-

dzielimy dzi dziwne rzeczy.

IV. 27. A potem wyszed i uj-

rza celnika, imieniem Lewije-

go, siedzcego na cle, i rzek
mu: pójd za mn.
28. I opuci wszystko, i

wstawszy, szed za nim.

29. I sprawi mu Lewi uczt
wielk w domu swoim; i byo
wielkie zgromadzenie celników

i innych, którzy z nim u stou
siedzieli.

30. 1 szemrali uczeniwPimie
i Faryzeusze, mówic do ucz-

niów jego: czemu z celnikami i

z grzesznikami jecie i pijecie?

31.IodpowiadajcJezusrzek
do nich : nie potrzebuj zdrowi

lekarza, ale ci, co si le maj;
32. Nie przyszedem wzy-
wa sprawiedliwych, ale grze-

sznych do upamitania.

V. 33. A oni mu rzekli: czemu
uczniowieJana czsto poszcz i

modl si, podobnie i ucznio-

wie Faryzeuszów, a twoijedz
i pij?
34. A on im rzek: czy moe-

cie uczyni, eby towarzysze

oblubieca pocili, póki z nimi

jest oblubieniec?

35. Ale przyjd dni, gdy wzi-
tym bdzie od nich oblubieniec

;

wtedy poci bd w one dni.

36. Powiedzia im te podo-

biestwo: Nikt aty z szaty no-

wej nie wstawia w szat star;

bo inaczej nowe drze stare, i do

starego niestosowna jest ata z

nowego.
37.1 nikt nie leje wina mode-

go w stare statki ; bo inaczej wi-

no mode rozsadzi statki ; i samo
wyciecze, i statki si psuj.

38. Ale mode wino naley
wlewa w nowe statki; i oboje

bywaj zachowane.

39. 1 nikt, kto si napi stare-

go, nie chce zaraz modego ; ale

mówi: lepsze jest stare.

ROZDZIA 6.

I. Uczniowie rw kosy w sabat 1—5. U. Jezus

uzdrawia majcego rk usch 6— 11. HI.

Powoanie Apostoów 12— 16. IV. Jezus ucz-

niów swoich i lud naucza 17—40.

STAO si w drugi sabat,

^^ e szed przez zboa ; i ucz-

niowie jego rwali kosy i jedli

wykruszajc rkami.
2. A niektórzy z Faryzeuszów

rzekli do nich : czemu czynicie,

czego si nie godzi czyniw sa-

bat?

3. 1 odpowiadajc Jezus rzek
do nich : czycie tego nie czyta-

li, co uczyni Dawid, gdy a-
kn on, i ci, którzy z nim byli?

4. Jak wszed do domu Boe-
go, i wzi chleby pokadne, i

jad, i da i tym, którzy z nim
byli ; których si nie godzije,
chyba tylko samym kapanom.
5. 1 rzek im: Syn czowieczy

jest panem i sabatu.

II. 6. Stao si te w inszy sa-

bat, e wszed do bónicy i nau-
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cza; i by tam czowiek, które-

go rka prawa bya usch.
7. A podstrzegali go uczeniw

Pimie i Faryzeusze, czy b-
dzie w sabat uzdrawia, aby
znale, o coby na skaryli.

8. Ale on wiedzia myli ich, i

rzek czowiekowi, który mia
rk usch : podnie si i sta
na rodku. A on podniósszy
si, stan.
9. Rzek tedy do nich Jezus:

zapytam was : czy godzi si w
sabaty dobrze czyni, czy le
czyni? ycie zachowa, czy

zatraci?

10. A spojrzawszy do koa po

wszystkich, rzek onemu czo-
wiekowi: wycignij rk swo-

j ! a on tak uczyni; i rka jego

staa si zdrow, jak druga.

1 1

.

Ale oni, peni szalestwa,

rozmawiali midzy sob, coby
uczyni Jezusowi.

III. 12. A stao si w one dni,

e odszed na gór modli si;

i by tam przez noc na modli-

twie Boej.
13. A gdy by dzie, zwoa

uczniów swych, i wybra z nich

dwunastu, których te nazwa
Apostoami

:

14. Szymona, którego te na-

zwa Piotrem, i Andrzeja, brata

jego, Jakóba i Jana, Filipa i

Bartomieja,

15. Mateusza i Tomasza, Ja-

kóba synaAlfeuszow e^o, i Szy-

mona, którego zowi Zelot,

16. Jud Jakóbowego i Juda-

sza Iskaryjot, tego, który by
zdrajc.

IV. 17. I zstpiwszy z nimi,

stan na miejscu polarównego,
i gromada uczniów jego, i wiel-

kie mnóstwo ludu z caej ziemi

Judzkij i z Jerozolimy i z

kraju pomorskiego przy Tyrze
i Sydonie, którzy byli przyszli,

aby go sucha i by uzdrowio-

nymi od chorób swoich,

18. I ci, którzy byli trapieni

od duchów nieczystych; i byli

uzdrowieni.

19. 1wszystek lud szuka, jak-
by si go dotkn; albowiem
moc wychodzia z niego, i u-

zdrawiaa wszystkich.

20.on, podniósszyoczy swo-
je na uczniów swych, mówi:
Bogosawieni jestecie, ubo-

dzy! bo wasze jest królestwo

Boe.
21. Bogosawieni jestecie,

którzy teraz akniecie; bo b-
dziecie nasyceni. Bogosawie-
ni jestecie, którzy teraz pl-
czecie; bo si mia bdzie-

cie.

22. Bogosawieni jestecie,

gdy was ludzie nienawidzie

bd, i gdy waswycz, i ly e

was bd, i imi wasze wyrzu-

c jako ze, dla Syna ez Iowie

czego.

23. Radlijcie si dnia onego i

weselcie si; albowiem oto za

piata wasza jest obfita w nie
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biesiech ; bo tak samo prorokom
czynili ojcowie ich.

24. Ale biada wam bogaczom

!

bo ju macie pociech swoj.
25. Biada wam, którzycie na-

syceni! albowiem akn b-
dziecie. Biada wam, którzy si
teraz miejecie! bo si smuci i

paka bdziecie.

26. Biada wam, jeli dobrze o

was mówi bd wszyscy lu-

dzie; bo tak czynili faszywym
prorokom ojcowie ich.

27. Alewampowiadam,którzy
suchacie: miujcie nieprzyja-

ció swoich; dobrze czycie
tym, którzy was nienawidz.
28. Bogosawcie tym, którzy

was przeklinaj: i módlcie si
za tych, którzy was krzywdz.
29. Temu, który ci uderzy w

policzek, nadstaw i drugiego; i

temu, któryby ci bra paszcz,
i sukni nie wzbraniaj.

30. A kademu, który ci pro-

si, daj ; i u tego, co twoje bie-

rze, nie upominaj si.

31.1 jak chcecie, aby wam lu-

dzie czyni] i, tak iwy imczycie

.

32. 1 jeli miujecie tych, któ-

rzywasmiuj,jakask ma-
cie? albowiem i grzesznicy mi-

uj tych, którzy ich miuj.
33. 1jeli dobrze czynicie tym,

którzy wam dobrze czyni, ja-k ask macie? albowiem i

grzesznicy to samo czyni.
34. 1 jeli poyczacie tym, od

których si spodziewacie ode-

bra,jak ask macie? albo-

wiem i grzesznicy grzesznikom

poyczaj, aby tyle odebrali.

35. Ale miujcie nieprzyjació

swoich, i czycie im dobrze, i

poyczajcie, niczego si std
nie spodziewajc, i bdzie wiel-

ka zapata wasza, i bdziecie

synami Najwyszego ; albo-

wiem On dobrotliwy jest dla

niewdzicznych i zych.
36. Przeto bdcie miosier-

ni, jak i Ojciec wasz miosier-

ny jest.

37.1 nie sdcie, a nie bdzie-
cie sdzeni; nie potpiajcie, a

nie bdziecie potpieni; odpu-

szczajcie, a bdzie wam odpu-

szczono.

38. Dawajcie, a bdzie wam
dano ; miar dobr, natoczon i

potrzsion i opywajcdadz
na ono wasze; albowiem t
sam miar, któr mierzycie,

bdzie wam odmierzono.

39.1 powiedzia im podobie-
stwo: Czy moe lepy lepego
prowadzi? Czy nie obadwa w
dó wpadn?
40. Niejestucze nad mistrza

swego ; lecz doskonaym bdzie
kady, jeli bdzie jak mistrz

jego.

41. A czemu widzisz dbo
w oku brata swego, a belki, któ-

ra jest w oku twojem, nie do-

strzegasz?

42. Albo, jake moesz rzec

bratu swemu: bracie! dozwól,
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e wyjm dbo, które jest w
oku twojem, a sam belki, która

jest w oku twojem, nie widzisz?

Obudniku! wyjmij pierwej bel-

k z oka swego, i wtedy przej-

rzyj, aby wyj dbo, któ-

re jest w oku brata twego.

43. Albowiem niema drzewa
dobrego, któreby przynosio o-

woc zy; ani drzewa zego, któ-

reby przynosio owoc dobry.

44. Gdy kade drzewo z o-

wocu wasnego poznawane by-

wa ; bo nie zbieraj z ciernia fig,

ani z gogu nie zbieraj win-

nych gron.

45. Dobry czowiek z dobrego

skarbu serca swego wydobywa
rzeczy dobre, a zy czowiek ze

zego skarbu serca swego wy-
dobywa rzeczy ze ; albowiem z

obfitoci serca mówi ustajego.

46. A czemu mi zowiecie:

Panie, Panie! i nie czynicie te-

go, co mówi?
47. Kady, które przychodzi

do mnie, i sucha sów moich i

wykonywa je, poka wam, do

kogo jest podobny.

48. Podobny jest do czowie-
ka dom budujcego, który ko-

pa i wykopa gboko, i zao-y podstaw na opoce; a gdy
przysza powód, uderzya rze-

ka o dom ów, i nie moga go po-

ruszy; bo by zaoony na opo-
ce.

49. Ale kto sucha i nie wyko-
nywa, podobny jest do czo-

wieka, który zbudowa dom
swój na ziemi bez podstawy,

o który uderzya rzeka, i za-

raz upad, i by wielki upadek
domu onego.

ROZDZIA 7.

I. Jezus uzdrawiasug setnika 1—10. II. Wskrzesza
modzieca z Nain 11—17. III. Jan posya ucz-

niów do Jezusa 18—23. IV. wiadectwo Jezu-

sowe o Janie 24—35. V. Namaszczenie Jezusa

przez grzesznic w domu Faryzeusza 36—50.

A GDY dokoczy wszyst-
-^- kich mów swoich przed

suchajcym go ludem, wszed
do Kapernaum;
2. A suga pewnego setnika

wielce ceniony przez niego, le
si majc, ju prawie mia u-

mrze.
3. A usyszawszy o Jezusie,

posa do niego starszych z y-
dów, proszc go, aby przyszed-
szy uzdrowi sug jego.

4.A oni przybywszydo Jezusa
prosili go usilnie, mówic: go-

dzien jest, aby mu to uczyni;

5. Albowiem miuje naród

nasz, i bónic nam zbudowa.
6. Tedy Jezus szed z nimi. A

gdy ju by niedaleko od do-

mu,posa setnik do niegoprzy-

jació, mówic mu: Panie! nie

trud si; albowiem nie jestem

godzien, aby wszed pod dach

mój.

7. Przeto i samego siebie nie

uwaaem za godnego, aby

przyj do ciebie; ale rzeknij

sowo, i bdzie uzdrowiony siu

ga mój.



. ukasz, 7. 111

8. Bom i ja czowiek pod wa-
dz postawiony, majcy pod

sob onierzy ; i mówi temu

:

id, a idzie; i drugiemu:

przyjd, a przychodzi; i sudze
swemu: czy to, a czyni.

9. A usyszawszy to Jezus,

zadziwi si, i obróciwszy si,

rzek do ludu, który za nim
szed: powiadam wam: ani w
Izraelu tak wielkiej wiary nie

znalazem.
10. I wróciwszy do domu ci,

którzy byli posani, znaleli

chorego sug zdrowym.
11. 11. I stao si nazajutrz,

e szed do miasta, które zowi
Nain, a szo z nim uczniów je-

go wielu i mnóstwo ludu.

12. A gdy si przybliy do

bramy miejskiej, oto, wynoszo-

no umarego, syna jedynego
matki swojej, a ta bya wdow,
i szo z ni mnóstwo ludu mia-

sta onego;

13. Któr ujrzawszy Pan u-

ali si nad ni, i rzek jej

:

nie pacz!
14. I przystpiwszy dotkn

si trumny; a ci, co nieli, sta-

nli; i rzek: modziecze! to-

bie mówi, wsta.
15. 1 usiad umary, i pocz

mówi; i odda go matce jego.

1 6. A wszystkich zdj strach,

i wielbili Boga, mówic: Pro-

rok wielki powsta midzy na-

mi, i: Bóg nawiedzi lud swój.

17.1 rozesza si o nim ta mo-

wa po wszystkiej ziemi Judz-

kiej i po wszystkiej okolicznej

krainie.

III. 18.1 oznajmiliJanowi ucz-

niowie jego o tm wszystkiem.

19. I Jan, przywoawszy
dwóch z uczniów swoich, po-

sa ich do Jezusa, mówic: ty-e jest ten, który ma przyj,
czy inszego czeka mamy?
20.Agdyprzyszlidoniegom-
owie owi, rzekli: Jan Chrzci-

ciel posa nas do ciebie, mó-
wic: tye jest ten, który ma
przyj, czy inszego czeka
mamy?
21. A oneje godziny wielu

uzdrowi od chorób, od cier-

pie, i od duchów zych, i wie-

lu lepych wzrokiem udarowa.
22. I odpowiadajc Jezus

rzek im: idcie, oznajmijcie

Janowi, cocie widzieli i sy-
szeli, e lepi widz, chromi

chodz, trdowaci zostaj o-

czyszczeni, gusi sysz, umar-
li zmartwychwstaj, ubogim o-

powiadana jest Ewangielija.

23. I bogosawiony jest, kto

si nie zgorszy ze mnie.

IV. 24. A gdy odeszli poso-
wie Jana, pocz mówi do lu-

du o Janie : Có widzie wyszli-

cie na puszcz? Czy trzcin

chwiejc si od wiatru?

25. Ale cocie wyszli widzie?
Czy czowieka w mikkie sza-

ty obleczonego? Oto ci, którzy

w szatach kosztownych iw roz-
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s w domach kro-koszy yj,
lewskich.

26. Ale cocie wyszli widzie?
czy proroka? Zaiste, powiadam
wam, i wicej ni proroka.

2 7 .Ten toj est, októrym napisa-
no: Oto, ja posyamAnioa swe-

goprzed obliczem twójm,który

zgotuje drog twoj przed tob.
2 8.Albowiempowiadamwam

:

z tycli, którzy si z niewiast ro-

dz, wikszego proroka nie-

masz adnego nad Jana Chrzci-
ciela; ale najmniejszy w króle-

stwie Boem wikszy jest, ni-

eli on.

29.1 wszystek lud, który su-
cha, i celnicy, wielbili Boga,

bdc ochrzczeni chrztem Ja-

nowym.
30. Ale Faryzeusze i zakono-

znawcy pogardzili rad Bo
sami przeciw sobie, nie bdc
ochrzczeni od niego.

31. A Pan
przyrównam ludzi rodzaju te-

go, i do kogó s podobni?

32. Podobni s do dzieci, któ-

re siedz na rynku i woaj je-

dne na drugie, mówic: grali-

my wam na piszczakach, i nie

taczylicie; piewalimy pie-

ni aobne, i nie pakalicie.

33. Albowiem przyszed Jan
Chrzciciel, i chleba nie jedz-
cy i wina nie pijcy, i mówicie

:

dyjabelstwo ma.

34. Przyszed Syn ezlowie

czy, jedzcy i pijcy, a mów i-

rzek: do kogó

cie: oto, czowiek arok i pi-

janica wina, przyjaciel celni-

ków i grzeszników.

35. 1 usprawiedliwion zosta-

a mdro przez wszystkich

synów swoich.

V. 36. I prosi go pewien z

Faryzeuszów, aby z nim jad;
i wszedszyw dom Faryzeusza,

usiad do stou.

37. 1 oto, niewiastaw miecie,

która bya grzesznic, dowie-

dziawszy si, i siedzi u stou
w domu Faryzeusza, przynio-

sa alabastrowy soik olejku.

38. 1 stanwszy za nim u nóg
jego, paczc poczazami zle-

wa nogi jego, i wosami go-
wy swojej obcieraa, i caowa-
a nogi jego, i namaszczaa o-

lejkiem.

39. A widzc to Faryzeusz,

który go zaprosi, rzek sam w
sobie, mówic: gdyby ten by
prorokiem, wiedziaby, kto i

jak jest ta niewiasta, co si go

dotyka; bo jest grzesznica.

40. I odpowiadajc Jezus,

rzek do niego: Szymonie! mam
ci co powiedzie; a on rzeki:

powiedz, Nauczycielu!

41. Mia pewien lichwiarz

dwóch duników; jeden du-
ny mu by piset groSBy, a

drugi pidziesit.
42. A gdy nie mieli ozem za-

paci, obydwom darowa. Któ-

ry >\ iec z nich, powiedz, w ie

eej miowa go l»e«l/.ie?
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43. A odpowiadajc Szymon
rzek: mniemam, i ten, które-

mu wicej darowa. A on mu
rzek: clobrze rozsdzi.
44. I obróciwszy si do nie-

wiasty, rzek Szymonowi: wi-

dzisz t niewiast? Wszedem
do domu twego, nie dae wody
na nogi moje; ale ta zami po-

laa nogi moje, i wosami go-
wy swej otara.

45. Nie pocaowae mi; ale

ta jak wesza, nie przestaa ca-

owa nóg moich.

46.Nie pomazae olejem go-
wy mojej ; a ta olejkiem poma-
zaa nogi moje.

47. Dlatego, mówi ci: od-

puszczone s jej grzechy, któ-

re liczne byy, wic umiowa-
a wielce ; komu za mao odpu-

szczono, mao miuje.

48. A on jej rzek: grzechy

twoje s ci odpuszczone.

49. I poczli wspósiedzcy
mówi midzy sob: któ jest

ten, który i grzechy odpuszcza?

50. 1 rzek do niewiasty: wia-

ra twoja zbawia ci. Ide w
pokoju.

ROZDZIA 8.
I. O niewiastach, które usugiway Panu 1—4. II.

Podobiestwo o rozsiewcy 5—13. III. Matka
i bracia Jezusa 14—21. IV. Jezus ucisza nawa-
nic 22—25. V. Uzdrawia optanego 26—30.

VI. i niewiast krwotok cierpic 40—48. VII.

Wskrzesza córk Jaira 49—56.

["STAO sipotem,echodzi
-*- po miastach i miasteczkach,

kac i opowiadajc o króle-

stwie Boem, i dwunastu z nim,
i'.

2. I niektóre niewiasty, które

by uzdrowi od duchów zych
i od chorób, jako to: Maryja,

któr zwano Magdalen, z któ-

rej siedem dyjabów wyszo,
3. 1 Joanna, ona Chuza, urz-

dnika Herodowego, i Zuzanna,

i inszych wiele, które mu su-

yy z majtnoci swoich.

4. A gdy si schodzio wiele

ludu, i z rónych miast garnli

si do niego, rzek przez podo-

biestwo :

II. 5. Wyszed rozsiewca sia
nasienie swoje; a gdy on sia,

jedno pado podle drogi, i pode-

ptane byo; i ptaki niebieskie

zjady je.

6. A drugie pado na opok, i

gdy powschodzio, uscho, dla-

tego e nie miao wilgotnoci.

7. A inne pado midzy cier-

nie; i ciernie wespó z niem
wzroso, i zadusio je.

8. A inne pado na ziemi do-

br, i gdy weszo, wydao plon

stokrotny. To mówic woa:
kto ma uszy ku suchaniu, nie-

chaj sucha!
9. I pytali go uczniowie jego,

mówic: co to jest za podobie-
stwo?

10. A on im rzek: wam dano
wiedzie tajemnice królestwa

Boego, ale innym w podobie-
stwach, aby widzc nie widzie-

li, i syszc nie rozumieli.

11. A to podobiestwo takie

jest: nasieniejest tosowoBoe.
8
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12. A którzy podle drogi, s
ci, co suchaj; potem przycho-

dzi dyjabe i wybiera sowo z

serca ich, aby nie uwierzyli i

nie bvli zbawieni.

13. A którzy na opoce, s ci,

którzy gdy suchaj, z radoci
sowo przyjmuj; ale ci korze-

nia nie maj,gdy do czasuwie-

rz, aw razie pokusy odstpuj.
14.A które pado midzy cier-

nie, s ci, którzy suchaj so-
wa; ale odszedszy, bywaj za-

duszeni od trosk i bogactw i

rozkoszy ycia, i nie przyno-

sz poytku.
15. A które pado na ziemi

dobr, s ci, którzy w sercu u-

przejmem i dobrem syszane
sowo zachowuj, i owoc przy-

nosz w wytrwaoci.
16. A nikt zapaliwszy wiec,

nie nakrywa jej naczyniem, a-

ni podoe nie stawia ; alej sta-

wia na wieczniku, aby ci, któ-

rzy wchodz, widzieli wiato.
17. Bo nic niema tajemnego,

coby nie miao by objawione,

ani skrytego, czegoby si do-

wiedzie nie miano, i coby na
jaw nie wyszo.
18. Przeto patrzcie, jako su-

chacie; albowiem kto ma, temu
bdzie dano, a kto nie ma, temu
i to, co sdzi e ma, bdzie
odjte.

III. 19.Tedy przyszli do niego

matka i bracia jego; i nie mogli

przystpi do niego dla thmui.

20. I dano mu zna, mówic:
matka twoja i bracia twoi stoj

przed domem, chcc ci wi-

dzie.

21. A on odpowiadajc rzek
do nich: matk moj i brami
moimi s ci, którzy sowa Bo-

ego suchaj iwykonywaj je.

IV. 22. 1 stao si dnia jedne-

go, e wstpi w ód on i ucz-

niowie jego, i rzek do nich:

przeprawmy si na drug stro-

n jeziora. I pucili si.

23. A gdy pynli, usn. I

przypad gwatowny wicher na

jezioro, i ód si zalewaa, i

byli w niebezpieczestwie.

24. A przystpiwszy, obudzili

go, mówic: Mistrzu, Mistrzu!

giniemy. A on, ocknwszy si,

zgromi wiatr i way wodne, i

umierzyy si, i nastaa cisza.

25. Tedy im rzek: gdziejest

wiara wasza? A bojc si, dzi-

wowali si, mówic jedni do

drugich: któ wic jest ten, e
i wiatrom rozkazuje i wodom,
i s mu posuszne?
V. 26. 1 przewieli si do krai-

ny Gadareczyków, która jest

naprzeciw Galilei.

27. A gdy wstpi na ziemi,

zabieg mu drog ma pewien

z miasta, który mia dyjabów
od niemaego czasu, i szaty nie

wdziewa i w domu nie mie-

szka, tylko w grobach.

28. Ten, ujrzawszy Jezusa,

krzykn, upt«U przed nim, i
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gosem wielkim rzek: có ja

mam z tob, Jezusie, Synu Bo-

ga Najwyszego? prosz ci,

nie drcz mi.
29. Albowiem rozkazaducho-

wi nieczystemu wyj z onego

czowieka ; bo od wielu czasów

porywa go, a chocia go wi-
zano acuchami i w ptach
strzeono, jednak on pozry-

wawszy wizy, bywa od dy-

jaba na pustynie pdzony.
30. A pyta go Jezus, mówic:

jak ci na imi? A on rzek : woj-

sko ; albowiem wielu dyjabów
wstpio we.
31.1 prosi go, aby im nie ka-

za stamtd odej do otchani.

32. A bya tam wielka trzoda

wi, które si pasy na górze;

i prosili go, aby im pozwoli
wstpi w nie. I pozwoli im.

33. A wyszedszy dyjabli z o-

nego czowieka, weszli w wi-
nie; i porwaa si owa trzoda

pdem z urwiska do jeziora, i

utona.
34. A widzc pasterze, co si

stao, uciekli; i poszedszy, o-

znajmili to w miecie i we
wsiach.

35. I wyszli, eby widzie to,

co si stao ; a przyszedszy do

Jezusa, znaleli czowieka, z

którego wyszli dyjabli, oble-

czonego i przy zdrowych zmy-
sach siedzcego u nóg Jezuso-

wych, i zlkli si.

36. A opowiedzieli im i ci,

którzy widzieli, jak uzdrowio-

nym zosta optany.
37. 1 prosio go cae mnóstwo

okolicznj krainy Gadareczy-
ków, aby odszed od nich ; albo-

wiem ich strach wielki ogarn.
A on, wstpiwszy w ód, wró-

ci.

38. 1 prosi go m, z którego

wyszli dyjabli, eby móg by
przy nim; lecz go Jezus odpra-

wi, mówic:
39. Wró do domu swego, i

opowiadaj, jak wielkie rzeczy

Bóg ci uczyni. I odszed, po ca-m miecie opowiadajc, jak

wielkie rzeczy uczyni mu Je-

zus.

VI. 40. 1 stao si, gdy wróci
Jezus, e go przyj lud; albo-

wiem na wszyscy oczekiwali.

41.A oto, przyszedm, imie-

niem Jair, (a ten by przeoo-
nym bónicy) i przypadszy
do nóg Jezusowych, prosi go,

aby wszed w dom jego.

42. Albowiem mia córk je-

dyn, majc okoo dwunastu
lat, i ta umieraa. A gdy on

szed, cisny go tumy.
43. I niewiasta, która krwo-

tok od lat dwunastu miaa i na
lekarzy cae swe mienie wyo-
ya, a nie moga by od niko-

go uleczon,
44. Przystpiwszy z tyu, do-

tkna si podoka szaty jego,

i zaraz si zatrzyma krwotok
jej-

8*
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45. 1 rzek Jezus: któ si mi
dotkn?A gdy si wszyscy za-

pierali, rzek Piotr i ci, którzy

z nim byli: Mistrzu! tumycisn
ci i tocz si, a ty mówisz : kto

si mi dotkn?
46. A Jezus rzek: dotkn si
mi kto; bom pozna, e moc
wysza ode mnie.

47. A widzc niewiasta,e si
nie utaia, ze dreniem przy-

stpia, i padszy przed nim,

powiedziaa mu przed wszyst-

kim ludem, dlaczego sie go do-

tkna, i jak zaraz uzdrowion
zostaa.

48. A on jej rzek: ufaj, córko!

wiara twoja uzdrowia ci; id-
e w pokoju.

VII. 49. Gdy on jeszcze mó-
wi, przyszed kto z domu
przeoonego bónicy, powia-

dajc mu: umara córka twoja,

nie trud nauczyciela.

50. Ale Jezus usyszawszy to,

odpowiedzia mu, mówic: nie

bój si; tylko wierz, a bdzie
uzdrowion.
51. A wszedszy w dom, nie

pozwoli wnij nikomu, tylko

Piotrowi i Jakóbowi i Janowi,

i ojcu dzieweczki i matce.
.~>2.A wszyscy pakali i narze-

kali nad ni. Ale on rzek: nie

plczcie! Nie umara, ale pi.

53. I namiewali si z niego,

wiedzc, e umara.
54. Aon, wygna wszy wszyst-

kich, i ujwszy ja za rk, za-

woa, mówic: dzieweczko,

wsta!
55. 1 wróci duch jej; i wstaa

zaraz; i rozkaza, aby jej dano
je.
56. 1 zdumieli si rodzice jej.

A on im przykaza, aby niko-

mu nie powiadali tego, co si
stao.

ROZDZIA 9.

I. Rozesanie Apostoów 1—9. II. Nakarmienia
5000 ludu 10—17. III. Za kogo lud i Aposto-
owie poczytuj Jezusa 18—27. IV. Przemie-

nienie Paskie 28—36. V. Uzdrowienie opta-
nego 37—45. VI. Kto jest wikszy w kró-

lestwie Boem 46—56. VII. O naladowaniu
Pana 57—62.

ZWOAWSZY Jezus
-^*- dwunastu uczniów swo-

ich, da im moc i wadz nad

wszystkimi dyjabami, i aby
uzdrawiali choroby.

2. I rozesa ich, eby kazali

o królestwie Boem, i uzdra-

wiali chorych.

3. 1 rzek do nich : nie bierzcie

nic na drog, ani lasek, ani tor-

by, ani chleba, ani pienidzy,

ani po dwie suknie nie miejcie.

4. 1 do któregokolwiek domu
wnijdziecie, tam mieszkajcie, i

stamtd wynijdcie.

5. A jeliby was którzy nie

przyjli, wychodzc z miasta o-

nego, i proch z nó^- swoich o-

trznijcie na wiadectw o prae

ciwko nim.

G.Wyszedlszy tedy, obchodzi-

li wszystkie miasteczka, opo

wiadajc Ewangielij i nzdra-

w iajc ws/ed/.ie.
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7. 1 usysza Herod tetrarcha

o wszystkiem, co dziao si
przez niego, i by zaniepokojo-

nym, dla tego e niektórzy po-

wiadali, i Jan zmartwych-

wsta
;

8. A niektórzy znów, i si
Elijasz ukaza; a inni, i jeden

z dawnych proroków zmar-

twychwsta.
•i

9. 1 rzek Herod: Janaja ci-
em; ale któjest ten, o którym
ja takie rzeczy sysz? I pra-

gn go widzie.

11. 10. 1 wróciwszy Apostoo-
wie, powiadali mu, co czynili.

A on wziwszy ich z sob, ust-
pi na osobno, na miejsce pu-

ste przy miecie, które zowi
Betsaida.

11.0 czem gdy si lud dowie-

dzia, szed za nim ; i przyjw-
szy ich, mówi im o królestwie

Boem; i tych, którzy uzdro-

wienia potrzebowali , uzdra-

wia.
12. A dzie pocz si ska-

nia ku wieczorowi, i przyst-

piwszy dwunastu, rzekli mu:
rozpu lud, aby odszedszy do

okolicznych miasteczek i wsi,

gospod znaleli iywno ; bo-

my tu na miejscu pustem.

13. Ale on rzek do nich: daj-

cie wy im je. A oni powie-

dzieli : nie mamywicej jakpi
chlebów i dwie ryby, chyba e-
bymy poszli i kupili na ten

wszystek lud ywnoci.

14. Albowiem byo mów o-

koo piciu tysicy. A rzek do

uczniów swoich: rozkacie im

usi gromadami po pidzie-
siciu.

15. I uczynili tak, i posadzi-

li wszystkich.

16. A on wziwszy one pi
chlebów i dwie ryby, wejrzaw-

szy w niebo, bogosawi je, i

ama, i dawa uczniom, aby
kadli przed lud.

17. I jedli, i nasyceni byli

wszyscy; i zebrano, co im zby-

o z uomków, dwanacie ko-

szów.

III. 18.1 stao si, gdy si sam
osobno modli, e z nim byli

uczniowie ; i pyta ich, mówic

:

za kogo mi poczytuj ludzie?

19. A oni odpowiadajc rze-

kli: za Jana Chrzciciela, a dru-

dzy za Elijasza, a inni mówi,
i jeden z dawnych proroków
zmartwychwsta.
20. I rzek im: a wy za kogo
mi poczytujecie? A odpowia-

dajc Piotr, rzek: za Chrystu-

sa Boego.
21. Ale on przygroziwszy im,

rozkaza, aby tego nikomu nie

powiadali,

22. Mówic, e Syn czowie-
czy musi wiele ucierpie, i od-

rzuconym bv od starszych lu-

du i od przedniejszych kapa-
nów i od uczonych w Pimie, i

by zabitym, i trzeciego dnia

zmartwychwsta.
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23. A mówi do wszystkich:

jeli kto chce za inn i, niech

si zaprze siebie samego, i niech

wemie krzy swój na kady
dzie, i niech idzie za mn.
24. Albowiem kto chce zacho-

wa ycie swoje, stracije; a kto

straci ycie swoje dla mnie,

ten je zachowa.

25. Bo có pomoe czowieko-
wi, chobycay wiatpozyska,
gdyby siebie samego straci, al-

bo o szkod przyprawi.
26. Albowiem kto si wstydzi

mnie i sów moich, tego si Syn
czowieczy wstydzi bdzie,

gdy przyjdzie w chwale swo-

jej, i Ojcowskij, i Anioów
witych. -

27. Ale powiadam wam praw-

dziwie: s niektórzy z tych,

co tu stoj, którzy nie zaznaj
mierci.aujrzkrólestwoBoe.
IV. 28. A stao si po tych mo-

wach, jakoby w osiem dni, e
wziwszy z sob Piotra i Jana
i Jakóba, wszed na gór, aby
si modli.
29. 1 gdy si modli, przemie-

ni si pozór oblicza jego, i sza-

tyjego stay si biaemi i lni-
cemi.

30. I oto, dwaj mowie roz-

mawiali z nim, a byli to Moj-

esz i Elijasz;

3 1

.

Którzy pokazawszy si w
chwale, mówili o jego zejciu,

które si miao speni w Jero-

zolimie.

32. A Piotr i ci, którzy byli z

nim, obcieni byli snem; a o-

cuciwszy si, ujrzelijego chwa-

, i dwóch mów, którzy z

nim stali.

33.1 stao si, gdy oni odeszli

od niego, e Piotr rzek do Je-

zusa: Mistrzu! dobrze nam tu

by; przeto zróbmy trzy namio-

ty: tobiejeden, i Mojeszowije-

den, i Elijaszowijeden; nie wie-

dzc, co mówi.

34. A gdy on to mówi, stal

si obok, i zacieni ich ; i bali

si, gdy oni wchodzili w obok.
35.1 sta sigos zoboku, mó-
wicy : Ten jest Syn mój miy,
jego suchajcie.

36. A gdy si sta ów gos,
znaleli Jezusa samego. I oni

milczeli, i nie powiadali w one

dni nikomu nic z tego, co wi-

dzieli.

37. A stao si nazajutrz, gdy
zstpili z góry, e spotkao go

wiele ludu.

V. 38. 1 oto,m z ludu zawo-

a, mówic: Nauczycielu! pro-

sz ci, wejrzyj na syna mego:
bo jedynego mam.
39. I oto, duch porywa go, i

zaraz krzyczy, a on rwie go tak,

e si pieni, i ledwo odchodzi

od niego, gdy sic. go na targa.

40. 1 prosiem uczniów twych.

aby go wygnali, i nie mogli.

41. Tedy Jezus odpowiadajc
rzek: o rodzie niewierny i pi

wrotny! dokdie bd /. wami.
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i dokde was cierpie bd?
Przywied tu syna swego.

42. A wtem, gdy on przycho-

dzi, porwa go dyjabe i tar-

ga; ale Jezus zgromi ducha

nieczystego, i uzdrowi mo-
dzieca, i odda go ojcu jego,

43. I zdumieli si wszyscy
na wielk moc Bo. A gdy
si wszyscy dziwowali temu
wszystkiemu, co czyni Jezus,

rzek do uczniów swoich:

44. Skadajcie wy do uszu

swoich sowa te ; albowiem Syn
czowieczy bdzie wydany w
rce ludzkie.

45. Lecz oni nie zrozumieli

sowa tego, i byo zakryte

przed nimi, tak e go poj nie

mogli, i bali si go spyta o so-
wo to.

VI. 46. 1 wszcza si rozmo-

wa midzy nimi, ktoby z nich

by wikszym.
47. A Jezus widzc myl ser-

ca ich, wziwszy dzieci, po-

stawi je przy sobie,

48. 1 rzek im : ktoby przyj
to dziecitko w imieniu mojem,
mnie przyjmuje; a ktoby mnie
przyj, przyjmuje tego, któ-

ry mi posa; albowiem kto

jest najmniejszy midzy wami
wszystkimi, ten bdzie wiel-

kim.

49.AJan odpowiadajcrzek:
Mistrzu! widzielimy pewnego
w imieniu twojem dyjabówwy-
ganiajcego, i zabronilimymu,

dla tego e za tob z nami nie

chodzi.

50. 1 rzek do niego Jezus : nie

zabraniajcie mu ; bo kto nie jest

przeciwko nam, za nami jest.

51. A gdy si wypeniy dni,

emia by wzity w gór, sta-

o si, e zwróci oblicze swoje,

aby i do Jerozolimy.

52. 1wysa posaców przed

sob, którzy idc weszli do mia-

steczka Samarytaskiego, aby
mu przygotowa gospod.
53. Lecz oni go nie przyjli,

dlatego e oblicze jego byo
zwrócone ku Jerozolimie.

54. A widzc to uczniowie je-

go Jakób i Jan, rzekli: Panie!

chcesz, a powiemy, aby ogie
zstpi z nieba, i spali ich, jak
i Elijasz uczyni?
55. Ale Jezus obróciwszy si,

zgromi ich i rzek: nie wie-

cie, czyjego wy ducha jeste-

cie.

56. Albowiem Syn czowieczy
nie przyszed, zatraca dusze

ludzkie, aleje zachowa. I szli

do inszego miasteczka.

VII. 57. A stao si, gdy oni

szli, e w drodze rzek kto do

niego: pójd za tob, dokdkol-
wiek pójdziesz, Panie!

58.1 rzek mu Jezus : lisy ma-

jjamy, i ptaki niebieskie gnia-

zda ; ale Syn czowieczy nie ma,
gdzieby gow skoni.
59.1 rzek do drugiego : pójd

za mn! Ale on rzek: Panie!
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pozwól mi pierwej odej i po-

grzee ojca mego.

60. Ale mu Jezus rzek: nie-

chaj umarli grzebi umarych
swoich, a ty poszedszy, opo-

wiadaj królestwo Boe.
61. Rzek te i drugi: pójd

za tob, Panie! ale mi pierwej

pozwól poegna si z tymi,

którzy s w domu moim.
62. A rzek do niego Jezus:

aden, któryby przyoy rk
swoj do puga, i oglda si
nazad, nie jest sposobnym do

królestwa Boego.

ROZDZIA 10.

I. Rozesanie siedemdziesiciu uczniów 1—16. II.

Powrót tyche 17—24. EL Podobiestwo o

miosiernym Samarytaninie 25—37. IV. Pan
w domu Maryi i Marty 38—42.

POTEM naznaczy Pan i

-^- innych siedemdziesiciu, i

rozesa ich po dwóch przed

obliczem swojem do kadego
miasta i miejsca, dokd sam
mia przyj.
2. I mówi im: niwo wpraw-

dzie wielkie, ale robotników

mao; procie tedy Pana ni-
wa, aby wysa robotników na
niwo swoje.

3. Idcie; oto, ja posyam was
jak baranki midzy wilki.

4. Nie nocie mieszka, ani

torby, ani obuwia, i nikogo w grzechy.

6. I jeliby tani by jaki syn

pokoju, spocznie na nim pokój

wasz; a jeli nie, wróci do

was.

7. A w tyme domu mieszkaj-

cie, jedzc i pijc to, co maj,
albowiem godzien jest robotnik

zapaty swojej: nie przechod-
cie z domu do domu.
8. I jeli do którego miasta

wejdziecie, i przyjm was, jedz-

cie, co przed was poo;
9 . 1 uzdrawiajcie chorych , któ-

rzybyw niem byli, imówcie im

:

przybliyo si do was króle-

stwo Boe.
10. A jeli do którego miasta

przyjdziecie, i nie przyjm was,

wyszedszy na ulicejego, mów-
cie:

11. I proch, który przylgn
do nas z miasta waszego, otrz-

samy na was; ale wiedzcie to,

e si przybliyo do was kró-

lestwo Boe.
12. A mówi wam: e Sodo-

mie w on dzie lój bdzie, ni
onemu miastu.

13. Biada tobie, Chorynie!
biada tobie, Betsaido! bo gdyby
si byy w Tyrze i w Sydonie

te cuda stay, które si sta \ w
was, dawnoby byy w worze i

w popiele Biedzc, aoway za

drodze nie pozdrawiajcie;

5. A do któregokolwiek domu
wnijdziccio, naprzód mówcie:
pokój temu domowi.

14. Dlatego Tyrow i i Sydono
wi lej bdzie na sdzie, nieli

wam.
15. A ty, Kapemauml kt<5
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a do nieba wywyszone, a do

pieka strcone bdziesz.

16. Kto was sucha, mnie su-
cha; a kto wami gardzi, mn
gardzi ; a kto mn gardzi, gar-

dzi tym, który mi posa.
II. 17. A wrócili oni siedem-

dziesiciu z radoci, mówic:
Panie! i dyjabli si nam podda-

j w imieniu twojem.

18. Tedy im rzek : widziaem
szatana jak byskawic z nie-

ba spadajcego.

19. Oto, daj wam moc, aby-

cie deptali po wach i po nie-

dwiadkach i po wszystkiej mo-
cy nieprzyjacielskiej, i nic wam
nie zaszkodzi.

20. Ale nie z tego si radujcie,

i si wam duchy poddaj ; ale

radujcie si raczej, e imiona

wasze zapisanesw niebiesiech.

21. Oneje godziny rozrado-

wa si Jezusw duchu, i rzek:
wysawiam ci, Ojcze, Panie

nieba i ziemi ! e te rzeczy za-

kry przed mdrymi i roztrop-

nymi, a objawie je prostacz-

kom; zaprawd, Ojcze! tak si
upodobao tobie.

22. Wszystko dane mi jest od
Ojca mego; i nikt nie wie, kto

jest Syn, tylko Ojciec, i kto jest

Ojciec, tylko Syn, i ten, komu
Syn objawi zechce.

23. I obróciwszy si do ucz-

niów na osobnoci, rzek: bo-
gosawione oczy, które widz
to, co wy widzicie.

24. Bo powiadam wam, i wie-

lu proroków i królówdao wi-

dzie to, co wy widzicie, i nie

widzieli ; i sysze to, co syszy-
cie, i nie syszeli.

III. 25. 1 oto, pewien zakono-

znawca powsta, kuszc go i

mówic : Nauczycielu ! co mam
czyni, abym odziedziczy y-
wot wieczny?

26. A on rzek do niego : w za-

konie co napisano?jak czytasz?

27. A on odpowiadajc rzek:
Bdziesz miowa Pana, Boga
twego, ze wszystkiego serca

swego, i ze wszystkiej duszy

swojej, i ze wszystkiej siy
swojej, i ze wszystkiej myli
swojej ; i bliniego swego jak

siebie samego.

28. 1 rzek mu: dobrze odpo-

wiedzia; to czy, a bdziesz

yj.
29. Aon, chcc samego siebie

usprawiedliwi, rzek do Jezu-

sa: i któ jest blinim moim?
30. A Jezus odpowiadajc

rzek: Czowiek pewien szed
z Jerozolimy do Jerycha, i

wpad midzy zbójców, którzy

zupiwszy go i rany mu zadaw-

szy, odeszli, na pó umarego
zostawiwszy.

31.1 zdarzyo si, e kapan
pewien szed ona drog, i uj-

rzawszy go, pomin.
32. Take i Lewita, przybyw-

szy na to miejsce, podszed, i

ujrzawszy go, min.
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33. A Samarytanin pewienja-

dc, podszed ku niemu, i uj-

rzawszy go, uali si nad nim.

34. 1 przystpiwszy zawiza
rany jego, nalewajc oliwy i

wina, a wsadziwszy go na swo-

je bydl, wiód go do gospody,

i mia staranie o nim.

35. A nazajutrz odjedajc,
wyj dwa srebrne pienidze,

i da gospodarzowi, mówic
mu: miej o nim staranie, i co-

kolwiek nad to wydasz, ja, gdy
wróc, oddam ci.

36. Który tedy z tych trzech,

zdaniem twojóm, by blinim
temu, którywpad midzy zbój-

ców?
37. A on rzek: ten, który u-

czyni miosierdzie nad nim.

Rzek mu tedy Jezus : ide, u-

czy i ty podobnie.
IV. 38. I stao si, gdy oni

szli, e wszed do jednego mia-

steczka, a niewiasta pewna, i-

mieniem Marta, przyja go do

domu swe^o.

39. A ta miaa siostr, któr
zwano Maryj, i ta usiadszy u

nógJezusowych, suchaa sów
jego.

40. Ale Marta bya zaprz-
tnita rozmaitemi posugami, i

przystpiwszy rzeka: Panie!

czy nie dbasz, e siostra moja
zostawia mi sam, abym po-

sugiwaa? Powiedz jej wic,
aby mi pomoga.
41. A odpowiadajc Jezus

rzek jej : Marto, Marto! o wiele

si troszczysz i kopoczesz:

42. Ale jedno tylko jest po-

trzebne. A Maryja dobr czst-

k wybraa, która jej odjta
nie bdzie.

ROZDZIA 11.

I. Tre i moc modlitwy 1—13. II. Jezus wygania
dyjaba 14—28. HI. Gromi niewiar i obud
Faryzeuszów 29—54.

" STAO si, gdy on w nie-
J- którem miejscu si modli
i przesta, e rzek do niego

jeden z uczniów jego: Panie!

naucz nas modli si, jak i Jan
nauczy uczniów swoich.

2. I rzek im: gdy si modli-

cie, mówcie: Ojcze nasz, który
jest w niebiesiech! wi si
imi twoje; przyjd królestwo

twoje; bd wola twoja, jako w
niebie, tak i na ziemi.

3. Chleba naszego powsze-

dniego daj nam na kady dzie.

4. I odpu nam grzechy na-

sze ; albowiem i my odpuszcza-

my kademu winowajcy swe-

mu. I nie wwód nas w poku-

szenie, ale nas zbaw ode zego.
5. 1 rzek do nich: któ z was
mie bdzie przyjaciela, i pój

dzie do niego o pónocy i rzecze

mu: przyjacielu! poycz mi

trzy chleby;

6. Albowiem przyjació mój

przyszed z drogi do mnie, a nic

mam, co przed nim pooy.
7. A on bdc w domu, odpo

wiedziaby,mówic: nic npr
j
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krzaj mi si; ju drzwi zam-

knite, a dziatki mojes zemn
wóku ; niemog wsta, abym
ci da.
8.Powiadamwam: chocia nie

dla tego wstanie i da mu, e
jest przyjacielem jego, wszak-

e dla natrctwa jego wstanie

i da mu, ile potrzebuje.

9. I ja wam powiadam: pro-

cie, a bdzie wam dano; szu-

kajcie, a znajdzieci; koaczcie,

a bdzie wam otworzono.

10. Kady bowiem, kto prosi,

dostaje, i kto szuka, znajduje,

i temu, co koacze, bdzie o-

tworzono.

11. A który z was jest takim

ojcem, e gdyby go syn prosi

o chleb, daby mu kamie? al-

bo gdyby prosi o ryb, zamiast

ryby daby mu wa?
12. Albo gdyby go prosi o ja-

je, daby mu niedwiadka?
13. Jeli wy tedy, bdc zy-

mi, umiecie dary dobre dawa
dzieciom swoim, o ile wicej
Ojciec wasz niebieski da Du-
cha witego tym, którzy go o

niego prosz?
II. 14. I wygania dyjaba,

który by niemy. A stao si,

gdy wyszed dyjabe, e prze-

mówi niemy; i dziwowa si
lud.

15. Ale niektórzy z nich mó-
wili : przez Belzebuba, ksi-
cia dyjabów, wygania dyja-

bów.

16. A drudzy, kuszc go, -
dali od niego znaku z nieba.

17. Ale on, wiedzc myli ich,

rzek im: Kade królestwo,

rozdwojone samo w sobie, pu-

stoszeje, i dom, rozdwojony w
sobie, upada.

18. A jeli i szatan rozdwojo-

ny jest sam z sob, jake si
ostoi królestwo jego ? albowiem
powiadacie, i przez Belzebuba
wyganiam dyjabów.
19. I jeli ja przez Belzebuba

wyganiam dyjabów, synowie
wasi przez kogó wyganiaj?
Dlatego sdziami waszymi oni

bd.
20. A jeli ja palcem Boym

wyganiam dyjabów,tedy przy-
szo do was królestwo Boe.
21. Gdy mocarz uzbrojony

strzee swego paacu, w spo-

koju s majtnoci jego;

22. Ale gdy mocniejszy od

niego nadszedszy, zwyciy
go, zabiera wszystk bro je-

go, w któr ufa, i upy jego

rozdaje.

23. Kto nie jest ze mn, prze-

ciwko mnie jest, i kto nie zbie-

ra ze mn, rozprasza.

24. Gdy duch nieczysty wyj-

dzie z czowieka, chodzi po

miejscach suchych, szukajc
odpoczynku, a nie znajdujc,

mówi: wróc do domu swego,

skd wyszedem;
25.Iprzyszedszy,znajdujego

umiecionym i przyozdobionym.
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2G. Wtedy idzie i bierze z sob
siedmiu inszych duchów gor-

szych od siebie, i wszedszy
mieszkaj tam, i bywa ostatni

stan czowieka onego gorszy

nieli pierwsze.

27. stao si, gdy on to mó-
wi, e wzniósszy gos pewna
niewiasta z ludu, rzeka mu:
bogosawionyywot, który ci
nosi, i piersi, które ssa!

28. A on rzek: owszem, bo-
gosawieni s, którzy suchaj
sowa Boego i strzeg go.

III. 29. A gdy si lud groma-
dzi, pocz mówi: ród tenjest

zy; znaku da, i znak nie b-
dzie mu dany, chyba znak Jo-

nasza proroka.

30. Albowiem jak Jonasz by
znakiem dla Niniwczyków, tak

bdzie i Syn czowieczy dla ro-

du tego.

31

.

Królowa z poudnia stanie

na sdzie z mami rodu tego,

i potpi ich; bo przysza od

kraców ziemi, aby sucha
mdroci Salomona; i oto, tu

wicej nieli Salomon.

32. Mowie Niniwiccy stan
na sdzie z tym rodem, i pot-
pi go ; bo upamitali si w sku-

tek kazania Jonasza; i oto, tu

wicej nieli Jonasz.

33. A nikt, zapaliwszy wie-
c, nie stawia jej w skrytoci,

ani pod korzec, ale na wieczni-

ku, aby ci, którzy wchodz, wi-

dzieli wiato.

34. wiatem ciaa jest oko;

jeli tedy oko twoje szczerejest,

i cae ciao twoje jasne bdzie;
ajeli ze jest, i ciao twoje cie-

mne bdzie.

35. Patrzaje tedy, aby wia-
to, które jest w tobie, ciemno-

ci nie byo.
36. Jeli tedy cae ciao twoje

jasne bdzie, nie majc adnej
czstki zamionej, bdzie cae
tak jasne, jak gdyby ci wie-
ca blaskiem owiecia.
37. A gdy to mówi, prosi go

pewien Faryzeusz, aby jad o-

biad u niego ; a wszedszy, u-

siad do stou.

38. A widzc to Faryzeusz,

dziwowa si,e si wprzód nie

umy przed obiadem.

39. A Pan rzek do niego: te-

raz wy, Faryzeusze, oczy-

szczacie to, co jest zewntrz
kubka i misy; ale to, co jest

wewntrz was, pene jest u-
pieztwa i zoci.
40. Szaleni! czy ten, który

uczyni to, co jest zewntrz, nie

uczyni te tego, co jest we-

wntrz?
41. Ale z tego, co macie, daj-

cie jamun; i oto, wszystko

wam jest czyste.

42. Ale biada wara Faryzeu-

szom, e dajecie dziesicin I

mity i z ruty i z kadego zie-

la, a opuszczacie sd i mi »>sc

Hoa/, te rzeczy trzebaby czj

ni, i tamtych nie <>]»' u'.
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43. Biada wam Faryzeuszom,

e miujecie przedniejzse sto-

ki w bónicach i pozdrawiania

na rynkach.

44. Biada wam, uczeni w Pi-

mie i Faryzeusze, obudnicy

!

ecie jak groby, których nie

wida, a ludzie, którzy po nich

chodz, nie wiedz o nich.

45. A odpowiadajc pewien

zakonoznawca, rzek mu: Na-
uczycielu! to mówic i nas

lysz.

46. A on rzek: i wam zako-

noznawcom biada, e obcia-
cie ludzi brzemionami niezno-

nemi, a sami si jednym pal-

cem swoim tych brzemion nie

dotykacie.

47. Biada wam, e budujecie

groby proroków, a ojcowie wasi

pozabijali ich.

48. Zatem wiadczycie, e
si kochacie w uczynkach oj-

ców swoich; albowiem oni ich

pozabijali, a wy budujecie gro-

by ich.

49. Dlatego i mdro Boa
rzeka: Poszl do nich proro-

ków i apostoów, i z nich nie-

których zabij i przeladowa
bd;
50. Aby poszukiwano od te-

go rodu krwi wszystkich pro-

roków, wylanej od zaoenia
wiata,

51. Od krwi Abla a do krwi
Zacharyjasza,któryzginmi-
dzy otarzem i wityni; zai-

ste, powiadam wam, poszuki-

wa jj bd od rodu tego.

52. Biada wam zakonoznaw-

com, ecie wzili klucz umie-

jtnoci; samicie nie weszli, i

tym, którzy wnij chcieli, za-

branialicie.

53. A gdy im to mówi, pocz-
li na uczeni w Pimie i Fary-

zeusze bardzo nastawa, i wy-
pytywa go o wiele rzeczy,

54. Czyhajc na i szukajc,

aby co uchwyci z ust jego, e-
by go oskary.

ROZDZIA 12.

I. Jezus kae si strzedz obudy, niewaciwej oba-

wy, akomstwa i pogaskiej troski 1—34. II.

Napomina do czujnoci i wiernoci 35—48.

HI. Mówi o rozdwojeniu jakie sprawi Ewan-
gielija 49—53. IV. i o znakach czasu 54—59.

TT7TEDY, gdy si zgroma-
* ^ dzio wiele tysicy ludu,

tak i jedni po drugich deptali,

pocz mówi do uczniów swo-

ich: Przedewszystkiem strze-

cie si kwasu Faryzeuszów,

którym jest obuda.
2. A nic nie jest skrytego, co-

by nie miao by objawione, i

nic tajemnego, czegoby si do-

wiedzie nie miano.

3. Przeto, cocie mówiliw cie-

mnoci, na wietle syszane b-
dzie, i cocie do ucha szeptali

w komorach, obwoywane b-
dzie na dachach.

4. A mówi wam, przyjacio-

om moim: nie bójcie si tych,

którzy zabijaj ciao, a potem
nic wicej uczyni nie mog.
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5. Ale wska wam, kogo si
ba macie: bójcie si tego, któ-

ry gdy zabije, ma moc wrzuci
do ognia piekielnego; zaiste,

powiadam wam, tego si bójcie.

6. Czyli piciuwróbelkównie
sprzedaj za dwa pieniki? i

ani jeden z nich nie jest zapo-

mniany przed obliczem Boem.
7. Ale i wosy na gowie wa-

szej wszystkie spoliczone.Nie

bójcie si tedy; wicej znaczy-

cie ni wiele wróbelków.

8. A mówi wam: Ktokolwiek
wyzna mi przed ludmi, tego

i Syn czowieczy wyzna przed

Anioami Boymi;
9. A ktoby si mnie zapar

przed ludmi, tego i ja si za-

pr przed Anioami Boymi.
10. I kademu, kto rzecze

sowo przeciwko Synowi czo-
wieczemu, bdzie odpuszczo-

no; ale temu, kto bluni prze-

ciwko Duchowi witemu, nie

bdzie odpuszczono.

1 1

.

A gdy wodzi wasbd do

bónic, i do przeoonych, i do

zwierzchnoci, nie troszczcie

si, jak i co ku obronie odpo-

wiedzie, albo co mówi macie.

12. Albowiem Duch wity
nauczy was oneje godziny, co

mówi naley.
13. I rzek mu jeden z ludu:

Nauczycielu! powiedz bratu

memu, aby si ze mn podzieli

dziedzictwom.

14. A on rzek mu: czowie-

cze ! któmi postanowi sdzi
albo dzielc midzy wami?
15. 1 rzek do nich: patrzcie,

a strzecie si akomstwa, gdy
nie na tem, e kto ma wiele ma-
jtnoci, ywot jego zaley.

16.1 powiedzia im podobie-
stwo,mówic: U pewnego czo-
wieka bogatego pole obfity uro-

dzaj przynioso.

17. I rozmyla sam w sobie,

mówic : có uczyni, kiedy nie

mam gdzie zgromadzi urodza-

jów swoich?

18. I rzek: to uczyni: roz-

wal gumna swoje i wiksze
pobuduj, i zgromadz tam
wszystkie urodzaje swoje i do-

bra swoje;

19.1 rzekn duszy swojej : du-

szo ! masz wiele dóbr zoonych
na wiele lat; odpocznije, jedz,

pij, bd dobrej myli.

20. Ale mu rzek Bóg: o gu-
pi! tej nocy upomn si duszy

twojej od ciebie, a to, co na-

gromadzi, czyje bdzie?
21. Tak bdzie i z tym, który

dla siebie skarbi, a nie jest bo-

gaty w Boga.

22. 1 rzek do uczniów swoich:

dlatego powiadani wam, nie

troszczcie si o ycie swoje, ci^-

bycie jedli, ani o ciao, ezem-

byoie sir odziewali.

28. Waniejsze jest ycie ni
pokarm, i ciao ni odzienie.

24. Przypatrzcie si krokom,
iz nie sieja ani zna., i nie maja
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spiarni ani gumna, a Bóg* y-
wi je; o ile wy zacniej si jeste-

cie od ptaków?
25. I któ z was, troskliwie

mylc, moe przyda do wzro-

stu swego okie jeden?

26. Jeeli wic i najmniejszj
rzeczy nie moecie, czemu si
o inne troszczycie?

27. Przypatrzcie si lilijom,

jak rosn : nie pracuj, ani prz-
d ; a powiadam wam : ani Salo-

mon w caej sawie swojej nie

by tak przyodziany, jak jedna

z nich.

28. Ajeli traw na polu, któ-

ra dzi jest, a jutro bdzie w
piec wrzucon, Bóg tak przyo-

dziewa, jake daleko wicej
was? o maowierni!

29. Wy tedy nie pytajcie si,

cobycie je albo pi mieli,

i nie sigajcie daleko myla-
mi.

30. Bo tego wszystkiego na-

rody wiata szukaj ; ale Ojciec

wasz wie, e tego potrzebuje-

cie.

31. Ale szukajcie królestwa

Boego, a to wszystko bdzie
wam przydane.

32 . Nie bój si, maluczkie stad-

ko ! albowiem si upodobao Oj-

cu waszemu da wam króle-

stwo.

33. Przedawajcie majtnoci
swoje, i dawajciejamun; go-

tujcie sobie mieszki, które nie-

wiotszej, skarb w niebiesiech,

którego nie ubywa, gdzie zo-
dziej przystpu nie ma, ani mól

nie psuje.

34. Albowiem gdziejest skarb

wasz, tam bdzie i serce wasze.

II. 35. Niech bd przepasa-

na biodra wasze, i wiece zapa-

lone.

36. A wy bdcie podobni lu-

dziom oczekujcym pana swe-

go,a wróci z wesela, aby, kie-

dy przyjdzie i zakoacze, wnet
mu otworzono.

3 7 .Bogosawieni sudzy owi

,

których pan, gdy przyjdzie,

znajdzie czuwajcych. Za-

prawd powiadam wam, i si
przepasze, i posadzi ich u sto-

u, i przystpiwszy, bdzie im
suy.
38. 1 jeliby przyszed o dru-

giej stray, i jeliby o trzeciej

stray przyszed, i znalazby
tak, bogosawieni s sudzy
owi.

39. A to wiedzcie, e gdyby
wiedzia gospodarz, o której

godzinie zodziej ma przyj,
czuwaby i nie dopuciby pod-

kopa domu swego.

40. Przeto i wy bdcie go-

towi; bo w chwili, w której si
nie spodziewacie, Syn czowie-

czy przyjdzie.

41. I rzek mu Piotr: Panie!

do nasze mówisz to podobie-
stwo, czy te i do wszystkich?

42. A Pan rzek: kto tedyjest

szafarzem wiernym i roztrop-
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nym, którego postanowi pan
nad czeladzi swoj, aby im
dawa ywno naznaczon
czasu swego i

43. Bogosawiony ów suga,
którego pan jego, gdy przyj-

dzie, znajdzie tak czynicym;
44.Zaprawdpowiadamwam,
e go nad wszystkiemi dobra-

mi swemi postanowi.

45. Alejeliby rzek suga ów
w sercu swojem: odwleka pan
mój przyjcie swoje, i poczby
bi sugi i suebnice, a je,
pi i upija si,

46. Przyjdzie pan owego su-
gi, dnia, którego si nie spodzie-

wa, i godziny, której nie wie,

i rozetnie go, i wyznaczy mu
dzia równy z niewiernymi.

47. Ów za suga, który zna
wol pana swego, i nie by go-

tów i nie uczyni wedug woli

jego, bdzie mocno karany;

48. Ale który nie zna, a uczy-

ni rzeczy godne karania, mniej

bdzie karany. Od kadego bo-

wiem, komu wiele dano, wiele

si upominabd ; a komu wie-

le powierzono, od tego wicej
da bd.
III. 49. Ogie na ziemi rzu-

ci przyszedem, i jakebym
chcia, eby si ju rozpali!

50. Ale musz by chrztem o-

chrzczony ; ijake mi tskno,a
si to wykona!
51. Ozy mniemacie, e prz\r-

szedem dawa pokój na ziemi?

Bynajmniej, powiadam wam,
lecz rozdwojenie.

52.Albowiemodtdbdziepi-
ciu w jednym domu rozdwojo-

nych, trzech przeciwko dwom,
i dwóch przeciwko trzem.

53. Powstanie ojciec przeciw-

ko synowi i syn przeciwko oj-

cu, matka przeciwko córce i

córka przeciwko matce, wie-
kra przeciwko synowej swojej

i synowa przeciwko wiekrze
swojej.

IV. 54. Amówi i do ludu: gdy
widzicie obok wschodzcy od
zachodu, zaraz mówicie : ulewa
nadchodzi; i bywa tak;

55. 1 gdy wiatr wiejcy od po-

udnia, mówicie: upa bdzie;
i bywa tak.

56. Obudnicy! oblicze ziemi

i nieba umiecie rozpoznawa,
a czasu tego jake nie rozpo-

znajecie?

57. A dla czego i sami z sie-

bie nie sdzicie, co jest spra-

wiedliwe?

58. Gdy tedy idziesz z prze-

ciwnikiem swoim przed urzd,

staraje si w drodze uwolni
si od niego, aby ci czasem nie

pocign przed sdziego, i s-
dzia nie poda ci pachokowi,
i pachoek nie wrzuci l ci do

wizienia.

59. Powiadani ci: nic w\

j

dzicsz stamtd, póki nic oddl

do ostatniego pienika.



. ukasz, 13. 129

ROZDZIA 13.

I. Jezus wzywa do upamitania si 1—5. II. Podo-

biestwo o figowem drzewie 6—9. HI. Uzdro-

wienie niewiasty w sabat 10—17. IV. Przy-

równanie królestwa Boego do ziarna gorczy-

cznego i do kwasu 18—22. V. Kto bdzie zba-

wiony? 23—30. VI. Odpowied Chrystusa na

zawiadomienie, e Herod cbce go zabi 31— 35.

A BYLI natenczas obecni
-^- niektórzy, co oznajmili

mu o Galilejczykach, których

krew Piat pomiesza z ofiara-

mi ich.

2. A Jezus odpowiadajc
rzek im : czy mniemacie, e ci

Galilejczycy byli wikszymi
grzesznikami od wszystkich in-

nych Galilejczyków, i takie

rzeczy ucierpieli?

3. Bynajmniej, mówi wam;
ale jeli nie upamitacie si,

wszyscy tak samo poginiecie.

4. Albo osiemnastu owych, na
których upada wiea w Syloe
i zabia ich, czy mniemacie, e
ci winniejszymi byli od wszyst-

kich ludzi mieszkajcychw Je-

rozolimie?

5. Bynajmniej, mówi wam;
ale jeli nie upamitacie si,

wszyscy podobnie poginiecie.

II. 6. 1 powiedzia im to podo-
biestwo : Pewien czowiek
mia figowe drzewo zasadzone
w winnicy swojej, i przyszed-
szy szuka na niem owocu, i nie

znalaz.

7. Tedy rzek do winiarza : o-

to, przez trzy lata przychodz
i szukam owocu na tern drze-

wie figowem, i nie znajduj,
p.

Wytnije je; bo po có ziemi
bezuyteczn czyni?

8. Ale on odpowiadajc rzek
mu: panie! pozostaw je jeszcze

i na ten rok, a je okopi i ob-o gnojem;

9. Moe przyniesie owoc, a je-

li nie, potem je wytniesz.

III. 10. A naucza w jednej

bónicy w sabat.

11. I oto, bya tam nie-

wiasta, która miaa ducha nie-

mocy osiemnacie lat, a bya
skurczona, tak e si adn
miar nie moga wyprosto-

wa.
12. T, gdy ujrza Jezus, za-

woa do siebie i rzek jej: nie-

wiasto ! uwolniona od niemocy
swojej.

13.1woy na ni rce, i za-

raz wyprostowaa si, i chwali-

a Boga.
14. A odpowiadajc przeoo-

ny bónicy, który si bardzo
gniewa, e Jezus w sabat u-

zdrawia, rzek do ludu: sze
dni jest, w które trzeba robi;
w te wic dni przychodzc lecz-

cie si, a nie w dzie sabatu.

15. Tedy mu odpowiedzia
Pan i rzek: obudniku, czyli
kady z was w sabat nie od-
wizuje wou albo osa swego
od obu, i nie wiedzie, eby go
napoi?
16. A ta córka Abrahamowa,

któr by zwiza szatan oto
ju osiemnacie lat, nie miaa
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by rozwizan od tychwizów
w dzie sabatu?

17.1 gdy on to mówi, zawsty-

dzili si wszyscy przeciwnicy

jego, i wszystek lud radowa
si ze wszystkich chwalebnych

czynów, które wykonywa.
IV. 18. Tedy rzek: do czegó

podobne jest królestwo Boe, i

do czegó je przyrównam?
1 9 . Podobnej estdo ziarna gor-

czycznego , które wziwszy
czowiek, wrzuci do ogrodu

swego; i roso i stao si drze-

wem wielkiem, a ptaki niebie-

skie robiy sobie gniazda na ga-

ziach jego.

20. 1 rzek znowu: do czegó
przyrównam królestwo Boe?
21. Podobne jest do kwasu,

który wziwszy niewiasta, roz-

czynia w trzech miarach m-
ki, a wszystko skiso.

22. I chodzi po miastach i

miasteczkach nauczajc, i kie-

rujc drog swoj do Jerozoli-

my.
V. 23. 1 rzek mu pewien: Pa-

nie! czy mao jest tych, którzy

bd zbawieni? a on rzek do
nich:

24. Usiujcie wej przez cia-

sn bram; albowiem powia-
dam wam: wielu bdzie chcia-

o wnij, ale nie bd mogli.

25. Skoro wstanie gospodarz
i zamknie drzwi, i poczniecie

sta przede drzwiami i koata

nie, otwórz nam! i on odpowia-

dajc rzecze wam: nie wiem,
skd jestecie,

26. Wtedy poczniecie mówi:
jadalimy przed obliczem two-

jem i pilimy, i na ulicach na-

szych nauczae.
27. A on rzecze: powiadam

wam, nie wiem, skd jestecie;

odstpcie ode mnie wszyscy,

którzy czynicie nieprawo.
28. Tam bdzie pacz i zgrzy-

tanie zbów, gdy ujrzycie A-
brahama, i Izaaka, i Jakóba, i

wszystkich proroków w króle-

stwie Boem, a samych siebie

precz wyrzuconych.
29.1 przyjd od wschodu i od

zachodu, i od pónocy i od po-

udnia, i usid za stoem w
królestwie Boem.
30. 1 oto, s ostatni, którzy b-
d pierwszymi, i s pierwsi,

którzy bd ostatnimi.

VI. 31. Tego dnia przyst-
pili niektórzy z Faryzeuszów,

mówic mu: wyjd i id std:
bo ci Herod chce zabi.

32. I rzek im: idcie i po-

wiedzcie temu lisowi: oto, wy-
ganiam dyjablów, i ozdrawiam
dzi i jutro, i trzeciego dnia

skocz.
83. Ale musz dzi i jutro i po-

jutrze odbywa drog: bo nie

moe by, aby prorok mia
na nie w Jerozolimie.

34. Jerozolimo! Jerozolimo!
we drzwi, mówic: panie, pa- która zabijasz proroków, i kn
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mionujesz tych, którzy do cie-

bies posani ; ilekro chciaem
zgromadzi dzieci twoje, jak

kokosz zgromadza kurczta
swoje pod skrzyda, i nie chcie-

licie.

35. Oto, dom wasz pustym zo-

stawiony wam bdzie. A zapra-

wd powiadam wam, e mi nie

ujrzycie,a przyjdzie czas, gdy
rzeczeeie: bogosawiony, któ-

ry przychodzi w imieniu Pa-
skiem.

ROZDZIA 14.
I. Pan w sabat uzdrawia opuchego 1—6. U. Do

pokory napomina 7—11. III. Ubogich na
uczty wzywa kae 12—15. IV. Podobiestwo
o wielkiej wieczerzy 16—25. V. Co trzeba

czyni, eby by prawdziwym uczniem Chry-

stusa 26—35.

" STAO si, gdy wszed Je-
-*- zusw domjednego przedniej

-

szego Faryzeusza w sabat, aby
je chleb, e go oni podstrze-

gali.

2. 1 oto, czowiek pewien opu-

chy by przed nim.

3. 1 odpowiadajc Jezus rzek
do zakonoznawców i do Fary-

zeuszów, mówic : czy godzi si
w sabat uzdrawia? A oni mil-

czeli.

4. Tedy on ujwszy go, uzdro-

wi i odprawi.
5. I odpowiadajc rzek do

nich : którego z was osie albo

wó wpadnie w studni, a nie

wnet go wycignie w dzie sa-

batu?

6. I nie mogli mu na to odpo-

wiedzie.

II. 7. A powiedzia i wezwa-
nym podobiestwo, uwaajc,
jak pierwsze miejsca obierali,

mówic do nich:

8. Gdyby od kogo by we-
zwany na wesele, nie siadaje
na pierwszem miejscu, aby cza-

sem zacniejszy nad ci nie by
wezwany od niego;

9. I przyszedszy ten, który

ciebie i onego wezwa, rzekby
tobie: daj temu miejsce; iwte-

dyby ze wstydem usiad na o-

statniem miejscu.

10. Ale gdyby by wezwany,
poszedszy, usid na osta-

tniem miejscu; aby, gdy przyj-

dzie ten, który ci wezwa,
rzek tobie: przyjacielu! sid
wyej; wtedy bdziesz mia
cze przed wspósiedzcymi
z tob.
11. Bo kady, kto siebie wy-

wysza, bdzie poniony, i kto

si unia, bdzie wywyszony.
III. 12. A mówi i temu, któ-

ry go by wezwa: gdy wypra-

wiasz obiad albo wieczerz, nie

wzywaje przyjació swoich,

ani braci swoich, ani krewnych
swoich, ani ssiadów bogatych,

eby ci czasem i oni nawza-

jem nie wezwali, i staaby ci

si odpata.

13. Ale gdy wyprawiasz u-

czt, wezwij ubogich, uo-
mnych, chromych i lepych,

14. I bogosawionym b-
dziesz; gdy nie maj czem ci
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odpaci, odpaceniem ci bo-

wiem bdzie przy zmartwych-
wstaniu sprawiedliwych.

15. A usyszawszy to jeden

ze wspósiedzcych, rzek mu:
bogosawiony, który je chleb

w królestwie Boem.
IV. 16. A on mu rzek: Czo-

wiek pewien wyprawi wiecze-

rz wielk, i zaprosi wielu;

17.1posasug swego w go-

dzin wieczerzy, eby rzek za-

proszonym: pójdcie! bo ju
wszystko gotowe.

18.1 poczli si wszyscy co do

jednego wymawia. Pierwszy
mu rzek: kupiem wie, i mu-
sz i oglda j; prosz ci,

miej mi za wymówionego.
19. A drugi rzek: kupiem
pi jarzm woów, i id ich do-

wiadczy; prosz ci, miej mi
za wymówionego.
20. A inny rzek: on po-

jem, dlatego przyj nie mo-

21. I wróciwszy ów suga,
oznajmi to panu swemu. Wte-
dy rozgniewawszy si gospo-

darz, rzek sudze swemu: wy-
nijd prdko na ulice i na dro-

gi miejskie, i ubogich i uo-
mnych i chromych i lepych
wprowad tu.

22.1 rzek suga : panie ! stao

si, jakc rozkaza, i jeszcze

jest miejsce.

23. I rzek pan do sugi: wy-
nijd na drogi i midzy oplot

ki, i przymu wnij, aby by
napeniony dom mój.

24. Albowiem powiadamwam

,

e aden z owych mów, któ-

rzy byli zaproszeni, nie zako-

sztuje wieczerzy mojej.

25. A szo z nim wiele ludu; i

obróciwszy si, rzek do nich:

V. 26. Jeli kto idzie do mnie,

a niema w nienawici ojca swe-

go, i matki, i ony, i dzieci, i

braci, i sióstr, a nawet i ycia
swego, nie moe by uczniem
moim.
27. I ktokolwiek nie niesie

krzya swego i nie idzie zamn.
nie moe by uczniem moim.
28. Bo któ z was jest, który

chcc zbudowa wie, nie u-

siadby pierwej, i nie obracho-

wa nakadu, czy ma to, czeni-

by j dokoczy?
29. Aby czasem, gdy zaoy

fundament, i nie bdzie móg
dokoczy, wszyscy, którzyby

to widzieli, nie poczli si na-

miewa z niego,

30. Mówic: ten czowiek po-

cz budowa, i nie móg do-

koczy.
31. Albo, który król iadc na

wojn potyka si z drugim

królem, usiadszy, nie radzi si
pierwej, czyby móg w dziesi
tysicy poty kar si z tym, któ-

ry we dwadziecia tysicy idzie

przeciwko niemu?

32. A jeli nie, to, gdy tamten

je8ZO£e jest daleko, wypraw iw
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7. Powiadam wam, e taka

bodzie rado w niebie z jedne-

go grzesznika, który si upa-

mita, wicej ni z dziewidzic-

siciu dziewiciu sprawiedli-

wych, którzy nie potrzebuj u-

pamitania.

8. Albo, która niewiasta ma-

jc dziesi groszy,jeliby stra-

cia grosz jeden, nie zapala

wiecy, i nie umiata domu, i

nie szuka z pilnoci, a znaj-

dzie?

9. 1 znalazszy, zwouje przy-

jacióki i ssiadki, mówic: ra-

dujcie si ze mn, albowiem

znalazam grosz, którym bya
stracia.

10. Tak, powiadam wam, b-
dzie rado przed Anioami Bo-

ymi zjednego grzesznika, któ-

ry si upamita.
11. 11. 1 rzek: Czowiek pe-

wien mia dwóch synów;
12.1 rzek modszy z nich oj-

cu: ojcze! daj mi dzia majtno-
4. Który z was czowiek, ! ci na mnie przypadajcy. I

szy posów do niego, prosi o po-

kój.

33. Tak i kady z was, ktoby

si nie wyrzek wszystkich ma-

jtnoci swoich, nie moe by
uczniem moim.

34. Dobra jest sól; lecz jeli

sól zwietrzeje, czeme j na-

prawi?
35. Nie przyda si ani do zie-

mi, ani do gnoju; preczj wy-
rzucaj. Kto ma uszy ku su-

chaniu, niechaj sucha.

ROZDZIA 15.

I. Podobiestwo o zgubionej owcy i o zgubionym

groszu 1—10. fi. Podobiestwo o marnotra-

wnym synu 11—32.

PRZYBLIALI si

-^- niego wszyscy celnicy

grzesznicy, aby go sucha.
2. I szemrali Faryzeusze i u-

czeni w Pimie, mówic: ten

grzeszników przyjmuje i jada

z nimi.

3. I powiedzia im to podo-

biestwo, mówic:

do

i

majc sto owiec, i straciwszy

jedn z nich, nie zostawia dzie-

widziesiciu dziewiciu na
puszczy, i nie idzie za t, która

zgina, dopókijej nieznajdzie?

5. I znalazszy kadzie j na
ramiona swoje, radujc si.

ii. I przyszedszy do domu,
zwouje przyjació i ssiadów,
mówic im : radujcie si ze mn,
bom znalaz owc swoj, która

bya zgina.

rozdzieli im majtno.
1 3

.

Apo niewielu dniach mod-
szy syn, zebrawszy wszystko,

odjechaw dalek krain, i roz-

proszy tam majtno swoj,
yjc rozpustnie.

14. A gdy wszystko potraci,

sta si gód wielki w onej krai-

nie, i on pocz niedostatek cier-

pie.

15. I poszedszy, przysta do

jednego z obywateli onej krai-
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ny, którygo posa na pola swe,

aby pas winie.

16. 1pragn napeni brzuch

swój omlotem, który jaday
winie; i nikt mu nie dawa.
17. A wszedszy w siebie

rzek: jake wiele najemników
ojca mego ma dosy chleba, a

ja od godu gin!
18. Wstawszy, pójd do ojca

mego i rzekn mu : ojcze ! zgrze-

szyem przeciwko niebu i przed

tob,
19. I nie jestem ju godzien

nazywa si synem twoim; u-

czy mi jako jednego z naje-

mników swoich.

20. 1 wstawszy, szed do ojca

swego. A gdy jeszcze by opo-

dal, ujrza go ojciec jego i u-

ali si, i przybiegszy rzuci

si mu na szyj i pocaowa go.

21. I rzek mu syn: ojcze!

zgrzeszyem przeciwko niebu

i przed tob, i nie jestemju go-

dziennazywasisynemtwoim

.

22. A ojciec rzek do sug
swoich: przyniecie najlepsz
szat i obleczcie go, i dajcie

piercie narkjego, i obuwie
na nogi jego;

23. 1 przywiódszy tuczne cie-

l, zabijcie, i jedzc weselmy
si.

'

24. Albowiem ten syn mój u-

raarby i znowu oy, zgina
by i znalaz si; i poczli si
weseli.

25. A starszy syn jego l>y 1 na

polu ; i gdy przychodzczbliy
si ku domowi, usysza muzy-
k i tace;
26. 1 zawoawszy jednego ze

sug, pyta si, co to jest.

27. A on mu powiedzia: brat

twój przyszed, i ojciec twój za-

bi tuczne ciel,e go zdrowym
dosta.

28. I rozgniewa si, i nie

chcia wnij; wic ojciec jego

wyszedszy prosi go.

29. A on odpowiadajc, rzek
ojcu: oto, przez tyle lat su
ci, inigdym nie przestpi przy-
kazania twego ; a mnie nigdy

nie da kolcia, abym si z

przyjaciómi swoimi weseli.

30. Ale gdy przyszed ten syn

twój, który poar majtno
twoj z wszetecznicami, zabi-

e dla niego tuczne ciel.

31. A on mu rzek: synu! ty
zawsze ze mn, i wszystko co

moje, twojem jest.

32. Lecz trzeba byo weseli

si i radowa, e ten brat twój

umar by i znowu oy, i zgi-n by i znalaz si.

ROZDZIA 16.
I. Podobiestwo o niesprawiedliwym szafarzul— 13.

II. Jezus przemawia do suchajcych go Fary-

zeuszów 14—18. III. Podobieu>;

i azarzu 19—81.

"jl/TÓWI te i do uczniów
-**-*- swoich: By pewien czo-

wiek bogaty, który mia szafa-

rza, a ten byl oskarony przed

nim, jakoby rozprasza dobra

jogo.
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2. 1 zawoawszy go, rzek mu:

có to sysz o tobie? Zdaj ra-

chunek z szafarstwa swego ; al-

bowiem ju nie bdziesz móg
by szafarzem.

3. 1 rzek szafarz sam w sobie

:

có uczyni, gdy pan mój od-

biera ode mnie szafarstwo? Ko-
pa nie mog, ebra si wsty-

dz.
4. Wiem, co uczyni, eby

przyjli mi do domów swoich,

gdybd zoony z szafarstwa.

5. 1 zawoawszydo siebie ka-
dego z duników pana swego,

rzek pierwszemu: ile winien

panu memu?
6. A on rzek: sto bary oliwy.

I rzek mu: we zapis swój,

i siadszy prdko napisz pi-
dziesit.

7. Potem drugiemu rzek: a ty

ile winien? A on mu rzek: sto

korcy pszenicy. I rzek mu:
we zapis swój i napisz osiem-

dziesit.

8. I pochwali pan szafarza

niesprawiedliwego, e roztrop-

nie uczyni: bo synowie tego

wiata roztropniejsi s od
synów wiatoci w rodzaju

swoim.

9. 1 ja wam powiadam: czy-
cie sobie przyjació z mamony
niesprawiedliwoci, aby, gdy
umrzecie, przyjli was do wie-

cznych przybytków.

10. Kto wierny jest w maem,
i w wielu wierny jest; a kto w

maem niesprawiedliwy, i w
wielu niesprawiedliwy jest.

11. Jeelicie tedy w mamo-
nie niesprawiedliwej wiernymi
nie byli, prawdziw któ wam
powierzy?

12. 1 jelicie w cudzem wier-

nymi nie byli, któ wam da to,

co jest wasze?
13. aden suga nie moe
dwom panom suy, gdy albo

jednego bdzie miaw nienawi-

ci, a drugiego bdziemiowa;
albo jednego trzyma si b-
dzie, a drugimpogardzi ; nie mo-
ecie Bogu suy i mamonie.
II. 14. A suchali tego wszyst-

kiego i Faryzeusze, którzy by-

li chciwi, i namiewali si z nie-

go.

15. I rzek im: wy to jeste-

cie, którzy sami siebie uspra-

wiedliwiacie przed ludmi, ale

Bóg zna serca wasze ; bo co jest

u ludzi wyniosem, obrzydliwo-

ci jest przed Bogiem.

16. Zakon i Prorocya do Ja-

na ; od tego czasu królestwo Bo-

e opowiadane bywa, i kady
si do niego gwatem cinie.

17. I atwiej jest niebu i zie-

mi przemin, nielijednej kre-

sce Zakonu upa.
18. Wszelki, który opuszcza

on swoj, i inn pojmuje, cu-

dzooy; a kto od ma opu-

szczon pojmuje, cudzooy.
III. 19.Aby pewien czowiek

bogaty, który si obóczy w
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szkarat i w bisior, i codzie
wietnie ucztowa.
20. By te pewien ebrak, i-

mieniem azarz, który lea u
wrót jego owrzodziay,
21. I pragn by nasycony z

odrobin, które spaday ze stou
bogacza ; ale i psy przychodzc
lizay wrzody jego.

22. A stao si, e umar ów
ebrak, i poniesiony by przez

Anioów na ono Abrahamowe

;

umar te i bogacz, i pogrzebio-

ny by.
23. 1 w piekle, podniósszy o-

czy swoje, gdy by w mkach,
ujrzaAbrahama zdaleka, ia-
zarza na onie jego.

24. I zawoawszy rzek: Oj-

cze Abrahamie! zmiuj si na-

de mn i poszlij azarza, aby
umoczy koniec palca swego w
wodzie i ochodzi jzyk mój,

bo mki cierpi w pomieniu
tym.

25. I rzek Abraham: synu!

wspomnij,e ty otrzyma do-

bro swoje za ycia swego, i a-
zarz podobnie ze; a teraz on

ma pociech, a ty mki cierpisz.

26. 1 prócz tego wszystkiego

midzy nami i wami otcha
wielka jest utwierdzona, aby
ci, którzy chc std przej do

was, nie mogli, ani owi stamtd
do nas nie przeszli.

27. A on rzek: prosz ci te-

dy, Ojcze! aby go posia o\o

domu ojca mego,

28. Albowiem mam piciu bra-

ci, aby im da wiadectwo, e-
by i oni nie przyszli na to miej-

sce mki.
29. Rzek mu Abraham: ma-

j Mojesza i Proroków; niech-

e ich suchaj.
30. A on rzek: nie, Ojcze A-

brahamie! ale gdy kto z umar-

ych pójdzie do nich, upamita-

j si.

31.1 rzek mu: jeeli Moje-
sza i Proroków nie suchaj,
to choby te kto zmartwyeh-
wsta, nie uwierz.

ROZDZIA 17.

I. Pan mówi o zgorszeniach 1—2. II. Kae odpu-
szcza winy 3—5. III. Naucza o mocy wiary i o
uczynkach 6—10. IV. Uzdrowienie dziesiciu

trdowatych 11—19. V. O przyjciu królestwa

Boego i przyjciu Panskiem na sd 20—37.

T RZEK do uczniów: Nie-
-*- moliw jest rzecz, aby
zgorszenia przyj nie miay;
ale biada temu, przez którego

przychodz

!

2. Lepiejby mu byo, aby za-

wieszono kamie myski u

szyi jego, i wrzucono go w mo-

rze, ni eby mia zgorszy je-

dnego z tych maych.
II. 3. Miejcie si na pieczy.

A jeliby zgrzeszy przeciwko

tobie brat twój, strofuj go; i je-

liby si upamitn , odpu mu.

4. I jeliby siedemkroe na

dzie zgrzeszy przeciwko to-

bie, i Biedemkrod na dzie do

eiebie si nawróci, mówic:
al mi tego, odpu mu.
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5. 1 rzekli Apostoowie Panu:
przymnó nam wiary.

III. 6. A Pan rzek: jeliby-

cie mieli wiar jak ziarnko

gorczycy, i rzekli temu drzewu

lenej figi : wyrwij si z korze-

nia i przesad si w morze, u-

suchaoby was.

7. A któ z was, majc sug
orzcego albo pascego, rzecze

natychmiast do niego, gdy wró-

ci z pola: pójd i usid u stou.

8. Ale czy nie powie mu: na-

gotuj mi wieczerz, i przepasa-

wszy si su mi, a si najem

i napij, a potem i ty jedz i pij?

9. Czy dzikuje sudze owe-

mu, e uczyni to, co mu rozka-

zano? Nie zdaje mi si.

10. Take i wy, gdy uczyni-

cie wszystko, co wam rozkaza-

no, mówcie: sugami nieuy-
tecznymi jestemy, bo comy
powinni byli uczyni, uczynili-

my.
IV. 11. 1 stao si, gdy szed

do Jerozolimy, e przechodzi
rodkiem Samaryi i Galilei.

12.1 gdy wchodzi dojednego

miasteczka, zabiego mu drog
dziesiciumów trdowatych,
którzy stanli zdaleka.

13.A ci podniósszy gos swój

rzekli: Jezusie, Nauczycielu!

zmiuj si nad nami.

14. On za ujrzawszy ich,

rzek im: idcie, ukacie si
kapanom. I stao si, gdy szli,

e zostali oczyszczeni.

15. Jeden za z nicli ujrzaw-

szy, e zosta uzdrowiony, wró-

ci si, wielkim gosem chwa-

lc Boga;
16. I pad na oblicze swoje u

nóg jego, dzikujc mu; a by
to Samarytanin.

17. A Jezus odpowiadajc,
rzek: czy nie dziesiciu zosta-

o oczyszczonych, a dziewiciu

gdzie?

18.Czy aden si nie znalaz,

którybywróci i da chwaBo-
gu, tylko ten cudzoziemiec?

19. I rzek mu: wsta, id,

wiara twoja uzdrowia ci.

V. 20. Abdc pytany od Fa-

ryzeuszów, kiedy przyjdzie

królestwo Boe, odpowiedzia
im i rzek: Nie przyjdzie kró-

lestwo Boe z postrzeeniem

;

21. 1niepowiedz: otutu,albo,

oto tara jest, albowiem oto kró-

lestwo Boe wewntrz was jest.

22.A do uczniów rzek : przyj-

d dni, e bdziecie pragnli
widzie jeden z dni Syna czo-
wieczego, i nie ujrzycie.

23.1 rzekn wam : oto tu, albo,

oto tam jest; nie chodcie, ani

si za nimi nie udawajcie.

24. Albowiem jak byskawi-
ca, byskajc od jednej strony

pod niebem a do drugiej pod
niebem, wieci: tak bdzie i

Syn czowieczy w dzie swój.

25. Ale pierwej musi wiele u-

cierpie, i by odrzuconym od

rodu tego.
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26. I jak byo za dni Noego,
tak bdzie i za dni Syna czo-
AYieczego.

27. Jedli, pili, enili si, zam wychodzili a do dnia,

którego wszed Noe do kora-

bia, i przyszed potop i wytra-

ci wszystkich.

28. Podobnie te jak dziao
si za dniLota: jedli, pili, ku-

powali, przedawali, szczepili,

budowali

;

29. Ale dnia tego, gdy wy-
szed Lot z Sodomy, spad ja-

ko deszcz ogie z siark z nie-

ba, i wytraci wszystkich:

30. Tak tez bdziew on dzie,

którego si Syn czowieczy ob-

jawi.

31. Onego dnia, kto bdzie
na dachu, a naczynia jego w
domu, niech nie zstpuje, aby
je zabra; i kto na roli, niech

si take nie wraca nazad.

32. Pamitajcie naon Lota.

33. Kto chce ycie swoje za-

chowa, straci je; i kto je stra-

ci, zachowa je.

34. Powiadam wam: tej nocy
bdzie dwóch na jednm ou;
jeden przyjty bdzie, a drugi

zostawiony.

35. Dwie mle bd z sob;
jedna przyjta bdzie, a druga
zostawiona.

36. Dwóch bdzie na roli; je-

den przyjty bdzie, a drugi

zostawiony.

37. A odpowiadajc rzekli

mu: gdzie Panie? A on im

rzek: gdzie bdzie cierw, tam
si zgromadz ory.

ROZDZIA 18.

I. Podobiestwo o niesprawiedliwym sdzi 1—9.

II. O Faryzeuszu i celniku 10—14. UL Jezus

przywouje dzieci 15— 17. IV. Rozmawia z

ksiciem o zbawieniu 18—30. V. Mówi o m-
ce i mierci swojej 31—34. VI. Uzdrowienie
lepego 35—43.

POWIEDZIA im te po-
-^- dobiestwo o tern, e si
zawsze modli potrzeba, a nie

ustawa,
2. Mówic : By pewien sdzia
wjednem miecie, który si Bo-

ga nie ba i czowieka si nie

wstydzi.

3. Bya te pewna wdowa w
teme miecie, która przycho-

dzia do niego, mówic: po-

mcij si krzywdy mojej na

przeciwniku moim.
4. 1 dugo nie chcia. Ale po-

tem rzek sam w sobie: chocia
si Boga nie boj i czowieka
si nie wstydz,
5.Wszake, i mi sic naprzy-

krza ta wdowa, pomszcz si
krzywdy jej, aby naostatek

przyszedszy, nie targna si
na mnie.

6. A Pan rzek: suchajcie,

co mówi niesprawiedliwy s-
dzia

;

7. A Bóg czyby si nie mia
pomci krzywdy wybranych
swoich, woajcych do niego

we dnie i W nocy, chocia, im

dugo zwleka?
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8. Powiadam wam, e si po-

mci krzywdy ich rycho. Ale

gdy przyjdzie Syn czowieczy,

czy znajdzie wiar na ziemi?

9. A powiedzia i do niektó-

rych, którzy ufali sami w sobie,

e s sprawiedliwi, a innych za

nic mieli, to podobiestwo:
II. 10. Dwóch ludzi weszo do

wityni, aby si modli, jeden

Faryzeusz, a drugi celnik.

11. Faryzeusz stanwszy, tak

si sam w sobie modli: Boe!
dzikuj ci, em nie jest jak in-

ni ludzie, drapieni niespra-

wiedliwi, cudzoonicy, albo

jak i ten celnik.

12. Poszcz dwa razy w ty-

dzie; daj dziesicin ze

wszystkiego, co mam.
1 3.A celnik, stojc zdaleka,nie

chcia i oczu swych podnie
w niebo, ale bi si w piersi

swoje, mówic: Boe! bdmi-
ociw mnie grzesznemu.

14. Powiadam wam: ten od-

szed usprawiedliwionym do

domu swego wicej nieli tam-

ten; albowiem kady kto siebie

wywysza, bdzie poniony, a

kto si unia, bdzie wywy-
szony.

III. 15. A przynoszono do nie-

go i niemowlta, aby si ich do-

tyka; co gdy widzieli ucznio-

wie, gromili ich.

16. Lecz Jezus przywoaw-
szy je, rzek: dopucie dziat-

kom przychodzi do mnie, i nie

zabraniajcie im; albowiem ta-

kich jest królestwo Boe.
17.Zaprawdpowiadamwam:

ktokolwiek nie przyjmie kró-

lestwa Boego jak dziecitko,

nie wnijdzie do niego.

IV. 18. I pyta go pewien

ksiaie, mówic: Nauczycielu

dobry! co mam czyni, abym
odziedziczy ywot wieczny?

19. A Jezus rzek mu: czemu
mi nazywasz dobrym? Nikt

niejest dobry, tylkojeden, Bóg.

20. Przykazania znasz? Nie
cudzoó, nie zabijaj, nie kra-

dnij, nie mów faszywego wia-
dectwa, czcij ojca twego i ma-
tk twoj.
21. A on rzek: tegom wszyst-

kiego przestrzega od modoci
swojej.

22. Co usyszawszy Jezus,

rzek mu: jeszcze jednego ci

niedostaje; wszystko co masz
sprzedaj i rozdaj ubogim, a b-
dziesz mia skarb w niebie; i

przyjd tu, i chod za mn.
23.A on usyszawszy to, wiel-

ce si zasmuci ; bo by bardzo

bogaty.

24.Agdy goJezus ujrza wiel-
ce zasmuconego, rzek: jake
trudno tym, którzy maj bogac-

twa, wnij do królestwa Boe-
go!

25. Albowiem atwiej jest

wielbdowi przej przez ucho

igielne, ni bogatemuwnij do

królestwa Boego.
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26. Tedy rzekli ci, którzy to

syszeli: i któ moe by zba-

wiony?
2 7 .Ale onrzek : coniemoliwe

jestu ludzi, moliwe jest uBoga.
28. 1 rzek Piotr: oto, my opu-

cilimy wszystko, i poszlimy
za tob.
29. A on im rzek: zaprawd

powiadam wam, e niemasz ni-

kogo, ktoby opuci dom, albo

rodziców, albo braci, albo on,
albo dzieci dla królestwa Bo-

ego,
30. Któryby nie wzi daleko

wicej w tym czasie, a w przy-

szym wieku ywota wieczne-

go.

V. 31. A wziwszy z sob
dwunastu, rzek im: oto, idzie-

my do Jerozolimy, i wypeni
si wszystko, co napisano przez

proroków o Synu czowieczym.
32. Bo bdzie wydany poga-

nom, i bdzie wymiany, i zel-

ony, i uplwany;

33. 1 ubiczowawszy zabij go;

i dnia trzeciego zmartwych-

wstanie.

34. A oni nic z tego nie zrozu-

mieli, i byo to sowo zakryte

przed nimi, i nie wiedzieli, co

byo mówione.

VI. 35. I stao si, gdy przy-

blia si do Jerycha,e pewien

lepy siedzia przy drodze e-
brzc.
36* A usyszawszy, e lud

przechodzi, pyta, co to jest.

37.1 powiedziano mu, e Je-

zus Nazareski przechodzi.

38. 1 zawoa, mówic: Jezu-

sie, Synu Dawida! zmiuj si
nade mn.
39. A ci, co szli wprzód, gro-

mili go, aby milcza. Ale on tern

wicej woa: Synu Dawida!
zmiuj si nade mn.
40. A Jezus stanwszy, kaza

go przywie do siebie; a gdy
si przybliy, pyta go,

41. Mówic: co chcesz, abym
ci uczyni? A on rzek: Panie!

abym przejrza.

42. A Jezus mu rzek: przej-

rzyj ! wiara twójauzdrowia ci.
43. I zaraz przejrza, i szed

za nim, wielbic Boga. Co
wszystek lud widzc, da
chwa Bogu.

ROZDZIA 19.

I. Jezus w domu Zacheusza 1—11. II. Podobie-
stwo o czowieku, który sugom powierzy

fuenidze 12—28. IH". Wjazd rana do Jerozo-

imy 29—44. IV. Wygnanie przekupniów s

wityni 45—48.

A JEZUS wszedszy, prze-
-^- chodzi przez Jerycho.

2. 1 oto bym, imieniem Za-

cheusz, przeoony nad celni-

kami, który by bogaty.

3. 1 chcia widzie Jezusa, kra

on jest; i nie móg przed ludem,

bo by maego wzrostu.

4. I pobiegszy naprzód,

wszed na drzewo lenej tiiri,

aby go ujrze; bo tamtdy niiai

przechodzi.

5. I gdy przyszed na ono



. tjeasz, 19. 141

miejsce, spojrzawszy Jezus w
gór, ujrza go i rzek do nie-

go: Zacheuszu! zejd spiesznie,

albowiem dzi musz stan w
domu twoim.

(>. I zszed spiesznie, i przy-

j go z radoci.
7. Co widzc, wszyscy sze-

mrali, mówic: n czowieka
grzesznego gospod stan.
8. A przystpiwszy Zacheusz,

rzek do Pana: oto, Panie, po-

ow majtnoci swoich daj
ubogim, i jelim kogo w czein

podszed, oddaj w czwórna-

sób.

9. A Jezus rzek mu: dzi sta-

o si zbawienie domowi temu,

dla tego e i on jest synem A-
brahamowym.
10. Przyszed bowiem Syn

czowieczy, aby szuka i zba-

wi to, co zgino.
11. A gdy oni suchali tego,

powiedzia im jeszcze podo-

biestwo, dlatego e byblizko
Jerozolimy, i e oni mniemali,

i si wnet królestwo Boe ma
objawi.

II. 12. Rzek tedy: Pewien
czowiek rodu szlachetnego po-

jecha w dalek krain, eby
otrzyma dla siebie królestwo,

i wróci.
13. A przywoawszy dziesi-

ciu sug swoich, da im dziesi
grzywien, i rzek do nich: rób-

cie niemi, a przyjad.
14. Lecz obywatele jego mie-

li go w nienawici, i wyprawili

za nim poselstwo, mówic: nie

chcemy, aby ten królowa nad
nami.

15. I stao si, gdy wróci o-

trzymawszy królestwo, e roz-

kaza do siebie przywoa sug
tych, którym da pienidze, aby
si dowiedzie, kto co zarobi.

16. Przyszed tedy pierwszy,

mówic: panie! grzywna twoja

dziesi grzywien przyrobia.

17.1 rzek mu: dobrze, sugo
dobry !eby nad maem wier-

ny, mieje wadz nad dziesi-

ciu miastami.

18. Przyszed i drugi, mó-
wic: panie! grzywna twoja

pi grzywien zrobia.

19. A rzek i temu: i ty bd
nad piciu miastami.

20. I trzeci przyszed, mó-
wic : panie ! oto grzywna two-

ja, któr miaem schowan w
chustce,

21. Bom si ba ciebie, e
czowiek srogi; bierzesz, cze-

go nie pooy, i niesz, czego
nie posia.

22. Tedy mu rzek: z ust

twoich sdz ci, sugo zy!
Wiedziae, em czowiek sro-

gi, który bior, czegom nie po-

oy, i n, czegom nie po-

sia;

23. Czemue wic nie odda
pienidzy moich do banku? a

ja przyszedszy odebrabym je

z lichw.
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24. I rzek tym, którzy obok
stali; wecie od niego t grzy-

wn, i dajcie temu, który ma
dziesi grzywien.

25. (I rzekli mu: panie! ma
dziesi grzywien.)

2 6 . Albowiem powiadamwam

,

e kademu, który ma, bdzie
dano, a temu, który nie ma, i

to, co ma, bdzie odjte.

27. Ale nieprzyjació moich,

którzy nie chcieli, abym królo-

wa nad nimi, przywiedcie tu,

i zabijcie przede mn.
28. A to powiedziawszy, szed

dalej, idc do Jerozolimy.

III. 29. I stao si, gdy si
przybliy do Betfagi i Betanii,

ku górze, któr zowi Oliwn,
e posa dwóch z uczniów

swoich,

30. Mówic: idcie do mia-

steczka, które jest przed wami,

do którego wszedszy, znaj-

dziecie ol uwizane, na któ-

rem aden czowiek nigdy nie

siedzia; odwicie i przy-

wiedcie je.

31. I jeliby was kto spyta,

dla czego je odwizujecie, tak

mu powiecie : Pan go potrzebu-

je.

32. Odszedszy tedy ci, któ-

rzy byli posani, znaleli, jak
im by powiedzia.

33. A gdy oni odwizywali
ol, rzekli panowie jego do

nich: dla czego odwizujecie
ol?

34. A oni powiedzieli: Pan go
potrzebuje.

35. 1 przywiedli je do Jezusa,

i woywszy szaty swoje na o-

l, wsadzili Jezusa na nie.

36. A gdy on jecha, sali sza-

ty swoje na drodze.

37. A gdy si ju przyblia
tam, gdzie si schodzi z góry

Oliwnej, poczo cae mnóstwo
uczniów radujc si chwa-

li Boga gosem wielkim dla

wszystkich cudów, które wi-

dzieli,

38. Mówic: bogosawiony
król, który przychodzi w imie-

niu Paskiem! pokój w niebie

i chwaa na wysokociach!
39. Iniektórzy z Faryzeuszów

z pomidzy ludu rzekli go nie-

go: Nauczycielu! zgrom ucz-

niów swoich.

40. A on odpowiadajc, rzek
im: powiadam wam, jeliby ci

milczeli, kamienie woa bd.
41. A gdy si przybliy, uj-

rzawszy miasto, paka nad

niem, mówic:
42. O gdyby poznao i ty.

przynajmniej w ten to dzie
swój, co jest ku pokojowi twe

mu! lecz to teraz jest zakryte

przed oczami iwami.

43. Albowiem przyjd na ci
dni, gdy ci otocz nieprzyja-

ciele twoi waem, i obiegn ci v
-.

i cisn ci zewszd,
44. 1 zniszcz ci, i dzieci t\N o

je w tobie, i nie zostawia w to-
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bie kamienia na kamieniu, dla

tego e nie poznao czasu na-

wiedzenia swego.

IV. 45. I wszedszy do wi-
tyni, pocz wygania tych,

którzyw niej sprzedawali i ku-

powali,

46.Mówicim : napisano :Dom
mój domem modlitwy jest, a

wycie uczynili z niego jaski-

ni zbójców.

47. 1 naucza kadego dnia w
wityni; a przedniej si kapa-
ni i uczeni w Pimie i prze-

dniejsi z ludu szukali, aby go
straci;

48. 1 nie znajdywali, coby mu
uczyni; albowiem wszystek

lud suchajc go, by mu przy-

chylny.

ROZDZIA 20.
I. Faryzeusze pytaj Jezusa skd posiada moc

1—8. II. Podobiestwo o wynajciu winnicy,
9—19. HI. Faryzeusze pytaj Jezusa, czy po-

winni paci podatek cesarzowi 20—26. IV.
Jezus mówi z Saduceuszami o zmartwychwsta-
niu 27—40. V. Chrystus czyim jest synem?
41—44. VI. Jezus kae si strzedz Faryzeu-
szów 45—47.

[" STAO sijednego z owych
-*- dni, gdy naucza ludw wi-
tyni, i kaza Ewangielij, e
nadeszli przedniejsi kapani i

uczeni w Pimie ze starszymi,

2. 1 rzekli do niego, mówic:
powiedz nam,jakmoc to czy-

nisz, albo kto jest ten, co ci da
t moc?
3. A on odpowiadajc rzek

do nich: spytam i ja was o je-

dn rzecz, a powiedzcie mi:

4. Chrzest Jana czy z nieba

by, czy z ludzi?

5. A oni myleli sami w sobie,

mówic: jeli powiemy, z nie-

ba, rzecze: czemucie mu te-

dy nie uwierzyli?

6. Jeli za powiemy, z ludzi,

wszystek lud ukamionuje nas,

poniewa przekonani s, e Jan
jest prorokiem.

7. 1 odpowiedzieli, e nie wie-

dz, skd by.
8. A Jezus rzek im: i ja wam

nie powiem, jak moc to czy-

ni.

II. 9. I pocz do ludu mówi
to podobiestwo: Czowiek pe-

wien zasadzi winnic, i odda
j robotnikom, i odjecha na
czas niemay.
10. 1 w czasie waciwym po-

sa sug do onych robotni-

ków, aby mu dali z owoców
winnicy ; ale robotnicy zbiwszy

go, odesali z niczem.

11. I znowu posa drugie-

go sug; ale oni i tego zbiw-

szy i zelywszy, odesali z ni-

czem.

12. 1 znowu posa trzeciego;

ale oni i tego zraniwszy, wy-
rzucili precz.

13. I rzek pan winnicy: có
uczyni? poszl syna swego
miego, moe, gdy ujrz tego,

uszanuj go.

14. Ale robotnicy, ujrzawszy

go, myleli sami w sobie, mó-
wic: to jest dziedzic; pójdcie,
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zabijmy go, aby naszem byo
dziedzictwo.

15. I wyrzuciwszy go precz

z winnicy, zabili. Có im tedy

uczyni pan winnicy?

16. Przyjdzie i potraci tych

robotników, i winnic odda in-

nym. Co oni usyszawszy, rze-

kli: oby nie byo tak!

17. Lecz on, spojrzawszy na

nich, rzek: có tedy jest to, co

napisano :Kamie , który odrzu-

cili budujcy, ten sta si ka-

mieniem wgielnym?
18. Wszelki, kto upadnie na

ten kamie, roztrci si, a na

kogoby on upad, zetrze go.

19.1 starali si przedniejsi ka-

pani i uczeni w Pimie, aby go
pojma oneje godziny, ale bali

si ludu; albowiem poznali, i
przeciwko nim powiedzia to

podobiestwo.
III. 20. 1 podstrzegajc go, po-

sali szpiegów, którzyby uda-

jc sprawiedliwych, podchwy-
cili go w mowie jego, aeby go
wyda wadzy i mocy starosty.

21. I pytali go, mówic: Na-
uczycielu! wiemy, e dobrze

mówisz i nauczasz, i nie pa-

trzysz na osob; ale drogi Bo-

ej wedug prawdy nauczasz.

22. Czy godzi si nam cesa-

rzowi podatek paci, czy nie?

2 3.Ale on poznawszychytro
ich, rzek do nich: czemu mi
kusicie?

24. Pokacie mi pienidz ; czyj

ma obraz i napis? A odpowia-

dajc rzekli: cesarski.

25. A on im rzek: oddawaj-

cie tedy, co jest cesarskiego,

cesarzowi, i co jest Boego, Bo-

gu.

26. I nie mogli go podchwy-
ci w mowie jego przed ludem,

i zadziwiwszy si z odpowiedzi

jego, umilkli.

IV. 27. A przyszedszy nie-

którzy z Saduceuszów, którzy

utrzymuj, e niemasz zmar-

twychwstania, pytali go,

28 . Mówic : Nauczycielu

!

Mojesz napisa nam, e jeli

czyj brat umrze, majc on, a

umrze bezdzietny, to brat jego

ma pojon jego, i wzbudzi
potomstwo bratu swemu.
29. Byo tedy siedmiu braci:

i pierwszy pojwszy on, u-

mar bezdzietny.

30. 1 poj drugi on on, a

umar i ten bezdzietny.

31.1 pojj trzeci, tak samo

i wszyscy siedmiu, i nie zosta-

wiwszy dzieci pomarli.

32. A po wszystkich umara
i niewiasta.

33. Przy zmartwychwstaniu

tedy którego z nich bdzie to-

n, bo siedmiu ich miao j
on?
34. I odpowiadajc rzeki im

Jezus: synowie tego wieku

ni si i /a ma wy chód.

35. Ale ci, którzy sn godni do-

stpi onego wieku, i powsta
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z martwych, ani si eni, ani

zam wychodzi nie bd.
36. Albowiem umiera wicej

nie bd mogli ; bo bd równi

Anioom, i bd synami Boy-
mi,gdys synami zmartwych-
wstania.

37. A e umarli zmartwych-
wstan,! Mojesz pokaza przy

krzaku, gdy zowie Pana Bo-

giem Abrahama i Bogiem Izaa-

ka i Bogiem Jakóba.

38. Bóg za nie jest Bogiem
umarych, ale ywych; bo dla

niego wszyscy yj.
39. A odpowiadajc niektórzy

z uczonych w Pimie, rzekli:

Nauczycielu! dobrze powie-

dzia.

40. A nie mieli go wicej o

nic pyta.
V. 41. 1 rzek do nich: jake

powiadaj, e Chrystus jest sy-

nem Dawidowym?
42. 1 sam Dawid mówi wr ksi-

gachpsalmów: RzekPanPanu
memu: sid po prawicy mojej,

43. A poo nieprzyjació

twoich podnókiem nóg twoich.

44. Wic Dawid nazywa go

Panem, jake tedy jest synem
jego?

VI. 45. A gdy go sucha
wszystek lud, rzek uczniom

swoim

:

46. Strzecie si uczonych w
Pimie, którzy chc chodzi w
szatach dugich, i lubi pozdra-

wiania na rynkach, i przedniej-

sze stoki w bónicach, i pier-

wsze miejsca na wieczerzach;

47. Którzy poeraj domy
wdów, a to pod pokrywk du-
gich modlitw. Ci odnios ci-
szy sd.

ROZDZIA 21.
I. O groszu wdowim 1—4. II. Pan mówi o zbu-

rzeniu wityni i Jerozolimy, oraz o sdzie
ostatecznym 5—38.

SPOJRZAWSZY ujrza
-"- bogatych rzucajcych da-

ry swoje do skarbnicy.

2. Ujrza te i jedn wdow
ubouchn, wrzucajc tame
dwa drobne pieniki.
3. 1 rzek: prawdziwie powia-

dam wam, e ta uboga wdowa
wicej wrzucia, nieli wszys-

cy.

4. Ci bowiem wszyscy z tego,

co im zbywao, wrzucili do da-

rów Boych, ale ta z ubóstwa
swego wszystk ywno, któ-

r miaa, wrzucia.

II. 5. A gdy niektórzy mówili

o wityni, i jest piknemi ka-

mieniami i darami ozdobiona,

rzek:
6. Przyjd dni, w które z tego,

cowidzicie, nie zostanie kamie
na kamieniu, któryby nie by
rozwalony.

7. I pytali go, mówic: Nau-
czycielu! kiedy to bdzie? i co

za znak, kiedy si to sta ma?
8. Aon rzek: patrzcie, aby-

cie nie byli zwiedzeni; wielu

bowiem przyjdzie pod imieniem
10
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mojem, mówic : jam jest; oraz:

czas Bi przybliy; nie uda-

wajcie si tedy za nimi.

9.A gdy usyszycie o wojnach
i rozruchach, nie lkajcie si;

albowiem to sta si musi pier-

wej ; ale nie zaraz koniec.

10.Wtedy im mówi: powsta-

nie naród przeciwko narodowi,

i królestwro przeciwko króle-

stwu;

11. I bd miejscami wielkie

trzsienia ziemi, i gód, i mór;

i strachy i znaki wielkie z nie-

ba bd.
12. Ale przed tern wszystkiem
pochwyc was ibd was prze-

ladowa, wydajc do bónic i

do wizienia,wrodzcprzed kró-
lów i przed starostów dla imie-

nia mego.
13. A to was spotka na wia-

dectwo.

14. Przeto zócie do serc

swoich, abycie wprzód nie

przemyliwali, jak odpowiada
macie;

15. Albowiem ja wam dam u-

sta i mdro, której nie bd
mogli odeprze, ani si jej

sprzeciwi wszyscy przeciwni-

cy wasi.

16. A bdziecie te wydani od

rodziców, i od braci, i od kre-

wnych, i od przyjació, i zabij
niektórych z was;

17.1 bdziecie w nienawici

u wszystkich dla imienia me-

go.
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18.1 ani wos z gowy waszej

nie zginie.

19. Przez wytrwao swoj
zyskujcie dusze swoje.

20. A gdy ujrzycie Jerozoli-

m od wojsk otoczon, wtedy
wiedzcie, e si przybliyo
spustoszenie jej.

21. Wtedy ci, którzy s w
ziemi Judzkiej, niech uciekaj
na góry, a ci, którzy w porod-
ku jej, niech wychodz, a ci,

którzy na polach, niechaj nie

wchodz do niej.

22. Albowiem to s dni po-

msty, aby si wypenio
wszystko, co napisano.

23. A biada brzemiennym i

piersiami karmicym w one

dni! albowiem bdzie ucisk

wielki na ziemi, i gniew Boy
nad tym ludem.

24. I polegn od ostrza mie-

cza, i zapdzenibdw niewol
midzy wszystkie narody, i b-
dzie Jerozolima deptana od po-

gan, a si wypeni czasy po-

gan.

25. I bd znaki na socu, i

na ksiycu, i na gwiazdach, a

na ziemi przeraenie narodów
z rozpacz, gdy zaszumi mo-

rze i fale;

26. I ludzie drtwie bod ze

strachu i oczekiwania tych rze-

czy, które przyjd na wszystek

wiat; albowiem moce niebie-

skie porusza si.

27. I wtedy ujrz Syna QA
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wieczego, przychodzcego w
oboku z moc i chwa wielk.

28. A gdy si to pocznie dzia,

spogldajcie w gór i podno-

cie gowy swoje, dlatego e
si przyblia odkupieniewasze.

29.1 powiedzia im podobie-

stwo: Spojrzyjcie na figowe

drzewo i na wszystkie drzewa;

30. Gdy ju pkaj, widzc
to, sami z siebie poznajecie, e
juz blizko jest lato.

31. Taki wy, gdy ujrzycie, i
si to dzieje, wiedzcie, e bliz-

ko jest królestwo Boe.
32.Zaprawdpowiadamwam,
e nie przeminie to pokolenie,

a si to wszystko stanie.

33. Niebo i ziemia przemin,
ale sowa moje nie przemin.
34. A strzecie si, aby cza-

sem nie byy obcione serca

wasze obarstwem i opilstwem

i trosk o to ycie, i eby nagle

na was nie przyszed ów dzie.
35. Albowiem jak sido przy-

padnie na wszystkich, którzy

mieszkaj na obliczu caej zie-

mi.

36. Przeto czuwajcie, modlc
si w kadym czasie, abycie
byli godni uj tego wszystkie-

go, co si dzia ma, i stan
przed Synem czowieczym.
37. A naucza we dnie w wi-

tyni; ale w nocy wychodzc,
przebywa na górze, któr zo-

wi Oliwn.
38. I wszystek lud rano si

schodzi do niego, aby go su-
cha w wityni.

ROZDZIA 22.

I. Zmowa przedniejszych kapanów i uczonych w
Pimie z Judaszem, aby Jezusa wyda 1—6. II.

Ustanowienie Wieczerzy witej 7—23. III.

Spór o pierwszestwo, przepowiednia zaparcia

si Szymona, dwa miecze 24—38. IV. Jezus w
Ogrójcu si modli 39—46. V. Pojmanie Jezusa

47—54. VI. Zaparcie si Piotra"55—62. VII.

Rada skazuje Jezusa na mier 63—71.

PRZYBLIAO si wi-
£*- to Przaników, które zowi
Wielkanoc.
2. 1 szukali przedniej si kapa-

ni i uczeni w Pimie, jakby go

zabi; bali si bowiem ludu.

3. A wstpi szatan w Juda-
sza, zwanego Iskaryjotem, któ-

ry by z liczby dwunastu.

4. Ten tedy odszedszy, zmó-

wi si z przedniejszymi kapa-
nami i z przeoonymi stray,

jakby go im wyda.
5. I uradowali si, i umówili

si z nim, e mu dadz pieni-

dze.

6. 1 zgodzi si, i szuka spo-

sobnoci, aby go im wyda bez

rozruchu.

II. 7. A przyszed dzie Prza-

ników, którego mia by za-

bitym baranek wielkanocny.

8. I posa Piotra i Jana, mó-
wic : idcie i przygotujcie nam
baranka wielkanocnego, aby-

my jedli.

9. A oni mu rzekli: gdzie

chcesz, abymy przygotowali?

10. A on rzek do nich: oto,

gdy do miasta wchodzi bdzie-
10*
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oie, spotka si z wami czowiek,
nioscy dzban wody ; idcie za

nim do domu, do którego wnij-

dzie,

11. I rzeczcie gospodarzowi

domu: Nauczyciel mówi ci:

gdzie jest izba, w którejbym

jad baranka wielkanocnego z

uczniami swymi?
12. A on wam wskae pokój

wielki usany, tam przygotuj-

cie.

13. Odszedszy tedy znaleli,

jak im powiedzia, i przygoto-

wali baranka.

14. I gdy przysza godzina,

usiad u stou, i dwunastu Apo-
stoów z nim.

15. I rzek do nich: z upra-

gnieniem pragnem tego ba-

rankaje z wami, wpierw nim
bd cierpia.

16. Bo powiadam wam, e go
wicejje nie bd, a si wy-
peni w królestwie Boem.
17. I wziwszy kielich i po-

dzikowawszy, rzek: wecie
to i podzielcie midzy siebie.

18. Albowiempowiadamwam,
e nie bd pi z owocu winnej

latoroli, a przyjdzie króle-

stwo Boe.
19.1 wziwszy chleb i podzi-

kowawszy, ama i dawa im,

mówic : to jest ciao moje, któ-

re si za was daje; to czycie
na pamitk moj.
20. Podobnie i kielich, gdy
byo po wieczerzy , mówic: ten

kielich to nowy testament we
krwi mojej, która si za was
wylewa.
21. Ale oto, rka tego, który

mi wydaje, zemnjest u stou.

22. I Syn czowieczy wpra-

wdzie odchodzi, tak jak posta-

nowiono, ale biada czowieko-
wi owemu, który go wydaje!

23. A oni zaczli pyta jeden

drugiego, któby to z nich by,
coby to mia uczyni.
III. 24. Awszcz si te spór

midzy nimi o to, kto z nich ma
by uwaany za wikszego.
25. A on im rzek: królowie

narodów panuj nad niemi, i

którzy nad niemi wadz maj,
dobroczycami nazywani by-

waj.
26. Wy za nie tak; lecz kto

najwikszy jest midzy wami,

niech bdzie jako najmniejszy,

i kto jest wodzem, niech bdzie
jako ten, co suy.
27. Bo który wikszy jest?

czy ten, co siedzi u stou, czy

ten, co suy? Czyli nie ten,

co siedzi u stou? Ale ja jestem

w porodku was jako ten, co

suy.
28. A wy jestecie tymi, któ-

rzycie wytrwali przy mnie n

pokusach moich.

29. 1 ja sporzdzam wam,jak
mi sporzdzi Ojciec mój, kró-

lestwo,

30. Abycie jedli i pili a Btou

mego w królestwie ino jem. i
-
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dzieli na tronach, sdzc dwa-

nacie pokole Izraelskich.

31. I rzek Pan: Szymonie,

Szymonie! oto szatan zapra-

gn was, aby przewia jak

pszenic;

32. Alem ja prosi zatob, aby
nie ustaa wiara twoja ; i ty kie-

dy, nawróciwszy si, utwier-

dzaj braci swoich.

33

.

A on mu rzek : Panie ! go-

tów jestem z tob i i do wi-
zienia i na mier.
34. A on rzek: powiadam ci,

Piotrze ! nie zapieje dzi kur,a
si pierwej trzykro zaprzesz

tego, e mi znasz.

35.1 rzek im : gdym was po-

sya bez worka, i bez torby, i

bez obuwia, czywam czego bra-

kowao? A oni rzekli: niczego.

36. Tedy im rzek: ale teraz

kto ma worek, niech go wemie,
podobnie i torb; a kto nie ma
miecza, niech sprzeda sukni
swoj i kupi go.

3 7 . Albowdempowiadamwam,
i si jeszcze musi wypeni na
mnie to, co napisano: Ze zo-
czycami policzony zosta ; bo i

to, co o mnie napisano, spenia
si.

38. A oni rzekli: Panie! oto,

tu dwa miecze. A on im rzek:
dosy jest.

IV. 39. 1 wyszedszy uda si
wedug zwyczaju na gór Oli-

wn, a szli za nim i uczniowie

jego.

40. A gdy przyszed na miej-

sce, rzek im: módlcie si, aby-

cie nie popadli w pokuszenie.

41. I sam oddali si od nich,

jakby na rzut kamienia, a u-

klkszy, modli si,

42. Mówic: Ojcze! jeli

chcesz, oddal ten kielich ode

mnie; wszake nie moja wola,

lecz twoja niech si stanie.

43. A ukaza mu si Anio z

nieba, i umacnia go.

44. 1bdc w walce, gorliwiej

si modli. A by pot jego jak

krople krwi ciekajce na zie-

mi.
45. I wstawszy od modlitwy,

przyszed do uczniów swoich,

i znalaz ich picymi ze smu-
tku.

46. I rzek im: có picie?

wstacie i módlcie si, bycie
nie popadli w pokuszenie.

V. 47. A gdy jeszcze mówi,
oto zgraja, i ten, którego zwano
Judaszem, jeden z dwunastu,

szed przed nimi, i przybliy
si do Jezusa, aby go pocao-
wa.
48. A Jezus mu rzek: Juda-

szu! pocaowaniem wydajesz
Syna czowieczego?
49. A widzc ci, którzy przy

nim byli, co si dzia miao, rze-

kli mu: Panie! czy mamy bi
mieczem?
50. 1 uderzy jeden z nich su-

g najwyszego kapana i u-

ci mu ucho prawe.
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51. Ale Jezus odpowiadajc,
rzek: dopucie a dotd; a

dotknwszy si ucha jego, u-

zdrowi go.

52. I rzek Jezus do prze-

dniejszych kapanów i do prze-

oonych stray wityni i do

starszych, którzy przyszli prze-

ciwko niemu: jak na zbójc
wyszlicie z mieczami i z kija-

mi.

53. Gdym codziennie bywa
z wamiw wityni, nie cign-
licie rk na mnie; ale to jest

godzina wasza i moc ciemnoci.

54. A pojmawszy go, prowa-
dzili i przywiedli w dom naj-

wyszego kapana: a Piotr

szed za nim zdaleka.

VI. 55. A gdy rozniecili ogie
w porodku podwórza i wespó
usiedli, usiad i Piotr midzy
nimi.

56. A ujrzawszy go jedna

dziewka u ognia siedzcego, i

pilnie mu si przypatrzywszy,

rzeka: i ten z nim by.
5 7 .A onsigo zapar,mówic

:

niewiasto! nie znam go.

58. I po maej chwili ujrzaw-

szy go drugi, rzek: i ty jest z

nich; ale Piotr rzek: czowie-
cze! nie jestem.

59. I gdy upyna jakby je-

dna godzina, kto inszy twier-

dzi, mówic: prawdziwie i ten

z nim by; bo to take Galilej-

czyk.

60. A Piotr rzeki: czowiecze!

nie wiem, co mówisz; i zaraz,

gdy on jeszcze mówi, kur za-

pia.

61. A Pan obróciwszy si,

spojrza naPiotra. I wspomnia
Piotr na sowo Paskie, jak

mu by powiedzia: pierwej

ni kur zapieje, trzykro si
mnie zaprzesz.

62. 1 Piotr wyszedszy precz,

gorzko paka.
VII. 63. A mowie, którzy

trzymali Jezusa, namiewali
si z niego, bijc go;

64. I zakrywszy go, bili w
twarz i pytali go, mówic: pro-

rokuj, kto ci uderzy.
65. 1 wiele innych blunierstw

mówili przeciwko niemu.

66. A gdy dzie nasta, zeszli

si starsi ludu i przedniej si ka-

pani i uczeni w Pimie, i przy-

wiedli go do Rady swojej, mó-
wic: czy tyjest Chrystus? po-

wiedz nam.

67.1 rzek im: jeli wam po-

wiem, nie uwierzycie;

68. A jeli i zapytani, nie od-

powiecie mi, i nie wypucicie
mi.
69.Odtd bdzie Syn czowie-

czy siedzia na prawicy Maje-

statu Boego.
70. 1 rzekli wszyscy: tv tcd\

jest Syn Boy? A on rzek do

nich: wy powiadacie, e ja je

steni nim.

71. A oni rzekli: po có/. je-

szcze potrzebujemy Swiadeo-
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twa? Wszakemy sami sy-
szeli z ust jego.

ROZDZIA 23.
I. Jezus oskarony przed Piatem 1—5. II. Który

go do Heroda odsya 6—12. HI. Piat nie znaj-

duje winy w Jezusie, a jednak skazuje go na
mier 13—25. IV

T
. Ukrzyowanie razem ze

zoczycami 26—49. V. I pogrzebanie ciaa
jego 50—56.

T POWSTAWSZY cae mnó-
-*- stwo ich, wiodo go do Pi-

ata.

2. I poczli na skary, mó-
wic: tego znalelimy, e od-

wraca lud i zakazuje podatki

paci cesarzowi, powiadajc,
e on jest Chrystusem, królem.

3. I pyta go Piat, mówic:
tye jest król ydowski? A
on mu odpowiadajc rzek: ty

powiadasz.

4. I rzek Piat do przedniej -

szych kapanów i do ludu : a-
dnej winy nie znajduj w tym
czowieku.
5. Lecz oni si bardziej silili,

mówic: podburza lud, uczc
po caej ziemi Judzkiej, po-

czwszy od Galilei a dotd.
II. 6. A Piat usyszawszy o

Galilei, pyta, czy czowiek
ten jest Galilejczykiem.

7. I gdy si dowiedzia, e
by z krainyHeroda, odesa go
do Heroda, który take by w
Jerozolimie w owe dni.

8. A Herod ujrzawszy Jezusa,
uradowa si bardzo; bo go
zdawna pragn widzie, dla-

tego i wiele o nim sysza, i

spodziewa si, e ujrzy cud ja-

ki, uczyniony przez niego.

9. I pyta go wielu sowami;
ale on mu nic nie odpowiedzia.

10. A przedniej si kapani i u-

czeni w Pimie stali, usilnie go
oskarajc.
11. Ale Herod z onierstwem

swojem, okazawszy mu pogar-

d i namiawszy si z niego, o-

blek go w szat lnic, i ode-

sa go znowu do Piata.

12. I stali si midzy sob
przyjaciómi Piat i Herod one-

go dnia; albowiem przedtem

byli nieprzyjaciómi midzy
sob.
III. 13. A Piat, zwoawszy

przedniejszych kapanów i

przeoonych i lud,

14. Rzek do nich: oddalicie

mi tego czowieka, jakoby lud

odwraca; a oto, ja w obec was
pytajc go, adnej winy nie

znalazem w tym czowieku z

tego, o co go oskaracie,

15. Ani te Herod, bom was
odesa do niego; a oto, nic on

nie zrobi takiego, coby na
mier zasugiwao.
16. Przeto ukarz go i wy-

puszcz.
17. A musia im Piat wypu-

szcza jednego na wito.
18.1 zawoao spoem wszyst-

ko mnóstwo, mówic: stra te-

go, a wypu nam Barabasza!

19. Który by dla jakiego
rozruchu uczynionego w mie-
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cie i dla zabójstwa wtrcony
do wizienia.

20. Tedv Piat znowu mówi
do nich, chccwypuciJezusa.

21. Ale oni woali, mówic:
ukrzyuj, ukrzyuj go!

22. A on po raz trzeci rzek
do nich : có wic zego ten u-

czyni? nic godnego mierci nie

znalazem w nim; przeto uka-

rz go i wypuszcz.
23. A oni nalegali ffosem

wielkim, dajc, aby by u-

krzyowany; i wzmagay si
gosy ich i przedniejszych ka-

panów.
24. A Piat zawyrokowa,

aby si stao zado daniu
ich;

25. 1 wypuci im tego, który

by dla rozruchu i zabójstwa

wtrcony do wizienia, o któ-

rego prosili ; a Jezusa odda na

wol ich.

IV. 26. I gdy go wiedli, po-

chwyciwszy niejakiego Szymo-
na Cyrenejczyka, idcego z po-

la, woyli na krzy, aby go
niós za Jezusem.

27. A szo za nim wielkie

mnóstwo ludu i niewiast, które

nad nim i pakay i narzekay.
28. A Jezus, obróciwszy si do

nich, rzek: córki Jerozolim-

skie ! nic paczcie nade mn, ale

nad sob paczcie i nad dziemi
swojemi.

29. Albowiem oto, nadchodz
dni, kiedy mówi bd: bogo-

sawione niepodne, i ywoty,
które nie rodziy, i piersi, które

nie karmiy.
30. Wtedy poczn mówi gó-

rom : padnijcie na nas ! a pagór-

kom: przykryjcie nas!

31. Albowiem, jeeli si to na

zielonem drzewie dzieje, có
bdzie na suchem?
32. Prowadzono te i innych

dwóch, zoczyców, aby we-

spó z nim straceni byli.

33. 1 gdy przyszli na miejsce,

które zowi trupich gów, tam
ukrzyowalijego izoczyców,
jednego po prawicy, a drugiego

po lewicy.

34. A Jezus rzek: Ojcze! od-

pu im, bo nie wiedz, co czy-

ni. A dzielc szaty jego, los

rzucali.

35. I sta lud, przypatrujc

si. A namiewali si z niego i

przeoeni z nimi, mówic : in-

szych ratowa, nieche ratuje

samego siebie, jeli on jest

Chrystus, wybraniec Boy.
36. Namiewali si te z nie

i onierze, przystpujc i ocet

mu podajc.

37. I mówic: jeli ty jest

król ydowski, ratuje siebie

samego.

38. A by i napis napisany

nad nim literami greckiemi, i

aciskiemu i bebrjskiemi:

Ten jest Król ydowski.
39. A jeden z powie&onyoh
zoczyców urga] mu, mó-
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wic: jeli ty jest Chrystus,

ratuje siebie samego i nas.

40. A odpowiadajc drugi

gromi go, mówic: i nie boisz-

e si ty Boga, bdc w tern

samem skazaniu?

41.1 my sprawiedliwie, bo go-

dn zapat za uczynki swoje

bierzemy, ale ten nic zego nie

uczyni.

42. 1 rzek do Jezusa: Panie!

pomnij na mnie, gdy przyj-

dziesz do królestwa swego.

43. I rzek mu Jezus: zapra-

wd powiadam ci, dzi ze mn
bdziesz w raju.

44. A byo okoo szóstej go-

dziny, i staa si ciemno po

wszystkiej ziemi a do godziny

dziewitej.

45. I zamio si soce, i za-

sona wityni rozerwaa si na

poy.
46. A Jezus zawoawszy go-
sem wielkim, rzek: Ojcze! w
rce twoje polecam ducha me-
go; a to rzekszy, skona.
47. A widzc setnik, co si

dziao, chwali Boga, mówic:
zaprawd, czowiek ten by
sprawiedliwy.

48. I wszystek lud, który si
zszed na to dziwowisko, wi-

dzc, co si dziao, bijc si w
piersi swoje, wraca.
49. A stali zdaleka wszyscy

znajomi jego, i niewiasty, któ-

re za nim przyszy z Galilei,

przypatrujc si temu.

V. 50. 1 oto m, imieniem Jó-

zef, który by Radnym,m do-

bry i sprawiedliwy,

5 1

.

(Ten si nie zgadza na ra-

d i na uczynek ich) z Aryma-
tyi, miasta Judzkiego, który

te sam oczekiwa królestwa

Boego,
52. Ten przyszedszy do Pi-

ata, prosi o ciao Jezusa.

53. 1 zdjwszy je, obwin je

w przecierado, i zoy je w
grobie wykutym w opoce, w
którym jeszcze nikt nigdy nie

by pooony.
54. I by dzie przygotowa-

nia, i sabat nastawa.
55. A poszy za nim i niewia-

sty, które byy z nim przyszy
z Galilei, i oglday grób, i jak

byo pooone ciao jego.

56. A wróciwszy, przygoto-

way wonnoci i maci; i w sa-

bat odpoczy wedug przyka-

zania.

ROZDZIA 24.

I. Niewiastom u grobu Anioowie zwiastuj zmar-
twychwstanie Paskie 1—12. II. Ukazanie
si Pana dwóm uczniom 13—35. HI. Nast-
pnie wszystkim Apostoom 36—49. IV. Jezus

wstpuje do nieba 50—53.

PIERWSZEGO dnia po
-^- sabacie bardzo rano przy-

szy do grobu, niosc wonnoci,
które byy przygotoway; a

byy i inne z niemi;

2. I znalazy kamie odwalo-

ny od grobu.

3. I wszedszy, nie znalazy
ciaa Pana Jezusa.
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4. 1 stao si, gdy si dla tego

zatrwoyy, e oto, dwaj mo-
wie stanli przy nich w szatach

lnicych.
5. A gdy si one bay i schy-

liy twarz ku ziemi, rzekli do

nich: có szukacie yjcego
midzy umarymi?
6. Niemasz go tu, ale wsta;

wspomnijcie, jak wam powie-

dzia, gdyjeszczebyw Galilei,

7. Mówic, i Syn czowieczy
musi by wydany w rce ludzi

grzesznych, i by ukrzyowa-
ny, i trzeciego dnia zmartwych-
wsta.
8 . 1wspomniaynasowajego

.

9. I wróciwszy od grobu, o-

znajmiy to wszystko onym je-

denastu i wszystkim innym.

10. A bya Maryja Magdale-

na, i Joanna, i Maryja, matka
Jakóba, i inne z niemi, które to

powiaday Apostoom.
11. A wydaway si im jako

banie sowa ich, i nie wierzyli

im.

12.A Piotr wstawszy, pobieg
do grobu, i nachyliwszy si, uj-

rza same tylko przecierada
lece, i wróci, dziwic si te-

mu, co si stao.

II. 13.1 oto, dwaj z nich tego
dnia szli do miasteczka, które

byo na szedziesit staj odJe-

rozolimy, które zwano Emaus.
14. I ci rozmawiali z sob o

tern wszystkiem, co zaszo.

15. I stao si, gdy oni roz-

mawiali i nawzajem si pytali,

e sam Jezus przybliywszy
si, szed z nimi.

16. Ale oczy ich byy zatrzy-

mane, aby go nie poznali.

17. 1 rzek do nich: có to za

rozmowy, które macie midzy
sob idc, i jestecie smutni?

18. A odpowiadajc mujeden,

któremu byo imi Kleofas,

rzek mu: tyesamjeden przy-
chodzie w Jerozolimie, który

nie wiesz o tern, co si w niej w
tych dniach stao?
19. 1 rzek im: có? A oni mu

rzekli: o Jezusie Nazareskim,
który bym prorok, mocny
w uczynku i wT mowie przed Bo-

giem i wszystkim ludem;

20. 1 jak go wydali przedniej-

si kapani i przeoeni nasi, aby
by skazany na mier ; iukrzy-

owali go.

21. A mymy si spodziewali,

e on jest ten, który ma odku-

pi Izraela. Ale z tern wszyst-

kiem dzi jest trzeci dzie, jak

si to stao.

22. Lecz i niewiasty niektóre

z naszych przestraszyy nas,

które raniutko byy u grobu;

23. 1 nie znalazszy ciaa jogo,

przyszy, powiadajc, iz zja-

wienie si Anioów widziay.

którzy powiadaj, e on yje.

24. I chodzili niektórzy z na

Szych do grobu, i tak znaleli.

jak niewiasty powiaday; ale

samejro nie widzieli.
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25. A on rzek do nich: o gu-
pi i serca leniwego ku wierze-

niu temu wszystkiemu, co po-

wiedzieli Prorocy!

26. Czyli nie musia Chry-

stus tego cierpie i wnij do

chway swojej?

27. I poczwszy od Mojesza
i od wszystkich Proroków, wy-
kada im ze wszystkich Pism
to, co o nim napisane byo.
28. I przybliyli si ku mia-

steczku, do którego szli, a on o-

kazywa,jakoby mia dalej i.
29. Ale oni go zmuszali, mó-
wic : zosta z nami, bo si ma
ku wieczorowi, i ju si dzie
nachyli. I wszed, aby zosta
z nimi.

30. 1 stao si, gdy on siedzia

z nimi u stou, e wziwszy
chleb, bogosawi, iamic po-

dawa im.

31.1 otworzyy si oczy ich,

i poznali go ; a on znikn z o-

czu ich.

32.1 mówili midzy sob : czy-

li serce nasze nie paaow nas,

gdy z nami w drodze mówi i

gdy nam Pisma otwiera?
33. A wstawszy oneje godzi-

ny, wrócili doJerozolimy, i zna-

leli zgromadzonych onych je-

denastu, i tych, którzy z nimi

byli,

34. Powiadajcych, e wsta
Pan prawdziwie, i ukaza si
Szymonowi.
35. A oni te powiedzieli, co

si stao w drodze, i jak go po-

znali w amaniu chleba.

III. 36. A gdy oni to mówili,

stan sam Jezus w porodku
nich, i rzek im: pokój wam!
37. A oni przelkszy si i

przestraszeni bdc, mniemali,

i ducha widz.
38. I rzek im: czemu si

trwoycie, i czemu takie myli
wstpuj w serca wasze?
39. Ogldajcie rce moje i no-

gi moje, e to ja sam jestem;

dotykajcie si mnie, i obaczcie

;

bo duch nie ma ciaa ani koci,
jak widzicie, e ja mam.
40. 1 to rzekszy, pokaza im
rce i nogi.

41. Lecz gdy jeszcze nie wie-

rzyli z radoci i dziwili si,

rzek im: macie tu co je?
42. A oni mu podali kawa ry-

by pieczonej i plaster miodu.

43. I wziwszy, jad w obec

nich.

44. 1 rzek do nich: to s so-
wa, które mówiem do was, b-
dc jeszcze z wami,e si musi

wypeni wszystko, co napisa-

no w Zakonie Mojeszowym, i

w Prorokach, i w Psalmach o

mnie.

45.Wtedy im otworzy zmys,
eby rozumieli Pisma.

46. I rzek im: tak jest napi-

sano, i tak musia cierpie

Chrystus, i trzeciego dnia

zmartwychwsta

;

47. I musi by goszone w i-



156 . ukasz, 24. . Jan, 1.

mieniu jego upamitanie i od-

puszczenie grzechów midzy
wszystkiemi narody, poczw-
szy od Jerozolimy.

48. A wy jestecie wiadkami
tego.

49. I oto, ja posyam na was

a do Betanii, i podniósszy r-
ce swoje, bogosawi ich.

51. 1 stao si, gdy ich bogo-
sawi, e rozsta si z nimi, i

wzniós si w gór do nieba.

52. A oni oddawszy mu po-

kon, wrócili do Jerozolimy z

obietnic Ojca mego, a wy zo-j radoci wielk,
stacie w miecie Jerozolimie, 53. 1 byli zawsze w wityni,
dopóki nie bdziecie przyoble- chwalc i bogosawic Boga.

czeni moc z wysokoci. Amen.
IV. 50. I wywiód ich precz

'

EWANGIELIJA
WEDUG

. JANA.
EOZDZIA 1.

1. Sowo przedwieczne w Jezusie stao si ciaem
1— 14. II. wiadectwo Jana Cli rzciciela o Chry-

stusie 15—36. UJ. Wezwanie pierwszych u-

czniów 37—51.

1VTA pocztku byo Sowo, a
-^ Sowo byo u Boga, a Bo-

giem byo Sowo.
2. To byo na pocztku u Bo-

ga.

3. Wszystkie rzeczy przez nie

si stay, a bez niego nic si nie

stao, co si stao.

4.W niemby ywot, a ywot
by wiatoci ludzi.

5. I wiato w ciemnoci
wieci, a ciemno jej nie ogar-

na.
6. By czowiek, posany od

Boga, któremu imi byo Jan.

7. Ten przyszed na wiadec-
two, aby wiadczy o wiato-

ci, aby przeze wszyscy uwie-

rzyli.

8. Nie byci on wiatoci,
ale aby wiadczy o wiato-
ci.

9. Bya wiato prawdziwa,

która owieca kadego czo-
wieka, przychodzcego na

wiat.

10. Na wiecie by, i wiat
przeze uczyniony jest; a wiat
go nie pozna.
11. Do swej wasnoci przy-

szed, a swoi go nie przyjli.

12. Lecz tym, którzy go przy-

jli, da moc sta si dziemi
Boemi, tym, którzy wierz u

imi jego.

13. Którzy nie 14 brwi, ani i

woli ciaa, ani z woli ma, ale

z Boga si narodzili.
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14. A Sowo ciaem si stao,

i mieszkao midzy nami (i wi-

dzielimy chwa jego, chwa
jako jcdnorodzonego od Ojca),

pene aski i prawdy.

II. 15. Jan wiadczy o nim, i

woa, mówic: tenci by, o

którym powiedziaem: ten, któ-

ry przyjdzie za mn, przede

mn sta si, bo pierwej by
ni ja.

16. A z penoci jego mymy
wszyscy wzili, i ask za a-
sk.
17. Albowiem zakon przez

Mojesza by dany, a aska i

prawda przez Jezusa Chrystu-

sa staa si.

18. Boga nikt nigdy nie wi-

dzia; jednorodzony Syn, który

jest w onie Ojca, ten opowie-

dzia.

19. I takie jest wiadectwo
Janowe, gdy posali ydzi z

Jerozolimy kapanów i Lewi-

tów, aby go pytali: ty kto je-

ste?
20. 1wyzna, anie zaprzeczy

;

i wyzna: ja nie jestem Chry-

stus.

21. I pytali go: cóe tedy?

Elijasz jeste? A on rzecze: nie

jestem. Prorok jeste? Odpo-
wiedzia: nie jestem.

22.Rzeklimutedy: ktojeste,

ebymy odpowied dali tym,

którzy nas posali. Có powia-

dasz o sobie?

23. Rzek: jam jest gos wo-

ajcego na puszczy: Prostuj-

cie drog Pask, jak powie-

dzia Izajasz prorok.

24. A ci, którzy byli posani,

byli z Faryzeuszów.

25. I pytali go i rzekli mu:
czemu tedy chrzcisz, jeeli
ty niejest Chrystus, ani Elijasz,

ani prorok?

26. Odpowiedzia im Jan, mó-
wic: ja chrzcz wod; ale w
porodku was stoi, którego wy
nie znacie.

27. On to jest, który przyj-

dzie za mn, a sta si przede

mn, któremu nie jestem go-

dzien rozwiza rzemyka u o-

buwia jego.

28. To si stao wBetabarze
za Jordanem, gdzieJan chrzci.
29. A nazajutrz ujrza Jan Je-

zusa idcego do niego, i rzek:
oto Baranek Boy, który ga-
dzi grzech wiata.

30. Ten jest, o którym powie-

dziaem : zamn idziem, któ-

ry przede mn sta si, bo pier-

wej by ni ja.

31. Ajam go nie zna; ale aby
by objawiony Izraelowi, dlate-

gom ja przyszed, chrzczc wo-
d.
32. 1 wiadczy Jan, mówic:

widziaem Ducha zstpujcego
jak gob z nieba, i zosta na

nim.

33. Ajam go nie zna; ale któ-

rymi posa chrzci wod, ten

mi rzek: na kogo ujrzysz Du-
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oba zstpujcego i zostajcego
na nim, ten jest, który chrzci

Duchem witym.
34. Ajam widzia i wiadczy,
e ten jest Syn Boy.
35. Nazajutrz znowu sta Jan

i dwaj z uczniów jego.

36. I ujrzawszy Jezusa cho-

dzcego, rzecze: oto Baranek
Boy.
III. 37. 1 syszeli go owi dwaj

uczniowie mówicego, i szli za

Jezusem.

38. A obróciwszy si Jezus,

i ujrzawszy ich zasobidcych,
rzecze do nich: czego szukacie?

A oni mu rzekli : Rabbi ! (co si
wykada : Mistrzu) gdzie miesz-

kasz?

39. Rzecze im: pójdcie, i o-

gldajcie. Przyszli i widzieli,

gdzie mieszka, i zostali przy

nim onego dnia; a byo okoo
dziesitej godziny.

40. Jeden z dwóch, którzy to

syszeli odJana i szli za nim,by
Andrzej, brat Szymona Piotra.

41. Ten najpierwej znalaz
Szymona, brata swego, i rzecze

mu: znalelimy Mesyjasza (co

si wykada: Chrystusa).

42. 1 przywiód go do Jezusa.

Awejrzawszyna Jezus, rzek:
ty jest Szymon, syn Jonasza;

ty bdziesz nazwany Kiefas (co

si wykada: Piotr).

43. Nazajutrz chcia Jezus

wyj do Galilei, i znalaz Fili-

pa, i rzecze mu: id za inn.

44. A Filip by z Betsaidy, z

miasta Andrzejowego i Piotro-

wego.

45. Filip znalaz Natanaela i

rzecze mu: znalelimy onego,

o którym pisa Mojesz w Za-

konie i Prorocy, Jezusa, syna
Józefa z Nazaretu.

46. 1 rzek mu Natanael : czy
moe z Nazaretu by co dobre-

go? Rzecze mu Filip: pójd, i

og
47. Ujrzawszy Jezus Nata-

naela, idcego ku niemu, rzecze

o nim: oto prawdziwie Izraeli-

ta, w którym niemasz zdrady.

48. Rzecze mu Natanael:

skde mi znasz? Odpowie-
dzia Jezus i rzek mu: pierwej

ni ci Filip zawoa, gdy by
pod figowem drzewem, widzia-

em ci.

49. Odpowiedzia Natanael i

rzekmu: Mistrzu! tyjestSyn
Boy, ty jest Król Izraelski.

50. OdpowiedziaJezusirzek
mu: em ci powiedzia: widzia-

em ci pod figowem drzewem,

wierzysz; wiksze rzeczy nad

te ujrzysz.

51. I rzecze mu: zaprawd,
zaprawd powiadam wam: od-

td ujrzycie niebo otworzone, i

Anioów Boych wstpujcych
i zstpujcych aaSynaczowie
czego.

ROZDZIA 2,

I. Jezus w \\i\iuf Galilejskiej 1—11. II. W Je

.

i
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I
DNIA trzeciego byo wese-

le w Kanie Galilejskiej, i

bya tam matka Jezusowa.

2. Wezwany te by i Jezus i

uczniowie jego na to wesele.

3. A gdy nie stao wina, rze-

cze matka Jezusa do niego : wi-

na nie maj.
4. Rzecze jej Jezus: co ja mam

z tob, niewiasto? jeszcze nie

przysza godzina moja.

5. Rzecze matka jego do sug:
co wam powie, czycie.

6. A byo tam sze stgwi ka-

miennych, postawionych oby-

czajem oczyszczenia ydow-
skiego, mieszczcych w sobie

po dwa lub trzy wiadra.

7. Rzecze im Jezus: napenij-

cie te stgwie wod. I napeni-

li je a do wierzchu.

8. 1 rzecze im: czerpajcie te-

raz, i zaniecie przeoonemu
wesela. I zanieli.

9. A gdy skosztowa przeo-

ony wesela tej wody, która si
staa winem (a nie wiedzia,

skd jest, lecz sudzy wiedzie-

li, którzy czerpali wod), zawo-

a oblubieca przeoony we-

sela,

10. I rzecze mu: kady czo-
wiek pierwej daje dobre wino,

a gdy sobie podpij, wtedy po-

dlejsze; ty dobre wino zacho-

wa a do tego czasu.

11. Ten pocztek cudów u-

czyni Jezus w Kanie Galilej-

i uwierzyli we uczniowie je-

go.

II. 12. Potem uda si do Ka-
pernaum, on, i matka jego, i

bracia jego, i uczniowie jego, i

zostali tam niewiele dni;

13. A bya blizko Wielkanoc
ydowska; i poszed Jezus do

Jerozolimy.

14.1 znalazw wityni sprze-

dajcych woy i owce i gobie,
i wekslarzy siedzcych.

15. I uczyniwszy bicz z po-

wrózków, wszystkich wygna
z wityni, oraz owce i woy, i

wekslarzom pienidzerozsypa
i stoy poprzewraca,
16. A tym, co gobie przeda-

wali, rzek: wyniecie to std,

nie czycie domu Ojca mego
domem targu.

17. 1 wspomnieli sobie ucznio-

wie jego, i napisano: Gorli-

wo o dom twój zara mi.
18. Tedy odpowiedzieli ydzi

i rzekli mu: có nam za znak
pokaesz, e to czynisz?

1 9

.

OdpowiedziaJezus irzek
im : rozwalcie ten przybytek, a

w trzech dniach wystawi go.

20. Rzekli tedy ydzi: czter-

dzieci i sze lat budowano
ten przybytek, a ty w trzech

dniach wystawisz go?
21. Ale on mówi o przybytku

ciaa swego.

22. Przeto, gdy zmartwych-
wsta, wspomnieli uczniowie

skiej, i objawi chwa swoj; jego, i im to by powiedzia; i
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uwierzyli Pismu i sowu, któ-

re wyrzek Jezus.

23. A gdy by w Jerozolimie

na Wielkanoc w wito, wielu

uwierzyo w imi jego, widzc
cuda, które czyni.

24. Ale Jezus nie powierza
im siebie, dla tego e zna
wszystkich,

25. 1 e nie potrzebowa, aby
mu kto wiadczyo czowieku;
albowiem wiedzia, co jest w
czowieku.

ROZDZIA 3.

I. Rozmowa Jezusa z Nikodemem 1—21. II. Po-

wtórne wiadectwo Jana Chrzciciela o Chry-

stusie 22—36.

A BY czowiek z Faryzeu-
-"*- szów, imieniem Nikodem,
ksi ydowski.
2. Ten przyszed do Jezusa w

nocy i rzek mu: Mistrzu! wie-

my, e przyszed od Boga ja-

ko nauczyciel ; bo nikt tych cu-

dów czyni nie moe, które ty

czynisz, jeliby Bóg z nim nie

by.
3. Odpowiedzia Jezus i rzek

mu: zaprawd, zaprawd po-

wiadam ci: jeli si kto nie na-

rodzi na nowo, nie moe widzie
królestwa Boego.
4. Rzek do niego Nikodem:

jake si moe czowiek naro-

dzi, bdc starym? Czyli mo-

e powtórnie wej w ywot
matki swojej i narodzi si?
5. Odpowiedzia Jezus: zapra-

wd, zaprawd powiadam ci:

jeli si kto nie narodzi z wody
i z Ducha, nie moe wej do

królestwa Boego.
6. Co si narodzio z ciaa, cia-

em jest, a co si narodzio z

Ducha, duchem jest.

7. Nie dziw si, em ci powie-

dzia: musicie si na nowo na-

rodzi.

8. Wiatr, gdzie chce, wieje, i

szum jego syszysz, ale nie

wiesz, skd przychodzi i dokd
idzie; tak jest kady, który si
narodzi z Ducha.
9. Odpowiedzia Nikodem i

rzek mu: jake to by moe?
10. OdpowiedziaJezus irzek

mu: ty jest nauczycielem w I-

zraelu, i tego nie wiesz?

11. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam ci, i, co wiemy, mówi-
my, i comy widzieli, wiad-
czymy, a wiadectwa naszego

nie przyjmujecie.

1 2

.

Jeeli nie wierzycie, gdym
wam o ziemskich rzeczach po-

wiedzia,jake uwierzycie, gdy
wam powiem o niebieskich?

13. 1 nikt nie wstpi do nie-

ba, tylko ten, który zstpi z

nieba, Syn czowieczy, który

jest w niebie.

14. 1 jak Mojeszwa na pu-

szczy wywyszy, tak musi by
wywyszony Syn czowieczy,

15. Aby kady, kto wo wie-

rzy, nie zginaj, nic mia ywot
wieczny.

IG. Albowiem tak Bóg uinilo-
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wal wiat, e Syna swego je- 1 26. 1 przyszli do Jana i rzekli

dnorodzonego dal, aby kady, mu: Mistrzu! ten, który by z

kto wre wierzy, nie zgin, ale

mia ywot wieczny.

17. Bo nie posa Bóg Syna
swego na wiat, aby sdzi
wiat, ale aby wiat by zba-

wiony przeze.

18. Kto wierzy we, nie b-
dzie osdzony; ale kto nie wie-

rzy, ju jest osdzony, i nie u-

wierzyw imi jednorodzonego

Syna Boego.
19. A ten jest sa,d, e wia-
to przysza na wiat, a lu-

dzie bardziej umiowali cie-

mno ni wiato; bo byy
ze uczynki ich.

20. Kady bowiem, kto le
czyni, nienawidzi wiatoci i

nie idzie na wiato, aby nie

byy zganione uczynki jego.

21. Lecz kto czyni prawd,
idzie na wiato, aby byy
jawrne uczynki jego, i w Bogu
s uczynione.

II. 22. Potem przyszed Jezus

i uczniowie jego do ziemi Judz-

kiej, i tam przemieszkiwa z ni-

mi i chrzci.

23. A chrzci i Jan w Enon,
blizko Salim, bo tam byo wie-

le wody, i ludzie przychodzili i

chrzcili si.

24. Bo jeszcze Jan nie by
wtrcony do wizienia.

25. Wszcz si tedy spór mi-
dzy uczniami Jana i midzy y-
dami o oczyszczeniu.

tob za Jordanem, o którym
ty dae wiadectwo, ten oto

chrzci, i wszyscy id do niego.

27. Odpowiedzia Jan i rzek:
nie moe nic wzi czowiek,
jeli mu nie jest dane z nieba.

28. Wy sami jestecie mi

wiadkami, em powiedzia:

nie jestem ja Chrystus, ale em
posany przed nim.

29. Kto ma oblubienic, oblu-

biecem jest ; a przyjaciel oblu-

bieca, który stoi i sucha go,

radoci si raduje dla gosu
oblubieca. Ta tedy rado mo-
ja wypenia si.

30. On musi ro, a ja zmniej-

sza si.

31. Kto z góry przychodzi,

nad wszystkimi jest. Kto z zie-

mi, ziemskim jest i ziemskie

rzeczy mówi; kto z nieba przy-

chodzi, nad wszystkimi jest,

32. I co widzia i sysza, o

tern wiadczy, a wiadectwa je-

go nikt nie przyjmuje.

33. Kto przyj wiadectwo
jego, ten pieczci stwierdzi,

e Bóg jest prawrdziwy.

34. Albowiem ten, którego

Bóg posa, sowa Boe mówi

;

bo nie pod miar daje Bóg Du-
cha.

35. Ojciec miuje Syna, i

wszystko da w7 rce jego.

36. Kto wierzy w Syna, ma
ywot wieczny : ale kto nie wie-

!'. 11
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rzy Synowi, nie bdzie oglda I 10. OdpowiedziaJezusi rzek \

ywota, lecz gniew Boy zosta-

je nad nim.

ROZDZIA 4.

I. Rozmowa Jezusa z Samarytank i z Samary tart-

czykami 1—42. II. Uzdrowienie syna dworza-

nina królewskiego 43—54.

GDY pozna Pan, i usy-
-^*- szeli Faryzeusze, e Je-

zus wicej uczniów czyni i

chrzci nieli Jan,

2. (Chocia sam Jezus nie

chrzci, ale uczniowie jego)

3. Opuci ziemi Judzk, i

odszed znowu do Galilei.

4. A musia przechodzi przez

Samaryj.
5. Przyszed tedy do miasta

Samarytaskiego,zwaego Sy-

char, blizko niwy,którby da
Jakób Józefowi, synowi swe-

mu.

6. A bya tam studnia Jakó-

bowa. Jezus tedy, bdc stru-

dzony z drogi, usiad przy stu-

dni ; a byo okoo szóstej godzi-

ny.

7. Przysza niewiasta z Sama-
ryi czerpa wod, której rzecze

Jezus: daj mi pi!
8. Bo uczniowie jego odeszli

byli do miasta, aby nakupi y-
wnoci.
9. Rzecze mu tedy niewiasta

Samarytaska: jake ty, b-
dc ydem, dasz napoju ode

mnie, od niewiasty Samarytan-

ki? (bo ydzi nie przestaj z

Samarytanami).

jój : gdyby znaa dar Boy, i

kto jest ten, co ci mówi: daj mi
pi, tyby go prosia, a daby
ci wody ywej.
11. Rzecze mu niewiasta: Pa-

nie! nie masz i czem naczerpa,
a studnia gboka, skde tedy

masz t wod yw?
12. Czylie ty wikszy od oj-

ca naszego Jakóba, który dal

nam t studni, i sam z niej pi,

i synowie jego, i dobytek jego ?

13. OdpowiedziaJezus irzek
jej: kady, kto pije t wod,
znowu bdzie pragn;
14. Lecz kto bdzie pi t wo-

d, któr ja mu dam. nie bdzie
pragn na wieki; ale ta woda,

któr ja mu dam, stanie si w
nim ródem wodv wytrysku-

jcej ku ywotowi wiecznemu.

15. Rzecze do niego niewia-

sta: Panie! daj mi tej wody, a-

bym nie pragna, i tu czerpa
nie chodzia.

16. Rzecze jej Jezus: id, za-

woajma swego, i przyjd tu.

17. Odpowiedziaa niewiasta

i rzeka: nie mam ma. Rzek]

jej Jezus: dobrze powiedziaa

:

nie mam ma.
18. Albowiem piciu mów

miaa, a ten, którego teraz

masz, nie jest mem twoim;

to prawd powiedziaa*

19. Rzecze mu niewiasta: IV

nie! widz. ei prorok.

20. Ojcowie nasi na
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czcili Boga, a wy powiadacie,

e w Jerozolimie jest miejsce,

gdzie naley cze oddawa.
21. Rzecze jej Jezus: niewia-

sto! wierz mi, e przyjdzie go-

dzina, kiedy ani na tej górze,

ani w Jerozolimie nie bdziecie

czcili Ojca.

22.Wy czcicie, czego nie zna-

cie ; my czcimy, co znamy ; al-

bowiem zbawienie jest z y-
dów.

23. Ale przyjdzie godzina, i

teraz jest, kiedy prawdziwi

czciciele bd cze oddawa
Ojcuw duchu i w prawdzie. Bo
i Ojciec takich szuka, którzyby

mu tak cze oddawali.

24. Bógjest duchem, a ci, któ-

rzy go czcz, winni muw duchu
i w prawdzie cze oddawa.
25. Rzecze mu niewiasta:

wiem,e przyjdzieMesyjasz (to

jest Chrystus); ten, gdy przyj-

dzie, oznajmi nam wszystko.

26. Rzecze jej Jezus: Ja nim
jestem, który z tob mówi.
27. A wtem przyszli ucznio-

wie jego, i dziwili si, e z nie-

wiast mówi; wszake aden
nie rzek: o co pytasz, albo, o

czem z ni rozmawiasz?
28.1 zostawia niewiasta wia-

dro swoje, i posza do miasta i

powiedziaa ludziom

:

29. Pójdcie, obaczcie czo-
wieka, który wszystko mi po-

wiedzia, com uczynia, czy to

nie jest Chrystus?

30. Wyszli wice z miasta, i

przyszli do niego.

31. A tymczasem prosili go
uczniowie, mówic: Mistrzu!

jedz.

32. A on im rzek: mam ja po-

karm kujedzeniu, o którym wy
nie wiecie.

33. Mówili tedy uczniowie

midzy sob: czy mu kto przy-

niós je?
34. Rzecze im Jezus: moim

pokarmem jest, abym czyni
wol tego, który mi posa, i

wykona dziea jego.

35. Czyli wy nie mówicie:

jeszcze cztery miesice, a ni-
wo przyjdzie? Otó, powiadam
wam, podniecie oczy swoje, i

przypatrzcie si niwom, e ju
biae s ku niwu.
36.1 kto nie, bierze zapat,

i zbiera owoc do ywota wie-

cznego, aby i ten, który sieje,

radowa si wespó z tym, któ-

ry nie.

37. Albowiem w tem prawdzi-

we jest przysowie, e inszy

jest, który sieje, a inszy, który

nie.

38. Jam was posa to, o-

koo czegocie wy nie praco-

wali; inni pracowali, a wycie
weszli w prac ich.

39. 1 z miasta onego wielu Sa-

marytan uwierzyo we dla o-

powiadania niewiasty, która

wiadczya: wszystko mi po-

wiedzia, com uczynia.
u*
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40. Gdy tedy przyszli do nie-

go Samarytanie, prosili go, aby
u nich zosta; i zosta tam dwa
dni.

41. I daleko wicej ich uwie-

rzyo dla sowa jego;

42. 1 owej niewiecie mówili:

ju nie dla twego opowiadania

wierzymy; albowiem samimy
syszeli i wiemy, e to jest pra-

wdziwie Zbawiciel wiata,

Chrystus.

II. 43. A po dwóch dniach wy-
szed stamtd, i poszed do Ga-
lilei.

44. Albowiem samJezus wia-
dectwo wyda, e prorok w oj-

czynie swojej nie jestw powa-
aniu.
45. A gdy przyszed do Gali-

lei, przyjli go Galilejczycy,

którzy widzieli wszystko, co

czyni w Jerozolimie w wito

;

bo i oni byli przyszli na wito.
46. Tedy znowu przyszed

Jezus do Kany Galilejskiej,

gdzie by uczyni z wody wino.

I by pewien dworzanin kró-

lewski w Kapernaum, którego

syn chorowa.
47. Ten usyszawszy, e Je-

zus przyszed z ziemi Judzkiej

do Galilei, poszed do niego i

prosi go, aby wstpi i uzdro-

wi syna jego; bo by blizkim

mierci.

48. I rzek do niego Jezus:

jeli nie ujrzycie znaków i cu-

dów, nie uwierzycie.

49. Rzecze mu dworzanin kró-

lewski: Panie! wstp, nim u-

mrze dzieci moje.

50. Rzecze mu Jezus: id, syn
twój yje. I uwierzy ów czo-
wiek sowu, które mu powie-

dzia Jezus, i poszed.
51. A gdyju wraca, spotka-

li go sudzy jego i oznajmili,

mówic: dzieci twoje yje.
52. Tedy ich pyta o godzin,
w której lepiej si miao ; i rze-

kli mu: wczoraj o godzinie siód-

mej opucia go gorczka.
53. Pozna tedy ojciec, i to

bya godzina,w której mu rzek
Jezus: syn twój yje. I uwie-

rzy sam i wszystek dom jego.

54. To znowu jest drugi cud,

który uczyniJezus, przyszed-
szy z ziemi Judzkiej do Galilei.

ROZDZIA 5.

I. Chrystus uzdrawia w sabat chorego u sadzawki
1—16. II. i mówi z Faryzeuszami o swoj^m
pochodzeniu od Ojca 17—47.

T)YO potem wito ydow-
•*-* skie, i poszed Jezus do

Jerozolimy.

2. A jest w Jerozolimie przy

Owczej bramie sadzawka, któ-

r zowi po hebrajsku Betezda,

majca pi kruganków.
3.W tych leao wielkie mnó-

stwo chorych, lepych, chro-

mych, wyschych, którzy cze-

kali poruszenia wody.

4. Albowiem Anio w pewnym
ofcaBie zstpowa do B»d«*wki

i porusza! wod; pierw s/.\ H ic,
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który wstpi po poruszeniu

wody, stawa si zdrowym, ja-

kakolwiek chorob by zdj-

ty-

5.A by tam pewien czowiek,

od trzydziestu omiu lat choro-

b zoony.
6. I gdy Jezus ujrza go le-

cego, i pozna, e ju przez

dugi czas choruje, rzecze mu:

chcesz by zdrowym?
7. OdpoAviedzia mu chory:

Panie! nie mam czowieka,

któryby mi, gdy zostanie po-

ruszon woda, wrzuci do sa-

dzawki; a gdy ja id, inny

przede mn wstpuje.

8. Rzecze mu Jezus: wsta,
we oe swoje i chod.
9. I zaraz sta si zdrowym
ów czowiek, iwzioe swoje

i chodzi. A by sabat onego

dnia.

10. Tedy mówili ydzi uzdro-

wionemu: sabat jest, nie godzi

si ci nie oa.
1 1

.

Odpowiedzia im : ten, któ-

ry mi uzdrowi, rzek mi^we
oe swoje i chod.
12. I pytali go: któ jest ten

czowiek, co ci powiedzia: we
oe swoje i chod?
13. A uzdrowiony nie wie-

dzia, kto to by; albowiem Je-
zus odszed, poniewa wiele lu-

du byo na tern miejscu.

14. Potem go Jezus znalaz w
wityni i rzecze mu: oto, zdro-

wym si stae ; nie grzesz wi-

cej, aby co gorszego na ci nie

przyszo.

15. Odszed ów czowiek i po-

wiedzia ydom, e to by Je-

zus, który go uzdrowi.
16. I dla tego ydzi przela-

dowali Jezusa, i szukali, aby
go zabi, e to uczyni w sabat.

II. 17. A Jezus im odpowie-

dzia: Ojciec mój a dotd dzia-

a, i ja dziaam.
18. Dla tego te tern wicej

szukali ydzi, eby go zabi,

i nie tylko narusza sabat, ale

i powiada, e Bóg jest ojcem

jego, i siebie czyni równym
Bogu.

19. Odpowiedzia tedy Jezus

i rzek im: Zaprawd, zapra-

wd powiadam wam : nie moe
Syn sam od siebie nic czyni,
tylko to, co widzi, e Ojciec

czyni; albowiem cokolwiek on
czyni, to take i Syn czyni.

20. Bo Ojciec miuje Syna i

ukazuje mu wszystko, co sam
czyni ; i wiksze mu nad te dzie-

a pokae, abycie si wy dzi-

wowali.

21. Albowiem, jak Ojciec

wzbudza umarych i oywia,
tak i Syn, których chce, oy-
wia.

22. Bo Ojciec nikogo nie sdzi,

lecz wszystek sd da Synowi,
23. Aby wszyscy czcili Syna,

jak czcz Ojca. Kto nie czci

Syna, nie czci Ojca, który go
posa.
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24. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: kto sowa mego
sucha i wierzy temu, który mi
posa, ma ywot wieczny, i nie

przyjdzie na sd, ale przeszed
z mierci do ywota.
25. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: przyjdzie godzi-

na^ teraz jest, gdy umarli usy-
sz gos Syna Boego, i którzy

usysz,y bd.
26. Albowiem, jak Ojciec ma
ywrot w sobie samym, tak da
i Synowi, aby mia ywotw so-

bie samym.
27. I da mu wadz sd te

czyni; bo jest Synem czowie-
czym.

28. Nie dziwcie si temu, bo

przyjdzie godzina, w której

wszyscy, co s w grobach, u-

sysz gos jego;

29. 1 ci, którzy dobrze czynili,

wyjd na powstanie ywota,
ale ci, którzy le czynili, na
powstanie sdu.
30. Niemog ja sam od siebie

nic czyni. Jak sysz, tak s-
dz, a sd mój jest sprawiedli-

wy; bo nie szukam woli mojej,

ale woli Ojca, którymi posa.
3 1

.

Jeli ja sam o sobie wiad-
cz, wiadectwo moje nie jest

prawdziwe.

32. Inszy jest, co o mnie

wiadczy, i wiem, e prawdzi-

we jest wiadectwo, które wy-
daje o mnie.

33. Wycie posyali do Jana,

a on da wiadectwo prawdzie.

34. Ja za nie od czowieka
wiadectwo bior, ale to mówi,
abycie wy byli zbawieni.

35. On to by wiec gorej-
c i wiecc, a wy chcielicie

do czasu radowa si w wia-
toci jego.

36. A ja mam wiadectwo
wiksze ni Jana; albowiem
dziea, które mi da Ojciec, a-

bym je wykona, te same dzie-

a, które ja czyni, wiadcz o

mnie, i mi Ojciec posa.
37.1 Ojciec, którymi posa,

sam to wiadczy o mnie. Go-
su jego wycie nigdy nie sy-
szeli, ani osoby jego nie wi-

dzieli,

38. I sowa jego nie macie w
sobie mieszkajcego ; albowiem
nie wierzycie temu, którego on

posa.
39. Badajcie Pisma, bo sdzi-

cie, e w nich ywot wieczny

macie; a one s, które wiad-
cz o mnie.

40. I nie chcecie przyj do

mnie, abycie ywot mieli.

41. Chway od ludzi nie bior,

42. Ale znam was, e mioci
ku Bogu w sobie nie macic.

43. Jam przyszed w Imieniu

Ojca mego, a nie przyjmujecie

mi; jeliby inny przyszed \n

imieniu swojein, tego przyjmie

cie.

44. Jake wy moecie wie

rzy. chwal jedni od drugich
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biorc, a chway, która jest od

samego Boga, nie szukacie?

45. Nie mniemajcie, e ja was
oskar przed Ojcem

;
jest, któ-

ry oskara was, Mojesz,w któ-

rym wy nadziej macie.

46. Bo gdybycie wierzyli

Mojeszowi, wierzylibycie i

mnie, gdy on o mnie pisa.

47. Ale jeeli pismom jego nie

wierzycie, jake moim sowom
uwierzycie?

ROZDZIA 6.

L Jezus cudownie nakarmi 5000 ludzi 1—15.

U. Przybywa do uczniów chodzc po morzu
16—21. HI. Mowa Jezusa w Kapernaum
22—65. IV. Wyznanie Piotra 66—71.

TDOTEM oddali si Jezus za
-*- morze Galilejskie, które

jest Tyberyjadzkie.

2. 1 szo za nim wiele ludu, bo

widzieli cuda jego, które czyni
nad chorymi.

3.1 wszedJezus na gór, i sie-

dzia tam z uczniami swoimi

;

4. A bya blizko Wielkanoc,

wito ydowskie.
5.TedypodniósszyJezus oczy

i ujrzawszy, i wiele ludzi idzie

ku niemu, rzek do Filipa : skd
kupimy chleba, aby ci jedli?

6. A mówi to, dowiadczajc
go; bo sam wiedzia, co mia
czyni.

7. Odpowiedzia mu Filip: za

dwiecie groszy chleba nie do-

sy dla nich bdzie, aeby ka-
dy z nich mao co wzi.
8. Rzek mu jeden z uczniów

jego, Andrzej, brat Szymona
Piotra:

9. Jest tu jedno pachol, co

ma pi chlebów jczmiennych
i dwie rybki; ale có to jest na

tak wielu?

10. A Jezus rzek: kacie lu-

dowi usi. A byo trawy do-

sy na onem miejscu, i usiado
mów w liczbie okoo piciu

tysicy.

11. Wzi tedy Jezus chleby,

i podzikowawszy rozda u-

czniom, a uczniowie siedzcym;
take i z rybek, ile chcieli.

12. A gdy byli nasyceni, rzek
uczniom swoim: zbierzcie u-

omki, które zbywaj, eby nic

nie zgino.
13. Zebrali wic i napenili

dwanacie koszów uomków z

onych piciu chlebówjczmien-
nych, które pozostay po tych,

którzy jedli.

14.A ludzie ci, ujrzawszy cud,

który uczyni Jezus, mówili : to

jest zaprawd prorok, który

mia przyj na wiat.

15. Tedy Jezus poznawszy,

e chc przyj i porwa go.

aby go uczyni królem, uszed
znowu na gór sam jeden.

II. 16. A gdy nasta wieczór,

zeszli uczniowie jego nad mo-
rze.

17. I wszedszy w ód, py-
nli za morze do Kapernaum. I

ju byo ciemno, a Jezus nie

przyszed by do nich.
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1 8 . 1 rnorze, gdy powsta wiel-

ki wiatr, burzy si poczynao.
1 9, Gdy tedy odpynli jakby

na dwadziecia pi albo trzy-

dzieci staj, ujrzeli Jezusa cho-

dzcego po morzu i przyblia-

jcego si ku odzi, i zlkli si.

20. A on im rzek : jam to jest,

nie bójcie si.

21.1 chcieli gowzi do odzi,

i zarazódprzypyna do zie-

mi, do której jechali.

III. 22. Nazajutrz lud, bd-
cy za morzem, który by wi-

dzia, e tam nie byo drugiej

odzi, tylko ta jedna, w któr
wstpili uczniowie jego, i e
Jezus nie wszed w ód z u-

czniami swoimi, ale sami u-

czniowie jego odpynli;
23. A przyszy inne odzie z

Tyberyjady, bliako miejsca,

gdzie jedli chleb, gdy Pan dzi-

ki uczyni;

24. Gdy tedy obaczy lud, i
tam niema Jezusa, ani uczniów

jego, wstpili i oni w odzie i

przeprawili si do Kapernaum,
szukajc Jezusa.

25.1 znalazszygo za morzem,
rzekli mu: Mistrzu! kiedye tu

przyby?
26. Odpowiedzia im Jezus i

rzek: zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: szukacie mienie

dla tego, ecie widzieli cuda,

ale ecie jedli chleb i byli na

syreni.

27. Starajcie sir nie o pokarm.

który ginie, ale o pokarm, któ-

ry trwa ku ywotowi wieczne-

mu, który wam da Syn czo-
wieczy ; albowiem tego piecz-
ci stwierdzi Bóg Ojciec.

28. Rzekli tedy do niego: có
mamy czyni, abymy wyko-
nywali dziea Boe?
29. OdpowiedziaJezusirzek

im: to jest dzieo Boga, aby-

cie wierzyli w tego, którego

on posa.
30. Rzekli mu tedy: có wic

ty za znak czynisz, abymy wi-

dzieli i wierzyli ci? có czy-

nisz?

31. Ojcowie nasi jedli mann
na puszczyJaknapisano : Chleb

z nieba da im ku jedzeniu.

32. Rzek im tedy Jezus: za-

prawd powiadam wam: nie

Mojesz da wam chleb z nieba,

ale Ojciec mój daje wam chleb

prawdziwy z nieba.

33. Albowiem chleb Boy, to

ten, który zstpuje z nieba i

ywot daje wiatu.

34. Tedy mu rzekli: Panie!

dawaj nam zawsze tego chleba.

35. 1 rzek im Jezus: Jam jest

chlebywota ; kto do mnie przy-

chodzi, akn nie bdzie, a kto

wierzy we mnie, nigdy pragn
nie bdzie.

36. Alem wam powiedzia; i

widzielicie mi, i nie >vier, \

eie.

37. Wszystko, 00 mi daje Oj-

ciec, d<> mnie przyjdzie; a ie.
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który do mnie przyjdzie, nie

wyrzuc precz;

38. Bom zstpi z nieba, nie

ibym czyni swoj wol, ale

wol tego, który mi posa.
39. A wola Ojca, który mi

posa, jest ta, abym ze wszyst-

kiego, co mi da, nic nie straci,

ale abym to wzbudzi w dzie
ostateczny.

40. A wola tego, który mi
posa, jest ta, aby kady, kto

widzi Syna i wierzy we, mia
ywot wieczny; i ja go wzbu-

dz w dzie ostateczny.

41. Szemrali tedy ydzi prze-

ciwko niemu, i powiedzia:

jam jest chleb, który z nieba

zstpi.
42. 1 mówili: czy to nie jest

Jezus, synJózefów, którego my
ojca i matk znamy

;
jake wic

ten powiada : z niebazstpiem?
43. Tedy odpowiedzia Jezus

i rzek im : nie szemrzyjcie mi-
dzy sob;
44. Nikt nie moe przyj do

mnie, jeli go nie pocignie Oj-

ciec mój, który mi posa; aja

go wzbudzw dzie ostateczny.

45. Napisano w Prorokach: I

bd wszyscy wyuczeni od Bo-
ga. Przeto kady, kto sysza
od Ojca i nauczy si, przycho-

dzi do mnie.

46. Nie iby kto widzia Ojca,

chyba ten, który jest od Boga;
ten widzia Ojca.

47. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: kto wierzy we
mnie, ma ywot wieczny.

48. Jam jest chleb ywota.
49. Ojcowie wasi jedli mann

na puszczy, i pomarli.

50. Chleb, który z nieba zst-

puje, jest taki, e kto go je
bdzie, nie umrze.

51. Jam jest chleb ywy, któ-

ry z nieba zstpi; jeli ktoje
bdzie z tego chleba, y b-
dzie na wieki; a chleb, który ja

daj, jest ciao moje, które ja

oddam za ywot wiata.

52. Wadzili si tedy ydzi
midzy sob, mówic: jake
ten moe nam da ciao swoje

ku jedzeniu?

53. Rzek im tedy Jezus: za-

prawd, zaprawd powiadam
wam: jeli nie bdziecie jedli

ciaa Syna czowieczego, i pili

krwi jego, nie macie ywota w
sobie.

54. Kto poywa ciao moje i

pije krew moj, ma ywot wie-

czny, a ja go wzbudz w dzie
ostateczny.

55. Albowiem ciao moje pra-

wdziwie jest pokarmem, i krew
moja prawdziwie jest napojem.

56. Kto poywa ciao moje i

pije krew moj, we mnie mie-

szka, a ja w nim.

57. Jak mi posa Ojciec,

który yje, i ja yj przez Oj-

ca, tak i ten, kto poywa mi,y bdzie przeze mnie.

58. Taki jest chleb, który z
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nieba zstpi; nie tak jak ojco-

wie wasi jedli mann i pomarli;

kto poywa ten chleb, y b-
dzie na wieki.

59. To mówi w bónicy, li-

czc w Kapernanm.
60.Wielu tedy z uczniówjego,
syszc to, mówio: twarde to

sowa, któ ich sucha moe?
61. Ale wiedzc Jezus sam w

sobie, e szemrz na to ucznio-

wie jeg*o, rzek im: to was gor-

szy?

62. Có, gdybycie ujrzeli Sy-

na czowieczego wstpujcego
tam, gdzie by pierwej?

63. Duch to jest, który oy-
wia

; ciao nic nie pomaga ; so-
wa, które ja wam mówi, du-

chem s i ywotem.
64. Ale s niektórzy z was, co

nie wierz. Albowiem wiedzia
od pocztku Jezus, którzy s
ci, co.nie wierz, i kto jest ten,

co go wyda;
65. I mówi: dlategom wam

powiedzia, e nikt nie moe
przyj do mnie, jeli mu nie

jest dane od Ojca mojego.

IV. 66. Od tego czasu wielu

uczniów jego odeszo nazad, i

wicej z nim nie chodzili.

67. Tedy rzek Jezus do dwu-

nastu: czy moe i wy chcecie

odej?
68. I odpowiedzia mu Szy-

mon Piotr: Panie! do kogó
pójdziemy? Ty masz sowa y-
wota wiecznego,

69. I mymy uwierzyli i po-

znali,e ty jest Chrystus, Syn
Boga ywego.
70. Odpowiedzia im Jezus:

czyli nie ja was dwunastu wy-
braem? A jeden z was jest dy-

jabem.
71. A to mówi o Judaszu Is-

karyjocie, synu Szymona; bo
ten go mia wyda, a by je-

dnym z dwunastu.

ROZDZIA 7.

I. Jezus idzie do Jerozolimy na wito namiotów
1—13. II. i uczy w wityni 14—24. III. Ró-
ne o nim zdania 25—31. IV. Przeoeni roz-

kazuj go schwyta 32—49. V. Nikodem broni

Chrystusa 50—53.

T POTEM chodzi Jezus po
^- Galilei; bo nie chcia cho-

dzi po Judei, dla tego e y-
dzi szukali, aby go zabi.

2. I byo blizko wito y-
dowskie namiotów.

3. Tedy rzekli do niego bracia

jego: odejd std, a id do Ju-

dei, ebv i uczniowie twoi w i-

dzieli sprawy, które ty czynisz.

4. Nikt bowiem nic w skryto-

ci nie czyni, kto chceby zna-

nym. Jeli takie rzeczy czy-

nisz, objaw si wiatu.

5. Bo i bracia jego nie wierzy-

li we.
6. Rzecze im tedy Jezus: mój

czas jeszcze nie przyszed; ale

wasz czas zawsze jest w pogo

towiu.

7. Nic moe was wiat nriena-

widzie, ale mnie nienaw i<1
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ja bowiem wiadcz o nim, i
sprawy jego s ze.

8. Wy idcie na to wito, ja

jeszcze nie id na to wito, bo

mój czas jeszcze si nie wype-
ni.

9. A to im powiedziawszy, po-

zosta w Galilei.

10. A gdy poszli bracia jego,

wtedy i on poszed na wito,
nie jawnie, ale jakby potaje-

mnie.

11. A ydzi szukali go w
wito, i mówili: gdzie onjest?

12. I byo o nim wielkie sze-

mranie midzy ludem. Jedni

mówili,e jest dobry; a drudzy

mówili: nie, ale zwodzi lud.

13. Niktwszakejawnie o nim
nie mówi, dla bojani ydów.
II. 14. A gdyju wito byo
w poowie, wszed Jezus do

wityni i uczy.
15. 1 dziwowali si ydzi, mó-

wic: skd ten zna Pismo, kie-

dy si nie uczy?
16. Odpowiedzia im Jezus i

rzek: moja nauka nie jest mo-

j, ale tego, który mi posa.
17. Jeli kto chce czyni wo-

l jego, ten pozna, czy ta nau-

ka jest z Boga, czyja sam z sie-

bie mówi.
18. Kto z siebie samego mó-

wi, wasnej chway szuka; ale

kto szuka chway tego, który

go posa, ten mówi wedug
prawdy, i niemasz w nim nie-

sprawiedliwoci.

li). Czyli Mojesz nic dal

wam zakonu? a aden z was
nie przestrzega zakonu. Dla

czegó szukacie, aby mi za-

bi?
20. Odpowiedzia lud i rzek:

dyjaba masz; kto szuka, aby
ci zabi?
2 1

.

OdpowiedziaJezus irzek
im: jeden uczynek uczyniem,
i wszyscy si temu dziwujecie!

22.WszakMojesz nada wam
obrzezanie, (nie iby byo z

Mojesza, ale z ojców,) i w sa-

bat obrzezujecie czowieka.
23. Jeli czowiek przyjmuje

obrzezanie w sabat, aby nie

by zgwacony zakon Moje-
sza, dla czego si na mnie gnie-

wacie, em caego czowieka
uzdrowi w sabat?

24. Nie sdcie z pozoru, ale

sprawiedliwym sdem sdcie.
III. 25. Mówili tedy niektórzy

z Jerozolimczyków : czy to nie

jest ten, którego szukaj zabi?
26. A oto, jawnie mówi, i nic

mu nie mówi. Czyli prawdzi-

wie poznali przeoeni, e to

prawdziwie jest Chrystus?

27. Ale o tym wiemy, skd
jest; Chrystus za gdy przyj-

dzie, nikt nie bdzie wiedzia,

skd jest.

28.Woa tedy Jezus w wi-
tyni uczc i mówic: i mnie
znacie, i wiecie, skd jestem, i

nie od siebie samego przysze-

dem; ale jest prawdziwy, któ-
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ry mi posia, którego wy nie

znacie.

29. Lecz ja go znam; bom od

niego jest, i on mi posa.
30. 1 szukali, aby go pojma;

ale nikt nie cign na rki,

bo jeszcze nie przysza godzi-

na jego.

31. A wielu z ludu uwierzyo
we i mówio: Chrystus gdy
przyjdzie, czyli wicej cudów
uczyninad te, któretenuczyni?

IV. 32. Syszeli Faryzeusze,

e tak lud o nim szemra; i po-

sali Faryzeusze i przedniejsi

kapani pachoków, aby go

pojmali.

33. Rzek im tedy Jezus: je-

szcze na krótki czas jestem z

wami, i odejd do tego, który

mi posa.
34. Szuka mi bdziecie, i

nie znajdziecie; i gdzie ja b-
d, wy przyj nie moecie.
35. Mówili tedy ydzi midzy

sob: dokde ten pójdzie, e
my go nie znajdziemy? czyli

do rozproszonych midzy Gre-

kami pójdzie, i bdzie uczy
Greków?
36. Có to za mowa, któr wy-

rzek: szuka mi bdziecie, i

nie znajdziecie; i gdzieja bd,
wy przyj nie moecie?
37. A w ostatni wielki dzie
wita stan Jezus i woa, mó-
wic: jeli kto pragnie, niech

do mnie przyjdzie i pije.

38. Kt«> wierzy we mnie, jak

powiedziano w Pimie, rzeki

wody ywej popyn z ywota
jego.

39. A to mówi o Duchu, któ-

regowzi mieli wierzcywe

;

albowiem jeszcze nie by dany
Duch wity, dla tego e je-

szcze Jezus nieby uwielbiony.

40.Wielu ich tedy z ludu, sy-
szc te sowa, mówio: to pra-

wdziwie jest prorok.

41. A drudzy mówili: to jest

Chrystus. Inni za mówili:

czy z Galilei przyjdzie Chry-

stus?

42. Czy nie mówi Pismo, e
z nasienia Dawidowego i z Bet-

lehemu miasteczka, gdzie by
Dawid, przyjdzie Chrystus?

43. Stao si wic rozdwoje-

nie dla niego midzy ludem.

44. A chcieli go niektórzy z

nich pojma; ale nikt nie ci-
gn na rk swoich.

45. Przyszli tedy sudzy do

przedniejszych kapanów i do

Faryzeuszów, którzy im rze-

kli: dlaczegocie go nie przy-

wiedli?

46. Odpowiedzieli sudzy: ni-

gdy tak nie mówi czowiek,

jak ten czowiek.

47.1odpowiedzieliiuiFaryzeu-

sze: albocie i wy zwiedzeni?

48. Czyli kto uwierzy! h

z przeoonych albo z Fary-

zeuszów V

l!>. Ale ten lud, którj nie /i:a

zakonu, przeklty jest.
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V. 50. 1 rzecze do nich Niko-

dem, który przyszed w nocy

do niego, a by jednym z nich:

51. Czyli zakon nasz sdzi
czowieka, jeeli pierwej nie

wysucha go i nie pozna, co

czyni?

52. Odpowiedzieli mu i rzekli:

czy i ty z Galilei? Badaje i

obacz, e prorok z Galilei nie

powsta.
53. 1 poszed kady do domu

swego.

ROZDZIA 8.
I. O niewiecie na cudzoóztwie pojmane] 1—11.

U. Kto jest Chrystus? 12—20. ITT. ydzi
bluni mu i chc ciska nan kamieniami,

lecz Jezus oddala si 21—59.

\ JEZUS poszed na gór
-^- Oliwn.
2. Rano za znowu przyszed

do wityni, a lud wszystek
zszed si do niego ; i usiadszy
uczy ich.

3. 1 przywiedli do niego ucze-

ni w Pimie i Faryzeusze nie-

wiast, na cudzoóztwie pojma-
n, i postawiwszyj w porod-
ku,

4. Rzekli mu: Nauczycielu! t
niewiast pojmano na samym
uczynku cudzoóztw a

;

5. A w zakonie nam Mojesz
przykaza takie kamionowa;
ty wic có mówisz?
6. A to mówili, kuszc go, aby

go mogli oskary. A Jezus,

schyliwszy si na dó, pisa
palcem po ziemi.

7. A gdy go nie przestawali

pyta, podniósszy si, rzek
do nich: kto z was jest bez

grzechu, niech pierwszy na ni
kamieniem rzuci.

8. I znowu schyliwszy si na

dó, pisa po ziemi.

9. A oni, gdy to usyszeli,

bdc w sumieniu przekonani,

jeden za drugim wychodzili,

poczwszy od starszych a do

ostatnich, i zosta tylko sam
Jezus, i niewiasta w porodku
stojca.

10. A podniósszy si Jezus i

adnego nie widzc, tylko nie-

wiast, rzek jej: niewiasto!

gdzie s owi, co na ci skary-
li? aden ci nie potpi?
11. A ona rzeka: aden, Pa-

nie! A Jezus jej rzek: i ja ci
nie potpiam; id, i wicej nie

grzesz.

II. 12. Znowu tedv rzek im
Jezus, mówic: Jam jest wia-
to wiata; kto za mn idzie,

nie bdzie chodziw ciemnoci,

ale bdzie mia wiato y-
wota.

13. Rzekli mu tedy Faryzeu-

sze: ty sam o sobie wiadczysz;
wiadectwo twoje nie jest pra-

wdziwe.

14. OdpowiedziaJezusirzek
im: chocia ja wiadcz sam o

sobie, jednak prawdziwe jest

wiadectwo moje; bo wiem,

skdem przyszed i dokd id

;

lecz wy nie wiecie, skdem
przyszed i dokd id.
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15. Wy wedug ciaa sdzi-

cie; ja nikogo nie sdz.
16. A chobym ja i sdzi, sd

mój jest prawdziwy; bom nie

jest sani jeden, ale ja i Ojciec,

które mi posa;
17. I w zakonie waszym na-

pisano, e dwóch ludzi wia-
dectwo prawdziwe jest.

18. Jam jest, który sam o so-

bie wiadcz, i wiadczy o mnie

Ojciec, który mi posa.
19. Tedy mu rzekli: gdzie

jest Ojciec twój? Odpowiedzia
Jezus : ani mnie nie znacie, ani

Ojca mego; jelibycie mnie
znali, i Ojca mego bycie znali.

20. Te sowa mówi Jezus w
skarbnicy, uczc w wityni; i

nikt go nie pojma, bo jeszcze

nie przysza godzina jego.

III. 21. Rzek im tedy znowu
Jezus: Ja odchodz, i bdziecie

mi szukali, i w grzechu swym
pomrzecie; dokd ja odchodz,
wy przyj nie moecie.
22. Mówili tedy ydzi: czy-

li si sam zabije, e mówi: do-

kd ja odchodz, wy przyj
nie moecie.
23. I rzek do nich: wycie z

nizkoci, jam z wysokoci; wy-
cie z tego wiata, jam nie jest

z tego wiata.

24. Przetom wam powiedzia,
i pomrzecie w grzechach swo-
ich; bo jeli nie wierzycie, em
ja jest, pomrzecie w grzechach
swoich.

25. Tedy mu rzekli: któe ty

jest? I rzek im Jezus: na po-

cztku to, co i mówi do was.

26. Wiele mam o was mówi
i sdzi; ale ten, który mi po-

sa, jest prawdziwy, i ja, com
od niego sysza, to mówi
przed wiatem.
27. Ale nie zrozumieli, e im

o Ojcu mówi.
28. Rzek im tedy Jezus: gdy

wywyszycie Syna czowie-
czego, wtedy poznacie, em ja

jest, i sam od siebie nic nie czy-

ni, ale jak mi nauczy Ojciec

mój, tak mówi.
29. A ten, który mi posa,

ze mn jest; nie zostawi mi
samego Ojciec, bo co mu si po-

doba, ja zawsze czyni.

30. To gdy on mówi, wielu

we uwierzyo.
31. Mówi tedy Jezus do tych

ydów, co mu uwierzyli: jeli

wy zostaniecie w sowie mo-
jem, prawdziwie uczniami moi-

mi bdziecie;

32. 1 poznacie prawd, a pra-

wda was wyswobodzi.

33. Odpowiedzieli mu: my-
my nasienie Abrahamowe, i

nigdymy nie suyli nikomu:

jake ty mówisz : wyswobodz
ni bdziecie?

34. Odpowiedzia im Jezus:

zapraw d, zaprawd powiadam
wam: wszelki, ktoezyuigTzeoh.

sug jest grzechu.

35. A suga uie mieszka w do
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mu na wieki; Syn mieszka na

wieki.

36. Przeto,jeli was Syn wy-
swobodzi, prawdziwie wolny-

mi bdziecie.

37. Wiem, ecie nasienie A-

brahamowe; lecz szukacie, aby
mi zabi, bo mowa moja nie

znajduje w was miejsca.

38. Ja com widzia u Ojca mo-

jego, powiadam; a wy czynicie

to, cocie widzieli u ojca swe-

go.

39. Odpowiedzieli mu i rze-

kli: Ojcem naszym jest Abra-

ham. Rzecze im Jezus: gdyby-
cie byli synami Abrahama,
czynilibycie uczynki Abraha-

mowi.
40. Ale teraz szukacie, aby
mi zabi, czowieka, który

wam prawd mówi, któr sy-
sza od Boga; tego Abraham
nie czyni.

41. Wy czynicie uczynki ojca

swego. Rzekli mu tedy: my z

nierzdu nie jestemy spodze-
ni; jednego Ojca mamy, Boga.

42. Rzek im tedy Jezus : gdy-

by Bóg by Ojcem waszym, to-

bycie mnie miowali, albo-

wiem ja od Boga wyszedem i

przychodz, i nie sam od siebie

przyszedem, ale onmi posa.
43. Czemu mowy mojej nie

pojmujecie? dla tego, e nie

moecie sucha sów moich.

44. Wycie z ojca dyjaba, i

podliwoci ojca swego czyni

chcecie. On by morderc od

pocztku, i w prawdzie nie po-

zosta, bo w nim prawdy nie-

ma. Gdy mówi kamstwo, e
swego wasnego mówi, dla te-

goejestkamc i ojcem kam-
stwa.

45. A ja e prawd mówi,
nie wierzycie mi.

46. Któ z was obwini mnie o

grzech? Jeli za prawd mó-
wi, czemu wy nie wierzycie

mi?

47. Kto z Boga jest, sów Bo-

ych sucha ; dla tego wy nie

suchacie, e z Boga nie jeste-

cie.

48. Odpowiedzieli tedy ydzi
i rzekli mu: czyli my nie do-

brze mówimy, e ty jest Sa-

marytanin i e dyjaba masz?
49. Odpowiedzia Jezus: Ja
dyjaba nie mam, ale czcz Oj-

ca mego ; a wy zniewaacie mi.
50. Ja za nie szukam chwa-

y swojej
;
jest, którzy szuka i

sdzi.

51. Zaprawd, zaprawrd po-

wiadam wam: jeli kto sowo
moje zachowa, mierci nie b-
dzie oglda na wieki.

52. Tedy mu rzekli ydzi: te-

raz poznalimy, e dyjaba
masz. Abraham umar i proro-

cy, a ty powiadasz: jeli kto

sowo moje zachowa, mierci

nie skosztuje na wieki.

53. Czye ty wikszy nad oj-

ca naszego Abrahama, który
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umar? i prorocy pomarli; kim-

e si ty czynisz?

54. Odpowiedzia Jezus : jee-
li ja sam siebie chwal, chwaa
moja niczem jest. Jest Ojciec

mój, który mi chwali, o którym
wy powiadacie, e jest Bogiem
waszym.
55. I nie znacie go, a ja go

znam; i jelibym rzek, e go
nie znam, bybym podobnym
wam, kamc; ale go znam i

sowo jego zachowuj.
56. Abraham, ojciec wasz,

cieszy si, e mia oglda
dzie mój, i oglda i radowa
si.

57. Tedy rzekli ydzi do nie-

go: pidziesiciu lat jeszcze

nie masz, i Abrahama widzia-

e?
58. Rzek im Jezus: zapra-

wd,zaprawd powiadamwam

:

pierwej ni Abraham by, jam
jest.

59. Porwali tedy kamienie,

aby na ciska; lecz Jezus

schroni si, i wyszed z wi-
tyni

,
przechodzc rodkiem

midzy nimi, i tak odszed.

ROZDZIA 9.

I. Chrystus lepouarodzonego w sabat uzdrawia
1—12. II. Faryzeusze badaj lepego, który

wyznaje, e Jezus jest Syueua Boym 13—41.

T ODSZEDSZY, ujrzaczo-
-- wieka lepego od urodzenia.

2. 1 pytali go uczniowie jego,

mówic: Mistrzu! któ zgrze-

szy, ten, czy rodzice jego. e
si lepym narodzi?
3. Odpowiedzia Jezus: ani

ten nie zgrzeszy, ani rodzice

jego ; ale eby si okazay dzie-

a Boe na nim.

4. Ja musz wykonywa dzie-

a tego, który mi posa, do-

póki dzie jest; przyjdzie noc.

gdy nikt nie bdzie móg dzia-

a.
5. Pókim jest na wiecie, je-

stem wiatoci wiata.

6. To rzekszy, plun na zie-

mi, i uczyni boto ze liny, i

pomaza tern botem oczy le-

pego.

7. 1 rzek mu: id, umyj si w
sadzawce Syloam (co si wy-
kada: Posany). Poszed tedy

i umy si, i przyszed widzc.
8. Ssiedzi wic i którzy go

przedtem widzieli lepym, mó-
wili: czy to nie jest ten, który

siada i ebra?
9. Jedni mówili, e to ten jest

;

a inni,ejest do niego podobny.

On za mówi: to ja.

10. Tedy mu rzekli: jak si
otworzyy oczy twoje?

11. A on odpowiedzia i rzek

:

czowiek, którego zowi Jezu-

sem, uczyni boto i pomaza
oczy moje, i rzek mi: id do

sadzawki Syloam i umyj a

a odszedszy i umywszr si,

przejrzaem.

L2.Tedy mu rzekli: gd <

jest? Rzecz©: nie >n tent



U. 13. Tedy przywiedli tego,

który przedtem by lepy, do

Faryzeuszów.

14. A by sabat, gdy Jezus u-

czyni boto i otworzy oczy je-

go.

15. Tedy go znowu pytali i

Faryzeusze, w jaki sposób

przejrza? A on im rzek: bo-
ta mi woy na oczy, i umy-
em si, i widz.
16. Mówili tedy niektórzy z

Faryzeuszów : czowiek ten nie

jest od Boga, bo nie przestrze-

ga sabatu. Drudzy mówili: jak-

e moe czowiek grzeszny ta-

kie cuda czyni? I byo roz-

dwojenie midzy nimi.

17. Rzekli znowu lepemu: ty

co mówdsz o nim, poniewa o-

tworzy oczy twoje? A on

rzek: Prorokiem jest.

1 8

.

A nie wierzyliydzi o nim,

e by lepym i e przejrza,

a zawoali rodziców tego, któ-

ry przejrza.

19. 1 pytali ich, mówic: czy

to jest syn wrasz, o którym wy
powiadacie, e si lepo naro-

dzi? jake wic teraz widzi?

20. Odpowiedzieli im rodzice

jego i rzekli: wiemy, e to jest

syn nasz, ie si lepo narodzi;

21. Ajak teraz widzi, nie wie-

my, albo kto otworzy oczy je-

go, my nie wiemy; ma lata, py-
tajcie go, niech sam o sobie

powie.

22. Tak mówili rodzice jego,

p
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bo si bali ydów; albowiem

ju ydzi postanowili, aby ka-

dy, kto wyzna, e on jest

Chrystusem, by z bónicy wy-
czony.
23. Przeto rzekli rodzice je-

go: ma lata, pytajcie go.

24. Tedy zawoali powtórnie

czowieka, który by lepy, i

rzekli mu : oddaj chwa Bogu

;

my wiemy, e ten czowiek jest

grzeszny.

25. A on odpowiedzia i rzek

:

czy grzesznyjest, nie wiem
;
je-

dno tylko wiem, e byem le-

py, a teraz widz.
26. 1 rzekli mu znowu: có ci

uczyni? Jake otworzy oczy

twoje?

27. Odpowiedzia im: juzem
wam powiedzia, i nie syszeli-

cie. Czemu jeszcze sysze
chcecie? czy i wy chcecie zo-

sta uczniami jego?

28. Tedy mu zorzeczyli i rze-

kli : ty jeste uczniem jego ; ale

my jestemy uczniami Moje-
sza.

29. My wiemy, e Bóg do

Mojesza mówi; lecz ten skd
jest, nie wiemy.
30. Odpowiedziaówczowiek

i rzek im: to te rzecz dziwna*,

e wy nie wiecie, skd jest, a

otworzy oczy moje.

31. A wiemy, e Bóg grze-

szników nie wysuchuje; ale

kto bogobojnym jest i wol je-

go czyni, tego wysuchuje.
12
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32. Od wieku nie syszano, a-

by kto otworzy oczy lepona-

rodzonego.

33. Gdyby ten nie by od Bo-

ga, nie mógby nic uczyni.
34. Odpowiedzieli i rzekli mu

:

ty si wszystek w grzechach

narodzi, i ty nas uczysz? I wy-
gnali go precz.

35. A usyszawszy Jezus, e
go precz wygnali, i znalazszy

go, rzek mu: czy wierzysz ty

w Syna Boego?
36. Aten odpowiedzia i rzek:
któ to on, Panie! abym we
wierzy?
37. A Jezus mu rzek: i wi-

dziae go, i który mówi z tob,
on to jest.

38. A on rzek: wierz, Pa-

nie! i odda mu pokon.
39. 1 rzek mu Jezus: na sd

ja przyszedem na ten wiat,

aby ci, którzy niewidz, wy-
dzieli, a ci, którzy widz, aby
si stali lepymi.
40. I usyszeli to niektórzy z

Faryzeuszów, którzy byli z

nim, i rzekli mu: czy i my le-

pi jestemy?
41. Rzek im Jezus: gdyby-

cie byli lepi, nie mielibycie

grzechu; lecz e mówicie, my
widzimy, przeto grzech wasz
zostaje.

ROZDZIA 10.

I. Je/.us mówi o dobrym i zym pasterzu 1— 18.

II. std rozdwojenie midzy ydami 19— 80.

HI. którzy chc okamionowtó Jeau - leci on
i l:o. ]/i - pali ich •">! -l^.

9. 10.

^APRAWD, zaprawd po-^ wiadam wam : kto nie wcho-
dzi drzwiami do owczarni, ale

wchodzi inn drog, ten jest

zodziejem i zbójc;
2. Lecz kto wchodzi drzwia-

mi, pasterzem jest owiec.

3. Temu odwierny otwiera, i

owce suchaj gosu jego, i on

swoje wasne owce po imieniu

woa i wyprowadza je.

4. 1 gdy wypuci owce swoje,

idzie przed niemi, a owce id za

nim; bo znaj gos jego.

5. Ale za obcym nie id, lecz

uciekaj od niego ; bo nie znaj
gosu obcych.

6. T im przypowie Jezus

powiedzia; lecz oni nie zrozu

mieli tego, co im mówi.
7. Rzek im tedy znowu Je-

zus: zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam, em ja jest

drzwiami dla owiec.

8. Wszyscy, ilu ich przede

mn przyszo, zodziejami s i

zbójcami, ale nie suchay ich

owce.

9. Jam jest drzwiami : jeli kto

przeze mnie wnijdzie, zbawio-

ny bdzie, i wnijdzie i wyjdzie,

i pastwisko znajdzie.

10. Zodziej przychodzi tylko

aby kra i zabija i traci;

jam przyszed, aby ywot mia-

y, i obficie miay.
11. Jani jest dobry pasu

dobry pasterz ycie swoje ka-
dzie za owce.
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12. Lecz najemnik, który nie

jest pasterzem, którego nie s
owce wasne, widzc wilka

przychodzcego, opuszcza o-

wce i ucieka, i wilk porywa i

rozprasza owce.

13. A najemnik ucieka, bojest

najemnikiem, i nie troszczy si
o owce.

14. Jam jest dobry pasterz, i

znam swoje, i moje mnie te
znaj,
15. Jak mi zna Ojciec i ja

znam Ojca; i ycie swojekad
za owce.

16. Mam i drugie owce, które

nie s z tej owczarni; i te mu-
sz przyprowadzi, i gosu me-
go suchabd; i bdziejedna
owczarnia i jeden pasterz.

17. Dla tego miuje mi Oj-

ciec, i ja kad ycie swoje,

abym je znowu wzi.
18. Nikt mi go nie odbiera,

ale ja kad je sam od siebie.

Mam moc pooy je, i mam
moc znowu wzi je. Ten roz-

kaz wziem od Ojca mego.
II. 19. Tedy si stao znowu

rozdwojenie midzy ydami
dla tych sów.
20. I mówio wielu z nich:

dyjabelstwo ma i szaleje; cze-

mu go suchacie?
21. Drudzy mówili: to nie s
sowa majcego dyjabelstwo;

czyli dyjabe moe lepym o-

czy otwiera?
22. A byo w Jerozolimie po-

wicenie wityni, i bya zi-

ma.

23. 1 przechadza si Jezus w
wityni, w przysionku Salo-

mona.

24. Tedy go obstpili ydzi i

rzekli mu: dopóki dusze na-

sze w niepewnoci trzyma b-
dziesz? jelie ty jest Chry-

stus, powiedz nam wyranie.
25. Odpowiedzia im Jezus:

powiedziaem wam, i nie wie-

rzycie ; dziea, które ja czyni
w imieniu Ojca mego, te o mnie

wiadcz.
26. Ale wy nie wierzycie; bo

nie jestecie z moich owiec, ja-

kem wam powiedzia.

27. Moje owce gosu mego
suchaj, i ja znam je, i id za

mn;
28. I ja ywot wieczny daj

im, i nie zgin na wieki, i nikt

nie wydrze ich z rki mojej.

29. Ojciec mój, który mi je

da, wikszy jest nad wszyst-

kich, i nikt nie moe ich wy-
drze z rki Ojca mego.
30. Ja i Ojciecjednojestemy.
HI. 31. Znowu tedy porwali

ydzi kamienie, aby go uka-

mionowa.
32. Odpowiedzia im Jezus:

wiele dobrych uczynków uka-

zaem wam od Ojca mego; dla

którego z tych uczynków ka-

mionujecie mi?
33. Odpowiedzieli mu ydzi,
mówic: dla dobrego uczynku

12*
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nie kamionujemy ci, ale dla

blunierstwa, i e ty, bdc
czowiekiem , czynisz siebie

Bogiem.

34. Odpowiedzia im Jezus:

czyli nie napisano w Zakonie

waszym: Jam rzek: bogami
jestecie?

35.Jelinazwabogamitych,
do których si stao sowo Bo-

e (a Pismo nie moe by na-

ruszone),

36. Do mnie, którego Ojciec

powici i posa na wiat, wy
mówicie: blunisz! za to, em
rzek: jestem Synem Boym?
37. Jeli nie czyni dzie Oj-

ca mego, nie wierzcie mi;

38. Jeli za czyni, choby-
cie nie wierzyli mnie, wierz-

cie uczynkom, abycie poznali

i wierzyli, e Ojciec jest we
mnie, a ja w nim.

39. Tedy znowu szukali, aby
go pojma ; ale uszed z rk ich.

40. I odszed znowu za Jor-

dan na to miejsce, gdzie przed-

tem Jan chrzci, i tam pozosta-

wa.
41. A wielu do niego przycho-

dzio i mówio: Jan adnego
cudu nie uczyni; ale wszyst-

ko, cokolwiek Jan o nim po-

wiedzia, prawdziwem byo.
42. I wielu tam uwierzyo
we.

ROZDZIA 1 1

.

nit]'- i u . e 1 az&na
1—46. II. Zan
1 • i

«

'• Jezusa 47— 57.

ABY pewien chory,azarz
z Betanii, z miasteczka Ma-

ryi i Marty, siostry jej.

2. A Maryja bya t, która na-

macia Pana maci i otara
nogi jego wosami swemi, któ-

rej brat azarz chorowa.
3. Posay tedy siostry do nie-

go, mówic : Panie ! oto ten, któ-

rego miujesz, jest chory.

4. A usyszawszy to Jezus,

rzek: ta choroba nie jest na

mier, ale dla chway Boej,
aby by uwielbiony Syn Boy
przez ni.
5. A Jezus miowa Mart i

siostr jej i azarza.
6. Grdy wic usysza, e jest

chory, wtedy zosta przez dwa
dni na miejscu, gdzie by.
7. Potem rzecze do uczniów

swoich: idmy znowu do ziemi

Judzkiej.

8. Mówi mu uczniowie: Mi-

strzu! dopiero co szukali ydzi,
eby ci ukamionowa, i zno-

wu tam idziesz?

9. Odpowiedzia Jezus: czy-

li nie dwanacie jest godzin

dnia? Jeli kto chodzi we dnie,

nie potknie si; bo widzi wia-
to tego wiata.

10. Jeli za kto chodzi w no-

cy, potknie si; bo w nim \n ia

toci niema sz.

11. To powiedzia, i potm
rzeki do nich: azarz, przj ia

ciel nasz. zasn, ale id obu-

dzi go.
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12. Tedy rzekli uczniowie je-

go: Panie! jeli zasn, bdzie

L81

zdrów.

1*3. Ale Jezus mówi o mier-

ci jego; lecz oni mniemali, i
o zaniciu snem mówi.

14. Wtedy wic rzek im

Jezus wyranie: azarz u-

mar.
15. I ciesz si za was, em

tam nie by, abycie wy uwie-

rzyli; ale pójdmy do niego.

16. Rzek wic Tomasz, zwa-

ny Bliniakiem, do wspóucz-
niów: pójdmy i my, abymy z

nim poumierali.

17. Przyszedszy tedy Jezus,

znalaz go ju cztery dni w gro-

bie lecego.
18. A bya Betanija blizko

Jerozolimy, jakby na pitna-

cie staj.

19. A przyszo wielu ydów
do Marty i Maryi, aby je pocie-

sza po bracie ich.

20. Marta tedy, gdy usysza-
a, e Jezus idzie, pobiega na
spotkanie jego; ale Maryja w
domu siedziaa.

21. Rzeka tedy Marta do Je-

zusa: Panie! gdyby by tu,

nie byby umar brat mój.

22. Ale wiem, e i teraz, o co-

kolwiekby prosi Boga, da ci

to Bóg.

23. Rzecze jej Jezus: zmar-

twychwstanie brat twój.

24. RzeczemuMarta : wiem,e
zmartwychwstanie przy zmar-

twychwstaniu w dzie ostate-

czny.

25. Rzek jej Jezus: Jam jest

zmartwychwstanie i ywot: kto

wierzy we mnie, choby te u-

mar,y bdzie.

26. I wszelki, który yje i

wierzy we mnie, nie umrze na

wieki. Czy wierzysz temu?

27. Rzecze mu: tak, Panie!

Jam uwierzya, e ty jest

Chrystus, Syn Boy, który

mia przyj na wiat.

28. 1 to rzekszy, posza i po-

tajemnie zawoaa Maryi sio-

stry swojej, mówic: Nauczy-
ciel jest tu, i woa ci.

2 9 . Ona skoro usyszaa ^sta-
a wnet i sza do niego.

30. A Jezus jeszcze nie przy-

szed do miasteczka, ale by
na tern miejscu, gdzie go spo-

tkaa Marta.

31. ydzi tedy, którzy z ni
byli w domu i pocieszali j, uj-

rzawszy, e Maryja prdko
wstaa i wysza, poszli za ni,
mówic,e idzie do grobu, aby
paka tam.

32. Ale Maryja, gdy przysza
tam, gdzie by Jezus, ujrzaw-

szy go, przypada do nóg jego

i rzeka mu : Panie ! gdyby by
tu, nie byby umar brat mój.

33. Jezus tedy, gdy j ujrza
paczc, i ydów, którzy z

ni przyszli, paczcy cli, roz-

rzeAvni si w duchu i zasmuci
si,
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34. I rzek: gdziecie go po-

oyli VMówi mu : Panie ! pójd
i obacz.

35. I zapaka Jezus.

36. Rzekli tedy ydzi: patrz!

jak go miowa.
37. A niektórzy z nich mówi-

li: nie móge ten, który otwo-

rzy oczy lepemu, uczyni, e-
by i ten nie umar?
38. Ale Jezus znowu rozrze-

wniwszy si w sobie, przyszed
do grobu; a bya to pieczara, i

kamie by pooony na niej.

39. Rzecze Jezus: odejmijcie

kamie. Rzeka mu Marta, sio-

stra umarego: Panie! ju cu-

chnie; bo ju czwarty dzie w
grobie.

40. Rzecze jej Jezus: czyli-

em ci nie powiedzia, e, jeli

uwierzysz , oglda bdziesz
chwa Bo?
41. Odjli tedy kamie, gdzie

by umary pooony. A Jezus,

wzniósszy oczy swe w gór,
rzek: Ojcze! dzikuj ci, e
mi wysucha.
42. A jam wiedzia, e mi

zawsze wysuchujesz, alem to

rzek dla ludu w okoo stojce-

go, aby wierzyli,e ty mi po-

sa.
43. 1 to rzekszy, zawoa go-

sem wielkim: azarzu! wy-
nijd tu!

44. 1 wyszed umary, majc
zwizane nogi i rce chustami,

i twarz jego bya chustka,, ob-

. Jan, 11.

wizana. Rzecze im Jezus : roz-

wicie go, i niechaj odejdzie.

45. Wielu tedy z ydów, któ-

rzy byli przyszli do Maryi i wi-

dzieli to, co uczyni Jezus, u-

wierzyo we.
46. A niektórzy z nich ode-

szli do Faryzeuszów i powie-

dzieli im, co uczyni Jezus.

II. 47 . Zebrali tedyRad prze-

dniejsi kapani i Faryzeusze, i

mówili: có uczynimy? albo-

wiem czowiek ten wiele cu-

dów czyni.

48. Jeli zostawimy go tak,

wszyscy uwierz we; i przyj-

d Rzymianie i zabior i miej-

sce i naród nasz.

49. A jeden z nich, Kaifasz,

który by najwyszym kapa-
nem roku tego, rzek im: wy
nic nie wiecie,

50. I nie mylicie, e lepiej

jest dla nas, eby jeden czo-
wiek umar za lud, a nie wszv-

stek ten naród zgin.
51. A tego nie mówi sam od

siebie, ale bdc najwyszym
kapanem roku onego, proro-

kowa, e Jezus mia umrze
za naród;

52. I nie tylko za naród, ale

eby te rozproszone dzieci Ho-

e w jedno zgromadzi.
53. Od onego tedy dnia nara-

dzali si, aby go abie.

54. Jezus tedy ju nie chodzi

jawnie midzy ydami, ale od

szed stamtd do krainy, która
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jest blizko puszczy, do miasta,

które sowi Efraim, i tam mie-

szka z uczniami swoimi.

55. A bya blizko Wielkanoc
ydowska, i wielu ich szo z

kraju do Jerozolimy przed

Wielkanoc, aby si oczyci.
56. 1 szukali Jezusa, i mówili

jedni do drugich w wityni
stojc: co si wam zdaje, pewno
nie przyjdzie na wito?
57. A przedniej si kapani i

Faryzeusze wydali rozkaz: je-

li si kto dowie, gdzie jest, e-
by oznajmi, by go pojma.

ROZDZIA 12.
I. Pomazanie nóg Jezusa w Betanii przez Maryj

1—11. II. Wjazd Jezusa do Jerozolimy 12— 19.

UJ. Sowa Jezusa o wierzcych w niego i gar

dzcych nim 20—50.

npEDY Jezus szóstego dnia
-*- przed Wielkanoc przy-

szed do Betanii, gdzie by a-
zarz, który by umar, a któ-

rego wzbudzi z umarych.
2. Tame przygotowali mu

wieczerz, iMarta posugiwaa,
a azarz by jednym z tych,

którzy z nim spoem u stou sie-

dzieli.

3. A Maryja wziwszy funt

maci szpikanardowej bardzo

drogiej, namacia nogi Jezu-

sowa, i otara wosami swoje-

mi nogijego ; a napeni si dom
wonnoci maci.
4. Tedy rzecze jeden z ucz-

niów jego, Judasz Iskaryjot,

syn Szymona, który go mia
wyda:

5. Czemu tój maci nie sprze-

dano za trzysta groszy, i nie

dano ubogim?
f>. A to mówi nie dla tego, e-

by si troszczy o ubogich, ale

e by zodziejem, i mia wo-
rek,! cokolwiek woono, nosi.

7. Tedy rzek Jezus: zostaw

j w pokoju; na dzie pogrze-

bu mego to chowaa.
8. Albowiem ubogich zawsze

z sob macie, ale mnie nie zaw-

sze mie bdziecie.

9. Dowiedziao si tedy wiele

ludu z ydów, e tam jest, i

przyszli nie tylko dla Jezusa,

ale eby i azarza widzie, któ-

rego by wzbudzi z umarych.
10. A naradzali si przedniej-

si kapani, aby i azarza zabi.

11. Bo dla niego wielu z y-
dów odchodzio, i wierzyo w
Jezusa.

II. 12. Nazajutrz wiele ludu

przybyego na wito, usy-
szawszy, e Jezus idzie do Je-

rozolimy,

13. Nabrali gazek palmo-

wych i wyszli na spotkanie je-

go i woali: Hosanna! bogo-
sawiony, który przychodzi w
imieniu Paskiem. król Izrael-

ski!

14. A znalazszy Jezus ol,
wsiad na nie,jak napisano jest:

15. Nie bój si, córko Syjo-
ska! oto, król twój przychodzi

siedzcy na olciu.
16. Ale tego poprzednio nie
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zrozumieli uczniowie jego, ale

gdy Jezus zosta uwielbiony,

wtedy wspomnieli, e to byo o

nim napisano, i e mu to uczy-

nili.

17. wiadczy tedy lud, któ-

ry z nim by, e azarza wy-
woa z grobu i wzbudzi go z

umarych.
18.1 dla tego lud na spotkanie

jego wyszed, e sysza, i on

ten cud uczyni.

19. Tedy mówili Faryzeusze

midzy sob: widzicie, e nic

nie dokaecie; oto, cay wiat
za nim poszed.
III. 20. A byli niektórzy Gre-

cy z tych, którzy przychodzili

do Jerozolimy, eby si modli
w wito.
2 1

.

Ci tedy przyszli do Filipa,

który by z Betsaidy Galilej-

skiej, i prosili go, mówic: pa-

nie! chcemy Jezusa widzie.

22. Poszed Filip i powiedzia
Andrzejowi, a Andrzej znowu
i Filip powiedzieli Jezusowi.

23. A Jezus odpowiedzia im,

mówic: przysza godzina, aby
zosta uwielbiony Syn czowie-

czy.

24. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: jeliby ziarno

pszeniczne wpadszy do ziemi,

nie obumaro, ono samo jedno

zostaje: lecz jeliby obumaro,
obfity owoc przyniesie*

25. Kto miuje ycie swoje,

utraci je, a kto nienawidzi y-

cia swego na tym wiecie, ku
wiecznemu ywotowi zachowa

j^
26. Jeli mnie kto suv, niech

idzie za mn; i gdziem ja jest.

tam i suga mój bdzie; i jeli

mnie kto suy bdzie, uczci

go Ojciec mój.

27. Teraz dusza moja zatrwo-

ona jest; i có rzekn? Ojcze!

zachowaj mi od tej godziny:

ale dla tegom przyszed na t
godzin.
28. Ojcze! uwielbij imi swo-

je. Przyszed tedy gos z nieba

:

i uwielbiem i znowu uwielbi.

29. Lud tedy, który sta i sy-
sza, mówi: zagrzmiao; dru-

dzy mówili : Anio do niego mó-
wi.
30.0dpowiedziaJezusirzek:

nie dla mnie sta si glos ten,

ale dla was.

31.Terazjest sd wiata tego,

teraz ksi wiata tego precz

wyrzucony bdzie.

32. Aja gdybd podwyszo-
ny od ziemi, wszystkich poci-
gn do siebie.

33. A mówi to, oznajmujae.

jak mierci ma umrze.
M. Odpowiedzia mu lud: my-
my syszeli zZakonu,e Olu y -

stus trwa na wieki; a jake ty

mówisz, e musi by podwj
szony Syn czowieczy V i k

to jest ten Syn czlow
i

35. Rzeki im fcech Je sus: je-

SZCze na mal\ c sas jest . wami
i
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wiato ; chodcie, póki wia-
to macie, eby was ciemno
nie ogarna; bo kto w ciemno-

ci chodzi, nie wie, dokd idzie.

36. Póki wiato macie,

wierzcie w wiato, abycie
byli synami wiatoci. To po-

wiedzia Jezus, i odszedszy,

ukry si przed nimi.

37. A chocia tyle cudów u-

czvni w obec nich, nie uwie-

rzyli we;
38. Aby si wypenio sowo

Izajasza proroka, które wy-
rzek: Panie! któ uwierzy
kazaniu naszemu, i rami Pa-
skie komu jest objawione?

39. Dla tego wierzy nie mo-
gli, e znowu powiedzia Iza-

jasz:

40. Zalepi oczy ich i zatwar-

dzi serce ich, aby nie widzieli

oczyma, i nie zrozumieli ser-

cem, i nie nawrócili si, a ja e-
bym ich nie uzdrowi.

41.To powiedzia Izajasz, gdy
widzia chwal jego i mówi o

nim.

42. Jednake i z ksit
wielu uwierzyo we; ale dla

Faryzeuszów nie wyznawali,

eby z bónicy nie byli wy-
czeni.

43. Bo umiowali chwa ludz-

k wicej, ni chwa Bo.
44. A woa Jezus i mówi:

kto wierzv wre mnie, nie we
mnie wierzy, ale w tego, który

rni posa,

45. I kto mnie widzi, widzi

tego, który mi posa.
46. Ja, wiato, przysze-

dem na wiat, aby aden, kto

wierzy we mnie, w ciemnoci
nie pozosta.

47. Ajeliby kto sucha sów
moich i nie uwierzy, ja go nie

sdz; bom nie przyszed, e-
bym sdzi wiat, ale ebym
zbawi wiat.

48. Ktomn gardzi i nie przyj-

muje sów moich, ma swego s-
dziego; sowa, którem ja mó-
wi, te osdz go w dzie osta-

teczny.

49. Bom ja z siebie samego
nie mówi, ale Ojciec, który

mi posa, on mi da rozkaz,

co mam powiedzie i co mam
mówi;
50. I wiem, e rozkaz jego

jest ywotem wiecznym. Prze-

to, co ja wam mówi, to mó-
wi tak, jak mi powiedzia Oj-

ciec.

ROZDZIA 13.

I. Pan Apostoom nogi umywa 1—20. II. Wska-
zuje na Judasza, który go mia wyda 21—30.

Ul. Nowe przykazanie daje o miowaniu si
wzajemnem 31—35. IV. Piotrowi zaparcie si
jego przepowiada 36—38.

PRZED witem Wielka-
-^- nocnem, wiedzc Jezus,e
przysza godzina jego, aby
przeszed z tego wiata do Oj-

ca, umiowawszy swoich, któ-

rzy byli na wiecie, a do ko-
ca umiowa ich.

2. A gdy bya wieczerza, i
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dyjabeju by wrzuci w serce

Judasza, syna Szynionowego,

Iskaryjoty, aby go wyda,
3. Wiedzc Jezus, e wszyst-

ko Ojciec poda do rk jego, i

e od Boga wyszed i do Boga
idzie,

4. Wsia od wieczerzy, i zo-y szaty, i wziwszy rcznik,

przepasa si.

5. Potem nala wody do mie-

dnicy i pocz nogi umywa
uczniom i ociera przeciera-

dem, którem by przepasany.

6. Przyszed tedy do Szymo-
na Piotra; a on mu rzecze: Pa-

nie! ty miaby nogi mi umy-
wa?
7. Odpowiedzia Jezus i rzek

mu: co ja czyni, ty nie wiesz

teraz, ale si potem dowiesz.

8. Rzecze mu Piotr: nie b-
dziesz nóg moich umywa na

wieki. Odpowiedzia mu Jezus

:

jeli cienie umyj, nie bdziesz

mia czstki ze mn.
9. Rzecze mu Szymon Piotr:

Panie! nie tylko nogi moje, ale

i rce i gow.
10. Rzecze mu Jezus: kto jest

umyty, potrzebuje tylko nogi

umy, bo czysty jest wszystek

;

i wy jestecie czystymi, ale nie

wszyscy.

11. Albowiem wiedzia, kto

go wyda; dlatego rzek: nie

wszyscy czystymi jestecie.

12. Gdy tedy umy nogi ich,

i wzi szaty swoje, usiadszy

znowu, rzek im: wiecie, com
wam uczyni?
13. Wy mi nazywacie Nau-

czycielem i Panem, i dobrze

mówicie; bo jestem nim.

14. Jeeli tedy ja, Pan i Nau-
czyciel, umyem wam nogi, i

wycie powinni jedni drugim
nogi umywa.
15. Albowiem daem wam

przykad, abycie i wy czynili,

jak ja wam uczyniem.
16. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: nie jest suga
wikszy nad pana swego, ani

pose jest wikszy nad tego,

który go posa.
17. Jeli to wiecie, bogosa-

wieni jestecie, jeeli to czyni-

cie.

18. Nie o wszystkich was mó-
wi, wiem ja, których obra-

em; ale eby si wypenio
Pismo: Który je ze mn chleb,

podniós przeciwko mnie pit
swoj.
19. Teraz powiadam wam,

wprzód nim si to stanie, aby-

cie, gdy si to stanie, uwierzy-

li, em ja jest.

20. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: kto przyjmuje

tego, któregobyni posa, innie

przyjmuje; a kto mnie przyj-

muje, przyjmuje tego, który

mi posa.
TT. 21. To rzekszy Jezus,

smuci sir w duchu, i B&wiad
czyi, mówic: zapraw dc.
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prawd powiadam wam, e je-

den z was wyda mi.
22. Spogldali tedy uczniowie

po sobie w niepewnoci, o kim

to mówi.

23. A by jeden z uczniów je-

go, który siedzia przy stole u

ona Jezusa, którego miowa
Jezus

;

24. Skin tedy na niego Szy-

mon Piotr, aby si wypyta,
ktoby to by, o którym mówi.

25. A on pooywszy si na

piersiach Jezusowych, rzek
mu: Panie! który to jest?

26

.

OdpowiadaJezus : tenjest,

któremu ja umoczywszy ks
chleba podam; i umoczywszy
ks, da Judaszowi Iskaryjo-

cie, synowi Szymona.
2 7 .A po tym ksie zaraz wst-

pi wre szatan. Tedy mu rzek
Jezus: co czynisz, czy pr-
dzej.

28. A tego aden nie zrozu-

mia ze wspósiedzcych, na

co mu to rzek.
29. Albowiem niektórzy mnie-

mali, poniewa Judasz mia
worek, i mu rzek Jezus: na-

kup, czego nam potrzeba na
wito, albo, eby co da ubo-

gim.

30. On tedy wziwszy ks,
zaraz wyszed; a bya noc.

III. 31. A gdy wyszed, rze-

czeJezus: teraz uwielbiony zo-

sta Syn czowieczy, i Bóg u-

wielbiony zosta w nim.

I
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32. Jeeli Bóg uwielbiony zo-

sta w nim, to i Bóg uwielbi go
w sobie, i zaraz uwielbi go.

33. Dziateczki! jeszcze ma-
luczko z wami jestem. Szuka
mi bdziecie, i jak rzekem
ydom: gdzie ja id, tam wy
przyj nie moecie; tak i wam
teraz powiadam.
34. Nowe przykazanie daj

wam, abycie si miowali wza-

jemnie; jakem ja was umio-
wa, abycie si i wy miowali
wzajemnie.

35. Z tego poznaj wszyscy,

ecie moimi uczniami, jeli mi-o mie bdziecie ku sobie

wzajemnie.

36. Rzek mu Szymon Piotr:

Panie! dokde idziesz? Odpo-
wiedzia mu Jezus : dokd id,

ty teraz za mni nie moesz,
ale potem pójdziesz za mn.
37. Ezek mu Piotr: Panie!

czemu nie mogi za tob te-

raz? ycie swoje za ciebie po-

o.
38. Odpowiedzia mu Jezus:

ycie swoje za mnie pooysz?
Zaprawd, zaprawd powia-

dam ci: kur nie zapieje, a si
mnie trzykro zaprzesz.

EOZDZIA 14.

I. Chrystus mówi o odejciu swem do Ojca 1—15.

n. Obiecuje uczniom swoim Pocieszyciela

Ducha prawdy 16—31.

I^TIECHAJ si nietrwoy ser-

-^ ce wasze ; wierzcie w Boga,

i we mnie wierzcie.
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2. W domu Ojca mego wiele

jest mieszka; gdyby inaczj

byo, tobym wam powiedzia:

id przygotowa wam miejsce.

3. I gdy odejd i przygotuj
wam miejsce, przyjd znowu i

wezm was do siebie, ebycie,
gdziein ja jest, i wy byli.

4. I dokd ja id, wiecie, i

drog wiecie.

5. Rzek mu Tomasz: Panie!

nie wiemy, dokd idziesz, a
«/ 7 * 7

jake moemy drog wiedzie?
6. Rzek mu Jezus: Jam jest

droga, i prawda, i ywot; nikt

nie przychodzi do Ojca, tylko

przeze mnie.

7. Gdybycie mnie znali, i Oj-

ca bycie mego znali; i odtd
go znacie i widzielicie go.

8. Rzek mu Filip: Panie! po-

ka nam Ojca, i dosy nam b-
dzie.

9. Rzek mu Jezus: tak dugi
czas jestem z wami, i nie znasz

mi? Filipie! kto mnie widzia,

widzia i Ojca mego; jake ty

mówisz: poka nam Ojca?

10. Nie wierzysz, em ja w
Ojcu, i Ojciec we mnie? Sowa,
które ja do was mówi, nie od

siebie mówi; Ojciec za, któ-

ry we mnie mieszka, on czyni

dziea.

11. Wierzcie mi, em ja w Oj-

cu, i Ojciec we mnie; a jeeli

nie, to dla samych uczynków
wierzcie mi.

12. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: kto wierzy we
mnie, ten i uczynki, które ja

czyni, czyni bdzie, i wik-
sze nad te czyni bdzie; bo ja

odchodz do Ojca mego.
13. I o cokolwiek prosi b-

dziecie w imieniu mojm, uczy-

ni to, aby by uwielbiony Oj-

ciec w Synu.

14. Jeli o co prosi bdziecie
w imieniu mojem, ja uczyni.
15. Jeli mi miujecie, przy-

kazania moje zachowujcie.

II. 16. I ja prosi bd Ojca,

a innego Pocieszyciela da wam,
aby mieszka z wami na wieki,

17. Ducha prawdy, którego

wiat przyj nie moe, bo go
nie widzi, ani go zna; lecz wy
go znacie, gdy z wami prze-

bywa i w was bdzie.

18. Nie zostawi was sierota-

mi; przyjd do was.

19. Jeszcze maluczko, i wiat
mi ju oglda nie bdzie;
lecz wy oglda mi bdzie-

cie; bo ja yj i wy y b-
dziecie.

20. Onego dnia wy poznacie,

em ja jest w Ojcu moim, a wy
we mnie, i ja w was.

21. Kto ma przykazania moje

i one zachowuje, ten jest, który

mi miuje; a kto mi miuje,

tego te bdzie milowa I Ojeiec

m^7 i ja &° miowa Kul, i

objawi mu siebie samego.

22. Powiedzia mii Juda

nie ów Iskaryjot: Panie! 6
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to jest, e si nam objawi

masz, a nie wiatu?
23

.

OdpowiedziaJezus irzek
mu: jeli kto mi miuje, sowo
moje zachowywa bdzie ; i Oj-

ciec mój umiuje go, i do niego

przyjdziemy, i mieszkanie u

niego uczynimy.

24. Kto mi nie miuje, sów
moich nie zachowuje; a sowo,
które syszycie, nie jest moje,

ale Ojca, który mi posa.
25. To wam powiedziaem, z

wami przebywajc.
26. Lecz Pocieszyciel, Duch
wity, którego poszle Ojciec

w imieniu mojem, on was nau-

czy wszystkiego, i przypomni
wam wszystko, cokolwiekwam
powiedziaem.
27. Pokój zostawiam wam,

mój pokój daj wam; nie jak

wiat daje, ja wam daj. Niech-

e si nie trwoy serce wa-
sze, ani si lka.
28. Syszelicie, em ja wam

powiedzia: odchodz, i powró-

c do was. Gdybycie mi mi-

owali, tobycie si radowali,

em rzek: id do Ojca; bo Oj-

ciec mój wikszy jest ni ja.

29.1 teraz powiedziaem wam
pierwej ni si to stanie, eby-
cie, gdy si to stanie, uwie-

rzyli.

30. Ju dalej z wami wiele

mówi niebd ; albowiem idzie

ksi wiata tego, i nie ma on
nic we mnie;

31. Ale iby pozna wiat, e
ja miuj Ojca, a jak mi rozka-

za Ojciec, tak czyni. Wsta-
cie, pójdmy std.

ROZDZIA 15.

I. Pan porównywa siebie do winnego krzewu, a

uczniów do latoroli 1—11. II. Zaleca mio
wzajemn 12— 17. IH. Mówi o nienawici

wiata ku niemu i uczniom jego 18—31.

JAM jest krzew winny praw-

dziwy, a Ojciec mój jest wi-

nogrodnikiem.

2. Kad latorol, która we
mnie owocu nie przynosi, od-

cina, a kad, która przynosi

owoc, oczyszcza, aby obfitszy

owoc przynosia.

3. Ju wr

y jestecie czystymi,

dla sowa, które do was mówi-
em.
4. Mieszkajcie we mnie, i ja

w was. Jak latorol nie moe
przynosi owocu sama z siebie,

jeli nie bdzie zostawaa w
krzewie winnym, tak i wy, je-

li we mnie mieszka nie b-
dziecie.

5. Jam jest krzew winny, a

wy latorolami. Kto mieszka

we mnie, a ja w nim, ten przy-

nosi wiele owocu; bo beze mnie
nic uczyni nie moecie.
6. Jeliby kto nie mieszka

we mnie, precz wyrzucony b-
dzie, jak latorol, i uschnie; i

zbieraj je i na ogie wrzucaj,
i spon.
7. Jeli we mnie mieszka b-

dziecie i sowa moje w was
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mieszka bd; czegokolwiek- i nieli owoc, i eby owoc wasz
bycie chcieli, procie, a stanie

si wam.
8. W tern bdzie uwielbiony

Ojciec mój, jeeli obfity owoc
przyniesiecie, i bdziecie moi-

mi uczniami.

9. Jak mi umiowa Ojciec,

tak i ja umiowaem was;

trwajcie w mioci mojej.

10. Jeli przykazania moje
zachowacie, trwa bdziecie w
mioci mojej, jak i ja zacho-

waem przykazania Ojca mego
i trwam w mioci jego.

11. To wam powiedziaem,
aby moja rado w was trwaa,
a wasza rado bya zupen.
II. 12. Takie jest przykaza-

nie moje, abycie si miowali
wzajemnie, jak ja was umio-
waem.
13. Wikszej mioci nikt nie

ma nad t, jak kiedy kto ycie
swoje kadzie za przyjació

swoich.

14.Wy jestecie przyjaciómi

mymi, jeli czyni bdziecie,

cokolwiek ja wam przykazuj.

15. Ju was dalej nie bd
zwa sugami, bo suga nie

wie, co czyni pan jego; lecz

nazwaem was przyjaciómi,

bo wszystko, comkolwiek sy-
sza od Ojca mego, oznajmiem
wam.
16. Nie wycie mnie obrali,

alem ja was obra; i postawi-

em was, abycie szli i przy- Ojea mego.

trwa, aby to, o cokolwiekby-

cie prosili Ojca w imieniu rao-

jem, da wam.
17. To wam przykazuj, aby-

cie si miowali wzajemnie.

III. 18. Jeli was wiat niena-

widzi, wiedzcie, e mnie pier-

wej, nieli was, mia w niena-

wici.

19. Gdybycie byli ze wiata,
wiat miowaby to, co jest je-

go; lecz e ze wiata nie jeste-

cie, alem ja was wybra ze

wiata, przeto wiat was nie-

nawidzi.

20. Wspomnijcie na sowo,
które ja wam powiedziaem:
niejest suga wikszy nad pana
swego. Jeli mnie przeladowa-
li, i was przeladowabd

;
je-

li sowa moje zachowywali, i

wasze zachowywa bd.
21. Ale to wszystko czyni
wam bd dla imienia mego,

bo nie znaj tego, który mi
posa.
22. Gdybym nie przyszed i

nie mówi im, nie mieliby grze-

chu; lecz teraz nie maj wy-
mówki z grzechu swego.

23. Kto mnie nienawidzi, i Oj-

ca mego nienawidzi.

24.Gdybym nie czv ni l miedz v

nimi uczynków, których nikt

inny nie czyni, nie mieliby

grzechu; lecz teraz i widzieli,

i maja w nienauiei i mnie i
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25. Ale eby si wypenio
sowo, które jestw Zakonie ich

napisane: Bez powodu mieli

mi w nienawici.

26. A gdy przyjdzie Pocieszy-

ciel, którego ja wam poszl od

Ojca, Duch prawdy, który od

Ojca pochodzi, ten o mnie

wiadczy bdzie.

27. Ale i wy wiadczy b-
dziecie ; bo zemn od pocztku
jestecie.

ROZDZIA 16.

I. Pan przeladowania przepowiada i Pocieszyciela

obiecuje 1—15. II. O swojem odejciu i przyj-

ciu mówi 16—22. ffi. O probie w imieniu

Jezusa 23—33.

npO wam powiedziaem, aby-
-*- cie si nie gorszyli.

2.Wycza was bd z bó-
nic; ale przyjdzie godzina, e
kady, który zabije was, b-
dzie mniema, e Bogu suy.
3. I to wam uczyni, e nie

poznali Ojca, ani mnie.

4. Alem to wam powiedzia,

abycie, gdy przyjdzie godzi-

na, wspomnieli na to, em ja

wam powiedzia ; a tego wam z

pocztku nie powiedziaem, bo

byem z wami.
5. A teraz id do tego, który

mi posa, i nikt z was nie py-
ta mi: dokd idziesz?

6. Lecz e to powiedziaem
wam, smutek napeni serce

wasze.

7. Aleja wam prawd mówi:
poyteczniej jest dla was, a-

bym ja odszed. Bo jeli nic o-

dejd, Pocieszyciel nie przyj-

dzie do was; ale jeli odejd.

poszl go do was.

8. A on przyszedszy, przeko-

na wiat o grzechu, i o sprawie-

dliwoci, i o sdzie:

9. O grzechu, i nie uwierzyli

we mnie;

10. O sprawiedliwoci, i do

Ojca mego id, iju mi wicej
nie ujrzycie;

11.0 sdzie za, i ksi te-

go wiata jest osdzony.
12. Mam wiele jeszcze wam

mówi, ale teraz znie nie mo-
ecie.

13. Lecz gdy przyjdzie on,

Duch prawdy, wprowadzi was
we wszelk prawd ; bo nie sam
od siebie mówi bdzie, ale co-

kolwiek usyszy, mówi b-
dzie, i przysze rzeczy oznajmi

wam.
14. On mnie uwielbi; bo z me-

go wemie i oznajmi wam..

15. Wszystko, co ma Ojciec,

mojem jest; dla tegom rzek:e
z mego wemie, i oznajmi wam.
11. 16. Maluczko, a nie ujrzy-

cie mi, i znowu maluczko, a

ujrzycie mi, bo ja id do Ojca.

17. Mówili tedy niektórzy z

uczniów jego midzy sob: có
to jest, co nam mówi: malucz-

ko, a nie ujrzycie mi, i znowu
maluczko, a ujrzycie mi, i: bo

ja id do Ojca?
18. Mówili wic: có to jest.
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co mówi: maluczko? nie wie-

my, co mówi.

19. Pozna tedy Jezus, e go

pyta chcieli, i rzek im: o to

pytacie siebie wzajemnie, em
powiedzia: maluczko, anie uj-

rzycie mi, i znowu maluczko,

a ujrzycie mi.
20. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: e wy paka i

narzeka bdziecie, a wiat si
bdzie weseli; wy smutni b-
dziecie, ale smutek wasz wT

ra-

do si obróci.

21. Niewiasta,gdy rodzi, smu-

tek ma, bo przysza godzina jej;

lecz gdy porodzi dziecitko,ju
nie pamita udrczenia, dla ra-

doci, e si czowiek na wiat
narodzi.

22. 1 wy teraz smutek macie;

ale znowu ujrz was, i bdzie
si radowao serce wasze, i ra-

doci waszej nikt wam nie odej-

mie.

III. 23. A dnia onego o nic

pyta mi nie bdziecie. Za-

prawd, zaprawd powiadam
wam: o cokolwiekbycie pro-

sili Ojca w imieniu mojem, da

wam.
24. Dotd o nic nie prosilicie

w imieniu mojem; procie, a

wemiecie, aby rado wasza
bya zupena.
25, To wam przez przypowie-

ci mówiem; ale przyjdzie go-

dzina, gdyju wicej nie przez

przypowieci mówi wam b-

d, lecz wyranie o Ojcu moim
oznajmi wam.
26. W owym dniu w imieniu

mojem prosi bdziecie; i nie

mówi wam, e ja bd Ojca
prosi za wami;
27. Albowiem sam Ojciec mi-

uje was, ecie wy mnie umi-

owali i uwierzyli, em ja od
Boga wyszed.
28. Wyszedem od Ojca, i

przyszedem na wiat; znowu
opuszczam wiat i id do Ojca.

29. Rzekli mu uczniowie je-

go: oto, teraz wyranie mó-
wisz, i adnej przypowieci nie

powiadasz;

30. Teraz wiemy, e wszyst-

ko wiesz, i nie potrzebujesz,

aby ci kto pyta. Dla tego wie-

rzymy, e od Boga wyszed.
31. Odpowiedzia im Jezus:

teraz wierzycie?

32. Oto, przyjdzie godzina, i

ju przysza, e si rozproszy-

cie, kady w swoj stron, a

mnie samego zostawicie; lecz

nie jestem sam, bo Ojciec jest

ze mn.
33. To powiedziaem wam.

abycie we mnie pokój mieli.

Na wiecie ucisk mie bdzie-

cie; ale ufajcie, jam zwyciy
wiat.

ROZDZIA 17.
I. Modlitwa Chrystusa m siebie, &. oen I *

I

rpo powiedziawszy Jezus, po
-* dniósl oezj swoje n> niebo i
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rzek: Ojcze! przysza godzi-

na, uwielbij Syna swego, aby i

Syn twój uwielbi ciebie;

2. Jake mu da moc nad

wszelkiem ciaem, aby da y-
wot wieczny tym wszystkim,

których mu dae.
3. A to jest ywot wieczny,

aby poznali ciebie, jedynego
prawdziwego Boga, i tego, któ-

rego posa, Jezusa Chrystu-

sa.

4. Jam ci uwielbi na ziemi;

dokonaem dziea, które mi
da, abym wykona.
5. A teraz uwielbij mi Ty,

Ojcze! u siebie samego t
chwa, któr miaem u ciebie

pierwej, nieli wiat by.
6. Objawiem imi twoje lu-

dziom, których mi dae ze

wiata; twoimi byli, i mnie ich

dae; i zachowali sowa twoje.

7. Teraz poznali, e wszyst-

ko, co mi da, od ciebie jest.

8. Albowiem sowa, które mi
da, daem im; i oni je przyj-
li, i poznali prawdziwie, em
od ciebie wyszed, i uwierzyli,e Ty mi posa.
9. Ja za nimi prosz; nie za

wiatem prosz, ale za tymi,

których mi dae, bo twoimi s.
10. 1 wszystko moje jest two-

jem, a twoje mojem; i uwielbio-

ny jestem w nich.

11. I nie jestem wicej na
wiecie, ale oni s na wiecie,
a ja do ciebie id. Ojcze wi-

ty ! zachowaj ich w imieniu two-

jem, których mi dae, aby by-

li jedno, jak my.
12. Gdym z nimi by na wie-

cie, jam ich zachowywa w i-

mieniu twojm; tych, których

mi dae, strzegem, i aden z

nich nie zgin, tylko syn za-

tracenia, eby si Pismo wy-
penio.
13. Ale teraz do ciebie id, i

mówi to na wiecie, aby mieli

rado moj zupen w sobie.

14. Jam da im sowro twoje,

a wiat mia ich w nienawici,

dla tego e nie s ze wiata, ja-

ko i ja nie jestem ze wiata.

15. Nie prosz, aby ichwzi
ze wiata, ale aby ich zacho-

wa ode zego.
16. Ze wiata nie s, jak ze

wiata i ja nie jestem.

17. Powi ich w prawdzie

twojej; sowo twoje prawd
jest.

18. Jake Ty mi posa na
wiat, tak i ja posaem ich na
wiat.

19. I za nich ja powicam
siebie samego, aby i oni po-

wiceni byli w prawdzie.

20. A nie tylko za nimi pro-

sz, lecz i za tymi, którzy przez

sowo ich uwierz we mnie,

21. Aby wszyscy byli jedno;

jak Ty, Ojcze! we mnie, a ja w
tobie, aby i oni w nas jedno by-

li; aby wiat uwierzy, e Ty
mi posa.

13
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22. A ja chwa, któr mi
da, daem im, aby byli jedno,

jak my jedno jestemy;
23. Ja w nich, i Ty we mnie,

aby byli zupenie jedno, i eby
pozna wiat, e Ty mi po-

sa, i e ich umiowa, jake
i mnie umiowa.
24. Ojcze! chc, aby i ci, któ-

rych mi dae, byli ze mn,
gdzie ja jestem; aby ogldali

chwa moj, któr mi da,
gdy umiowae mi przed za-

oeniem wiata.

25. Ojcze sprawiedliwy! i

wiat ci nie pozna, alem ja

ci pozna, i ci poznali,e Ty
mi posa.
26. I objawiem im imi two-

je, i objawi, aby mio, któ-r mi umiowa, w nich bya,
i ja w nich.

ROZDZIA 18.

I. Pan przez Judasza zdradzony, zostaje pojmany
1—12. II. stawiony przed Annasza i Kaifasza

13—27. HI. a nastpnie przez Piata badany
28—40.

rpO powiedziawszyJezus,wy-
-*- szed z uczniami swoimi

przez potok Cedron, gdzie by
ogród, do którego wszed on i

uczniowie jego.

2. A wiedzia i Judasz, który

go wydawa, o owóm miejscu;

bo si tam czsto schadza Je-

zus z uczniami swoimi.

3. Judasz tedy wziwszy rot
i sug od przedniejszych kapa-
nów i Faryzeuszów, przyszed

tam z latarniami i z pochodnia-

mi i z orem.
4. Tedy Jezus, wiedzc

wszystko, co na przyj mia-

o, wyszedszy, rzek im: ko-

go szukacie?

5. Odpowiedzieli mu: Jezusa

Nazareskiego. Rzecze im Je-

zus: Jam jest. A sta z ni-

mi i Judasz, który go wyda-
wa.
6. A skoro im rzek: Jam jest,

odstpili nazad, i padli na zie-

mi.
7. Tedy ich znowu zapyta:

kogo szukacie? A oni rzekli:

Jezusa Nazareskiego.
8. Odpowiedzia Jezus: po-

wiedziaem wam, em ja jest.

Jeeli tedy mnie szukacie, do-

zwólcie tym odej;
9. Aby si wypeniy sowa,

które by powiedzia: Nie stra-

ciem adnego z tych, których

mi dae.
10. Tedy Szymon Piotr, majc

miecz, doby go, i uderzy su-

g najwyszego kapana, i u-

ci mu uchojego prawe. A su-
dze temu imi byo Malchus.

11. Rzek tedy Jezus Piotro-

wi: wó miecz swój do po-

chwy; czyli nie mam pi<5 kie-

licha, który mi da Ojciec?

12. Rota tedy i rotmistrz i

sudzy ydowscy pojmali Je-

zusa i zwizali go.

II. 13. 1 wiedli go naprzód do

Annasza;- bo hyl wiokrem
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Kaifasza, który by najwy-
szym kapanem roku tego.

14. A by to ten Kaifasz, któ-

ry ydom radzi, e lepij jest,

aby jeden czowiek umar za

lud.

15. A szed za Jezusem Szy-

mon Piotr, i drugi ucze. A ten

ucze by znany najwyszemu
kapanowi, i wszed z Jezusem

do dworu najwyszego kapa-
na.

16. Ale Piotr sta u drzwi na

dworze. Wyszed tedy ów dru-

gi ucze, który by znany naj-

wyszemu kapanowi, i mówi
z odwiern, i wprowadzi Pio-

tra.

17. Tedy rzeka Piotrowi

dziewka odwierna: czylie i

ty nie jest z uczniów czowieka
tego? On odpowiedzia: nie je-

stem.

18. A stali sudzy i pachoki,

roznieciwszy ogie, bo zimno

byo, i grzeli si; a sta te z

nimi Piotr, i grza si.

19. Tedy najwyszy kapan
pyta Jezusa o jego uczniów i

o nauk jego.

20. Odpowiedzia mu Jezus:

jam jawnie mówi wiatu; jam
zawsze uczy w bónicy i w
wityni, gdzie si zewszd
ydzi schodz, a potajemnie

nicem nie mówi.
21

.

Cómipytasz? pytaj tych

którzy suchali, coimmówiem

;

oto ci wiedz, com ja mówi.

22. A gdy on to mówi, jeden

ze sug, który tam sta, da po-

liczek Jezusowi, mówic: tak

to odpowiadasz najwyszemu
kapanowi?
23. Odpowiedzia mu Jezus:

jelim le mówi, daj wiadec-
two o zom

;
jeli za dobrze, za

có mi bijesz?

24. 1 odesa go Annasz zwi-
zanego do Kaifasza, najwy-
szego kapana.
25. A Szymon Piotr sta i

grza si. Rzekli tedy do nie-

go: czyli i ty nie jeste z ucz-

niów jego? A on si zapar,

mówic: nie jestem.

26. Rzek mu jeden ze sug
najwyszego kapana, powino-

waty tego, któremu by Piotr

uci ucho; czyliem ja ci nie

widzia w ogrodzie z nim?
27. Zapar si tedy znowu

Piotr, i zaraz kur zapia.

III. 28. Prowadzili tedy Je-

zusa od Kaifasza na ratusz. A
byo rano. I nie weszli sami na
ratusz, aby si nie zmazali, ale

eby poywali baranka wiel-

kanocnego.

29. Tedy wyszed do nich Pi-

at i rzek: jak skarg przy-

nosicie przeciwko czowiekowi
temu?
30. Odpowiedzieli mu i rzekli

:

gdyby ten nie by zoczyc,
tobymy ci go nie podali.

31. Rzek tedy Piat: wecie
go wy, i wedug zakonu swego

13*
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osdcie go. Rzekli mu ydzi:
nam si nie godzi zabija niko-

go;

32. Aby si wypeniy sowa
Jezusa, które rzek, oznajmu-

jc, jak mierci mia umrze.
33. Tedy znowu wszed Piat

na ratusz, i zawoa Jezusa i

rzek mu: tye jest Król y-
dowski?

34. Odpowiedzia mu Jezus:

same to od siebie mówisz, czy

te inni powiedzieli ci o mnie?

35. Odpowiedzia Piat : czy-

liem ja yd? Naród twój i

przedniej si kapani mnie ci
podali; cóe uczyni?
36. Odpowiedzia Jezus : kró-

lestwo moje nie jest z tego wia-
ta; gdyby z tego wiata byo
królestwo moje, sudzy moi

walczyliby, abym nie by wy-
dany ydom; lecz teraz kró-

lestwo moje nie jest std.

37. Tedy mu rzek " Piat:

wic królem jeste? Odpowie-
dzia mu Jezus: ty powiadasz,

em ja jest królem. Jam si na

to narodzi, i na tom przyszed
na wiat, abym wiadectwo da
prawdzie. Wszelki, który jest

z prawdy, sucha gosu mego.
38. Rzecze mu Piat: có jest

prawda? A to powiedziawszy,

wyszed znowu do ydów i

rzecze im: ja adnej winy w
nim nie znajduj.

39. A jest zwyczaj u was, a-

bym wam jednego wypuci 1 Dl

Wielkanoc. Chcecie wic, a-

bym wam wypuci Króla y-
dowskiego?
40.Zawoali tedyznowuwszy-

scy, mówic: nie tego, ale Ba-

rabasza! A Barabasz by zbój-

c.

ROZDZIA 19.

L Piat skazuje Chrystusa na ukrzyowanie 1—24.

II. Jezus poleca matk swoj Janowi 25—29.

HI. mier i zoenie do grobu Jezusa 30—42.

T\^TEDY wic Piat wzi
* * Jezusa i ubiczowa.
2. A onierze uplótszy ko-

ron z ciernia, woyli na go-
w jego, i paszczem purpuro-

wym przyodzieli go,

3. 1 mówili: witaje, Króluy-
dowski! i dawali mu policzki.

4. Wyszed tedy znowu Piat,
i rzecze im : oto wyprowadzam
go do was, abycie poznali, e
w nim adnej winy nie znajdu-

je
5. Wyszed tedy Jezus w ko-

ronie cierniowej i paszczu pur-

purowym. I rzecze im Piat:

Oto czowiek!
6. A gdy ujrzeli go przedniej-

si kapani i sudzy ich, zawo-

ali, mówic: ukrzyuj, ukrzy-

uj! Rzek im Piat: wecie
go wy, i ukrzyujcie; ja bo-

wiem nie znajduje w nim winy.

7. Odpowiedzieli mu ydzi:
my zakon mamy, i wedug
korni Daazegopowinienumr
bo Siebie Synem BoYTO 1

nil.
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8. Gdy tedy Piat usysza te

sowa, bardziej si ulk.
9. I wszed znowu na ratusz,

i rzek do Jezusa: skde ty

jest? Lecz mu Jezus nie da od-

powiedzi.

10. Tedy mu rzecze Piat:

mnie nie odpowiadasz? nie

wiesz, e mam moc ukrzyo-
wa ci, i mam moc wypuci
ci?
11. Odpowiedzia Jezus: nie

miabyadnej mocynade mn,
gdyby ci nie bya dana z góry;

przeto ten, kto mi tobie wy-
da, wikszy grzech ma.

12. Odtd Piat stara si wy-
puci go; lecz ydzi woali
mówic: jeli tego wypucisz,
nie jeste przyjacielem cesa-

rza; kady bowiem, co si kró-

lem czyni, sprzeciwia si cesa-

rzowi.

13. Piat tedy usyszawszy te

sowa, wyprowadzi Jezusa, i

siad na stolicy, na miejscu,

które zowi Kamienny Bruk,

a po hebrajsku Gabbata.

14. A by to dzie przygoto-

wania przed Wielkanoc, oko-

o szóstej godziny; i rzek y-
dom: oto król wasz!

15. A oni zawoali: we, we!
ukrzyuj go ! Rzecze im Piat

:

króla waszego mam ukrzyo-
wa? Odpowiedzieli przedni ej

-

si kapani : nie mamy króla, tyl-

ko cesarza.

16. Wtedy go wic im wy-

da, eby by ukrzyowany. I

wzili Jezusa i poprowadzili.

17. A on niosc krzy swój,

wyszed na miejsce, zwane
Trupich Gów, które po he-

brajsku zowie si Golgota;

18. Tam go ukrzyowali, i z

nim drugich dwóch z jednej i

z drugiej strony, a w porodku
Jezusa.

19. A Piat napisa i nadpis,

i umieci nad krzyem ; a by-

o napisano : Jezus Nazareski
Król ydowski.
20. A ten nadpis czytao wie-

luydów ; bo blizko miasta by-

o ono miejsce, gdzie by u-

krzyowany Jezus ; a byo na-

pisano po hebrajsku, po grecku
i po acinie.

2 1

.

Tedy rzekliPiatowi prze-

dniej si kapani ydowscy: nie

pisz: Król ydowski, ale, i on
powiedzia: jestem Król y-
dowski.

22. Odpowiedzia Piat: com
napisa, tom napisa.

23. onierze tedy, gdyukrzy-
owali Jezusa, wzili szaty je-

go i uczynili cztery czci, ka-
demu onierzowi cz, i su-

kni ; a bya ta suknia nie szy-

ta, ale od wierzchu caa tkana.

24. Tedy rzekli jedni do dru-

gich: nie krajmy jej, ale rzu-
my losy o ni, czyj bdzie;
aby si Pismo wypenio, któ-

re mówi: Podzielili szaty moje
midzy siebie, i o odzienie mo-
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je losy rzucali. To tedy uczy-

nili onierze.
II. 25. A stay przy krzyu

Jezusowym matka jego, i sio-

stra matki jego, Maryja, ona
Kleofasa, i Maryja Magdalena.

26. Tedy Jezus, ujrzawszy

matk i ucznia tame stojce-

go, którego miowa, rzecze

matce swojj: niewiasto, oto

syn twój!

27. Potem rzecze uczniowi:

oto matka twoja! i od onej go-

dzinywzij ów ucze do sie-

bie.

28. Potom wiedzc Jezus, e
si ju wszystko spenio, aby
si wykonao Pismo, rzek:
Pragn.
29. A stao tam naczynie pe-

ne octu; a oni, napeniwszy
gbk octem, i zatknwszy j
na hyzop, podali mu do ust.

III. 30. A gdy Jezus przyj
ocet, rzek: Spenio si; i na-

chyliwszy gow, odda du-

cha.

31. Tedy ydzi, aby nie po-

zostay na krzyu ciaa na sa-

bat, poniewa by dzie przy-

gotowania (albowiem wielkim

by ów dzie sabatu), prosili

Piata, aby im poamano gole-

nie i zdjto je.

32. Przyszli tedy onierze, i

pierwszemu zamali golenie, i

drugiemu, który z nim by u-

krzyowany.
33. Ale do Jezusa przyszed-

szy, gdy ujrzeli, e ju umar,
nie amali goleni jego.

34. Lecz jeden z onierzy
wóczni bok jego przebód, i

zaraz wysza krew i woda.

35. A ten, który to widzia,

zawiadczy o tern, i prawdzi-

we jest wiadectwo jego; i on
wie, i prawd mówi, abycie
wy wierzyli.

36. Stao si to bowiem, aby
si wypenio Pismo: Ko je-

go nie bdzie zamana.
37.1 znowu drugie Pismo mó-

wi: Ujrz tego, którego przebo-

dli.

38. A potem prosi Piata Jó-

zef z Arymatyi (który by ucz-

niem Jezusa, ale skrycie, bo si
ba ydów), eby móg zdj
ciao Jezusa. I pozwoli Piat.

Poszed tedy i zdj ciao Je-

zusa.

39. Przyszed te i Nikodem
(który by dawniej przyby w
nocy do Jezusa), niosc miesza-

nin z mirry i aloesu, okoo stu

funtów.

40. Wzili tedy ciao Jezuso-

we, i zawinli je w przeciera-

da z wonnociami, jak jest u

ydów zwyczaj chowa umar-

ych.
41. A by w tern miej sou,

gdzie go ukrzyowano, ogród,

a w ogrodzie grób nowy. \>

którym jeszcze nikt nie by 1 po-

oony.
4l>. Tam witv z powodu dnia
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przygotowania ydowskiego,
e blizko by grób, pooyli
Jezusa.

ROZDZIA 20.

I. Przybycie Maryi Magdaleny, Piotra i Jana do

grobu 1—10. II. Chrystus objawia si Maryi
Magdalenie i nastpnie uczniom 11—23. III.

Niewiara Tomasza, i powtórne objawienie si
uczniom 24—31.

PIERWSZEGO dnia po
-"- sabacie Maryja Magdale-

na przysza rano do grobu, gdy
jeszcze byo ciemno, i ujrzaa

kamie odwalony od grobu.

2. Pobiega wic i przysza do

Szymona Piotra i do drugiego

ucznia, którego miowa Jezus,

i rzeka im : wzili Pana z gro-

bu, i nie wiemy, gdzie go poo-
yli.

3. Tedy wyszed Piotr i ów
drugi ucze, i szli do grobu.

4. A biegli oba spoem; i ów
drugi ucze wycign Piotra,

i pierwej przyszed do grobu,

5. I nachyliwszy si, ujrza
przecierada lece; jednak

nie wszed.
6. Przyszed tedy Szymon

Piotr, idc za nim, i wszed do

grobu, i ujrza przecierada
lece,
7. I chustk, która bya na

gowie jego, nie z przeciera-

dami pooon, ale osobno

owinit na jednem miejscu.

8. Wtedy wszed i drugi u-

cze, który by pierwej przy-

szed do grobu, i ujrza i uwie-

rzy.

9. Albowiem jeszcze nie rozu-

mieli Pisma, e musi zmar-

twychwsta.
10. 1 odeszli znowu uczniowie

do domu.
II. 11. Ale Maryja staa ze-

wntrz u grobu paczc. A gdy
pakaa, nachylia si do gro-

bu.

12.1ujrzaa dwóchAnioów w
bieli siedzcych,jednego u go-
wy, a drugiego u nóg, gdzie le-

ao ciao Jezusa.

13. 1 rzekli jej oni: niewiasto!

czemu paczesz? Rzecze im:

bo wzili Pana mego, i nie

wiem, gdzie go pooyli.
14. A to rzekszy, obrócia

si nazad, i ujrzaa Jezusa sto-

jcego; i nie wiedziaa, e to

Jezus.

15. Rzecze jej Jezus: niewia-

sto! czemu paczesz? kogo szu-

kasz? Ona mniemajc, e to o-

grodnik, rzeka mu: Panie! je-

li ty go wzi, powiedz mi,

gdzie go pooy, a ja go we-

zm.
16. Rzeczejej Jezus: Maryjo!

Ona obróciwszy si, rzecze mu:
Rabuni! co si wykada: Nau-
czycielu!

17. Rzeczejej Jezus: nie do-

tykaj si mnie, bom jeszcze nie

wstpi do Ojca mego; ale id
do braci moich, i powiedz im:

wstpuj do Ojca mego i Ojca

waszego, i do Boga mego i Bo-

ga waszego.
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18. I przysza Maryja Mag-
dalena, oznajmujc uczniom,

e widziaa Pana, i e to po-

wiedzia jej.

19. Gdy tedy by wieczór

dnia onego pierwszego po sa-

bacie, i drzwi byy zamknite,
gdzie byli uczniowie zgroma-

dzeni dla bojani ydów, przy-

szed Jezus i stan w po-

rodku nich, i rzek im: Po-

kój wam!
20. A to rzekszy, pokaza im

rce i bok swój. Uradowali si
wic uczniowie, ujrzawszy Pa-

na.

21. Rzek im tedy Jezus zno-

wu: Pokój wam; jak mnie po-

sa Ojciec, tak i ja was posy-

am.
22. I to rzekszy, tchn na

nich i rzek im: wemijcie Du-
cha witego.
23. Którymkolwiek grzechy

odpucicie, s im odpuszczone;

i którymkolwiek zatrzymacie,

s zatrzymane.

III. 24. A Tomasz, jeden z

dwunastu, zwany Bliniakiem,

nie by z nimi, gdy przyszed

Jezus.

25. Rzekli mu tedy drudzy u-

czniowie: widzielimy Pana. A
on rzek im: jeli nie ujrz na

rkach jego znaków od gwo-
dzi, i nie wo palca swego w
znaki od gwodzi, i nie wo
rki swej w bok jego, nie uwie-

rz.

26. A po omiu dniach znowu
byli uczniowie jego w domu, i

Tomasz z nimi. I przyszed Je-

zus, gdy byy drzwi zamkni-
te, i stan w porodku nich, i

rzek: Pokój wam!
27. Potem rzecze Tomaszowi:

daj tu palec swój i ogldaj r-
ce moje, i daj rk sw i wó
w bok mój, i nie bd niewier-

nym, ale wierzcym.
28. I odpowiadajc Tomasz,

rzek mu: Pan mój, i Bóg mój!

29. Rzecze mu Jezus:e mi
ujrza, Tomaszu, uwierzye;
bogosawieni, którzy nie wi-

dzieli, a uwierzyli.

30. I wiele innych cudów li-

czyni Jezus wr obec uczniów

swoich, które nie s napisane

w ksidze tej.

31. Ale te s napisane, aby-

cie uwierzyli, e Jezus jest

Chrystus, Syn Boy, i ebycie
wierzc ywot mieli w imieniu

jego.

ROZDZIA 21.

I. Ukazanie si Jezusa Apostoom przy owieniu
ryb 1— 14. II. Pan porucza Piotrowi owieczki

swoje 15— 17. III. Kozmowa Piotra z Jezusem

i zakoczenie Ewangielii 18—25.

1 >OTEM si znowuukazaJe-
*- zus uczniom u morza Tybe-
ryjadzkiego, a ukaza si tak:

2. Byli pospou Szymon Piotr

i Tomasz, zwany Bliniakiem,

i Natanael, który by z Kany
Galilejskiej, i synowie Zebe-

deuszowi i dwaj inni z uczniów

jego.
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8i Rzecze im Szymon Piotr:

id ryby owi. Mówi mu : pój-

dziemy i my z tob. I wyszli,

i zaraz wstpili w ód, i owej

nocy nic nie zowili.

4. A gdy ju byo rano, stan
Jezus na brzegu; jednak nie

wiedzieli uczniowie, e to Je-

zus.

5. Rzecze im tedy Jezus: dzie-

ci! czy nie macie co je? Od-

powiedzieli mu: nie mamy.
6. A on rzek im: zapucie

sie po prawej stronie odzi, i

znajdziecie. Zapucili tedy, i

ju dalej cign jej nie mogli

dla mnóstwa ryb.

7.Tedy ucze ów, którego mi-

owa Jezus, rzek Piotrowi:

Pan j est . TedySzymon Piotr, u-

syszawszy, i Pan jest, koszu-

l si przepasa (by bowiem
nagi), i rzuci si w morze.

8

.

Drudzy za uczniowie przy-

byli w odzi (bo niedaleko byli

od ldu, ale jakby na dwiecie
okci), cignc sie z rybami.

9. Gdy tedy wyszli na ld,
ujrzeli wgle naoone, i ryb
na nich lec i chleb.

10. Rzecze im Jezus: przy-

niecie z tych ryb, którecie te-

raz zowili.

11. Wstpi tedy Szymon
Piotr, i wycign sie na ld,
pen wielkich ryb, których
byo sto pidziesit trzy; a
cho ich tyle byo, nie podara
si sie.

12. Rzecze im Jezus: pójd-

cie i poywajcie. A aden z 11-

czniów nie mia go pyta: ty

kto jeste? wiedzc, e to Pan.

13. Tedy przyszed Jezus, i

wzi chleb i da im, równie i

ryb.
14. Trzeci to ju raz ukaza

si Jezus uczniom swoim po

zmartwychwstaniu.

II. 15.Gdy tedy spoyli, rzek
Jezus Szymonowi Piotrowi:

Szymonie, synu Jonasza! mi-

ujesz mi wicej nieli ci?

Rzek mu: tak jest, Panie! ty

wiesz, e ci miuj. Rzek
mu: pa owieczki moje.

16. Rzecze mu znowu po raz

drugi: Szymonie, synu Jona-

sza! miujesz mi? Rzecze mu:
tak jest, Panie! ty wiesz, e
ci miuj. Rzecze mu: pa ow-

ce moje.

17. Rzecze mu po raz trzeci:

Szymonie, synu Jonasza ! mi-

ujesz mi? Zasmuci si Piotr,

e mu po raz trzeci powiedzia

:

miujesz mi? i odpowiedzia
mu: Panie! ty wszystko wiesz,

ty wiesz, e ci miuj. Rzecze
mu Jezus: pa owce moje.

III. 18. Zaprawd, zaprawd
powiadam ci: gdy by mod-
szy, opasywae sam siebie i

chodzie, dokd chciae; lecz

gdy si zestarzejesz, wyci-
gniesz rce swoje, a inny ci
opasze i poprowadzi, dokd
nie chcesz.
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19. A to powiedzia, dajc
zna, jak mierci uwielbi

Boga. I powiedziawszy to, rze-

cze mu: pójd za mn.
20. A Piotr obróciwszy si,

ujrza idcego za nim ucznia,

którego miowa Jezus, tego,

który si bypooy przy wie-

czerzy na piersiach jego i rzek
by: Panie! który jest ten, co

ci wyda?
21. Tego ujrzawszy Piotr,

rzek Jezusowi: Panie: a ten

co?

22. Rzecze mu Jezus: jeli

chc, eby on zosta, a przyj-

d, co ci do tego? Ty pójd za

mna!

23. I rozesza si wie mi-
dzy braci, e ucze ów nie u-

mrze. A nie rzek mu Jezus, i
nie umrze, ale: jeli chc, eby
zosta, a przyjd, co ci do te-

go?
24. Ten jest ucze, który

wiadczy o tern, i to napisa; a

wiemy, e prawdziwejest wia-
dectwo jego.

25. Jest i innych wiele rze-

czy, które czyni Jezus; które

gdyby miay by wszystkie je-

dne po drugich spisane, mnie-

mam, e i sam wiat nie zmie-

ciby w sobie ksig, któreby

napisane byy. Amen.

DZIEJE APOSTOLSKIE.
ROZDZIA 1.

L Przedmowa 1—3. II. Wniebowstpienie Paskie
4—14. m. Wybór Macieja na Apostolstwo
15—26.

TMERWSZ ksig napisa-
li- em, Teofilu! o wszystkiem,

co Jezus czyni i uczy od po-

cztku
2. A do dnia, którego zosta
w gór wzity, dawszy rozkaz

przez Ducha witego Aposto-

om, których by wybra;
3. Którym te po swej mce
ywym siebie stawi w wielu

dowodach, przez czterdzieci

dni ukazujc si im i mówic
o Królestwie Boem.

Ii. 4. A zgromadziwszy ich,

przykaza im nie odchodzi z

Jerozolimy, ale czeka obietni-

cy Ojca, któr (mówi) sysze-

licie ode mnie.

5. Albowiem Jan chrzci wo-

d, ale wy bdziecie ochrzcze-

ni Duchem witym po niewie-

lu dniach.

6. Oni tedy zszedszy si, py-

tali go, mówic: Panie! czy w
tym czasie odbudujesz Króle-

stwo Izraelowi?

7. Lecz on rzeki do nich: nie

WkBZB rzecz jest zna e/asy i

chwile, które Ojciec w swojej

mocy poloy.
8. Ale przyjmiecie moc Ducha
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witego, który przyjdzie na

was; i bdziecie mi wiadkami
i w Jerozolimie, i w caej Ju-

dei, i wSamaryi,a do kraców
ziemi.

9. I rzekszy to, gdy oni pa-

trzyli, wzniós si w gór, i o-

bok wzi go od oczu ich.

10. I gdy pilnie patrzyli w
niebo, gdy si on oddala, oto,

dwaj mowie stanli przy nich

w biaem odzieniu,

11. Którzy te rzekli: Mo-
wie Galilejscy! czemu stoicie,

patrzc w niebo? Ten Jezus,

który w gór wzity zosta od

was do nieba, tak przyjdzie, ja-

kecie go widzieli idcego do

nieba.

12. Wtedy wrócili do Jerozo-

limy od góry, któr zowi Oli-

wn, która jest blizko Jerozoli-

my na odlego drogi sabat-

niej.

13. I gdy weszli, wstpili do

górnej izby, gdzie przebywali

Piotr i Jakób, i Jan i Andrzej,

Filip i Tomasz, Bartomiej i

Mateusz, Jakób Alfeuszów i

Szymon Zelota, i Juda Jakó-

bów.

14. Ci wszyscy trwali jedno-

mylnie na modlitwie i pro-
bach, z niewiastami i z Mary-

j, matk Jezusa, i z brami
jego.

III. 15. A w one dni, po-

wstawszy Piotr poród ucz-

niów, rzek: (a by poczet osób

203

wespó zgromadzonych okoo
stu dwudziestu)

16. Mowie bracia! musiao
si wypeni owe Pismo, które

przepowiedzia Duch wity
przez usta Dawida o Judaszu,

który by przywódzc tych, co

pojmali Jezusa;

17. Bo by policzony z nami,

i dostaa mu si czstka tego

usugiwania.

18. Ten tedy naby rol z

zapaty niesprawiedliwoci, i

padszy, rozpk si na dwoje,

i wypyny wszystkie wn-
trznoci jego.

19. I stao si to wiadomem
wszystkim mieszkajcym w
Jerozolimie, tak i nazwano
ow rol wasnym ich jzy-
kiem Akieldama, to jest, rola

krwi.

20. Albowiem napisano w
ksidze Psalmów: Niechaj b-
dzie mieszkanie jego puste, i

niech nie bdzie, ktoby w niem
mieszka, i przeoestwo jego

niech wemie inny.

21. Potrzeba tedy, aby jeden

z tych mów, którzy z nami
bywali przez cay czas, kiedy

Pan Jezus przebywa midzy
nami,

22. Poczwszy od chrztu Ja-

nowego a do dnia, którego

zosta w gór wzity od nas,

wiadczy z nami o zmartwych-
wstaniu jego.

23. I postawili dwóch: Józe-
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ta, zwanego Barsabaszem, któ-

rego te nazywano Justem, i

Macieja.

24. A modlc si mówili:

Ty, Panie! który znasz serca

wszystkich, oka z tych dwóch
jednego, którego obra,
25. Aeby przyj czstk u-

sugiwania tego i Apostolstwa,

z którego wypad Judasz, aby
odej na miejsce swe.

26. I rzucili losy ich. I pad
los na Macieja; i przyczony
zosta do jedenastu Apostoów.

ROZDZIA 2.

I. Wylanie Ducha witego na Apostoów 1—13.

II. Pierwsze kazanie Piotra i skutek onego
14—41. HI. Wzrost i urzdzenie pierwszego

Zboru 42—47.

GDY si wypenia dzie
-*- Pidziesitnicy, byli wszy-

scy jednomylnie na jednem
miejscu.

2. I sta si nagle z nieba

szum, jakby nadchodzcego
wiatru gwatownego, i nape-
ni wszystek dom, gdzie sie-

dzieli.

3. I ukazay si im rozdzielo-

ne jzyki naksztat ognia, i u-

siad na kadym z nich.

4. I napenieni zostali wszy-

scy Duchem witym, i pocz-
li mówi innemi jzykami, jak

Duch dawa im wymawia.
o. A przebywali w Jerozoli-

mie ydzi, mowie poboni, z

kadego narodu, jakie tylko s
pod niebem.

6. A gdy si sta ten gos, ze-

szo si mnóstwo ludzi, i strwo-

yli si, e kady sysza ich

mówicych wasnym jego j-
zykiem.

7. I zdumiewali si wszyscy,
i dziwili si, mówic jedni do
drugich: czyli oto ci wszyscy,
którzy mówi, nie s Galilej-

czykami?
8. I jake my od nich syszy-
my kady z nas swój wasny
jzyk, w którymemy si uro-

dzili?

9. Partowie i Medowie i Ela-

mitowie, i zamieszkujcy Me-
zopotamij i Judej i Kappado-
cyj, Pont i Azyj,
10. I Frygij i Pamfilij, E-

gipt i strony Libii, która jest

podle Cyreny, i przychodnie

Rzymscy, i ydzi, i nowona-
wróceni,

11. Kreteczycy i Arabowie,

syszymy ich mówicych jzy-
kami naszemi o wielkich spra-

wach Boych.
12. A zdumieli si wszyscy i

osupieli, mówic jeden do dru-

giego: cóby to by mogo?
13. Lecz drudzy mówili szy-

dzc: modem winem sic popili.

II. 14. A stanwszy Piotr z je-

denastoma, podniós gioa swój

i przemówi do nich: Mowie
Judzcy, i R szyscy, którzy mie-

Bzkaoie w Jerozolimie! niech

wam to wiadomem bdzie, i

przyjmijcie do uszu sowa moje
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15. Albowiem ci nie s, jak

wy mniemacie, pijani, gdy do-

piero jest trzecia godzina dnia.

16. Ale to jest, co przepowie-

dziano przez proroka Joela:

17. 1 bdzie w ostateczne dni,

mówi Bóg, wylej z Ducha
mego na wszelkie ciao, i pro-

rokowa bd synowie wasi i

córki wasze, i modziecy wa-

si widzenia widzie bd, i

starcom waszym sny ni si
bd.
18. I na sugi swoje i na su-

ebnice swoje w one dni wyle-

j z Ducha mego, i proroko-

wa bd;
19. I uka cuda na niebie w

górze, i znamiona na ziemi niz-

ko, krew i ogie i par dymu.
20. Soce si obróci w cie-

mno, i ksiyc w krew, pier-

wej ni przyjdzie dzie Paski
wielki i znaczny.

21. 1 stanie si, e kady, kto

bdzie wzywa imienia Pa-
skiego, zbawiony bdzie.

22. Mowie Izraelscy! su-
chajcie sów tych: Jezusa Na-
zareskiego, ma od Boga,

stwierdzonego u was mocami i

cudami i znamionami, które u-

czyniBóg przeze poród was,

jak to i sami wiecie,

23. Tego, za postanowion ra-

d i przejrzeniem Boem wy-
danego, wziwszy i rkami
bezboników ukrzyowawszy,
zabilicie.

24. Którego Bóg wzbudzi,
rozwizawszy boleci mierci,

gdy bya rzecz niepodobna,

aby od nij miaby zatrzyma-

ny.

25. Albowiem Dawid mówi o

nim : Upatrywaem Pana przed

obliczem swojem zawsze: bo

mi jest po prawicy, abym si
nie zachwia.
26. Przeto rozweselio si

serce moje, i rozradowa sij-
zyk mój, nadto i ciao moje od-

pocznie w nadziei;

27. Albowiem nie zostawisz

duszy mojej w piekle, i nie dasz

witemu swemu oglda ska-

enia.

28. Oznajmie mi drogi y-
wota, i napenisz mi radoci
przed obliczem swojem.

29. Mowie bracia! mog
miao mówi do was o patry-

jarsze Dawidzie,e umar i po-

grzebiony zosta, i grób jego

jest u nas a do dnia dzisiej-

szego.

30. Bdc tedy prorokiem, i

wiedzc, e mu Bóg obieca z

przysig, i z owocu biódr je-

go wedug ciaa mia wzbudzi
Chrystusa i posadzi na tronie

jego,

31. To przewidujc, powie-

dzia o zmartwychwstaniu

Chrystusa, i nie zostaa du-

sza jego w piekle, ani ciao je-

go widziao skaenia.

32. Te£:o to Jezusa wzbudzi
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Bóg, czego my wszyscy jeste-

my wiadkami.
33. Prawic tedyBo bdc

wywyszony, i obietnic Du-
cha witego wziwszy od Oj-

ca, wyla to, co wy teraz wi-

dzicie i syszycie.

34. AlbowiemDawid niewst-
pi do nieba, lecz sam powiada:

Rzek Pan Panu memu: sid
po prawicy mojej,

35. A poo nieprzyjació

twoich podnókiem nóg twoich.

36. Niechaje tedy wie z pe-

wnoci wszystek dom Izrael-

ski, e i Panem i Chrystusem
Bóg go uczyni, tego Jezusa,

któregocie wy ukrzyowali.

37. A to usyszawszy, skru-

szyli si w sercu i rzekli do

Piotra i do innych Apostoów:
có mamy czyni, mowie bra-

cia?

38. A Piotr rzek do nich: na-

wrócie si i niech si kady
z was ochrzci w imi Jezusa

Chrystusa na odpuszczenie

grzechów, a wemiecie dar

Ducha witego.
39. Albowiem wam si ta o-

bietnica naley i dziatkom wa-
szym i wszystkim, którzy da-

leko s, którychbykolwiek po-

woa Pan, Bóg nasz.

40. I wielu innemi sowami
wiadczy i napomina ich, mó-
wic: wyzwólcie si od tego ro-

du przewrotnego.

41. Którzy tedy chtnie przy-

jli sowa jego, ochrzczeni zo-

stali, i przystao dnia onego

dusz okoo trzech tysicy.

III. 42. A trwaliw nauce Apo-
stolskiej iw spoecznoci iw a-
maniu chleba i w modlitwach.

43. 1 przyszed strach na ka-
d dusz, i wiele si znaków i

cudów przez Apostoów dziao.

44. A wszyscy wierzcy byli

pospou, i wszystkie rzeczy

mieli wspólne.

45. I posiadoci i majtnoci
przedawali, i rozdzielali je

wszystkim, jak komu byo po-

trzeba.

46. 1 na kady dzie trwajc
zgodnie w wityni, i amic
po domach chleb, przyjmowali

pokarm z radoci i w prostocie

serca,

47. Chwalc Boga i majc a-
sk u wszystkiego ludu. A Pan
przydawa Zborowi na kady
dzie tych, którzy mieli bye

zbawieni.

ROZDZIA 3.
I. Piotr uzdrawia chromego 1—11. II. i kae o

Chrystusie 12—26.

PIOTR i Jan spoem wcho-
-^- dzili do wityni w godzi-

n modlitwy, o dziewitej.

2. I bym jeden chromy z

ywota matki swojej, którego

noszono i sadzano kadego
dnia u drzwi wityni, iwa-

nych Pikno, aby prosi jamu-
ny utych, którzy wehod/ali do

wityni.
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3. Ten ujrzawszy Piotra i Ja-

na, gdy mieli wej do wity-
ni, prosi o jamun.
4. A Piotr, wpatrujc si z

Janem w niego, rzek: wej-

rzyj na nas!

5. On za patrza na nich, spo-

dziewajc si dosta co od nich.

6. 1 rzek Piotr: srebra i zo-
ta nie mam; lecz co mam, to ci

daj: w imieniu Jezusa Chry-

stusa Nazareskiego wsta i

chod.
7. I ujwszy go za praw r-
k, podniós go, a natychmiast

wzmocnione zostay golenie je-

go i kostki.

8. I podskoczywszy, stan i

chodzi, i wszed z nimi do

wityni, chodzc i skaczc i

chwalc Boga.
9. I widzia go wszystek lud

chodzcego i chwalcegoBoga.
10. 1 poznawali go, e to jest

ten, który dlajamuny siada
u drzwi Piknych wityni; i

napenieni zostaliprzeraeniem
i zdumieniem nad tern, co mu
si stao.

11. A gdy si uzdrowiony
chromy trzyma Piotra i Jana,

zbieg si do nich do przysion-

ka,któryzwanoSalomonowym

,

cay lud zdumiony.

II. 12. Co widzc Piotr, odpo-

wiedzia ludowi: Mowie I-

zraelscy! có si temu dziwi-

cie, albo czemu si nam tak

pilnie przypatrujecie, jakby-

my to wasn moc albo po-

bonoci uczynili, aby ten

chodzi?
13. Bóg Abrahama i Izaaka i

Jakóba, Bóg ojców naszych,

uwielbi Jezusa, Syna swego,

któregocie wy wydali, i za-

parli si go przed obliczem Pi-

ata, który by zdania, aby go
wypuszczono.

14. A wycie si witego i

sprawiedliwego zaparli, i pro-

silicie o darowanie wam mor-

dercy,

15. I zabilicie dawc ywo-
ta; tego Bóg wzbudzi z u-

marych, czego my wiadkami
jestemy.
16. 1 z powodu wiary w imi

jego, imijego wrzmocnio tego,

którego wy widzicie i znacie;

i wiara, która przeze jest, da-

a mu to zupene zdrowie w
obec was wszystkich.

17. Ale teraz, bracia, wiem,

ecie to z niewiadomoci uczy-

nili, jak i przeoeni wasi.

18. Lecz Bóg, co przez usta

wszystkich Proroków swoich

pierwej opowiedzia, i Chry-
stus cierpie mia, to tak wy-
peni.
19. Przeto upamitajcie si,

i nawrócie si, aby byy zga-
dzone grzechy wasze, aeby
przyszy czasy ochody od o-

blicza Paskiego,
20. 1eby posa zapowiedzia-

nego wam Jezusa Chrystusa,
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.

Którego przyj niusi nie-

bo a do czasu przywrócenia

wszystkiego, co przepowie-

dzia Bóg przez usta wszyst-

kich witych swoich Proro-

ków od wieku.

22. Albowiem Mojesz do oj-

ców rzek : Proroka wam wzbu-
dzi Pan, Bóg wasz, z braci wa-
szych, jak mnie; jego sucha
bdziecie we wszystkiem, co-

kolwiek do was mówi bdzie.

23. 1 stanie si, e kada du-

sza, któraby nie suchaa tego

Proroka, bdzie wygadzona z

ludu.

24. 1 wszyscy Prorocy od Sa-

muela i nastpnych, ilukolwiek

ich mówio, przepowiadali te
te dni.

25. Wycie synami proroków
i przymierza, które postanowi
Bóg z ojcami naszymi, mówic
do Abrahama: A w nasieniu

twojem bogosawione bd
wszystkie narody ziemi.

26. Wam to naprzód Bóg,

wzbudziwszy Syna swego, Je-

zusa, posa go, aby wam bo-
gosawi, eby si kady z was
odwróci od zoci swoich.

ROZDZIA 4.

I. Piotr i Jan pojmani i stawieni przed Rad 1—7.

U. miao daj wiadectwo o Chrystusie, i zo-

staj uwolnieni 8—22. III. Modlitwa pier-

wszych chrzecijan 23—31. IV. Wewntrzne
urzdzenie Zboru chrzecijaskiego 32—37.

GDY oni mówili do ludu.

nadeszli do nich kapaniA

i przeoony stray wityni, i

Saduceusze,

2. Oburzajc si, i uczyli lud

i opowiadali w Jezusie z mar-
twych powstanie.

3. I porwali ich i wtrcili do

wizienia a do nastpnego
dnia; bo ju by wieczór.

4. A wielu z tych, którzy sy-
szeli t mow, uwierzyo ; i by-

a liczba mów okoo piciu
tysicy.

5. 1 stao si nazajutrz, e si
zebrali w Jerozolimie przeo-
eni ich, i starsi, i uczeni w Pi-

mie,
6. I Annasz, najwyszy ka-

pan, i Kaifasz, i Jan, i Ale-

ksander, i ilu ich byo z rodu

arcykapaskiego

;

7. I postawiwszy ich w po-

rodku, pytali: jak moc albo

w czyjem imieniu wycie to

uczynili?

EL. 8. Wtedy Piotr, bdc pe-

en Ducha witego, rzek do

nich: Przeoeni ludu i starsi

Izraelscy

!

9. Jeeli my dzi jestemy ba-

dani dla dobrodziejstwa czo-

wiekowi choremu uczynione-

go, jak on by uzdrowiony,

10. Niecli wam wszystkim

wiadomo bdzie i wszystkiemu

ludowi Izraelskiemu, e w i-

mieniu Jezusa Chrystusa Xn-

zareskiego, którego wycie
ukrzyowali, którego Bóg
wzbudzi z umarych, pr
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tego ten stoi przed wami zdro-

wym.
11. Ten jest onym kamieniem

wzgardzonym od was buduj-
cych, który si sta kamieniem

wgielnym.
12. 1 niemasz w nikim innym

zbawienia; albowiem niemasz

adnego innego imienia pod

niebem, danego ludziom, przez

którebymy mieli by zbawie-

ni.

13.Widzc tedymiao Pio-

tra i Jana, i wiedzc, e to sa

ludzie nieuczeni i proci, dzi-

wili si, i poznali, e byli z Je-

zusem.

14. 1 widzc stojcego z nimi

czowieka, który by uzdro-

wiony, nie mieli co przeciwko

temu powiedzie.

15. A rozkazawszy im ust-
pi z Rady, naradzali si mi-
dzy sob,
16. Mówic: có uczynimy

tym ludziom? Bo,ejawny cud

przez nich zosta uczyniony, to

wszystkim mieszkajcymwJe-

rozolimie wiadomo, i nie moe-
my tego zaprzeczy.
17. Ale aby si to wicej nie

rozsawiao midzy ludmi, za-

bromy im z grob, aby wi-
cej w tm imieniu do adnego
czowieka nie mówili.

18. I zawoawszy ich, naka-

zali im, aby wcale nie mówili i

nie uczyli w imieniu Jezusa.

19. Lecz Piotr i Jan odpowia-

dajc rzekli do nich: czy li

sprawiedliwym jest przed obli-

czem Boem, raczej was su-
cha ni Boga? osdcie.
20. Albowiem my nie moe-
my tego, comy widzieli i sy-
szeli, nie mówi.
21. A oni zagroziwszy im, wy-

pucili ich, nie znalazszy nic,

za coby ich ukara, dla ludu;

albowiem wszyscy chwalili Bo-

ga za to, co si stao.

22. Bo wicej ni czterdzie-

ci lat mia czowiek, nad któ-

rym sta si ten cud uzdrowie-

nia.

III. 23. A gdy ich wypuszczo-

no, przyszli do swoich, i oznaj-

mili im, co do nich przedniej si

kapani i starsi mówili.

24. A oni usyszawszy to, je-

dnomylnie podnieli gos swój

ku Bogu i rzekli: Panie! Ty
Boe, który uczyni niebo i

ziemi i morze i wszystko > co

w nich jest,

25. Który Duchem witym
przez usta Dawida, sugi swe-

go, powiedzia: Czemu si
wzburzyy narody, a ludy mar-
ne rzeczy premyliway?
26. Stanli królowie ziemi, i

ksita zebrali si spoem
przeciwko Panu i przeciwko
Pomazacowi jego.

27. Zgromadzili si bowiem
istotnie przeciwko witemu
Synowi twemu Jezusowi, któ-

rego namaci, Herod i Pon-
14
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cyjusz Piat z poganami i z lu-

dem Izraelskim,

28. Aby uczynili to, co rka
twoja i rada twoja przedtem

postanowiy, eby si stao.

29. A teraz, Panie, wejrzyj

na pogróki ich, i daj sugom
swoim, aby z ca miaoci
gosili sowo twoje;

30. Wycignij rk swoj ku
uzdrawianiu, i aby dziay si
znaki i cuda, przez imi wi-
tego Syna twego, Jezusa.

31. I gdy si oni modlili, za-

trzso si miejsce, na którem
byli zgromadzeni, i napenieni
zostali wszyscy Duchem wi-
tym, i gosili sowo Boe ze

miaoci.
IV. 32. A u mnóstwa onego
wierzcych byo serce jedno i

dusza jedna, i aden niczego z

majtnoci swoich nie zwa
swojem wasnem, ale wszyst-

ko mieli wspólne.

33. I z wielk moc Aposto-

owie dawali wiadectwo o

zmartwychwstaniu Pana Jezu-

sa, i bya wielka aska nad ni-

mi wszystkimi.

34. Bo adnego nie byo mi-
dzy nimi, któryby cierpia nie-

dostatek; gdy którzykolwiek

posiadali role albo domy, sprze-

dawali i przynosili pienidze
za to, co sprzedali,

35. I kadli u nóg Aposto-

ów, i rozdawano kademu, ile

komu byo potrzeba.

36. A Jozes, który nazwany
by od Apostoów Barnaba-

szem (co si wykada, syn po-

ciechy), Lewita, z Cypru ro-

dem,

37. Majc rol, sprzedawszy

j, przyniós pienidze, i poo-y je u nóg Apostoów.

ROZDZIA 5.

I. mier Ananiiasza i jego ony 1— 11. II. No-
we przeladowania i cudowne wybawienie
Apostoów 12—33. m Rada Gamalijela

34—42.

PEWIEN m, imieniem
-^- Ananijasz, z Safir, on
swoj, sprzeda posiado,
2. I uj z tych pienidzy z

wiedz ony swojej, a przy-

niósszy cz jak, zoy u

nóg Apostoów.
3. I rzek Piotr: Ananijaszu!

czemu szatan napeni serce

twoje, aby skama Duchowi
witemu i uj z pienidzy za

rol?
4. Czy pozostajc przy tobie,

nie bya twoj? i po sprzedaniu

nie byo w twojej mocy? Cze-

mue rzecz t przypuci do

serca swego? Skamae nie

ludziom, ale Bogu.

5. A usyszawszy Ananij;

te sowa, padszy wyzion du-

cha. I przyszed strach wielki

na wszystkich, którzy to sy-

szeli.

6. A modziecy wstawsay,

usunli gO, i \vvnió>U/\ pO

grzebali.
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7. 1 stao si po upywie jak-

by trzech godzin, e i ona je-

go, nie wiedzc, co si stao,

wesza.
8. I rzek do nij Piotr: po-

wiedz mi, czycie za tyle t ro-

l sprzedali? A ona rzeka: tak

jest, za tyle.

9. A Piotr rzek do niej: cze-

muecie si z sob zmówili,

aby kusi Ducha Paskiego?
Oto nogi tych, którzy pogrze-

bali ma twego, u drzwi s, i

ciebie wynios.
10. 1 pada zaraz przed noga-

mi jego i wyziona ducha. A
modziecy wszedszy, znale-

li j umar, i wyniósszy po-

grzebali j obok ma jej.

11. I przyszed strach wielki

na wszystek zbór, i na wszyst-

kich, którzy to syszeli.

II. 12. Przez rce za Aposto-

ów dzirJo si wiele znaków i

cudów midzy ludem, i byli

wszyscy jednomylnie w przy-

sionku Salomonowym.
1 3

.

A z innych aden nie mia
si do nich przyczy; ale lud

wysawia ich.

14. A coraz przybywao wie-

rzcych w Pana, mnóstwo m-
ów i niewiast,

15. Tak e i na ulice wyno-
sili chorych, i kadli ich na po-

saniach i na ókach, abyprzy-
najmniej cie Piotra idcego
zacieni którego z nich.

16. Schodzio si te i mnó-

stwo z okolicznych miast do

Jerozolimy, przynoszc cho-

rych i drczonych od duchów
nieczystych; a ci wszyscy zo-

stali uzdrowieni.

17. A powstawszy najwyszy
kapan, i wszyscy, którzy z nim

byli, to jest sekta Saduceu-

szów, napenili si zazdroci,
18. I porwali Apostoów, i

wtrcili ich do wizienia pu-

blicznego.

19. Ale Anio Paski w nocy
otworzy drzwi wizienia, i

wywiódszy ich, rzek:

20. Idcie, a stawiwszy si,

mówcie do ludu w wityni
wszystkie sowa tego ywota.
21. Co usyszawszy, weszli

na witaniu do wityni, i u-

czyli. A przyszedszy najwy-
szy kapan i ci, którzy z nim
byli zwoali Rad i ca star-

szyzn synów Izraela, i posali

do wizienia, eby ich przypro-

wadzono.

22. A gdy sudzy przyszli, nie

znaleli ich w wieniu, i wró-

ciwszy, oznajmili to,

23. Mówic: wizienie wpra-

wdzie znalelimy zamknite
ze wszelk pilnoci, i stróów
na dworze przede drzwiami

stojcych; lecz otworzywszy,

nikogomyw niem nie znaleli.

24. A gdy te sowa usyszeli

i najwyszy kapan, i przeo-
ony stray wityni, i prze-

dniej si kapani, byli z ich po-
14*
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wudu zakopotani, co z tego

bdzie.

25. A przyszedszy kto, o-

znajmi im, mówic: oto, mo-
wie, których wtrcilicie do

wizienia, stoj w wityni i

ucz lud.

26. Wówczas poszed przeo-

ony stray ze sugami, i przy-

wiód ich bez gwatu (albo-

wiem bali si ludu, aby nie byli

ukamionowani).

2 7 .A przywiódszy stawili ich

przedRad ; i pyta ich najwy-
szy kapan,
28. Mówic: czyliemy wam

surowo nie nakazali, abycie w
tern imieniu nie uczyli? I oto,

napenilicie Jerozolim nauk
swoj, i chcecie sprowadzi na
nas krew czowieka tego.

29. A odpowiadajc Piotr i

Apostoowie rzekli : trzeba wi-
cej sucha Boga ni ludzi.

30. Bóg ojców naszych wzbu-
dzi Jezusa, któregocie wy za-

bili, zawiesiwszy na drzewie.

31. Tego Bóg na Wodza i

Zbawiciela wywyszy prawi-

c swoj, aby da Izraelowi u-

pamitanie i odpuszczeniegrze-

chów.

32. A mymy wiadkami je-

go w tern, co mówimy, take i

Duch wity, którego da Bóg
tym, którzy s mu posuszni.

33. A oni to syszc, zgrzytali

ze zoci i radzili o tm, jakby
ich zgadzi.

III. 34. A powstawszy w Ra-

dzie pewien Faryzeusz, imie-

niem Gamalijel, nauczyciel za-

konu, powaany od wszystkie-

go ludu, rozkaza, aby na ma-
chwil wyprowadzono Apo-

stoów;
35. I rzek do nich: Mowie

Izraelscy! miejcie si na ba-

cznoci wzgldem tych ludzi,

jak macie postpi.
36. Albowiem przed temi

dniami powsta by Teudas,

wydajcy siebie za co wiel-

kiego, do którego si przy-
czya liczba mów okoo czte-

rech set; tego zabito, a wszys-

cy, którzy do niego przystali,

rozproszeni i wniwecz obróce-

ni zostali.

37. Po nim powsta Judasz

Galilejczyk podczas spisu, i u-

wiód wiele ludu za sob; ale

i on zgin, a wszystkich, któ-

rzy do niego przystali, rozpro-

szono.

38. Przeto teraz powiadam
wam : odstpcie od tych ludzi i

dajcie im pokój; albowiem je-

eli z ludzi jest ta rada albo ta

sprawa, wniwecz si obróci:

39. Ale jeeli z Boga jest, nic

moecie tego rozerwa, bycie
czasem i za walczcych z Ho

giem poczytani nic byli.

40. A usuchali go, izawolaw

szy Apostoów i oohostawB
ich, zakazali im mówi w iiuic

niu Jezusów ui ; i w y pucili ich.
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41. Oni wic poszli z przed o-

blicza Rady, cieszc si, e u-

znani zostali za godnych cier-

pie obelgi dla imienia jego.

42. 1 nie przestawali kadego
dnia w wityni i po domach
naucza i opowiada Jezusa

Chrystusa.

ROZDZIA 6.

I. Obranie siedmiu Dyjakonów 1—7. II. Oskare-
nie Szczepana 8—15.

W one dni, gdy si po-
-^*~ ninaaa liczba uczniów,

wszczo si szemranie Hele-

nistów przeciwko Hebrajczy-

kom, e ich wdowy w posugi-
waniu powszedniem byway
zaniedbywane.

2. A owi dwunastu, zwoaw-
szy gromad uczniów, rzekli:

Nie jest susznie, ebymy, o-

puciwszy sowo Boe, stoy
obsugiwali.

3. Upatrzcie tedy, bracia, z

poród siebie siedmiu mów,
dobre wiadectwo majcych,
penych Ducha witego i m-
droci, i postanówmy ich nad
t spraw.
4. A my modlitwy i usugi
sowa pilnowa bdziemy.
5.Ipodobaa si ta mowa caej

gromadzie. I obrali Szczepana,

ma penego wiary i Ducha
witego, i Filipa, i Prochora,

i Nikanora, i Tymona, i Par-

mena, i Mikoaja, nowo nawró-

conego Antyjocheczyka.

6. Tych stawili przed Aposto-

ów, którzy pomodliwszy si,

kadli na nich rce.
7. I roso sowo Boe, i po-

mnaa si bardzo poczet u-

czniów w Jerozolimie ; wielkie

te mnóstwo kapanów byo
posusznych wierze.

II. 8. A Szczepan, peen wia-

ry i mocy, czyni cuda i znaki

wielkie midzy ludem.

9. 1 powstali niektórzy z tych,

którzy byli z bónicy, zwanej

Libertynów, i z Cyrenejczy-

ków, i z Aleksandryjczyków, i

z tych, którzy byli z Cylicyi i

z Azyi, rozprawiajc ze Szcze-

panem.
10. I nie mogli da odporu

mdroci i duchowi, z jakim
mówi.
11. Wtedy podmówili mów,

którzy powiedzieli: mymy go
syszeli mówicego sowa blu-

niercze przeciwko Mojeszo-
wi i przeciwko Bogu.
12. I wzruszyli lud i star-

szych i uczonych w Pimie; i

powstawszy, porwali go i przy-

wiedli do Rady.
13. I stawili faszywych

wiadków, którzy rzekli: ten

czowiek nie przestaje mówi
sów blunierczych przeciwko

temu miejscu witemu i zako-

nowi.

14. Albowiem syszelimy go
mówicego, i Jezus Nazare-
ski zburzy to miejsce i odmieni
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ustawy, które nam nada Moj-

esz.

15.1 patrzcna pilnie wszys-

cy, którzy siedzieli w Radzie,

widzieli oblicze jego jakby o-

blicze Anielskie.

ROZDZIA 7.

I. Mowa Szczepana 1—53. II. mier jego 54—60.

T3ZEK tedy najwyszy ka-
-*-^ pan : czy wic ta rzecz tak

si ma?
2. A on rzek: Mowie bra-

cia i ojcowie, suchajcie! Bóg
chway ukaza si ojcu nasze-

mu Abrahamowi, gdy by w
Mezopotamii, pierwej ni mie-

szka w Haranie,

3. 1 rzek do niego: Wynijd
z ziemi swojej i od rodziny

swojej, i id do ziemi, któr ci

uka.
4. Wtedy wyszedszy z ziemi

Chaldejskiej, mieszka w Ha-
ranie, i stamtd, gdy umar oj-

ciec jego, przeniós go do zie-

mi tej, w której wy teraz mie-

szkacie,

5. I nie da mu w niej dzie-

dzictwa i na stop nogi, a obie-

ca mu j da w posiadanie, i

nasieniu jego po nim, gdy je-

szcze nie mia potomka.

6. 1 mówi Bóg tak, e nasie-

nie jego bdzie przychodniem
w cudzej ziemi, i nao na nie

jarzmo, i trapi je bd przez

czterysta lat.

7. I ten naród, któremu su-

ybd, Ja sdzi bd, rzek
Bóg; i potm wyjd, i suy
mi bd na tern miejscu.

8. 1 da mu przymierze obrze-

zania; i tak Abraham spodzi
Izaaka, i obrzeza go dnia ós-

mego, a Izaak Jakóba, a Ja-

kób dwunastu Patryjarchów.

9. A Patryjarchowie, zazdro-

szczc Józefowi, sprzedali go
do Egiptu; ale Bóg by z nim.

10. I wyrwa go ze wszyst-

kich jego ucisków, i da mu a-
sk imdro przed Faraonem

,

królem Egipskim, który go po-

stanowi ksiciem nad Egip-

tem i nad caym domem swoim.

11. A przyszed gód na ca
ziemi Egipsk i Chananejsk,
i ucisk wielki, i nie znajdowali

ywnoci ojcowie nasi.

12. A gdy usysza Jakób, i
zboe byo w Egipcie, posa
ojców naszych pierwszy raz.

13. 1 za drugim razem by po-

znany Józef od braci swych, i

pozna Faraon ród Józefa.

14. A Józef posawszy, przy-

zwa ojca swego Jakóba i ca-

swoj rodzin w siedemdzie-

siciu piciu duszach.

15.1 uda si Jakób do Egip-

tu, i umar on i ojcowie nasi.

16. 1 przeniesiono ich d<> S\ -

chem, i zoono w próbie, któ-

ry by kupi Abraham za pie-

nidze u synów He niora, ojca

Sychemowo^o.
17. A gdy sic przybliy] c taa
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obietnicy, któr Bóg by przy-

sig Abrahamowi, rozrodzi

si lud, i rozmnoy si w E-

gipcie,

18.A nasta inny król, któ-

ry nie zna Józefa.

19. Ten, podchodzc zdradli-

wie naród nasz, trapi ojców

naszych, tak i musieli wyrzu-

ca niemowiatka swoje, eby
si nie zostaway przy yciu.

20.W tym czasie narodzi si
Mojesz, a by piknym przed

Bogiem, i by chowany przez

trzy miesice w domu ojca swe-

go.

21. A gdy go wyrzucono,

wzia go córka Faraona i wy-
chowaa go sobie za syna.

22. 1 wywiczony zosta Moj-
esz we wszelkiej mdroci E-
gipskij, i by silny w sowach
i w uczynkach.

23. A gdy mu si skoczyo
czterdzieci lat, przyszo mu
na myl nawiedzi braci swych,

synów Izraela.

24. 1 ujrzawszy jednego, któ-

remu krzywd wyrzdzano, u-

j si za nim, i zabiwszy E-
gipcyjanina, pomci si krzy-

wdy tego, który bezprawie

cierpia.

25. Mniema za, e jego bra-

cia zrozumiej, i Bóg przez

rk jego daje im wybawienie;
lecz oni nie zrozumieli.

26. 1 nazajutrz nadszed, gdy
si z sob bili, i skania ich do

zgody,mówic: mowie! bra-
mi jestecie, dla czego si krzy-

wdzicie wzajemnie?

27. Lecz ten, który krzy-

wdzi bliniego, odepchn go,

mówic: któ ci postanowi
zwierzchnikiem i sdzi nad

nami?
28. Czy zabi mi chcesz, tak

jake wczoraj zabi Egipcyja-

nina?

29. 1 uciek Mojesz na te so-
wa, i by przychodniem w zie-

mi Madyjaskiej, gdzie spo-
dzi dwóch synów.

30. A gdy si wypenio czter-

dzieci lat, ukaza mu si na pu-

szczy góry Synai Anio Paski
w pomieniu ognia w krzaku.

31. A Mojesz ujrzawszy to,

zdumiony by tern widzeniem;

a gdy przystpi, aby si temu
przypatrzy, sta si do niego

gos Paski:
32. Jam jest Bóg Ojców

twoich, Bóg Abrahama, i Bóg
Izaaka, i Bóg Jakóba. A za-

drawszy Mojesz, nie mia
si przypatrywa.
33. I rzek mu Pan: Zuj o-

buwie z nóg swoich; bo miej-

sce, na ktorem stoisz, jest zie-

mi wit.
34. Widzc widziaem utra-

pienie ludu mego, który jest w
Egipcie, i wzdychanie ich sy-
szaem, i zstpiem, eby ich

wybawi; przeto teraz chod,
poszl ci do Egiptu.
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35. Tego Mojesza, którego

si byli zaparli, mówic: któ
ci postanowi zwierzchnikiem

i sdzi! tego Bóg jako zwierz-

chnika i wybawiciela posa
przez rk Anioa, który mu
si ukaza w krzaku.

36. Ten ich wywiód, czy-

nic cuda i znaki w ziemi Egip-

skiej i na morzu Czerwonem i

na puszczy, przez czterdzieci

lat.

37. Ten to jest Mojesz, który

rzek synom Izraelskim: Pro-

roka wam wrzbudzi Pan, Bóg
wasz, z braci waszych, jak

mnie; jego sucha bdziecie.

38. Ten to jest, który by w
zgromadzeniu na puszczy z A-
nioem, mówicym do niego na

górze Synai, i z ojcami naszy-

mi, który przyj sowa ywe,
aby je nam poda,
39. Któremu nie chcieli by

posuszni ojcowie nasi; ale go

odepchnli i zwrócili si serca-

mi swremi ku Egiptowi,

40. Mówic do Aarona : uczy
nam bogów, którzyby szli przed

nami, albowiem z Mojeszem
tym, który nas wywiód z zie-

mi Egipskiej, nie wiemy, co si
stao.

41. I zrobili w one dni cielca,

i przynosili ofiar temu ba lwa -

nowi, i weselili si z dzie rk
swoich.

42. A odwróci si Bóg, i od-

da ich, aby suyli wojsku nie-

bieskiemu, jak napisano wksi-
dze Proroków: Czyecie mi
ofiary bite i dary przynosili

przez czterdzieci lat na pu-

szczy, o domie Izraela?

43. I nosilicie namiot Molo-

cha, i gwiazd boga waszego
Remfana, obrazy, którecie so-

bie uczynili, aby im pokon od-

dawa; przeto was zaprowadz
za Babilon.

44. Namiot wiadectwa mieli

ojcowie nasi na puszczy z roz-

rzdzenia tego, który powie-

dzia Mojeszowi, aby go u-

czyni wedug wzoru, który

widzia.

45. A wziwszy go ojcowie

nasi wnieli z Jozuem do po-

siadoci pogan, których Bóg
wygna z przed oblicza ojców

naszych, a do dni Dawida,

46. Który znalaz ask przed

obliczem Boem, i prosi, aby
znalaz przybytek Bogu Jakó-

ba.

47. A Salomon zbudowa mu
dom.

48. Ale najwyszy nie mie-

szka w wityniachrk uczy-

nionych, jak Prorok mówi:

49. Niebo jest tronem moim, a

ziemia podnókiem nóg moich.

Có mi za dom zbudujecie, me-

wi Pan, albo które jest miejsce

odpoczynku mego?
50. Czyli rka moja t<

Wszystkiego nic ucz\nila?

51. Ludzie twardego karku i
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nieobrzezanego serca i uszu!

wy si zawsze sprzeciwiacie

Dachowi witemu, jak ojco-

wie wasi, tak i wy.

52. Którego z proroków nie

przeladowali ojcowie wasi? i

pozabijali tych, którzy przepo-

wiadali przyjcie tego Spra-

wiedliwego, któregocie wy te-

raz zdrajcami i mordercami si
stali,

53. Wy, którzycie wzili Za-

kon przez rozrzdzenie Aniel-

skie, i nie strzeglicie go.

II. 54. A suchajc tego, zo-
cili si w sercach swych i

zgrzytali na zbami.

r
55. A on bdc peen Ducha
witego, wpatrujc si w nie-

bo, ujrza chwa Bo, i Jezu-

sa stojcego po prawicy Boej,
56. 1 rzek: oto, widz niebio-

sa otworzone, i Syna czowie-
czego stojcego po prawicyBo-
ej.

57. A oni krzyknwszy go-
sem wielkim, zatulili uszy swo-

jej rzucili si na jednomyl-
nie.

58. 1 wypchnwszy go z mia-

sta, kamionowali; i wiadko-
wie zoyli szaty swoje u nóg
modzieca, którego zwano
Saulem.

59. I kamionowali Szczepa-

na, wzywajcego i mówicego

:

Panie Jezu! przyjmij ducha
mego!
60. A padszy na kolana, za-

woa gosem wielkim: Panie!

nie poczytaj im tego za grzech

!

I rzekszy to, zasn.

ROZDZIA 8.

I. Przeladowanie Zboru chrzecijaskiego przez

Saula 1—3. II. Filip w Samaryi 4—8. III.

Szymon czarnoksinik 9—25. IV. Ochrzcze-

nie dworzanina z Egiptu 26—40.

A SAUL pochwala zabicie
*-*- jego. I wszczo si onego
dnia wielkie przeladowanie
przeciwko Zborowi w Jerozoli-

mie, i rozproszyli si wszyscy
po krainach ziemi Judzkiej i

Samaryi z wyjtkiem Aposto-

ów.
2. 1 pogrzebali Szczepana m-
owie bogobojni, i opakiwali
go wielce.

3.A SaulwytpiaZbór, wcho-
dzc do domów, a wywlekajc
mów i niewiasty, podawa
ich do wizienia.

II. 4. Ci tedy, którzy byli w
rozproszeniu, rozeszli si, go-
szc Ewangielij.

5. A Filip, poszedszy do mia-

sta Samarytaskiego, opowia-

da im Chrystusa.

6. I lud zwaa jednomylnie
na to, co Filip mówi, sucha-
jc i widzc cuda, które czy-

ni.

7. Albowiem duchy nieczyste

z wielu, którzy je mieli, woa-
jc gosem wielkim wychodzi-

y, wielu te sparaliowanych
i chromych uzdrowionych zo-

stao.
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8. 1 staa si rado wielka w
miecie onem.
III. 9. A bym pewien, i-

mieniem Szymon, który przed-

tem w miecie zajmowa si
czarnoksistwem, i mami lud

Samarytaski, wydajc siebie

za co wielkiego;

10. Na którego zwaali wszys-

cy od najmniejszego a do naj-

wikszego, mówic: ten jest o-

w wielk moc Bo.
11. A zwaali na dla tego,e

ich od niemaego czasu mami
czarnoksistwami swemi.

12. A gdy uwierzyli Filipowi,

opowiadajcemu Ewangielij o

królestwie Boem i o imieniu

Jezusa Chrystusa, chrzcili si
mowie i niewiasty.

13. A i sam Szymon uwierzy,
i ochrzciwszy si, trzyma si
Filipa, i widzc znaki i cuda

wielkie, które dziay si, zdu-

miewa si.

14. A usyszawszy Apostoo-
wie, którzy byli w Jerozolimie,

i Samaryja przyja sowo Bo-

e, posali do nich Piotra i Jana,

15. Którzy tam przyszedszy,

modlili si za nimi, aby przyjli

Ducha witego.
16. (Albowiem jeszcze nie by

zstpi na adnego z nich; ale

tylko ochrzczeni byli w imi
Pana Jezusa.)

17. Wtedy wkadali rce na

nich, a oni przyjmowali Ducha
Swietearo.

18. A ujrzawszy Szymon, e
przez wkadanie rk Aposto-

ów jest dawany Duch wity,
przyniós im pienidze,

19. Mówic: dajcie i mnie
moc t, aby ten, na któregokol-

wiek wo rce, wzi Ducha
witego.
20. Ale Piotr rzek mu: pie-

nidze twoje niech z tobbd
na zginienie, e mniema, i
dar Boy za pienidze moe
by nabyty.

21. Niema dla ciebie czstki,

ani udziau w tej rzeczy, albo-

wiem serce twoje nie jest szcze-

re przed obliczem Boem.
22. Przeto upamitaj si w

tej zoci swojej, i pro Boga,

czyliby ci nie móg by odpu-

szczony ten zamys serca twe-

go.

23. Albowiem widz, e jest

w gorzkiej óci i w wizach
nieprawoci.

24. Odpowiadajc tedy Szy-

mon, rzek: módlcie si wy za

mn do Pana, aby nic nie przy-

szo na mnie z tego, cocie po-

wiedzieli.

25. A oni, dawszy wiadectwo
i opowiedziawszy sowa Pa-
skie, wrócili do Jerozolimy, i

w wielu miasteczkach Sama-
rytaskich opowiadali Kwan
gilij.
IV. 26. A Anio Paski rze ki

do Filipa, mówic: wsta, i id

ku poudniowi na drog, która
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od Jerozolimy idzie ku Gazie,

a jest pusta.

27. A on wstawszy, poszed.

A oto,m z Etyjopii, dworza-

nin, dostojnik królowej Etyjop-

skiej Kandaki, który by nad

wszystkiemi skarbami jej, i

przyjecha by do Jerozolimy,

aby si modli,
28. Powraca, a siedzc na

wozie swoim, czyta Izajasza

proroka.

29. I rzek Duch Filipowi:

przystp, i przycz si do wo-

zu tego.

30. A przybiegszy Filip, u-

sysza go czytajcego Izaja-

sza proroka, i rzek : rozumiesz-

e, co czytasz?

31. A on rzek: jake mog,
jeli mi nikt nie wyoy? I pro-

si Filipa, aby wszedszy u-

siad z nim.

32. A miejsce Pisma, które

czyta, to byo: Jak owca ku
zabiciu prowadzony by, i jak

baranek jest niemy przed tym,

który go strzye, tak on nie o-

tworzy ust swoich;

33. W ponieniu jego sd
jego zniesiony zosta, a ród je-

go któ wypowie? albowiem
zniesiony by z ziemi ywot
jego.

34. A odpowiadajc dworza-
nin Filipowi, rzek: prosz ci,

o kim to prorok mówi? o sobie

samym, czy o kim innym?
35. A otworzywszy Filip usta

swe, i poczwszy od tego Pi-

sma, opowiada mu Jezusa.

36. A gdyjechali drog, przy-

byli nad wod. I rzek dworza-

nin: otó woda! có na prze-

szkodzie, ebym nie mia by
ochrzczonym?
37. A Filip rzek: jeli wie-

rzysz z caego serca, wolno ci.

A on odpowiadajc, rzek: wie-

rz, i Jezus Chrystus jest Sy-

nem Boym.
38. I kaza stan wozowi, i

weszli obadwa do wody, Filip

i dworzanin; i ochrzci go.

39. A gdy wyszli z wody, po-

rwa Filipa Duch Paski, i nie

widzia go wicej dworzanin,

i jecha drog swoj, radujc
si.

40. A Filip znaleziony zosta
w Azocie, i obchodzc wszyst-

kie miasta, opowiada Ewan-
gielij, a przyszed do Ceza-

rei.

ROZDZIA 9.

I. Nawrócenie Saula 1—31. II. Uzdrowienie Ene-

asza 32—35. III. Wskrzeszenie Tabity 36—43.

SAUL,dyszcjeszczegro-
-^^b i morderstwem przeciw-

ko uczniomPaskim, przyszed
do najwyszego kapana,
2. I prosi go o listy do Da-

maszku do bónic, aby, jeli

znajdzie tam mów i niewia-

sty takiej drogi, przywiód ich

zwizanych do Jerozolimy.

3. A gdy jecha, stao si, e
si przyblia do Damaszku,
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i nagle olnia go wiato z

nieba.

4. I padszy na ziemi, usy-
sza glos do niego mówicy:
Saulu ! Saulu ! czemumi prze-

ladujesz?

5. Rzek tedy: któ jeste,
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dzcego, i rk na wkadaj-
cego, aby przejrza.

13.1 odpowiedzia Ananijasz

:

Panie! syszaem od wielu o

tym mu, ile zego czyni
witym twoim w Jerozolimie

;

14. I tu ma moc od prze-

Panie? A Pan rzek: Jam jest
j

dniejszych kapanów wiza
Jezus, którego ty przeladu-

jesz; trudno ci przeciw ocie-

niowi wierzga.
6. A Saul drc i bojc si

rzek: Panie! co chcesz, abym
ja uczyni? A Pan do niego:

wsta, i wejd do miasta, a

powiedz ci, co masz czyni.
7. A mowie, którzy z nim

byli w drodze, stanli zdumie-

ni; syszeli bowiem gos, a ni-

kogo nie widzieli.

8. I wsta Saul z ziemi, a ma-
jc oczy otwarte, nikogo nie

widzia. Ujwszy go tedy za

rk, poprowadzili do Dama-
szku.

9. I by tam trzy dni nie wi-

dzc; i nie jad i nie pi.

10. Aby pewien uczew Da-
maszku, imieniem Ananijasz;

i rzek Pan do niego w widze-

niu: Ananijaszu! On za rzek:
otom ja, Panie!

11. A Pan rzek do niego:

wsta, i id na ulic, któr zo-

wi Prost, i w domu Judy
szukaj Tarseczyka, imieniem
Saula ; albowiem otó, modli si,

12. 1 widzia w widzeniu m-
a, imieniem Ananijasza, wcho-

wszystkich wzywajcych i-

mienia twego.

15. A rzek Pan do niego: id,

albowiem ten jest mi naczy-

niem wybranem, aby nosi i-

mi moje przed pogan i przed

królów i przed synów Izraela.

16. Albowiem ja mu uka,
ile musi cierpie dla imienia

mego.
17. I poszed Ananijasz, i

wszed do domu onego, i wo-
ywszy na rce, rzek: Saulu

bracie! Pan mi posa, Jezus,

który ci si ukaza w drodze,

któr jecha, aby przejrza,

i aby napeniony zosta Du-
chem witym.
18. 1 natychmiast spady z o-

czu jego jakby uski, i zaraz

przejrza, i wstawszy ochrzczo-

ny zosta.

19. 1 przyjwszy pokarm, po-

sili si. A Saul by z ucznia-

mi, którzy byli w Damaszku,
dni kilka.

20. I zaraz w bónicach go-
si Chrystusa, e on jest Sy-

nem Boym.
21. T zdumiewa li sic wszys

którzy go suchali, i mówili:
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czy to nie jest ten, który wy-

tpia w Jerozolimie wzywa-
jcych imienia tego, i tu na to

przyszed, aby ich zwizaw-
szy, wiód do przedniejszych

kapanów?
22. A Saul coraz wicój uma-

cnia si i zawstydza ydów,
którzy mieszkali w Damaszku,
dowodzc, e to jest Chrystus.

23. A gdy upyno dni nie

mao, uradzili ydzi midzy
sob, aby go zabi.

24. Ale dano zna Saulowi o

zasadzce ich. I strzegli bram
we dnie iw nocy, aby go zabi.

25. Lecz uczniowie,wziwszy
go w nocy, przesadzili przez

mur, spuciwszy w koszu.

26. A gdy przyszed Saul do

Jerozolimy, chcia przyczy
si do uczniów; ale wszyscy
bali si go, nie wierzc, e jest

uczniem.

27. Lecz Barnabasz wziw-
szy go, przywiód do Aposto-

ów, i opowiedzia im, jak w
drodze widzia Pana, i e mó-
wi do niego, i jak w Dama-
szku miao naucza w imieniu

Jezusa.

28. 1 zostawa z nimi w Jero-

zolimie, wchodzc i wycho-
dzc,
29. I miao nauczajc w i-

mieniu Pana Jezusa; i mówi i

rozprawia z Helenistami, a ci

starali si go zabi.

30. czem dowiedziawszy si

bracia, odprowadzili go do Ce-

zarei; i odesali go do Tarsu.

31. A tak zbory po caej Ju-

dei i Galilei i Samaryi miay
pokój, budujc si i chodzc w
bojani Paskiej, i pociech
Ducha witego rozmnaay
si.

U. 32. I stao si, gdy Piotr

obchodzi wszystkich, e przy-

szed i do witych, którzy

mieszkali w Liddzie.

33. I znalaz tam czowieka
pewnego, imieniem Eneasza,

który od lat omiu na ou le-a i by sparaliowany.
34. I rzek mu Piotr: Enea-

szu! uzdrawia ci Jezus Chry-

stus; wsta, i pociel sobie. I

zaraz wsta.
35. A widzieli go wszyscy

mieszkajcy w Liddzie i w Sa-

ronie, którzy te nawrócili si
do Pana.

III. 36. A bya w Joppie pe-

wna uczennica, imieniem Ta-
bita, co si wykada Dorkas
(Sarna) ; ta bya pena dobrych
uczynków i jamuny, które

czynia.

37. I stao si w one dni, e
zachorowawszy umara; i o-

mywszy pooyli j w izbie.

38. A e Lidda jest blizko

Joppy, uczniowie usyszaw-
szy, e tam jest Piotr, posali

do niego dwóch mów, pro-

szc go, aby si nie ociga
z przyjciem do nich.
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39. Wstawszy tedy Piotr,

szed z nimi ; a gdy przyszed,
wprowadzili go do izby, i ob-

stpiy go wszystkie wdowy,
paczc i pokazujc suknie i

paszcze, które Dorkas robia,

dopóki bya z nimi.

40. A Piotr, wygnawszy
wszystkich, pad na kolana i

modli si, i obróciwszy si do
ciaa, rzek: Tabito, wsta! A
ona otworzya oczy swoje, i uj-

rzawszy Piotra, usiada.

41. A on, podawszy jj rk,
podniós j, i przywoawszy
witych i wdowy, stawi j
yw.
42. I rozsawio si to po ca-

ej Joppie, i wielu uwierzyo w
Pana.

43. I stao si, e przez wiele

dni pozosta Piotr w Joppie u
pewnego Szymona, garbarza.

ROZDZIA 10.

I. Nawrócenie setnika Kornelijusza 1—48.

A BY w Cezarei pewien
-^*- m, imieniem Korneli-

jusz, setnik, z roty, któr zwa-

no Wosk,
2. Pobony i bogobojny z ca-

ym domem swoim, i dajcy
wiele jamuny ludowi, i zaw-

sze modlcy si do Boga.

3. Ten widzia jawnie w wi-

dzeniu, okoo dziewitej go-

dziny dnia, e Anio Boy
wszed do niego i rzek mu:
Kornelijuszu!

4. A on, pilnie na patrzc i

przestraszony bdc, rzek:
có jest, Panie? I rzek mu:
modlitwy twoje i jamuny
twoje wstpiy na pami
przed oblicze Boe.
5. Przeto teraz poszlij mów

do Joppy, i przyzwij Szymona,
którego zowi Piotrem.

6. Ten stoi gospod u nieja-

kiego Szymona, garbarza, któ-

ry ma dom nad morzem; ten

powie ci, co masz czyni.
7. A gdy odszed Anio, któ-

ry mówi z Kornelijuszem, ten

zawoawszy dwóch z domowni-
ków swoich i onierza pobo-

nego z tych, którzy przy nim
ustawicznie byli,

8. I rozpowiedziawszy im

wszystko, posa ich do Joppy.
9. A nazajutrz gdy oni byli w

drodze, i zbliali si do miasta,

wszed Piotr na dach, aby si
modli, okoo godziny szóstej.

10. A bdc godnym, chcia
je; a gdy oni mu sporzdzali,

przypado na zachwycenie.

11. I ujrza niebo otworzone,

i zstpujce na si naczynie ja-

kie, jakby wielkie pótno, za

cztery rogi uwizane i spu-

szczane na ziemia;

12.Wktórem byy wszystkie

czworonone zwierzta ziemi, i

dzikie, i gadziny, i ptastwo nit'

bieskie.

L.8. l stu sic glw do niego:

wstaii Piotrze! zabijaj i jedz.
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14. A Piotr rzek: adn mia-

r, Panie! gdy nigdy nie ja-

dem nic pospolitego albo nie-

czystego.

15. A gos znowu powtórnie

do niego: co Bóg oczyci, ty

nie miej tego za pospolite.

16. A to si stao po trzykro.

I znowu wzite zostao naczy-

nie do nieba.

17. A gdy Piotr w sobie wt-
pi, coby to byo za widzenie,

które widzia, tedy oto, mo-
wie posani od Kornelijusza,

rozpytawszy si o dom Szymo-
na, stanli przede drzwiami;

18. I zawoawszy, wywiady-
wali si, czy Szymon, którego

zowi Piotrem, stoi tam gospo-

d.
19. A gdy Piotr rozmyla o

tem widzeniu, rzek mu Duch

:

oto, trzej mowie szukaj ci,

20. Ale wstawszy, zejd i id
z nimi, nie wtpic wcale ; bom
ja ich posa.
21. A Piotr, zeszedszy do

mów posanych do niego od

Kornelijusza, rzek: otom ja

ten, którego szukacie. Có za

przyczyna, dla którejcie przy-

szli?

22. A oni rzekli: Kornelijusz

setnik,m sprawiedliwy i bo-

gobojny i majcy dobre wia-
dectwo od caego narodu y-
dowskiego, napomniony zosta
w widzeniu od Anioa wite-
go, aby ci wezwa do domu

swego i sucha sów od cie-

bie.

23. Tedy zaprosiwszy, przy-

j ich w gocin. A nazajutrz

Piotr wyszed z nimi, i niektó-

rzy bracia z Joppy szli z nim.

24. I weszli nazajutrz do Ce-

zarei; a Kornelijusz czeka na

nich, zwoawszy powinowa-

tych swoich i blizkich przyja-

ció.

25. 1 gdy wchodzi Piotr, wy-
szed na spotkanie jego Korne-
lijusz, przypad do nóg jego i

odda mu pokon.
26. Ale go Piotr podniós, mó-

wic: wsta, i jam te czo-
wiek.

27. I rozmawiajc z nim,

wszed i znalaz wielu zgroma-

dzonych.

28. I rzek do nich: wy wie-

cie, e si nie godzi ydowi-
czy si albo schodzi si z cu-

dzoziemcem; lecz mnie Bóg
wskaza, ebym adnego czo-
wieka nie nazywa pospolitym

albo nieczystym.

29. Przeto te nie wzbraniajc
si, przyszedem na wezwanie

;

pytam tedy: dlaczegocie mi
wezwali?

30. A Kornelijusz rzek: od

czterech dni a do tej godziny

pociem, a o dziewitej godzi-

nie modliem si w domu swo-

im, i oto, m stan przede

mn w odzieniu jasnem,

31. I rzek: Kornelijuszu!
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wysuchan zostaa modlitwa
twoja, i jamuny twoje przy-

szy na pami przed oblicze

Boe.
32. Przeto poszlij do Joppy,

i przyzwij Szymona, którego

zowi Piotrem; ten stoi gospo-

d w domu Szymona, garba-

rza, nad morzem, i przyszed-
szy, mówi z tob bdzie.
33. Natychmiast tedy posa-
em do ciebie, a t3^ dobrze u-

czyni, e przyszed. Teraz
tedy jestemy wszyscy przed

obliczem Boem obecni, aby-

my suchali wszystkiego, co

ci rozkazano od Boga.
34. A Piotr, otworzywszy li-

sta, rzek: Prawdziwie pozna-

j, i Bóg nie ma wzgldu na

osob,
35. Ale ^y kadym narodzie,

kto si go boi i czyni spra-

wiedliwo, jest mu przyje-

mny.
36. To jest sowo, które po-

sasynom Izraelskim, zwiastu-

jc pokój przez Jezusa Chry-

stusa (ten jest Panem wszyst-

kich).

37. Wy wiecie, co dziao si
po caej Judei, poczwszy od

Galilei, po chrzcie, który Jan
opowiada;
38. Jak Jezusa z Nazaretu

namaci Bóg Duchem wi-
tym i moc, który chodzi,

czynic dobrze i uzdrawiajc

wszystkich opanowanych od

TOLSKIE, 10.

dyjaba, albowiem Bóg by z

nim.

39. A mymy wiadkami
wszystkiego tego, co czyni w
krainie Judzkiej i w Jerozoli-

mie, którego zabili, zawiesiw-

szy na drzewie.

40. Tego Bóg wzbudzi dnia

trzeciego, i da, eby si obja-

wi;
41. Nie wszystkiemu ludowi,

ale wiadkom, poprzednio wy-
branym od Boga, nam, którzy-

my z nim jedli i pili po jego

zmartwychwstaniu.

42. I rozkaza nam, abymy
gosili ludowi i wiadczyli, e
on jest postanowionym od Bo-

ga sdzi ywych i umarych.
43. O tym wszyscy Prorocy

wiadcz, i przez imi jego

odpuszczenie grzechów we-
mie kady, który wierzy w
niego.

44. Gdy jeszcze Piotr mówi
te sowa, przypad Duch wia-
ty na wszystkich suchajcych
tej mowy.
45. 1 zdumieli si wierni, któ-

rzy byli z obrzezania i z Pio-

trem przyszli, e i na pogan

dar Ducha witego wylany

zosta.

46. Albowiem syszeli ich mó-

wicych jzykami, i wielbi-

cych Boga. Wtedy odpowie-

dzia Piotr:

47. Czyli kto iuo/.e >\ /broni

wody,eby ci nie byli ochr/r
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ni, którzy wzili Ducha wi-
tego, jak i my V

48. I rozkaza' ich ochrzci w
imieniu Paskiem. Wtedy pro-

sili go, aby u nich zosta dni

kilka.

ROZDZIA 11.

I. Piotr usprawiedliwia si z obcowania swego z

poganami 1—18. IT. Barnabasz posany do

zboru w Antyjochii, gdzie wyznawców Chry-

stusa pierwszy raz Chrzecijanami nazwano
19—26. IELAgabusgód przepowiada27—30.

T USYSZELI Apostoowie
-*- i bracia, którzy byli w zie-

mi Judzkiej, e i poganie przy-

jli sowo Boe.
2. I gdy Piotr przyszed do

Jerozolimy, spierali si z nim

ci, którzy byli z obrzezania,

3. Mówic: wszede do m-
ów nieobrzezanych, i jade z

nimi.

4. A Piotr zacz, i wyoy
im porzdkiem, mówic:
5. Ja byem w miecie Jop-

pie, modlc si; i widziaem w
zachwyceniu widzenie, naczy-

nie jakie zstpujce jakby
wielkie pótno, za cztery rogi

spuszczane z nieba, i przyszo
a do mnie;

6. W które pilnie wpatrujc
si, zobaczyem i widziaem
czworonone zwierzta ziemi,

i dzikie, i gadziny, i ptastwo

niebieskie

;

7. A usyszaem gos mówi-
cy do mnie: wsta, Piotrze! za-

bijaj i jedz.

8. I rzekem: adn miar,
p

Panie! gdy nigdy nic pospoli-

tego albo nieczystego niewcho-

dzio w usta moje.

9. Tedy mi powtórnie odpo-

wiedzia gos z nieba; co Bóg
oczyci, ty nie miej tego za

pospolite.

10. A to si stao po trzy-

kro. I znowu wcignite zo-

stao wszystko do nieba.

11. I oto, natychmiast trzej

mowie stanli przed domem,
w którym byem, posani z Ce-

zarei do mnie.

12. I rzek mi Duch, abym
szed z nimi, nie wtpic wca-

le. A szli ze mn i ci szeciu
braci, i weszlimy do domu o-

nego ma;
13. Który nam oznajmi, jak

widzia Anioa w domu swym
stojcego i mówicego do nie-

go: poszlij mów do Joppy, i

przyzwij Szymona, którego zo-

wi Piotrem;

14. Ten powie ci sowa, przez

które zbawiony bdziesz ty i

wszystek dom twój.

15. A gdym ja pocz mówi,
przypad Duch wity na nich,

tak jak i na nas z pocztku.
16. I wspomniaem na sowo

Pana, jak by powiedzia: Jan
chrzci wod, ale wy bdzie-
cie ochrzczeni Duchem wi-
tym.

17. Jeeli im tedy Bóg da
równy dar, jak nam, wierz-
cym w Pana Jezusa Chrystu-

15
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sa, to któ ja byem, abym
móg zabroni Bogu?
18. A to usyszawszy, uspo-

koili si i chwalili Boga, mó-
wic : wic tedy i poganom da
Bóg upamitanie ku ywotowi.
II. 19. Tedy ci, którzy si roz-

proszyli przed utrapieniem,

które si stao z powodu Szcze-

pana, przeszli a do Fenicyi i

do Cypru i do Antyjochii, niko-

mu nie opowiadajc sowa, tyl-

ko samym ydom.
20. A byli niektórzy z nich

mowie z Cypru i z Cyreny,

którzy przyszedszy do Anty-

jochii, mówili do Helenistów,

opowiadajc Pana Jezusa.

21. I bya z nimi rka Pa-
ska, i wielka liczba uwierzyw-

szy, nawrócia si do Pana.

22. A przysza o nich wie
do uszu zboru, który by w Je-

rozolimie, i wysali Barnaba-

sza, aby poszed a do Antyjo-

chii,

23. Który tam przyszedszy i

widzc ask Bo, uradowa
si, i napomina wszystkich,

aby w przedsiwziciu serca

trwali przy Panu.

24. Albowiem by tom do-

bry i peen Ducha witego i

wiary. I przybyo wielkie mnó-
stwo Panu.

25. I poszed Barnabasz do

Tarsu szuka Saula, i znalaz-

szy go, przyprowadzi do An-

tyjochii.

Dzieje Apostolskie, 11. 12.

26. A stao si, e przez rok

cay zostawali w onym zborze,

i uczyli mnóstwo wielkie; a

najpierwej w Antyjochii ucz-

niowie nazwani zostali Chrze-

cijanami.

III. 27. A w one dni przyszli

prorocy z Jerozolimy do Anty-

jochii.

28. A powstawszy jeden z

nich, imieniem Agabus, oznaj-

mi przez Ducha, i bdzie gód
wielki po caej ziemi, który te
by za cesarza Klaudyjusza.

29. Tedy uczniowie postano-

wili, kady wedug monoci
swej, posa na wspomoenie
braci, którzy mieszkali w ziemi

Judzkiej.

30. Co te uczynili, posaw-
szy do starszych przez rce
Barnabasza i Saula.

ROZDZIA 12.

I. Stracenie Jakóba 1—2. II. Uwizienie i wy-

swobodzenie Piotra 3— 19. III. mier Heroda
20—25.

A KOO onego czasu pod-
-"- niós król Herod rk, aby

trapi niektórych ze zboru,

2. A Jakóba, brata Janowego,
zabi mieczem.

II. 3. I widzc, e sic to po-

dobao ydom, umyli] pojma
i Piotra (a byy dni Przani-

ków);

4. Którego te pojmawszy;

wrzuci do wizienia, poru

oywszy go czterem oawórkora
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onierzy, aby go strzegli,

chcc go po Wielkiejnocy wy-
prowadzi ludowi.

5. Strzeono tedy Piotra w
wizieniu, a zbór gorliwie mo-

dli si do Boga za nim.

6. A gdy go ju mia wypro-

wadzi Herod, spa owej nocy
Piotr midzy dwoma onie-
rzami, zwizany dwoma acu-
chami, i stróe przede drzwia-

mi strzegli wizienia.

7. I oto, Anio Paski przy-

stpi, a wiato zajaniaa
w wizieniu ; a trciwszyw bok
Piotra, obudzi go, mówic:
wsta prdko ! I opady acu-
chy z rk jego.

8. I rzek Anio do niego: o-

pasz si, i powi obuwie swo-

je. I uczyni tak. I rzecze mu:
narzu na siebie paszcz swój,

i pójd za mn.
9. 1 wyszedszy, szed za nim,

i nie wiedzia, e prawd jest

to, co si przez Anioa dziao,

lecz mniema, e widzenie wi-

dzi.

10. A gdy minli pierwsz
stra i drug, przyszli do bra-

my elaznej, wiodcej do mia-

sta, która si im sama przez

si otworzya. I wyszedszy,
przeszli jedn ulic, i zaraz od-

stpi Anio od niego.

11. I Piotr, przyszedszy do
siebie, rzek: teraz wiem pra-

wdziwie, i posa Pan Anioa
swego, i wyrwa mi z rki He-

roda i ze wszystkiego oczeki-

wania ludu ydowskiego.
12. I namyliwszy si, przy-

szed do domu Maryi, matki

Jana, którego nazywano Mar-
kiem, gdzie ich byo wielu

zgromadzonych i modlcych
si.

13. A gdy Piotr zakoata do

drzwi przysionka, wysza su-
ca, imieniem Rode, aby po-

sysze
;

14. I poznawszy gos Piotra,

z radoci nie otworzya drzwi,

ale wbiegszy, oznajmia, e
Piotr stoi przed sieni.

15. A oni rzekli do niej: sza-

lona! Ona za twierdzia, e
tak jest. A oni rzekli: Anio je-

go jest.

16. Ale Piotr nie przesta ko-

ata; a gdy otworzyli, ujrzeli

go i zdumieli si.

17. A skinwszy na nich r-
k, aby umilkli, opowiedzia
im, jak go Pan wywiód z wi-
zienia, i rzek: oznajmijcie to

Jakóbowi i braciom. I wy-
szedszy, uda si na inne

miejsce.

18. A gdy rozedniao, by roz-

ruch niemay midzy onie-
rzami, co si stao z Piotrem.

19. A Herod, gdy si o nim
wywiedzia i nie znalaz go,

zoywszy sd nad stróami,

kaza ich poprowadzi na stra-

cenie; a wyjechawszy z Judei

do Cezarei, mieszka tam.
15*
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III. 20. A by Herod rozj-

trzony przeciwko Tyryjczy-

kom i Sydoczykom; ale oni

jednomylnie przyszli do nie-

go, i zjednawszy sobie Blasta,

podkomorzego królewskiego,

prosili o pokój, dla tego e
kraina ich miaa ywno z

posiadoci królewskiej.

21. A dnia oznaczonego He-
rod, oblekszy si w szat kró-

lewsk i siadszy na sdziow-
skiej stolicy, mia mow do

nich.

22. A lud woa: Boy gos, a

nie czowieczy.

23. 1 natychmiast uderzy go
Anio Paski, dla tego e nie

da chway Bogu; i bdc sto-

czony od robactwa, wyzion
ducha.

24. Lecz sowo Boe wzrasta-

o i rozmnaao si.

25. A Barnabasz i Saul, spe-
niwszy posug, wrócili z Jero-

zolimy, wziwszy z sob i Ja-

na, którego nazywano Mar-

kiem.

ROZDZIA 13.

I. Wysanie Pawa do pogan 1—5. II. Czar-

noksinik Elimas 6— 13. III. Mowa Pawa w
Antyjochii 14—43. IV. Wzburzenie ydów
przeciw Pawowi i Barnabaszowi 44—52.

BYLI w Antyjochii, w ta-

-^*- mecznym zborze, niektó-

rzy prorocy i nauczyciele, jako

to: Barnabasz i Symeon, zwa-

ny Niger, i Lucyjus/. ( lyrenej-

czyk i Manaen, który >yl wy-

chowany zTetrarchHerodem

,

i Saul.

2. A gdy oni sub Paska
odprawiali i pocili, rzek Duch
wity: odczcie mi Barna-

basza i Saula do tego dziea,

do którego ich powoaem.
3. Wtedy pocili i modlili si,

i woywszy na nich rce, od-

prawili ich.

4. Oni tedy, wysani od Du-
cha witego, przyszli do Se-

leucyi, i stamtd odpynli do

Cypru.

5. I gdy przybyli do Salami-

ny, opowiadali sowo Boe w
bónicach ydowskich, a mieli

z sob i Jana do usugi.

II. 6. A przeszedszy wysp
a do Pafu, znaleli pewnego
czarnoksinika, faszywego
proroka, yda, imieniem Bar-

Jezus,

7. Który by przy wielko-

rzdcy Sergijuszu Pawle, m-
u roztropnym. Ten przyzwaw-
szy Barnabasza i Saula, pra-

gn sysze sowo Boe.
8. Ale dziaa przeciw nim

Elimas, czarnoksinik ^albo-

wiem tak si wykada imi je-

go), starajc si odwróci od

wiary wielkorzdc,
9. A Saul, zwany i Paw leni,

napeniony Puchom witym,
pilnie na patrzc,

10. Rzeki: o polny WBielkij

zdrady i wszelkiej przewrotno

ci, synu dyjabelski, aiepn
j
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jacielu wszelkiej sprawiedli-

woci! nie przestaniesze od-

wraca prostych dróg Pa-
skich?

11. I oto, teraz rka Paska
nad tob, i bdziesz lepym,
nie widzc soca do pewnego
czasu. I natychmiast przypa-

da na pomroka i ciemno, i

bkajc si, szuka kogo, co-

by go wiód za rk.
12. Wtedy widzc wielko-

rzdca, co si stao, uwierzy,
zdumiewajc si nad nauk
Pask.
13. A odpynwszy z Pafu
Pawe i ci, którzy z nim byli,

przyszli do Pergi Pamfilijskiej.

A Jan, odszedszy od nich, wró-

ci do Jerozolimy.

III. 14. A oni, z Pergi po-

szedszy dalej, przybyli do An-
tyjochii Pizydyjskiej, i wszed-
szy do bónicy w dzie sabatu,

usiedli.

15. A po przeczytaniu Zako-
nu i Proroków, posali do nich

przeoeni bónicy, mówic:
Mowie bracia! jeeli macie
sowo napomnienia do ludu,

mówcie.
16. A Pawe powsta, i rk

skinwszy, rzek : Mowie
Izraelscy, i wy, którzy si Bo-
ga boicie, suchajcie!

17. Bóg ludu tego Izraelskie-

go wybra ojców naszych, i

wywyszy lud, gdy byli przy-

chodniami w ziemi Egipskiej,

i ramieniem wysokiein wypro-
wadzi ich z niej.

18. I przez lat blizko czter-

dzieci pielgnowa ich na pu-

szczy.

19. I wytpiwszy siedem na-

rodów w ziemi Chananejskiej,

losem pomidzy nich ziemi
ich rozdzieli.

20. I potem przez lat blizko

czterysta pidziesit dawa
im sdziów, a do proroka Sa-

muela.

21. I od tego czasu prosili o

króla, i da im Bóg Saula, syna
Kisa, ma z pokolenia Ben-
jamina, przez lat czterdzieci.

22. I odrzuciwszy go, wzbu-
dzi im Dawida na króla, o któ-

rym te dajc wiadectwo po-

wiedzia: Znalazem Dawida,
syna Jessego, ma wedug
serca mego, który wszelk wo-
l moj wypenia bdzie.

23. Z jego to nasienia Bóg
wedug obietnicy wzbudzi I-

zraelowi Zbawiciela, Jezusa,

24. Przed którego przyjciem
gosi Jan chrzest upamitania
wszystkiemu ludowi Izrael-

skiemu,

25. A gdy Jan dokonywa
biegu swego, rzek: za kogo
mi poczytujecie? ja nim nieje-

stem ; ale oto, idzie za mn, któ-

remu nie jestem godzien roz-

wiza obuwia u nóg jego.

26. Mowie bracia, synowie

rodu Abrahamowego, i którzy
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si midzy wami Boga boj!
do was posane zostao sowo
zbawienia tego.

27. Albowiem ci, co mieszka-

j w Jerozolimie, i przeoeni
ich nie poznali go, i przez os-
dzenie go wypenili gosy pro-

rockie, które w kady sabat s
czytane

;

28. 1 adnej w nim przyczyny
mierci nie znalazszy, dali
od Piata, aby by zabity.

29. A gdy wykonali wszyst-

ko, co o nim napisano, zdjw-
szy go z drzewa, woyli do

grobu.

30. Ale Bóg wskrzesi go z

umarych.
31. Ten ukazywa si przez

wiele dni tym, co z nim razem
przyszli z Galilei do Jerozoli-

my, którzy s wiadkami jego

przed ludem.

32. 1 my wam zwiastujemy t
obietnic, która si ojcom sta-

a, i j Bóg wypeni nam,

dzieciom ich, wzbudziwszy Je-

zusa,

33. Jak te w Psalmie drugim

napisano: Synem moim jeste

ty, Jam dzi spodzi ci.

34. e za go wskrzesi z u-

marych, aby wicej nie wróci
do skaenia, tak powiedzia:
Dam wam wiernie to, co wi-
cie obiecaem Dawidowi.
35. Dla tego i gdzieindziej

powiada: Nie dasz witemu
swemu widzie skaenia.

36. Albowiem Dawid, za wie-

ku swego usuywszy woli Bo-

ej, zasn i przyczony zo-

sta do ojców swoich, i widzia
skaenie;

37. Lecz ten, którego Bóg
wzbudzi, nie widzia skae-
nia.

38. Nieche wam tedy bdzie
wiadomo, mowie bracia, e
przez tego zwiastuje si wam
odpuszczenie grzechów,

39. 1 we wszystkiem, w czem
nie moglicie by usprawiedli-

wieni przez zakon Mojesza,
przez tego kady wierzcy u-

sprawiedliwiony zostaje.

40. Przeto patrzcie, aby na
was nie przyszo to, co powie-

dziano w Prorokach:

41. Patrzcie, wy wzgardzicie-

le, i dziwujcie si, i wniwecz
si obrócie; bo ja sprawuj
za dni waszych spraw, któ-

rej nie uwierzycie, jeliby

wam kto opowiada.
42.Agdv oni wychodzili zbó-

nicy ydowskiej, prosili ich po-

ganie, aby i w nastpny sabat

mówili do nich te sowa.
43. A gdy si rozeszo zgro-

madzenie, poszo wielu ydów
i pobonych zwolenników y-
dowskiej wiary za Pawiem i

Barnabaszem, którzy mówic
do nich, radzili im, aby trwali

w lasce Boej.
IV. 44. A w nastpny sabat

niemal eale miasto zgromadzi-
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o si dla suchania sowa Bo-

ego.
45. A ydzi, widzc mnóstwo

ludu, napenieni zostali zazdro-

ci, i przeciwili si temu, co

Pawe powiada, mówic prze-

ciw temu i blunic.
46. A Pawe i Barnabasz,

miao mówic, rzekli: wam
najpierwej miao by opowia-

dane sowo Boe ; ale poniewa
je odrzucacie i uwaacie si za

niegodnych ywota wiecznego,

oto, zwracamy si do pogan.

47. Albowiem nam tak roz-

kaza Pan: Postawiem ci
wiatoci poganom, aby by
zbawieniema do kraców zie-

mi.

48. A syszc to poganie, ra-

dowali si, i wielbili sowo Pa-
skie, i uwierzyli, ilukolwiek ich

byo przysposobionych do y-
wota wiecznego.

49. A rozszerzao si sowo
Paskie po wszystkiej krainie.

50. A ydzi poduszczali nie-

wiasty pobone i uczciwe, i

przedniejszych w miecie, i

wzniecili przeladowanie prze-

ciwko Pawowi i przeciwko

Barnabaszowi, i wygnali ich z

granic swoich.

51. A oni, otrzsnwszy na
nich proch z nóg swoich, przy-

szli do Ikonijum.

52. A uczniowie byli nape-
nieni radoci i Duchem wi-
tym.

ROZDZIA U.

231

I. Wypadki w Ikonijum i w Listrze 1—20. U.

Powrót Pawa i Barnabasza do Antyjochii

21—28.

" STAO si w Ikonijum, e
-*- razem weszli do bónicy y-
dowskiej, i mówili tak, e u-

wierzyo i ydów i Greków
wielkie mnóstwo.

2. Lecz ydzi, którzy nie u-

wierzyli, podburzyli i rozj-

trzyli serca pogan przeciwko

braciom.

3. 1 byli tam przez dugi czas,

miao mówic w Panu, który

dawa wiadectwo sowu aski
swojej, i sprawia, i si znaki

i cuda dziay przez rce ich.

4. Ale rozdwoia si ludno
miasta, i byli jedni z ydami,
a drudzy z Apostoami.
5. A gdy si wzburzyli i po-

ganie i ydzi ze swymi przeo-

onymi, aby ich znieway i

ukamionowa,
6. Zrozumiawszy to, uciekli

do miast Likaoskich, do Li-

stry i do Derby i do okolicznej

krainy,

7. 1 tam opowiadali Ewangie-

Ute-
3. A bym pewien w Li-

strze, saby na nogi, który sie-

dzia, bo by chromym z y-
wota matki swojej, i nigdy nie

chodzi.

9. Ten sucha Pawa mówi-
cego, który na pilnie patrzc,

i widzc, i ma wiar, e moe
by uzdrowionym,
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10. Rzek wielkim gosem:
sta prosto na nogi swoje! I

skoczy i chodzi.

11. A tumy ludu widzc, co

uczyni Pawe, podniosy gos
swój, mówic po likaosku:

bogowie w postaci ludzkiej

zstpili do nas.

12. 1 nazwali Barnabasza Jo-

wiszem, a Pawa Merkurym,
poniewa on przodowa w mo-
wie.

13. A kapan Jowisza, bd-
cego przed miastem ich, przy-

wiódszy woy z wiecami
przed bramy, chcia wraz z lu-

dem ofiar sprawi.

14. Co gdy usyszeli Aposto-

owie Barnabasz i Pawe, roz-

darszy szaty swoje, wpadli

midzy lud, woajc
15. I mówic: Mowie! có

to czynicie? I mymy ludzie,

tyme co i wy cierpieniem pod-

legli, którzy wam gosimy E-
wangielij, abycie si od tych

marnoci nawrócili do Boga y-
wego, który uczyni niebo i

ziemi i morze i wszystko, co

w nich jest;

16. Który w przeszych wie-

kach dopuszcza wszystkimpo-
ganom chodzi drogami swemi,

17. Jakkolwiek nie zostawi
siebie bez wiadectwa, czynic
dobrodziejstwa, dajc nam z

nieba deszcze i czasy urodzaj-

ne, napeniajc pokarmem i u-

ciech serca nasze.

18. 1 to mówic, zaledwie po-

wstrzymali lud od zoenia im
ofiary.

19. A nadeszli z Antyjochii i

z Ikonijum ydzi, którzy namó-
wiwszy lud, i ukamionowawszy
Pawa, wywlekli go za miasto,

mniemajc, e umar.
20. Lecz gdy go otoczyli u->

czniowie, powstawszy, wszed
do miasta, i nazajutrz odszed
z Barnabaszem do Derby.
II. 21. I opowiedziawszy E-

wangielij miastu onemu, i wie-

lu uczniów pozyskawszy, wró-

cili do Listry i do Ikonijum i do

Antyjochii,

22. Utwierdzajc dusze u-

czniów, i napominajc, aby
trwali w wierze, i e przez

wiele ucisków musimy wnij
do królestwa Boego.
23. A gdy im przez gosy po-

stanowili starszych w kadym
zborze, modlc si i poszczc,

polecili ich Panu, w którego u-

wierzyli.

24. I przeszedszy Pizydyj,
przyszli do Pamfilii.

25. I opowiedziawszy sowo
Boe w Pergi, poszli do Atalii.

26. I stamtd odpynli do

Antyjochii, skd byli poleceni

asce Boj ku tej sprawie, kto

r wykonali.

27. A gdy przybyli tam i zgro-

madzili zbór, oznajmili, 00 Bóg
przez nich uczyni" i e poga

nom drzwi wiary otworzy.
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28. I mieszkali tam czas nie-

may z uczniami.

ROZDZIA 15.
I. Zebranie si Apostoów w Jerozolimie 1—21.

II. List ich do chrzecijan w Antyjochii 22—34.

III. Rozczenie si Pawa z Barnabaszem
35—41.

T NIEKTÓRZY, przyszed-
•*- szy z ziemi Judzkiej, nau-

czali braci: jeli si nie obrze-

ecie wedug zwyczaju Moje-
szowego, nie moecie by zba-

wieni.

2. Gdy tedy powsta rozruch,

i Pawe i Barnabasz mieli z ni-

mi spórniemay, postanowiono,
aby Pawe i Barnabasz i nie-

którzy inni z nich poszli do A-
postoów i do starszych do Je-

rozolimy z powodu tego sporu.

3. Oni tedy, bdc odprowa-
dzeni przez zbór, szli przez Fe-
nicyj i przez Samaryj, roz-

powiadajc o nawróceniu po-

gan; i sprawili wielk rado
wszystkim braciom.

4. A gdy przybyli do Jerozo-

limy, przyjci zostali od zboru

i od Apostoów i starszych, i

opowiedzieli, cokolwiek Bóg
przez nich uczyni.
5. Ale powstali niektórzy z

sekty Faryzeuszów, którzy u-

wierzyli, mówic: e trzeba

ich obrzeza i przykaza im,

eby zachowywali zakon Moj-
esza.
6. Zgromadzili si tedy Apo-

stoowie i starsi, aby t spraw
rozway.

7. A gdy si wszcz wielki

spór o to, powstawszy Piotr,

rzek do nich: Mowie bracia!

wy wiecie, e od dawnych dni

Bóg midzy nami zrobi wy-
bór, aby przez usta moje poga-

nie suchali sowa Ewangielii

i uwierzyli.

8. 1 Bóg, który zna serca, za-

wiadczy im, dawszy im Du-
cha witego, jak i nam;
9. 1 nie uczyni adnej róni-

cy midzy nami a nimi, wiar
oczyciwszy serca ich.

10. Przeto teraz, czemu kusi-

cie Boga, wkadajc na szyj
uczniówjarzmo, którego ani oj-

cowie nasi, ani my nie mogli-

my znosi?
11. Ale wierzymy, e przez

ask Pana Jezusa Chrystusa

bdziemy zbawieni, aw ten sam
sposób i oni.

12. I milczao cae zgroma-

dzenie, i suchali Barnabasza i

Pawa, którzy opowiadali, jak

wielkie znaki i cuda czyni Bóg
przez nich midzy poganami.

13. A gdy oni umilkli, odpo-

wiedziaJakób, mówic: mo-
wie bracia, posuchajcie mnie!

14. Szymon opowiedzia, jak

si naprzód Bogu upodobao
wybra z pomidzy pogan lud

dla imienia swego.

15. I z tem si zgadzaj so-
wa Proroków, jak napisano:

16. Potem si wróc, i odbu-

duj upady przybytek Dawi-
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da, i zwaliska jego znowu zbu-

duj i wznios go,

17. Aby pozostali ludzie szu-

kali Pana, i wszystkie narody,

nad któremi wzywane jest i-

mi moje, mówi Pan, który to

wszystko czyni.

18. Znajome s Bogu od wie-

ku wszystkie sprawy jego.

19. Przeto mojem zdaniem

jest, eby nie trwoy tych,

którzy si z pogan do Boga
nawracaj;
20. Ale pisa do nich, aby si

wstrzymywali od rzeczy splu-

gawionych przez bawany i od

wszeteczestwa i od tego, co

zadawione, i od krwi.

21. Albowiem Mojesz od da-

wnych wieków ma w kadem
miecie takich, którzy go opo-

wiadaj, gdy go w bónicach
na kady sabat czytaj.

II. 22. Wówczas postanowili

Apostoowie i starsi z caym
zborem, aby wybranych z po-

ród siebie mów posa do

Antyjochii z Pawem i z Bar-

nabaszem, to jest Jud, które-

go zwano Barsabaszem, i Syl,
mów przedniejszych midzy
brami,
23. I napisa przez nich, co

nastpuje: Apostoowie i star-

si i bracia braciom z pogan w
Antyjochii i w Syryi i w Cy-
licyi, pozdrowienie;

24. Poniewa syszelimy, e
niektórzy, wyszedszy od na*.

zatrwoyli was naukami i nie-

pokoj dusze wasze, bo mówi
o potrzebie obrzezania i zacho-

wywania zakonu, czegomy im
nie poruczyli,

25. Myjednomylnie postano-

wilimy wybranych mów po-

sa do was, z ukochanymi na-

szymi Barnabaszem i Pawem,
26. Z ludmi, którzy wydali

dusze swe dla imienia Pana na-

szego, Jezusa Chrystusa.

27. Przeto posalimy Jud
i Syl, którzy wam i ustnie to
samo powiedz.
28. Albowiem podobao si

Duchowi witemu i nam, aby-

my nie kadli na was adne-
go wicej ciaru, oprócz tych

rzeczy potrzebnych:

29. Abycie si wstrzymywali
od rzeczy bawanom ofiarowa-

nych, i od krwi, i od tego, co

zadawione, i od wszetecze-
stwa; tych rzeczy jeli si wy-

strzega bdziecie, dobrze u-

czynicie. Miejcie si dobrze.

30. Oni tedybdc wyprawie-

ni, przyszli do Antyjochii, i

zgromadziwszy naród, oddali

list.

31. A przeczy ta wszy, rado-

wali si z tego pocieszenia.

32. A Juda i Syla, sami bdc
prorokami, w wielu mowach na

pominali braci i umacniali ich.

33. A przebywszy tam czas

niejaki, wyprawieni /.ostali /.

pokojemod braci doApostotta

.
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34. Lecz Syli podobao si
tam zosta.

III. 35. A Pawe i Barnabasz

przebywali w Antyjochii, nau-

czajc i opowiadajc z wielu

innymi sowo Paskie.
36. A po kilku dniach rzek
Pawe do Barnabasza: wró-
my i odwiedmy braci naszych

po wszystkich miastach, w któ-

rychopowiadalimysowoPa-
skie, jak si zachowuj.
37. A Barnabasz radzi, aby

z sob wzili i Jana, zwanego
Markiem.
38. Ale Pawe uwaa za su-

szne nie bra z sob tego, któ-

ry odstpi od nich z Pamfilii

i nie poszed z nimi naon pra-

c.
39. Powstao tedy midzy ni-

mi powanienie, tak i si roz-

czyli, i Barnabasz, wziwszy
z sob Marka, popyn do Cy-
pru.

40. Ale Pawe, obrawszy so-

bie Syl, wyszed, bdc poru-

czony asce Boej od braci.

41. 1 przechodzi Syryj i Cy-
licyj, utwierdzajc zbory.

ROZDZIA 16.

I. Podró Pawa przez Azyj Mniejsz 1—8. II.

Powoanie Pawa do Macedonii 9—13. HI.

Nawrócenie Lidyi 14—15. IV. Uwizienie
Pawa i nawrócenie si stróa wizienia w Fi-

lippi 16—40.

T PRZYSZED do Derby i

-*- do Listry; i oto, by tam
ucze jeden, imieniem Tymo-
teusz, syn pewnj niewiasty

ydowskiej wierzcej, a ojca

Greka.

2. O tym wiadczyli bracia w
Listrze i w Ikonijum.

3. Chcia tedy Pawe, aby ten

z nim szed, i wziwszy obrze-

za go dla ydów, którzy byli

w owych miejscach; bo wszys-

cy wiedzieli,e ojciec jego by
Grekiem.
4. A gdy chodzili po miastach,

dawali im do zachowywania u-

stawy, postanowione przez A-
postoów i starszych w Jerozo-

limie.

5. Zbory tedy utwierdzay si
w wierze, i rosy w liczb na

kady dzie.

6

.

A gdy przeszli Frygij iGa-
latsk krain, a Duch wity
im wzbroni opowiada sowo
Boe w Azyi,

7. Przyszli do Mizyi i zamie-

rzali i do Bitynii, ale Duch
im nie dopuci.
8. A minwszy Mizyj, zeszli

do Troady.

II. 9. I ukazao si Pawowi
w nocy widzenie:m niejaki,

Macedoczyk, sta, proszc go
i mówic : przepraw si do Ma-
cedonii i pomó nam.

10. A ujrzawszy to widzenie,

zaraz chcielimy uda si do

Macedonii, bdc pewni, e nas

Pan powoa, abymy im opo-

wiadali Ewangielij.

1 1

.

Puciwszy si tedy zTroa-

dy, pynlimy wprost do Sa-
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motraki, a nazajutrz do Nea-

polu,

12. 1 stamtd do Filippi, któ-

re jest pierwszem miastem w
krainy Macedoskiej, osad
Rzymsk; i. zostalimy w tem

miecie dni kilka.

13. A w dzie sabatu wyszli-

my przed miasto nad rzek,
gdzie si zwykle odbyway
modlitwy, i usiadszy, mówili-

my do niewiast, które si ze-

szy.

III. 14. A pewna bogobojna

niewiasta, imieniem Lidyja,

która szkarat sprzedawaa w
miecie Tyjatyrze, suchaa;
tej Pan otworzy serce, aby
rozwaaa to, co Pawe mówi.
15. A gdy si ochrzcia ona i

dom jej, prosia, mówic: jee-
licie uznali, em jest wierz-
ca w Pana, wszedszy do do-

mu mego, mieszkajcie; i zmu-
sia nas.

IV. 16. A stao si, gdymy
szli na miejsce modlitwy, e
jaka dziewczyna, majca du-

cha wieszczego, spotkaa nas,

którawielki zysk panom swoim
przynosia, wróc.
17. Ta chodzc za Pawem i

za nami, woaa, mówic: ci

ludzie sugami s Boga Naj-

Avyszego, którzy nam opowia-

daj drog zbawienia.

18. A to czynia przez wiele

dni; ale Pawe, bolejc nad
tem i obróciwszy si rzeki du-

chowi: rozkazuj ci w imieniu

Jezusa Chrystusa, aby wy-
szed od niej. I wyszed oneje
godziny.

19. A widzc panowie jej, i
zgina nadzieja ich zysku,

pojmawszy Pawa i Syl, po-

wlekli ich na rynek przed u-

rzd;
20. I stawiwszy ich przed

zwierzchników, rzekli: ci lu-

dzie, którzy s ydami, czyni
zamieszanie w miecie naszem,

21. I opowiadaj zwyczaje,

których si nam nie godzi

przyjmowa ani zachowywa,
bomy Rzymianie.

22. I powstao pospólstwo

przeciwko nim, i zwierzchni-

cy, zdarszy z nich szaty, ka-

zali ich siec rózgami.

23. 1 gdy im wiele razów za-

dali, wrzucili ich do wizienia,

przykazawszy stróowi wi-
zienia, aby ich strzeg pilnie.

24. Ten, otrzymawszy taki

rozkaz, osadzi ich we wntrzu
wizienia, i nogi ich zamkn
w kod.
25. A o pónocy Pawe i Syla

modlc si, chwalili Boga pie-

niami, tak e ich syszeli wi-
niowie.

26. A powstao nagle wielkie

trzsienie ziemi, e si zatr

sy posady wienia, i z;r

si otworzyy wszystkie driwi,

i wsz\ stkieh wizy si n»z\\ i a

eay.
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27. A ocknwszy si stró

wizienia i ujrzawszy otwo-

rzone drzwi wizienne, doby
miecza i chcia si zabi, mnie-

majc, e winiowie poucie-

kali.

28. Lecz Pawe zawoa go-
sem wielkim, mówic: nie czy
sobie nic zego; bomy wszys-

cy tu.

29. A zadawszy wiata,
wbieg i drcy przypad do

nóg Pawa i Syli,

30. 1 wyprowadziwszy ich na

zewntrz, rzek: Panowie! co

mam czyni, abym by zba-

wiony?
31. A oni rzekli: wierz w

Pana Jezusa Chrystusa, a b-
dziesz zbawiony, ty i dom
twój.

32. I opowiadali sowo Pa-
skie jemu i wszystkim, którzy

byli w domu jego.

33. 1 wziwszy ich oneje go-

dziny w nocy, obmy rany ich

i ochrzci si zaraz, on i wszys-

cy domownicy jego.

34. I wprowadziwszy ich do

domu swego, zastawi im stó,

i weseli si ze wszystkim do-

mem swoim, uwierzywszy w
Boga.

35. A gdy dzie nasta, po-

sali zwierzchnicy pachoków,
mówic: wypu owych ludzi.

36. 1 oznajmi stró wizienia
te sowa Pawowi : zwierzchni-

cy przysali, abycie byli wy-

puszczeni; teraz tedy wyszed-
szy, idcie w pokoju.

37. Ale Pawe rzek im: ja-

wnie ochostawszy nas, nie

przekonanych, nas Rzymian,
wrzucili do wizienia; a teraz

potajemnie wypdzaj? Nie
tak; ale niech sami przyjd i

wyprowadz nas.

38. Powiedzieli tedy zwierz-

chnikom pachocy te sowa. I

zlkli si, usyszawszy, e s
Rzymianami,
39. A przyszedszy, przepra-

szali ich, i wyprowadziwszy,
prosili, eby wyszli z miasta.

40. A wyszedszy z wizie-
nia, wstpili do Lidyi, i ujrzaw-

szy braci, pocieszyli ich, i ode-

szli.

ROZDZIA 17,

I. Pawe w Tessalonice 1—9. II. w Berei 10—15.

HI. w Atenach 16—34.

PRZESZEDSZY Amfi-
-^- pol i Apolonij, przyszli

do Tessaloniki, gdzie bya bó-
nica ydowska.
2. A Pawe wedug zwyczaju

swego wszed do nich, i przez

trzy sabaty wykada im z

Pism,

3. Wywodzc i wykazujc,
e Chrystus musia cierpie i

zmartwychwsta, i e tym
Chrystusem jest Jezus, które-

go ja wam opowiadam.
4. I uwierzyli niektórzy z

nich, i przyczyli si do Pa-
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wa i do Syli, oraz wielkie mnó-
stwo pobonych Greków, i nie-

wiast przedniejszych niemao.
5. Ale ydzi, którzy nie u-

wierzyli, zdjci zazdroci,
przybrawszy sobie ludzi zych
z pospólstwa, zrobili zbiegowi-

sko i wzniecili rozruch w mie-

cie, i naszedszy na dom Ja-

zona, szukali ich, aby przed

lud wyprowadzi.
6. A nie znalazszy ich, ci-

gnli Jazona i niektórych braci

do przeoonych miasta, woa-
jc: oto ci, którzy wszystek
wiat wzburzyli, tu te przy-

szli;

7. Tych przyj Jazon; a ci

wszyscy dziaaj przeciwko

postanowieniom cesarskim, po-

wiadajc, i inny jest królem,

Jezus.

8. I wzburzyli pospólstwo i

przeoonych miasta, którzy to

syszeli.

9. A oni, otrzymawszy zape-

wnienie od Jazona i od innych,

pucili ich.

II. 10. A bracia zaraz w no-

cy wysali i Pawa i Syl do

Berei; którzy tam przybyw-
szy, poszli do bónicy ydow-
skiej.

11. A ci byli zacniejszymi od

tych, co w Tessalonice, gdy
przyjli sowo Boe z wszelk
ochot, codziennie badajc Pi-

sma, czy tak sir miao.
12. Przeto wielu z nich u-

wierzyo, i Greckich niewiast

zacnych i mów niemao.
13. A gdy si dowiedzieli y-

dzi z Tessaloniki, e i w Berei

opowiadane byo sowo Boe
przezPawa, przyszli tam, pod-

burzajc pospólstwo.

14. Ale bracia zaraz wtedy
wysali Pawa, aby szed ku
morzu; a Syla i Tymoteusz
tam zostali.

15. A ci, którzy towarzyszyli

Pawowi, doprowadzili go a
do Aten, i wziwszy polecenie

do Syli i do Tymoteusza, eby
jak najrychlej przybyli do nie-

go, odeszli.

III. 16. A gdy ich Pawe w
Atenach oczekiwa, oburza
si w nim duch jego, bo wi-

dzia, e miasto oddane jest

bawochwalstwu.
17. I dla tego miewa rozmo-

wy w bónicy z ydami i z

ludmi pobonymi, i na rynku
codziennie z tymi, z którymi

si spotyka.
18. A niektórzy z epikurej-

skich i stoickich filozofów
spierali si z nim, i jedni mó-
wili: co chce powiedzie ten

bajarz? a drudzy: zdaje si, e
jest opowiadaczem obcych bo-

gów; bo im o Jezusie i zmar-

twychwstaniu opowiada.
1!*. I wziwszy go, popTOWU

dzili do Areopagu, mó* iac : c/\

moemy wiedzie, co to za nona

nauka, która tj opowiadaai?
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20. Bo jakie obce rzeczy

przynosisz do uszu naszych;

chcemy tedy wiedzie, co to

ma by?
21. A wszyscy Ateczycy i

mieszkajcy tam cudzoziemcy

niczem tak chtnie si nie zaj-

mowali, jak opowiadaniem al-

bo suchaniem nowin.

22. A Pawe, stanwszy w
porodku Areopagu, rzek:
Mowie Atescy! z wszyst-

kiego widz, e si bardzo bo-

gów boicie.

23. Albowiem przechodzc i

przypatrujc si waszym nabo-

estwom, znalazem te o-
tarz, na którym napisane byo

:

Nieznajomemu Bogu. Którego
tedy nie znajc czcicie, tego ja

wam opowiadam.
24. Bóg, który uczyni wiat

i wszystko, co na nim, ten, b-
dc Panem nieba i ziemi, nie

mieszka w wityniach rk
uczynionych,

25. Ani mu si suy rkami
ludzkiemi, jak gdyby czego

potrzebowa, poniewa sam
daje wszystkim ycie i tchnie-

nie i wszystko;

26. I uczyni z jednej krwi
wszystkie narody ludzkie, aby
mieszkay po caem obliczuzie-

mi, zakreliwszy im czasy na-

przód postanowione i granice

ich zamieszkania,

27. Aby szukay Pana, czy

go moe nie namacaj i nie

znajd, chocia od kadego z

nas nie jest daleko;

28. Albowiem w nim yjemy
i poruszamy si i jestemy, jak

i niektórzy z waszych poetów
powiedzieli: jego bowiem i ro-

du jestemy.
29. Bdc tedy rodu Boe-

go, nie powinnimy rozumie,
eby Bóstwo miao by po-

dobnem do zota albo do sre-

bra albo do kamienia, utwo-

ru sztuki i pomysu ludzkie-

go.

30. Jeeli tedy Bóg by po-

baliwym dla czasów niewia-

domoci, obecnie przykazuje

wszystkim ludziom wszdzie,

aby si upamitali,

31. Dla tego e postanowi
dzie, w którym bdzie sdzi
wiat w sprawiedliwoci przez

ma, którego na to przezna-

czy, upewniajc o tern wszyst-

kich przez wskrzeszenie go z

umarych.
32. A usyszawszy o zmar-

twychwstaniu,jedni sinamie-
wali, a drudzy mówili: bdzie-

my ci jeszcze raz o tern su-
chali.

33. I tak Pawe wyszed z

poród nich.

34. A niektórzy mowie,
przyczywszy si do niego,

uwierzyli, midzy którymi by
te Dyjonizyjusz Areopagita,

i niewiasta, imieniem Dama-
rys, i inni z nimi. .
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ROZDZIA 18.
I. Pawe w Koryncie 1— 17. II. Podró jego do

Efezu i Antyjochii 18—23. EL Apollos w
Efezie 24—28.

DOTEM Pawe wyszedszy
-*- z Aten, przyszed do Ko-
ryntu,

2. I znalazszy pewnego y-
da, imieniem Akwil, rodem z

Pontu, wieo przybyego z

Woch, i Pryscyll, on jego,

dla tego e Klaudyjusz rozka-

za by, aby wszyscy ydzi
wyszli z Rzymu, przyszed do

nich;

3. A e by tego rzemiosa,

mieszka u nich i robi; a rze-

miosem ich byo robi namio-

ty.

4. A rozprawia w bónicy w
kady sabat, i przekonywa
vdów i Greków.
5. A gdy przyszli z Macedo-

nii Syla i Tymoteusz, party by
w duchu Pawe, eby da wia-
dectwo ydom, e Jezus jest

Chrystusem.

6. Gdy si za oni sprzeciwia-

li i blunili, otrzsnwszy sza-

ty, rzek do nich: krew wasza

na gow wasz; czysty ja od

tej chwili do pogan pójd.

7. I odszedszy stamtd,
wszed do domu pewnego czo-
wieka, imieniem Justa, bogo-

ryntczyków, którzy suchali,

uwierzyli, i ochrzczeni zostali.

9. Ale Pan rzek Pawiowi
przez widzenie: nie bój si, ale

mów, i nie milcz;

10. Bom ja jest z tob, i nikt

nie targnie si na ciebie, aby
ci mia co zego uczyni; albo-

wiem ja wiele ludu mam w tern

miecie.

11. 1 mieszka tam rok i sze
miesicy, nauczajc u nich so-
wa Boego.
12. A gdy Galijon by wiel-

korzdc w Achai, powstali je-

dnomylnie ydzi przeciwko

Pawowi, i przywiedli go do

sdu, mówic:
13. Ten namawia ludzi, eby

suyli Bogu przeciwko zako-

nowi.

14. A gdy Pawe mia usta

otworzy, rzek Galijon do y-
dów : o ydzi ! gdyby si wam
byo jakie bezprawie stao, al-

bo jaka krzywda, suszniebym
was sucha;
15. Lecz jeli jest spór o so-

wa i o imiona i o zakon wasz,

sami tego patrzcie; albowiem
ja tego sdzi by nie chc.
IG. I odegna ich od sdowej

stolicy.

17. A porwawszy wszyscy

bojnego, którego domby obok Grecy Sostena, przeoonego
bónicy.
8. AKryspus, przeoony bó-

nicy, uwierzy w Pana z cay ni

domem swoim, i wielu z lvo-

bónicy, bili go przed sadowa

stolic, a Galijon na to wcale

nie zwaa.
11. 18. A Pawe piv.einie
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szkawszy tam jeszcze niemao
dni, poegnawszy si z brami,
odpyn do Syryi, i z nim
Pryscylla i Akwilas, ogoliw-

szy gow w Kenchreach, bo

by uczyni lub.

19. I przyby do Efezu i tam
ich zostawi, a sam wszedszy
do bónicy, rozprawia z y-
dami.

20. A gdy oni prosili, aby u
nich przez duszy czas pozo-

sta, nie przysta na to,

21. Ale poegna si z nimi i

rzek: koniecznie musz wi-
to nadchodzce obchodzi w
Jerozolimie ; lecz znów do was
wróc, jeli taka wola Boa. I

odpyn z Efezu.

22. 1 przybywszy do Cezarei,

wstpi i pozdrowi zbór, iuda
si do Antyjochii;

23. I przemieszkawszy tam
przez pewien czas, wyszed,
obchodzc kolejno krain Ga-
latsk i Frygij, umacniajc
wszystkich uczniów.

III. 24. A przyszed do Efezu

yd pewien, imieniem Apollos,

rodem z Aleksandryi,m wy-
mowny, mocny w Pismach.

25. Ten by nauczony drogi

Paskij, i paajc w duchu,

mówi i naucza pilnie o Panu,

wiedzc tylko o chrzcie Jano-

wym.
26. I pocz miao mówi
w bónicy. A usyszawszy go
Akwilas i Pryscylla, przyjli

p.

go do siebie, i dostateczniej mu
wyoyli drog Bo.
27. A gdy chciai do Achai,

bracia pisali do uczniów, napo-

minajc, aby go przyjli; i gdy
tam przyszed, wiele pomaga
przez ask Bo tym, którzy

uwierzyli.

28. Albowiem silnie przeko-

nywa ydów, publicznie do-

wodzc z Pisma, e Jezus jest

Chrystusem.

ROZDZIA 19.

I. Nawrócenie uczniów Jana i innych w Efezie

1—10. II. Cuda przez Pawa tam uczynione

11—22. DI. Zamieszanie z poduszczenia De-

metryjusza 23—40.

T STAO si, gdyApollosby
•*- w Koryncie, i Pawe, ob-

szedszy górne kraje, przy-

szed do Efezu; i znalazszy

niektórych uczniów,

2. Rzek do nich: czylicie

wzili Ducha witego uwie-

rzywszy? A oni mu rzekli: a-

nimy nawet syszeli, e jest

Duch wity.
3. 1 rzek do nich: w cóecie

tedy ochrzczeni? A oni rzekli:

w chrzest Jana.

4. Pawe za rzek: Jan
chrzci chrztem upamitania,

mówic ludowi, aby uwierzyli

w tego, który mia przyj po

nim, to jest, w Chrystusa Je-

zusa.

5. A usyszawszy to, dali si
ochrzci w imi Pana Jezusa.

6. I gdy Pawe woy na
IG
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nich rce, zstpi na nich Duch
wity, i mówili jzykami i

prorokowali.

7

.

A byo wszystkich mów
ze dwunastu.

8. A wszedszy do bónicy,
miao mówi przez trzy mie-

sice, nauczajc i przekonywa-

jc o królestwie Boem.
9. A gdy si niektórzy upie-

rali i nie wierzyli, blunic
przeciwko drodze Paskiej w
obec ludu, odstpi od nich, i

odczy uczniów, nauczajc
codziennie wr szkole niejakie-

go Tyranna.
10. A to dziao si przez dwa

lata, tak i wszyscy, którzy

mieszkali w Azyi, suchali so-
wa Pana Jezusa, i ydzi i Gre-

cy.

11. 11. 1 nie mae cuda czyni
Bóg przez rce Pawa,
12. Tak e chustki albo prze-

paski od ciaa jego kadli na
chorych, i odstpoway od nich

choroby, i duchy ze wycho-
dziy z nich.

13. A niektórzy z tuajcych
si ydów, którzy si zajmo-

wali zaklinaniem, wayli si
wzywa imienia Pana Jezusa

nad tymi, co mieli ducha zego,
mówic : zaklinamy was na Je-

zusa, którego Pawe opowiada.

14. A byo niejakich siedmiu

synów Scewy, yda, najwy-
szego kapana, którzy to czy-

nili.

15. A odpowiadajc duch
zy rzek: Jezusa znam i kto

Pawe wiem, ale wy co za je-

dni?

16. I rzuciwszy si na nich

ów czowiek, w którym by zy
duch, i przemógszy ich, wy-
war na nich sw si, tak e
nadzy i poranieni wybiegli z

domu owego.

17. I stao si to wiadomem
wszystkim, i ydom i Grekom,
którzy mieszkali w Efezie; i

przypad strach na nichwszyst-

kich, i byo wielbione imi Pa-

na Jezusa.

18. I wielu z tych, którzy u-

wierzyli, przychodzio, wyzna-
jc i oznajmujc uczynki swo-

je.

19. A wielu z tych, którzy si
czarnoksistwem zajmowali,

zniósszy ksigi, spalili je w o-

bec wszystkich ; a obliczywszy

cen ich, znaleli, e byy war-

te na srebro pidziesit tysi-

cy-

20.Tak potnie roso i wzma-
cniao si sowo Paskie.
21. Agdy si to dokonao, po-

stanowi Pawe w duchu, aby
przeszedszy Macedonij i A-

chaj, pój do Jerozolimy,

mówic: potem, gdy tam bd,
musz i Rzym widzie.

22. A posiawszy do Macedo-

nii dwóch z tych, którzy mu
suyli, Tymoteusza i Miasta,

sam do czasu pozosta w Azy i.
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III. 23. A w tym czasie stao

si niemae wzburzenie wzgl-
dem drogi Paskiej.

24. Albowiem pewien zotnik,

imieniem Demetryjusz, który

wyrabia ze srebra witynie
Dyjany i dostarcza robotni-

kom niemaego zarobku,

25. Zgromadziwszy ich i in-

nych, którzy podobne roboty

wykonywali, rzek: mowie!
wiecie, e z tego rzemiosa ma-
my swój dobrobyt.

26. I widzicie i syszycie, e
nie tylko w Efezie, ale mao
nie w caej Azyi ten Pawe na-

mówi i odwróci wiele ludu,

mówic: e nie s bogami ci,

co rkami zrobieni.

27. Tedy obawia si nam
potrzeba, eby nietylko rze-

mioso nasze nie poszo w po-

niewierk, ale, eby i wity-
nia wielkiej bogini Dyjany za

nic poczytan nie bya, i eby
nie by poniony majestat tej,

któr czci caa Azyja i wiat
cay.
28. A usyszawszy to i bdc

peni gniewu, krzyknli, mó-
wic: wielka jest Dyjana Efe-

zyjska!

29. I byo peno po caem
miecie zamieszania, i wpadli

jednomylnie na plac, porwaw-
szy Gaja i Arystarcha, Mace-
doczyków, towarzyszów Pa-
wa.
30. A gdyPawe chcia wej

midzy lud, nie dopucili mu
uczniowie.

31. A niektórzy te ze star-

szyzny Azyjskiej, bdc mu
przyjaciómi, posali do niego,

proszc, eby si nie udawa
na plac.

32. Tedy jedni tak, a drudzy

inaczej krzyczeli; albowiem w
owem zgromadzeniu byo za-

mieszanie, i wiksza cz nie

wiedziaa, po co si zebrali.

33. I wywlekli z tumu Ale-

ksandra, gdy go ydzi naprzód

pchali; Aleksander za, ski-

nwszy rk, chcia si toma-
czy przed ludem.

34. Ale gdy poznali, e by
ydem, powsta jeden gos od

wszystkich, prawie przez dwie

godziny krzyczcych: wielka

jest Dyjana Efezyjska!

35. Tedy pisarz, umierzyw-
szy tum, rzek: mowie Efe-

zyjscy! i któ z ludzi nie wie,

e miasto Efez opiekuje si
wityni wielkiej bogini Dy-
jany, i obrazem, z nieba spa-

dym?
36. A poniewa si temu nikt

sprzeciwi nie moe, suszna
wic, ebycie si uspokoili i

nic skwapliwie nie czynili.

37. Albowiem przywiedlicie

tych mów, którzy nie s ani

witokradzcami, ani blunier-

cami bogini waszej.

38. Jeli wic Demetryjusz i

rzemielnicy, którzy z nim s,
16*
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maj co przeciw komu, to od-

bywaj si sdy i s wielko-

rzdcy; nieche jedni drugich

oskaraj.
39. Jeli za wam o co innego

idzie, rozstrzygnie si to w
zgromadzeniu prawrnem.

40. Albowiem trzeba si oba-

wia, abymy oskareni nie by-

li o rozruch dzisiejszy,gdy nie-

masz adnej przyczyny, któr-
bymy mogli usprawiedliwi

nasze zbiegowisko. I to powie-

dziawszy, rozpuci zgroma-

dzenie.

ROZDZIA 20.

I. Podró Pawa do Filippi 1—6. II. Wypadki w
Troadzie 7—16. III. Mowa poegnalna do

starszych z Efezu 17—38.

GDY rozruch usta, przy-
-^- woawszyPawe uczniów,

i z nimi si poegnawszy, wy-
szed stamtd, eby si uda do

Macedonii.

2. A przeszedszy owe krainy

i upomniawszy ichw wielu so-
wach, przyszed do Grecyi.

3. 1 zabawi tam trzy miesi-

ce ; a e na ydzi zasadzk u-

czynili, gdy miapyn do Sy-

ryi, postanowi powróci przez

Macedonij.
4. A towarzyszy mu a do

Azyi Sopater Bereeczyk, a z

Tessaloczyków Arystarch i

Sekund i Gajusz Derbeczyk
i Tymoteusz, z Azyjan-ów za
Tychik i Trofim.

5. Ci, poszedszy naprzód, cze-

kali na nas w Troadzie.

6. A my po dniach Przani-
ków odpynlimy z Filippi, i

dnia pitego przybylimy do
nich do Troady, gdziemy prze-

pdzili dni siedem.

II. 7. A pierwszego dnia po sa-

bacie, gdy si uczniowie zgro-

madzili na amanie chleba, Pa-
we rozmawia z nimi, majc
oddali si nazajutrz, i przeci-

gn mow a do pónocy.
8. A byo wiele lamp w sali,

gdzie byli zgromadzeni.

9

.

A pewien modzieniec, imie-

niem Eutych, siedzc na oknie,

bdc cikim snem zdjty,

gdy Pawe tak dugo mówi
r

snem zmorzony spad na dó z

trzeciego pitra, i podniesiony

zosta nieywy.
10. A Pawe, zszedszy na

dó, przypad na, i objwszy
go, rzek: nie trwócie si, bo

dusza jego jest w nim.

11. A wróciwszy na gór, a-
ma chleb i jad, i rozmawia z

nimi dugo, a do witu; potem

odszed.

12. I przyprowadzili owego
chopca ywego, i byli niemao
pocieszeni.

13. A my, przyszedszy

wprzód do okrtu, pucilimy
si do Assus, aby stamtd za-

bra Pawa; albowiem tak by
postanowi, zamierzajc sani

i pieszo.
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14. A gdy si z nami zszed

w Assus, zabrawszy go, przy-

bylimy do Mityleny.

15. I stamtd odpynwszy
nastpnego dnia, przybylimy
naprzeciw Chijos, a na drugi

dzie przypynlimy do Sa-

mosu, i zabawiwszy w Trogil-

lijum, nazajutrz przybylimy
do Miletu.

16. Albowiem Pawe posta-

nowi by min Efez, aby mu
nie przyszo traci czasu w A-

zyi; spieszy si bowiem, aby,

jeli mona, na dzie witek
by w Jerozolimie.

III. 17. A z Miletu posawszy
do Efezu, przyzwa do siebie

starszych zboru.

18. A gdy przyszli do niego,

rzek im: wy wiecie od pier-

wszego dnia, któregom przy-

szed do Azyi, jak z wami ca-

y ten czas byem,
19. Suc Panu z wszelk

pokor wród wielu ez i po-

kus, które na mi przychodzi-

y z zasadzek ydowskich,
20. Jak si nie uchylaem od

niczego, co poyteczne, czego-

bym wam nie oznajmi i nie

uczy was publicznie i po do-

mach,
21. Dajc wiadectwo i y-

dom i Grekom o nawróceniu

si do Boga i o wierze w Pana
naszego, Jezusa Chrystusa.

22. 1 oto teraz ja, bdc zwi-
zany duchem, id do Jerozoli-

my, nie wiedzc, co mi tam

spotka moe;
23. Tylko, e Duch wity

po miastach wiadczy, powia-

dajc,e mnie wizienie i ucisk

czekaj.
24. Ale ja o nic nie dbam, i

nie jest mi tak drogie ycie
moje, bylebym tylko z rado-

ci dokona biegu swego i

posugi, któr wziem od Pa-

na Jezusa, eby wiadczy o

Ewangielii aski Boej.
25. A oto, teraz ja wiem, e

ju wicej nie bdziecie ogl-
dali oblicza mego wy wszys-

cy, wród których precho-

dziem, goszc królestwo Bo-

e.
26. Przeto wiadcz si

przed wami dnia dzisiejszego,

em jest czysty od krwi

wszystkich.

27. Albowiem nie uchylaem
si, ebym wam nie mia o-

znajmi wszelkiego postano-

wienia Boego.
28. Miejcie tedy piecz o so-

bie samych, i o caej trzodzie,

w której was Duch wity
postanowi biskupami, abycie
pali zbór Boga, wasn jego

krwi nabyty.

29. Boja wiem to, e po odej-

ciu mojem wnijd midzy was
wilki drapiene, które trzody

oszczdza nie bd.
30. 1 z pomidzy was samych
powstan mowie, mówicy
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przeczy przewrotne, aby ucz-

niów pocign za sob.
31. Przeto czuwajcie, po-

mnc, em przez trzy lata w
nocy i we dnie nie przestawa
napomina ze zami kadego z

was.

32. A teraz, bracia, poruczam
was Bogu i sowu aski je-

go, który ma moc zbudowa i

da wam dziedzictwo midzy
wszystkimi powiconymi.
33. Srebra, ani zota, ani sza-

ty od nikogo nie podaem;
34. A sami wiecie, e potrze-

bom moim i tych, którzy s ze

mn, suyy te rce.

35.We wszystkiem okazaem
wam, e tak pracujc, sabych
wspiera naley, i pamita na

sowa Pana Jezusa, jak sam
rzek: Wicej bogosawion
rzecz jest dawa nieli bra.
36. 1 to powiedziawszy, pad

na kolana swe, i modli si z

nimi wszystkimi.

37. 1 powsta pacz wielki po-

midzy wszystkimi, i rzucajc
si Pawowi na szyj, caowali
go,

38. Zasmuceni nadewszystko
sowami, które wyrzek, eju
wicej oglda nie bd obli-

cza jego. I odprowadzili go do

okrtu.

ROZDZIA 21.
I. Podró Pawa do Jerozolimy 1—9. II. Pj

wiediiia Agaba 10— 14. 111. Przybycie Pawa
do Jerozolimy 15—26. IV.W /Wdów

ciw niemu i uwizienie go 27- W).

AGrDY si stao, emy od-

jechali, rozstawszy si z

nimi, jadc prosto, przyjci la-

limy do Kosu, a nazajutrz do

Rodosu, i stamtd do Patary,

2. I znalazszy okrt, który

miapyn do Fenicyi,wsiad-
szy na, odpynlimy.
3.A gdy si nam ukaza Cypr,

my, zostawiwszy go po lewej

stronie, pynlimy do Syryi, i

przybylimy do Tyru; albo-

wiem tam z okrtu towary ska-
da miano.

4. I znalazszy uczniów, po-

zostalimy tam przez dni sie-

dem ; a ci mówiliPawowi przez

Ducha, aby nie chodzi do Je-

rozolimy.

5. A gdymy przemieszkali

one dni, wyszedszy poszlimy,

i towarzyszyli nam wszyscy z

onami i z dziemi a za mia-

sto, i uklknwszy na wybrze-

u, modlilimy si.

6. I poegnawszy si jedni z

drugimi, weszlimy na okrt,
a oni wrócili do domu.

7. A my, odbywszy egluga
z Tyru, przypynlimy do

Ptolemaidy, i pozdrowiwszy
braci, pozostalimy u nich

przez dzie jeden.

8. A nazajutrz wyszodsz\ .

my, którzymy z Pawiom b\

li, przyszlimy do Cezarei, i

wszedszy do domu Filipa E
wangielisty, jednego /. owych
siedmiu, zost&liinj u niego.
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i). A len mia cztery córki,

panny, które prorokoway.
II. 10. A gdymy tam przez

niemao dni pozostali, przy-

szed z Judei prorok pewien,

imieniem Agab.
11. Ten przyszedszy do nas,

i wziwszy pas Pawa i zwi-
zawszy sobie rce i nogi, rzek:
to mówi Duch wity: ma,
którego jest pas ten, tak zwi-
w Jerozolimie ydzi, i po-

dadz go w rce pogan.

12. A gdymy to usyszeli,

prosilimy, i my i miejscowi,

aby nie szed do Jerozolimy.

13. Odpowiedzia tedy Pa-

we: có czynicie, paczc i

trapic serce moje? albowiem

ja gotów jestem nie tylko by
zwizanym, ale i umrze w Je-

rozolimie dla imienia Pana Je-

zusa.

14. A gdy si nie da nako-
ni, dalimy pokój, mówic:
niech si dzieje wola Paska.
III. 15. A po tych dniach,

przygotowawszy si do podró-

y, poszlimy do Jerozolimy.

16. A szli z nami i niektórzy

uczniowie z Cezarei, prowa-

dzc z sob niejakiego Mnazo-
na z Cypru, dawnego ucznia, u
któregomy gospod stan
mieli.

17. A gdymy przybyli do

Jerozolimy, mile nas bracia

przyjli.

1 8. A nazajutrz wszed z na-

mi Pawe do Jakóba, gdzie si
byli wszyscy starsi zeszli.

19. I pozdrowiwszy ich, roz-

powiedzia im wszystko po

szczególe, co Bóg uczyni mi-
dzy poganami przez sub je-

go.

20. Co oni usyszawszy, chwa-
lili Pana i rzekli mu: widzisz,

bracie, jak wiele jest tysicy
ydów, którzy uwierzyli, i

wszyscy s gorliwymi mio-
nikami zakonu.

21. Ale o tobie powzili wia-

domo, e uczysz odstpstwa
od Mojesza wszystkich y-
dów, którzy s midzy poga-

nami, mówic, eby nie obrze-

zywali dziatek i nie zachowy-
wali zwyczajów.

22. Có tedy? Lud musi si
zej koniecznie; bo usysz,e przyszed.

23. Przeto uczy to, co ci po-

wiemy: mamy tu czterech m-
ów, którzy lub uczynili;

24. Tych wziwszy, oczy
si z nimi i ponie wydatki za

nich, aby ostrzygli gowy; i

poznaj wszyscy, e to, co o

tobie syszeli, nic nie jest, ale

e i ty sam chodzisz, przestrze-

gajc zakonu.

25. A o tych, którzy uwierzy-

li z pogan, mymy pisali, sta-

nowic, aby nic tego nie zacho-

wywali, tylko, aby si wy-
strzegali tego, co jest ofiaro-

wane bawanom, i krwi, i rze-
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<zy zadawionych, i wszete-

<zestwa.
26. Wtedy Pawe wziwszy

z sob owych mów, naza-

jutrz oczyciwszy si z nimi,

wszed do wityni, zapowia-

dajc wypenienie dni oczy-

szczenia, a za kadego z nich

przyniesiona bdzie ofiara.

IV. 27. A gdy si te siedem

dni wypeni miay, niektórzy

ydzi z Azyi, ujrzawszy go w
wityni, wzburzyli wszystek

lud i rzucili si na niego,

28. Woajc: mowie Izrael-

scy, pomócie! Oto jest czo-
wiek, który przeciwko ludowi

i zakonowi i miejscu temu
wszystkich wszdzie naucza,

nadto jeszcze i Greków wpro-

wadzi do wityni, i spluga-

wi to miejsce wite.
29. (Albowiem widzieli przed-

tem z nim w miecie Trofima z

Efezu, o którym mniemali, e
go Pawe wprowadzi do wi-
tyni.)

30. 1 wzburzyo si cae mia-

sto, i zbieg si lud; i pojmaw-
szy Pawa, wywlekli go ze

wityni, i natychmiast za-

mknito drzwi.

31. A gdy chcieli go zabi,

dano zna dowódzcy roty, e
si wzburzya caa Jerozoli-

ma;
32. Który zaraz wziwszy z

sobonierzy i setników, przy-

bieg do nich. A oni, ujrzawszy

dowódzc i onierzy, przestali

bi Pawa.
33. Wtedy dowódzca przybli-

ywszy si, pojma go i kaza
zwiza dwoma acuchami i

wypytywa si, kto on jest i co

zrobi?
34. A jedni tak, drudzy ina-

czej midzy ludem woali; a

gdy si nic pewnego dla zgie-

ku dowiedzie nie móg, roz-

kaza prowadzi go do twier-

dzy.

35. A gdy by u schodów,

musieli go nie onierze z

powodu natarczywoci ludu;

36. Albowiem wiele ludu szo
za nim, woajc: zgad go!

37. A Pawe, gdy mia by
wprowadzony do twierdzy,

rzek do dowódzcy: czy wolno
mi mówi do ciebie ? a on rzek

:

ty po grecku umiesz?

38. Nie jeste wic tym Egip-

cyjaninem, który przed temi

dniami uczyni rozruch i wy-
prowadzi na puszcz cztery

tysice skrytobójców?

39. A Pawe rzek: jam jest

yd z Tarsu, obywatel niepo-

ledniego miasta w Oylioyi;

przeto prosz ci, pozwól mi
mówi do ludu.

40. A gdy ten pozwoli, Pa-

we, stojc na Bchodaoh, skina

rk na lud. A gdy nastpio
u iolkie milczenie, przemówi!
do nich w jzyku hebrajskim,

mówic:
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ROZDZIA 22.

1. Mowa Pawa do ludu 1—21. II. i j6j skutki

22—30.

ll/TOWIE bracia i ojcowie

!

-^-*- suchajcie mojj przed

warni obrony.

2. A gdy usyszeli,e do nich

przemawia w jzyku hebraj-

skim, jeszcze bardziój si uci-

szyli. I rzek:
3. Jam jest yd, urodzony w

Tarsie Cylicyjskim, lecz wy-
chowany w tern miecie u nóg
Gamalijela; wywiczony sta-

rannie w zakonie ojczystym,

byem gorliwym mionikiem
Boga, jak wy wszyscy dzi je-

stecie,

4. Który t drog przelado-

waem a na mier, wic i

podajc do wizie i mów i

niewiasty,

5. Jak mi tego i najwyszy
kapan jest wiadkiem, i caa
starszyzna; od których te li-

sty wziwszy do braci, udaem
si do Damaszku, aby i tych,

którzy tam byli, zwizawszy
przyprowadzi do Jerozolimy

na ukaranie.

6. 1 stao si, gdym byw dro-

dze i przyblia si do Dama-
szku o poudniu, e nagle ol-

nia mi wiato wielka z

nieba.

7. I upadem na ziemi, i u-

syszaem gos mówicy do

mnie: Saulu! Saulu! czemu
mi przeladujesz?

8. A jam odpowiedzia: któ
jeste, Panie? I rzek do mnie:

Jam jest Jezus Nazareski,
którego ty preladujesz.

9. A ci, którzy byli ze mn,
widzieli wiato i polkali

si, ale gosu tego, który ze

mn mówi, nie syszeli.

lO.Irzekem: cómam czyni,
Panie? A Pan rzek do mnie:

wsta ! id do Damaszku, a tam
powiedz ci o wszystkim, co

postanowiono, aby ty uczyni.
11. A gdym zaniewidzia od

blasku wiatoci owej, przy-

szedem do Damaszku, prowa-

dzony za rk przez tych, któ-

rzy ze mn byli.

12. A niejaki Ananijasz,m
pobony wedug zakonu, ma-
jcy wiadectwo od wszystkich

ydów tam mieszkajcych,
13. Przyszedszy do mnie i

przystpiwszy, rzek mi: Sau-

lu bracie, przejrzyj ! I jam tej-

e godziny wejrza na.
14. A on rzek: Bóg ojców

naszych obra ci, aby pozna
woljego, iebyoglda Spra-

wiedliwego, i sysza gos z ust

jego.

15. Albowiem bdziesz mu
u wszystkich ludzi wiadkiem
tego, co widzia i sysza.
16. A teraz czegó zwlekasz?

wsta, i ochrzcij si, i obmyj
grzechy swoje, wzywajc imie-

nia Paskiego.
17.1 stao si potem, gdy wró-
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ciem do Jerozolimy, i modli-

em si w wityni, em by w
zachwyceniu.

18. 1 widziaem go mówice-
go do mnie: spiesz si i wynijd
prdko z Jerozolimy, poniewa
wiadectwa twego o mnie nie

przyjm.
19. A jam rzek: Panie! oni

sami wiedz, em ja podawa
do wizienia, iby w bónicach
tych, którzy wierzyli w ciebie;

20. I gdy wylewano krew
Szczepana, wiadka twojego,

jam te przy tern sta, i po-

chwalaem zabicie jego, i strze-

gem odzienia tych, którzy go

zabijali.

21. I rzek do mnie: id, bo

ja ci daleko do pogan poszl.

II. 22. A suchali go a do te-

go sowa, i podnieli gos swój,

mówic: zgad z ziemi takie-

go; bo nie suszna, aby mia
y.
23. A gdy oni wrzeszczeli i

zrzucali odzienie i proch ciska-

li w powietrze,

24. Rozkaza go dowódzca

prowadzi do twierdzy, mó-

wic, aby pod biczami badano

go dla dowiedzenia si, z jakiej

przyczyny tak na woano.
25. A gdy go rozcignito

dla biczowania, rzek Pawe
do setnika, który tu sta: czy

wolno wam Rzymianina i to

bez sdu biczowa?
26. Co usyszawszy setnik,

przystpiwszy do dowódzcy,

powiedzia mu, mówic: patrz,

co zamierzasz uczyni; albo-

wiem czowiek ten jest Rzy-
mianinem.

27. A przystpiwszy dowódz-
ca, rzek mu: powiedz mi, czy
ty Rzymianin? A on rzek: tak

jest.

28.1 odpowiedzia dowódzca

:

jam za wielk sum to obywa-
telstwo otrzyma. A Pawe
rzek: a jam si w niem i uro-

dzi.

29. A wnet odstpili od niego

ci, którzy go mieli bada. I do-

wódzca si ulk, dowiedziaw-

szy si, e jest Rzymianinem,
a on go kaza zwiza.
30. A tak nazajutrz, chcc si

z pewnoci dowiedzie, o co

oskaraj go ydzi, uwolni go
z wizów, i rozkaza si zej
przedniejszym kapanom i ca-

ej ich Radzie, a wyprowadziw-
szy Pawa, stawi go przed ni-

mi.

ROZDZIA 23.
I. Pawe przed Najwysz Rad w Jerozolimie

1—11. II. Zamach przeciw niemu 12— 21.

HI. Odesanie Pawa do Cezarei 22—35.

\ PAWE spojrzawszy na
-^- Rad, rzek: Mowie bra-

cia! ja z caem dobrem sumie-

niem postpowaem przed Bo-

giem a do dnia tego.

2. Ale Ananijasz, ojw]
szy kapan, rozkaza tym, któ-

rzy przy nim stali, bi go po

gbie.
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3. Wtedy rzek Pawe do nie-

go: uderzy ci Bóg, ciano po-

bielana! i ty siedzisz, aby mi
sdzi wedug zakonu, a rozka-

zujesz mi bi przeciwko zako-

nowi?

4. A ci, którzy tam stali, rze-

kli: najwyszemu kapanowi
Boemu zorzeczysz?

5. 1 rzek Pawe: nie wiedzia-

em, bracia! e to najwyszy
kapan; bo napisano: Ksi-
ciu ludu twego zorzeczy nie

bdziesz.

6. A poznawszy Pawe, e je-

dna cz jest Saduceuszów, a

druga Faryzeuszów, zawoa
w Radzie: Mowie bracia!

jam jest Faryzeusz, syn Fary-

zeusza; o nadziej i o powsta-

nie umarych jestem sdzony.
7. A gdy to powiedzia,

wszcz si rozruch midzy
Faryzeuszami i Saduceusza-

mi, i rozdwoio si zgromadze-

nie.

8. Albowiem Saduceusze mó-
wi, e niemasz zmartwych-
wstania, ani Anioa, ani Du-
cha; a Faryzeusze wyznaj je-

dno i drugie.

9. Wszcz si tedy krzyk
wielki. I powstawszy uczeni

w Pimie ze strony Faryzeu-
szów, spierali si, mówic: nic

zego nie znajdujemy w tym
czowieku; i jeli mu Duch al-

bo Anio co mówi, nie walcz-

my przeciwko Bogu.

10. A gdy si rozruch zwi-
kszy, obawiajc si dowód z-

ca, aby Pawa midzy sob ni<^

rozszarpali, kaza wojsku zej
na dó, i wydrze go z porod-
ka ich, i zaprowadzi do twier-

dzy.

11. A nastpnej nocy stanw-
szy przy nim Pan, rzek: Miej

odwag, Pawle! jake bowiem
wiadczy o mnie w Jerozoli-

mie, tak masz wiadczy i w
Rzymie.
II. 12. A gdy dzie nasta,

zszedszy si niektórzy z y-
dów, zwizali si kltw, mó-
wic, e ani je ani pi nie

bd, póki Pawa nie zabij.

13. A byo ich wicej ni
czterdziestu, którzy to sprzy-

sienie uczynili.

14. Ci przyszedszy do prze-

dniejszych kapanów i do star-

szych, rzekli: zwizalimy si
kltw, e niczego nie skosztu-

jemy, póki nie zabijemy Pa-
wa.
15. Przeto wy teraz cznie

z Rad zawiadomij cie dowódz-

c, aby go jutro przyprowa-
dzi do was, jakobycie chcieli

dokadniej rozpozna spraw
jego, a my, pierwej ni si
przybliy, gotowi jestemy go
zabi.

16. A gdy usysza siostrze-

niecPawa o tej zasadzce, przy-

by, i wszedszy do twierdzy,

oznajmi o tern Pawowi.
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17. A Pawe, przywoawszy
jednego z setników, rzek: za-

prowad tego modzieca do

dowódzcy, bo mu co ma o-

znajmi.
18. On tedy wziwszy go, za-

prowadzi do dowódzcy i rzek:
Pawe wizie, przywoawszy
mi, prosi, abym przyprowa-

dzi do ciebie tego modzieca,
który ma ci co powiedzie.

19. A dowódzca, wziwszy
go za rk, i ustpiwszy na
stron, pyta go: có to masz
mi oznajmi?
20. A on rzek: postanowili

ydzi prosi ci, abyjutro wy-
prowadzi Pawa przed Rad,
jakoby chcieli dokadniej si
wywiedzie o nim;

21. Ale ty nie suchaj ich; bo

si na nasadzio wicej ni
czterdziestu mów, którzy si
kltw zwizali, i anije ani

pi niebd, póki go nie zabij

;

i terazs gotowi, czekajc two-

jego przyrzeczenia.

III. 22. Tedy dowódzca od-

prawi modzieca, nakazaw-
szy mu, eby nikomu nie po-

wiada, i mu to oznajmi.

23.1 zawoawszy dwóch z po-

midzy setników, rzek: przy-

gotujcie dwustu onierzy w
drog do Cezarei, i jezdnych
siedemdziesiciu, i dwustu dra-

bantów na trzeci godzin w
nocy;

24. Przygotowa te kaza

bydlta, aby wsadziwszy Pa-
wa na nie, zdrowo go zapro-

wadzi do Feliksa, starosty.

25. I napisa list tj treci:

26. Klaudyjusz Lizyjasz naj-

zacniejszemu starocie Feli-

ksowi, pozdrowienie.

27. Tego ma pojmanego
przez ydów, gdy ju od nich

mia by zabity, przypadszy
z rot, wyrwaem, dowiedziaw-

szy si, e jest Rzymianinem.
28. A chcc dowiedzie si

przyczyny, dla której go skar-

yli, wywiodem go przed ich

Rad;
29. 1 znalazem, e go oskar-

aj w rzeczach tyczcych si
ich zakonu, lecz, e nie ma a-
dnej winy, dla której byby go-

dzien mierci albo wizienia.

30. A gdy mi powiedziano o

zasadzce, któr mieli uczyni
ydzi na tego ma, natych-

miast posaem go do ciebie,

odpowiedziawszy zarazem o-

skarycielom, aby przed tob
mówili to, co maj przeciw nie-

mu. Bd zdrów.

31. onierze tedy, tak jak

im byo rozkazano, wziwszy
Pawa, prowadzili go noc do

Antypatrydy.

32. A nazajutrz, zostawiwa
j

jezdnych, aby z nim jechali,

wrócili do twierdzy.

33. Tamci, przybywszy do

sarei i oddawszy li*t Btaro

oie, stawili przed nim i V:\\\ la.
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34. A starosta przeczytawszy,

spyta go, z jakiej jest krainy,

a dowiedziawszy si, e z Cyli-

35. Rzek: bd ci sucha,
gdy przybd i oskaryciele

twoi. I rozkaza go strzedz w
paacu Heroda.

ROZDZIA 24.

I. Skarga ydów na Pawa przed Feliksem 1—9.

II. Obrona jego 10—21. Ul. Dalsze zatrzyma-

nie Pawa w wizieniu 22—27.

PO piciu dniach zjecha
-^- najwyszy kapan Anani-

jasz ze starszymi i z Tertulem

mówc, którzy stanli przed

starost przeciwko Pawowi.
2. A gdy by przyzwany, za-

cz go oskara Tertul, mó-
wic:
3. emy wielkiego pokoju

przez ciebie dostpili, i e do-

bre urzdzenia zaprowadzone
zostay w tym narodzie z two-

jej przezornoci, to zawsze i

wszdzie, najzacniejszy Feli-

ksie, z wszelk wdzicznoci
uznajemy.

4. Lecz eby ci zbyt dugo
nie zatrzymywa, prosz, aby
nas w dobroci swej w krótko-

ci posucha.
5. Albowiem znalelimy,
e ten czowiek jest zaraz,
i wznieca rozruch midzy
wszystkimi ydami po caym
wiecie, i jest przywódzc se-

kty Nazareczyków.
6. On si te way spluga-

wi wityni, i mymy go te
pochwycili i chcieli osdzi we-

dug naszego zakonu.

7. Lecz Lizyjasz dowódzca,

przyszedszy z wielk si, u-

prowadzi go z rk naszych,

8. Rozkazawszy oskarycie-

lom jego przyj do ciebie; od

niego ty sam badajc, bdziesz

si móg dowiedzie wszyst-

kiego, o co my go oskaramy.
9. Na co si zgodzili i ydzi,

mówic, e tak si rzecz ma.

II. 10. APawe odpowiedzia,

gdy na starosta skin, aby
mówi: Wiedzc,e ty od wielu

lat jeste sdzi tego narodu,

tern mielej w obronie swej mó-
wi bd.
11. Ty moesz si dowie-

dzie,e niema wicej jak dwa-

nacie dni od czasu, jakem
przyszed do Jerozolimy, aby
si modli;
12. I nie znaleli mi ani w
wityni rozmawiajcego albo

buntujcego lud, ani w bóni-
cach, ani w miecie;

13. I nie mog dowie tego,

o co mi teraz oskaraj.
14. To jednak wyznaj przed

tob, e wedug tej drogi, któ-

r oni nazywaj herezyj, su-
ojczystemu Bogu, wierzc

we wszystko, cokolwiek jest

napisane w Zakonie i w Proro-

kach,

15. Majc nadziej w Bogu,

e bdzie zmartwychwstanie i
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sprawiedliwych i niesprawie-

dliwych, którego i oni czekaj.

16. I sam si o to pilnie sta-

ram, abym zawsze mia nie-

skaone sumienie przed Bo-

giem i przed ludmi.
17. A po wielu latach przy-

szedem, abym przyniós naro-

dowi swemujamuny i ofiary.

18. ród tego niektórzy y-
dzi z Azyi znaleli mi w wi-
tyni, oczyszczonego, a nie w
tumie lub w rozruchu,

19. Którzyby powinni byli

stan przed tob i skary, je-

eli co maj przeciwko mnie.

20. Albo ci oto, niech sami

powiedz, czy znaleli we mnie
jak nieprawo, gdym sta
przed Rad,
21. Chyba dla tego jednego

sowa, em midzy nimi stojc,

zawoa: o powstanie umar-

ych ja dzi jestem sdzony
przez was.

III. 22. A usyszawszy to Fe-

liks, odoy spraw ich, do-

kadniej znajc t drog, i

rzek: kiedy dowódzca Lizy-

jasz przybdzie, rozpoznam
wasz spraw.
23. I rozkaza setnikowi

strzedz Pawa i da mu ulg, i

nie wzbrania nikomu z przy-

jació jego posugiwa mu al-

bo go odwiedza.
24. A po kilku dniach przy-

jechawszy Feliks z Druzyll,
on swoj, która bya ydów-

k, kaza zawoa Pawa, i

sucha go o wierze w Chry-
stusa.

25. A gdy on mówi o spra-

wiedliwoci, i o powcigliwo-
ci, i o sdzie przyszym, ulk
si Feliks i odpowiedzia: na
teraz odejd, a gdy czas upa-

trz, ka ci zawoa.
26. A przytm spodziewa si,

e mu od Pawa dane bd pie-

nidze, aby go wypuci; dla-

tego te tern czciej go wzy-
wajc do siebie, rozmawia z

nim.

27. A po upywie dwóch lat,

mia po sobie Feliks nastpc
Porcyjusza Festusa, a chcc
sobie Feliks ask zjedna u

ydów, zostawiPawa w wi-
zieniu.

ROZDZIA 25.

I. Odwoanie si Pawa do cesarza 1—12. II. Sta-

wienie jego przed królem Agrypp 13—37.

TflESTUS tedy, przybywszy
-*- do kraju, po trzech dniach

przyjecha do Jerozolimy z Ce-

zarei.

2. A stawili si przed nim naj-

wyszy kapan i przedniej si z

ydów przeciwko Pawowi, i

prosili go,

3. dajc laski przeciwko

niemu, aby go kaza prsypro-

wadzi do Jerozolimy; bo mieli

zamiar uczyni zasadzk, zby
go abie w drodze.

4.AleFestus odpowiedzia



Dzieje Apostolskie, 25. 255

Pawe zostaje pod stra w Ce-

zarei, i e on sam wkrótce tara

pojedzie.

5. Którzy wic z was, mówi,

mog, nieche razem jad; i

jeli jest jaka wina w tym m-
u, nieche na skar.
6. A przebywszy u nich wi-

cej jak dziesi dni, pojecha

do Cezarei, i nazajutrz, zasiad-

szy na sdzie, kaza Pawa
przyprowadzi.

7. A gdy on przyszed, obst-

pili go ydzi, którzy przyszli

z Jerozolimy, zanoszc wiele i

cikich skarg przeciwko Pa-

wowi, których dowie nie

zdoali,

8. Gdy on si broni, e a-

ni przeciwko zakonowi ydow-
skiemu, ani przeciwko wi-
tyni, ani przeciwko cesarzowi

nic nie zawini.

9. AleFestus, chcc sobie zje-

dna ask u ydów, odpo-

wiadajc Pawowi rzek: czy

chcesz i do Jerozolimy, i

tam o to by sdzonym przede

mn?
10. Ale Pawe rzek: przed

sdem cesarskim stoj, gdzie

powinienem by sdzony; y-
dów niczem nie ukrzywdziem,
jak to i ty wiesz dobrze.

11. Bo jelim w czem przewi-

ni i uczyniem co godnego
mierci, nie wzbraniam si u-

mrze; ale jeli niema nic z te-

jj;o. o co mnie skar, nikt mi

im wyda nie moe; odwouj
si do cesarza.

12. Wtedy Festus, rozmówiw-
szy si z Rad, odpowiedzia:

odwoae si do cesarza, do

cesarza pójdziesz.

II. 13. A po upywie kilku

dni król Agryppa i Bernice

przyjechali do Cezarei, wita
Festusa.

14. A gdy tam nie mao dni

przemieszkali, Festus przeo-y królowi spraw Pawa,
mówic: m pewien pozosta-

wiony jest przez Feliksa w
wizieniu,

15. Z powodu którego, gdym
by w Jerozolimie, stawili si
przede mn przedniej si kapa-
ni i starsi ydowscy, dajc
wyroku przeciw niemu;

16. Którym odpowiedziaem,
e niema zwyczaju u Rzymian
wydawa czowiekajakiego na

stracenie pierwej, a oskaro-
ny bdzie mia przed sob o-

skarycieli i dane mu bdzie
miejsce obrony z zarzutów.

17. Gdy si tedy tu zeszli, ja

bez adnej zwoki, nazajutrz

zasiadszy na sdzie, kazaem
przyprowadzi tego ma;
18. Przeciw któremu stanw-

szy oskaryciele, adnej winy
nie przytoczyli z tych, których

ja si spodziewaem,
19. Lecz mieli przeciwko nie-

mu sporyjakie, tyczce si ich

wasnej wiary oraz jakiego
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Jezusa zmarego, o którym Pa-
we utrzymywa, e yje.
20. Ja tedy bdc w niepe-

wnoci co do tego sporu, rze-

kem, czy chce uda si do Je-

rozolimy, i tam by o to sdzo-
nym.
21. Lecz, e si Pawe odwo-
a, eby go zatrzymano do ce-

sarskiego rozpoznania, rozka-

zaem go strzedz,a go odeszl
do cesarza.

22. Agryppaza rzek do Fe-

stusa: chciabym i ja sysze
tego czowieka. A on rzecze:

jutro go usyszysz.

23. Nazajutrz tedy, gdy przy-

szed Agryppa i Bernice z wiel-

k okazaoci, i weszli do sali

sdowej z dowódzcami i ma-
mi przedniejszymi miasta, na

rozkaz Festusa przywiedziono

Pawa.
24. I rzek Festus: królu A-

gryppo i wszyscy mowie o-

becni tu z nami! widzicie tego,

o którego mi wszystek lud

ydowski prosi, i w Jerozoli-

mie i tu, woajc, e duej ony niepowinien.

25. A ja zrozumiawszy, e
nie uczyni nic mierci godne-

go, gdy przytern i on sam od-

woa si do cesarza, wydaem
wyrok, aby by posany.
26. Niemog jednak o nim nic

pewnego napisa panu memu.
Przeto przyprowadziem go

przed was, a najbardziej przed

ciebie, królu Agryppo, aebym
po rozsdzeniu sprawy jego
mia co pisa;
27. Bo wydaje mi si rzecz

nierozsdn posya winia,
nie wskazawszy, o co go obwi-

niaj.

ROZDZIA 26.
I. Mowa Pawa przed Agryppa 1—29. II. Wrae-

nie sprawione t mow 30—32.

GRYPPA tedy rzek do
-^*- Pawa: pozwala ci si, a-

by mówi za sob. Wówczas
Pawe, wycignwszy rk,
tak si broni:

2. Uwaam siebie za szczli-
wego, królu Agryppo, e dzi
mam si usprawiedliwia przed

tob ze wszystkiego, o co mi
obwiniaj ydzi,
3. Zwaszcza, e ty znasz

wszystkie i zwyczaje i spory

ydowskie; przeto ci prosz,

eby mi cierpliwie posucha.
4. Co do ycia mego od mo-

doci, jakiem ono byo od po-

cztku midzy narodem moim
w Jerozolimie, wiedz wszys-

cy ydzi,
5. Znajc mnie od dawna

(gdyby zawiadczy chcieli\

e wedug najcilejszej sekty

naboestwa naszego tyem,
jako Faryzeusz.

6. A teraz z powodu nadziei

obietnicy, ojcom od Boga uczy-

nionej, stoj przed sadom,

7. Którj dwanacie pokole
naszych, ustawicznie dniom i
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noc suc Bogu, spodziewa

si dostpi, ot nadziej oskar-

aj mi ydzi, królu Agryp-

po!

8. Có? za rzecz niepodobn
do wiary uwaa si u was, e
Bóg" umarych wzbudza?
9. Mnie si wprawdzie same-

mu zdawao, em by powinien

przeciwko imieniu Jezusa Na-
zareiiskiego wiele przeciwnych

rzeczy czyni,

10. Com te i czyni w Jero-

zolimie, i wielu witych jam w
wizieniach zamyka, wziw-
szy wadz od przedniejszych

kapanów, i gdy miano ich za-

bija, zgadzaem si na to.

11. I po wszystkich bóni-
cach czstokro drczc ich,

zmuszaem do blunierstwa, i

nader wciekle przeciwko nim
postpujc, cigaem ich nawet
a do miast obcych.

12. 1 gdym wród tego jecha
do Damaszku z wadz i pole-

ceniem od przedniejszych ka-

panów,
13. Wród dnia, w drodze b-

dc, ujrzaem, o królu, wia-
to z nieba, janiejsz nad
jasno soneczn, która owie-
cia mnie i tych, którzy jechali

ze mn.
14. A gdymy wszyscy upa-

dli na ziemi, usyszaem gos
mówicy do mnie, a mówicy
hebrajskim jzykiem: Saulu!

Saulu! czemu mi przeladu-
p.

jesz? trudno ci przeciw ocie-

niowi wierzga.
15. A jam rzek: któ jeste,

Panie? A on rzek: Jam jest

Jezus, którego ty przeladu-

jesz.

16. Ale powsta, i sta na no-

gach swoich ; albowiem dla te-

gom ci si ukaza, abym ci u-

czyni sug i wiadkiem tak

tych rzeczy, które widzia,

jako i innych, w których ci si
uka,
17. Wyrywajc ci od tego

ludu i od pogan, do których ci
teraz posyam,
18. Dla otworzenia oczu ich,

aby si nawrócili z ciemnoci
do wiatoci, i z mocy szata-
skiej do Boga, aby wzili od-

puszczenie grzechów i dzia
midzy powiconymi przez

wiar we mnie.

19. Std, królu Agryppo, nie

byem nieposuszny temu nie-

bieskiemu widzeniu.

20. Ale naprzód tym, którzy

s w Damaszku i w Jerozoli-

mie i w caej krainie Judzkiej,

i poganom opowiadaem, aby
si upamitali i nawrócili si
do Boga, czynic uczynki go-

dne upamitania.

21. Dla tych rzeczy ydzi, w
wityni pojmawszy mi, usi-

owali zabi.

22. Ale przy pomocy Boej
jeszcze a do dnia tego stoj,

wiadczc przed maym i wiel-

17
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kim, i nie mówic nic innego,

jak tylko to, co powiedzieliPro-

rocy, e si sta ma, i Mojesz,
23. e Chrystus ma cierpie,

e pierwszy powstawszy z u-

marych ma zwiastowa wia-
to ludowi i poganom.
24. To gdy mówi ku obronie

swej, rzecze Festus gosem
wielkim: szalony, Pawle!

wielka nauka przywodzi ci
do szalestwa.

25. Ale on rzek: nie szalo-

nym, najmoniejszy Festusie!

ale sowa prawdy i rozumu
mówi.
26. Wie bowiem o tych rze-

czach król, przed którym i

miao mówi, gdy jestem pe-

wny, e mu nic z tego nie jest

tajne, poniewa si to w kcie
nie dziao.

27. Wierzysz, królu Agryp-
po, Prorokom? Wiem, e wie-

rzysz.

28. Agryppa za rzek do Pa-

wa: mao trzeba, a namówisz
mnie, ebym zosta chrzecija-

ninem.

29. A Pawe rzek: daby
Bóg, aby czy to przez mao,
czy przez wiele, nie tylko ty,

ale i wszyscy, którzy mi dzi
suchaj, stali si takimi, ja-

kim i ja jestem, z wyjtkiem
tych wizów.
II. 30. A gdy on to rzek, po-

wsta król i starosta i Bernice

i ci, którzy siedzieli z nimi.

31. I ustpiwszy na stron
rzekli jedni do drugich, mó-
wic: nic godnego mierci albo

wizienia nie czyni ten czo-
wiek.

32. Lecz Agryppa rzek do
Festusa : mógby ten czowiek
by uwolniony, gdyby si nie

by odwoa do cesarza.

ROZDZIA 27.

I. Odpynienie Pawa z Cezarei do Malty 1— 13.

II. Burza i rozbicie si okrtu 14—44.

GrDY postanowiono, aby-
^^ my odpynli do Woch,
oddano i Pawa i niektórych

innych winiów setnikowi ro-

ty cesarskiej, imieniem Juliju-

szowi.

2. A wsiadszy na okrt Adra-

miteski, majc pyn kolo

brzegów Azyi, pucilimy si,

a by z nami Arystarch, Mace-
doczyk z Tessaloniki.

3. 1 drugiego dnia przypyn-
limy do Sydonu. I Julijusz,

ludzko si z Pawem obcho-

dzc, pozwoli mui do przy-

jació, by mieli o nim staranie.

4. I stamtd puciwszy sio,

przepynlimy kolo Cypru,
dla tego e wiatry byy przeci-

wne.

5. I przepyn wszy mor
które jest przy Oylieyi i Pani-

tilii. przybylimy do Miry. mia

sta w Licyi.

(J. A tam setnik, znalaza
j

okrt Aleksandryjski, który
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pyn do Woch, wsadzi nas

na.
7. A gdymy przez wiele dni

zwolna pynli, i z trudnoci
przybyli do Knidos, dla tego e
nam wiatr nie dozwala, prze-

pynlimy koo Krety mimo
Salmony.

8. I gdymy j z trudnoci
minli, przybylimy do miej-

sca pewnego, zwanego Pikne
Porty, w pobliu którego byo
miasto Lazea.

9. A gdy nie may czas upy-
n, i egluga bya ju niebez-

pieczn, dla tego e i post ju
przemin, napomnia ich Pa-

we,
10. Mówic do nich: mo-

wie ! widz, i ze strat i z wiel-

k szkod nie tylko towarów i

okrtu, ale i ycia naszego b-
dzie ta egluga.
11. Ale setnik wicej ufa

wacicielowi okrtu i sterni-

kowi, ni temu, co Pawe po-

wiada.
12. A e port by niedogodny

do przezimowania, wiksza ich

cz uradzia odpyn i stam-

td, czyby jakim sposobem nie

mogli dosta si do Feniku, por-
tu Kreteskiego, lecego w
stronie poudniowo-zachodniej
i pónocno-zachodniej, i tam
przezimowa.
13. A gdy powion wiatr z

poudnia, mniemajc, e swe-

go przedsiwzicia dopili, po-

dniósszy kotwic, pynli bli-

ej Krety.

II. 14. Lecz nie dugo potom
uderzy na nich wicher gwa-
towny, który zowi Eurokli-

don.

15. A gdy okrt by porwa-

ny i nie móg si oprze wi-

chrowi, puciwszy go, z wia-

trem pynlimy,
16. A gdymy podpynli pod
pewn wysepk, któr zowi
Klauda,ledwomy zdoali czó-
no pochwyci,
17. Które wcignwszy, uy-

wali rodków pomocy podpasu-

jc okrt, a bojc si, eby nie

wpadli na mielizn, spucili a-
gle, i tak pynli.
18. A e nami nawanoci

bardzo miotay, nazajutrz wy-
rzucili towary.

19.1 trzeciego dnia wasnemi
rkami sprzty okrtowe wy-
rzucilimy.

20. Lecz gdy si ani soce,
ani gwiazdy przez wiele dni

nie ukazay, a nawano nie-

maa zagraaa, znikaa w
kocu wszelka nadzieja ocale-

nia naszego.

21. A gdymy dugo nie je-

dli, wtedy Pawe stan w po-

ród nich i rzek: naleao, o

mowie, usuchawszy mi,
nie odpywa od Krety i o-

szczdzi sobie tej straty i

szkody.

22. I teraz upominam was,
1V
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abycie byli dobrej myli; bo

nie zginie z was aden, oprócz

okrtu.
23.Albowiem stan przymnie

tej nocyAnio tego Boga, które-

go ja jestem, i któremu su,
24. Mówic: nie bój si, Pa-

wle! przed cesarzem stan
musisz, i oto, darowa ci Bóg
wszystkich, którzy pyn z to-

b.
25. Przeto bdcie dobrej

myli, mowie; albowiem wie-

rz Bogu, e tak bdzie, jak mi
powiedziano.

26. A musimy by wyrzuceni

na wysp jak.
27. A gdy przysza noc czter-

nasta, i mymy si bkali po

morzu Adryjatyckiem, okoo
pónocy zdawao si egla-
rzom, e si do nich zblia ld
jaki.

28. I spuciwszy sznur z oo-
wiem, znaleli sni dwadzie-

cia; i maluczko popynwszy
nieco dalej, znowu spucili o-

ów, i znaleli sni pitnacie.

29.1 bojc si, aby czasem na

miejsca ostre nie wpadli, zrzu-

ciwszy cztery kotwice z tylu

okrtu, z upragnieniem ocze-

kiwali, eby si dzie zrobi.

30. A gdy eglarze zamierzali

z okrtu uciec, i spucili czó-
no na morze, pod pozorem, e
chc z przodu okrtu zarzuci

kotwice,

31. Rzeki Pawe setnikowi i

onierzom: jeli ci nie zostan
na okrcie, wy ocaleni by nie

moecie.
32. Wtedy onierze odci-

li liny od czóna, i dali mu
spa.
33. A nim rozedniao, upomi-

na Pawe wszystkich, aby po-

karm przyjli, mówic: dzisiaj

dzie czternasty, jak czekajc
zostajecie bez pokarmu, nic nie

jedzc.
34. Dla tego prosz was, aby-

cie pokarm przyjli, albowiem

to suy ku ocaleniu waszemu,
bo adnemu z was ani wos z

gowy nie spadnie.

35. A to rzekszy i wziwszy
chleb, podzikowa Bogu w o-

bec wszystkich, i rozamawszy
zacz je.
36. A wszyscy, bdc lepszej

myli, i sami pokarm przyjmo-

wali.

37. A byo nas wszystkich w
okrcie dusz dwiecie siedem-

dziesit sze.
38. Nasyciwszy si tedy po-

karmem, ulyli okrtowi, wy-

rzucajc zboe do morza.

39. A gdy dzie nasta, nie

poznali ziemi; zatok jednak

jaka spostrzegli, majc WJ
brzee, do którego postanowili,

jeeli mona, przybi i okr
tein.

40. I odjwszy kotwice, spu-

cili » morze: i iwolniws
J

wizania sterowe i podniosa
j
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agiel pod wiatr, zmierzali do

brzegu

;

41. A wpadszy na miejsce,

które miao z obu stron morze,

osiedli z okrtem ; i przód okr-
tu uwizszy pozosta nieru-

chomy, a ty rozbija si od

gwatownoci bawanów.
42. onierze tedy uradzili,

aby pozabija winiów, aeby
który wypynwszy nie uciek.

43. Ale setnik, chcc ocali

Pawa, powstrzyma ich od te-

go przedsiwzicia, i rozkaza
tym, którzy umiej pywa,
pierwszym skoczy i wyj na

brzeg,

44. A pozostaym, jednym na

deskach, drugim na czemkol-

wiek z okrtu. I tak stao si,

e wszyscy cao wyszli nad ld.

ROZDZIA 28.
1. Czyny Pawa na Malcie 1—10. II. Przybycie do

Rzymu 11—16. HI. Opowiadanie przez niego

tam Ewangielii 17—31.

T WYSZEDSZY cao, do-
-*- wiedzieli si, e wyspa ta

nazywa si Malta.

2. A krajowcy okazali nam
niezwyk ludzko ; albowiem
przyjli nas wszystkich, roznie-

ciwszy ogie z powodu pada-

jcego deszczu i z powodu zi-

mna.

3. A gdy Pawe zgarn ku-

p chrustu i naoy na ogie,
wysza gadzina dla gorca, i

przypia si do rki jego.

4. A gdy krajowcy ujrzeli ga-

dzin, wiszc u rki jego, mó-

wili jedni do drugich: pewnie
ten czowiek jest zabójc, któ-

remu, chocia ocala z morza,

sprawiedliwoy nie pozwa-

la.

5. A on, otrzsnwszy gadzi-

nw ogie, nic zego nie ucier-

pia.

6. A oni czekali, e on opu-

chnie albo nagle trupem pa-

dnie; lecz gdy na to dugo cze-

kali i widzieli, i mu si nic

zego nie stao, zmieniwszy

zdanie, mówr
ili, e jest bogiem.

7. A w okolicy tego miejsca

mia posiado najprzedniej-

szy tej wyspy, imieniem Publi-

jusz, który przyjwszy nas,

przez trzy dni gocinnie podej-

mowa.
8. 1 stao si, e ojciec Publi-

jusza, majc gorczk i bie-

gunk, lea; do tego Pawe
wszedszy, modli si, i wo-
ywszy na rce, uzdrowi go.

9. Gdy si wic to stao, dru-

dzy te, którzy byli zoeni
chorobami na tej wyspie, przy-

chodzili, i byli uzdrawiani.

10. Ci tedy wielk cze nam
okazywali, a gdymy odpy-n mieli, nakadli, czego byo
potrzeba.

11. 11. A po trzech miesicach
pucilimy si na okrcie Ale-

ksandryjskim z godem Dyjo-

skurów, który przezimowa na

tej wyspie.
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12. I przypynwszy do Sy-

rakus, pozostalimy tam trzy

dni.

13. A stamtd odpynwszy,
przybylimy do Regijum, i po

upywie jednego dnia, gdy po-

wsta wiatr poudniowy, naza-

jutrz przybylimy do Puteoli.

14. A tam znalazszy braci,

bylimy uproszeni pozosta u

nich dni siedem; i tak szlimy
do Rzymu.
15. I stamtd bracia, usy-

szawszy o nas, wyszli na spot-

kanie nasze a do Appii Forum
i do Trestaberny, których gdy
Pawe ujrza, podzikowaw-
szy Bogu, nabra odwagi.

16. A gdymy przyszli do

Rzymu, setnik odda winiów
naczelnikowi wojska; ale Pa-

wowi dozwolono mieszka o-

sobno z onierzem, który go

strzeg.

III. 17. I stao si po trzech

dniach, e zwoa Pawe prze-

dniejszych z pomidzy ydów;
a gdy si zeszli, rzek do nich:

mowie bracia! ja nic nie u-

czyniem przeciwko ludowi i

zwyczajom ojczystym, a je-

dnak jako wizie z Jerozoli-

my zostaem wydany w rce
Rzymian,
18. Którzy wybadawszy mi,

chcieli mi wypuci, dla tego

e we mnie adnej winy godnej

mierci nie byo.
11). Lecz gdy si temu sprze-

ciwiali ydzi, musiaem odwo-a si do cesarza; nie ebym
mia naród swój w czem oska r-

a.
20. Dla tej tedy przyczyny
zwoaem was, aebym si z

wami widzia i pomówi ; albo-

wiem dla nadziei ludu Izrael-

skiego acuchem tym jestem

opasany.

21. Lecz oni rzekli do niego:

my ani listów nie otrzymalimy
o tobie z ziemi Judzkiej, ani

te aden z braci przyszedszy
nie oznajmi, lub powiedzia co

zego o tobie.

22. A pragniemy od ciebie u-

sysze, co mylisz ; albowiem

o tej sekcie wiadomo nam, e
wszdzie przeciwko niej mó-
wi.
23. A wyznaczywszy mu

dzie, przyszo ich do niego do

gospody niemao, którym wy-
kada on, dajc wiadectwo o

królestwie Boem i przekony-

wajc ich, co si tyczy Jezusa,

z Zakonu Mojeszowego i z

Proroków, od poranku a do

wieczora.

24. I niektórzy dali sir prze-

kona tern, co mówi, a niektó-

rzy nie uwierzyli.

25.A gdy si nie Egadzali mi-
dzy sob, rozeszli sio, kiedy Pa

we rzek jedno sowo: dobl

Duch wity pow iedzial pr

Izajasza proroka do ojców na

szych,
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26. Mówic: Id do tego ludu,

i powiedz : Suchem sucha b-
dziecie, a nie zrozumiecie, i pa-

trzc patrze bdziecie, a nie

ujrzycie;

27. Albowiem zatyo serce lu-

du tego, a uszyma ciko sy-
szeli i oczy swe zamruyli, e-
by czasem oczyma nie widzieli,

i uszyma nie syszeli, i sercem

nie zrozumieli, i nie nawrócili

si, aja,ebym ich nieuzdrowi.

28. Nieche wam tedy wia-

domo bdzie, e poganom po-

sane zostao zbawienie Hoe;
oni te i sucha bd.
29. I gdy on to powiedzia,

odeszli ydzi, wielki spór wio-

dc midzy sob.
30. I mieszka Pawe przez

cae dwa lata w najtej go-

spodzie swojej, i przyjmowa
wszystkich, którzy przycho-

dzili do niego,

31. Goszc o królestwie Bo-

em i nauczajc o Panu Jezu-

sie Chrystusie, z ca miao-
ci bez przeszkody.

list apostoa s. pawa
DO

RZYMIAN.
ROZDZIA 1.

I. Pawe . pozdrawia zbór Rzymski 1—7. II. i

pragnie go odwiedzi 8—15. UL Mówi o mo-
cy Ewangielii 16—17. IV. i o grzechach po-

gan 18—32.

T3AWE, suga Jezusa Chry-
-*- stusa, powoany na Aposto-

la, wyznaczony do opowiada-

nia Ewangielii Boga
2. (Któr przedtem przyobie-

ca przez proroków w Pismach
witych) -

3. O Synu swoim, (który si
narodzi z nasienia Dawidowe-
go wedug ciaa,

4. A okaza si monie Synem
Boym, wedug Ducha powi-
cenia, przez zmartwychwsta-
nie) o Jezusie Chrystusie, Pa-
nu naszym

5. (Przez którego wzilimy
ask i Apostolstwo, aeby
przywie do posuszestwa
wierze wszystkie narody, dla

imienia jego,

6. Midzy któremi jestecie i

wy, powoani od Jezusa Chry-

stusa)

7. Wszystkim bdcym w
Rzymie, umiowanym Boym,
powoanym witym , aska
wam i pokój od Boga, Ojca

naszego, i od Pana Jezusa

Chrystusa.

II. 8. Naprzód tedy dzikuj
Bogu mojemu przez Jezusa

Chrystusa za was wszystkich,

i wiara wasza synie po ca-

ym wiecie.
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(

J. wiadkiem bowiem jest mi
Bóg, któremu su w duchu
moim w Ewangielii Syna je-

go, e nieustannie o was wspo-

minam,
10. Zawsze w modlitwach

swoich proszc, aby mi si kie-

dykolwiek zdarzya sposob-

no za wol Bo przyj do

was.

11. Albowiem pragn was wi-

dzie, abym wam móg udzie-

li jakiego daru duchowego ku
utwierdzeniu waszemu,
12. To jest, abym si wród

was razem ucieszy przez

wspóln wiar, i wasz i moj.
13.A nie chc, bracia, abycie

wiedzie nie mieli, i czsto za-

mylaem przyj do was, (lecz

miaem przeszkody a dotd)
ebym mia jaki poytek mi-
dzy wami, tak jak midzy in-

nemi narodami.

14. 1 Grekom i nie Grekom, i

mdrym i niemdrym jestem

dunikiem.
15. A tak, ile w mojej mocy,

gotówjestem i wam, którzycie

w Rzymie, Ewangielij opo-

wiada.
III. 16. Albowiem nie wsty-

dz si Ewangielii Chrystuso-

wej
;
jest bowiem ona moc Bo-

ku zbawieniu kademu wie-

rzcemu, ydowi naprzód, po-

tom i Grekowi.

17. Bo sprawiedliwo Boa
w niej bywa objawiona z wiary

w wiar, jak napisano: A spra-

wiedliwy z wiary y bdzie.
IV. 18. Bo gniew Boy obja-

wia si z nieba przeciwko
wszelkiej bezbonoci i nie-

sprawiedliwoci ludzi, którzy

wstrzymuj prawd przez nie-

sprawiedliwo,
19. Dla tego e, co moe by

wiadome o Bogu, jest w nich

jawne, gdy im Bóg objawi;
20. Bo niewidzialna jego i-

stota, od stworzenia wiata w
dzieach jego poznawana, jest

widzialn, to jest, wieczna je-

go moc i Bóstwo, na to, aby oni

byli bez wymówki.
21. Przeto, i poznawszy Bo-

ga, nie oddawali mu chway
jako Bogu, ani mu dzikowali,

owszem znikczemnieli w my-
lach swoich, i zamio si bez-

rozumne serce ich;

22. Mienic si mdrymi,
zgupieli

;

23. 1 zmienili chwal nieska-

zitelnego Boga wr podobiestwo
obrazu skazitelnego czowieka
i ptakowi czworononych zwie-

rzt i pazów;
24. Przeto te wydal ich Bóg
w podliwociach ich serc ku
nieczystoci, aby plugawili

ciaa swoje midzy sob.
25. Jako ty cli, którzy prze-

mienili prawd Bo w kam-
stwo, i oddawali cze sfri

reniu, i suyli raczej stwo-

rzeniu ni Stwórcy, który jest
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bogosawiony na wieki. A-

men.

26. Dla tego podda icli Bóg
namitnociom sromotnym; bo

i niewiasty ich zamieniy uy-
wanie przyrodzone na prze-

ciwne przyrodzeniu.

27. Podobnie i mczyni,
porzuciwszy przyrodzone uy-
wanie niewiasty, zapalili si w
swej podliwocijedni ku dru-

gim, mczyzna z mczyzn
sromot popeniajc, i nalen
zapat bdu swego na sobie

ponoszc.

28. A jak oni nie uwaali za

potrzebne mie poznanie Boga,

tak te podda ich Bóg umyso-
wi opacznemu, aby czynili, co

nie przystoi

;

29. Penibdc wszelkiej nie-

sprawiedliwoci , wszetecze-
stwa, przewrotnoci, chciwoci,

zoci, peni zazdroci, morder-

stwa, zwady, podstpu, spro-

nych obyczajów;

30. Zausznicy, potwarcy, Bo-

ga nienawidzcy, zuchwalcy,

pyszni, chepliwi, wynalazcy

zego, rodzicom nieposuszni,

31. Bezrozumni, wiaroomni,
wyrzuci z mioci, nieprzeje-

dnani i niemiosierni,

32. Którzy znajc prawo Bo-

e, e czynicy to godni s
mierci, nie tylko samo to czy-

ni, ale i pochwalaj tych, któ-

rzy to czyni.

ROZDZIA 2.
I. Pawe . wszystkich na sd Boy powouje

1— 16. II. i wykazuje, e i ydzi s grzeszni-

kami 17—29.

pRZETO nie moesz by
* usprawiedliwiony, o czo-
wiecze , którykolwiek os-
dzasz; bo w czem drugiego o-

sdzasz, siebie samego os-
dzasz, poniewa to samo czy-

nisz ty, który osdzasz.
2. A wiemy, e sd Boy jest

wedug prawdy na tych, któ-

rzy czyni takie rzeczy.

3. Czy mniemasz, o czowie-
cze, który osdzasz tych, co

czyni takie rzeczy, a sam je

czynisz, e ty ujdziesz sdu
Boego?
4. Czy bogactwem dobrotli-

woci i cierpliwoci i nieskwa-

pliwoci Boej pogardzasz, nie

wiedzc, e ci dobrotliwo
Boa do upamitania prowa-

dzi?

5. Ale wedug zatwardziao-

ci swojej i serca nienawróco-

nego gromadzisz na siebie sa-

mego gniew na dzie gniewu i

objawienia sprawiedliwego s-
du Boga,

6. Który odda kademu we-

dug uczynków jego,

7. Tym, którzy przez wy-
trwanie w dobrym uczynku
szukaj i chway i czci i nie-

skazitelnoci, — ywot wie-

czny
;

8. Swarliwym za i prawdzie

nieposusznym, lecz posusz-
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nym niesprawiedliwoci,— za-

palezywo i gniew;

9. Utrapienie i ucisk na dusz
kadego czowieka, który ze
popenia, yda naprzód, potem
i Greka;
10. A chwa i cze i pokój

wszelkiemu czynicemu dobre,

ydowi naprzód, potem i Gre-

kowi.

11. Albowiem Bóg nie ma
wzgldu na osob.
12. Bo którzykolwiek bez za-

konu zgrzeszyli, bez zakonu
te pogin ; a którzykolwiek w
zakonie zgrzeszyli, wedug za-

konu sdzeni bd
13. (Gdy nie suchacze za-

konu sprawiedliwymi s u Bo-

18.1 znasz wol jego, i roze-

znajesz co dobre, bdc nau-

czony z zakonu,

19. I masz si za wodza le-
pych, za wiato dla tych

r

którzy s w ciemnoci,
20. Za mistrza bezrozumnych,,

za nauczyciela dziatek, majc
wzór wiedzy i prawdy w zako-

nie.

21. Ty wic, który uczysz
drugiego, siebie samego nie li-

czysz? Który gosisz, eby nie

kradziono, kradniesz?

22. Który mówisz, eby nie

cudzooono, cudzooysz ? któ-

ry si brzydzisz bawanami,
witokradztwo popeniasz ?

23. Który si chlubisz za ko-

ga, ale czynicy zakon uspra- nem, przestpieniem zakonu
wiedliwieni bd.
14. Kiedy bowiem poganie,

nie majcy zakonu, z przyro-

dzenia czyni, co jest w zako-

nie, oni, zakonu nie majc, sa-

mi sobie s zakonem,
15. Poniewa dowodz, e

dzieo zakonu napisane jest w
sercach ich, gdy wiadczy o

tein ich sumienie i myli wza-

jemnie si oskarajce lub te
usprawiedliwiajce)

16. W dzie, gdy sdzi b-
dzie Bóg skryte rzeczy ludz-

kie, wedug Ewangielii mojej,

przez Jezusa Chrystusa.

II. 17. Oto, ty nazywasz sie-

bie ydem, i polegasz na zako-

nie, i chlubisz sir Bogiem,

Boga lysz?
24. Albowiem imieniu Boe-
mu z waszej przyczyny bluni
poganie, jak napisano.

25. Obrzezanie bowiem poy-
teczne jest, jeeli wykonywasz
zakon; jeeli za przestpujesz

zakon, obrzezanie twoje stao
si nieobrzezaniem.

26. Jeeli tedy nieobrzezanie

przestrzega praw zakonu, czy-

li nieobrzezanie jego nie bi-

dzie poczytane za obrzezanie?

27. 1 ten, który jest z przyro-

dzenia nieobrzezany, a wyko
nywa zakon, osdu ciebie, któ-

ry z litera, i obrzezaniem jeste

przestepea zakonu.

28. Albowiem nie ten jest Xv-
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dem, który jest nim zewn-
trznie, ani to jest obrzezaniem,

które jest na ciele;

29. Ale ten jest ydem, który

nim jest wewntrznie, i to jest

obrzezaniem, które jest obrze-

zaniem w duchu, nie w literze,

którego chwaa nie jest z lu-

dzi, ale z Boga.

ROZDZIA 3.

I. Pawe . zbija niektóre zarzuty 1—8. II. I y-
dzi i poganie zarówno s grzesznikami 9—20.

El. Wiara w Chrystusa ich usprawiedliwia

21—31.

TAKIE tedy pierwszestwo
^ ma yd? albo jaki poytek
z obrzezania?

2. Wielki pod kadym wzgl-
dem. Przedewszystkiem,e im

powierzone byy sowa Boe.
3. Bo có, jeeli niektórzy

nie uwierzyli? czyli niedo-

wiarstwo ich zniszczy wierno
Bo?
4. Bynajmniej; owszem Bóg

jest wierny, a kady czowiek
kamc, jak napisano: Aby
by usprawiedliwiony w mo-
wach swoich, i aby zwyci-

y, gdy bdziesz sdzony.
5. Jeli tedy niesprawiedli-

wo nasza wykazuje sprawie-

dliwo Bo, có powiemy?
czy Bóg jest niesprawiedliwy,

gdy gniew wywiera? (po ludz-

ku mówi.)
0. Bynajmniej; bo jakeby

Bóg sdzi wiat?
7. Jeli bowiem wierno Bo-

a przez moje kamstwo zwi-
kszon zostaa ku chwale jego,

czemu jeszcze i ja sdzony je-

stem jako grzesznik?

8. Albo, czemu nie mamy czy-

ni zych rzeczy, eby przy-

szy dobre, jak nas spotwarza-

j, i jak powiadaj niektórzy,

e my mówimy? Potpienie ta-

kich jest sprawiedliwe.

II. 9. Có tedy? mamy pier-

wszestwo? wcale nie; bomy
przedtem dowiedli, e i ydzi
i Grecy, wszyscy s pod grze-

chem,

10. Jak napisano: Niemasz
sprawiedliwego, ani jednego;

11. Niema ktoby pojmowa,
niema ktoby szuka Boga;
12. Wszyscy zboczyli, wszys-

cy razem stali si nieuyte-

cznymi, niema ktoby czyni do-

bre, niemasz ani jednego;

13. Grobem otwartym jest

gardo ich, jzykami swemi
zdradzaj; jad mij pod war-

gami ich;

14. Których usta pene prze-

klestwa i gorzkoci;

15. Nogi ich prdkie do prze-

lewu krwi;

16. Zniszczenie i ndza na

drogach ich,

17. A drogi pokoju niepozna-

li;

18. Niema bojaniBoej przed

oczami ich.

19. A wiemy, i cokolwiek

zakon mówi, mówi tym, kto-
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rzy s pod zakonem, aby
wszelkie usta byy zatkane, i

aby wszystek wiat by wi-

nien przed Bogiem,

20. Dla tego e z uczynków
zakonu nie bdzie usprawiedli-

wione adne ciao przed obli-

czem jego, gdy przez zakon

jest poznanie grzechu.

III. 21. Lecz teraz niezale-

nie od zakonu sprawiedliwo
Boa objawion zostaa, o któ-

rej wiadcz Zakon i Prorocy;

22. Sprawiedliwo Boa, mó-
wi, przez wiar w Jezusa

Chrystusa, ku wszystkim i na

wszystkich wierzcych, albo-

wiem niemasz rónicy;
23. Bo wszyscy zgrzeszyli, i

nie dostaje im chway Boej.
24. 1 bywaj usprawiedliwie-

ni darmo z aski jego przez

odkupienie w Chrystusie Je-

zusie,

25. Którego Bóg wystawi
jako ofiar przebagania, we
krwi jego przez wiar, dla o-

kazania sprawiedliwoci swo-

jej przez odpuszczenie grze-

chów przedtem popenionych
w cierpliwoci Boej,
26. Dla okazania sprawiedli-

woci swojej w teraniejszym

czasie, na to, aby by i spra-

wiedliwym i usprawiedliwia-

jcym tego, który jest z wiary
w Jezusa.

27. Gdzie tedy jest chluba?

wyczona jest. Przez jaki za

kon? uczynków? nie, ale przez

zakon wiary.

28. Przeto uznajemy, e
czowiek bywa usprawiedli-

wiony wiar niezalenie od u-

czynków zakonu.

29. Albo Bóg jest tylko Bo-

giem ydów? czy nie pogan
take? tak jest, i pogan.

30. Bo jeden jest Bóg, który

usprawiedliwi obrzezanie z

wiary i nieobrzezanie przez

wiar.
31. Czy tedy zakon niszczy-

my przez wiar? bynajmniej!

i owszem zakon utwierdzamy.

ROZDZIA 4.

I. Pawe . wykazuje usprawiedliwienie z wiary

ua przykadzie Abrahama 1— 25.

CiO tedy znalaz wedug^ ciaa, rzeczemy, Abraham,
ojciec nasz?

2. Bo jeli Abraham z uczyn-

ków jest usprawiedliwiony, ma
si czein chlubi, ale nie przed

Bogiem.

3. Có bowiem mówi Pismo?
Uwierzy Abraham Bogu, i po-

czytane mu to zostao za spra-

wiedliwo.
4. A temu, który wykonywa

uczynki, zaplata nie bywa pr

znawana podug laski, ale po-

dug powinnoci;
5. Temu za, któr\ oie wyko
nywa iiezynków, leci wier

J

w tego, który usprawiedliwia

bezbonego, por/y t\ wana bj
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wa wiara jego za sprawiedli-

wo.
6. Jak i Dawid bogosawio-
nym nazywa czowieka, któ-

remu Bóg poczyta sprawiedli-

wo niezalenie od uczynków,

mówic:
7. Bogosawieni, którym od-

puszczone s nieprawoci, i

których grzechy s zakryte;

8. Bogosawionym, które-

mu Pan grzechu nie poczyta.

9. Czy tedy to bogosawie-
stwo dla obrzezania tylko, czy

i dla nieobrzezania? Mówimy
bowiem, e wiara Abrahamowi
poczytan zostaa za sprawie-

dliwo.
10. Jake mu tedy zostaa po-

czytan? przed obrzezaniem,

czy po obrzezaniu? nie po o-

brzezaniu, ale przed obrzeza-

niem.

11. I przyj znak obrzeza-

nia, jako piecz sprawiedli-

woci tej wiary, któr mia w
nieobrzezaniu, aby by ojcem
wszystkich wierzcych w nie-

obrzezaniu, eby i tym poczy-

tana bya sprawiedliwo,
12. I ojcem obrzezania nie

tylko dla tych, którzy s z o-

brzezania, ale i dla tych, którzy
chodz ladami wiary ojca na-

szego Abrahama, któr mia w
nieobrzezaniu.

13. Albowiem nie przez za-

kon staa si obietnica Abra-
hamowi albo nasieniu jego, e

ma by dziedzicem wiata, ale

przez sprawiedliwo wiary.

14. Bo jeli ci, którzy s z za-

konu, dziedzicami s, tedy wia-

ra staa si prón i obietnica

wniwecz si obrócia;

15. Gdy zakon sprawia

gniew; albowiem gdzie zako-

nu niema, tam i przestpienia

niema.

16. Przeto z wiary, aby byo
z aski, eby pewna bya obie-

tnica wszystkim potomkom,
nie tylko tym, którzy s z za-

konu, ale i tym, którzy s z

wiary Abrahama, ojca wszyst-

kich nas,

1 7

.

(Jak napisano : Ojcem wie-

lu narodów postanowiem ci)

przed Bogiem, któremu uwie-

rzy, który oywia umarych,
i który powouje nieistniejce,

jako istniejce.

18. Abraham przeciw nadziei

w nadziej uwierzy, e si sta-

nie ojcem wielu narodów we-
dug tego, co powiedziano : Tak
bdzie nasienie twoje;

19. I nie osab w wierze, i

nie zwaa na ciao swoje ju
obumare, majc okoo stu lat,

ani na obumary ywot Sary.

20. O obietnicy te Boej nie

wtpi przez niedowiarstwo;

ale wzmocni si wiar i da
chwa Bogu,
21.1bdc zupenie pewnym,
e cokolwiek on obieca, mo-
cen jest i uczyni;
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22. I dla tego poczytano mu
to za sprawiedliwo.
23. Nie napisano za dla nie-

go jedynie, e mu to poczyta-

no,

24. Ale i dla nas, którym ma
by poczytane, jeeli wierzy-

my w tego, który wzbudzi z

martwych Jezusa, Pana nasze-

go:

25. Który wydany zosta z

powodu grzechów naszych, a

wsta z martwych dla uspra-

wiedliwienia naszego.

ROZDZIA 5.

I. Poytek usprawiedliwienia z wiary 1— 11. II.

Porównanie midzy upadkiem Adama i zba-

wieniem przez Jezusa Chrystusa 12—21.

T3DC tedy usprawiedli-
-*-* wieni z wiary, pokój mamy
z Bogiem przez Pana naszego

Jezusa Chrystusa,

2. Przez któregomy te przy-

stp otrzymali wiar ku asce
tej, w której stoimy, i chlubi-

my si nadziej chway Boej.
3. A nie tylko to, ale si te

chlubimy z ucisków, wiedzc,
e ucisk stwarza cierpliwo,
4. A cierpliwo dowiadcze-

nie, a dowiadczenie nadziej,

5. A nadzieja nie zawstydza,

bo mio Boa rozlana jest w
sercach naszych przez Ducha
witego, który nam jest dany.

6. Albowiem Chrystus, gdy
my jeszcze byli sabi, czasu

waciwego umar za bezbo-
nych.

7. Gdy ledwieby kto umar
za sprawiedliwego; za dobrego

moeby si kto umrze odwa-

y.
8. Lecz dowodzi Bóg mioci

swojej ku nam, e kiedymy
jeszcze byli grzesznymi, Chry-
stus za nas umar.
9. Tern bardziej wic, bdc

teraz usprawiedliwieni krwi
jego, bdziemyzachowani prze-

ze od gniewu.

10. Bo jeeli, bdc nieprzy-

jaciómi, zostalimy pojednani

z Bogiem przez mier Syna
jego tern bardziej, bdc po-

jednani, zachowani bdziemy
przez ycie jego.

11. A nie tylko to, ale si te
chlubimy Bogiem przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa,

przez któregomy teraz poje-

dnanie otrzymali.

II. 12. Przetojak przezjedne-
go czowieka grzech wszed na

wiat, i przez grzech mier, i

tak na wszystkich ludzi mier
przysza, poniewa wszyscy
zgrzeszyli.

13. Albowiem a do zakonu

grzech by na wiecie; ale

grzech nie bywa poczytany.

gdy zakonu niema.

14. Lecz mier panowaa od

Adama a do Mojesza i nad
tymi, którzy nie zgrzeszyli na

podobiestwo przestpstwa A

dama, bdcego obrazem lego,

który mia przyj.



List do Rzymian, 5. 6. 271

15. Ale nie tak si ma z a-
sk, jak z upadkiem ; albowiem
jeli przez upadek jednego wie-

lu pomaro, daleko wicej a-
ska Boa i dar przez ask je-

dnego czowieka, Jezusa Chry-

stusa, na wielu obficie spyn-

16. 1 dar nie jest taki, jak to,

co przyszo przez jednego, któ-

ry zgrzeszy. Albowiem sd
jest z jednego upadku ku pot-
pieniu, ale dar aski z wielu u-

padków ku usprawiedliwieniu.

17. Albowiem jeli upadkiem
jednego mier zapanowaa
przez jednego, daleko wicej
ci, którzy obfito aski i dar

sprawiedliwoci przyjmuj, w
yciu panowa bd przez je-

dnego, Jezusa Chrystusa.

18. A zatem,jak przez upadek
jednego na wszystkich ludzi

przyszo potpienie, tak te
przez sprawiedliwo jednego

na wszystkich ludzi przyszo
usprawiedliwienie ycia.

19. Bo jak przez nieposu-

szestwo jednego czowieka
wielu stao si grzesznymi,

tak przez posuszestwo je-

dnego wielu stanie si uspra-

wiedliwionymi.

20. A zakon przytern nast-
pi, aby si grzech rozmnoy;
gdzie za grzech si rozmno-

y, aska bardziej obfitowaa

;

21. eby jak grzech panowa
w mierci, tak i aska panowa-

a przez sprawiedliwo ku y-
ciu wiecznemu przez Jezusa
Chrystusa, Pana naszego.

ROZDZIA 6.

I. Przez Chrystusa czowiek umiera grzechowi
1— 11. II. Nie powinien wykonywa uczyn-

ków ciaa, aley w sprawiedliwoci 12— 23.

f^iO tedy rzeczemy? Zosta-^ niemy w grzechu, aby a-
ska obfitsz bya?
2. Bynajmniej ! albowiem my,

którzymy umarli grzechowi,

jake jeszcze w nim y b-
dziemy?
3. Czyli nie wiecie, e my

wszyscy, którzymy ochrzcze-

ni w Chrystusa Jezusa, w
mier jego ochrzczeni jeste-

my?
4. Pogrzebienimy tedy z nim

przez chrzest w mier, aby-

my, jak Chrystus wzbudzony
zosta z martwych przez chwa-

Ojca, tak i my w nowoci
ycia chodzili.

5. Bo jeli jestemy z nim
wszczepieni w podobiestwo
mierci jego, tedy te i w po-

dobiestwo zmartwychwstania

wszczepieni z nim bdziemy,
6. Wiedzc to, e stary nasz

czowiek razem z nim ukrzy-

owany zosta, aby ciao grze-

chu byo zniszczone, ebymy
ju wicej nie suyli grzecho-

wi;

7. Bo kto umar, uwolniony

jest od grzechu.
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8. Jelimy tedy z Chry-

stusem umarli, wierzymy, e
te z nim razem y bdzie-

my,
9. Wiedzc, e Chrystus, po-

wstawszy z martwych, wicej
nie umiera; mier wicej nad
nim nie panuje.

10. Bo e umar, grzechowi

raz umar; e za yje, yje
Bogu.

11. Tak te i wy uwaajcie
siebie za umarych grzecho-

wi, a za yjcych Bogu w
Chrystusie Jezusie, Panu na-

szym.

II. 12. Nieche tedy nie pa-

nuje grzech w miertelnem cie-

le waszem, abycie mu posu-
szni by mieli w podliwo-
ciach jego;

13. I nie oddawajcie czon-
ków swoich za or niespra-

wiedliwoci grzechowi, ale od-

dawajcie siebie samych Bogu,

jako z umarych ywi, i czon-
ki swoje za or sprawiedli-

woci Bogu.
14. Albowiem grzech nad wa-

mi panowa nie bdzie; bocie
nie pod zakonem, ale pod a-
sk.
15. Có tedy? bdziemy

grzeszyli, emy nie pod zako-

nem, ale pod ask? bynaj-

mniej !

16. Czyli nie wiecie, e ko-

mu si oddajecie jako sugi w
posuszestwo, jestecie suga-

List do Rzymian, 6.

mi tego, komucie posuszni,

czy to grzechu ku mierci, czy
to posuszestwa ku sprawie-

dliwoci?

17. Ale chwaa niech bdzie
Bogu, e wy, którzycie byli

sugami grzechu, usuchalicie
z serca zasad tej nauki, któ-

rejcie si poddali.

18. A bdc uwolnieni od

grzechu, stalicie si sugami
sprawiedliwoci.

19. Po ludzku mówi, z po-

wodu saboci ciaa w^aszego.

Albowiem jakecie oddawali

czonki swoje w sub nieczy-

stoci i nieprawoci ku czynie-

niu nieprawoci, tak teraz od-

dawajcie czonki swoje w su-
b sprawiedliwoci ku powi-
ceniu.

20. Bo kiedycie byli suga-
mi grzechu, bylicie wolni od

sprawiedliwoci.

21. Jaki wic wówczas po-

ytek mielicie z tych rzeczy?

taki, którego si teraz wstydzi-

cie; bo koniec ich — mier.

22. Lecz teraz, bdc wyzwo-
leni od grzechu, stawsry si

sugami Boga, macie poytek
swój ku powiceniu, a koniec

— ywot wieczny.

23. Albowiem zaplata za

grzech jest mier, ale darem

aski Boej jest ywot \\iee/n\

wChrystusie Je/.usie, Panu na

szym.
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UOZDZIA 7.
I' Zakon sprawia poznanie grzechu 1— 13. II.

Czowiek wedug ciaa, niema mocy wyko-

nywa zakonu 14—25.

/~1ZY nie wiecie, bracia, (bo^ mówi do tych, którzy za-

kon znaj) i zakon panuje

nad czowiekiem, dopóki ten

2. Albowiem zamna nie-

wiasta, dopókim yje, zwi-
zana jest z nim zakonem; jeli

zam umrze, uwolniona jest

od zakonu mowego.
3. A zatem, dopókim yje,

bdzie zwana cudzoonic, je-

liby on innego ma zosta-

a; ale jelim umrze, wolna

jest od zakonu, i nie jest cu-

dzoonic, gdy innego ma
on zostanie.

4. A tak, bracia moi, i wy je-

stecie umarli zakonowi przez

ciao Chrystusowe, ebycie
naleeli do innego, do tego,

który wzbudzony jest z mar-

twych, abymy owoc przyno-

sili Bogu.
5. Albowiem gdymy byli w

ciele, namitnoci grzechów,

wzniecane przez zakon, oka-

zyway sw moc w czonkach
waszych, aby owoc przynosi-

y mierci.

6. Lecz teraz stalimy si
wolni od zakonu, umarszy te-

mu, w którym bylimy zatrzy-

mani, abymy suyli w nowo-
ci ducha, aniew staroci litery.

7. Có tedy rzeczemy? Czy

zakon jest grzechem? bynaj-

mniej. Lecz nie inaczej pozna-

em grzech, jak przez zakon;

albowiem i o podliwoci nic

wiedziabym, gdyby zakon nic

rzek: Nie podaj.
8. Lecz grzech, wziwszy

przyczyn przez przykazanie,

sprawi we mnie wszelk po-

dliwo; albowiem bez za-

konu grzech jest martwy.

9. Ja za yem niegdy bez

zakonu; lecz gdy przyszo
przykazanie, grzech oy,
10. A jam umar; i okazao

si, e to przykazanie, które

miao by ku ywotowi, byo
mi ku mierci.

11. Grzech bowiem, wziw-
szy przyczyn przez przyka-

zanie, zwiód mi, i przez nie

zabi mi.
12. Takwic zakon jest wi-

ty, i przykazanie wite i spra-

wiedliwe i dobre.

1 3

.

Czy tedy to, co dobre, stao
mi si mierci? bynajmniej;

lecz grzech, aby si okaza
grzechem, sprawi mi mier
przez dobre, eby si grzech

sta nader grzesznym przez

przykazanie.

II. 14. Bo wiemy, i zakon
jest duchowy, alem ja cielesny,

zaprzedany grzechowi.

15. Albowiem tego, co czyni,

nie rozumiem; bo nie to czyni,

co chc, ale czego nienawidz,

to czyni.
18
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UJ. A jeli to czyni, czego

nie chc, zgadzam si na to, e
zakon jest dobry.

17. Ju tedy teraz nie ja to

czyni, lecz grzech, który mie-

szka we mnie;

18. Gdy wiem, e nie mie-

szka we mnie (to jest w ciele

mojem) dobre; albowiem ch
ley we mnie, ale wykonania
tego, co dobre, nie znajduj.

19. Bo nie czyni dobrego,

które chc; ale ze, którego nie

chc, to czyni.

20. A jeli ja czyni to, czego

nie chc, ju nie ja to czyni,

ale grzech, który mieszka we
mnie.

21. Znajduj tedy zakon w
sobie, e gdy chc dobre czy-

ni, ze ley we mnie.

22. Albowiem mam upodoba-

nie w zakonie Boym, co do

czowieka wewntrznego;
23. Lecz widz inny zakon w

czonkach swoich, walczcy
przeciw zakonowi umysu me-

go, i który mi poddaje pod za-

kon grzechu, bdcy w czon-
kach moich.

24. Ndzny ja czowiek!
któ mi wybawi z tego ciaa
mierci?

25. Dzikuj Bogu przez Je-

zusa Chrystusa, Pana nas/A-

go. Przeto tedy ja sam umy-
leni luz zakonowi Boemu,
lecz ciaem zakonowi
clili.
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ROZDZIA 8.

grze

I. Czowiek wedug ducha yje dla sprawiedliwo-

ci 1— 13. II Duch . czyni nas dziemi Bo-
erni 14— 17. III. Wszystko stworzenie ocze-

kuje wolnoci dziatek Boych 18—23. IV. Ja-

ko dzieci Boe moemy by pewni zbawienia
24—39.

T3RZETO teraz adnego po-
-*- tpienia niema dla tych,

którzy w Chrystusie Jezusie

nie wedug ciaa chodz, ale

wedug ducha.

2. Albowiem zakon ducha y-
cia w Chrystusie Jezusie u-

wolni mi od zakonu grzechu

i mierci.

3. Bo co niemoebne byo za-

konowi, w czem on by saby
przez ciao, Bóg, posawszy
Syna swego w podobiestwie
grzesznego ciaa i z powodu
grzechu, potpi grzech w cie-

le,

4. Aby usprawiedliwienie za-

konu wypenio si w nas, któ-

rzy nie wedug ciaa chodzi-

my, ale wedug ducha.

5. Albowiem, którzy s we-

dug ciaa, o tern myl, co jest

cielesnego; ale którzy sa we-

dug ducha, myl o tern. eo

jest duchowego.

6. Gdy zamys ciaa to

mier; ale zamys ducha to

ycie i pokój.

7. Dla tv^o e zamys ciaa

jest nieprz)•jani przeciw Bo-

gu, gdy sit; zakonowi IV

mu nic poddaje, ho i nie mc
S. którzy bowiem sa w ciele,

BogU podoba sic. nic nie^a.
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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.

10. Ale jeli Chrystus w was
jest, tedy ciao jest martwe dla

grzechu, a duch jest ywy dla

sprawiedliwoci.

11. A jeli Duch tego, który

Jezusa wzbudzi z martwych,

mieszka w was, to ten, który

wzbudzi Chrystusa z mar-

twych, oywi i miertelne cia-

a wasze przez Ducha swego,

mieszkajcego w was.

12. A tak, bracia, nie jeste-

my dunikami ciaa, abymy
wedug ciaa yli.

13. Albowiem jelibycie we-
dug ciaa yli, umrzecie; ale

jelibycie duchem sprawy
ciaa umartwili, y bdzie-
cie.

II. 14. Bo którzykolwiek przez
Ducha Boego prowadzeni by-

waj,, ci s synami Boymi.
15. Bocie nie wzili ducha

niewoli znowu ku bojani, ale-

cie wzili . ducha synostwa,

przez którego woamy: Abba,
Ojcze!

16. Sam Duch powiadcza du-

chowi naszemu, emy dziemi
Boemi.
17. A jeli dziemi, tedy i

dziedzicami, dziedzicamiBoy-
mi, a wspódziedzicami Chry-
stusa, jeeli tylko z nim cier-

pimy, abymy te z nim i u-

wielbieni byli.

III. 18. Albowiem mniemam,
e utrapienia teraniejszego

czasu nic nie znacz w poró-

wnaniu z t chwa, która si
ma objawi w nas.

19. Bo stworzenie z tsknot
oczekuje objawienia synów Bo-

ych.
20.Gdy stworzenie marnoci

jest poddane, nie dobrowolnie,

ale z woli tego, który je pod-

da, w nadziei,

21. e i samo stworzenie b-
dzie uwolnione z niewoli ska-

enia na wolno chway dzia-

tek Boych.
22. Bo wiemy, i wszystko

stworzenie wespó wzdycha, i

wespó boleje a dotd.
23. A nie tylko ono, ale i my,

którzy mamy pierwiastek Du-
cha, i my sami w sobie wzdy-
chamy, oczekujc synostwa,

odkupienia ciaa naszego.

IV. 24. Albowiem nadziej
zbawieni jestemy. A nadzieja

widzialna nie jest nadziej; bo

kto co widzi, jake si ma tego

spodziewa?
25. Ale jeli spodziewamy si

tego, czego nie widzimy, to

oczekujemy z cierpliwoci.

26. Tak te i Duch dopomaga
nam w niemocy naszej. Albo-

wiem nie wiemy, o cobymy
si modli mieli jak naley;
ale sam Duch przyczynia si

18*
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za nami westchnieniami nie-

wysowionemi.
27. A który bada serca, wie,

jaki jest zamys ducha, ponie-

wa wedug Boga przyczynia

si za witymi.
28. A wiemy, i tym, którzy

mi luja Boga, wszystko dopo-

maga ku dobremu, tym, którzy

wedug postanowienia Boego
s powoani.
29. Albowiem, których on

przedtem pozna, tych te prze-

znaczy, aby byli podobni o-

brazowi Syna jego, eby on

by pierworodnym midzy wie-

lu brami.
30. A których przeznaczy,

tych i powoa; a których po-

woa, tych i usprawiedliwi ; a

których usprawiedliwi, tych i

uwielbi.

31. Có tedy rzeczemy na to?

jeli Bóg za nami, któ prze-

ciwko nam?
32. On, który wasnego Syna

nie oszczdzi, ale go za nas

wszystkich wyda, jakeby z

nim nie da nam wszystkiego?

33. Któ bdzie oskara wy-
branych Boych? Bóg jest,

który usprawiedliwia.

34. Któ potpia? Chrystus

jest, który umar, owszem i

zmartwychwsta, który i na
prawicy Boga jest, który i

przyczynia sic za nami.

35. Któ nas odczy od mi-

oci Chrystusowej? czy utra-

pienie? czy ucisk? czy prze-

ladowanie? czy gód? czy na-

go? czy niebezpieczestwo?
czy miecz?

36. (Jak napisano: Za ciebie

cay dzie zabijani bywamy,
poczytani jestemy jako owce
na rze.)

37. Ale w tern wszystkiem
przezwyciamy przez tego,

który nas umiowa.
38. Albowiem jestem tego pe-

wien, e ani mier, ani ycie,
ani Anioowie, ani wadze, ani

moce, ani teraniejszo, ani

przyszo,
39. Ani wysoko, ani gbo-
ko, ani adne inne stworze-

nie nie bdzie mogo odczy
nas od mioci Boej, która jest

w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.

ROZDZIA 9.

I. Bóg wedug woli swój jednych powouje a dru-

gich odrzuca 1—23. II. Ju pro: lez
o wezwaniu pogan, a o odrzuceniu v
24—33.

pRAWD mówi w Chry-
-- stusie, nie kami, jak mi

powiadcza sumienie moje

przez Ducha witego,
2. Ze mam wielki smutek i

nieustann Uole w sercu swo-

jem.

3. Albowiem sani yczyem
by odczonym od Chrystusa

za braci moich, pokrewnych
mi wedug ciaa,

-I. Którzy s;» Izraelitami, któ
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rych jest synostwo, i chwaa, i

przymierza, i zakonotlawstwo,

i suba Boa, i obietnice,

5. Których i ojcowie, i z któ-

rych pochodzi Chrystus we-

dug* ciaa, który jest nad

wszystkimi, Bóg bogosawio-
ny na wieki. Amen.
6. Lecz nie tak, eby miao
upa sowo Boe; albowiem

nie wszyscy, którzy s z Izrae-

la, s Izraelem;

7. Ani, e s nasieniem Abra-

hamowem, wszyscy s dzie-

mi; ale: W Izaaku bdzie to-

bie nazwane nasienie.

8. To jest, nie dzieci ciaa s
dziemi Boemi; ale dzieci o-

bietnicy poczytane s za nasie-

nie.

9. Albowiem obietnicy sowo
jest to: O tym czasie przyjd,

i Sara bdzie miaa syna.

10. A nie tylko to, ale i Rebe-

ka, gdy z jednego brzemienn
zostaa, z Izaaka, ojca nasze-

go;

11. Albowiem kiedy si oni

jeszcze nie narodzili, i nic ani

dobrego ani zego nie uczynili,

aby si ostao postanowienie

Boe wredug wybrania, nie z

uczynków, ale z tego, który po-

wouje,
12. Rzeczono jej: Wikszy

bdzie suy mniejszemu.

13. Jak napisano: Jakóba u-

miowaem, alem Ezawa mia
w nienawici.

14. Có tedy rzeczeni y? jest-

e niesprawiedliwo u Boga?
bynajmniej

;

15. Albowiem do Mojesza
mówi: Zmiuj si, nad kim si
zmiuj; a zlituj si, nad kim
si zlituj.

16. A przeto nie zaley od

tego, który chce, ani od tego,

który biegnie, ale od zmiowa-
nia Boego.
17. Albowiem mówi Pismo do

Faraona: Na to ci wzbudzi-

em, abym okaza moc swoj
na tobie, i aby opowiadane by-

o imi moje po caej ziemi.

18. A tak, nad kim chce, oka-

zuje zmiowanie, a kogo chce
r

czyni zatwardziaym.
19. Ale mi rzeczesz: Za có

jeszcze obwinia? bo któ si
sprzeciwi woli jego?

20. Zaiste, o czowiecze! któ-e jest, e si spierasz z Bo-

giem? Czy utwór rzecze do

twórcy: czemu mie tak uczy-

ni?
21. Albo czy nie ma mocy

garncarz nad glin, eby z tej-

e bryy uczyni jedno naczy-

nie ku uczciwoci, a drugie ku
zelywoci?
22. A có, jeeli Bóg, chcc
okaza gniew i objawi moc
swoj, znosi w wielkiej cier-

pliwoci naczynia gniewu na

zatracenie zgotowane,

23. I aby objawi bogactwo
chway swojej nad naczyniami
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miosierdzia, które zgotowa
ku chwale?

II. 24. Jako takie i nas po-

woa, nie tylko z ydów, ale

i z pogan.

25. Jak te u Ozeasza mówi:
Nie mój lud, nazw ludem
moim, i nieumiowan — umi-

owan.
26. I stanie si, e na tern

miejscu, gdzie im powiedziano:

Nie jestecie wy ludem moim,
tam nazwani bd synami Bo-

ga ywego.
27. A Izajasz woa nad Izrae-

lem: Choby liczba synów I-

zraelskich bya jako piasek

morski, ostatki ocalone bd.
28. Albowiem spraw sko-

czy i skróci w sprawiedliwo-

ci: spraw zaiste skrócon u-

czyni Pan na ziemi.

29. I jak przedtem powie-

dzia Izajasz: Gdyby nam Pan
Zastpów nie by zostawi na-

sienia, stalibymy si jako So-

doma, i Gomorze bylibymy
podobni.

30.Có tedyrzeczemy ?e po-

ganie, którzy nie szukali spra-

wiedliwoci, dostpili sprawie-

dliwoci, sprawiedliwoci, któ-

ra jest z wiary,

31. Izrael za, który szuka
zakonu sprawiedliwoci, nie

doszed do zakonu sprawiedli-

woci.
32. Dla czego? Ze nie z wia-

ry, ale jakby z uczynków za-

konu; albowiem potknli si o

kamie obraenia,

33. Jak napisano: Oto kad
w Syonie kamie obraenia i

opok zgorszenia, a nikt, który

we wierzy, nie bdzie poha-
biony.

ROZDZIA 10.

I. Sprawiedliwo wasna i pochodzca z wiary
1—10. II. I ydzi i poganie mog wierzy
11—18. III. Ju w Starym Testamencie prze-

powiedziane jest niedowiarstwo ydów i wia-

ra pogan 19—21.

"DRACIA ! yczenie serca
-*-^ mego i modlitwa do Boga
za Izraela jest ku zbawieniu.

2. Albowiem daj im wiadec-
two, e maj gorliwo ku Bo-

gu, ale nie wedug umiejtno-

ci.

3. Bo nie znajc sprawiedli-

woci Boej, i usiujc wasn
sprawiedliwo wystawi, nie

poddali si sprawiedliwoci Bo-

ej.

4. Albowiem kocem zakonu

jest Chrystus ku sprawiedliwo-

ci kademu wierzcemu.
5. Mojesz bowiem pisze o

sprawiedliwoci, która jest z

zakonu: Czowiek, któryby je

wykona, y bdzie w nich.

6. A sprawiedliwo, która

jest z wiary, tak mówi: Nic

mów w sercu swoje"m: kto

wstpi do nieba? to jest. ab)

Chrystusa na dó sprowad
7. Albo: kto zstpi do przepa

ci? to jest, ahv Chrystusa /.

umarych wyprowadzi.
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8. A có mówi (Pismo)? Bliz-

ko ciebie jest sowo, w ustach

twoi cli i w sercu twojem. Jest

to sowo wiary, które opowia-

damy.
!». Bo jeli usty swemi wy-

znasz Jezusa Panem, i uwie-

rzysz w sercu swojem, e go
Bóg z martwych wzbudzi, zba-

wiony bdziesz.

10. Albowiem sercem wierzy

si ku sprawiedliwoci, a usty

wyznaje si ku zbawieniu.

11. 1 1 . Bo Pismo mówi : Wszel-

ki, kto we wierzy, nie bdzie
pohabiony.
12. Gdy niema rónicy mi-

dzy ydem i Grekiem ; bo ten-

e Pan wszystkich, bogaty dla

wszystkich, którzy go wzywa-

j
13. Kady bowiem, kto wzy-
wa imienia Paskiego, zbawio-

ny bdzie.

14. Jake tedy wzywa bd
tego, w którego nie uwierzyli?

jake uwierz w tego, o którym
nie syszeli? jake usysz bez

opowiadajcego ?

15. Jake opowiada bd,
jeeli nie bd posani? Jak
napisano: O jak pikne s no-

gi zwiastujcych pokój, zwia-

stujcych dobre rzeczy.

16. Ale nie wszyscy posuszni
byliEwangielii; albowiem Iza-

jasz mówi: Panie! któ uwie-

rzy temu, co sysza od nas?

17. Wiara tedy jest ze su-

chania, a suchanie przez So-
wo Boe.
18. Ale mówi: Czyii nie

syszeli? i owszem na ca zie-

mi wyszed gos ich i do kra-
ców wiata sowa ich.

III. 19. Ale mówi: Czyli.

nie wiedzia Izrael? Pierwszy
Mojesz mówi: Ja was do za-

wici pobudz przez naród,

który nie jest narodem, przez,

naród nierozumny rozdrani
was.

20. A Izajasz miao mówi:
Jestem znaleziony przez tych,

którzy mi nie szukali, i obja-

wiony tym, którzy si o mnie
nie pytali.

21.0 Izraelu za mówi: Cay
dzie wycigaem rce swoje

do ludu upornego i sprzeciwia-

jcego si.

ROZDZIA 11.
I. Sd Boy nad ydami nie jest sadem odrzuce-

nia 1—10. II. Przez upadek ydów poganie
przyszli do wiary 11—15. HE. Przyjcie zno-

wu ydów do aski jest postanowieniem nie-

pojtego w drogach swoich Boga 16—36.

"jl/TÓWI tedy: czyli Bóg
-^-*- odrzuci lud swój ? bynaj-

mniej ; albowiem i jam jest I-

zraelit, z nasienia Abrahama
r

z pokolenia Benjamina.

2. Nie odrzuci Bóg ludu swe-

go, naprzód przejrzanego. Lub
czy nie wiecie, co mówi Pi-

smo o Elijaszu? jak staje przed

Bogiem przeciwko Izraelowi,,

mówic

:

3. Panie! proroków twoich
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pomordowali, i otarze twoje

zburzyli, i zostaem ja sam, i

.szukaj duszy mojej.

4. Ale có powiada mu Boska
odpowied? Zostawiem sobie

siedem tysicy mów, którzy

nie skonili kolana przed Baa-

lem.

5. Tak tedy i teraniejszego

czasu ostatki podug wybrania
aski pozostay.

6. A jeeli z aski, to ju nie

z uczynków, inaczej aska ju
nie staje si ask; jeli za z

uczynków, to ju nie jest a-
ska, inaczej uczynek ju nie

jest uczynkiem.

7. Có tedy? czego Izrael

szuka, tego nie dostpi; ale

wybrani dostpili, a inni za-

twardzeni zostali

8. (Jak napisano: Da im Bóg
ducha ospaoci, oczy, aby nie

widzieli, i uszy, aby nie sy-
szeli) a do dzisiejszego dnia.

9. A Dawid mówi: Niechaj

im bdzie stó ich sidem i uo-
wieniem i zgorszeniem i zapa-
t;
10. Niech zamione bd o-

€zy ich, aby nie widzieli, a

grzbiet ich zawsze nachylony.

11. 11. Mówi tedy: czyli si
potknli, aby upa? bynaj-

mniej; ale przez ich upadek
stao si zbawienie poganom,
aby ich do zawici przywie.
12. Jeeli za upadek ich jest

bogactwem wiata, a umniej-

szenie ich bogactwem pogan, o

ile wicej ich peno?
13. Albowiem mówi wam po-

ganom: o ile jestem Apostoem
pogan, posugiwanie moje z

chwa wykonywam,
14. Abym do zawici pobu-

dzi tych, którzys ciaem mo-
jem, i zbawi niektórych z nich.

15. Albowiem jeeli odrzuce-

nie ich jest pojednaniem wia-
ta, czeme bdzie przyjcie ich,

jeeli nie yciem z umarych?
III. 16. A jeeli pierwiastki

wite, to i zaczynienie; i jeli

korze wity, to i gazie.
17. A jeeli niektóre z gazi
odamane zostay, a ty, bdc
dzikiem drzewem oliwnem, zo-

stae wszczepiony w ich miej-

sce, i stae si uczestnikiem

korzenia i tuszczu drzewa oli-

wnego,
18. Nie chlub si przeciw ga-

ziom; bo jeeli si chlubisz,

to wiedz, e nie ty nosisz ko-

rze, ale korze ciebie.

19. Ale rzeczesz: odamane
zostay gazie, abym ja by
wszczepiony.

20. Dobrze; z powoda niedo-

wiarstwa odamane zostay, a-

le ty wiar stoisz; nie bd/e
pyszny, ale si bój.

21. Albowiem jeli Bóg pr.

rodzonym gaziom nie pr

puci, to mógby i tobie nie

przepuci.

22. Zwa tedy dobrotliwi
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i srogo Bo, srogo wzgl-
dem tych, którzy upadli, a do-

brotliwo wzgldem ciebie, je-

eli wytrwasz w dobrotliwoci

;

inaczej i ty bdziesz odcity.

23. Ale i oni, jeeli nie b-
d trwali w niedowiarstwie,

wszczepieni bd, gdy mocen
jest Bóg znowu ich wszczepi.

24. Albowiem jeli ty odci-

ty z drzewa oliwnego, dzikie-

go z przyrodzenia, a przeciw

przyrodzeniu jeste wszczepio-

ny w dobre drzewo oliwne, o

ile wicej ci, którzy s z przy-

rodzenia, wszczepieni bd w
swoje wasne drzewo oliwne!

25. Bo nie chc, abycie nie

mieli wiedzie, bracia, o tej ta-

jemnicy, (ebycie niemieliwy-
sokiego rozumienia o sobie) e
zatwardziao poczci przy-

sza na Izraela, dopóki nie wej-

dzie zupeno pogan.

26. A tak wszystek Izrael b-
dzie zbawiony, jak napisano:

Przyjdzie z Syonuwybawiciel, i

odwrócibezbonociodJakóba.
27. A to bdzie przymierzem

mojem z nimi, gdyodejm grze-

chy ich.

28. Wedug Ewangielii nie-

przyjaciómi s z powodu was;
lecz wedug wybrania s miy-
mi z powodu ojców.

29. Albowiem darów swoich i

wezwania Bóg nie cofa.

30. Bo jak i wy niegdy byli-

cie nieposuszni Bogu, ale te-

raz dostpilicie miosierdzia z

powodu ich nieposuszestwa,
31. Tak i oni teraz stali si

nieposusznymi, aby dla mio-
sierdzia wam okazanego i oni

miosierdzia dostpili.

32. Albowiem zamkn ich

Bóg wszystkich w nieposu-

szestwo, aby si nad wszyst-

kimi zmiowa.
33. O gbokoci bogactwa i

mdroci i wszechwiedzy Bo-

ej ! jake s niezbadane sdy
jego, i niedocieczone drogi je-

go!

34. Bo któ pozna umys
Paski? albo kto by doradc
jego?

35. Albo ktomuco pierwej da,
a bdzie mu znowu oddano?
36. Albowiem z niego i prze-

ze i ku niemu jest wszystko;

jemu chwaa na wieki. Amen.

ROZDZIA 12.

I. Napomnienie do rozumnej suby Bo^ej 1—8.

II. i do speniania obowizków v duchu mi-

oci 9—21.

T3R-OSZ was tedy, bracia,
* przez lito Bo, abycie
stawiali ciaa swoje, jako ofia-

r yw, wit, przyjemn
Bogu, jako rozumn sub
wasz.
2. 1 nie stosujcie si do wieku

tego, ale si przemielicie przez

odnowienie umysu swego, a-

bycie dowiadczyli, co jest

wolBo dobr, przyjemn i

doskona.
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3. Powiadam bowiem przez

dan mi ask kademu z was:

nie rozumiejcie o sobie wicej,

nieli rozumie naley, lecz ro-

zumiejcie skromnie, w miar
wiary, jak Bóg* kademu u-

dzieli.

4. Albowiem jak w jednem
ciele wiele czonków mamy,
lecz nie wrszystkie czonki ma-

j jedn i t sam czynno,
5. Tak my wielu jestemy

jednem ciaem w Chrystusie,

a z osobna jestemy jedni dru-

gich czonkami.
6. 1 mamy róne dary wedug

danej nam aski: jeli proroc-

two, to niech bdzie w miar
wiary

;

7. Jeli posugiwanie, to w
posugiwaniu; jeli kto naucza,

to w nauczaniu;

8. Jeli napomina, to w napo-

minaniu; kto rozdaje, to ze

szczeroci; kto jest przeoo-
ny, to z gorliwoci; kto mio-
sierny, to z ochot.
11. 9.Mio niech bdzie nieo-

budna; miejcie w obrzydliwo-

ci ze, trzymajc si dobrego.

10. Mioci bratersk je-

dni drugich kochajcie, uczci-

woci jedni drugich wyprze-

dzajcie.

1 l.Wgorliwociniesabiejcie,

duchem paajc, Panu suc,
12. W nadziei si weselc, w

ucisku bdc cierpliwi, w mo-

dlitwie wytrwali,

13. Z potrzebami witych
wspólno majc, w gocinno-
ci chtni.

14. Bogosawcie tych, któ-

rzy was przeladuj, bogo-
sawcie, a nie przeklinajcie.

15. Weselcie si z weselcy-
mi si, a paczcie z paczcymi.
16. Bdcie midzy sob je-

dnomylni ; nie rozumiejcie wy-
soko o sobie, ale si do nizkich

skaniajcie; nie uwaajcie sie-

bie za mdrych;
17. Nikomu zem za ze nie

oddawajcie, troszczc si o to,

co jest dobre przed wszystkimi

ludmi.
18. Jeli mona, o ile to od

was zaley, ze wszystkimi lud-
mi pokój miejcie.

19. Nie mcijcie si sami,

najmilsi, ale dajcie miejsce

gniewowi ; albowiem napisa-

no: Pomsta do mnie nalev, Ja
odpac, mówi Pan.

20. Jeli tedy nieprzyjaciel

twój aknie, nakarm go, jeli

pragnie, napój go; bo czynic
to, wgle rozpalone zgarniesz

na gow jego.

21. Nie daj si zwyciy ze-

mu, ale ze dobrem zwyciaj.

ROZDZIA 13,

I. Zachowanie sit}

chuoci 1 — '

wzgldem wiata S— 14.

1 " A/1>A dusza niech lvii

*^ w ladzoni znn ierzohnim pod-

dana; bo nienias/. w la<l/.\ . r\ I
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ko od Boga; a wadze istniej-

ce od Boga s postanowione.

2. A tak kto si wadzy sprze-

ciwia, Boemu postanowieniu

si sprzeciwia; a którzy si
sprzeciwiaj, sami na siebie

potpienie sprowadz.
3. Albowiem przeoeni nies

na postrach dla dobrych uczyn-

ków, ale dla zych. A chcesz

si nie ba wadzy? czy do-

bre, a bdziesz mia od niej po-

chwa.
4. Boym bowiem jest sug

tobie ku dobremu. Ale jeli

czynisz ze, bój si ; bo nie dar-

mo miecz nosi, gdy jest sug
Boym, mszczcym si z gnie-

wem nad czynicym ze.
5. Przeto trzeba by podda-

nym nie tylko dla gniewu, ale

i dla sumienia.

6. Dla tego bowiem i podatki

dajecie, gdy s sugami Bo-

ymi, wanie na to, aby tego

pilnowa.

7. Oddawajcie tedy kade-
mu, cocie powinni: komu po-

datek, podatek; komu co, co;
komu boja, boja; komu
cze, cze.
II. 8. Nikomu nic winni nie

budcie, oprócz mioci wzaje-

mnej; bo kto miuje bliniego,

zakon wypeni.
9. Owo bowiem: Nie cudzo-

ó, nie zabijaj, nie kradnij, nie

mów faszywego wiadectwa,
nie podaj, i jeli inne jakie

jest przykazanie, w tern sowie
si zamyka, mianowicie: I Je-

dziesz miowa bliniego swe-

go, jak siebie samego.

10. Mio nie czyni blinie-

mu nic zego; a tak mio jest

wypenieniem zakonu.

11. A to, wiedzc czas, e
przysza godzina, abymy si
ju ze snu obudzili; albowiem
teraz blisze nas jest zbawie-

nie, ni kiedymy uwierzyli.

12. Noc przemina, a dzie
si przybliy; odrzumy te-

dy uczynki ciemnoci, a oblecz-

my si w zbroj wiatoci.
13. Chodmy uczciwie jak we

dnie, nie w biesiadach i pija-

stwach, nie we wszetecze-
stwach i rozpustach, nie w swa-

rach i zazdroci.

14. Ale obleczcie si w Pana
Jezusa Chrystusa, a starania

o ciele nie czycie ku podli-
wociom.

ROZDZIA 14.

I. Zachowanie si chrzecijan wzgldem sabych w
wierze 1—15. II. O wolnoci chrzecijaskiej

w granicach mioci 16—23.

SABEGO w wierze
-*-^- przyjmujcie, bez osdza-
nia mniema.
2. Jeden wierzy, e moeje

wszystko, saby za jarzyn
jada.

3. Ten, który je, niech nie

gardzi tym, który nie je; a któ-

ry nie je, niech nie potpia te-
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go, który je; albowiem Bóg go

przyj.
4. Któe ty, co potpiasz

cudzego sug? dla Pana swe-

go stoi, lub upada; ale ostoi

si; Bóg bowiem mocen jest go
postawi.

5. Jeden wyrónia dzie od

dnia, drugi za kady dzie s-
dzi zarówno; kady niech b-
dzie pewny przekonania swe-

go.

6. Kto przestrzega dnia, dla

Pana przestrzega; a kto nie

przestrzega dnia, dla Pana nie

przestrzega; kto je, dlaPanaje,

bo dzikuje Bogu; a kto nie je,

dla Pana nie je, i dzikuje Bo-

gu-

7. Albowiem nikt z nas nie

yje dla siebie, i nikt nie umie-

ra dla siebie.

8. Bo jeeli yjemy, dla Pana
yjemy; jeeli umieramy, dla

Pana umieramy; przeto czy y-
jemy, czy umieramy, Pascy
jestemy.

9. Gdy na to Chrystus i u-

mar i powsta i oy, aby i nad
umarymi i nad ywymi pano-

wa.
10. Ty za czemu potpiasz

brata swego? albo i ty czemu
gardzisz bratem swoim? wszy-
scy bowiem staniemy przed s-
dem Chrystusowym.
11. Bo napisano: Jako yj

Ja, mówi Pan, przede mn Bo-

gnie sir wszelkie kolano, i

wszelki jzyk wysawia b-
dzie Boga.

12. A przeto kady z nas zda

za siebie rachunek Bogu.
13. A tak nie sdmy wicej

jedni drugich; ale raczej sd-
cie o tern, aby nie dawa bratu

swemu powodu do obraenia
lub zgorszenia.

14. Wiem i pewny jestem w
Panu Jezusie, e niema nic

przez si nieczystego, tylko

jeeli kto uwaa co za nieczy-

ste, temu nieczyste jest.

15. Jeli za dla pokarmu
smuci si brat twój, ju nie we-

dug mioci postpujesz; nie

zatracaj pokarmem swoim te-

go, za którego Chrystus umar.
II. 16. Nie dajcie tedy bluni

dobru waszemu.
17. Albowiem królestwo Boe

nie jest to pokarm i napój, ale

sprawiedliwo i pokój i rado
w Duchu witym.
18. Bo kto w tern suy Chry-

stusowi, miyjest Bogu, i przy-

jemny ludziom.

19. Dmy wic do tego, co

suy ku pokojowi i ku wzaje-

mnemu zbudowaniu.

20. Nie niszcz dla pokar-

mu dziea Boego. Wszystko
wprawdzie czyste, ale zle jest

dla czowieka, który je z obra

enieni.

21. Dobrze jest, nic i

misa i nic pi wina i nic ta-

kiego, czmby brat t

w
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n.
22. Masz wiar? miejej dla

siebie przed Bogiem. Bogosa-
wiony, który samego siebie nie

sdzi w tern, co ma za dobre.

23. Ale kto wtpi, jeeli je,

potpiony jest, dla tego e nie

z wiary; a wszystko, co nie z

wiary, grzechem jest.

ROZDZIA 15.

I. O zaparciu si siebie na wzór Chrystusa Pana
1—4. II. Wezwanie do jednomylnoci 5—14.

HI. Pawe . mówi o tem, e jest Apostoem
pogan 15—33.

A TAK my, którzymy mo-
-^ cni, powinnimy znosi
saboci niemocnych, a nie

mie upodobania w samych so-

bie.

2. Przeto kady z nas niech

si bliniemu podoba ku dobre-

mu dla zbudowania;

3. Poniewa i Chrystus nie

mia upodobania w samym so-

bie, ale jak napisano: Urga-
nia urgajcych tobie pady na

mi.
4. Bo cokolwiek przedtem na-

pisano, ku naszej nauce napi-

sano, abymy przez cierpli-

wo i przez pociech Pism na-

dziej mieli.

II. 5. A Bóg cierpliwoci i po-

ciechy niech wam da, abycie
byli jednomylni midzy sob
wedug Chrystusa Jezusa.

G. Abycie jednomylnie je-

dnemi usty wysawiali Boga i
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Ojca Pana naszego Jezusa

Chrystusa.

7. Przeto przyjmujcie jedni

drugich, jak i Chrystus przy-

j nas do chway Boej.
8. A powiadam, e Chrystus

sta si sug obrzezanych dla

prawdy Boej, aby potwier-

dzi obietnice dane ojcom,

9. Poganie za eby za mio-
sierdzie chwalili Boga, jak na-

pisano: Dla tego bd ci wy-
sawia midzy poganami, i

imieniu twemu piewa bd.
10. I znowu mówi: Weselcie

si, poganie, z ludem jego.

11. 1 znowu: Chwalcie Pana,

wszyscy poganie, i wysawiaj-
cie go, wszystkie ludy.

12. I znowu Izajasz mówi:
Bdzie korze Jessego, i który

powstanie, aby panowa nad

poganami; w nim poganie na-

dziej pokada bd.
13. A Bóg nadziei niech was

napeni wszelk radoci i po-

kojem w wierze, abycie obfi-

towali w nadziei moc Ducha
witego.
14. A i ja sam pewny jestem,

bracia moi, co do was, ecie
i sami peni dobroci, napenie-

ni wszelkiem poznaniem, mo-
gc jedni drugich napomina.
III. 1 5 . A pisaem do was, bra-

cia, nieco mielej poczci, jak-

by wam przypominajc przez

ask, od Boga mi dan,
16. Abym by sug Jezusa
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Chrystusa midzy poganami,

sprawujc wity urzd opo-

wiadania Ewangielii Boej, a-

by ofiarowanie pogan stao si
przyjemnem, powicone przez

Ducha witego.
17. Mam si tedy czem chlu-

bi w Chrystusie Jezusie w
rzeczach Boych.
18. Albowiem nie miabym
mówi tego, czegoby nie doko-

na Chrystus przeze mnie w
przywiedzeniu pogan do po-

suszestwa sowem i uczyn-

kiem,

19. Przez moc znaków i cu-

dów, przez moc Ducha Boe-
go, tak em od Jerozolimy i

okolic a do Iliryi rozkrzewi
Ewangielij Chrystusow;
20. Tak jednak, e usiowa-
em opowiada Ewangielij
nie tam, gdzie byo znane imi
Chrystusa, abym na cudzym
fundamencie nie budowa;
21. Alejak napisano: Którym

nie opowiadano o nim, ujrz; i

którzy nie syszeli, zrozumie-

j-
22. Dla tego te czsto miaem

przeszkody przyj do was.

23. Lecz teraz, nie majc ju
miejsca w tych krainach, i od

wielu lat majc ch przyj
do was,

24. Jak tylko udam si do

Hiszpanii, przyjd do was; bo

si spodziewani, e przecho-

dzc ujrz was, i e wy mir

List do Rzymian, 15. 16.

tam przeprowadzicie, skoro si
pierwej z wami nieco uciesz.

25. A teraz id do Jerozoli-

my, posugujc witym.
26. Albowiem podobao si

Macedonii i Achai, wspólnie

zoy nieco na ubogich wi-
tych w Jerozolimie.

27. Podobao si im, s te
ich dunikami; bo jeeli poga-

nie stali si uczestnikami ich

dóbr duchowych, to powinni

usuy im i doczenie.

28. Gdy za to wykonam, i

wiernie im oddam ten owoc,

wstpi do was, udajc si do

Hiszpanii.

29. A wiem, e gdy przyjd
do was, przyjd z hojnem bo-
gosawiestwem Ewa ngielii

Chrystusowej.

30. A prosz was, bracia,

przez Pana naszego Jezusa

Chrystusa i przez mio Du-
cha, abycie wespó ze mn
walczyli w modlitwach za mnie

do Boga,

31. Abym by wybawiony od

niewierzcych z Judei, i aby
usuga moja dla Jerozolimy

przyjemn bya wity m;
32. Abym z radoci przy-

szed do was za wola Boa, i z

wami si wespó ucieszy.

33. A Bóg pokoju niech b-
dzie z wami wszystkimi Amen.

KOZI y/A A i. Ki.

Wymi na i:
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A ZALECAM wam Febr,

siostr nasz, która jest

suebnic zboru w Kenchrei,

2. Abycie j przyjli w Pa-

nu, jak przystoi witym, i do-

pomagali jej, jeeliby was w
czem potrzebowaa; albowiem

i ona wielu bya pomocn, i

mnie samemu.
3. Pozdrówcie Pryscyll i A-

kwilasa , wspópracowników
moich, w Chrystusie Jezusie,

4. (Którzy za dusz moj szyi

swojej nadstawili, którym nie

tylko ja dzikuj, ale i wszyst-

kie zbory pogaskie)
5. Take zbór, który jest w

domu ich. Pozdrówcie Epene-

ta, umiowanego mojego, któ-

ry jest pierwiastkiem Achai

dla Chrystusa.

6. Pozdrówcie Maryj, która

wiele pracowaa dla nas.

7. Pozdrówcie Andronika i

Junijasza, krewnych moich i

wspówiniów moich, którzy

s zaszczytnie znani midzy
Apostoami, którzy i przede

mn byli w Chrystusie.

8. Pozdrówcie Amplijasza, u-

miowanego. mojego w Panu.

9. Pozdrówcie Urbana,wspó-
pracownika naszego w Chry-
stusie, i Stachysa, mego umio-
wanego.

10. Pozdrówcie Apellesa, do-

wiadczonego w Chrystusie.

Pozdrówcie tych, którzy s z

domu Arystobula.

11. Pozdrówcie Herodyjona,

krewnego mojego. Pozdrówcie

tych, którzy s z domu Narcys-

sa, którzy s w Panu.

12. Pozdrówcie Tryfen, i

Tryfoz, które pracuj w Pa-

nu. Pozdrówcie Persyd, umi-

owan, która wiele pracowa-

a w Panu.

13. Pozdrówcie Rufa, wybra-

nego w Panu, i matk jego i

moj.
14. Pozdrówcie Asynkryta,

Flegonta, Hermasa, Patroba,

Hermesa i braci, którzy s z

nimi.

15. Pozdrówcie Filologa i Ju-

lij, Nereusza i siostr jego, i

Olimpa i wszystkich witych,
którzy s z nimi.

16. Pozdrówcie jedni drugich

z pocaowaniem witem. Po-

zdrawiaj was zbory Chrystu-

sowe.

17. A prosz was, bracia, aby-

cie dawali baczno na tych,

którzy czyni rozerwania i

zgorszenia przeciwko tej nau-

ce, której wycie si nauczyli

;

i unikajcie ich.

18. Albowiem tacy Panu na-

szemu Jezusowi Chrystusowi

nie su, ale wasnemu brzu-

chowi swemu, i piknemi so-
wami i wymow serca pro-

staczków uwodz.
19. Bo posuszestwo wasze

wszystkich doszo. Przeto ra-

duj si z was; ale chc, aby-
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cie byli mdrymi na dobre, a

prostaczkami na ze.

20. A Bug* pokoju zetrze sza-

tana pod nogi wasze rycho.
Laska Pana naszego Jezusa

Chrystusa niech bdzie z wa-
mi. Amen.
21. Pozdrawiaj was Tymo-

teusz, wspópracownik mój, i

Lucyjusz i Jazon i Sozypater,

krewni moi.

22. Pozdrawiam was w Panu
ja Tercyjusz, który ten list pi-

saem.
23. Pozdrawia was Gajus, go-

spodarz mój i caego zboru.

Pozdrawia was Erast, poborca

miejski, i Kwartus brat;

24. Laska Pana naszego Je-

zusa Chrystusa niech bdzie z

wami wszystkimi. Amen.
25. A temu, który was moe

utwierdzi wedug Ewangielii

mojej i opowiadania Jezusa

Chrystusa, wedug objawienia

tajemnicy, od czasów wie-

cznych zamilczanej,

26. Lecz teraz objawionej i

przez Pisma prorockie wedug
postanowienia wiecznego Boga
oznajmionej wszystkim naro-

dom, eby je przywie do po-

suszestwa wierze

;

27. Jedynemu mdremu Bo-

gu przez Jezusa Chrystusa, je-

mu niech bdzie chwaa na wie-

ki. Amen.

Pisany do Rzymian z Koryntu, a posany przez Febe, suebnic zboru w Kencbrei.

LIST PIERWSZY APOSTOA S. PAWA
DO

KORYNTÓW.
ROZDZIA 1.

I. Pawe . pozdrawia zbór 1—3. II. Dzikuje Bo-

§u za ask dan zborowi w Koryncie 4—9.

I. Wzywa do zgody wykazujc rozerwania i

niedorzeczno takowycli 10—16. IV. Mówi o

mocy Ewangielii 17—31.

DAWE, powoany na Apo-
-*- stoa Jezusa Chrystusa

przez wolBo, iSostenes brat

2. Zborowi Boemu, który

jest w Koryncie, powiconym
w Chrystusie Jezusie, powoa-
nym witym, ze wszystkimi,

którzy wzywaj imienia Pana

naszego Jezusa Chrystusa na
wszelkiem miejscu, i ich i na-

szem.

3. aska wam i pokój niech

bdzie od Boga, Ojca nasze*

go, i od Pana Jezusa Chrystu-

sa.

II. 4. Dzikuj Bogu mojemu
zawsze za was dla laski IW.ój,

która wam jest dana w Chry-

stusie Jezusie,

5.ecie we wszystkióm ubo-

gaceni zostali w nim W6 \\>/a-1-
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kiem sowie i we wszelkiem

poznaniu;

6.Jako wiadectwo Chrystu-

sowe utwierdzone zostao w
was
7. Tak, e wam na adnym

darze aski nie zbywa, którzy

oczekujecie objawienia Pana
naszego Jezusa Chrystusa.

8. Który was te utwierdzi a
do koca, abycie byli bez na-

gany w dzie Pana naszego

Jezusa Chrystusa.

9. Wierny jest Bóg, przez

którego zostalicie powoani
ku spoecznoci Syna jego Je-

zusa Chrystusa, Pana naszego.

III. 10. A prosz was, bracia,

przez imi Pana naszego Jezu-

sa Chrystusa, abycie wszyscy
mówili jedno, a nie byy mi-
dzy wami rozerwania, ale aby-

cie byli zespoleni jednym du-

chem i jednem zdaniem.

11. Albowiem wiadomo mi o

was, bracia moi, od domowni-
ków Chloi, e swary s mi-
dzy wami.

12. A powiadam o tern,e ka-
dy z was mówi: jam jest Pa-
wa, a ja Apollosa, a ja Kefa-

sa, a ja Chrystusa.

1 3.Czy rozdzielonyjest Chry-
stus? czy Pawe za was ukrzy-

owany? lub czycie w imi
Pawa ochrzczeni?

14. Dzikuj Bogu, em ni-

kogo z was nie ochrzci, oprócz

Kryspa i Gajusa;

15. Aby kto nie rzek, em
chrzci w imi moje.

16. Ochrzciem te i dom Ste-

fana; nadto nie wiem, czym
kogo innego ochrzci.

IV. 17. Bo mnie nie posa
Chrystus chrzci, ale Ewangie-
lij opowiada, wszake nie w
mdroci mowy, aby nie by
pozbawiony mocy krzy Chry-

stusa.

18. Albowiem mowa o krzy-

u dla tych, którzy gin, jest

gupstwem; ale dla nas, któ-

rzyjestemy zbawieni, jest mo-
c Bo.
19. Bo napisano: Wniwecz

obróc mdro mdrych, a

rozum rozumnych odrzuc.
20. Gdzie jest mdry?

gdzie jest uczony w Pi-

mie? gdzie badacz wieku
tego? czy w gupstwo nie

obróci Bóg mdroci wiata
tego?

21. Gdy bowiem w mdroci
Boej wiat nie pozna Boga
przez mdro, upodobao si
Bogu, przez gupie kazanie

zbawi wierzcych.
22. Gdy i ydzi cudów si

domagaj, i Grecy mdroci
szukaj,
23

.

Ale myopowiadamy Chry-
stusa ukrzyowanego, ydom
wprawdzie zgorszenie, a Gre-

kom gupstwo,
24. Lecz samym powoanym,

i ydom i Grekom, opowiada-
19
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my Chrystusa, moc Bo i m-
dro Bo.
25. Albowiem gupstwo Boe

mdrsze jest, ni ludzie, a sa-
bo Boa mocniejsza jest, ni
ludzie.

26. Patrzcie bowiem na po-

woanie swoje, bracia, i nie

wielu jest mdrych wedug
ciaa, nie wielu monych, nie

wielu zacnego rodu;

27. Ale co gupiego jest u

wiata, to wybra Bóg, aby za-

wstydzi mdrych; i co jest

sabego u wiata, to wybra
Bóg, aby zawstydzi mocnych;
28. 1 to, co jest nizkiego rodu

u wiata i wzgardzone, wybra
Bóg, i to, co niczem nie jest, aby
zniweczy to, co jest czem,
29. Aby si nie chlubio a-

dne ciao przed obliczem jego.

30. Lecz z niego wy jestecie

w Chrystusie Jezusie, który

si nam sta mdroci od Bo-

ga i sprawiedliwoci i powi-
ceniem i odkupieniem,

31. Aby, jak napisano, kto si
chlubi, w Panu si chlubi.

ROZDZIA 2.

I. Rónica midzy moc Bo i mdroci ludz-

k 1—5. II. Opowiadanie mdroci Boej
jest niezrozumiae dla czowieka zmysowego
6—16.

[" JA, gdym przyszed do was,
-*- bracia, nie przyszedem z

wyniosoci mowy albo m-
droci, opowiadajc wam wia-
dectwo Boe.

2. Albowiem uwaaem za

rzecz potrzebn, nic innego

midzy wami nie umie, jak
tylko Jezusa Chrystusa, i to

onego ukrzyowanego.
3. 1 byem ja u wasw saboci

i w bojani iw strachu wielkim.

4. A mowa moja i kazanie

moje nie byo w powabnych
mdroci ludzkiej sowach,
ale w okazaniu ducha i mo-
cy,

5. Aby si wiara wasza nie

gruntowaa na mdroci ludz-

kiej, ale na mocy Boej.
II. 6. Mdro za mówimy
midzy doskonaymi, ale m-
dro nietgo wieku, ani wadz-
ców tego wieku, którzy gin,
7. Ale mówimy mdroBo

tajemn, zakryt, któr Bóg
przeznaczy przed wiekami ku
chwale naszej,

8. Której aden z wadzeów
tego wieku nie pozna; bo gdy-

by byli poznali, nie byliby Pa-

na chway ukrzyowali;

9. Lecz, jak napisano: Czego
oko nie widziao i ucho nic

syszao i co do serca ludz-

kiego nie wstpio, co przygo-

towa Bóg tym, którzy go mi-

uj.
10. Nam za Bóg objawi!

przez Ducha s\> ego; albow icm

Duch wszystko przenika, i g-
bokoci Boe.
li. Bo któ z ludzi wie, co

jest w czowieku, jak tylko
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duch czowieczy, który w nim

jest? tak te i tego, co jest w
Bogu, nikt nie wie, tylko Duch
Boy.
12. Ale my przyjlimy nie

ducha wiata, lecz Ducha, któ-

ry jest z Boga, abymy wie-

dzieli, co nam jest od Boga da-

rowane;

13. Co te i mówimy, nie te-

mi sowy, których ludzka m-
dro naucza, lecz których

Duch wity naucza, i do du-

chowych rzeczy duchowe sto-

sujemy.

14. Ale zmysowy czowiek
nie pojmuje tych rzeczy, które

s Ducha Boego; albowiem

s mu gupstwem, i nie moe
ich pozna, poniewa duchowo
bywaj rozsdzane.
15. Ale duchowy rozsdza

wszystko, lecz sam od nikogo

nie bywa rozsdzany.
16. Albowiem któ pozna u-

mys Paski, aby go mia u-

czy? ale my umys Chrystusa

mamy.

ROZDZIA 3.

I. Zarzut zmysowoci dotyczy i Koryntczyków
1—4. II. Czem s sudzy Chrystusa, i na ja-

kim fundamencie budowa maj 5—15. DL
Napomnienie do zaparcia si swej wasnej m-
droci 16—23.

: JA, bracia, nie mogem do
-*- was mówi jako do ducho-

wych, ale jako do cielesnych, i

jako do niemowiatek w Chry-
stusie.

2. Mlekiem was poiem, a nie

pokarmem, bocie jeszcze nie

byli mocni; a i teraz jeszcze

mocni nie jestecie,

3.Bociejeszczecieleni. Sko-

ro bowiem midzy wami jest

zazdro i swary i rozterki, to

czy nie jestecie cieleni i czy

nie postpujecie na sposób ludz-

ki?

4. Albowiem, jeelijeden mó-
wi: jam jest Pawa, a drugi:

jam Apollosa, czy niejestecie

cieleni?

II. 5. Bo któ jest Pawe?
któ Apollos? S oni tylko su-
gami, przez których wycie u-

wierzyli, a to, jak kademu da
Pan.

6. Jam sadzi, Apollos pole-

wa, ale wzrost da Bóg.

7. A tak, ani ten, co sadzi, jest

czem, ani ten, co polewa, ale

Bóg, który wzrost daje.

8. Lecz ten, który sadzi, i ten,

który polewa, jedno s, a ka-
dy swoj zapat wemie we-
dug pracy swojej.

9. Albowiem Boymi wspó-
pracownikami jestemy; wy
Bo rol, Boym budynkiem
jestecie.

10. Wedug aski Boej, któ-

ra mi jest dana, jako mdry
budowniczy zaoyem funda-

ment, a drugi na nim buduje;

ale kady niechaj baczy, jak
na nim buduje.

1 1

.

Albowiem fundamentu in-

nego nikt nie moe zaoy, o-

19*
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prócz tego, któryjest zaoony,
a którym jest Jezus Chrystus.

12. A jeli kto na tym funda-

mencie buduje zoto, srebro,

drogie kamienie, drwa, siano,

som,
13. Kadego robota jawna

bdzie; bo to dzie pokae,
gdy przez ogie si objawi ; a

jaka jest robota kadego, ogie
dowiadczy.
14. Jeli si czyja robota, któ-

r budowa, ostoi, zapat we-
mie.

15. Jeli czyja robota sponie,

ten szkod poniesie; lecz on

sam zostanie zachowany, tak

jednak, jak przez ogie.
III. 16. Czy nie wiecie, e
wityni Bo jestecie, i

Duch Boy mieszka w was?
17. Jeli kto kazi wityni
Bo, tegoBóg skazi, albowiem
witynia Boa wit jest, a

wy ni jestecie.

1 8

.

Niechaje nikt samego sie-

bie nie zwodzi; jeli si komu
z was zdaje, e jest mdry w
wieku tym, niech si stanie

gupim, aby si sta mdrym.
19. Albowiem mdro tego

wiata gupstwem jest u Boga

;

bo napisano: Który chwyta
mdrych w chytroci ich;

20. I znowu: Pan zna myli
mdrych, e s marne.

21. A tak niech si nikt nie

chlubi ludmi ; bo wszystko jest

wasze,

22. Czy Pawe, czy Apollos,

czy Kefas, czy wiat, czy y-
cie, czy mier, czy teraniej-

szo, czy przyszo; wszyst-

ko jest wasze,

23. A wy jestecie Chrystu-

sa, a Chrystus Boga.

ROZDZIA 4.

I. Co rozumie naley o sugach Chrystusowych
1—6. II. Pawe .gani dum, jako ródo ro-

zerwania 7—13. III. Zaleca Tymoteusza i o-

biecuje przyj do Koryntu 14—21.

nnAK niechaj o nas czowiek
-*- rozumie, jako o sugach
Chrystusowych i o szafarzach

tajemnic Boych.
2. A tego zreszt wymagaj

po szafarzach, aby kady by
znaleziony wiernym.
3. Ale dla mnie to najmniej-

sza, ebym by przez was s-
dzony, albo przez sd ludzki;

lecz i sam siebie nie sdz.
4. Albowiem do niczego si

nie poczuwam, wszake nie

przez to jestem usprawiedli-

wiony; ale ten, który mi sa-

dzi, Pan jest.

5. A tak nie sdcie przed

czasem, a przyjdzie Pan, któ-

ry te wywieci, co skrytego

jest w ciemnoci, i objawi za-

miary serc; a wtedy kady be

dzie mia chwa od Boga.

6. A to, bracia, stosowa le y

do siebie i do Apollosa z powo-

du was, abycie si na nas nau

czyli, nie wicej ro/.uniie ni

pismo mówi, abycie si dla



List I do Koryntów, 4. 5. 293

jednego nie wynosili jeden nad

drugiego.

II. 7. Albowiem któ ci od-

rónia? i có masz czegoby
nie otrzyma? a jeli otrzy-

ma, dla czego si chlubisz, ja-

koby nie otrzyma?
8. Juecie nasyceni, juecie

wzbogaceni, bez nas zapano-

walicie ; i obycie zapanowali,

abymy z wami wespó pano-

wali!

9. Bo zdaje mi si,e Bóg nas

Apostoów wystawi jako osta-

tnich, jakby na mier skaza-

nych
;
gdy stalimy si dziwo-

wiskiem wiatu i Anioom i

ludziom.

10. Mymi gupi dla Chry-
stusa, ale wycie roztropni w
Chrystusie; mymi sabi, a wy-
cie mocni ; wycie szanowani,

a my w pogardzie.

11. A do tej chwili i aknie-
my i pragniemy, i nadzy jeste-

my, i policzkowani bywamy,
i tuamy si,

12. I pracujemy, robic wa-
snemi rkami;l nas, my bo-
gosawimy; przeladuj nas,

my cierpliwie znosimy;

13. Zorzecz nam, modlimy
si; jakby mieciem wiata
stalimy si i omiecinami u
wszystkich a dotd.
III. 14. Pisz to, nie dla tego,

eby was zawstydzi, ale jako
dziatki swoje umiowane na-

pominam.

15. Bo chobycie mieli dzie-

si tysicy nauczycieli w
Chrystusie, wszake ojców nie

wielu; w Chrystusie Jezusie

bowiem przez Ewangielij jam
was zrodzi.

16. Prosz was tedy, bdcie
naladowcami moimi.

17. Dla tegom posa do was
Tymoteusza, który jest synem
moim umiowanym i wiernym
w Panu; ten wam przypomni

drogi moje w Chrystusie, jak

nauczam wszdzie w kadym
zborze.

18. Ale niektórzy si nadli,

jakobym nie mia przyj do

was.

19. Lecz przyjd wkrótce do

was, jeeli Pan zechce, i po-

znam nie sowa tych nadtych,

ale moc.

20. Albowiem nie w sowach
królestwo Boe, ale w mocy.

21. Có chcecie? z rózg
mame przyj do was, czy te
z mioci i z duchem agodno-
ci?

ROZDZIA 5.

I. Pawe . gani zbór, e cudzoonika wród sie-

bie cierpi 1—8. II. Naucza kogo wycza i

jak si wzgldem takich zachowa naley
9—13.

POWSZECHNIE sycha,
-* e jest midzy wami wsze-

teczestwo, i to takie wszete-

czestwo, jakiego nawet mi-
dzy poganami nie wymieniaj,
aby kto mia mie on ojca

swego.
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2. A wycie si nadli, a nie

zasmucili si raczej, aby zosta
wyczony z poród was ten,

który taki uczynek popeni,
3. Ja przeto, cho nieobecny

ciaem, ale obecny ducliem, ju-

zem osdzi, jak gdybym by
obecny, tego, który to popeni,
4. eby w imieniu Pana na-

szego Jezusa Chrystusa, kiedy

zgromadzicie si wy i duch
mój z moc Pana naszego Je-

zusa Chrystusa,

5.Odda takiego szatanowi na

zatracenie ciaa, aeby duch
by zbawiony w dzie Pana
Jezusa.

6. Nie dobra jest chluba wa-

sza. Czy nie wiecie, e troch
kwasu cae zaczynienie za-

kwasza?
7. Wyczycie tedy stary

kwas, abycie byli nowem za-

czynieniemjakojestecie prza-

nymi; albowiem i nasz Bara-

nek wielkanocny za nas ofiaro-

wany zosta, Chrystus.

8. A tak obchodmy wito
nie w starym kwasie, ani w
kwasie zoci i przewrotnoci,

ale w przanikach szczeroci i

prawdy.
II. 9. Napisaem wam w li-

cie, abycie nie przestawali z

wszetecznikami

;

10. A nie w ogóle z wszete-

cznikami tego wiata, albo z

chciwcami, albo ze zdziercami,

albo z bawochwalcami; mu-

sielibycie bowiem wyj ze

wiata.

11. Lecz napisaem wam,
abycie nie przestawali z ta-

kim, który, mienic si bra-

tem, jest wszetecznikiem, albo

chciwcem, albo bawochwalc,
albo potwarc, albo pijakiem,

albo zdzierc, ebycie z takim
i nie jadali.

12. Albowiem có ja mam s-
dzi i obcych? czy wy swoich

nie sdzicie?

13. Obcych za Bóg sdzi.

Usucie tedy przewrotnego z

poród siebie samych.

ROZDZIA 6.

I. Chrzecijanie nie powinni si prawowa przed

poganami 1—13. II. oraz wystrzega sie.

wszelkich grzechów, w szczególnoci za wsze-

teczestwa 14—20.

f^iZY kto z was mie, majc^ spraw z drugim, sdzi si
przed niesprawiedliwymi, a nie

przed witymi?
2. Czy nie wiecie, e wici

wiat sdzi bd? a jeeli

wiat przez was ma by sdzo-
ny, to czycie niegodni sdzi
rzeczy naj mniejszych?

3. Czy nie wiecie, e Anio-

ów sdzi bdziemy? có do-

piero rzeczy doczesne?

4. Wy za, gdy macic spra

wy o rzeczy doczesne, tych,

którzy s wzgardzeni u zboru,

sdziami czynicie.

5. Ku zawstydzeniu WI8
mu mówi. Czyli niema mi
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dzy wami mdrego ani jedne-

go, któryby móg rozsdzi
midzy brami swoimi?

(i. Ale si brat z bratem pra-

wuje, i to przed niewiernymi!

7. Ju w ogóle klsk jest

midzy wami, e si z sob
prawnjecie. Czemu raczej

krzywdy nie cierpicie? cze-

mu raczej szkody nie ponosi-

cie?

8. Ale wy krzywdzicie i to

szkod przyprawiacie, i to bra-

ci.

9. Albo nie wiecie, e nie-

sprawiedliwi królestwa Boe-
go nie odziedzicz? Nie myl-

cie si: ani wszetecznicy, ani

bawochwalcy, ani cudzooni-
cy, ani zniewieciali, ani m-
oonicy,
10. Ani zodzieje, ani chciw-

cy, ani pijacy, ani potwarcy,

ani zdziercy królestwa Boego
nie odziedzicz.

11. Itakimicie niektórzy by-

li; alecie omyci, alecie po-

wiceni, alecie usprawiedli-

wieni w imieniu Pana Jezusa,

i przez Ducha Boga naszego.

12.Wszystko mi wolno, ale nie

wszystko poyteczne; wszyst-

ko mi wolno, aleja si nie dam
zniewoli adnej rzeczy.

13. Pokarmy dla brzucha, a

brzuch dla pokarmów, ale Bóg
i jedno i drugie zniszczy; cia-

o za nie dla wszeteczestwa,
ale dla Pana, a Pan dla ciaa.

II. 14. Bo Bóg i Pana wzbu-
dzi, i was wzbudzi moc swo-

j-
15. Czy nie wiecie, e ciaa

waszes czonkami Chrystus »-

wemi? Wziwszy tedy czonki
Chrystusowe, mame je uczy-

ni czonkami wszetecznicy?

bynajmniej.

16. Albo nie wiecie, e ten,

co si zcza z wszetecznic,

jednem ciaem z ni jest? albo-

wiem mówi: Bd dwoje je-

dnem ciaem.
17. Ale kto si zcza z Pa-

nem, jednym duchem jest z

nim.

18. Uciekajcie od wszetecze-
stwa. Wszelki grzech, który

czowiek popenia, jest po za

ciaem; lecz kto si wszete-

czestwa dopuszcza, przeciw-

ko wasnemu ciau grzeszy.

19. Albo nie wiecie, e ciao
wasze jest przybytkiem Ducha
witego, który w was jest,

którego macie od Boga, i e nie

naleycie do siebie samych?
20. Drogocie bowiem kupie-

ni. Wysawiajcie tedy Boga w
ciele waszem i w duchu wa-
szym, które s Boe.

ROZDZIA 7.

I. Odpowied Apostoa pod wzgldem mae-
stwa i rozwodu 1—24. II. Dla czego pozo-

stawanie w stanie wolnym zaleca naley
25—40.

A CO do tego, o czemecie mi
-^-"*-

pisali, — dobrze czowie-
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kowi nie tyka si niewiasty.

2. Ale ze wzgldu na wszete-

czestwo niech kady ma swo-

ja wasn on, i kada niech

ma swego wasnego ma.
3. M niech onie powinna
mio oddaje, podobnie i o-
na mowi.
4. ona wasnego ciaa swe-

go w mocy nie ma, ale m;
podobnie im wasnego cia-

a swego w mocy nie ma, ale

ona.
5. Nie usuwajcie si jeden od

drugiego; chybaby za wspól-

nem zezwoleniem na pewien
czas, aby si odda postowi i

modlitwie ; a znowu wespó si
schodcie, aby was szatan nie

kusi dla waszej niepowci-
gliwoci.

6. A to mówi pozwalajc, a

nie rozkazujc.

7. Albowiem chciabym, aby
wszyscy ludzie byli jak ja; ale

kady ma swój wasny dar od

Boga, jeden taki, drugi inny.

8. A mówi nie bdcym w
maestwie i wdowom : dobrze

im, jeeli pozostan jak ja.

9. Ale jeli si wstrzyma nie

mog, nieche w stan mae-
ski wstpi; bo lepiej w stan

maeski wstpi, anieli si
roznala.

10. Tym za, którzy s w sta-

nie maeskim, rozkazuj nie

ja, ale Pan, eby si ona z

mem nie rozczaa.
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11. A jeliby si i rozczya,
niechaj zostaje niezamn, al-

bo niech si zmem pojedna, am ony niechaj nie opuszcza.

12. A innym ja mówi, a nie

Pan: jeli który brat ma on
niewierzc, a ta zgadza si z

nim mieszka, nieche jj nie

opuszcza.

13.1 ona, która mama nie-

wierzcego, a on zgadza si z

ni mieszka, nieche go nie

opuszcza.

14. Albowiem powiconyjestm niewierzcy przez on, i

ona niewierzca powicona
jest przez ma; bo inaczej

dziatki wasze byyby nieczy-

ste, a teraz s wite.
15. A jeli niewierzcy chce

si rozczy, nieche si roz-

czy; nie jest niewolniczo

zwizany brat albo siostra w
takich razach; ale do pokoju

nas Bóg powoa.
16. Albowiem co ty wiesz, o-

no, czy zbawisz ma? albo co

ty wiesz, mu, czy zbawisz

on?
17. Tylko, jak kademu u-

dzieli Bóg, jak kadego po-

woa Pan, tak niech postpu-

je; tak te w wszystkich zbo-

rach postanawiam.

18. Jeste kto powoany w
obrzezaniu, niechaj nie wpro-

wadza na si oieobnezania; a

jeste kto powoany w nieobr/.e

zaniu, niech si nic obrzezuje.
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19. Obrzezanie niczem nie

jest, i nieobrzezanie niczm nie

jest, ale zachowywanie przy-

kaza Boych.
20. Kady w tern powoaniu,

w którem powoany jest, niech

pozostaje.

21. Jeste powoany, bdc
niewolnikiem? nie troszcz si
o to; ale jeli wolnym sta si
moesz, raczej korzystaj z te-

go.

22. Albowiem kto w Panu po-

woany jest, bdc niewolni-

kiem, wyzwolecem jest Pana

;

take te, kto jest powoany,
bdc wolnym, niewolnikiem

jest Chrystusa.

23.Drogociekupieni; nie sta-

wajcie si niewolnikami ludzi.

24. Kady tedy, w czem jest

powoany, bracia, w tm nie-

chaj zostaje u Boga.

II. 25. A co do panien rozka-

zu Paskiego nie mam ; wszak-

e wypowiadam zdanie, jako

bdcy z miosierdzia Paskie-
go wiernym.

26. Mniemam tedy, e dobrze

to jest z powodu istniejcego

ucisku, e dobrze jest czowie-
kowi pozostawa tak.

27. Zczony z on, nie szu-

kaj rozczenia ; nie zczony
z on, nie szukaj ony.
28. A jeli si i oeni, nie

zgrzeszye; jeli te panna
wysza za m, nie zgrzeszy-

a; wszake tacy utrapienie

cielesne mie bd; leczj was
oszczdzam.
29. A to mówi, bracia, po-

niewa czas pozostay krótki

jest, aeby i ci, którzy ony
maj, byli, jakby ich nie mie-

li;

30. A którzy pacz, jakby
nie pakali; a którzy si radu-

j, jakby si nie radowali; a

którzy kupuj, jakby nie posia-

dali;

31. A którzy uywaj tego

wiata, jakby go nie uywali;
bo przemija ksztat tego wia-
ta.

32. Ale chc, abycie byli bez

trosk ; nieonaty troszczy si o

rzeczy Paskie, jak si podo-

ba Panu;
33. A onaty troszczy si o

rzeczy tego wiata, jak si po-

doba onie.

34. Jest rónica midzy m-
atk i pann; niezamna tro-

szczy si o rzeczy Paskie, aby
bya wit i ciaem i duchem;
a matka troszczy si o rze-

czy tego wiata, jak si podo-

ba mowi.
35. A to mówi dla wasnego

waszego dobra, nie abym pta
na was narzuci, ale abycie
jak przystoi i gorliwie trwali

w Panu.

36. A jeeli ma kto sobie za

sromot, e jego panna jest od

dawna dojrzaa, i e tak sta
si musi, niech czyni, jak chce;
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nie zgrzeszy; niech wychodz
za ma z.

37. Kto jednak stale w sercu

postanowi bez koniecznoci, i

bdc panem wasnej woli, o-

sdzi to w sercu swem, aby
zachowa pann swoj, dobrze

czyni.

38. A tak, kto wydaje za m,
dobrze czyni; a kto nie wyda-
je za m, lepiej czyni.

39. ona zwizana jest zako-

nem, póki yjem jej; jeli

zam jej umrze, wolno jej

i, za kogo chce, tylko w Pa-

nu.

40. Ale wedug* mego zdania

szczliwsza jest, jeli tak po-

zostanie; a mniemam, e i ja

mam Ducha Boego.

ROZDZIA 8.

I. O wolnoci chrzecijan pod wzgldem jedzenia

misa ofiarowanego bawanom 1—6. II. Jak
przy tej wolnoci sabych w wierze na wzgl-
dzie mie naley 7—13.

r\ OFIARACH bawanom^ skadanych, wiemy, e
wszyscy mamy umiejtno.
Umiejtno nadyma, ale mi-o buduje.

2. A jeli kto mniema, e li-

mie co, nic jeszcze nie pozna
tak, jak pozna naley;
3. Lecz jeli kto miuje Boga,

ten jest poznany od niego.

4. I tak o poywaniu rzeczy

bawanom ofiarowanych wie-

my, e bawan na wiecie jest

niczem, i e niemasz adnego
innego Boga, oprócz jednego.

5. Bo chocia s tak nazwani
bogowie, czy to na niebie, czy

to na ziemi (tak jak jest wiele

bogów i wiele panów),

6. Ale my mamy jednego Bo-

ga Ojca, z którego wszystko, a

my dla niego; i jednego Pana
Jezusa Chrystusa, przez któ-

rego wszystko, a my przeze.
II. 7. Ale nie we wszystkich

jest umiejtno ; albowiem nie-

którzy, majc a dotd sumie-

nie dla bawana, jedz jako

rzecz bawanom ofiarowan,

a sumienie ich, bdc sabe,

pokalane bywa.
8. Ale pokarm nie zblia nas

ku Bogu; bo jeeli jemy, nic

nie zyskujemy; a jeeli nie je-

my, nic nie tracimy.

9. Baczcie jednak, aby ta

wolno wasza nie bya zgor-

szeniem dla sabych.
10. Albowiem, jeliby kto

ujrza ciebie, który masz u-

miejtno, siedzcego za sto-

em w przybytku bawochwal-
czym, to czy sumienie jego,

poniewa jest saby, nie b-
dzie pobudzone do jedzenia

rzeczy bawanom ofiarowa-

nych?
11. I zginie dla twojej umie-

jtnoci brat saby, za którego

Chrystus umar.
L2. A grzeszc tak pr/.eeiw

ko braciom, i sabe ich sumie
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nic obraajc, grzeszycie prze-

ciwko Chrystusowi.

13. Przeto, jeli pokarm gor-

szy brata mego, nie bd jad
misa na wieki, abym brata

mego nie zgorszy.

ROZDZIA 9.

I. Pawe . mówi o prawach, które mu jako Apo-
stoowi przysugiwali 1—14. II. z których on

jednak, z mioci dla drugich, niekorzysta

15—23. III. postpujc tak, jak ci, co w za-

wody biegn 24—27.

\ LBO nie jestem Aposto-
-^- em? albo nie jestem wol-

nym? albo nie widziaem Je-

zusa Chrystusa, Pana nasze-

go? albo wy nie jestecie pra-

c moj w Panu?
2. Jeeli dla innych nie je-

stem Apostoem, to dla was je-

stem ; albowiem pieczci Apo-
stolstwa mego wy jestecie w
Panu.

3. Oto jest obrona moja prze-

ciwko tym, którzy mi sdz.
4. Czyli nie mamy prawa
je i pi?

5. Czyli nie mamy prawa,

prowadzi z sob wspósiostr
on, jak i inni Apostoowie i

bracia Pascy i Kefas?
6. Czyli ja tylko i Barnabasz

nie mamy prawa nie pracowa?
7. Któ kiedy suy w woj-

sku swoim kosztem? któ sa-

dzi winnic, a owocu jej nie po-

ywa? albo któ pasie stado,

a mleka stada nie poywa?
8. Czy obyczajem ludzkim to

mówi? czyli i zakon tego nie

mówi?
9. Albowiem w zakonie Moj-

eszowym napisano: Nie za-

wiesz gby woowi móc-
cemu. Czyli Bóg o woach ma
staranie?

lO.Lubczywogóledlanasmó-
wi? Albowiem dla nas napisano,

e wnadzieima ora ten, co orze,

a kto móci w nadziei, nadziei

swojej ma by uczestnikiem.

11. Jeeli my wam duchowe
dobra sielimy, wielka to

rzecz, jeeli my wasze cielesne

bdziemy?
12. Jeli inni maj u was pra-

wo, czemu raczej nie my? a

wszakemy z tego prawa nie

korzystali, ale wszystko zno-

simy, abymy jakiej przeszko-

dy Ewangielii Chrystusowej

nie uczynili.

13. Czy nie wiecie, i ci, któ-

rzy koo rzeczy witych pra-

cuj, ze wityni yj? a któ-

rzy otarzowi su, czstk z

otarza maj?
14. Tak te Pan postanowi

tym, którzy Ewangielij opo-

wiadaj, aby z Ewangielii yli.

II. 15. Ja za z niczego tego

nie korzystaem. I napisaem
to nie dla tego, aby tak dla

mnie by miao; bo lepiej jest

dla mnie umrze, ni eby kto

mia chwa moj zniweczy.
16. Bo jeli Ewangielij opo-

wiadam, nie mam si czem
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chlubi, gdy ta powinno na

mnie ley ; a biada mi, jelibym
Ewangielii nie opowiada.
17. Albowiem jeli to dobro-

wolnie czyni, mam zapat;
jeli za nie dobrowolnie, to

szafarstwo mi powierzono.

18.Jak tedy mam zapat?
abym Ewangielij opowiada-

jc, bezpatnie przedstawia E-
wangielij Chrystusow, na to,

ebym nie naduywa prawa
mego przy Ewangielii.

19. Albowiembdc wolny od

wszystkich, samego siebie u-

czyniem niewolnikiem wszyst-

kich, abym wielu pozyska.
20. I staem si ydom jako

yd, aby ydów pozyska; a

tym, którzy s pod zakonem,
jakobym by pod zakonem, a-

by tych, którzy s pod zako-

nem, pozyska;
21. Tym, którzy s bez zako-

nu, jakobym by bez zakonu
(chocia nie jestem bez zakonu
przed Bogiem, ale zostaj pod
zakonem Chrystusowym), aby
pozyska tych, którzy s bez

zakonu.

22. Sabym staem si jako

saby, aby sabych pozyska.
Wszystkim staem si wszyst-

kiem, aby wszelkim sposobem
niektórych zbawi.
23.A to czyni dla Ewangielii,

abym si sta jej uczestnikiem.

III. 24. Czy nie wiecie, e
ci, którzy w zawody biegn,

biegn wprawdzie wszyscy,

lecz jeden nagrod bierze? tak

biegnijcie, abycie otrzymali.

25. A kady szermierz we
wszystkim si powciga, oni

wprawdzie, aby otrzyma wie-

niec skazitelny, my za nieska-

zitelny.

26. Ja tedy tak biegn, nie

jak na niepewne; tak walcz,
nie jak na wiatr bijc;

27. Ale umartwiam ciao swo-

je i w niewol poddaj, abym
goszc innym, sam nie zosta
odrzucony.

ROZDZIA 10.

I. Chrzecijanie nie powinni uywa wolnoci ku
wykonywaniu grzechu 1—13. II. Spoeczno
zChrystusem w Wieczerzy witej powinna ich

powstrzyma od uczt bawochwalczych 14—23.

HI. O niedawaniu zgorszenia w rzeczach wol-

noci sumienia 24—33.

\ nie chc, bracia, abycie
-^- wiedzie nie mieli, i oj-

cowie nasi wszyscy pod obo-
kiem byli, i wszyscy przez mo-

rze przeszli,

2. I wszyscy w xMojesza o-

chrzczeni zostali w oboku i w
morzu,

3. 1 wszyscy jedli ten sam po-

karm duchowy,
4. 1wszyscy pili ton sam napój

duchowy; albowiem pili z opo-

ki duchowr

ej, która za nimi

sza; a t opok by l Chrystus.

5. Leczwiksej czci z nich

nie upodoba Bobie Bóg^ albo

wiem polegli na pusEOEJ

6. A w tom stali sir dla nR8
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wzorem, abymy zych rzeczy

nie podali, jak oni podali.
7. Nie bdcie te bawo-

chwalcami, jak niektórzy z

nich, jak napisano: Siad lud,

aby je i pi, i wstali, aby
gra.
8. Ani si dopuszczajmy wsze-

teczestwa, jak si niektórzy

z nich wszeteczestwa dopu-

szczali, i pado ich jednego

dnia dwadziecia trzy tysice.

9. Ani kumy Chrystusa, jak

niektórzy z nich kusili, i od

wów poginli.

10. Ani szemrzyjcie, jak nie-

którzy z nich szemrali, i pogi-

nli od tego, który wytraca.

11. A to wszystko im si sta-

o, aby byo wzorem, a napisa-

ne jest ku napomnieniu dla nas,

na których przyszed koniec

wieków.
12. A tak kto mniema,e stoi,

niech patrzy, aby nie upad.
13. Pokuszenie was si nie

jo, tylko ludzkie; ale wierny
jest Bóg, który nie dopuci,
abycie byli kuszeni nad mo-
no wasz, ale z pokusze-

niem da i wyjcie, abycie
znie mogli.

II. 14. Przeto, najmilsi moi,

uciekajcie od bawochwalstwa.
15. Jako do rozsdnych mó-

wi; sami osdcie, co mówi.
16. Kielich bogosawienia,

który bogosawimy, czyli nie

jest spoecznoci krwi Chry-

stusowej? Chleb, który amie
my, czyli nie jest spoeczno-

ci ciaa Chrystusowego?
17. Gdy jeden jest chleb,

jednem ciaem my wielu jeste-

my; bo wszyscy jednego chle-

ba jestemy uczestnikami.

18. Patrzcie na Izraela we-

dug ciaa; czy ci, którzy je-

dz ofiary, nie s uczestnika-

mi otarza?

19. Có tedy mówi? e ba-
wan jest czem, albo, e ofiaro-

wane bawanom jest czem?
20. Owszem powiadam, e to,

co poganie ofiaruj, dyjabom
ofiaruj, a nie Bogu; a nie

chciabym, abycie byli wspól-

nikami dyjabów.
21. Nie moecie pi kielicha

Paskiego i kielicha dyjabel-

skiego; nie moecie by ucze-

stnikami stou Paskiego i sto-

u dyjabelskiego.

22. Albo mamy do gniewu
pobudza Pana? czymy moc-
niejsi od niego?

23.Wszystko miwolno, ale nie

wszystko poyteczne; wszyst-

ko mi wolno, ale nie wszystko

buduje.

III. 24. Niech nikt nie szuka

tego, co jest jego, ale kady,
co jest bliniego.

25. Wszystko, co si sprzeda-

je w jatkach, jedzcie, nic nie

pytajc dla sumienia.

26. AlbowiemPaskajest zie-

mia i to, co j napenia.
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27. A jeli was kto z niewier-

nych zaprosi, a chcecie pój,
wszystko, co przed was posta-

wi, jedzcie, nic nie pytajc
dla sumienia.

28. Alejeliby wam kto rzek:
to jest bawanom ofiarowane,

nie jedzcie dla onego, który to

oznajmi i dla sumienia; albo-

wiem Paska jest ziemia i to,

co j napenia.

29. Mówi za dla sumienia,

nie twojego, ale tego drugiego

;

bo dla czego wolno moja ma
by sdzona przez cudze su-

mienie?

30. A jeli ja z dzikczynie-

niem poywam, dla czegó ma-

j mi bluni za to, za co ja

dziki skadam?
31. Wic czy jecie, czy pije-

cie, czy cokolwiek czynicie,

wszystko czycie na chwa
Bo.
32. Nie dawajcie zgorszenia

ani ydom, ani Grekom, ani

Kocioowi Boemu

;

33. Tak jak i ja staram si
we wrszystkiem podoba si
wszystkim, nie szukajc w tern

korzyci swojej, ale wielu, aby
byli zbawieni.

ROZDZIA 11.
I. Jak mczyni i niewiasty w zborze zachowa

si maj 1—22. II. Jak obchodzi naley
Wieczerz Pask 23—34.

DDZCIEnaladowcamimo-
-*-* imi, jak ja Chrystusa.

2. A chwal was, bracia, e

we wszystkiem o mnie pami-
tacie, i zachowujecie podania

tak, jak ja wam podaem.
3. A chc, abycie wiedzieli,

e kadego ma gow jest

Chrystus, a gow niewiasty

m, a gow Chrystusa Bóg.

4. Kady m, gdy si modli

albo prorokuje z przykryt
gow, szpeci gow swoj.
5. I kada niewiasta, gdy si

modli albo prorokuje, nie na-

krywszy gowy swojej, szpeci

gow swoj; bo to jest jedno i

to samo, jak gdyby bya ogo-

lona.

6. Albowiem jeli si nie na-

krywa niewiasta, niech si te
strzye; a jeli szpetn jest

rzecz dla niewiasty, by o-

strzyon lub ogolon, niech

si nakrywa.
7. Albowiemm nie ma na-

krywa gowy, gdy jest wyo-
braeniem i chwa Bo; ale

niewiasta jest chwa ma.
8. Bom nie jest z niewiasty.

ale niewiasta z ma.
9. Albowiem m nie jest

stworzony dla niewiasty, ale

niewiasta dla ma.
10. A przeto niewiasta powin-

na mie znak wadzy nad ni
na gowie z powodu Anioów.
11. Jednak anim bez nie-

wiasty, ani niewiasta bez nir

za, w Panu.

12. Albowiemjak niewiasta

ma jest, tak te ma pri
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niewiast, wszystko za z Bo-

ga.

13. Osdcie sami w sobie,

czy przystoi niewiecie bez na-

krycia modli si do Boga?
14. Czyli samo przyrodzenie

nie uczy was,e dlama, jeeli

wosy zapuszczaj est tohab?
15. Ale niewiasta jeli zapu-

szcza wosy, jest to ku jej

chwale, dla tego, e wosy da-

ne jej s za oson.
16. Ajeli kto chce by swar-

liwym, my takiego obyczaju

nie mamy, ani zbory Boe.
17. A to zalecajc, nie chwa-

l, e si schodzicie nie ku lep-

szemu, ale ku gorszemu.

18. Albowiem naprzód sysz,
e gdy si schodzicie w zborze,

rozerwania bywaj midzy wa-
mi; i poniekd wierz.
19. Bo muszby stronnictwa

midzy wami, aby ci, którzy

s dowiadczeni, byli jawni

midzy wami.
20. Grdy si tedy wespó scho-

dzicie, nie jest to poywaWie-
czerz Pask;
21. Albowiem kady spieszy

ze zjedzeniem wasnej wiecze-

rzy, i jeden aknie, a drugi jest

pijany.

22. Czy domów nie macie, by
je i pi? albo zborem Boym
gardzicie i zawstydzacie tych,

którzy nie maj? Có wam rze-

k? pochwal was za to? nie

pochwal.

II. 23. Albowiem jam wzi
od Pana to, co wam podaem,
e Pan Jezus tj nocy, której

by wydany, wzi chleb,

24. A podzikowawszy, za-
ma i rzek: Bierzcie, jedzcie;

to jest ciao moje, które za was
bywa amane; to czycie na

pamitk moj.
25. Take i kielich, gdy byo

po wieczerzy, mówic: Ten
kielich jest to nowy testament

we krwi mojej; to czycie, ile-

kro pi bdziecie, na pami-
tk moj.
26. Albowiem ilekrobycie

jedli ten chleb, i pili ten kie-

lich, mier Pask opowiada-

cie, a przyjdzie.

27. A tak, ktoby jad ten

chleb, albo pi ten kielich Pa-
ski niegodnie, bdzie winien

ciaa i krwi Paskiej.

28. Nieche tedy czowiek
samego siebie dowiadcza, a

tak niech je z chleba tego, i z

kielicha tego niechaj pije.

29. Albowiem kto je i pije

niegodnie, sd sobie samemu
je i pije, nie rozróniajc ciaa
Paskiego.
30. Dla tego midzy wami

wielu jest sabych i chorych, i

nie mao zasno.
31. Bo gdybymy si sami

osdzali, nie bylibymy sdze-
ni.

32. Lecz gdy bywamy s-
dzeni, od Pana bywamy kara-
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ni, abymy ze wiatem nie byli

potpieni.

33. Atak, bracia moi, gdy si
schodzicie, aby je, oczeki-

wajcie jedni drugich.

34. A jeli kto aknie, niech

je w domu, abycie si na sd
nie schodzili. A inne rzeczy,

gdy przyjd, postanowi.

ROZDZIA 12.

I. rónoci darów aski sucych ku wspólnemu
zbudowaniu 1—13. II. Jak w jednm ciele

wiele jest czonków 14—27. HI. tak i w Ko-
ciele wiele jest posug 28—31.

r\ DUCHOWYCH za da-" rach nie chc, bracia, aby-

cie wiedzie nie mieli.

2. Wiecie, e gdycie poga-

nami byli, do bawanów nie-

mych, jak was wodzono, dali-

cie si prowadzi.
3. Przeto oznajmuj wam,e

nikt mówicy przez Ducha Bo-

ego nie wyrzecze przekl-

stwa na Jezusa, i nikt nie mo-
e nazwa Jezusa Panem, tyl-

ko przez Ducha witego.
4. A róne s dary aski, ale

Duch ten sam.

5. 1 róne s posugi, ale Pan
ten sam.

6. I róne s dziaania, ale

Bóg ten sam, który sprawuje

wszystko we wszystkich.

7. A kademu bywa dane ob-

jawienie Ducha ku poytkowi.
8. Albowiem jednemu przez

Ducha bywa dana niowa m-

droci, a drugiemu mowa u-

miejtnoci przez tego Ducha,

9. A innemu wiara w tyme
Duchu, a innemu dar uzdra-

wiania w tyme Duchu, a inne-

mu czynienie cudów, a innemu
proroctwo, a innemu rozezna-

nie duchów,

10. A innemu rozmaite jzy-
ki, a innemu wykadanie jzy-
ków.
11. A to wszystko sprawuje

jeden i tene Duch, udzielajc

z osobna kademu, jak chce.

12. Albowiem jak ciao jest

jedno, a czonków ma wiele,

ale wszystkie czonki ciaa je-

dnego, cho ich wiele jest, s
jednem ciaem, tak i Chrystus.

13. Albowiem przez jednego

Ducha my wszyscy w jedno

ciao jestemy ochrzczeni, czy

ydzi, czy Grecy, czy niewol-

nicy, czy wolni, i wszyscy na-

pojeni jestemy w jednego Du-
cha.

H. 14. Albowiem i ciao nie

jestjednym czonkiem, ale wie-

loma.

15. Jeliby rzeka noga: po-

niewa nie jestem rk, nie na-

le do ciaa; czyli dla te*>»>

nie naley do ciaa?
16. A jeliby rzeko ucho: po-

niewa nie jestem okiem, nie

nale do ciaa; c/yli dla t«

nie naley do ciaa?

17. Jeli/ wszystko ciao jest

okiem, gdzie such? a je
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wszystko suchem, gdzie po-

wonienie?

18. Lecz Bóg- uoy czonki,

kady z nich z osobna w ciele,

jak chcia.

19. A jeliby wszystkie byy
jednym czonkiem, gdzieby
byo ciao?
20. Lecz czonków wiele, a

ciao jedno.

21. Nie moe tedy oko powie-

dzie rce: nie potrzebuj cie-

bie, albo znowu gowa nogom

:

nie potrzebuj was.

22. Owszem, daleko wicej
czonki, które si zdaj by
sabszemi w ciele, potrzebne

s;
23. A które mamy za mniej

szlachetne w ciele, te otaczamy
wikszem poszanowaniem, a

nieprzystojnym czonkom na-

szym daje si wiksz przy-

stojno,
24. Przystojne za czonki na-

sze tego nie potrzebuj; lecz

Bóg zoy ciao, dajc mniej

doskonaemu wiksze posza-

nowanie,

25. Aby nie byo rozdwojenia

w ciele, ale eby czonki jedne
o drugich miayjednakowe sta-

ranie.

26. 1 jeli jeden czonek cier-

pi, cierpi z nim wszystkie

czonki; a jeli jest uczczony
jeden czonek, raduj si z nim
wszystkie czonki.

27. Lecz wy jestecie ciaem

( ln\ stusowm, a z osobna

czonkami.
III. 28. A niektórych Bóg p<>

stanowi w kociele, naprzód

Apostoów, powtóre proroków,

potrzecie nauczycieli, potem

da moc czynienia cudów, po-

tem dary uzdrawiania, poma-

gania, rzdzenia, rozmaite j-
zyki.

29. Czy wszyscy s Aposto-

ami? czy wszyscy prorokami?
czy wszyscy nauczycielami?

czy wszyscy cudotwórcami?

30. Czy wszyscy maj dary

uzdrawiania? czy wszyscy j-
zykami mówi? czy wszyscy
wykadaj?
31. Starajcie si usilnie o le-

psze dary; a ja wam jeszcze

zacniejsz drog wskazuj.

ROZDZIA 13.

I. O mioci, bez której wszelkie dary aski s ni-

czem 1—3. II. Jej wasnoci i jej wieczno
4—13.

/CHOBYM mówi jzykami^ ludzkiemi i anielskiemi, a

mioci nie mia, jestem jako

mied brzczca, lub cymbay
brzmice.
2. 1 chobym mia proroctwo,

i wiedzia wszystkie tajemnice,

i mia wszelk umiejtno, i

chobym mia wszystk wiar,
tak, e góry bym przenosi, a

mioci nie mia, jestem ni-

czem.

3. I chobym rozda ubogim

cay swój majtek, i chobym
20

'
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ciao swoje odda na spalenie,

a mioci nie mia, nic mi to nie

pomoe.
II. 4. Mio jest cierpliwa,

askawa, mio nie zazdroci,

mio nie wynosi si, nie na-

dyma si,

5. Nie czyni nic nieprzystoj-

nego, nie szuka swego, nie

jest porywcza, nie myli ze-
go;

6. Nie raduje si z niespra-

wiedliwoci, ale si raduje z

prawdy;
7 .Wszystko pokrywa,wszyst-

kiemu wierzy, wszystkiego si
spodziewa, wszystko znosi.

8.Mio nigdy nie ustaje; bo

cho s proroctwa, zniszczej;

cho jzyki, ustan; cho u-

miejtno, wniwecz si obróci.

9. Albowiem w czci znamy,
i w czci prorokujemy.

10. Ale gdy przyjdzie dosko-

nao, wtedy to, co jest w cz-
ci, wniwecz si obróci.

11. Gdy byem dzieciciem,

mówiem jak dzieci, myla-
em jak dzieci, sdziem jak

dzieci, lecz gdym si sta m-
em, zaniechaem rzeczy dzie-

cinnych.

12. Albowiem teraz widzimy
przez zwierciado, niby w za-

gadce, a wówczas twarz w
twarz; teraz poznaj w czci,
a wówczas poznam tak, jak

poznany jestem.

13. A tak zostaje wiara, na-

dzieja, mio, te trzy; lecz z

nich wiksza jest mio.

ROZDZIA 14.

I. Wyszo prorokowania nad mówieniem jzy-
kami 1—25. II. Jak w zborze darów tych uy-
wa naley 26—33. III. Niewiastom nie przy-

stoi naucza w zborze 34—40.

^CIE do mioci; staraj-

•*-^ cie si te usilnie o dary

duchowe; lecz najwicej, aby
prorokowa.
2. Albowiem kto mówi jzy-

kiem niezrozumiaym, nie lu-

dziom mówi, ale Bogu ; bo nikt

nie sucha, lecz on duchem mó-
wi tajemnice.

3. Ale kto prorokuje, mówi
ludziom ku zbudowaniu i napo-

mnieniu i pocieszeniu.

4. Kto jzykiem niezrozumia-

ym mówi, samego siebie bu-

duje; ale kto prorokuje, ten

zbór buduje.

5.A chciabym, abycie wszy-

scy jzykami mówili, ale wi-
cej, abycie prorokowali ; albo-

wiem wikszy jest ten, co pro-

rokuje, ni ten, co jzykami
mówi, chyba eby wykada,
by zbór mia zbudowanie.

6. Tak tedy, bracia, jeeli

przyjd do was, jzyka mi mó-

wic, jaki poytek wam piw
nios, jelibym wam nie mówi
czy to przez objawienie,

przez umiejtno, ozy pr

proroctwo, czy przez nauk?
7. Wszak i rzeczy martwe,

które dwik wydaja., jak pi
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szczaka albo cytra, gdyby nie

wydaway rónicy dwików,
jakeby pozna, co graj na

piszczace, lub na cytrze?

8. Jeli bowiem trba niewy-

rany gos wydaje, któ si do

boju gotowa bdzie?
9. Tak i wy, jeli jzykiem

nie wydacie mowy dobrze zro-

zumiaej, jake pozna, co si
mówi? albowiem bdziecie mó-
wili tylko na wiatr.

10. Wielka zaiste jest rozmai-

to gosów na wiecie, a a-
den z nich nie jest bez znacze-

nia.

11. Jelibym tedy nie zna
mocy gosu, bd temu, który

mówi, cudzoziemcem ; a ten, co

mówi, bdzie mi take cudzo-

ziemcem.

12. Tak i wy, poniewa gor-

liwie dacie darów ducho-

wych, starajcie si obfitowa
ku zbudowaniu zboru.

13. Dla tego, kto mówi jzy-
kiem niezrozumiaym, niech

si modli, aby móg wykada.
14. Bo jeeli si modl jzy-

kiem niezrozumiaym, modli

si duch mój; ale rozum mój
nie przynosi poytku.
15. Có tedy? Bd si mo-

dli duchem, bd si modli i

rozumem; bd piewa du-

chem, bd piewa i rozumem.
16. Bo jeeli bdziesz bogo-
sawi duchem, jake ten, któ-

ry jest z prostaczków, na two-

je dzikczynienie rzecze A-

men, poniewa nie wie, co mó-
wisz?

17. Ty wprawdzie piknie
dzikujesz, ale si drugi nie

buduje.

18. Dzikuj Bogu memu, e
wicej, ni wy wszyscy, jzy-
kami mówi,
19. A wszake w zborze wo-

l pi sów zrozumiale powie-

dzie, aby i innych nauczy,
nieli dziesi tysicy sów j-
zykiem niezrozumiaym.

20. Bracia! nie bdcie dzie-

mi rozumem, ale bdcie dzie-

mi w zem, a rozumem bd-
cie dorosymi.
21.W Zakonie napisano: In-

nemi jzykami i innemi warga-

mi mówi bd ludowi temu;

ale i tak mnie nie usuchaj,
mówi Pan.

22. Przeto jzyki s na znak
nie dla wierzcych, ale dla nie-

wierzcych, a proroctwo nie

dla niewierzcych, ale dla

wierzcych.
23. Jeeli si tedy cay zbór

zejdziewjedno miejsce, i wszy-

scy jzykami niezrozumiaemi

mówi bd, a wejd tam pro-

staczkowie albo niewierni, czy

nie rzek, e szalejecie?

24. Ale jeeli wszyscy proro-

kuj, a wejdzie jaki niewierny

albo prostaczek, przez wszyst-

kich przekonywany, przez

wszystkich sdzony bywa.
20*
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25. A tak skrytoci serca je-

go bywaj objawione, i tak u-

padszy na twarz, odda pokon
Bogu, wyznajc,e prawdziwie

Bóg jest w was.

II. 26. Có tedy, bracia? Gdy
si schodzicie, kady z was ma
psalm, ma nauk, ma jzyk,
ma objawienie, ma wykad;
wszystko to niech bdzie ku
zbudowaniu.

27. Jeli kto jzykiem nie-

zrozumiaym mówi, niech to

bdzie po dwóch albo najwi-
cej po trzech, i to na przemia-

ny, a jeden niech wykada.
28. Jeeli za nie bdzie ni-

kogo, ktoby wykada, to niech

milczy w zborze, a mówi sobie

i Bogu.
29. Prorocy za niech mówi

dwaj albo trzej, a inni niech

rozsdzaj.
30. Jeeli za innemu z sie-

dzcych bdzie co objawione,

niech pierwszy milczy.

31. Bo moecie wszyscy je-

den po drugim prorokowa, aby
si wszyscy uczyli i wszyscy
pocieszeni byli.

32. 1 duchy proroków s pod-

dane prorokom

;

33. Albowiem Bóg nie jest

Bogiem nieporzdku, ale poko-

ju, jak we wszystkich zborach

u witych.
III. 34. Niewiasty wasze niech

milcz w zborach; albowiem
nie pozwolono im mówi, lecz

maj by poddane, jak i Zakon
mówi.

35. Ajeli si czego chc nau-

czy, niech w domu mów
swoich pytaj, bo nie przystoi

niewiastom w zborze mówi.
36. Czyli od was wyszo so-
wo Boe? czyli tylko do was
samych przyszo?
37. Jeli kto uwaa siebie za

proroka albo duchowego, niech

pozna,e to, co wam pisz, jest

rozkazaniem Paskiem.
38. A jeli kto nie wie, nie-

chaj nie wie.

39. A tak, bracia, starajcie si
usilnie o to, abycie proroko-

wali, i jzykami mówi nie za-

braniajcie.

40. Wszystko niech bdzie
przystojnie i porzdnie.

ROZDZIA 15.

I. Zmartwychwstanie Chrystusa Pana jest pe-

wnoci zmartwychwstania umarych 1—34.

II. W jakiem ciele zostan wzbudzeni umarli

35—50. HI. O przemienieniu ywych w dniu

sdu ostatecznego 51—58.

OZNAJMUJ wam, bra-

-^- cia, Ewangielij, któr
wam opowiedziaem, którcie
te przyjli, i w której stoicie,

2. Przez któr te zbawienia

dostpujecie, jeli pamitacie

tak, jak wam opowiedziaem,

chyba ecie napróno uwie

rzyli.

3. Albowiem naprzód poda-

em wam, co sam otrzymaem,

e Chrystus umar za grzechy

nasze wedug Pism,
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4. I e by pogrzebiemy, i e
zmartwychwsta dnia trzecie-

go wedug Pism,

5. 1 e widziany by od Kefa-

sa, potm od dwunastu.

6. Potem widziany by przez

wicej ni piciuset braci na-

raz, z których wiksza cz
dotd yje, a niektórzy zasnli.

7. Potem by widziany przez

Jakóba, potem przez wszyst-

kich Apostoów.
8. A na ostatku po wszystkich

ukaza si i mnie, jako podo-
wi poronionemu.

9. Bom ja najmniejszy z Apo-
stoów, który nie jestem go-

dzien nazywa si Apostoem,
dla tego, em przeladowa ko-

ció Boy.
10. Lecz ask Bo jestem

tm, czm jestem, a aska jego
ku mnie nie bya daremn;
lecz bardziej ni oni wszyscy
pracowaem, wszake nie ja,

ale aska Boa, która jest ze

mn.
11. Przeto czy ja, czy oni,

tak my opowiadamy, tak te
uwierzylicie.

12. A jeeli si o Chrystusie

opowiada,e z martwych wzbu-
dzony zosta, jake mówi nie-

którzy midzy wami, e nie-

masz zmartwychwstania?
13. Jeli za niema zmar-

twychwstania, to i Chrystus
wzbudzony nie zosta.

14. A jeli Chrystus wzbu-

dzony nie zosta, tedy i kaza-

nie nasze daremne, daremna
te wiara wasza,

15. Jestemy te faszywy-
mi wiadkami Boymi, bomy
wiadczyli o Bogu, e Chry-

stusa wzbudzi, którego nie

wzbudzi, jeli umarli nie by-

waj wzbudzeni.

16. Albowiem jeli umarli nie

bywaj wzbudzeni, to i Chry-

stus nie zosta wzbudzony.
17. A jeli Chrystus nie zo-

sta wzbudzony, daremna jest

wiara wasza; jeszczecie w
grzechach swoich;

18. Zatem i ci poginli, któ-

rzy zasnli w Chrystusie.

19. Bo jeli tylko w tern y-
ciu nadziej mamy w Chrystu-

sie, ze wszystkich ludzi jeste-

my najnieszczliwsi.

20. Ale Chrystus z martwych
wzbudzony zosta ; sta si pier-

wiastkiem tych, którzy zasnli

;

21. Poniewa bowiem przez

czowieka mier, przez czo-
wieka te i powstanie umar-

ych.
22. Albowiem jak w Adamie

wszyscyumieraj, tak iw Chry-

stusie wszyscy oywieni bd.
23. Kady za w swoim po-

rzdku: pierwiastek Chrystus,

a potem ci, co s Chrystusowi,

w czasie przyjcia jego;

24. A potem koniec, gdy
odda królestwo Bogu i Ojcu,

gdy zniszczy wszelk zwierz-
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clmo i wszelk wadz i

moc.

25. Bo on musi panowa, pó-

ki nie pooy wszystkich nie-

przyjació pod nogi jego.

26. A jako ostatni nieprzyja-

ciel bdzie zniszczon mier.
27. Bo wszystko podda pod

nogi jego. A gdy mówi, e
wszystko jest poddane, jawn
jest rzecz,e oprócz tego, któ-

ry mu wszystko podda.
28. A gdy mu wszystko pod-

dane bdzie, tedy te i sam Syn
bdzie poddany temu, który

mu podda wszystko, aby Bóg
by wszystkiem we wszyst-

kich.

29. Bo có uczyni ci, którzy

si chrzcz nad umarymi? Je-

li umarli wcale nie bywaj
wzbudzeni, dla czego chrzcz
si nad umarymi?
30. Dla czegó i my naraa-
my si na niebezpieczestwa

kadej godziny?

31. Codzie umieram, wiad-
cz si chwa wasz, któr
mam w Jezusie Chrystusie, Pa-

nu naszym.

32. Jeli obyczajem ludzkim

potykaem si z dzikiemi zwie-

rztami w Efezie, có mam za

poytek, jeli umarli nie by-

waj wzbudzeni? Jedzmy i pij-

my, bo jutro pomrzemy.
33. Nie bdcie; ze rozmo-

wy psuj dobre obyczaje.

34. Otrzewiejcie jak naley

i nie grzeszcie; albowiem nie-

którzy nie znaj Boga; mówi
ku zawstydzeniu waszemu.
II. 35. Ale rzecze kto: jak

wzbudzeni bywaj umaili, i w
jakiem ciele przyjd?
36. O nierozsdny! co ty sie-

jesz, nie oyje, jeli nie u-

mrze.

37. 1 co siejesz, nie ciao, któ-

re ma wyró, siejesz, ale goe
ziarno, naprzykad pszeniczne,

lub inne jakie;

38. Ale Bóg daje mu ciao,

jak chce, i kademu nasieniu

jego wasne ciao.

39. Nie kade ciao jest je-

dnakiem ciaem; ale inne jest

ciao ludzi, inne ciao bydlt,

inne ryb, a inne ptaków.

40. 1 s ciaa niebieskie i cia-

a ziemskie; lecz inna jest

chwaa niebieskich, a inna

ziemskich

;

41. Inna chwaa soca, a

inna chwaa ksiyca, i in-

na chwaa gwiazd: albowiem

gwiazda od gwiazdy róni si
w chwale.

42. Tak i powstanie umar-

ych. Bywa siane w skazitel-

noci, wzbudzone w nieskazi-

telnoci
;

43. Bywa siane w szpetnoei.

wzbudzone w chwale; bywa
siane w nieinoc\ . w /budzone

w mocy; bywa siane eialo du-

sza yjce, wzbudzone eialo

duchowe.
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44. Jest ciao dusz yjce,
jest te ciao duchowe.

45. Tak te napisano: Sta
si pierwszy czowiek Adam
duszyjc, ostatni Adam du-

chem oywiajcym.
46. Wszake nie pierwej du-

chowe, ale dusz yjce, potem
duchowe.

47. Pierwszy czowiek z zie-

mi ziemski; drugi czowiek
Pan z nieba.

48. Jaki ziemski, tacy i ziem-

scy; i jaki niebieski, tacy i

niebiescy.

49. A jak nosilimy obraz

ziemskiego, bdziemy nosili i

obraz niebieskiego.

50. Tojednak powiadam, bra-

cia, e ciao i krew odziedzi-

czy nie mog królestwa Boe-
go, ani skazitelno nie odzie-

dziczy nieskazitelnoci.

III. 51. Oto tajemnic wam
powiadam ; nie wszyscy zanie-

my, ale wszyscy przemienieni

bdziemy,
52

.

Natychmiast,w okamgnie-
niu, na trb ostateczn; albo-

wiem zatrbi, i umarli wzbu-
dzeni bd nieskazitelni, a my
bdziemy przemienieni.

53. Bo musi to, co skazitelne,

przyoblec si w nieskazitel-

no, i co miertelne, przyoblec

si w niemiertelno.
54. A gdy to, co skazitelne,

przyoblecze si w nieskazitel-

no, i to, co miertelne, przy-

oblecze si w niemiertelno,
tedy si wypeni sowo napisa-

ne: Poknita jest mier w
zwycistwo.
55. Gdzie jest, o mierci! -
do twoje? gdzie, o pieko!
zwycistwo twoje?

56. Lecz dem mierci jest

grzech, a moc grzechu jest

zakon.

57. Ale Bogu niech bd dzi-

ki, który nam da zwycistwo
przez Pana naszego Jezusa

Chrystusa.

58. A tak, bracia moi mili,

bdcie stali, niewzruszeni, za-

wsze obfitujcyw sprawie Pa-
skiej, wiedzc, e praca wasza
nie jest daremna w Panu.

ROZDZIA 1 6.

I. Wzywa do zbierania skadek na ubogich, które,

gdy przyjdzie, do Jerozolimy odeszle 1—9.

II. Tymoteusza polecajc, wzywa, aby jemu i

pracujcym w Panu poddani byli 10— 18.

ITI. Pozdrowienia 19—24.

CO do skadki na witych,
-^- czycie i wy tak, jak po-

stanowiem w zborach, które

s w Gralacyi.

2. Pierwszego dnia w tygo-

dniu niech kady z was odka-
da u siebie, zbierajc, wedug
tego jak mu si powodzi, eby
nie wtedy dopiero skadki czy-

nione byy, kiedy ja przyjd.

3. A gdy przyjd, tych, któ-

rych uznacie, poszl z listami,

aby odnieli wasz dar dobro-

czynny do Jerozolimy.

4. A jeliby suszn rzecz
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byo ebym i ja si uda, pój-

d ze m\v<\ razem.

5. A przyjd do was, gdy
przejd Macedonij (bo udaj
si przez Macedonij).

6. U was za, by moe, zaba-

wi, albo i przezimuj, abycie
wy mi odprowadzili, dokd-
kolwiek pójd.
7. Nie chc bowiem widzie

was teraz, przechodzc mimo;
ale spodziewam si pozosta u
was czas niejaki, jeli Pan do-

zwoli.

8. A zostan w Efezie a do

Pidziesitnicy.
9. Albowiem drzwi mi s o-

twarte wielkie i ku dziaaniu,

& przeciwników^ wiele.

II. 10. Jeli za przyjdzie Ty-
moteusz, patrzcie, aby bez bo-

jani by u was, bo dzieo Pa-
skie sprawuje, jak i ja.

11. Przeto niechaj go nikt

nie lekceway ; ale odprowad-
cie go w pokoju, aby przyszed
do mnie ; bo go czekam z bra-
mi.

12. A co do brata Apollosa, to

go bardzo prosiem, eby po-

szed do was z brami; i wcale

nie mia chci pój teraz;

przyjdzie jednak, gdy czas po

temu mie bdzie.

13. Czuwajcie, stójcie w wie-

rze, bdcie mni, bdcie mo-
cni;

14. Wszystko u was niech si
dzieje w mioci.
15. A prosz was, bracia: zna-

cie dom Stefana, e jest pier-

wiastkiem Achai, i e siebie

oddali na posugiwanie wi-
tym,

16. Bdcie i wy ulegli ta-

kim, i kademu pomagajce-
mu i pracujcemu.
17. A ciesz si z przyjcia

Stefana i Fortunata i Achaika,

bo oni nieobecno wasz za-

stpili
;

18. Uspokoili bowiem ducha

mego i waszego; szanujcie te-

dy takich.

III. 19. Pozdrawiaj was zbo-

ry, które s w Azyi. Pozdra-

wiaj was wielce w Panu A-
kwilas i Pryscylla, ze zborem,

który jest w domu ich.

20. Pozdrawiaj was bracia

wszyscy. Pozdrówcie jedni

drugich z pocaowaniem wi-
tom.

21. Pozdrowienie moj Pa-

wa rk.
22. Jeli kto nie miuje Pana

Jezusa Chrystusa, niech b-
dzie przeklty, Maran a ta.

23. aska Pana Jezusa Chry-

stusa niech bdzie z wami.

24. Mio moja niech bdzie
z wami wszystkimi w Chrystu-

sie Jezusie. Anion.

Pienr-zy list do Koryntów piany i mit
i Aoluiiku i Tymot.
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LIST DRUGI APOSTOA S. PAWA
DO

KORYNTÓW.
ROZDZIA 1.

I. Pawe . pozdrawia Koryntów i dzikuje Bogu
za lask mu okazan w uciskach 1—14. II.

Podaje przyczyny dla których do Koryntu
nie przyszed 15—24.

DAWE, Aposto Jezusa
-*- Chrystusa przez wol Bo-

, i Tymoteusz brat, zborowi

Boemu, który jest w Koryn-
cie, ze wszystkimi witymi,
którzy s w caej Achai,

2. aska wam i pokój od Bo-

ga Ojca naszego i Pana Jezu-

sa Chrystusa.

3. Bogosawiony Bóg i Oj-

ciecPana naszegoJezusaChry-

stusa, Ojciec miosierdzia i Bóg
wszelkiej pociechy,

4. Pocieszajcy nas w ka-
dym ucisku naszym, abymy
równie pociesza mogli tych,

którzy s w jakimkolwiek u-

cisku, t pociech, któr Bóg
nas samych pociesza.

5. Bo jak obfituj w nas cier-

pienia Chrystusowe, tak przez

Chrystusa obfituje i pociecha

nasza.

6. Bo czy bywamy ucinieni,

to dla waszej pociechy i zba-

wienia, które jest skuteczne w
znoszeniu tych samych cier-

pie, które i my znosimy; czy

pocieszeni bywamy, to dla wa-
szej pociechy i zbawienia;

7. A nadzieja nasza mocna
jest o was, poniewa wiemy, i
jak jestecie uczestnikami cier-

pie, tak i pociechy.

8. Albowiem nie chcemy, aby-

cie nie mieli wiedzie, bracia,

o ucisku naszym, który nas spo-

tka w Azyi, emy byli zbyt

obcieni nad siy, tak emy
zaczli powtpiewa o yciu.

9. Ale sami w sobie mielimy
wyrok mierci, abymy nie u-

fali w sobie samych, ale w Bo-

gu, który wzbudza umarych;
10. Który wyrwa nas od tak

wielkiej mierci i wyrywa, w
którym nadziej mamy, e i

jeszcze wyrwie;
1 1

.

Jeeli i wy pomoecie mo-
dli si za nas, aby za ten dar,

który przez wielu nam jest o-

kazany, byy te od wielu o-

sób dziki za nas czynione.

12. Albowiem ta jest chluba

nasza, wiadectwo sumienia

naszego, emy w prostocie i

w szczeroci boskiej, nie w cie-

lesnej mdroci, ale w asce
Boej yli na wiecie, najbar

dziej za u was.



314 List II do Koryntów, 1. 2

13. Albowiem nic innego wam
nie piszemy, tylko to, co czy-

tacie, albo te poznajecie, a

spodziewam si, e i do koca
poznacie,

14. Jakecie te nas poezci
poznali, emy chlub wasz,
jak i wy nasz w dzie Pana
Jezusa.

II. 15. I z t ufnoci chcia-

em pierwej przyj do was, a-

bycie powtórn ask odebra-

li;

16. I przez was przej do

Macedonii, i z Macedonii zno-

wu przyj do was, i przez was
by odprowadzony do Judei.

17. To tedy przedsibiorc,
czyli lekkomylnie postpi-

em? albo to, co przedsibior,

czyli wedug ciaa przedsi-

bior, aby u mnie byo: Tak
tak i Nie nie?

18. Ale wierny jest Bóg, e
mowa nasza do was nie bya
Tak i Nie.

19. Albowiem Syn Boy Je-

zus Chrystus, który midzy
wami przez nas jest opowiada-

ny, przeze mnie i przez Sylwa-
na i Tymoteusza, nie by Tak
i Nie; ale w nim byo Tak.
20. Bo ile jest obietnic Bo-

ych, w nim s Tak, i w nim
s Amen, na chwaBo przez

nas.

21. A ten, który nas utwier-

dza z wami w Chrystusa, i któ-

ry nas namaci, Bóg jest;

22. Który te na nas piecz
pooy, i da zadatek Ducha
w serca nasze.

23. Ja za Boga przyzywam
na wiadka, na dusz moj, e
oszczdzajc was, dotd nie

przyszedem do Koryntu;
24. Nie, e mamy panowanie

nad wiar wasz, ale i jeste-

my uczestnikami radoci wa-
szej; bo wiar stoicie.

ROZDZIA 2.

I. Pawe . dalej usprawiedliwia opónienie swej

podróy 1—4. II.Wyczonego grzesznika przy-

j zaleca 5—11. HI. Dzikuje Bogu za bogo-
sawiestwo opowiadania Ewangielii 12— 17.

POSTANOWIEM sam
-^*- w sobie nie przyj do

was znowu z zasmuceniem.

2. Bo jeli ja was zasmucam,
któ jest, coby mi rozweseli,

jeeli nie ten, który przeze mnie

jest zasmucony?
3. A to samo wam napisaem,

abym przyszedszy nie mia
smutku od tych, z których na-

leao mi si radowa, pewny
bdc o was wszystkich, e ra-

do moja bdzie i dla was
wszystkich radoci.
4. Albowiem z wielkiego u-

cisku i utrapienia serca, i z wie-

lu zami pisaem do was, nie

ebycie byli zasmuceni, ale

ebycie poznali mio, któ-

r nader obficie mam ku wam.

II. 5. Jeli tedy kto zasinueil,

nie mnie zasinueil, ale ponie
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kd, abym nic powiedzia za

wiele, was wszystkich.

6. Dosy ma taki na zgromie-

niu tóm, które si stao od wie-

lu,

7. Tak, e raczej przeciwnie

przebaczcie mu i pocieszcie, a-

by takiego zbytni smutek nie

poar.
8. Przeto prosz was, aby-

cie mio ku niemu umocnili.

9. Albowiem dla tego i napi-

saem, aby pozna dowiadcze-
nie wasze, czy we wszystkiem

posuszni jestecie.

10. A komu wy co odpuszcza-

cie, temu i ja; gdy i ja, komu
odpuciem, jeeli co odpuci-

em, to dla was w obliczu Chry-

stusa,

11. eby was szatan nie pod-

szed, albowiem zamysy jego

nie s nam tajne.

III. 12. A gdym przyszed do

Troady dla opowiadaniaEwan-
gielii Chrystusowej, a drzwi mi

byy otwarte w Panu,

13. Nie miaem spokojuw du-

chu swoim, dla tego, em nie

znalaz Tytusa, brata mego;
ale poegnawszy si z nimi, po-

szedem do Macedonii.

14. Lecz chwaa Bogu, który

nam zawsze daje zwycistwo
w Chrystusie, i objawia won-
no poznania go przez nas na

kadem miejscu.

15. Bomy dobr wonnoci
ChrystusowBogu w tych, któ-

rzy zbawieni bywaj, i w tych,

którzy gin,
16. Tym wonnoci mierci

ku mierci, tamtym wonnoci
ywota ku ywotowi; a do te

go któ jest zdatny?

17. Bo nie jestemy jako wie-

lu, którzy faszuj Sowo Bo-

e; ale jako ze szczeroci, ale

jako z Boga, przed obliczeni

Boem w Chrystusie mówimy.

ROZDZIA S.

I. Pawe . zalecenia go niepotrzebuje 1—3. II.

Mówi o wyszoci posugiwania Nowego Te-

stamentu w porównaniu z po-ugiwaniem Sta-

rego Testamentu 4—18.

/^iZY poczynamy znowu za-^ leca samych siebie? czy

potrzebujemy, jak niektórzy,

listów, zalecajcych do was, al-

bo zalecajcych od was?
2. Listem naszym wy jeste-

cie, napisanym w sercach, któ-

ry znaj i czytaj w7szyscy lu-

dzie
;

3. Grdy na was jawnem jest,

ecie listem Chrystusowym,
przez usug nasz sporzdzo-
nym, napisanym nie atramen-

tem, ale Duchem Boga ywego,
nie na tablicach kamiennych, a-

le na cielesnych tablicach serca.

II. 4. A tak ufno mamy
przez Chrystusa ku Bogu;
5. Nie ebymy zdolni byli

pomyle co od siebie samych,

jako z siebie samych, lecz zdol-

no nasza z Boga jest;

6. Który te uzdolni nas by
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sugami Nowego Testamentu,

nie litery, ale ducha; bo litera

zabija, a duch oywia.
7

.

Bo jeli posugiwaniemier-
ci, literami wyraone na tabli-

cach kamiennych, miao chwa-

, tak e synowie Izraelscy

nie mogli patrze na oblicze

Mojesza dla chway oblicza

jego przemijajcej,

8. Jake daleko wicej posu-
giwanie ducha nie ma mie
chway?
9. Bo jeli posugiwanie pot-

pienia jest chwa, daleko wi-
cej obfituje w chwa posugi-

wanie sprawiedliwoci.

10. Albowiem i to, co miao
chwa, nie ma chway z tej

strony, z powodu onej przewy-
szajcej chway.
11. Bojeli to, co przemija,ma
chwa, daleko wicej chway
ma to, co trwa.

12. Majc przeto tak nadzie-

j, wielkiej miaoci w mowie
uywamy.
13. 1 nie tak jak Mojesz, któ-

rykad zasonna obliczeswo-

je, aby synowie Izraelscy nie

patrzyli na koniec tego, co prze-

mija;

14. Ale zatwardziae zostay
ich umysy; albowiem a do

dnia dzisiejszego ta zasona
przy czytaniu Starego Testa-

mentu zostaje nieodkryta, po-

niewa w Chrystusie przemija;

15. Ale a do dnia dzisiejsze-

go, gdy czytaj Mojesza, za-

sona ley na ich sercu.

16. Lecz skoro si do Pana
nawróc, odjta bdzie zaso-
na.

17. Ale Pan jest Duchem; a

gdzie Duch Paski, tam wol-

no.
18. Lecz my wszyscy, którzy

odkrytm obliczem na chwa
Pask jak w zwierciedle pa-

trzymy, w to wyobraenie
przemienieni bywamy z chwa-

y w chwa, jak od Ducha
Paskiego.

ROZDZIA 4.

I. Chwaa posugiwania Ewangielii zniewala do
wikszj wiernoci 1—6. II. i niezaley od
saboci posugujcych 7—18.

^LA tego, majc to posugi-
-*-^ wanie wedug doznanego

miosierdzia, nie sabiejemy.

2. Alemy si wyrzekli skry-

tej sromoty, nie postpujc w
chytroci, i nie faszujc So-
wa Boego ; lecz przez objawie-

nie prawdy zalecajc samych
siebie sumieniu kadego czo-

wieka przed obliczem Boem.
3. Jeli za i zakryta jest E-

wangielija nasza, zakryta jest

w tych, którzy gin,
4.W których Bóg wieku tego

olepi umysy niewiernych,

aby im nie wiecia wiato
Ewangielii chway Chrystusa,

któryjest wyobraeniom Boga.

5. Albowiem nie siebie sa

mych opowiadamy, ale Chrj
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stusa Jezusa, e jest Panem, a

siebie samych, emy sugami
waszymi dla Jezusa,

6. Poniewa Bóg, który rzek,

aby si z ciemnoci wiato
rozjania, wla jasno w ser-

ca nasze ku rozwieceniu zna-

jomoci chway Boej w obli-

czu Jezusa Chrystusa.

II. 7. A mamy ten skarb w
naczyniach glinianych , aby
wielka obfito mocy bya z

Boga, a nie z nas,

8. Zewszd uciskani, ale nie

pognbieni; zostajc w tru-

dnych okolicznociach, ale nie

rozpaczajc

;

9. Przeladowani, ale nie o-

puszczeni; powaleni, ale nie

zgubieni;

10. Zawsze mier Pana Je-

zusa na ciele noszc, aby i y-
cie Jezusa na ciele naszem ja-

wne byo.
11. Zawsze bowiem my, któ-

rzy yjemy, bywamy wyda-
wani na mier dla Jezusa, a-

by te ycie Jezusa byo ja-

wne w miertelnem ciele na-

szem.

12. Dla tego mier okazuje

moc swoj w nas, ale ycie w
was.

13. Majc tedy tego ducha
wiary, jak napisano: Uwierzy-
em, przetom te mówi,— i my
wierzymy, przeto te mówimy,
14. Wiedzc, e ten, który

wzbudzi Pana Jezusa, i nas

wzbudzi przez Jezusa, i posta-

wi z wami.

15. Bo wszystko dla was, aby
aska, obfitujca przez wielu,

rozmnoya dzikczynienie ku
chwale Boej.
16. Dla tego nie sabiejemy;

ale chocia nasz zewntrzny
czowiek niszczeje, wszake
wewntrzny z dnia na dzie
si odnawia.

17. Albowiem chwilowy, lek-

ki ucisk nasz sprawuje nam w
niezmierzonej obfitoci chwa
wiecznej wagi,

18. Grdy nie patrzymy na rze-

czy widzialne, ale na niewi-

dzialne; albowiem rzeczy wi-

dzialne s doczesne, a niewi-

dzialne wieczne.

ROZDZIA 5.

I. Chwaa Ewangielii okazuje si w nadziei ycia
przyszego 1—16. II. Usugiwanie Nowego Te-

stamentujest usugiwaniem pojednanial7—21.

TYTIEMY bowiem, e jeli
^ * nasz ziemski dom, ta le-

pianka, zburzony bdzie, ma-
my budow od Boga, dom w
niebiesiech, nie rkami zrobio-

ny, wieczny.

2. Bo w tej lepiance wzdycha-
my te, pragnc by przyoble-

czeni w mieszkanie nasze, któ-

re jest z nieba,

3. Jeeli tylko i przyobleczo-

nymi a nie nagimi znalezieni

bdziemy.
4. Albowiem, bdc w tej le-

piance, wzdychamy pod ci-
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rem, poniewa nie pragniemy
by zewleczeni, ale przyoble-

czeni, aby to, co miertelne, po-

arte byo przez ycie.
5. A ten, który nas ku temu

przysposobi, jest Bóg, który

nam te da zadatek Ducha.
6. Przeto mamy zawsze uf-

no i wiemy, e mieszkajc
w ciele, odchodzimy od Pana:
7. (Bo chodzimy wiar, a nie

widzeniem.)

8. Ufamy wic i pragniemy
raczej wyj z ciaa, a zamie-

szka u Pana.

9. Przeto te usiujemy, czy

tu bdc, czy odchodzc, podo-

ba si jemu.

10. Albowiem musimy wszys-

cy stan przed sdem Chry-

stusa, aby kady odniós we-

dug* tego, jak czyni w ciele,

czy dobrze, czy le.

11. Znajc tedy boja Pa-
sk, ludzi przekonywamy, a

Bogu jawni jestemy; mam za
nadziej, e i w waszych su-

mieniach jawni jestemy.
12. Albowiem nie znowu sie-

bie samych wam zalecamy, ale

wam dajemy powód do chlu-

bienia si z nas, ebycie mieli

co mówi tym, którzy si chlu-

bi z powierzchownoci, a nie

z serca.

13. Bo jeli od rozumu odcho-

dzimy, to dla Boga, jeli skro-

mni jestemy, to dla was.

14. Albowiem mio Chry-

stusowa ogarnia nas, jako tych

którzymy tego zdania, e je

li jeden za wszystkich umar,
to wszyscy umarli,

15. 1 e za wszystkich umar
aby ci, którzy yj, ju nie so-

bie samym yli, ale temu, któ-

ry umar za nich i zmartwych-
wsta.
16. Dla tego my odtd niko-

go nie znamy wedug ciaa, a

jelimy i znali Chrystusa we-

dug ciaa, teraz ju nie zna-

my.
II. 17. A tak, jeli kto w Chry-

stusie, ten jest nowem stworze-

niem; stare przemino, ota

wszystko stao si nowe,

18. A to wszystko z Boga,

który nas z samym sob poje-

dna przez Jezusa Chrystusa,

i da nam usugiwanie poje-

dnania,

19. Poniewa Bóg w Chry-

stusie z sob samym wiat po-

jedna, nie poczytujc im upad-

ków ich, i pooy w nas sowo
pojednania.

20. Przeto w miejsce Chry-

stusa poselstwo sprawujemy,

jak gdyby Bóg upomina przez

nas; w miejsce Chrystusa pro-

simy: pojednajcie si z Bo-

giem.

21. Albowiem on tego, który

nie znal grzechu, za nas grze-

chem uczyni, abymy si my
stali sprawiedliwoci Bo n

nim.
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ROZDZIA 6.

I. Aposto opisuje uieuaganione usugiwanie swoje

1— 10. II. Wzywa Koryntów do ycia wito-
bliwego 11—18.

JAKO wspópracownicy na-

pominamy was, abycie nie

nadaremno ask Bo przyj-

mowali,

2. (Bo mówi: Czasu przyje-

mnego wysuchaem ci, a w
dzie zbawienia poratowaem
ci; oto teraz czas przyjemny,

oto teraz dzie zbawienia.)

3. adnego w niczem nie da-

jc zgorszenia, aby nie byo
zganione usugiwanie,

4. Ale we wszystkiem zale-

cajc samych siebie, jako su-
dzy Boy, w wielkiej cierpli-

woci, w uciskach, w potrze-

bach, w utrapieniach,

5. Pod razami, w wizieniach,

w rozruchach, w trudach, w
czuwaniu, w postach,

6. W czystoci, w umiejtno-

ci, w agodnoci, w dobroci,

w Duchu witym, w mioci
nieobudnej,

7. W mowie prawdy, w mocy
Boej, z orem sprawiedliwo-

ci po prawicy i po lewicy;

8. Przez chwa ihab, przezz i dobr saw; jakby zwo-
dziciele, a jednak prawi;

9. Jako nieznani, a jednak
znani; jako umierajcy, a oto

yjemy; jako karani, a nieza-

bici;

10. Jako smutni, a jednak

zawsze weseli; jako ubodzy, a

jednak wielu wzbogacajcy:
jako nic niemajcy, a jednak

wszystko posiadajcy.

11. 11. Usta nasze otworzone
ku wam, o Koryntowie! serce

nasze rozszerzone.

12. Wycie nie cienieni w
nas, lecz cienieni we wntrzu
swojem.

13. W równ odpat (mówi
jako dzieciom) rozszerzcie sic.

i wy.
14. Nie cignijcie cudzego

jarzma z niewiernymi; bo có
za wspólno sprawiedliwoci

z nieprawoci? i co wspólnego
midzy wiatoci i ciemno-

ci?
15. Jaka zgoda midzy

Chrystusem i Belijalem? albo

co za dzia wiernego z niewier-

nym?
16. Jaka zgoda midzy wi-

tyniBo a bawanami? Wy-
cie bowiem wityni Boga
ywego, jak powiedzia Bóg:
Zamieszkam w nich i bd si
przechadza w nich, i bd Bo-

giem ich, a oni bd ludem
moim.
17. Przeto wyjdcie z poród

nich, i odczcie si, mówi Pan,

i nieczystego si nie dotykajcie,

a Ja przyjm was.

18. I bd wam jako Ojciec,

a wy bdziecie mi jako syno-

wie i córki, mówi Pan wszech-

mogcy.
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ROZDZIA 7.
I Aposto upewnia Koryntów o swej mioci 1—7.

II. Cieszy si ze skutków jakie sprawi pierw-

szy list jego 8— 16.

TPE wic obietnice majc, naj-
-*- milsi, oczyszczajmy siebie

od wszelkiej zmazy ciaa i du-

cha, wykonywajc powice-
nie w bojani Boej.
2. Pojmijcie nas; nikogomy

nie ukrzywdzili, nikogomy nie

zgorszyli, nikogomy nie pode-

szli.

3. Nie mówi tego, aby was
potpia; bom przedtem powie-

dzia, e wy w sercach naszych

jestecie tak, e z wami bymy
umierali i yli.

4. Mam wielk miao ku
wam, mam wielk chlub z

was, peen jestem pociechy,

wielce obfituj w wesele w ka-
dym ucisku naszym.

5. Albowiem gdymy przy-

szli do Macedonii, ciao nasze

nie miao adnego odpoczyn-

ku, ale we wszystkiem byli-

my ucinieni: zewntrz wal-

ki, wewntrz postrachy.

6. Ale Bóg, który pociesza u-

nionych, pocieszy nas przez

przyjcie Tytusa,

7. A nie tylko przez przyjcie

jego, ale te przez pociech,
któr by pocieszony z was,

oznajmujc nam upragnienie

wasze, wyrzekanie wasze, gor-

liwo wasz o mnie, tak, em
si wicej rozradowa.
II. 8. Bo jeli was i zasmuci-

em listem, nie auj tego,

chocia mi i al byo; bo wi-

dz, e ów list zasmuci was,

chocia na chwil.
9. Jednak teraz wesel si,

nie dla tego, ecie zasmuceni
byli, ale ecie zasmuceni byli

ku upamitaniu; albowiem by-

licie zasmuceni wedug Boga,
ebycie w niczem szkody od
nas nie ponieli.

10. Albowiem smutek, który

jest wedug Boga, sprawuje u-

pamitanie ku zbawieniu, któ-

rego nikt nie auje; ale smu-
tek wedug wiata sprawuje

mier.
11. Bo wanie to, ecie we-
dug Boga byli zasmuceni, jak

wielk w was pilno sprawi-

o? jakie uniewinienie si, ja-

kie gniewanie, jak bojaii, ja-

kie upragnienie, jak gorli-

wo,jak pomst?We wszyst-

kiem okazalicie si czystymi

w tej sprawie.

12. A tak, jeli i pisaem do

was, to nie z powodu krzywdzi-

ciela, ani z powodu pokrzyw-

dzonego, ale dla tego, eby
wam wiadoma bya pilno na-

sza o was przed obliczem Bo-

em.
13. Dla tegomy si pocieszy-

li pociech wasz; alemy sic.

daleko wicej rozradowali ra

doci Tytusa, e duch jego

przez wafi wszystkich uspoko-

jony zosta.
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14. Bo jeeli si przed nim w
czemkolwiek z was chlubiem,

nie zostaem zawstydzony; ale

jakemy wam we wszystkiem

prawd mówili, tak si te i

chluba nasza przed Tytusem
prawd okazaa.
15.1 serce jego tern przychyl-

niejsze jest dla was, gdy wspo-

mina o posuszestwie wszyst-

kich was, i jakecie go z boja-

ni i ze dreniem przyjli.

16. Raduj si tedy, e na

was we wszystkiem polega
mog.

ROZDZIA 8.

I. Pawe . wzywa, aby Koryntowie na wzór Ma-
cedoczyków zbierali skadki 1—15. II. Zaleca

osoby, które je zbiera bd 16—24.

OZNAJMUJEMY wam,
-^- bracia, o dobrodziejstwach

Boych, udzielonychw zborach

Macedoskich,
2. Ze ród wielkiego dowiad-

czenia utrapieniem obfit by-

a ich rado, i ostateczne ubó-

stwo ich obfitowao wbogactwo
ich szczeroci.

3. Bo wedug monoci, po-

wiadczam to, i nad mono
chtni,

4. Z wielkiem baganiem pro-

sili nas, abymy dar i wspól-

no posugiwania przyjli dla

witych.
5. Anie, jakemy si spodzie-

wali; ale samych siebie oddali

naprzód Panu, potem i nam z

woli Boej,

6. Tak, emy prosili Tytusa,

aby, jak przedtm pocz, tak

te i dar ten u was do koca
doprowadzi.
7. A jak we wszystko obfitu-

jecie, w wiar i w mow i w
umiejtno i we wszelk pil-

no i w mio wasz ku nam,

tak i w ten dar obfitujcie.

8. Nie mówi rozkazujc, ale

pilnoci innych dowiadcza-
jc mioci waszej, czy jest

szczera.

9. Albowiem znacie ask Pa-

na naszego Jezusa Chrystusa,

e dla was sta si ubogim, b-
dc bogatym, abycie wy ubó-

stwemjego wzbogaceni zostali.

10. A w tern daj rad; albo-

wiem to jest poyteczne wam,
którzycie nie tylko czyni, ale

i chcie rozpoczli pierwej, ro-

ku zeszego.

11. A teraz, cocie czyni po-

czli, dokoczcie, aby,jakecie
chtnie chcieli, tak i dokonali

wedug monoci.
12. Albowiem jeli wola ch-

tna, to przyjemna jest wedug
tego, co kto ma, a nie wedug
tego, czego nie ma.

13. Albowiem nie, aby inni

mieli ulg, a wy obcienie, ale,

eby dla równoci teraz wasza
obfito ulya ich niedostatko-

wi,

14. Aby te i ich obfito kie-

dy ulya waszemu niedostat-

kowi, eby si staa równo,
21
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15. Jak napisano: Kto wicie

zebra, nie mia nazbyt; a kto

mao, nie mia niedostatku.

II. 16. Ale chwaa Bogu, któ-

ry wla tak pilno ku wam
w serce Tytusa.

17. Bo zlecenie przyj, b-
dc za gorliwszym, poszed
do was dobrowolnie.

18. I posalimy razem z nim
brata, który ma pochwa po

wszystkich zborach w opowia-

daniu Ewangielii.

19. A nie tylko to, ale obra-

ny zosta przez zbory za towa-

rzysza drogi naszej z tym da-

rem, którym usugujemy ku
chwale samego Pana i ku oka-

zaniu waszej dobrej chci,

20. Strzegc si tego, eby
nam kto nie przygania z po-

wodu tej obfitoci, któr usu-
gujemy,
21. Grdy staramy si o dobro

nie tylko przed Panem, ale i

przed ludmi.
22. A posalimy z nimi bra-

ta naszego, którego pilnoci

czstomy dowiadczyli w wie-

lu rzeczach, a który jest teraz

jeszcze pilniejszy z powodu
wielkiego zaufania ku wam.
23. Co do Tytusa, to on jest

moim towarzyszem, a wzgl-
dem was wspópracownikiem;
a co do braci naszych, s oni

posami zborów, chwa Chry-

stusow.
24. Zatem dowody mioci

waszej i naszej chluby z was
dajcie im i przed obliczem zbo-

rów.

ROZDZIA 9.

I. Dalsze wezwanie do zbierania skadek 1— G. II.

ze wzgldu na hojne bogosawiestwo Boe
7—15.

ECZ o usudze dla wi-
*-* tych nie potrzeba mi wam
pisa.

2. Bo znam wasze dobre ch-
ci, z powodu których chlubi
si z was przed Macedoczy-
kami, e Achaj od roku ju
jest gotowa; a gorliwo wa-

sza wielu zachcia.
3. Posaem za braci, aeby

chluba nasza z was nie okaza-

a si daremn w tym razie,

abycie, jakem powiedzia, by-

li przygotowani;

4.Aeby niejako, skoro przyj-

d ze mn Macedoczykowie,
i znajd was nieprzygotowa-

nych, nie byo wstydu nam,

nie powiem, wam, za tak pe-

wn chlub.
5. Zdawao mi si tedy rzecz

potrzebn zawezwa braci, a-

by do was wprzód poszli i przy-

gotowali opowiedzian przed-

tem szczodrobliwo wasz, a-

eby bya gotowa, jako szczo-

drobliwo, a nie jako rzecz

przymusowa.

6. Ale mniemam: kto skpo
sieje, skpo tez bdzie; a

kto obficie sieje, obtieie tez zac

bdzie.



List II do Koryntów, 9. 10. 323

II. 7. Kady podug upodo-

bania serca, nic z alem i nie z

przymusu; bo chtnego dawc
miuje Bóg.

8. A mocen jest Bóg zla ob-

ficie na was wszelk ask,
abycie we wszystkiem zaw-

sze majc wszelki dostatek,

obfitowali dla kadego dobre-

go uczynku,

9. Jak napisano: Rozproszy,
da ubogim, sprawiedliwo je-

go zostaje na wieki.

10. Aten, który daje nasienie

siejcemu, da i chleb na po-

karm, i rozmnoy zasiew wasz,

i przysporzy owoców sprawie-

dliwoci waszej,

11. Abycie pod kadym
wzgldem byli ubogaceni ku
wszelkiej szczeroci , która

sprawuje przez nas dzikczy-
nienie Bogu.
12. Albowiem sprawa usu-

giwania tego nie tylko wype-
nia niedostatek witych, ale i

nader obfit si staje przez

wiele dzikczynie skada-
nych Bogu,
13. Gdy przez dowiadczenie

tego usugiwania chwal Bo-
ga za wasze posuszestwo wy-
znawanej przez was Ewangie-
lii Chrystusowej, i za szczer
wspólno z nimi i ze wszyst-

kimi,

14. I gdy, modlc si za was,

pragn was z powodu nader
obfitej w was aski Boej.

15. Dziki za Bogu za nie-

wysowiony dar jego.

ROZDZIA 10.

I. Aposto usprawiedliwia

ci mowy 1—6. II. oi

<* si z zarzutu wynioso-
oraz z zarzutu przecenia-
Q

stu muwy i—u. 11. uj

nia sw6j osoby 7— 18.

I~A zaPawe napominam was
^ przez cicho i agodno
Chrystusow, który, bdc o-

becny, pokorny jestem midzy
wami, lecz nieobecny, jestem

miay przeciwko wam.
2. A prosz, abym po przyby-

ciu swojem nie by miay tern

zaufaniem, w którem myl
by miaym przeciwko nie-

którym, rozumiejcym o nas,

jakobymy postpowali we-

dug ciaa.

3. Albowiem w ciele chodzc,
nie wedug ciaa walczymy
4. (Albowiem bro walczenia

naszego nie jest cielesna, ale

mocna przez Boga ku zburze-

niu miejsc obronnych),

5. Burzc zamysy i wszelk
wynioso, wynoszc si
przeciwko poznaniu Boga, i

podbijajc wszelk myl pod
posuszestwo Chrystusowe,

6.Igotowibdcukarawszel-
kie nieposuszestwo, gdy zu-

penem bdzie posuszestwo
wasze.

II. 7. Czy na to, co przed o-

czyma jest, patrzycie? Jeli kto

jest pewny siebie,e jest Chry-
stusowy, ten te z siebie same-

go niech sdzi, e jak on jest

21*
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Chrystusowy, tak i my Chry-
stusowi jestemy.
8. Albowiem, jelibym i nieco

wicj si chlubi z mocy na-

szej, któr nam da Pan ku
zbudowaniu, a nie ku zepsuciu

waszemu, nie zawstydz si;

9. Aby si nie zdawao, e
chciabym was straszy lista-

mi.

10. Albowiem mówi: listy

powane i potne, ale osobi-

sta obecno saba, i mowa nie-

znaczca.
11. Taki niech wie, e jacy

jestemy w mowie przez listy,

bdc nieobecni, tacy i w czy-

nach, bdc obecni.

12. Albowiem nie miemy za-

licza si do tych, albo poró-

wnywa si z tymi, którzy sa-

mi siebie zalecaj; ale oni, mie-

rzc siebie z sob samymi i

przyrównywajc si do samych
siebie, s nierozumni.

13. Ale my nie bdziemy si
chlubili nad miar, ale wedug
miary sznura, który wyzna-
czy nam Bóg, jako miar, e-
by dosign i do was.

14. Bo nie rozcigamy si
nad miar, jakbymy nie do-

my i my obficie midzy wami
wedug sznura naszego,

16. Aby opowiada Ewangie-
lij w krainach, które le za

wami, a nie chlubi si z rze-

czy gotowych w cudzej dzie-

dzinie.

17. Kto si tedy chlubi, niech

si w Panu chlubi.

18. Albowiem nie ten, co si
sam zaleca, jest dowiadczony,
ale ten, którego Pan zaleca.

ROZDZIA 1 1

.

I. Aposto broni swej godnoci przeciwko oszczer-

stwu przeciwników 1—15. II. Wykazuje 3w
wyszo, jak nad nimi posiada 16—33.

r\ GDYBYCIE chcieli nie-^ co znosi gupstwo moje!

ale i znosicie mi.
2. Albowiem gorliwy jestem

ku wam gorliwoci Bo; bo

zarczyem was z jednym m-
em, aby przedstawi dziewic
czyst Chrystusowi.

3. Lecz boj si, aby, jak waz
zwiód Ew chytroci swoj.
tak te umysy wasze nie zo-

stay skaone, odpadajc od

prostoty wzgldem Chrystusa.

4. Bo jeeli kto przychodzi i

innego Jezusa opowiada, któ-

sigli a do was; bomy adojregomy nie opowiadali, albo

was pierwsi przyszli z Ewan- jelicie otrzymali innego dn-

gielij Chrystusow.
15. A nie chlubimy si nad

miar z cudzych prac, ale ma-
my nadziej, i ze wzrostom

wiary waszej w was wzronie-

clia, któregocie nie otrzymali,

albo inn Ewangielij, którj-

cie nie przyjli, radzibycie

to znosili.

5. Bo mniemam, ton u



List II do Koryntów, 11. 325

czm nie pozostawa za onymi

bardzo wielkimi apostoami.

6. Bo chocia jestem prosta-

kiem w mowie, ale nie w umie-

jtnoci; lecz we wszystkim
stalimy si znani wam pod

kadym wzgldem.
7. Lub czy zgrzeszyem, em

samego siebie poniy, abycie
wy byli wywyszeni?em wam
darmo opowiada Ewangielij

Bo?
8. Zupiem inne zbory, bio-

rc od nieb utrzymanie, abym
wam suy; a bdc u was i

cierpic niedostatek, nie ob-

ciyem nikogo;

9. Albowiem niedostatek mój

pokryli bracia, którzy przyszli

z Macedonii, i we wszystkiem

strzegem si nie by wam ci-

arem, i nadal strzedz sibd.
10. Tak jak prawda Chrystu-

sowa jest we mnie, ta chluba

moja nie bdzie stumiona w
krainach Achai.

11. Dla czego? czy e was nie

miuj? Bogu wiadomo.
12. Ale co czyni, to i bd

czyni, aby odci przyczyn
tym, którzy przyczyny szuka-

j, eby w tern, z czego si chlu-

bi, znalezieni byli takimi, jak
i my.
13. Albowiem tacy s faszy-

wymi apostoami, robotnikami

zdradliwymi, przyjmujcymi
posta Apostoów Chrystuso-

wych.

14. I nic dziwnego, bo sam
szatan przyjmuje posta Anio-

a wiatoci.
15. Nic przeto wielkiego, je-

eli i sugi jego przyjmuj po-

sta sug sprawiedliwoci, któ-

rych koniec bdzie podug u-

czynków ich.

II. 16. Znowu powiadam,

niech mi nikt nie ma za gu-
piego; jeli jednak inaczej, to

przyjmijcie mi, choby jako

gupiego, abym i ja si nieco

przechwala.

17. Co mówi, mówi nie we-
dug Pana, ale jako w gup-
stwie, w tej ufnoci przechwa-

lania si.

18. Poniewa si wielu chlu-

bi wedug ciaa, i ja si chlu-

bi bd.
19. Bo radzi znosicie gupich,

bdc sami mdrymi.
20. Bo znosicie, gdy was kto

niewolnikami czyni, gdy kto

objada, gdy kto obdziera, gdy
si kto wynosi, gdy was kto

policzkuje.

21. Ku zelywoci mówi, e-
my byli sabymi; lecz w czem
kto jest miay, (w gupstwie
mówi) i jam miay.
22. ydami s? i ja. Izraeli-

tami s? i ja. Nasieniem Abra-

hamowem s? i ja.

23. Sugami Chrystusowymi
s? (gupio mówi) ja bardziej

;

wicej pracowaem, nad miar
razów odebraem, czciej by-
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em w wizieniach, czstokro
w niebezpieczestwach mier-
ci.

24. Od ydów wziem pi
razy po czterdzieci plag bez

jednej,

25. Trzy razy byem bity róz-

gami, raz kamionowany, trzy

razy ze mn okrt si rozbi,

dzie i noc byem w gboko-
ci morskiej,

26. W podróach czstokro,
w niebezpieczestwach na rze-

kach, w niebezpieczestwach

od zbójców, w niebezpiecze-

stwach od swego narodu, w nie-

bezpieczestwach od pogan, w
niebezpieczestwach w mie-

cie, w niebezpieczestwach

na puszczy, w niebezpiecze-

stwach na morzu, w niebezpie-

czestwach midzy faszywy-
mi brami,
27. W pracy i w utrudzeniu,

w niedosypianiu czsto, w go-
dzie i pragnieniu, w postach

czsto, w zimnie i w nagoci,

28. Pomijajc, co prócz tego

si zdarza, codzienne zgroma-

dzanie si u mnie, troska o

wszystkie zbory.

29. Kto sabnie, a ja nie sa-
bn? kto si gorszy, a ja si nie

zapalam?

30. Jeli si mam chlubi, z

niemocy swojej chlubi si b-
d.
31. Bóg i Ojciec Pana nasze-

go Jezusa Chrystusa, który

jest bogosawiony na wieki,

wie, i nie kami.
32.W Damaszku wielkorzd-

ca króla Arety osadzi stra
miasto Damaszek, chcc mi
pojma;
33. Ale oknem w koszu przez

mur byem spuszczony, i usze-

dem rk jego.

ROZDZIA 12.

I. Szczególne objawienia z których si Pawe .
chlubi moe 1—10. II. W adnj rzeczy nie

stoi on po za swymi przeciwnikami 11—21.

CHLUBI si nie jest mi^ rzecz poyteczn; przyj-

d bowiem do widze i obja-

wie Paskich.
2. Znam czowieka w Chry-

stusie, który przed czternastu

laty (czy w ciele, nie wiem,
czy zewntrz ciaa, nie wiem,
Bóg wie) zachwycony by a
do trzeciego nieba.

3. I znam takiego czowieka
(czy w ciele, czy zewntrz cia-

a, nie wiem, Bóg wie),

4. e by zachwycony do ra-

ju, i sysza niewypowiedziane

sowa, których si czowieko-
wi nie godzi mówi.
5. Z takiego chlubi si bd;

ale z siebie samego chlubi sio

nie bd, chyba tylko z niemo-

cy swoich.

6. Albowiem, jelibym

chcia chlubi, nie bd ulu-

pim, bo prawd powiem, ale

wstrzymuj Bi, aby kto nie
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myla' o mnie nad to, co widzi

we mnie, albo syszy ode

mnie.

7. 1 ebym si z nadzwyczaj-

noci objawie nader nie wy-
nosi, dany jest bodziec memu
ciau, posannik szatana, aby
mi policzkowa, bym si nad
miar nie wynosi.
8. Trzykro prosiem Pana o

to, eby odstpi ode mnie.

9. Ale mi rzek: Dosy ci na

asce mojej ; albowiem moc mo-
ja wykonywra si w saboci.
Dla tego te bardzo chtnie b-
d si raczej chlubi z niemocy
swoich, aby we mnie mieszkaa
moc Chrystusowa.

10. Dla tego znajduj upodo-

banie w niemocach, w potwa-

rzach, w potrzebach, w prze-

ladowaniach, w uciskach dla

Chrystusa; bo gdym jest sa-
by, wtedy jestem mocny.
11. 11. Staem si gupim,

chlubic si ; wycie mi do te-

go przymusili. Bom ja od was
mia by chwalony, poniewa
w niczem nie pozostawaem za

onymi bardzo wielkimi aposto-

ami, chocia jestem niczem.

12. Znamiona Apostoa zo-

stay wykonane ze wszelk
cierpliwoci midzy wami, w
znakach i w cudach i w mocach.

13. Bo có jest, w czembycie
niej stali od innych zborów,

chyba tylko w tern, e sam nie

byem dla was ciarem? Prze-

baczcie mi t niesprawiedli-

wo.
14. Oto po raz trzeci gotów

jestem przyj do was, i nie

bd wam ciarem; albowiem
nie szukam tego, co jest wasze,

ale was samych; nie dzieci bo-

wiem winny skarby gromadzi
dla rodziców, ale rodzice dla

dzieci.

15. Lecz ja bardzo chtnie
nakad ponios i samego siebie

powic za dusze wasze, cho-

cia, im wicej was miuj, tern

mniej przez was miowany je-

stem.

16. Ale niech tak bdzie, jam
was nie obciy; tylko chy-

trym bdc, zdrad pojmaem
was.

17. Czy wyzyskaem wras

przez kogo z tych, których do

was posaem?
18. Uprosiem Tytusa, i po-

saem z nim brata. Czy Tytus
was w czem wyzyska? oyli-

my nie w jednym duchu po-

stpowali? nie jednemi lada-
mi chodzili?

1 9

.

Czy znowu mylicie,e si
przed wami usprawiedliwia-

my? Przed obliczem Boem w
Chrystusie mówimy, a wszyst-

ko, najmilsi, ku waszemu zbu-

dowaniu.

20. Bo si boj, bym przy-

szedszy nie znalaz was ta-

kimi, jakimi nie chc, ebym i

ja nie by znaleziony przez was
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takim, jakim nie chcecie; by
midzy wami nie byo swarów,
zazdroci, gniewów, zwad, ob-

mów, szemrania, pychy i za-

mieszek
;

21. Aby znowu, gdy przyjd,

nie poniy mi Bóg mój u was,
i bym nie bola nad wielu z tych,
którzy przedtem zgrzeszyli i

nieobjawili alu za nieczysto
i za cudzoóstwo i za rozpust,

których si dopuszczali.

ROZDZIA 13.

I. Aposto grozi uy mocy powoania swego 1—4.

II. Napominania i pozdrowienia 5—13.

rpRZECI to ju raz id do
-*- was. W ustach dwóch albo

trzech wiadków stanie kade
sowo.
2. Zapowiedziaem i zapowia-

dam, jak podczas drugiej by-

tnoci, tak i teraz bdc nie-

obecny, tym, którzy przedtem

zgrzeszyli, i wszystkim innym,

e gdy znowu przyjd, nie bd
oszczdza,
3. Poniewa szukacie dowo-

du na to, e we mnie mówi
Chrystus, który wzgldem was
nie jest bezsilny, ale mocny
jest midzy wami.
4. Albowiem, jeli i ukrzyo-
wany zosta z niemocy, ale y-
je z mocy Boej, tak i my sabi
jestemy w nim, aley bdzie-

my z nim z mocy Boej wzgl-
dem was.

II. 5. Badajcie samych siebie,

czy jestecie w wierze, samych
siebie dowiadczajcie. Czyli
samych siebie nie znacie, e
Jezus Chrystus w was jest?

chyba,e niejestecie dowiad-
czeni.

6. Mam jednak nadziej, e
poznacie, i my nie jestemy
niedowiadczeni.

7. A modl si do Boga, aby-

cie nic zego nie czynili; nie

dla tego, ebymy si my oka-

zali dowiadczonymi, ale aby-

cie wy czynili to, co jest do-

bre, a my chobymy byli jak

niedowiadczeni.

8. Bo nie moemy nic prze-

ciwko prawdzie, ale za pra-

wd.
9. Albowiem si radujemy,

jeeli my sabi, a wy mocni; o

to te i modlimy si, abycie
byli doskonali.

10. Przeto pisz to, bdc
nieobecny, abym, gdy bd o-

becny, nie musia uy srogo-

ci wedug mocy, któr mi da
Pan ku zbudowaniu, a nie ku
burzeniu.

11. Naostatek, bracia, wesel-

cie si, doskonalcie si, po-

cieszajcie si, jednomylnymi
bdcie, w pokoju yjcie, a Bóg
mioci i pokoju bdzie z wami.

12. Pozdrówcie jedni drugich

pocaowaniem witem. Po-

zdrawiaj was wszyscy wi-
ci.

13. aska Pana Jezusa Chry
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stusa, i mio Boga, i spoe-

czno Ducha witego niech

bdzie z wami wszystkimi. A-

men.

List drugi do Koryntów napisany z Macedonii, a posany przez Tytusa i ukasza.

LIST APOSTOA S. PAWA
DO

GALATÓW.
ROZDZIA 1.

I. Pozdrowienie Galatów 1—5. II. Powody napi-

sania listu tego 6—10. III. Aposto dowodzi,

e powoany jest bez udziau innych Apostoów
11—17. IV. i e dziaa niezalenie od ludzi

18—24.

T3AWE Aposto (nie od lu-

-*- dzi, ani przez czowieka,

ale przez Jezusa Chrystusa i

Boga Ojca, który go wzbudzi
od umarych)
2. I wszyscy bracia, którzy

s ze mn, do zborów Gralac-

kich.

3. aska wam i pokój od Bo-

ga Ojca i Pana naszego Jezu-

sa Chrystusa,

4. Który wryda samego sie-

bie za grzechy nasze, aby nas

wyrwa z teraniejszego wie-

ku zego wedug woli Boga i

Ojca naszego,

5. Któremu chwaa na wieki

wieków. Amen.
II. 6. Dziwi si, e tak prd-

ko przechodzicie od tego, któ-

ry was powoa przez ask
Chrystusow, do innej Ewan-
gielii;

7. Która nie jest inn, a tylko

s ludzie, którzy was niepoko-

j, i chc przekrci Ewangie-
lij Chrystusow.
8. Ale jelibymy nawet my,

albo Anio z nieba opowiada
wam Ewangielij niezgodn z

t, którmy wam opowiadali,

niech bdzie przeklty.

9. Jakomy przedtem powie-

dzieli, tak i teraz znowu mó-
wi: jeli wam kto opowiada
Ewangielij niezgodn z t,
którcie przyjli, niech bdzie
przeklty.

10. Albowiem, czy teraz lu-

dzi chc pozyska, czy Boga?
albo czy ludziom staram si
podoba? bo gdybym jeszcze

ludziom chcia si podoba, nie

bybym sug Chrystusowym.
III. 11. A oznajmuj wam,

bracia, e Ewangielija opowia-

dana przeze mnie nie jest we-

dug czowieka;
12. Albowiem ja anim jej

wzi od czowieka, anim si
jej nauczy, ale przez objawie-

nie Jezusa Chrystusa.

13. Bocie syszeli o mojem
niegdy postpowaniuw Zydo-

stwie, e srodze przeladowa-
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em Koció Boy i burzyem

14. I przewyszaem w Zy-

dostwie wielu rówienników w
rodzie moim,bdc nader gorli-

wym mionikiem ustaw moich

ojczystych.

15. Ale gdy si upodobao
Bogu, który mi odczy z y-
wota matki mojej, i powoa
przez ask swoj,
16. Objawi we mnie Syna

swego, abym go opowiada mi-
dzy poganami, natychmiast nie

radziem si ciaa i krwi;

17. Nie udaem si te do Je-

rozolimy do Apostoów, którzy

byli przede mn, ale poszedem
do Arabii, i wróciem znowu do

Damaszku.
IV. 18. Potem po trzech latach

poszedem do Jerozolimy, eby
si pozna z Piotrem; i miesz-

kaem u niego pitnacie dni.

19. A innego z Apostoów nie

widziaem oprócz Jakóba, bra-

ta Paskiego.
20. A co wam pisz, oto wiad-
cz si Bogiem, e nie kami.
21. Potem poszedem do krain

Syryi i Cylicyi;

22. A nie byem znany osobi-

cie zborom Chrystusowym w
Judei

;

23. Lecz tylko syszeli: ten,

który nas niegdy przelado-
wa, opowiada teraz wiar, któ-

ra przedtem burzy.
24. I chwalili Boflra ze innie.

ROZDZIA 2.

I. Pawe . wykazuje, e na Apostoa pogan po-

woany zosta 1— 10. n. Mówi o zajciu z

Apostoem Piotrem w Antyjochii 11—15. III.

Usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystu-

sa 16—21.

T30TEM po czternastu latach
-*- udaem si znowu do Jero-

zolimy z Barnabaszem, wziw-
szy z sob, i Tytusa.

2. Udaem si za wedug ob-

jawienia, i przedstawiem im,

a szczególniej zacniejszym, E-
wangielij, któr opowiadam
midzy poganami, eby cza-

sem nie byo rzecz daremn,
e biegam lub przedtem bie-

gaem.
3. Ale nawet Tytus, który by

ze mn, chocia Grek, nie z

musu si obrzeza,

4. Ale dla faszywych braci,

którzy si wkradli, przybyw-
szy dla szpiegowania wolnoci
naszej, któr mamy w Chry-

stusie Jezusie, eby nas podbi
w niewol;
5. Którym ani na chwil nie

ustpilimy i nie poddalimy
si, aby prawda Ewangielii

trwa bya u was.

6. A od tych, którzy si zda-

wali by czem, (jakimi nie-

gdy byli, nic mi to nie obcho-

dzi; Bóg nie patrzy na osob
czowieka)— ci, którzy si zda-

waliby czem, nie mi nie pr

dali.

7. Przeciwnie widzc, e mi

jestporuczona Ewangielyami
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dzy nieobrzezanymi, jak Pio-

trowi midzy obrzezanymi,

8. (Albowiem ten, który by
skuteczny przez Piotra w apo-

stolstwie midzy obrzezanymi,

skuteczny by i przeze mnie

midzy poganami)

9. I poznawszy dan mi a-
sk, Jakób i Kiefas i Jan, u-

waani za filary, podali mnie i

Barnabaszowi prawic wspól-

noci , abymy apostoowali

midzy poganami, a oni mi-
dzy obrzezanymi;

10. Tylko, ebymy pami-
tali o ubogich, o co te pilnie

si staraem, aby to wykona.
11. 11. A gdy przyszed Piotr

doAntyjo cliii,wystpiemprze-

ciw niemu w oczy, gdy by
zganiony.

12. Albowiem nim przyszli

niektórzy od Jakóba, wespó
z poganami jada; a gdy przy-

szli, usuwa si i odcza si z

obawy przed obrzezanymi.

13. A wespó z nim obudnie
postpowali i inni ydzi, tak,

e i Barnabasz uwiedziony by
ich obud.
14. Ale gdym obaczy, e nie

prosto chodz w prawdzie E-
wangielii, rzekem Piotrowi w
obec wszystkich: jeeli ty, b-
dc ydem, po pogasku y-
jesz, a nie po ydowsku, cze-

mu pogan przymuszasz y
po ydowsku?
15. My z przyrodzenia y-

dzi, a nie z pogan grzeszni-

cy,

III. 16. Wiedzc, e nie by-

wa usprawiedliwiony czowiek
z uczynków zakonu, ale przez

wiar w Jezusa Chrystusa, i

mymy w Jezusa Chrystusa u-

wierzyli, abymy byli uspra-

wiedliwieni z wiary Chrystu-

sowej, a nie z uczynków zako-

nu, dla tego e nie bdzie u-

sprawiedliwione z uczynków
zakonu adne ciao.

17. A jeli, szukajc uspra-

wiedliwienia w Chrystusie, sa-

mimy si okazali grzesznika-

mi, czy tedy Chrystus jest

sug grzechu? bynajmniej.

18. Albowiem jeli to, com
zburzy, znowu buduj, to sa-

mego siebie czyni przestpc.
19. Bo ja przez zakon umar-

em zakonowi, abym y Bo-

gu.

20. Z Chrystusem jestem u-

krzyowany, a yj ju nie ja,

lecz yje we mnie Chrystus;

a to, e teraz w ciele yj, w
wierze Syna Boego yj, któ-

ry mi umiowa, i wyda sa-

mego siebie za mnie.

21. Nie odrzucam aski Bo-

ej; bo jeli przez zakon jest

sprawiedliwo, tedy Chrystus

napróno umar.

ROZDZIA 3.

I. Dowody usprawiedliwienia z wiary na Galatach
1—5. II. na Abrahamie 6—14. III. na sto-

sunku zakonu do obietnicy 15—29.
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r\ BEZROZUMNI Galato-

wie! któ was omami,
abycie prawdzie nie byli po-

suszni, którym przed oczyma
Jezus Chrystus przedtem by
odmalowany, jakby midzy
wami ukrzyowany?
2. Tego tylko radbym si do-

wiedzie od was : czy z uczyn-

ków zakonu wzilicie Ducha,

czy ze suchania wiary?

3. Czy tak bezrozumni jeste-

cie? poczwszy duchem, teraz

ciaem koczycie?
4. Czy tak wiele ucierpieli-

cie bez poytku? o gdyby
tylko bez poytku!
5. Ten tedy, który daje wam

Ducha i czyni cuda midzy wa-

mi, czy z uczynków zakonu to

czyni, czy ze suchania wiary?

II. 6. Tak jak Abraham u-

wierzy Bogu, i poczytane mu
to zostao za sprawiedliwo.
7. Wiedzcie tedy, e, którzy

s z wiary, ci s synami Abra-

hama.

8. A Pismo przewidziawszy,

e Bóg z wiary usprawiedli-

wia pogan, przepowiedziao A-
brahamowi: w tobie bogosa-
wione bd wszystkie narody.

9. A tak ci, którzy s z wiary,

dostpuj bogosawiestwa z

wierzcym Abrahamem.
10. Bo wszyscy, którzy s z

uczynków zakonu, pod prze-

klestwem s; bo napisano:

Przeklty kady, kto nie trwa

we wszystkiem, co napisano w
ksidze Zakonu, aby to czyni.

1 1

.

Zeza przez zakon nikt nie

j estusprawiedliwiony przedBo-

giem, to rzeczjawna; bo: Spra-

wiedliwy z wiary y bdzie.
12. Ale zakon nie jest z wia-

ry, lecz : Ktobyje wykona,y
bdzie w nich.

13. Chrystus odkupi nas z

przeklstwa zakonu, stawszy

si za nas przeklstwem, (al-

bowiem napisano : Przeklty
kady, który wisi na drzewie.)

14. Aby bogosawiestwo
Abrahama przyszo w Chry-

stusie Jezusie na pogan, aby-

my obietnic Ducha wzili

przez wiar.
III. 15. Bracia! po ludzku mó-
wi: przecie i potwierdzonego

testamentu czowieka nikt nie

amie i nic nie przydaje.

16. Lecz Abrahamowi uczy-

nione s obietnice i nasieniu je-

go; nie mówi: I nasieniom, ja-

ko o wielu, ale jako o jednem:

I nasieniu twemu, które jest

Chrystus.

17. To tedy mówi, e testa-

mentu potwierdzonego przed-

tem przez Boga wzgldem
Chrystusa, zakon, który na-

sta po czterystu trzydziestu

latach, nie uniewania, ab\

bietniea miaa straci moc swo-

18. Albowiem jeli /. zakonu

jest dziedzictwo, to ju ni<
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obietnicy; lecz Abrahamowi
przez obietnic darowaje Bóg.

19. Có tedy zakon? z powo-

du przestpstwa przydany zo-

sta do czasu przyjcia nasie-

nia, dla którego staa si obie-

tnica, sporzdzony przez Anio-

ów rk porednika.

20. Lecz porednik nie jest

jednego, ale Bóg jeden jest.

21. A zatm, czy zakon jest

przeciw obietnicomBoym ? by-

naj mniej. Albowiem gdybyby
dany zakon, któryby móg o-

ywia, prawdziwieby z zako-

nu bya sprawiedliwo.
22. Ale Pismo zamkno

wrszystko pod grzechem, aby
obietnica z wiary w Jezusa

Chrystusa bya dana wierz-
cym.
23. A przedtem, nim przysza

wiara, bylimy pod stra za-

konu, wespó zamknici a do

przyjcia wiary, która miaa
by objawiona.

24. A tak zakon by naszym
przewodnikiem ku Chrystuso-

wi, abymy z wiary byli uspra-

wiedliwieni.

25. Ale gdy przysza wiara,

ju nie jestemy pod przewo-
dnikiem.

26. Albowiem wszyscy jeste-

cie synami Boymi w Chry-
stusie Jezusie przez wiar.
27. Bo którzykolwiek jeste-

cie w Chrystusa ochrzczeni, w
Chrystusa obleczeni jestecie.

28. Niema yda ani Greka;
niema niewolnika ani wolnego

;

niema mczyzny lub niewia-

sty; albowiem wy wszyscy je-

dnym jestecie w Chrystusie

Jezusie.

29. A jelicie wy Chrystusa,

tedycie nasieniem Abrahama,
a wedug obietnicy dziedzica-

mi.

EOZDZIA 4.

I. Nie przez zakon, ale przez wiar synostwa na-

bywamy 1—7. U. Zdziwienie, e Galatowie

powrócili do niewoli zakonu 8—20. III. Na
przykadzie synów Abrahama pokazuje, e
nie s niewolnikami 21—31.

"1/TÓWI tedy: dziedzic do-
-^-*- póki jest dzieciciem, ni-

czem si nie róni od sug, cho-

cia jest panem wszystkiego;

2. Ale jest pod opiekunami i

rzdcami do czasu okrelonego
przez ojca.

3. Tak te i my, gdymy byli

dziemi, bylimy poddani po-

cztkowym zasadom wiata.

4. Lecz gdy przyszo wype-
nienie czasu, posa Bóg Syna
swego, który si narodzi z nie-

wiasty, któryby poddany pod
zakon,

5. Aby tych, którzy pod za-

konem byli, wykupi, ebymy
prawa synostwa dostpili.

6. A ecie synami, przeto

Bóg posa w serca wasze Du-
cha Syna swego, woajcego:
Abba, Ojcze!

7. A takju nie jeste niewol-

nikiem, lecz synem; a jeeli
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synem, to i dziedzicem Boym
przez Chrystusa.

II. 8. Ale wówczas nie znajc
Boga, suylicie tym, którzy

z przyrodzenia nie s bogami,

9. A teraz poznawszy Boga,

a bardziej poznanibdc od Bo-

ga, czemu wracacie znowu ku
pocztkowym zasadom wiata
mdym i ubogim, którym zno-

wu jak dawniej w niewol od-

da si chcecie?

10. Zachowujecie dni i mie-

sice i pory roku i lata.

11. Boj si o was, czy nie

napróno pracowaem okoo
was.

12. Bdcie jak ja, gdy i ja

jak wy. Bracia, prosz was,

w niczem nie ukrzywdzilicie

mnie,

13. Bo wiecie, em z powodu
saboci ciaa opowiada wam
Ewangielij po raz pierwszy;

14. 1e pokuszenia mego, któ-

re byo w ciele mojem, nie wa-
ylicie sobie lekce, anicie

niem nie gardzili, ale przyjli-

cie mi jak Anioa Boego,
jak Chrystusa Jezusa.

15. Jakie to tedy byo bo-
gosawiestwo wasze! Albo-

wiem daj wam wiadectwo,
e, gdyby to byo mona, wygu-
pilibycie oczy swoje, i mnie
je oddali.

16.1 tak, czyem si sta nie-

przyjacielem waszym, mówic
wam prawd?

17. Paaj ku wam gorliwo-

ci nie dobr, lecz chc nas

odczy, abycie wy ku nim
paali.

18. A dobrze jest paa gorli-

woci w dobrem zawsze, a nie

tylko, gdy jestem obecny u
was.

19. Dziatki moje, które zno-

wu z boleci rodz, dopóki

Chrystus nie bdzie wykszta-
towany w was!

20. Chciabym teraz by u

was, i odmieni gos swój, po-

niewa wtpi o was.

III. 21. Powiedzcie mi, któ-

rzy chcecie by pod zakonem,

nie syszyci, coZakon mówi?
22. Albowiem napisano, e

Abraham mia dwóch synów,

jednego z niewolnicy, a dru-

giego z wolnej.

23. Lecz ten, który by z nie-

wolnicy, wedug ciaa si uro-

dzi, a który z wolnej, wedug
obietnicy.

24. To ma inne znaczenie; s
to bowiem dwa testamenty; je-

den z góry Synai, który rodzi

w niewol; a ten jest Agar.

25. Albowiem Agar jest to

góra Synai w Arabii, a odpo-

wiada dzisiejszej Jerozolimie

;

bo jest w niewoli z dziatkami

swojenii.

26. Lecz Jerozolima na wy-

sokoci wolna jest, która jest

matk wszystkie li nas.

27. Albowiem napisano: Et
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wesel si, niepodna, nie rodz-
ca; porwij si i zawoaj, nie

pracujca w porodzeniu; bo sa-

motna daleko wicej ma dzie-

ci, ni ta, która ma ma.
28. My za, bracia, jestemy

dziemi obietnicy na podobie-
stwo Izaaka.

29. Ale jak wówczas ten,

który si urodzi wedug cia-

a, przeladowa tego, który

by wedug ducha, tak i teraz.

30. Ale co mówi Pismo? Wy-
rzu niewolnic i syna jej; al-

bowiem nie bdzie dziedziczy

syn niewolnicy z synem wol-

nej.

31. A tak, bracia, nie jeste-

my dziemi niewolnicy, ale

wolnej.

ROZDZIA 5.

I. Wezwanie do staoci w wierze i w chrzeci-
jaskiej wolnoci 1—12. II. Napomnienie do
uywania wolnoci ku powiceniu 13—26.

OTÓJCIE tedy w tej wolno-
^ ci, któr nas Chrystus wol-

nymi uczyni, a nie poddawaj-
cie si znowu pod jarzmo nie-

woli.

2. Oto, ja Pawe, mówi wam

:

jeli si obrzezujecie, Chrystus
wam nic nie pomoe.
3. A owiadczam kademu

czowiekowi, który si obrze-

zuje, e powinien cay zakon
wypeni.
4. Pozbawilicie si Chrystu-

sa, którzykolwiek przez zakon

si usprawiedliwiacie; wypa-
dlicie z aski.

5. Albowiem my duchem, z

wiary, oczekujemy nadziei

sprawiedliwoci.

6. Bo w Chrystusie Jezusie

ani obrzezanie nic nie znaczy,

ani nieobrzezanie, ale wiara

dziaajca przez mio.
7. Bieglicie dobrze; któ
wam przeszkodzi, abycie nie

byli posuszni prawdzie?

8. Ta namowa nie jest od te-

go, który was powouje.
9. Troch kwasu zakwasza

zaczynienie.

10. Ja ufam o was w Panu,
e nie inaczej myle bdzie-
cie; a ten, który was niepokoi,

odniesie sd, ktokolwiek on
jest.

11. A ja, bracia, jeli jeszcze

obrzezanie opowiadam, czemu
jeszcze przeladowanie cier-

pi? ustao tedy zgorszenie z

krzya.
12. Bodajby i odcici byli ci,

którzy was podburzaj.
II. 13. Bo wy do wolnoci po-

woani jestecie, bracia; tylko

pod zason tej wolnoci nie

pozwalajcie ciau, ale w mio-
ci sucie jedni drugim.

14. Albowiem cay Zakon w
jednem sowie si wypenia, w
tern : Bdziesz miowa blinie-

go swego jak siebie samego.
15. Ale jeli jedni drugich k-

sacie i poeracie, patrzcie, a-
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bycie jedni od drugich nieby-

li strawieni.

16. A mówi: duchem post-
pujcie, a podliwoci ciaa nie

wykonacie.

17. Albowiem ciao poda
przeciwko duchowi, a duch
przeciwko ciau; a te s sobie

przeciwne, abycie nie to, co

chcecie, czynili.

18. A jeli was duch prowa-

dzi, nie jestecie pod zako-

nem.

19. Jawne za s uczynki cia-

a, jako to: cudzoóstwo, wsze-

teczestwo, nieczysto, rozpu-

sta,

20. Bawochwalstwo, czary,

nieprzyja, swary, zazdro,
gniewy, spory, niesnaski, od-

szczepiestwa,

21. Nienawi, zabójstwa, pi-

jastwo, obarstwo i tym po-

dobne, o których zapowiadam
wam, jakom i przedtem zapo-

wiada, e którzy czyni te

rzeczy, królestwa Boego nie

odziedzicz.

22. Owocem za ducha s: mi-

o, wesele, pokój, cierpliwo,
uprzejmo, dobrotliwo, wia-

ra,

23. agodno, wstrzemili-
wo.Przeciwko takim niemasz
zakonu.

24. Ci za, którzys Chrystu-

sa, ukrzyowali ciao swoje z

namitnociami i podliwo-
ciami.

25. Jeli duchem yjemy, du-

chem te postpujmy.
26. Nie bdmy chciwi pró-

nej chway, jedni drugich wy-
zywajc, jedni drugich niena-

widzc.

ROZDZIA 6.

I. Napomnienie do pokory 1—5. II. do wdziczno-
ci ku nauczycielom 6—10. III. Ostrzeenie
przed faszywymi nauczycielami 11—18.

T3RACIA! jeliby czowiek i

:*-* pochwycony by w jakim
upadku, wy, jako duchowi, na-

prawiajcie takiego w duchu a-
godnoci, dajc baczenie na sa-

mego siebie, aby i ty nie by
kuszony.

2. Jedni drugich brzemiona

nocie, a tak wypenicie zakon

Chrystusowy.

3. Albowiem jeli kto mnie-

ma, e jest czem, bdc ni-

czem, ten sam siebie omamia.

4. Ale kady niech sam swój

uczynek bada, a wtedy bdzie
mia chwa z samego siebie,

a nie z drugiego.

5. Albowiem kady swoje

wasne brzemi poniesie.

II. 6. A ten, który jest nau-

czany w sowie, niech ma
wspólno wszelkiego dobra z

tym, który go naucza.

7. Nie mylcie si, Bóg si nie

da z siebie namiewa; albo

wiem cobykolwiek sial czo-

wiek, to te bdzie.

8. Bo kto siejo ciau swemu,

z ciaa bdzie skaenie;
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ale kto sieje duchowi, z ducha

bdzie ywot wieczny.

i). A dobrze czynic nie sa-

biejmy; albowiem czasu swo-

jego bdziemy, jeeli si
nie znuymy.
10. Przeto, póki czas mamy,

dobrze czymy wszystkim, a

najwicej domownikom wiary.

III. 11. Patrzcie, jak dugi
list wam napisaem wasn r-
k.
12. Ci wszyscy, którzy chc
by dobrze uwaani wedug
ciaa, przymuszaj was obrze-

zywa si, tylko w tym celu,

aby nie byli przeladowani dla

krzya Chrystusowego.

13. Albowiem i ci, którzy si
obrzezuj, sami nie zachowy-
wuj zakonu, ale chc, abycie
si wy obrzezywali, by mie
chlub z waszego ciaa.

14. Aleja, nie daj Boe, abym
si mia chlubi, chyba tylko

w krzyu Pana naszego Jezu-

sa Chrystusa, przez którego

wiat ukrzyowany dla mnie,

a ja dla wiata.

15. Albowiem w Chrystusie

Jezusie ani obrzezanie nic nie

znaczy, ani nieobrzezanie, ale

nowe stworzenie.

16. A którzykolwiek wedug
tego sznura postpowa bd,
pokój im i miosierdzie, i Izrae-

lowi Boemu.
17. Wreszcie niech mi nikt

nie zadaje trudu; albowiem ja

pitna Pana Jezusa nosz na

ciele swojem.

18. aska Pana naszego Je-

zusa Chrystusa niech bdzie z

duchem waszym, bracia. A-
men.

List do Galatów napisany z Efezu.

LIST APOSTOA S. PAWA
DO

EFEZÓW.
ROZDZIA 1.

I. Pawe . pozdrawia Efezów 1—2. II. Skada
Bogu dziki za dobrodziejstwa chrzecijastwa
3—14. III. Prosi Boga za zbór 15—23.

T>AWE, Aposto Jezusa
-*- Chrystusa przez wol Bo-

, do witych i wiernych w
Chrystusie Jezusie, którzy s
w Efezie.

2. aska wam i pokój od Bo-
p.

ga, Ojca naszego, i Pana Jezu-

sa Chrystusa.

II. 3. Bogosawiony Bóg i

Ojciec Pana naszego Jezusa

Chrystusa, który nas pobogo-
sawi w Chrystusie wszelkiem

bogosawiestwem duchowem
w niebiosach,

4. Jak nas wybra w nim
22
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przed zaoeniem wiata, aby-

my byli witymi i niepoka-

lanymi przed nim w mioci,
5. I przeznaczy nas ku

przysposobieniu sobie za sy-

nów przez Jezusa Chrystusa,

wedug upodobania woli swo-

jej,

6. Na chwa sawy aski
swojej, któr nas udarowa w
umiowanym,
7. W którym mamy odkupie-

nie przez krewjego, odpuszcze-
nie grzechów, wedug bogac-

twa aski jego,

8. Któr hojnie wyla na nas

we wszelkiej mdroci i roz-

tropnoci,

9. Oznajmiwszy nam tajemni-

c woli swojej wedug upodo-

bania swego, które postanowi
w samym sobie,

10. Dla urzdzenia wypenie-
nia czasów, aby w Chrystusie

w jedno zgromadzi wszystko,

i to, co na niebiosach, i to, co

na ziemi,

11. W nim, w którym i do

dziedzictwa przypuszczeni je-

stemy, przeznaczenibdc we-

dug postanowienia tego, który

sprawuje wszystko wedug ra-

dy woli swojej,

12. Abymy byli ku chwale

sawy jego, my, którzymy
przedtem nadziej mieli w
Chrystusie,

1 3.W którym i wy, usyszaw-
szy sowo prawdy, Ewangieli-

j zbawienia swego, w którym
te, uwierzywszy, zostalicie

zapiecztowani Duchem wi-
tym obiecanym,

14. Któryjest zadatkiem dzie-

dzictwa naszego dla odkupie-

nia nabytej wasnoci, kuchwa-
le sawy jego.

III. 15. Przeto ija, usyszaw-
szy o wierze waszej w Panu Je-

zusie i o mioci ku wszystkim
witym,
16. Nie przestaj dzikowa

za was, wspominajc o was w
modlitwach swoich,

17. Aby Bóg Pana naszego

Jezusa Chrystusa,Ojciec chwa-

y, da wam Ducha mdroci i

objawienia ku poznaniu jego,

18. I owieci oczy umysu
waszego, abycie wiedzieli, ja-

ka jest nadzieja powoania je-

go, i jakie jest bogactwo chwa-

y dziedzictwa jego w wi-
tych,

19. 1 jak niezmiern jest wiel-

ko potgi jego ku nam, któ-

rzy wierzymy wedug skute-

cznej mocy siy jego,

20. Któr okaza w Chrystu-

sie, gdy go wzbudzi z umar-

ych, i posadzi po prawicy

swojej w niebiosach,

21. Wyej nad wszelkie wa-
dze i zwierzchnoci i moce i

pastwa, i nad wszelkie miano

mianowane nie tylko w tym

wieku, ale i w przyszym;
22. I wszystko podda [nul
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nogi jego, i da go jako gow
nad wszystkiem Kocioowi,
23. Który jest ciaem jego, i

penoci tego, który wszyst-

ko we wszystkich napenia.

ROZDZIA 2.

I. Aposto przypomina ask Bo, przez któr ich

wyrwa z ndzy grzechu 1—10. II. i czyni po-

równanie midzy ich dawnym i teraniej-

szym stanem 11—22.

" WAS, którzycie byli umar-
-*- li przez upadki i grzechy,

2.W których niegdy chodzi-

licie podug zwyczaju wiata
tego, i podug woli ksicia,
majcego wadz w powietrzu,

ducha, który teraz dziaa w sy-

nach opornych,

o. Midzy którymi i my wszy-

scy ylimy niegdy w po-
dliwociach ciaa swego, czy-

nic to, co si podoba ciau i

mylom, i bylimy z przyro-

dzenia dziemi gniewu, jak i

inni

;

4. Bóg za, który jest bogaty

wr miosierdzie, dla wielkiej

mioci swojej, któr nas umi-

owa,
5. I nas, którzymy byli u-

marli przez upadki, oywi po-

spou z Chrystusem, (ask
zbawieni jestecie)

6. I pospou z nim wzbudzi,
i pospou z nim posadzi w
niebiosach w Chrystusie Jezu-

sie,

7. Aby okaza w przyszych
wiekach niezmierne bogactwo

aski swojej w dobroci ku nam
w Chrystusie Jezusie.

8. Albowiem ask jestecie

zbawieni przez wiar, i to nie

z was; Boy to dar;

9. Nie z uczynków, aby si
kto nie chlubi.

10. Jego bowiem dzieem je-

stemy, stworzeni w Chrystu-

sie Jezusie ku dobrym uczyn-

kom, dla których przeznaczy
nas Bóg, bymy w nich cho-

dzili.

11. 11. Przeto pamitajcie,

e wy, niegdy bdc pogana-

mi w ciele, nazywani nieobrze-

zanymi przez tych, których na-

zywaj obrzezanymi z obrze-

zania cielesnego wykonywane-
go rk,
12. Ze wy bylicie w owym

czasie bez Chrystusa, dalecy

od spoecznoci Izraelskiej i

obcy umowom obietnicy, nie

majcy nadziei i bez Boga na

wiecie.

13. Ale teraz w Chrystusie

Jezusie wy, którzycie nie-

gdy byli dalecy, stalicie si
blizkimi przez krew Chrystu-

sow.
14. Albowiem on jest poko-

jem naszym, który z obu jedno
uczyni, i rozwali stojc po-

rodku przegrod,
15. Zniszczywszyw ciele swo-

jem nieprzyja, zakon przy-

kaza, któryleaw ustawacli,

aby z dwóch stworzy w sobie

22* -
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samym jednego nowego czo-
wieka, czynic pokój,

16. I pojedna obydwóch w
jednem ciele z Bogiem przez

krzy, zgadziwszy nieprzy-

ja na nim.

17. I przyszedszy opowie-

dzia pokój wam, którzycie

daleko, i którzycie blizko.

18. Albowiem przeze mamy
jedni i drudzy w jednym Du-
chu przystp do Ojca.

19. A przeto ju nie jestecie

obcymi i przychodniami, ale

wspóobywatelami witych i

domownikami Boga,

20. Zbudowani na fundamen-

cie Apostoów i Proroków, któ-

rego kamieniem wgielnymjest

sam Jezus Chrystus,

21. Na którym caa budowa
spojona zgodnie ronie w przy-

bytek wity w Panu;
22. Na którym i wy si we-
spó budujecie, abycie byli

mieszkaniem Boem w Duchu.

ROZDZIA 3.

I. Pawe . mówi o swem powoaniu Apostolskióm
opowiadania Ewangielii midzy poganami
1— 13. II. Oddajc chwa Bogu, prosi o
wzrost wiary, mioci i poznania 14—21.

~YLA tego ja, Pawe, jestem
*-* winiem Chrystusa Jezu-

sa za was pogan;
2. Jelicie tylko syszeli o

urzdzeniu aski Boej, danej

mi dla was,

3. e mi Bóg przez objawie-

nie oznajmi tajemnic (jak to

wyej krótko napisaem,
4. Z czego wy czytajc mo-

ecie pozna moje rozumienie

tajemnicy Chrystusowej),

5. Która w przeszych poko-
leniach nie bya znana synom
ludzkim, jako teraz objawiona

jest witym Apostoom jego i

prorokom przez Ducha,
6. e poganie s wspódzie-

dzicami i wspólnem ciaem i

wspóuczestnikami obietnicy

jego w Chrystusie przez Ewan-
grielij,

7. Której staem si sug we-
dug daru aski Boej, danej

mi wedug skutecznej mocy je-

go.

8. Mnie, najmniejszemu ze

wszystkich witych, dana jest

ta aska, abym midzy poga-

nami opowiada to niedocige
bogactwo Chrystusowe,

9. I ebym objani wszyst-

kim, co to jest spoeczno
tajemnicy zakrytej od wie-

ków w Bogu, który wszystko

stworzy przez Jezusa Chry-

stusa
;

10. Aby teraz przez zbór wia-

dom bya wadcom i zwierz-

chnociom na niebiosach nader

rozliczna mdro Boa,
11. Wedug postanowienia

wiecznego, które uczyni w
Chrystusie Jezusie, Tanu na-

szym,

12. W którym mamy odwag
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i przystp z ufnoci przez wia-

r w niego.

13. Dla tego prosz, abycie

nie upadali na duchu dla udr-
cze moich za was, które s
chwa wasz.
II. 14. Dla tego zginam kola-

na swoje przed Ojcem Pana
naszego Jezusa Chrystusa,

15. Od którego si wszelka

rodzina na niebie i na ziemi na-

zywa,

16. Aby wam da wedug bo-

gactwa chway swej, ibycie
byli moc utwierdzeni przez

Ducha jego w czowieku we-

wntrznym,
1 7

.

Aby Chrystus przez wiar
mieszka w sercach waszych,

18. ebycie bdc wkorze-

neni i ugruntowani w mioci,
mogli poj ze wszystkimi

witymi, jak jest szeroko
i dugo i gboko i wyso-
ko,
19. I pozna mio Chrystu-

sa wysz nad wszelk wie-

dz, abycie napenieni byli

do caej penoci Boej.
20. A temu, który wedle mo-

cy skutecznie w nas dziaaj-
cej moe nade wszystko uczy-

ni, daleko obficiej ni to, o co

prosimy lub co pomylimy,
21. Temu niech bdzie chwa-
a w Kocielew Chrystusie Je-

zusie po wszystkie pokolenia

na wieki wieków. Amen.

EOZDZIAL 4.

I. Wezwanie do jednoci i mioci, 1— 16. II. do
zaniechania pogaskiego ycia 17—24. Hf. i

zych uczynków pochodzcych z nieodrodzo-

nego serca 25—32.

TDROSZ was tedy ja, wi-
-*- zie w Panu, abycie po-

stpowali tak, jak przystoi na
powoanie, któremjestecie po-

woani,
2. Z wszelk pokor i ago-
dnoci i cierpliwoci, zno-

szc jedni drugich w mioci,
3. Starajc si zachowa je-

dno ducha w zwizku poko-

ju-

4. Jedno ciao i jeden duch,

jak te jestecie powoani w
jednej nadziei powoania wa-
szego.

5. Jeden Pan, jedna wiara, je-

den chrzest,

6. Jeden Bóg i Ojciec wszyst-

kich, który jest nad wszystki-

mi i po wszystkich i we wszyst-

kich was.

7. Lecz kademu z nas dana
jest aska wedug miary daru

Chrystusowego.

8. Dla tego powiedziano:

Wstpiwszy na wysoko,
wiód pojmanych winiów, i

da dary ludziom.

9. (A to, e wstpi, có jest,

jeeli nie to, e przedtem zst-

pi do niszych stron ziemi?

10. Ten, który zstpi, jest

ten sam, który i wstpi wyso-

ko nad wszystkie niebiosa, aby
napeni wszystko.)
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11. I on postanowi jednych

Apostoami, drugich Proroka-

mi, innych Ewangielistami, a

innych Pasterzami i Nauczy-
cielami,

12. Dla przygotowania wi-
tych do dziea posugiwania,

ku budowaniu ciaa Chrystu-

sowego,

13. Abymy si wszyscy ze-

szli w jedno wiary i pozna-

nia Syna Boego, w ma do-

skonaego, w miar zupenego
wrieku Chrystusowego,

14. Abymy wicej nie byli

dziemi, chwiejcemi si i uno-

szcemi si kadym wiatrem

nauki przez oszustwo ludzkie i

przez chytre wyciganie wbd;
15. Ale ebymy, szczerymi

bdc w mioci we wszyst-

kiein, wzrastali w niego, który

jest gow, w Chrystusa,

16. Z którego cae ciao spo-

jone i zwizane, za pomoc
wszelkich wzajemnie si posi-

kujcych stawów, podug sku-

tecznoci stosownej dokadego
czonka, otrzymuje wzrost dla

budowania samego siebie w mi-

oci.
II. 17. To tedy mówi i zakli-

nam na Pana, abycie ju wi-
cej nie postpowali, jak inne

narody postpuj, w prónoci
umysu swego,

18. Zamionymajcrozsdek,
bdc oddalone odyciaBoego
dla nieumiejtnoci, która jest

w nich dla zatwardziaoci ser-

ca ich,

19. Które zakamieniawszy,

odday si rozpucie tak, e po-

peniaj wszelk nieczysto z

chciwoci.
20. Alecie wy nie tak si nau-

czyli Chrystusa,

21. Jelicie tylko syszeli o

nim, i w nim nauczeni zostali,

jako prawda jest w Jezusie,

22. Abycie zewlekli z siebie,

wedug pierwszego postpowa-
nia, starego czowieka, który

si psuje przez uudne podli-
woci,
23. I odnowili si duchem li-

mysu swego,

24. I oblekli si w nowego
czowieka, stworzonego we-
dug Boga w sprawiedliwoci

i w witoci prawdy.

III. 25. Przeto, odrzuciwszy

kamstwo, mówcie prawd,
kady z blinim swoim; bo-

my czonkami jedni drugich.

26. Gniewajcie si, lecz nie

grzeszcie; niech soce nie za-

chodzi na gniew wasz.

27. Inie dawajcie miejsca dy-

jabu.
28. Kto krad, niech wicej

nie kradnie, a raczej niech pra-

cuje, robic rkoma sweini to,

CO jest dobrego, aby mia / eze-

gO udziela potrzebujcemu.

29. adna mowa plugawa
niech z ust waszych nic wycho
dzi, ale tylko dobra ku potr
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buemu zbudowaniu, aby bya
przyjemna suchajcym.
30. A nie zasmucajcie Ducha
witego Boego, którym za-

piecztowani jestecie na dzie
odkupienia.

31. Wszelka gorycz i zapal-

czywo i gniew i wrzask i

blunierstwo niech bd odjte

od was,wraz zewszelkzoci

;

32. Ale bdcie jedni ku dru-

gim dobrotliwi,miosierni,prze-

baczajc sobie wzajemnie, jak

wam Bóg przebaczy w Chry-

stusie.

ROZDZIA 5.

I. Upomnienie do witobliwego ycia 1—21. II.

O obowizkach maonków 22—33.

DDCIE tedy naladowca-
-^ mi Boga, jako dzieci umio-
wane,

2. I chodcie w mioci, jak i

Chrystus umiowa nas, i wy-
da samego siebie za nas jako

dar i ofiar Bogu ku przyjemnej

wonnoci.
3. A wszeteczestwo i wszel-

ka nieczysto albo chciwo
niech niebd nawet mianowa-
ne midzy wami, jak przystoi

na witych,
4. Take sprosno i baze-

skie mowy i arty, które nie

przystoj, ale raczj dzikczy-
nienie.

5. Bo to wiedzcie, e aden
wszetecznik, albo nieczysty,

albo chciwiec, który jest ba-
wochwalc, nie ma dziedzictwa

w królestwie Chrystusowym i

Bom.
6. Niechaj was nikt nie zwo-

dzi prónemi mowami; albo-

wiem dla tych rzeczy przycho-

dzi gniew Boy na synów opor-

nych;

7. Nie bdcie tedy wspó-
uczestnikami ich.

8. Albowiem bylicie niegdy
ciemnoci, a teraz jestecie

wiatoci w Panu; postpuj-

cie jak dzieci wiatoci,
9. (Bo owoc Ducha jest we

wszelkiej dobrotliwoci i w
sprawiedliwoci i w prawdzie)

lO.Badajc, cojestmiePanu

;

11. I nie bierzcie udziau w
bezowocnych sprawach cie-

mnoci, ale raczej i karecie.

12. Albowiem co oni potaje-

mnie czyni, wstyd i mówri.

13. Lecz to wszystko, gdy by-

wa karcone od wiatoci, staje

sijawnem ; bo wszystko, co si
staje jawnem, wiatoci jest.

14. Dla tego powiedziano: 0-

cu si, który pisz, i powsta
z umarych, a owieci ci Chry-
stus.

15. Patrzcie tedy, jak macie
postpowa ostronie, nie jak
niemdrzy, ale jak mdrzy,
16. Czas wykupujc; bo dni

s ze.
17. Przeto nie bdcie niero-

zumnymi, ale rozumiejcie, co

jest wol Pask.
18. I nie upijajcie si winem,
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w którem jest rozpusta; ale

bdcie napenieni duchem,

1
(

J. Rozmawiajc z sob przez

psalmy, i hymny, i pieni du-

chowne, piewajc i grajc w
sercu swojem Panu,

20. Dzikujc zawsze za

wszystko, w imieniu Pana na-

szego Jezusa Chrystusa, Bogu
i Ojcu,

21. Ulegajc jedni drugim

w bojani Boej.
II. 22. ony, bdcie ulege
mom swoim, jak Panu;

23. Albowiemm jest gow
ony, jak Chrystus gow Ko-
cioa; i on jest zbawicielem

ciaa.

24. AlejakKoció ulegyjest

Chrystusowi, tak i onymom
swoim we wszystkiem.

25. Mowie, miujcie ony
swoje, jak i Chrystus umio-
wa Koció i wyda za same-

go siebie,

26. Aby go powici, oczy-

ciwszy kpiel wodn przez

Sowo,
27. Aeby przedstawi go so-

bie chway penym Kocioem,
niemajcym skazy, ani zmar-

szczki, ani czego podobnego,

ale eby by witym i niepo-

kalanym.

28. Tak powinni mowie mi-

owa ony swoje, jak swoje

wasne ciaa; kto miuje on
swoj, samego siebie miuje.

swego nie mia w nienawici,

ale je ywi i ogrzewa, jak i Pan
swój Koció.
30.Bomy czonkami ciaa je-

go, z ciaa jego i z koci jego.

31. Dlatego opuci czowiek
ojca swego i matk, i przy-
czy si do ony swojej, i bd
dwoje jednem ciaem.
32. Tajemnica to wielka; ja

za mówi wzgldem Chrystu-

sa i Kocioa.
33. Wszake i kady z was w

szczególnociniechaj miuje o-
n swoj jak siebie samego, a

ona niech si boi ma swego.

ROZDZIA 6.

I. O obowizkach dzieci, rodziców, sug i panów
1—9. II. O walce i zbroi chrzecijan 10—20,

IH.Posame Tychika i zakoczenie listu 21

—

2
HiZIECI, bdcie posuszne

^-^ rodzicom swoim w Panu:

bo to sprawiedliwe.

2. Czcij ojca twego i matk,
to jest pierwsze przykazanie z

obietnic

:

3. Aby ci si dobrze dziao, i

aby dugo y na ziemi.

4.Awy,ojcowie,niepobudzaj-

cie do gniewu dzieci swoich, ale

wychowujcie je w karnoci i w
napominaniu Paskiem.
5. Sudzy, posuszni bdcie

tym, którzy s panami wasz] -

mi wedug ciaa, z bojani i

ze dreniem w prostocie serca

swego, tak jak Chrystusowi,

(5. Nie na oko suc, jak ci.

29. Albowiem nikt nigdy ciaa którzy chc ludziom si pode-
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ba, alejako sudzy Chrystuso-

wi, czynic wolBo z duszy,

7. Z przychylnoci suc
Tanu, a nie ludziom,

8. Wiedzc, e ktokolwiek u-

czyni co dobrego, otrzyma za-

pat od Pana, czy niewolnik,

czy wolny.

9. 1 wy, panowie, postpujcie

wzgldem nich podobnie, za-

niechawszy groby, wiedzc,

e i wy sami macie Pana w
niebiosach, a on nie ma wzgl-
du na osoby.

II. 10. Na ostatek, bracia moi,

wzmacniajcie si w Panu i w
sile mocy jego;

11. Obleczcie si w zupen
zbroj Bo, abycie mogli

sta przeciwko zasadzkom dy-

jabelskim.

12. Albowiem nie mamy wal-

ki przeciwko krwi i ciau, ale

przeciwko wadzom, przeciw-

ko zwierzchnociom, przeciw-

ko mocarzom ciemnoci wieku
tego, przeciwko duchom zoci
pod niebiosami.

13. Dlatego wecie zupen
zbrojBo, abycie mogli da
odpór w dzie zy, i wszystko
wykonawszy osta si.

14. Stójcie tedy, przepasaw-

szy biodra swoje prawd, i o-

blekszy si w pancerz spra-

wiedliwoci,

15. I obuwszy nogi w goto-

wo Ewangielii pokoju,

16. A nade wszystko wziw-
szy tarcz wiary, którbycie
mogli zagasi wszystkie ogni-

ste strzay zego.

1 7 . 1przybic zbawieniawe-
cie i miecz Ducha, którym jest

Sowo Boe,
18.W kadej modlitwie i pro-

bie modlc si kadego czasu

w Duchu, i w tym celu czuwa-

jc z ca wytrwaoci i z

modlitw za wszystkich wi-
tych,

19. 1 za mnie, aby mi dana by-

a mowa, bym otworzywszy li-

sta swoje, miao oznajmia ta-

jemnic Ewangielii,

20. Dla którj poselstwo spra-

wuj w wizach, abym o niej

miao mówi, jak mówi powi-

nienem.

III. 21. ebycie za i wy wie-

dzieli, co si ze mn dzieje i co

czyni, wszystko wam oznajmi

Tychik, bratumiowany i wier-

ny suga w Panu,
22. Któregom posa do was

dla tego samego, abycie wie-

dzieli, co si z nami dzieje, i

aby pocieszy serca wasze.

23. Pokój braciom i mio z

wiar od Boga Ojca i Pana Je-

zusa Chrystusa.

24. aska niech bdzie ze

wszystkimi miujcymi Pana
naszego Jezusa Chrystusa w
nieskazitelnoci. Amen-

List do Efezów napisany z Rzymu i posany przez Tychika.
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LIST APOSTOA S. PAWA
DO

FILIPENSÓW.
ROZDZIA 1.

I. Pozdrowiwszy zbór Aposto prosi za i dziku-
je Bogu 1— 11. II. Mówi o ucisku swoim
12—26. UL Napomina do witobliwego y-
cia 27-30.

T>AWE i Tymoteusz, su-
-- dzy Jezusa Chrystusa, do

wszystkich witych w Chry-
stusie Jezusie, którzy s w Fi-

lipach, z biskupami i z dyjako-

nami.

2. aska wam i pokój od Bo-

ga, Ojca naszego, i od Pana
Jezusa Chrystusa.

3. Dzikuj Bogu memu, ile-

kro o was wspominam,
4. (Zawsze w kadej modli-

twie mojej za was wszystkich

modlc si z radoci)
5. Za spoeczno wasz w

Ewangielii, od pierwszego dnia

a dotd,
6. Bdc pewny tego, e ten,

który rozpocz w was dobr
spraw, wykona j a do dnia

Jezusa Chrystusa.

7. Jako sprawiedliw jest

rzecz, abym tak myla o was
wszystkich, dla tego e mam
was w sercu swojem, tak w
wizach swoich, jak i w obro-

nie i w utwierdzeniu Ewangie-
lii, bocie wy wszyscy ze mn
uczestnikami aski.

8. Albowiem wiadkiem mi
Bóg, jak tskni do was
wszystkich w sercu Jezusa

Chrystusa.

9. 1 modl si o to, aby mio
wasza im dalej tern wicej po-

mnaaa si w poznaniu i we
wszelkiem rozumieniu,

10. Abycie mogli zbada, co

jest lepszego, bycie byli czy-

stymi i bez nagany na dzie
Chrystusowy,

11. Bdc napenieni owoca-

mi sprawiedliwoci przez Je-

zusa Chrystusa ku sawie i

chwale Boej.
II. 12. A chc, bracia, aby-

cie wiedzieli, e to, co si ze

mn dzieje, posuyo raczej

ku rozkrzewieniu Ewangielii,

13. Tak, e wizy moje dla

Chrystusa stay si wiadome
w caem paacu i wszystkim
innym.

14. I wiksza cz braci n

Panu, nabrawszy odwagi z po-

wodu wizów moich, zaczli z

wiksz miaoci bez boja

ni gosi Sowo.
15. Jedni wprawdzie i pn

zazdro i przez kótliwo
drudzy za i w dobrej myli
opowiadaj Chrystusa.
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16. Tamci przez kótliwo o-

powiadaj Chrystusa nieszcze-

rze, mniemajc, e przydaj
ucisku wizom moim;
17. Ci z mioci, wiedzc,

em postawiony ku obronie E-

wangielii.

18. Ale có? w kadym ra-

zie, czy obudnie czy szczerze,

Chrystus jest opowiadany; i z

tego si raduj, i radowa si
bd,
19. Gdy wiem,e mi to wyj-

dzie na zbawienie przez modli-

tw wasz i pomoc Ducha Je-

zusa Chrystusa,

20.Wedug oczekiwania i na-

dziei mojej,e si w niczem nie

zawstydz, ale z ca miao-
ci, jak zawsze, tak i teraz,

uwielbiony bdzie Chrystus w
ciele mojem, czy to przez ycie,

czy przez mier.
21. Albowiem dla mnie ycie

to Chrystus, a mier to zysk.

22. A jeliy w ciele, to dla

mnie owoc pracy; i nie wiem,

co wybra.
23. Albowiemjestem cienio-

ny od tego obojga
;
pragnzej

ze wiata i by z Chrystusem,

bo to daleko lepiej,

24. Ale pozosta w ciele po-

trzebniejsze jest dla was.

25. A bdc tego pewny,
wiem, e pozostan i pomiesz-

kam z wami wszystkimi dla

waszego postpu i radoci wia-

ry*

26. Aby chluba wasza obfito-

waa w Chrystusie Jezusie ze

mnie, gdy do was znowu przy-

bd.
III. 27. Tylko si zachowuj-

cie zgodnie zEwangielij Chry-
stusow, abym, czy przyjd i

ujrz was, czy nie przyjd, sy-
sza o was, e stoicie w jednym
duchu, jednomylnie walczc
dla wiary Ewangielii,

28. 1 w niczem nie lkajc si
przeciwników; co dla nich jest

zapowiedzi zguby, a dla was
zbawienia, i to od Boga;
29. Gdy wam to dano dla

Chrystusa, abycie nie tylko

we wierzyli, ale i cierpieli dla

niego,

30. Majc tak sam walk,
jak widzielicie we mnie, i te-

raz syszycie o mnie.

ROZDZIA 2.

I. Aposto napomina do jednoci i pokory na po-

dobiestwo Chrystusa 1— 18. II. Mówi o Ty-
moteuszu i Epafrodycie 19—30.

TELI tedy jest jakie napo-
** minanie w Chrystusie, jeli

jaka pociecha mioci, jeli ja-

ka wspólno ducha, jeli ja-

kie serce i zlitowanie,

2. Dopenijcie radoci mojej,

abycie to samo myleli, ma-
jc t sam mio, bdc je-

dnomylni i jedno rozumiejcy,
3. Nic nie czynic przez kó-
tliwo lub próno, ale w po-

korze jedni drugich majc za

wyszych od siebie.
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4. Niech kady dba nie o swo-

je, ale kady i o cudze.

5. Albowiem niech w was b-
d te same myli, jakie i w
Chrystusie Jezusie,

6. Który bdc w postaci Bo-

ej, nie poczyta sobie za u-
piestwo by równym Bogu,

7. Ale poniy samego siebie,

przyjwszy posta niewolnika,

stawszy si podobny ludziom,

i z postawy znaleziony jako

czowiek;
8. Sam siebie uniy, bdc

posuszny a do mierci, i to

mierci krzyowej.
9. Dla tego te Bóg nader go

wywyszy, i darowa mu imi,

które jest nad wszelkie imi;
10. Aby w imieniu Jezusa

zginao si wszelkie kolano,

tych, którzy s na niebiosach,

i na ziemi, i pod ziemi,

11. I aby wszelki jzyk wy-
znawa, e Jezus Chrystus jest

Panem ku chwale Boga Ojca.

12. Przeto, umiowani moi,

jakecie zawsze posuszni by-

li, nie tylko w przytomnoci
mojej, ale teraz daleko wicej
w nieobecnoci mojej, z boja-

ni i ze dreniem sprawujcie

zbawienie swoje.

13. Albowiem Bóg sprawuje

*w was i ch i wykonanie we-
dug upodobania.

14. Wszystko czycie bez

.szemra nia i powtpiewania,

15. Abycie byli bez nagany

i szczerymi, dziemi Boemi
nienaganionemi ród rodu ze-
go i przewrotnego, w którym
wiecicie jak wiata na wie-
cie,

16. Zachowujc sowa ycia
ku chlubie mojej w dzie Chry-
stusowy, em nie na próno
biega, i nie na próno praco-

wa.
17. Ale chobym i by ofiaro-

wany przy ofierze i usugiwa-
niu wiary waszej, raduj si i

wspóraduj si ze wszystkimi

wami.
18. Z tego tedy i wy raduj-

cie si i wspóradujcie si ze

mn.
II. 19. A mam nadziej w Pa-

nu Jezusie, e Tymoteusza
wkrótce poszl do was, abym i

ja by dobrej myli, dowie-

dziawszy si, co si z wami
dzieje.

20. Albowiem nie mam niko-

go równie mylcego, któryby

si szczerze troszczy o was.

21. Bo wszyscy szukaj swe-

go, a nie tego, co jest Chrystu-

sa Jezusa.

22. A wiecie, e jest wierny,

dla tego, e jak syn ojcu, tak

ze mn suy Ewangielii.

23. Mam tedy nadzieje, e te-

go do was poszl natychmiast,

jak tylko obaez, 00 si ze inna

stanie;

2 1. A mani ufno w Tann. fi

i sam wkrótce do wmb przyjd,
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25. Alem uwaa za rzecz po-

trzebn posa do was Epafro-

dyta, brata i wspópracownika
i wspóbojownika mego, a wa-

szego posaca i sug w po-

trzebie mojej,

26. Poniewa pragn was
wszystkich, i bardzo si smu-

ci z tego, ecie syszeli, i
zachorowa.
27. Bo wprawdzie chorowa
mao nie na mier ; ale si Bóg
zmiowa nad nim, a nie tylko

nad nim, ale i nade mn, abym
nie mia smutku na smutek.

28. Przeto tern spieszniej po-

saem go, abycie ujrzawszy

go, znowu uradowali si, a ja

abym mia mniej smutku.

29. Przyjmijcie go tedy w
Panu ze wszelk radoci; i

takich miejcie w poszanowa-
niu.

30. Albowiem dla sprawy
Chrystusowej by blizki mier-
ci, wystawiajc ycie na nie-

bezpieczestwo, aby dopeni
tego, czego w usudze waszej

wzgldem mnie brakowao.

ROZDZIA 3.

I. Ostrzeenie przed faszywymi nauczycielami,

których Aposto wasnym przykadem zbija

1—14. II. i napomina do naladowania go

r^RESZT, bracia moi, ra-^ dujcie si w Panu. Pisa
wam jedno i to samo nie jest

dla mnie rzecz uciliw, a

dla was jest bezpieczn.

2. Patrzcie na psy, patrzcie

na zych robotników, patrzcie

na porzezanie.

3. My bowiemjestemy obrze-

zaniem, którzy duchem suy-
my Bogu i chlubimy si w
Chrystusie Jezusie, i nie ufa-

my ciau.

4. Chocia ja mógbym mie
zaufanie i w ciele; a jeli kto

inny sdzi, e moe mie zau-

fanie w ciele, tern bardziej

ja,

5. Obrzezany ósmego dnia, z

rodu Izraelskiego, z pokolenia

Benjamina, yd z ydów, we-
dug zakonu Faryzeusz,

6.Wedug gorliwoci przela-

dowca Kocioa, wedug spra-

wiedliwoci, która jest z zako-

nu, bdc bez nagany.

7. Ale to, co mi byo zyskiem,

tom z powodu Chrystusa po-

czyta za szkod.
8. Owszem i wszystko poczy-

tuj za szkod dla zacnoci po-

znania Chrystusa Jezusa, Pa-

na mojego, dla którego wszyst-

kiego si wyrzekem i wszyst-

ko poczytuj za miecie, eby
pozyska Chrystusa,

9. I by znalezionym w nim,

nie majc wasnej sprawiedli-

woci, która jest z zakonu, ale

majc t, która jest przez wia-

r w Chrystusa, sprawiedli-

wo z Boga przez wiar,
10. eby poznajego i moc je-

go zmartwychwstania i wspó-
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no cierpie jego, stajc si
podobny mierci jego,

11. Czy jakim sposobem nie

dostpipowstania z umarych.
12. Nie jakobym ju pochwy-

ci, albo ju by doskonaym;
ale d, czy nie pochwyc,
gdy i pochwycony jestem

przez Chrystusa Jezusa.

13. Bracia, ja nie mniemam o

sobie, em pochwyci,
14. Ale tylko, zapominajc,

co za mn, i dc do tego, co

przede mn, zmierzam do celu

ku nagrodzie powoania Boe-
go, z wysokoci w Chrystusie

Jezusie.

II. 15. Ilu tedy nas jest do-

skonaych, tak mylmy; a je-

eli w czemkolwiek inaczej

mylicie, i to Bóg wam objawi.

16. Ale do czegomy doszli,

w tern wedug tego samego
prawida postpujmy i tak sa-

mo mylmy.
17. Bdcie naladowcami

moimi, bracia, i zapatrujcie si
na tych, którzy postpuj we-

dug wzoru, jaki w nas macie.

18. Albowiem wielu postpu-
je, o których wam czsto mó-
wiem, a teraz i z paczem mó-
wi, jak nieprzyjaciele krzya
Chrystusowego

;

19.Któryehkocemjest zatra-

cenie, których Bogiem brzuch,

a chwa haba ich, którzy my-
l o rzeczach ziemskich.

20. Nasza bowiem ojczyzna

w niebiosach, skd i oczekuje-

my zbawiciela, Pana Jezusa
Chrystusa,

21. Który przemieni ponione
ciao nasze, aby si stao podo-

bne chwalebnemu ciau jego,

wedug skutecznej mocy, któ-

r te wszystko podbi sobie

moe.

ROZDZIA L
I. Ogólne i szczególne napomnienia 1—9. II. Po-

dzikowanie za przesany zasiek 10—19. EU.

Zakoczenie 20—23.

TDRZETO, bracia moi uini-

-*- owani i podani, radoci
i korono moja, tak stójcie w
Panu, najmilsi.

2.Upominam Ewodyj, i Syn-
tych upominam, aby byy je-

dnomylne w Panu.

3. Prosz te i ciebie, towa-

rzyszu wierny, bd pomoc
im, które w Ewangielii razem
ze mn pracoway, i z Klemen-
sem i z innymi wspópracowni-
kami moimi, których imiona s
w ksidze ywota.
4. Radujcie si zawsze w Pa-

nu; znowu mówi, radujcie si.

5. agodno wasza niech bi-

dzie znana wszystkim ludziom

;

Pan blizko.

6. Nie troszczcie si o nic, ale

we wszystkiem przez modlitw q

i prob z dzikczynieniem za-

dania wasze niech bd. obja-

wione przed Bogiem.

7. A pokój Hoy, który pi

wysza wszelki rozum, bdzie
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strzeg serc waszych i myli
waszych w Chrystusie Jezu-

sie.

8. Nakoniec, bracia, co tyl-

ko jest prawdziwego, co tylko

poczciwego, co tylko sprawie-

dliwego, co tylko czystego, co

tylko miego, co tylko chwa-

lebnego, jakakolwiek jest cno-

ta, i jakakolwiek chwaa, o tera

mylcie.

9. Czegocie si te nauczyli,

i cocie przyjli i syszeli i wi-

dzieli we mnie, to czycie, a

Bóg pokoju bdzie z wami.

II. 10. A uradowaem si
wielce w Panu, ecie ju zno-

wu zakwitnli, i moecie mie
staranie o mnie; o co i przed-

tem si staralicie, ale czas nie

by przyjazny.

11. Mówi to nie z powodu
niedostatku; bom si nauczy
przestawa na tein, co mam.
12. Umiemy i w ponieniu,

umiem i w obfitoci; wszdzie
i we wszystkiem jestem wy-
wiczony, i nasyconym by i

gód znosi, i obfitowa i nie-

dostatek cierpie;

13. Wszystko mog w tym,

który mi wzmacnia, w Chry-

stusie.

14. Wszake dobrzecie u-

czynili, ecie wspólnie wzili
udzia w moim ucisku.

15. A wiecie i wy, Filipenso-

wie, e na pocztku Ewangie-
lii, gdym wyszed z Macedonii,

aden zbór nie udzieli mi nic

na rachunek dawania i brania,

tylko wy sami;

16. Bocie i do Tesaloniki i

raz i drugi posali mi, czego

byo potrzeba.

17. Nie, ebym mia szuka
datku; ale szukam poytku,
któryby by obfity w rachunku
waszym.
18. I odebraem wszystko, i

mam dostatek; obfituj, wziw-
szy od Epafrodyta, cocie po-

sali, jako wonno kadzida,
jako ofiar przyjemn i Bogu
si podobajc.
19. A Bóg mój napeni wszel-

k potrzeb wasz wedug bo-

gactwa swego w chwale, w
Chrystusie Jezusie.

III. 20. A Bogu i Ojcu nasze-

mu niech bdzie chwaa na wie-

ki wieków. Amen.
2 1

.

Pozdrówcie kadego wi-
tego w Chrystusie Jezusie. Po-

zdrawiaj was bracia, którzy

s ze mn.
22. Pozdrawiaj was wszys-

cy wici, a najbardziej, któ-

rzy s z cesarskiego domu.
23. aska Pana naszego Je-

zusa Chrystusa z wami wszyst-

kimi. Amen.

List do Filipensów napisany z Rzymu i posany przez Epafrodyta.
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LIST APOSTOA S. PAWA
DO

KOLOSSÓW.
ROZDZIA 1.

I. Aposto pozdrowiwszy Kolossów dzikuje Bogu
za ich wiar i mio 1—8. II. Proba przy-

czynna Apostoa za zbór 9—15. III. O chwale

Paskiej 16—23. IV. Rado Apostoa z po-

wodu swych cierpie 24—29.

DAWE, Aposto Jezusa
-*- Chrystusa przez wol Bo-

, i Tymoteusz brat,

2. Do witych i wiernych

braci w Chrystusie Jezusie,

którzy s w Kolossach. aska
wain i pokój od. Boga, Ojca na-

szego, i od Pana Jezusa Chry-

stusa.

3. Dzikujemy Bogu i Ojcu

Pana naszego Jezusa Chrystu-

sa, zawsze modlc si za was,

4. Usyszawszy o wierze wa-

szej w Chrystusie Jezusie i o

mioci ku wszystkim witym,
5. Dla nadziei zachowanej dla

was w niebiosach, o której

przedtem syszelicie w sowie
prawdy Ewangielii,

6. Która dosza do was, jak

jest i na caym wiecie i przy-

nosi owoc, jak i midzy wami,

od tego dnia, kiedycie usy-
szeli i poznali ask Bo w
prawdzie,

7. Jak si te nauczylicie od

Epafrasa, umiowanego wspó-

sugi naszego, który jest wier-

nym dla was sug Chrystuso-

wym,
8. Który te oznajmi nam o

waszej mioci w duchu.

II. 9. Dla tego i my od tego

dnia, któregomy to usysze-
li, nie przestajemy za was
si modli i prosi, abycie
byli napenieni poznaniem wo-
li jego we wszelkiej mdro-
ci i w wyrozumieniu ducho-

wem,
10. Abycie chodzili,jak przy-

stoi przed Panem, ku wszelkie-

mu jego upodobaniu, w ka-
dym uczynku dobrym owoc
przynoszc, i wzrastajc w po-

znaniu Boga,
11. Wszelk moc umocnieni

wedug potgi cliway ^go, ku
wszelkiej wytrwaoci i cier-

pliwoci z radoci,
12. Dzikujc Ojcu, który nas

zdolnymi uczyni do uczestni-

czenia w dziedzictwie witych
w wiatoci,
13. Który nas wyrwa z mo-

cy ciemnoci, i przeniós do

królestwa Syna BYfegO umio-
wanego,
14. W którym mamy odkn-
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pienie przez krew jego, odpu-

szczenie grzechów,

15. Który jest obrazem Boga
niewidzialnego, pierworodnym

przed wszelkim stworzeniem.

III. 16. Albowiem w nim

stworzone jest wszystko, co na

niebiosach i co na ziemi, wi-

dzialne i niewidzialne, czy tro-

ny, czy pastwa, czy wadze,
czy zwierzchnoci, wszystko

przeze i dla niego stworzone.

17. A on jest przed wszyst-

kiem, i wszystko w nim stoi.

18. On te jest gow ciaa,

Kocioa, on jest pocztkiem,
pierworodnym z umarych, a-

by we wszystkim przodowa;
19. Poniewa upodobao si

Ojcu, aby w nim mieszkaa
wszelka peno,
20. I eby przeze pojedna

z sob wszystko, uczyniwszy
pokój przez krew krzya jego;

przeze i to, co na ziemi, i to,

co na niebiosach.

21.1 was, którzycie niegdy
byli obcymi i nieprzyjaciómi

umysem w zych uczynkach,

teraz te pojedna
22. W jego wasnem ciele

przez mier, aby was przed-

stawi witymi i niepokalany-

mi i bez nagany przed obliczem

swojem,

23. Jeli tylko trwacie w wie-

rze utwierdzeni i stali, i nie od-

padacie od nadziei Ewangielii,

którcie syszeli, która jest

p.

opowiadana wszelkiemu stwo-

rzeniu pod niebem, której ja,

Pawe, staem si sug.
IV. 24. Teraz raduj si w

dolegliwociach swoich za was,

i dopeniam niedostatku uci-

sków Chrystusowych na ciele

swojm za ciao jego, którem

jest Koció;
25. Którego staem si sug
wedug rozrzdzenia Boego,
danego mi dla was, abym wy-
peni Sowo Boe,
26. Tajemnic, zakryt od

wieków i pokole, teraz za
objawion witym jego,

27. Którym Bóg chcia oznaj-

mi, jakie jest bogactwo chwa-

y tj tajemnicy midzy poga-

nami, któr jest Chrystus w
was, nadzieja chway;
28. Którego my opowiadamy,

napominajc kadego czowie-
ka, i nauczajc kadego czo-
wieka we wszelkiej mdroci,
aby przedstawi kadego czo-
wieka doskonaym w Chrystu-

sie Jezusie;

29.W którym to celu te pra-

cuj, walczc wedug mocy je-

go, która dziaa we mnie po-

tnie.

EOZDZIA 2,

L Ostrzeenie przed faszywymi nauczycielami
1—15. U. Napomnienie pod wzgldem prze-

pisów zakonu 16—23.

LBOWIEM chc, abycie
-*^- wiedzieli, jak wielk wal-

k staczam za was i za tych,

23
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którzy s w Laodycei, i za

wszystkich, którzy nie widzieli

oblicza mego w ciele;

2. Aby pocieszone byy serca

ich, spojonych mioci i ku
wszelkiemu bogactwu zupe-
nego wyrozumienia, ku pozna-

niu tajemnicy Boga i Ojca i

Chrystusa,

3.W której skryte s wszyst-

kie skarby mdroci i umiej-
tnoci.

4.A to mówi, aby was kto nie

uwiód podstpnemi mowami.
5. Bo chocia nie jestem obe-

cny ciaem, ale duchem jestem

z wami, radujc si i widzc
porzdek wasz i utwierdzenie

wiary waszej w Chrystusa.

6. Przeto, jakecie przyjli

Chrystusa Jezusa, Pana, tak

te chodcie w nim,

7. Bdc wkorzenieni i wy-
budowani w nim i utwierdze-

ni w wierze, jakecie naucze-

ni, obfitujc w niej z dzikczy-
nieniem.

8. Patrzcie, eby was kto nie

podbi sobie filozofij i pró-
nem omamieniem podug po-

da ludzkich, podug poczt-
kowych zasad wiata, a nie po-

dug Chrystusa;

9. Gdy w nim mieszka caa
peno Bóstwa cielenie.

10. I macie peno w nim,

który jest gow wszelkiej

wadzy i zwierzchnoci,

11. W którym te obrzezani

jestecie obrzezaniem nie r-
k uczynionem, zewleczeniem

grzesznego ciaa przyrodzone-

go, obrzezaniem Chrystuso-

wem,
12. Pogrzebieni z nim bdc
w chrzcie; w którym te razem
z nim wzbudzenijestecie przez
wiar w moc Boga, który go
wzbudzi z umarych.
13. I was, którzycie byli u-

marli w grzechach i w nieob-

rzezaniu ciaa swego, razem
z nim oywi, odpuciwszy
wam wszystkie grzechy,

14. Zmazawszy rkopism
przeciwko nam, który przez

ustawy by nam przeciwny, i

wzi go z porodka, przybiw-

szy go do krzya;
15. I wyzuwszy z mocy wa-

dze i zwierzchnoci, miao
wystawi je na dziwowisko, w
nim nad niemi tryumfujc.

II. 16. Niech tedy nikt was
nie sdzi dla pokarmu, albo

dla napoju, albo dla wita,
albo dla nowiu ksiyca, albo

dla sabatów,

17. Co jest cieniem rzeczy

przyszych; ciao za jest

Chrystusa.

18. Niech was nie odsdza od

nagrody zwyciztwa nikt, kto

ryby pragn tego pokora i

sub Anioom, wdaj o si r

rzeczy, których nie widzia,

próno si nadyma jar z oie

lenego rozumu swego.
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19. A nie trzymajc si go-
wy, z której cae ciao, bdc
stawami i wizadami kiero-

wane i spojone, ronie wzro-

stem Boym.
20. Jelicie tedy umarli z

Chrystusem dla pocztkowych
zasad wiata tego, dla czego

jeszcze, jakbycie w wiecie
yli, trzymacie si ustaw

21. (Nie dotykaj, nie kosztuj,

nie ruszaj

;

22. Co si wszystko kazi u-

ywaniem) wedug przykaza
i nauk ludzkich?

23. Które maj pozór mdro-
ci w samowolnem naboe-
stwie i w pokorze i w niepo-

baaniu ciau, a nie maj a-
dnej wagi, gdy tylko do na-

sycenia ciaa odnosz si.

ROZDZIA 3.

I. Napomnienie do wyrzeczenia si grzesznego y-
cia 1—11. II. i przyobleczenie si w nowego
czowieka, a nadewszystko w mio 12—17.

UL O obowizkach w domowem yciu 18—25.

A TAK jelicie wstali z
•£*- Chrystusem , szukajcie

tego, co jest w górze, gdzie

jest Chrystus, siedzcy po pra-

wicy Boej.
2. Mylcie o tern, co w górze,

nie o tern, co na ziemi.

3. Albowiem umarlicie, i y-
cie wasze skryte jest z Chry-
stusem w Bogu.
4. Ale gdy si Chrystus, y-

cie nasze, okae, tedy i wy z

nim okaecie si w chwale.

5. Umartwiajcie tedy czonki
swoje, które s na ziemi: wsze-

teczestwo, nieczysto, na-

mitno, z podliwo, i

chciwo, która jest bawo-
chwalstwem,

6. Z powodu których gniew
Boy przychodzi na synów o-

pornych,

7. W których i wycie nie-

gdy chodzili, kiedycie yli
midzy nimi.

8. Teraz za odrzucie i wy
wszystko

,
gniew, zapalczy-

wo, zo, blunierstwo,

spron mow z ust swoich.

9. Nie kamcie jeden przed

drugim, skorocie zewlekli z

siebie starego czowieka z u-

czynkami jego,

10. A oblekli si w nowego,
który si odnawia ku poznaniu

na obraz tego, który go stwo-

rzy;
11. Gdzie niema Greka ani

yda, obrzezania ani nieobrze-

zania, cudzoziemca, Scyty, nie-

wolnika, wolnego; ale wszyst-

kiem i we wszystkich Chrystus.

II. 12. Przeto przyobleczcie,

jako wybrani Boy, wici i

umiowani, serce litociwe, do-

brotliwo, pokor, agodno,
cierpliwo,
13. Znoszc jedni drugich, i

przebaczajc sobie wzajemnie,

jeli ma kto przeciw komu
skarg; jak Chrystus odpu-

ci wam, tak i wy.
23*
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14. A nad to wszystko przy-

obleczcie mio, która jest

zwizkiem doskonaoci.
15. A niech w sercach wa-

szych rzdzi pokój Boy, do

któregocie te powoani w je-

dnóm ciele; i bdcie wdzicz-
nymi.

16. Sowo Chrystusowe niech

mieszka w was obficiewe wszel-

kiej mdroci, nauczajcie i na-

pominajcie si wzajemnie przez

psalmy i hymny i pieni ducho-

wne, wdzicznie piewajcie w
sercach swoich Panu.

17. I wszystko, cokolwiek

czynicie w sowie albo w u-

czynku, wszystko czycie w
imieniu Pana Jezusa, dziku-
jc Bogu i Ojcu przez niego.

III. 18. ony, bdcie ulege
mom swoim, jak przystoi w
Panu.

19. Mowie, miujcie ony
swoje, i nie bdcie przykrymi
dla nich.

20. Dzieci, bdcie posuszne
rodzicom we wszystkióm; al-

bowiem to si podoba Panu.

21. Ojcowie, nie pobudzajcie

do gniewu dzieci swoich, aby
nie upaday na duchu.

22. Sudzy, posuszni bdcie
we wszystkiem tym, którzy s
panami waszymi wedug ciaa,

nie suc na oko jak ci, któ-

rzy chc ludziom si podoba,
ale w prostocie serca, bojc
si Boga.

23. A wszystko, cokolwiek
czynicie, z duszy czycie, jako
Panu, a nie ludziom,

24. Wiedzc, e od Pana we-
miecie zapat dziedzictwa

;

albowiem Chrystusowi Panu
suycie.
25. A ten, co niesprawiedli-

wie postpuje, odniesie zapat
niesprawiedliwoci; a niemasz

u Boga wzgldu na osoby.

ROZDZIA 4.
I. Dalsze napomnienie 1—6. II. Zakoczenie listu

7—18.

T>ANOWIE, okazujcie su-
-*- gom sprawiedliwo i susz-

no, wiedzc, e i wy macie
Pana w niebiosach.

2. W modlitwie bdcie wy-
trwali, czuwajc w niej z dzik-
czynieniem,

3. Modlc si razem i za nas,

aby nam Bóg otworzy drzwi

sowa, ebymy mówili o taje-

mnicy Chrystusowej, z powo-
du której i jestem winiem,
4. Abym j objawi, jak mi

mówi naley.
5. Mdrze postpujcie wzgl-
dem obcych, czas wykupuj e.

6. Mowa wasza niech zawsze

bdzie z uprzejmoci, zapra-

wiona sol, abycie wiedzieli,

jak odpowiada kademu z<>-

sobna.

II. 7. Wszystko, eo Bit mw€
tyczy, opowie wam Ty chi U,

brat umiowany i wierny siu

ga, i wspólsluga w Panu,
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8. Któregom posa do was
dla tego samego, aby si wy-

wiedzia, co si z wami dzieje,

i pocieszy serca wasze,

9. Z Onezymem, wiernym i u-

miowanym bratem, który jest

z was; ci wam wszystko oznaj-

mi, co si tu dzieje.

10. Pozdrawia was Arystarch,
wspówizie mój, i Marek, sio-

strzeniec Barnabasza (o któ-

rym otrzymalicie polecenie:

jeli przyjdzie do was przyjm-

ie go),

11. I Jezus, nazywany Ju-

stem, którzy s z obrzezania;

oni jedni s wspópracownika-
mi moimi dla królestwa Boe-
go, którzy mi si stali pociech.

12. Pozdrawia was Epafras,

który jest z was, suga Chry-
stusa, który zawsze walczy za

was w modlitwach, abycie by-

li doskonali i peni wszelkiej

woli Boej.

List do Kolossów napisany z Rzymu

13. Daj mu bowiem wia-
dectwo, e ma wielk gorli-

wo o was i o tych, którzy

s w Laodycei i w Hierapo-

lu.

14. Pozdrawia was ukasz,
lekarz umiowany, i Demas.
15. Pozdrówcie braci w Lao-

dycei, i Nymfasa, i zbór, któ-

ry jest w domu jego.

16. A gdy ten list u was prze-

czytany bdzie, sprawek to,

aby te by w Laodycejskim
zborze przeczytany; a ten, któ-

ry jest z Laodycei, i wy te
przeczytajcie.

17. A powiedzcie Archipo-

wi: patrz, aby wspeni po-

sugiwanie, które przyj w
Panu.

18. Pozdrowienie moj, Pa-

wa, rk. Pamitajcie o wi-
zach moich. aska niech b-
dzie z wami. Amen.

i posany przez Tychika i Onezyma.

LIST PIERWSZY APOSTOA S. PAWA
DO

TESALOCZYKÓW.
ROZDZIA 1.

I. Aposto pozdrowiwszy zbór, chwali i zachca go
1—10.

OAWE i Sylwan i Tymo-
*- teusz do zboru Tesaloskie-
go w Bogu Ojcu i w Panu Je-

zusie Chrystusie. aska wam
i pokój od Boga Ojca naszego,

i Pana Jezusa Chrystusa.

2. Dzikujemy Bogu zawsze
za was wszystkich, wspomina-
jc was w modlitwach naszych,
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3. Bez przestanku wspomina-

jc o skutecznej wierze waszej

i o pracy mioci i o wytrwa-

oci nadziei w Panu naszym
Jezusie Chrystusie, przed Bo-

giem i Ojcem naszym,

4. Wiedzc, bracia umiowa-
ni od Boga, o wybraniu wa-

szem.

5. Gdy Ewangielija nasza

bya u was nie w sowie tyl-

ko, ale i w mocy i w Duchu
witym, i we wszelkióm u-

pewnieniu, jak wiecie, jakimi

bylimy midzy wami z powo-
du was.

6.A wycie si stali naladow-
cami naszymi i Paskimi, przy-

jwszySowo w wielu uciskach

z radoci Ducha witego,
7. Tak ecie si stali wzo-

rem dla wszystkich wierz-
cych w Macedonii i w Achai.

8. Albowiem od was rozgo-
sio si Sowo Paskie nie tyl-

ko w Macedonii i w Achai, ale

si te w kadm miejscu roze-

sza wiara wasza w Boga, tak

e nam nie potrzeba o tem co

mówi,
9. Poniewa oni sami oznaj-

muj o was, jakie byo przyj-

cie nasze do was, i jakecie
si nawrócili do Boga od ba-
wanów, aby suy Bogu y-
wemu i prawdziwemu,
10. I oczekiwa Syna jego z

niebios, którego wzbudzi z u-

marych, Jezusa, który nas

wyrwa od gniewu przysze-
go.

ROZDZIA 2.

I. Aposto usprawiedliwia swoj szczero w opo-

wiadaniu Ewangielii 1—12. IL Ponownie
chwali zbór i mówi o przyjciu swojem 13—20.

LBOWIEM sami wiecie,
-^- bracia, e przyjcie nasze

do was nie byo próne;
2. Ale chociaemy i przed-

tem, jak wiecie, cierpieli i zel-

eni byli, w Filipach, wszak-

e miao poczlimy w Bogu
naszym opowiada u was E-
wangielij Bo z wielk wal-

k;
3. Albowiem napominanie na-

sze nie jest z obdu, ani z nie-

czystych pobudek, ani ze zdra-

d;
4. Ale jak Bóg uzna nas go-

dnymi, by nam powierzy E-

wangielij, tak mówimy, nie,

aby si podoba ludziom, ale

Bogu, który bada serca nasze.

5. Albowiem nigdy nie byo
u nas mowy pochlebnej, jak

wiecie, ani zamiarów chciwo-

ci; Bóg wiadkiem.
6. Nie szukalimy chway

ludzkij, ani u was, ani u in-

nych, mogc by wyniosymi,
jako Apostoowie Chrystusa:

7. Alemy byli agodnymi po-

ród was, jak karmioielka pie-

lgnujca dziatki swoje.

8. Tak wam yczliwymi b$-

de, gotowimy byli 0y< )T<
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w ;im nie tylko Ewangielii Bo-

ej, ale i dusz swoich, dla tego

ecie si nam stali miymi.
9. Albowiem pamitacie, bra-

cia, prac nasz i trudy, gdy
w nocy i we dnie pracujc, a-

bymy adnego z was nie ob-

ciyli, opowiadalimy u was
Ewangielij Bo.
10. Wycie wiadkami i Bóg,

jak witobliwie i sprawiedli-

wie i bez nagany ylimy mi-
dzy wami, którzy wierzycie.

11. Jako wiecie, emy ka-
dego z was, jak ojciec dziatki

swoje, napominali i zachcali,

12.1 zaklinali, abycie post-
powali godnie przed Bogiem,
który was powouje do swego
królestwa i do chway.
II. 13. Przeto i my dziku-

jemy Bogu bez przestanku, e
przyjwszy Sowo Boe, któ-

recie syszeli od nas, przyj-
licie nie jako sowo ludzkie,

ale (jak jest na prawd) jako

Sowo Boe, które te skute-

czne jest w was, którzy wie-

rzycie.

14. Albowiem wy, bracia, sta-

licie si naladowcami zborów
Boych, które s w Judei, w
Chrystusie Jezusie; bocie i

wy te cierpieli od wasnych
ziomków swoich, jak oni od
ydów,
15. Którzy i Pana Jezusa i

swoich wasnych proroków za-

bili, i nas wygnali, a Bogu si

nie podobaj, i w.szy.stkim lu-

dziom s przeciwni,

16. Którzy zabraniaj nam
mówi do pogan dla ich zba-

wienia, eby przez to zawsze

dopenia miary grzechów
swoich ; albowiem przyszed
na nich gniew a do koca.
17. Lecz my, bracia, bdc

pozbawieni was na chwil z

oblicza, a nie sercem, z tern

wikszem upragnieniem stara-

limy si ujrze oblicze wasze.

18. Dla tegomy chcieli

przyj do was, ja, Pawe, i

raz i drugi; ale nam przeszko-

dzi szatan.

19. Albowiem kto jest nadzie-

j nasz, albo radoci, albo

koron chluby? czy nie i wy
przed obliczem Pana naszego

Jezusa Chrystusa przy jego

przyjciu?

20. Wy zaiste jestecie chwa-

nasz i radoci.

ROZDZIA 3.

I. Aposto mówi o posaniu Tymoteusza i o po-

mylnych wiadomociach, jakie mu przyniós
1—13.

T>RZETO, nie mogc duej
-*- znie, postanowilimy po-

zosta w Atenach sami,

2. I posalimy Tymoteusza,

brata naszego i sug Boego i

wspópracownika naszego w
Ewangielii Chrystusowej, aby
was utwierdzi i napomina
pod wzgldem wiary waszej,

3. Aby si aden nie zachwia
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w tych uciska eh
;
gdy sami wie-

cie, emy na to przeznaczeni.

4. Albowiem gdymy byli u
was, przepowiadalimy wam,
e bdziemy ucinieni, jak si
te stao, i wiecie o tern.

5. Dla tego i ja, nie mogc te-

go duej znosi, posaem aby
si dowiedzie o wierze waszej,

czy czasem nie skusi was ku-

siciel, i czy nie staa si dare-

mn praca nasza.

6. Lecz teraz Tymoteusz od
was do nas przyszed, i zwia-

stowa nam weso nowin o

wierze i o mioci waszej, i e
nas zawsze dobrze wspomina-
cie, dajc nas widzie, tak

jak i my was.

7. Dla tego pocieszeni jeste-

my, bracia, z was przy caem
utrapieniu i potrzebie naszej

przez wiar wasz;
8. Bo teraz my yjemy, sko-

ro wy stoicie w Panu.

9. Albowiem jakie dzikczy-
nienie moemy Bogu odda za

was za wszelk rado, jak
si cieszymy z powodu was
przed Bogiem naszym?
10. W nocy i we dnie bardzo

si gorliwie modlc, abymy
ogldali oblicze wasze, i uzu-

penili to, czego niedostaje wie-

rze waszej.

11. Lecz sam Bóg i Ojciec

nasz, i Pan nasz Jezus Chry-
stus niech wyprostuje drog
nasz do was.

12. A was niech Pan napeni
mioci i obfitujcymi w niej

uczyni ku sobie wzajemnie i

ku wszystkim, w jakiej i my
ku wam jestemy,
13. Aby utwierdzi serca wa-

sze, eby byy bez nagany w
witobliwoci przed Bogiem i

Ojcem naszym, przy przyjciu

Pana naszego Jezusa Chrystu-

sa ze wszystkimi witymi je-

go.

ROZDZIA 4.

I. Aposto napomina do witobliwoci, pracy i

uczciwoci 1—12. II. Mówi, e umarli zmar-
twychwstan przy przyjciu Panskiem 13— 18.

DALEJ, bracia, prosimy
^^ was i napominamy przez

PanaJezusa, abycie, przyjw-
szy od nas, jak macie postpo-
wa i podoba si Bogu, tern

wicej obfitowali;

2. Gdy wiecie, jakie dali-

my wam przykazania od Pa-

na Jezusa.

3. Albowiem to jest wol Bo-

, powicenie wasze, eby-
cie si powcigali od wszete-

czeristwa

;

4. eby kady z was umia
zachowywa naczynie swoje w
witobliwoci i w poszanowa-

niu,

5. Nie w namitnoci dzy,
jak poganie, którzy nie znaj
Boga;
6. eby nikt nie uciska i nie

oszukiwa W adnej sprawie

brata swego; bo Tan jest mci
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cielem tego wszystkiego, jake-

my wam przedtm powiadali

i powiadczali.

7. Albowiem powoa nas Bóg
nie ku nieczystoci, ale ku
witobliwoci.
8. A przeto, kto odrzuca to,

odrzuca nie czowieka, ale Bo-

ga, który nam te da Ducha
swego witego.
9. O mioci za braterskiej

nie potrzeba wam pisa; bocie
wy sami od Boga nauczeni, a-

bycie miowali jedni drugich.

10. Albowiem i czynicie to

wzgldem wszystkich braci w
caej Macedonii; ale was napo-

minamy, bracia, ebycie tern

wicej obfitowali,

11. I gorliwie si staraliy
spokojnie i pilnowa i praco-

wa wasnemi rkoma, jake-

my wam przykazali,

12. Abycie uczciwie post-
powali przed obcymi, a w ni-

czem nie mieli niedostatku.

II. 13. A nie chc, bracia, a-

bycie wiedzie nie mieli o tych,

którzy zasnli, ebycie si nie

smucili, jak drudzy, którzy na-

dziei nie maj.
14. Albowiem jeli wierzymy,
e Jezus umar i zmartwych-
wsta, tak Bóg i tych, którzy

zasnli w Jezusie, przywiedzie

z nim.

15.Bo towam powiadamy So-
wem Paskim, e my, którzy

ywi pozostaniemy do przyj-

cia Paskiego, nie uprzedzi-

my tych, którzy zasnli.

16. Gdy sam Pan przy o-

krzyku, przy gosie Archanio-

a i przy trbie Boej zstpi z

nieba, a umarli w Chrystusie

powstan pierwej.

17. Potm my ywi, którzy

pozostaniemy, wespó z nimi

pochwyceni bdziemy w obo-
kach na spotkanie Pana na po-

wietrze, a tak zawsze z Panem
bdziemy.
18. Przeto pocieszajcie je-

dni drugich temi sowami.

ROZDZIA 5.

I. Naley by gotowym na przyjcie Paskie
1—10. fi. Róne napomnienia i zakoczenie
listu 11—28.

r\ CZASACH za i chwilach,^ bracia, nie potrzeba wam
pisa.

2. Albowiem sami dostatecz-

nie wiecie, e dzie Paski
przyjdzie tak, jak zodziej w
nocy.

3. Bo gdy mówi bd: pokój

i bezpieczestwo, tedy na nich

naga zguba przyjdzie, jak bo-

le na niewiast brzemienn; i

nie ujd.
4. Lecz wy, bracia, nie jeste-

cie w ciemnoci, aby ów dzie
mia zej was jak zodziej.

5. Wy wszyscy jestecie sy-

nami wiatoci i synami dnia;

nie jestemy synami nocy ani

ciemnoci.

6. Przeto nie pijmy jak dru-
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dzy, ale czuwajmy i bdmy
trzewymi.
7. Albowiem, którzy pi, w

nocy pi; a którzy si upija-

j, w nocy si upijaj.

8. Lecz my, synami dnia b-
dc,bdmy trzewymi,oblek-
szy si w pancerz wiary i mi-

oci, i w przybic nadziei

zbawienia.

9. Gdy Bóg przeznaczy nas

nie na gniew, ale na pozyska-

nie zbawienia przez Pana na-

szego Jezusa Chrystusa,

10. Który umar za nas, aby-

my, czy czuwamy, czy pimy,
wespó z nim yli.

11. 11. Przeto napominajcie

jedni drugich, i budujcie jeden

drugiego, jak i czynicie.

12. A prosimy was, bracia, a-

bycie szanowali tych, którzy

pracuj midzy wami, i którzy

s przeoonymi waszymi w
Panu i napominaj was,

13. Abycie ich jak najbar-

dziej miowali dla ich pracy.

Pokój zachowajcie midzy so-

b.
14. A prosimy was, bracia,

napominajcie nieporzdnych,

pocieszajcie trwoliwych, pod-

trzymujcie sabych, cierpliwy-

mi bdcie wzgldem wszyst-

kich.

15. Patrzcie, aby nikt niko-

mu zem za ze nie oddawa,
ale zawsze gocie za tern, co

jest dobre i dla was wzaje-

mnie i dla wszystkich.

16. Zawsze si radujcie.

17. Bez przestanku si módl-

cie.

18. Za wszystko dzikujcie;

albowiem taka jest wola Boa
w Chrystusie Jezusie wzgl-
dem was.

19. Ducha nie gacie.

20. Proroctw nie lekcewa-
cie.

21. Wszystko badajcie, do-

brego si trzymajcie.

22. Wstrzymujcie si od ze-
go wszelkiego rodzaju.

23. A sam Bóg pokoju niech

was w zupenoci powici; a

duch wasz cay i dusza i cia-

o niech bd bez nagany przy

przyjciu Pana naszego Jezu-

sa Chrystusa zachowane.

24. Wierny jest, który was
powouje, który i uczyni to.

25. Bracia, módlcie si za

nas.

26. Pozdrówcie braci wszyst-

kich z pocaowaniem witom.
27. Zaklinam was na Pana,

aby ten list przeczytany by
wszystkim braciom witym.
28. aska Pana naaiego Je-

zusa Chrystusa niech bdzie z

wami. Amen.

List pierwszy do Tesaloczyków napisany z Aten.
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LIST DRUGI APOSTOA S. PAWA
DO

TESALONCZYKOW.
ROZDZIA 1.

I. Po pozdrowieniu Aposto chwali i pociesza zbór

uciniony 1— 12.

pAWE i Sylwan i Tymo-
J- teusz do zboru Tesaloskie-

go w Bogu, Ojcu naszym, i w
Panu Jezusie Chrystusie.

2. aska wam i pokój od Bo-

ga, Ojca naszego, i Pana Jezu-

sa Chrystusa.

3. Powinnimy Bogu zawsze

dzikowa za was, bracia, jak

suszn jest rzecz, e bardzo

wzrasta wiara wasza, i pomna-
a si mio kadego z was
wzgldem drugich,

4. Tak, e my sami chlubimy

si z was w zborach Boych z

waszej cierpliwoci i wiary we
wszelkich przeladowaniach
waszych i w uciskach, które

ponosicie.

5. Co jest dowodem sprawie-

dliwego sdu Boego, abycie
za godnych byli uznani króle-

stwa Boego, dla którego te
cierpicie,

6. Skoro sprawiedliw jest

rzeczuBoga, odpaci ucinie-

niem tym, którzy was uciskaj,

7. A wam, ucinionym, odpo-

cznieniem z nami przy objawie-

niu si Pana Jezusa z nieba z

Anioami mocy jego,

8.W ogniu pomienistym, wy-
mierzajcego pomst na tych,

którzy Boga nie znaj, i na

tych, którzy nie s posuszni
Ewangielii Pana naszego Je-

zusa Chrystusa;

9. Którzy odnios kar, wie-

czne zatracenie od oblicza Pa-
skiego i od chway mocy jego,

10. Gdy przyjdzie, aby by
uwielbiony w witych swoich,

i podziwiany w on dzie we
wszystkich wierzcych (dla te-

go,e uwierzono naszemu wia-
dectwu u was).

11. Dla tego te modlimy si
zawsze za was, aby Bóg nasz

godnymi was uczyni powoa-
nia, i wypeni wszelkie upo-

dobanie dobrotliwoci i skute-

czn wiar w mocy,
12. Aby byo uwielbione imi

Pana naszego Jezusa Chrystu-

sa w was, a wy w nim, wedug
aski Boga naszego i Pana Je-

zusa Chrystusa.

ROZDZIA 2.

I. O przyjciu Paskim, i o odstpstwie, które je

poprzedzi 1—14. II. Upomnienie z tego wzgl-
du 15—17.
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APROSIMY was, bracia, co

do przyjcia Pana naszego

Jezusa Chrystusa i naszego

zgromadzenia si do niego,

2. Abycie si nie zaraz za-

chwiali w umyle swoim i nie

dali zatrwoy, ani przez du-

cha, ani przez mow, ani przez

list niby od nas, jakoby nad-

chodzi dzie Chrystusowy.
3. Niech was nikt nie zwodzi

adnym sposobem; bo nie na-

dejdzie, póki pierwej nie przyj-

dzie odstpstwo i nie bdzie
objawiony czowiek grzechu,

syn zatracenia,

4. Który si sprzeciwia i wy-
nosi nad to wszystko, co si zo-

wie Bogiem albo jest godne
czci, tak, e w wityni Boej
jako Bóg zasidzie, wydajc
siebie za Boga.
5. Czy nie pamitacie, e je-

szcze bdc u was, o tóm wam
powiadaem?
6. A teraz wiecie, co prze-

szkadza, aby by objawiony

czasu swego.

7. Albowiem ju jest czynn
tajemnica nieprawoci; tylko

ten, który teraz przeszkadza,

musi by z porodka odjty.

8. A wtedy objawiony bdzie
ów bezbonik, którego Pan za-

bije duchem ust swoich i zni-

szczy objawieniem przyjcia

swego

;

9. Którego przyjcie jest po-

dug sprawy szatana, ze wszel-

k moc i znakami i cudami
kamliwemi,
10. I ze wszelkiem oszukaii-

stwem nieprawociw tych, któ-

rzy gin, za to, e mioci pra-

wdy nie przyjli dla swego zba-

wienia.

11. I dla tego poszle im Bóg
skuteczny obd, tak, i uwie-

rz kamstwu,
12. Aby byli osdzeni wszys-

cy, którzy nie uwierzyli pra-

wdzie, ale upodobali sobie nie-

sprawiedliwo.
13. Lecz my powinnimy

Bogu zawsze dzikowa za

was, bracia umiowani od Pa-

na, e was Bóg od pocztku
wybra ku zbawieniu w po-

wiceniu Ducha i w wierze

prawdy,

14. Do czego was powoa
przez Ewangielij nasz ku
dostpieniu chway Pana na-

szego Jezusa Chrystusa.

II. 15. Przeto, bracia, stój-

cie, i trzymajcie si nauki po-

danj, którejcie si nauczyli,

czy przez mow, czy przez list

nasz.

16. A sam Pan nasz Jezus

Chrystus, i Bóg i Ojciec nasz.

który nas umiowa, i da po-

ciech wieczn, i nadziej do-

br przez ask,
17. Niech pocieszy Beroa wa-

sze i utwierdzi was w kadej
mowie i w uczynku dolnym.
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ROZDZIA 3.
I. Upomnienie do modlitwy przyczynnej 1—5.

II. i do pracy 6— 13. III. Zakoczenie listu

14—18.

^AKONIEC, bracia, módl-
-^ cie si za nas, aby si So-
wo Paskie szerzyo i rozsa-

wiao, jak i u was;

2. I abymy byli wyrwani od

niespokojnych i zych ludzi;

albowiem wiara nie jest rzecz
wszystkich.

3. Ale wierny jest Pan, który

was utwierdzi i strzedz bdzie
od zego.
4. A ufamy w Panu o was, e

to, co wam rozkazujemy, i czy-

nicie i czyni bdziecie.

5. A Pan niech kieruje serca

wasze ku mioci Boej i ku
cierpliwoci Chrystusowej.

II. 6. A rozkazujemy wam,
bracia, w imieniu Pana nasze-

go Jezusa Chrystusa, abycie
si odczyli od kadego brata,

postpujcego nieporzdnie i

nie wedug podanej nauki, któ-

r otrzyma od nas.

7. Albowiem sami wiecie, jak

naladowa nas naley; ponie-

wa nie ylimy midzy wami
nieporzdnie,

8. I u nikogo nie jedlimy
chleba darmo, ale z trudem i

mozoem noc i dzie pracowa-
limy, eby nikomu z was nie

by ciarem;
9. Nie dla tego, ebymy
wadzy nie mieli, ale eby-

my wam siebie samych za

przykad podali, abycie nas

naladowali.

10. Albowiem, gdymy byli

u was, tomy wam rozkazali:

jeli kto nie chce pracowa,
nieche te nie je.

11. Syszymy bowiem, e nie-

którzy z pomidzy was niepo-

rzdnie postpuj, nic nie ro-

bic, ale si niepotrzebnemi

rzeczami bawic.
12. Przeto takim rozkazuje-

my i napominamy ich przez

Pana naszego Jezusa Chrystu-

sa, aby spokojnie pracujc,

wasny chleb jedli.

13. A wy, bracia, nie sabiej-

cie dobrze czynic.
III. 14. A jeli kto jest nie-

posuszny sowu naszemu w
tym licie, tego zauwaajcie i

nie czcie si z nim, aby si
zawstydzi;

15. Wszake nie miejcie go
za nieprzyjaciela, ale napomi-

najcie jako brata.

16. A sam Pan pokoju niech

wam da pokój zawsze i wszel-

kim sposobem. Pan niech b-
dzie z wami wszystkimi.

17. Pozdrowienie moj, Pa-

wa, rk, co jest znakiem w
kadym licie; tak pisz.

18. aska Pana naszego Je-

zusa Chrystusa niech bdzie z

wami wszystkimi.

List dragi do Tesaloczyków napisany z Aten.
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LIST PIERWSZY APOSTOLA S. PAWA
DO

TYMOTEUSZA.
ROZDZIA 1.

L Pozdrowienie 1—2. U. Potpienie faszywych
nauk 3— 11. DI. Aposto mówi o swojm po-

woaniu 12—20.

T)AWE, Aposto Jezusa
-*- Chrystusa z rozrzdzenia

Boga, Zbawiciela naszego, i

Pana Jezusa Chrystusa, na-

dziei naszej,

2. Do Tymoteusza, prawdzi-

wego syna w wierze. aska,
miosierdzie, pokój od Boga,

Ojca naszego, i Chrystusa Je-

zusa, Pana naszego.

II. 3. Jakom ci, odchodzc do

Macedonii, prosi pozosta w
Efezie, aby poleci niektó-

rym, eby nie uczyli czego in-

nego,

4. I nie bawili si bania-
mi i nieskoczonemi rodowo-

dami, które wicej sporów
przynosz, ni zbudowania Bo-
ego, które jest w wierze.

5. Celem za przykazania jest

mio z czystego serca i z do-

brego sumienia i z wiary nieob-

udnej.

6. Od czego niektórzy zbo-

czywszy, popadli w czcz ga-

danin.
7. Chcc by nauczycielami

zakonu, nie rozumiej ani te-

go, co mówi, ani co za pewne
twierdz.

8. A wiemy, e dobry jest za-

kon, jeli kto naleycie go uy-
wa,

9. Wiedzc o tern, e zakon

postanowiony jest nie dla spra-

wiedliwego, ale dla niespra-

wiedliwych i nieulegych, bez-

bonych i grzeszników, beze-

cnych i nieczystych, ojcobój-

ców i matkobójców, zabójców,

10. Wszeteczników, moo-
ników, ludokradów, kam-
ców, krzywoprzysiców i dla

wszystkiego, co jest przeciwne

zdrowj nauce,

11. Wedug chwalebnej E-

wangielii bogosawionego Bo-

ga, która mi jest powierzona.

III. 12. 1 dzikuj temu, któ-

ry mi da moc, Chrystusowi

Jezusowi, Panu naszemu, i
mnie za wiernego uzna, prze-

znaczywszy na posugiwanie.

13. Mnie, który przedtem by-

em blunierc i przeladowc
i krzywdzicielem; alein mio-
sierdzia dostpi, boni to z nie-

wiadomoci czyni', w niewie

rze.

14. Ale obfit si okazaa la



List 1 do Tymoteusza, 1. 2. 3G7

ska Pana naszego z wiar i

mioci, które s w Chrystu-

sie Jezusie.

15. Wierna to jest mowa i

wszelkiego przyjcia godna,

e Chrystus Jezus przyszed
na wiat zbawi grzeszników,

z których jam jest pierwszy.

16. Alem dla tego miosier-

dzia dostpi, aby na mnie pier-

wszym okaza Jezus Chrystus

wszelk cierpliwo dla przy-

kadu tym, którzy we uwie-

rzy maj ku ywotowi wie-

cznemu.

17. A królowi wieków nie-

miertelnemu, niewidzialnemu,

jedynemu, mdremu Bogu,
cze i chwaa na wieki wie-

ków. Amen.
18. To polecenie daj ci, sy-

nu mój, Tymoteuszu, aby we-
dug proroctw, które uprzedzi-

y o tobie, stacza zgodnie z

niemi dobry bój,

19. Majc wiar i dobre su-

mienie, które niektórzy odrzu-

ciwszy, stali si rozbitkami w
wierze;

20. Pomidzy którymi sHy-
meneusz i Aleksander, któ-

rych oddaem szatanowi, eby
nauczyli si nie bluni.

ROZDZIA 2.
I. O modlitwie przyczynnej 1—7. II. Zachowanie

si przy modlitwie 8— 15.

l^APOMINAM tedy przede-
-^ wszystkiem, aby czynione

byy bagania, modlitwy, pro-

by i dziki za wszystkich lu-

dzi;

2. Za królów i za wszystkich

przeoonych, abymy cichy i

spokojny ywot wiedli we
wszelkiej pobonoci i uczci-

woci.
3. Albowiem to jest rzecz do-

bra i przyjemna przed Bogiem,
Zbawicielem naszym,

4. Który chce, aby wszyscy
ludzie byli zbawieni, i przyszli

do poznania prawdy.
5. Bo jeden jest Bóg, jeden

te porednik midzy Bogiem i

ludmi, czowiek Chrystus Je-

zus,

6. Który da siebie samego na

okup za wszystkich, na wia-
dectwo we waciwym czasie.

7. Na com ja jest postanowio-

ny kaznodziej i Apostoem
(prawd mówi w Chrystusie,

nie kami), nauczycielem po-

gan w wierze i w prawdzie.

II. 8. Chc tedy, aby si m-
owie modlili na kadm miej-

scu, wznoszc czyste rce bez

gniewu i bez swaru.

9. Take i niewiasty, aby si
ubiorem przyzwoitym ze wsty-

dliwoci i skromnoci zdobi-

y, nie trefieniem, nie zotem,
nie perami, nie szatami ko-

sztownemi,

10. Ale dobremi uczynkami
(jak przystoi na niewiasty, któ-

re si przyznaj do pobono-
ci).
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11. Niewiasta niech si uczy
w milczeniu ze wszelk ule-

goci.
12. A niewiecie nie pozwa-

lam uczy, ani wadzy mie
nad mem, lecz aby bya w
milczeniu.

13. Bo Adam pierwszy stwo-

rzony, potem Ewa.
14. 1 Adam nie by zwiedzio-

ny, ale niewiasta, bdc zwie-

dziona, wpada w przestp-

stwo;

15. Lecz zbawiona bdzie
przez rodzenie dziatek, jeli

zostanie w wierze i w mioci i

w witobliwoci ze skromno-

ci.

ROZDZIA 3.

I. O biskupach i dyjakonach 1—16.

T^TIERNA to jest mowa : je-

* * li kto biskupstwa da,
dobrego dziea da.
2. Ale biskup ma by niena-

ganny,m jednej ony, trze-

wy, roztropny, przyzwoity, go-

cinny, ku nauczaniu zdolny,

3. Nie pijanica wina, nie po-

rywczy, nie chciwy, ale ago-
dny, nie swarliwy, nie skpy,
4. Któryby domem swoim do-

brze rzdzi, dziatki trzyma
w posuszestwie ze wszelk
powag,
5. (Bo jeli kto swym wa-

snym domem rzdzi nie umie,

jake bdzie mia staranie o

Kociele Boym?)

6. Nie nowotny, aby, stawszy
si nadtym, nie wpad w po-

tpienie dyjabelskie.

7. Powinien te mie dobre

wiadectwo od obcych, aby nie

wpad w hab i w sido dyja-

belskie.

8. Dyjakonowie take maj
by powani, nie dwujzy-
czni, nie namitnie oddani wi-

nu, nie chciwi,

9. Zachowujcy tajemnic
wiary w czystem sumieniu.

10. I ci te niech bd pier-

wej dowiadczani, potem niech

peni posug, jeli s bez na-

gany;
11. Podobnie ony niech b-
d powane, nie obmówne,
trzewe, wierne we wszyst-

kiem.

12. Dyjakonowie niech bd
mami jednej ony, którzyby

dziatkami dobrze rzdzili i do-

mami swemi.

13. Albowiem ci, którzy do-

brze posug penili, pikny
sobie stopie jednaj i wielk
miao w wierze, która jest

w Chrystusie Jezusie.

14. To ci pisz, majc nadzie-

j wkrótce przyj do ciebie

15. Jeli si za opóni, e
by wiedzia, jak naley po-

stpowa w domu Boym, któ-

ry jest Kocioem Boga ywe
go, filarem i podstawa pra>\ dj

16. I niezaprzeezenie wielka

jest tajemnica pobonoci, Bóg
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objawiony zosta w ciele, u-

sprawiedliwiony w duchu, wi-

dziany od Anioów, opowiada-

ny poganom, uwierzono we
na wiecie, wzity w gór do

chway.

ROZDZIA 4.

I. Faszywe nauki o maestwie i o pokarmach
1—11. II. Jak si ma Tymoteusz zachowa
12—16.

A DUCH wyranie mówi,
-^- e w póniejszych cza-

sach odstpi niektórzy od wia-

ry, suchajc duchów zwodni-

czych i nauk dyjabelskich,

2. Przez obud kamstwo
mówicych , napitnowanych
w sumieniu swojem,

3. Zabraniajcych wstpo-
wa w maestwo, nakazuj-
cych wstrzymywa si od po-

karmów, które Bóg stworzy,

by je przyjmowali z dzikczy-
nieniem wierni i ci, którzy po-

znali prawd.
4. Bo wszelkie stworzenie

Boe dobre jest, a nic nie jest

do odrzucenia, jeli si przyj-

muje z dzikczynieniem;
5. Albowiem powicone by-

wa przez Sowo Boe i modli-

tw.
6. To przekadajc braciom,

bdziesz dobrym sug Jezusa

Chrystusa, wychowanym w
sowach wiary i dobrej nauki,

za któr poszede.
7. wiatowe za i babskie ba-

ni odrzucaj, a wicz si w po

bonoci.
8. Albowiem cielesne wicze-

nie mao jest poyteczne; lecz

pobono do wszystkiego jest

poyteczna, majc obietnic

ywota teraniejszego i przy-

szego.
9. Wierna to jest mowa, i

wszelkiego przyjcia godna.

10. Albowiem dla tego te
pracujemy i leni bywamy, e-
my nadziej pooyli w Bogu
ywym, który jest Zbawicie-

lem wszystkich ludzi, a nade-

wszystko wiernych.

11. To przykazuj i tego nau-

czaj.

II. 12. Niechaj nikt modo-
ci twoj nie gardzi ; alebd
wzorem dla wiernych w mo-
wie, w obcowaniu, w mioci,
w duchu, w wierze, w czysto-

ci.

13. Póki nie przyjd, pilnuj

czytania, napominania, nauki.

14. Nie zaniedbywaj daru a-
ski, który jest w tobie, który

ci dany jest przez proroko-

wanie z woeniem rk przez

starszych.

15. O to si troszcz, w tern

pozostawaj, aby postp twój

jawny by we wszystkiem.

16. Pilnuj siebie samego i

nauki, trwaj w tern ; bo to czy-

nic, i zbawisz i siebie samego,

i tych, którzy ci suchaj.

24
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ROZDZIA 5.

I. O wdowach 1— 16. II. i o starszych 17—25.

OTARSZEMU nie aj, aleu-

pominaj go jak ojca, mod-
szych jak braci,

2. Starsze niewiasty jak mat-

ki, modsze jak siostry, ze

wszelk czystoci.
3. Miej w uczciwoci wdowy,

które prawdziwie s wdowami.
4. A jeli jaka wdowa ma

dzieci albo wnuczta, niech si
pierwej ucz mie w poszano-

waniu wasn rodzin i wzajem
odpaca rodzicom; albowiem
jest to rzecz pikna i przyje-

mna przed obliczem Boem.
5. Prawdziwa za wdowa i o-

sieroconapooya sw nadzie-

j w Bogu, i trwa w baganiach
i modlitwach w nocy i we dnie.

6. Ale która w rozkoszach

yje, ta za ycia umar jest.

7. To tedy polecaj, eby by-

y nienaganne.

8. A jeli kto o swoich, a na-

de wszystko o domownikach
nie ma starania, ten zapar si
wiary i jest gorszy od niewier-

nego.

9. Wdowa niech bdzie obra-

na nie modsza jak szedzie-
sicioletnia, która bya on
jednego ma,
10. Majca wiadectwo do-

brych uczynków, jeli dzieci

wychowaa, jeli podrónych
przyjmowaa, jeli nogi wi-
tych umywaa, jeli ucinio-

nym pomagaa, jeli wszelki

dobry uczynek wykonywaa.
11. Modszych za wdów nie

przyjmuj; bo jeli si rozlubie-

ni przeciw Chrystusowi, chc
wychodzi za m,
12. Ulegajc osdzeniu, e

pierwsz wiar zamay;
13. Przytern te prónujc

przywykaj chodzi od domu
do domu, i nie tylko prónuj,
ale te s wiegotliwe, bawi-
ce si niepotrzebnemi rzecza-

mi, mówice, co nie przystoi.

14. Chc tedy, aby modsze
wychodziy za m, rodziy
dzieci, zarzdzay domem, nie

daway przeciwnikowi adne-
go powodu do obmowy;
15. Albowiem ju si niektó-

re obróciy za szatanem.

16. Przeto, jeli który wier-

ny albo która wierna ma wdo-
wy, nieche je zaopatruje, i

zbór niech nie bdzie obcio-
ny, aby starczyo dla tych, któ-

re s prawdziwemi wdowami.
II. 17. Starsi, którzy godnie

sprawuj swój urzd, niech b-
d uwaani za godnych po-

dwójnej czci, a zwaszcza ci,

którzy pracuj sowem i nau-

czaniem.

18. Albowiem Pismo mówi:
Woowi móccemu nie zawi
esz gby, i: Godzien jest ro-

botnik zapaty swojej.

19. Przeciwko starszemu nie

przyjmuj skargi, chyba na a
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sadziedwóchalbo trzech wiad-
ków.

20. A tych, którzy grzesz,

strofuj w obce wszystkich, aby
si i drudzy bali.

21. Zaklinam ci w obliczu

Boga i Pana Jezusa Chrystusa

i wybranych Anioów, aby te-

go przestrzega bez uprzedze-

nia, nic nie czynic przez przy-

chylno.
22. Rk na nikogo zbyt prd-

ko nie wkadaj, i nie bd u-

czestnikiem cudzych grzechów;

siebie samego czystym zacho-

waj.

23. Wody samej ju nie pijaj,

ale uywaj po trosze wina dla

odka swego i czstych cho-

rób twoich.

24. Grzechy niektórych lu-

dzi s jawne, i zaraz prowadz
na potpienie, innych za pó-
niej si wykazuj.
25. Podobnie i dobre uczyn-

ki s jawne, a z któremi rzecz

ma si inaczej, ukry si nie

mog.

ROZDZIA 6.

I. O powinnociach sug 1—2. II. O pobonoci
3—7. Rady dla bogatych 7—21.

OUDZY, którzys podjarz-
^ mem, niech uwaaj panów
swoich jako godnych wszelkiej

czci, aby imieniuBoemu i nau-

ce nie bluniono.

2. A którzy maj panów wier-

nych, niech nie gardz nimi,

dla tego e s brami, ale tm
bardziej niech im su, dla te-

go e wiernymi i umiowanymi
s ci, którzy dobrodziejstwa s
uczestnikami. Tego nauczaj i

do tego upominaj.

II. 3. Jeli kto inaczej uczy, i

nie przystpuje do zdrowych
mów Pana naszego Jezusa

Chrystusa i do nauki, która

jest wedug pobonoci,
4. Ten jest nadty, nic nie

umie, lecz choruje na spory i

kótnie o wyrazy, z których

pochodz zazdro, swary, zo-
rzeczenia, ze podejrzenia,

5. Przewrotne utarczki ludzi

umysu skaonego i pozba-

wionych prawdy, którzy mnie-

maj, e pobono suy dla

zysku; odstp od takich.

6. A jest wielkim zyskiem po-

bono zczona z przestawa-

niem na swojem.

III. 7. Albowiem niczegomy
nie przynieli na wiat, jawn
wic jest rzecz, e i wynie
nic nie moemy.
8

.

Ale majcywno i odzie,

na tern przestawajmy.

9. A którzy chc by boga-

tymi, wpadaj w pokuszenie i

w sida i w wiele nierozs-

dnych i szkodliwych podli-
woci, które pograj ludzi w
zatracenie i w zagad;
10. Albowiem korzeniem

wszystkiego zego jest mio
pienidzy, której oddani nie-

: r
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którzy zboczyli od wiary i po-

przebijali si wiel boleci.

11. Ale ty, czowiecze Boy,
chro si tego, a podaj do

sprawiedliwoci
,

pobonoci,
wiary, mioci, cierpliwoci,

agodnoci.
12. Staczaj dobry bój wiary,

cliwy si ywota wiecznego,

do którego tejeste powoany,
i wyznae dobre wyznanie w
obec wielu wiadków.
13. Polecam ci przed obli-

czem Boga, wrszystko oywia-
jcego, i przed obliczem Chry-

stusa Jezusa, który zawiad-
czy przed Poncyjuszem Pia-
tem dobre wyznanie,

14. Aby zachowa przyka-

zanie bez zmazy, bez nagany,

a do zjawienia si Pana na-

szego Jezusa Chrystusa,

15. Które czasu swTego okae
bogosawiony ijedynyWadz-
ca, Król królów i Pan panów,
16. Jedyny majcy niemier-

telno, który mieszka w wia-
Pierwszy list do Tymoteusza napisany z Laodycei,

toci nieprzystpnej, którego

nikt z ludzi nie widzia i wi-

dzie nie moe ; któremu cze
i moc wieczna. Amen.
17. Bogaczów wieku tera-

niejszego napominaj, aby nie

trzymali wysoko o sobie i nie

pokadali nadziei w bogactwie

niepewnem, ale w Bogu y-
wym, który nam wszystkiego

daje obficie ku uywaniu,
18. Aby innym dobrze czyni-

li, bogacili si w dobre uczyn-

ki, byli hojnymi i radzi udzie-

lali,

19. Skarbic sobie dobr pod-

staw przyszoci, dla dost-
pienia ywota wiecznego.

20. O Tymoteuszu! strze te-

go, co ci powierzono, unikajc
wiatowej prónomównoci i

sporów faszywie mianowanej

umiejtnoci,
21. Której bdc oddani nie-

którzy zboczyli od wiary. a-
ska niech bdzie z tob. A-
men.

która jest gównm miastem Frygii Pakacyjaskiej.

LIST DRUGI APOSTOA S. PAWA
DO

TYMOTEUSZA.
ROZPZTA 1.

I. Upomnienia do trwania w urzdzie kaznodziej-
skim 1—18.

>AWE, Aposto Jezusa
Chrystusa z woli Boga, we-

dug obietnicy ywota, który

jest w Chrystusie Jezusie,

2. Do Tymoteusza, umio-
wanego syna. Laska, miosier-

dzie i pokój od Boga Ojca,
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i Chrystusa Jezusa, Pana na-

szego.

3. Dzikuj Bogu, któremu

su od przodków z czystem

sumieniem, jako ciebie bez

przestanku wspominam w mo-
dlitwach swoich, w nocy i we
dnie.

4. Pragn ci widzie, wspo-

minajc o zach twoich, abym
by radoci napeniony,
5. Przywodzc sobie na pa-

mi twoj nieobudn wia-

r, która pierwej mieszkaa
w babce twojej Loidzie i w
matce twojej Eunice, a pe-

wien jestem, e i w tobie

mieszka.

6. Dla tj przyczyny przypo-

minam ci, aby wznieca dar

Boy, który w tobie jest przez

woenie rk moich.

7. Albowiem nie da nam Bóg
ducha bojani, ale mocy i mi-

oci i powcigliwoci.
8. Przeto nie wstyd si

wiadectwa Pana naszego, a-

ni te mnie, winia jego, ale

cierp wspólnie dla Ewangielii

wedug mocy Boga,
9. Który nas zbawi i powo-a powoaniem witom, nie

wedug uczynków naszych, a-

le wedug postanowienia swe-

go i aski, danj nam w Chry-
stusie Jezusie, przed czasy

wiecznemi,

10. A teraz objawionj przez

okazanie si Zbawiciela na-

szego Jezusa Chrystusa, któ-

ry i mier zgadzi, i ywot
na janie wywiód i niemier-

telno przez Ewangielij,

11. Dla której jam jest po-

stanowiony kaznodziej i A-
postoem i nauczycielem po-

gan.

12. Dla tj te przyczyny

cierpi to ; ale si nie wstydz,
gdy wiem, komu zaufaem, i

pewny jestem, e on jest mo-
cen zachowa to, co mi powie-

rzy, a do onego dnia.

13. Zatrzymaj wzór zdro-

wych sów, które ode mnie
sysza, w wierze i mioci,
która jest w Chrystusie Jezu-

sie.

14. Strze powierzonego do-

bra przez Ducha witego,
który w nas mieszka. .

15. Wiesz to, e mi odstpili

wszyscy, którzy s w Azyi, w
liczbie których jest Fygellus i

Hermogenes.
16. Niech Pan da miosier-

dzie domowi Onezyfora, e mi
czsto orzewia i nie wsty-

dzi si wizów moich,

17. Ale bdc w Rzymie, bar-

dzo pilnie szuka mi, i zna-

laz.

18. Niech mu Pan da, aby
znalaz miosierdzie u Pana
w on dzie; a ile mi posu-
giwa w Efezie, ty wiesz le-

piej.
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ROZDZIA 2.

I. Tymoteusz ma by podobny do onierza 1—5.

IT. Dla Chrystusa zte cierpie naley 6— 13. TTI.

Rady dane pod wzgldem zachowania si su-
gi Boego 14—26.

DRZETO ty, synu mój,
-*- wzmacniaj si w asce, któ-

ra jest w Chrystusie Jezusie;

2. A co sysza ode mnie przy

wielu wiadkach, to powierz lu-

dziom wiernym, którzyby zdol-

ni byli i innych naucza.
3. Przeto ty cierp, jako do-

bry onierz Jezusa Chrystusa.

4. aden onierz nie wie
si sprawrami ywota, aby si
podoba temu, który go do

wojska powoa.
5. I jeeliby te kto walczy,

nie bywa uwieczony, jeeli

nie walczy wedug* rozkazu.

II. 6. Rolnik, który pracuje,

powinien pierwszy korzysta z

owoców.
7. Rozwa, co mówi, a Pan

niech ci da we wszystkiem zro-

zumienie.

8. Pamitaj, e Jezus Chry-

stus powsta z martwych, któ-

ryjest z nasienia Dawidowego,
wedug Ewangielii mojej,

9. Za któr cierpi a do wi-
zów, jak zoczyca; ale Sowo
Boe nie jest zwizane.
10. Przeto wszystko cierpi

dla wybranych, aby i oni do-

stpili zbawienia, które jest w
Chrystusie Jezusie, z chwal
wieczn.
11. Wierna to jest mowa; al-

bowiem jelimy z nim umarli

z nim tey bdziemy;
12. Jeli cierpimy, z nim te

królowa bdziemy; jeli si
go zapieramy, i on si nas za-

prze;

13. Jeli my nie wierzymy,

on wiernym pozostaje, zaprze
siebie samego nie moe.
III. 14. To przypominaj, o-

wiadczajc przed obliczem

Paskiem, aby si nie wdawali

w spory o sowa, co nie suy
do niczego, tylko do obaamu-
cenia suchaczy.
15. Staraj si, aby przedsta-

wi si Bogu jako dowiadczo-
ny robotnik, któryby si nie

zawstydzi i któryby dobrze

rozbiera sowo prawdy.

16. A wiatowej prónomó-
wnoci strze si; albowiem je-

szcze wicej postpi w bez-

bonoci.
17. 1mowa ichjak rak szerzy

si bdzie, do których nale
Hymeneusz i Filet,

18. Którzy od prawdy zbo-

czyli, mówic, e si ju stao

zmartwychwstanie, i obalaj

wiar niektórych.

19. A wszake niewzruszo-

nym stoi fundament Boy, ma-

jc t piecz: Zna Pan tych,

którzy s jego, i: Niech oilsra

pi od niesprawiedliwoci ws/el

ki, który wymawia imi Chrj

stusa.

20. A w wielkim domu nie
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tylko s naczynia zote i sre-

brne, ale te drewniane i gli-

niane, a jedne ku uczciwoci,

drugie za ku zelywoci.
21. Jeliby tedy kto siebie

samego oczyci od tych rze-

czy, bdzie naczyniem ku ucz-

ciwoci, powiconem i uyte-
cznm Panu, do wszelkiej do-

brej sprawy przygotowanem.
22. Chro si te podliwo-

ci modzieczych, a podaj
do sprawiedliwoci, wiary, mi-

oci, pokojuztymi,którzywzy-
waj Pana z czystego serca.

23. Unikaj take gupich i

nieumiejtnych rozpraw, wie-

dzc, e rodz zwady.
24. Ale suga Paski nie po-

winien si kóci, lecz ma by
uprzejmy dla wszystkich, zdol-

ny do nauczania, zych cier-

pliwie znoszcy,
25. Któryby z agodnoci

naucza przeciwników, czy te
im Bóg nie da upamitania do

poznania prawdy,

26. Aby wytrzewieli z side
dyjaba, który ich zowi ku
penieniu woli jego.

ROZDZIA 3.
L O bezbonoci ostatnich czasów 1—9. II. Trwa-

nie w nauce Pisma witego 10— 17.

A TO wiedz, e w ostateczne
-"- dni nastan czasy trudne;

2 . Albowiembdludzie samo-
lubni, chciwi, zarozumiali, py-
szni,bluniercy,rodzicom niepo-

suszni, niewdziczni,bezboni,

3. Wyzuci z mioci, wiaro-

omni, potwarcy, niepowci-
gliwi, okrutni, dobra niemiu-

JW,
4. Zdrajcy, zuchwali, nadci,

miujcy raczej rozkosze ni
Boga,
5. Którzy maj pozór pobo-

noci, ale si mocy jej zapar-

li; i tych si chro.
6. Albowiem do nich nale

ci, którzy si wciskaj do do-

mów, uprowadzaj kobiety ob-

cione grzechami, kierowane

rónemi podliwociami,
7. Które si zawsze ucz, a

nigdy do poznania prawdy
przyj nie mog.
8. A jak Jannes i Jambres

sprzeciwiali si Mojeszowi,
tak i ci sprzeciwiaj si pra-

wdzie, ludzie rozumu skaone-
go, wiary godnej potpienia.

9. Ale nie postpi dalej; al-

bowiem gupstwo ich jawne
bdzie wszystkim, jak i z tam-

tymi si stao.

II. 10. Ale ty poszed za

moj nauk, za sposobem y-
cia, za przedsiwziciem, wia-

r, nieskwapliwoci,mioci,
cierpliwoci,

11. Przeladowaniami, cier-

pieniami, które mi spotkay
w Antyjochii, w Ikonii i w Li-

strach, które to przelado-

wania zniosem; i od wszyst-

kich wyrwa mi Pan.

12. Alei wszyscy, którzy chc
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poboniey w Chrystusie Je-

zusie, przeladowani bd.
13. Lecz ludzie li i zwodzi-

ciele wzrasta bd w zem,
wprowadzajc w bd i b-
dzc sami.

14. Ale ty trwaj w tern, cze-

go si nauczy, i co ci powie-

rzono, wiedzc, od kogo si
tego nauczy,
15. 1e od dziecistwa umiesz

Pisma wite, które ci mog
uczyni mdrym ku zbawieniu

przez wiar, która jestw Chry-

stusie Jezusie.

16. Wszelkie Pismo od Boga
jest natchnione, i poyteczne
ku nauce, ku karceniu, ku po-

prawie, ku wiczeniu w spra-

wiedliwoci,

17. Aby czowiek Boy by
doskonay, ku wszelkiej spra-

wie dobrej wywiczony.

ROZDZIA 4.

I. Zalecenie opowiadania Ewangielii 1—5. II. A-

posto mówi o mierci swojej 6—18. HI. Po-

zdrowienia 19—22.

FA tedy zaklinam przed Bo-
^ giem i PanemJezusem Chry-
stusem, który ma sdzi y-
wych i umarych w przyjciu

swojem i w królestwie swojem,

2. Opowiadaj sowo, nalegaj

wczas i nie wczas, kar, grom,

napominaj ze wszelk cierpli-

woci i nauk.
3. Albowriem przyjdzie czas,

gdy zdrowj nauki nie eierpi,

ale wedug swoich podliwo-
ci zgromadz sobie nauczy-

cieli, którzyby echtali such,
4. I odwróc such od pra-

wdy, a zwróc si ku baniom.
5. Ale ty bd czujnym we

wszystkim, cierp, wykony-
waj dzieo Ewangielisty, spe-
niaj posugiwanie swoje.

II. 6. Albowiem ju mi
przynosz na ofiar, i czas me-
go zgonu nadszed.

7. Dobry bój bojowaem, bie-

gu dokonaem, wiar zachowa-

em;
8. Odtd przeznaczony mi

jest wieniec sprawiedliwoci,

który mi w on dzie odda Pan,

sdzia sprawiedliwy, a nie tyl-

ko mnie, lecz i wszystkim, któ-

rzy umiowali przyjcie jego.

9. Staraj si przyj do mnie

prdko.
10. Albowiem Demas mi o-

puci, umiowawszy ten wiat,

i poszed do Tesaloniki, Kre-

scens do Galacyi, Tytus do

Dalmacyi;
11. Sam tylko ukasz jest ze

mn. Markawe i przyprowad
ze sob; bo mi jest bardzo po-

yteczny ku posugiwaniu.

12. A Tychika posa lem do

Efezu.

13. Opocz, która, zostawi-

em w Troadzio u Karpusa,

gdy przyjdziesz, przynie z so-

b., i ksigi, zwaszcza ptrgl

miny.
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14. Aleksander kotlarz wiele

mi zego wyrzdzi; niech mu
Pan odda wedug uczynków
jego;

15. Którego i ty si strze, al-

bowiem si bardzo sprzeciwi

sowom naszym.

16. W pierwszej obronie mo-

jej aden przy mnie nie sta,

ale mi wszyscy opucili; niech

im to nie bdzie poczytane.

17. Ale Pan przy mnie sta i

umocni mi, aby przeze mnie

zupenie utwierdzone byo o-

powiadanie, i eby je syszeli

wszyscy poganie; i zostaem
wyrwany z paszczki lwiej.

18. I wyrwie mi Pan z ka-
dej sprawy zej, i zachowa do

królestwa swego niebieskiego;

któremu chwaa na wieki wie-

ków. Amen.
III. 19. Pozdrów Prysk i

Akwil i dom Onezyfora.

20. Erast zosta w Koryncie,

a Trofima zostawiem w Mile-

cie chorego.

21. Staraj si przyj przed

zim. Pozdrawiaj ci Eubu-
lus i Pudens i Linus i Klau-

dyja, i wszyscy bracia.

22. Pan Jezus niech bdzie z

duchem twoim. aska Boa
niech bdzie z wami. Amen.

List drugi napisany jest z Rzymu do Tymoteusza (który by pierwszym biskupem w Efezie), gdy
Pawe powtórnie by stawiony przed cesarza Nerona.

LIST APOSTOA S. PAWA
DO

TYTUSA.
ROZDZIA 1.

I. Jakimi maj by sudzy Boy 1—9. II. Zganie-
nie Kretenczyków i ydów 10—16.

T)AWE, suga Boy i Apo-
-*- stó Jezusa Chrystusa we-
dug wiary wybranych Boych
i poznania prawdy, która jest

wedug pobonoci,
2. Ku nadziei ywota wie-

cznego, który obieca przed
czasy wiekuistemi Bóg, który

nie kamie,
3. A objawi czasów swoich
Sowo swoje przez kazanie,

które mi jest powierzone we-

dug rozrzdzenia Boga, Zba-
wiciela naszego,

4. Do Tytusa, prawdziwego
syna wedug wspólnej wiary.

aska, miosierdzie i pokój

niech bdzie od Boga Ojca, i

Pana Jezusa Chrystusa, Zba-

wiciela naszego.

5. Dla tegom ci zostawi w
Krecie, aby to, co tam jeszcze

pozostaje, przyprowadzi do
porzdku i ustanowi star-

szych po miastach, jakem ja ci

by rozkaza;
6. Jeli kto jfest bez nagany
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m jednej ony, majcy dzie-

ci wierne, nie bdce pod za-

rzutem rozpusty albo nieule-

goci.
7. Albowiem biskup ma by

bez nagany, jako szafarz Boy,
nie zarozumiay, nie gniewli-

wy, nie pijanica wina, nie po-

rywczy, nie chciwiec,

8. Ale gocinny, dobre miu-
jcy, roztropny, sprawiedliwy,

witobliwy, powcigliwy,
9. Trzymajcy si wiernej

mowy, zgodnej z nauk, eby
by w stanie napomina zdro-

w nauk i przekonywa tych,

którzy si sprzeciwiaj;

II. 10. Albowiem jest wielu

nieulegych, prónomównych,
i zwodzicieli myli, szczegól-

niej z obrzezania,

11. Którym trzeba usta za-

tka; oni cae domy obaa-
mucaj, nauczajc, czego nie

naley, dla haniebnego zysku.

12. Powiedzia jeden z pomi-
dzy nich, wasny ich wieszcz:

Kreteczycy zawsze kamcy,
niecne bydlta, brzuchy leni-

we.

13. wiadectwo to prawdzi-

we ; dla tej przyczyny kar ich

surowo, eby zdrowi byli w
wierze,

14. I nie trzymali si ydow-
skich bani i przykaza ludzi,

którzy si odwracaj od pra-

wdy.

15. Czyci wszystko maja

czyste, a pokalani i niewierni

nic nie maj czystego, ale po-

kalany jest i umys ich i su-

mienie.

16. Mówi, e znaj Boga;
ale uczynkami zapieraj si,

bdc obrzydymi i nieposu-

sznymi i niezdolnymi do a-
dnego dobrego uczynku.

ROZDZIA 2.
I. Napomnienie niewiast, modzieców i sugi—10.

II. Tre Chrystyjanizmu 11—15.

TY mów, co zgodne ze
-^- zdrow nauk,
2. Aby starcy byli trzewi,

powani, roztropni, zdrowi w
wierze, w mioci, w cierpli-

woci.
3. Take, aby i stare niewia-

sty zachowyway si, jak przy-

stoi witym ; aby nie byy ob-

mówne, oddane pijastwu, aby
prowadziy do dobrego,

4. Nauczajc mode niewia-

sty, eby kochay swych m-
ów, eby kochay swe dzieci,

5. eby byy roztropne, czy-

ste, pilnujce domu, dobrotli-

we, ulege swym mom, aby
nie bluniono Sowu Boemu.
6. Modzieców take napo-

minaj, aby byli roztropni.

7. We wszystkiem okazuj z

siebie wzór dobrych uczynków
,

w nauczaniu czysto, powag,
8. Sowo zdrowe, nienaganne,

aby przeciwnik zawstjd/ir si<j

musia, nie majc nic do po

wiedzenia o was.



List do Tytusa, 2. 3. 379

0. Sudzy, aby byli ulegli pa-

nom swoim, we wszystkióm

si im podobajc, nie sprzeci-

wiajc si,

10. Nie kradnc, lecz o-

kazujc wszelk dobr wier-

no, aby we wszystkióm byli

ozdob Boga, Zbawiciela na-

szego.

11. 11. Albowiem okazaa
si aska Boa, zbawienna

wszystkim ludziom,

12. Nauczajc nas, abymy
wyrzekszy si bezbonoci i

wiatowych podliwoci, roz-

tropnie i sprawiedliwie i pobo-
nie yli w teraniejszym wie-

ku,

13. Oczekujc bogosawio-
nej nadziei i objawienia chwa-

y wielkiego Boga i Zbawicie-

la naszego Jezusa Chrystusa,

14. Który da siebie za nas,

aby nas wykupi od wszelkiej

nieprawoci i oczyci sobie

lud na wasno, gorliwyw do-

brych uczynkach.

15. To mów i napominaj i

strofuj ze wszelk powag.
Niechaj nikt tob nie gardzi.

ROZDZIA 3.

I. O posuszestwie przeoonym 1—2. II. aska
Boa usprawiedliwia 3—9. III. Unikanie he-

retyków 10—11. IV. Polecania i pozdrowie-
nia 12—15.

PRZYPOMINAJ im, aby
-*- zwierzchnociom i wadzom
byli ulegli i posuszni, gotowi

do kadego dobrego uczyn-

ku;

2. Nikogo nie lyli, nie byli

zwadliwi, ale ustpujcy, oka-

zujcy wszelk agodno ku
wszystkim ludziom.

II. 3. Albowiem i mymy byli

niegdy nierozsdnymi, upor-

nymi, bdzcymi, suc po-

dliwociom i rozkoszom roz-

maitym, yjc w zoci i za-

zdroci, obmierzymi, nienawi-

dzcymi siebie wzajemnie,

4. Ale gdy si okazaa do-

brotliwo i mio ku ludziom

Boga, Zbawiciela naszego,

5. Nie z uczynków sprawie-

dliwoci, które mymy czynili,

ale podug miosierdzia swego
zbawi nas przez omycie odro-

dzenia i odnowienia Ducha
witego,
6. Którego wyla na nas obfi-

cie przez Jezusa Chrystusa,

Zbawiciela naszego,

7. Abymy usprawiedliwieni

bdc ask jego, stali si dzie-

dzicami wedug nadziei ywo-
ta wiecznego.

8. Wierna to mowa, i chc,
aby to potwierdza, eby ci,

którzy uwierzyli w Boga, sta-

rali si przodowa w dobrych

uczynkach; to dobre i poyte-
czne ludziom.

9. A gupich rozpraw i rodo-

wodów i kótni i sporów o za-

kon unikaj; albowiem s nie-

poyteczne i próne.
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III. 10. Heretyka po pier-

wszem i drugiem napomnieniu

unikaj.

1 1 . Wiedzc, i taki jest prze-

wrotny i grzeszy, bdc wa-
snym sdem osdzony.
IV. 12. Gdy poszl do ciebie

Artemasa albo Tychika, staraj

si przyj do mnie do Nikopo-

la ; bo tam postanowiem prze-

zimowa.
13. Zenasa uczonego w zako-

nie i Apollosa staraj si wy-
prawi, eby im na niczem nie

zbywao.
14. A niech si ucz i nasi w

dobrych uczynkach przodo-

wa, gdzie tego potrzeba, eby
nie byli nieuytecznymi.

15. Pozdrawiaj ci wszyscy,

którzy s ze mn. Pozdrów
tych, którzy nas miuj w wie-

rze. aska niech bdzie z wa-

mi wszystkimi. Amen.

List do Tytusa, który by pierwszym biskupem zboru Kreteskiego, napisany jest z Nikopola.

miasta Macedoskiego.

LIST APOSTOA S. PAWA
DO

FILEMONA.
ROZDZIA JEDEN.

I. Aposto odsya niewolnika Onezyma i przyczy-

nia si za nim 1—25.

PAWE, wizie Chrystusa

Jezusa, i Tymoteusz brat

do Filemona umiowanego i

wspópracownika naszego,

2. I do Apfii umiowanej i do

Archipa, wspóbojownika na-

szego, i do zboru, który jest w
domu twoim.

3. aska wam i pokój niech

bdzie od Boga, Ojca naszego,

i Pana Jezusa Chrystusa.

4. Dzikuj Bogu mojemu,

zawsze wspominajc ciebie w
modlitwach swoich,

5. Syszc o mioci twojój i

o wierze, któr masz ku Panu
Jezusowi i ku wszystkim wi-
tym,

6. Aby spoeczno wiary

twojej bya skuteczna w po-

znaniu wszystkiego dobrego,

które w was jest dla Chrystu-

sa Jezusa.

7. Albowiem mamy wielk
rado i pociech z mioci t\\ i

>-

jej, bracie, e sercu witych
orzewione s przez ciebie.

8. Przeto, cho mani wielk
miao w Chrystusie roka-
za ci, co naley,

9. Jednak dla mioci raczej

prosz, ja Pfcwel^ starzec, a te-

raz i wizie Jezusa Chrystusa.
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10. Prosz ci tedy za synem
swoim Onezymem, któregom

zrodzi w wizieniu mojem,

11. Który tobie niegdy by
niepoyteczny, ale teraz tobie

i mnie bardzo poyteczny; tego

odsyam.
12. A ty przyjmij go jak moje

serce.

13. Chciaem go przy sobie

zatrzyma, aby mi posugiwa
zamiast ciebie w wizach E-
wangielii.

14. Ale bez twego przyzwo-

lenia nie chciaem nic uczyni,

aby dobry twój uczynek nie

by jakby z przymusu, lecz z

dobrej woli.

15. Bo by moe, e dla tego

na chwil odczony zosta od

ciebie, aby go mia znowu na

zawsze,

16. Ju nie jako sug, ale

wicej ni sug, jako brata u-

miowanego, szczególniej prze-

ze mnie, a tern bardziej przez

ciebie i wedug ciaa, i w Pa-
nu.

17. Jeli wic masz mi za to-

warzysza, to przyjmij go jak

mnie.

18. Ajeeli ciwczem ukrzy-

wdzi, albo co duny, licz to

na mnie.

19. Ja, Pawe, pisz wasn
rk; ja zapac, e nie po-

wiem ci, e mi siebie samego
winien.

20. Tak, bracie, niech z cie-

bie skorzystam w Panu, orze-

wij serce moje w Panu.

21. Pewny twego posusze-
stwa pisz do ciebie, wiedzc,
e i wicej, ni mówi, uczy-

nisz.

22. Zarazem przygotuj mi
mieszkanie; albowiem spodzie-

wam si, e przez modlitwy

wasze bd wam darowany.

23. Pozdrawiaj ci Epafras,

wspówizie mój w Chrystu-

sie Jezusie,

24. Marek, Arystarch, De-
mas, ukasz, wspópracowni-
cy moi.

25. aska Pana naszego Je-

zusa Chrystusa niech bdzie z

duchem waszym. Amen.

List do Filemona napisany z Rzymu i posany przez Onezyma sug.
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LIST APOSTOA S. PAWA
DO

HEBRAJCZYKÓW.
EOZDZIA 1.

i. Aposto mówi o osobie Chrystusa Pana 1—4.

II. Bóstwa jego ze Starego Testamentu do-

wodzi 5— 14.

"DOG, który czstokro i wie-
-*-* lu sposobami mówi w da-

wnych czasach do ojców przez

proroków, w te dni ostatnie mó-
wi do nas przez Syna.

2

.

Którego postanowi dziedzi-

cem wszystkich rzeczy, przez

którego i wieki uczyni.

3. Który bdc odblaskiem

chway i wyraeniem istoty

jego, niosc wszystko sowem
mocy swojej, uczyniwszy przez

samego siebie oczyszczenie

grzechów naszych, zasiad po

prawicy majestatu na wysoko-
ciach,

4. Tern przedniejszy od Anio-

ów, im zacniej sze od nich o-

dziedziczy imi.
II. 5. Albowiem komu kiedy

z Anioów rzek: Ty jest sy-

nem moim, Jam ci dzi zro-

dzi? i znowu: Ja mu bd oj-

cem, a on bdzie mi synem?
6. A kiedy znowu wprowa-

dza pierworodnego na wiat,

mówi: A niech mu oddaj po-

kon wszyscy Anioowie Boy.
7. I o Anioach powiedziano:

Który Anioów swoich czyn/

wiatrami, a sugi swoje po-
mieniem ognia.

8. A o Synie: Tron twój, s,

Boe, na wieki wieków; ber

em sprawiedliwoci bero kró-

lestwa twego.

9. Umiowae sprawiedli-

wo, i znienawidzie niepra-

wo; przeto namaci ci, o

Boe, Bóg twój olejem wesela

nad uczestników twoich.

10. I: Ty, Panie, na pocz-
tku ugruntowa ziemi, i nie-

biosa s dzieem rk twoich.

11. One zgin, ale ty zosta-

jesz; i wszystkie jako szata

zwiotszej,

12. I jako odzienie zwiniesz

je, i bd odmienione; ale ty

tene jest, i lata twoje nie u-

stan.

13. A do kogó kiedy z Anio-

ów rzek: Sid po prawicy

mojej, dopóki nie poo nie-

przyjació twoich podnókiem
nóg twoich?

14. Czy nie wszyscy s ilu

chami suebnemi, posylane-

mi na posug z powodu tych,

którzy maja odziedziczy zba

wienie?
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ROZDZIA 2.

I. Sowa o zbawieniu przestrzega naley 1—8.

ir. Chrystus cierpia i umar dla naszego zba-

wienia 9— 18.

T>RZETO musimy tóm pil-

-*- niój przestrzega tego, co-

my syszeli, bymy czasem

nie odbiegli.

2. Albowiem jeeli przez A-
nioów opowiadane Sowo sta-

o si mocnem, a kade prze-

stpstwo i nieposuszestwo
wzio sprawiedliw zapat
pomsty,

3. Jake my unikniemy, jeli

zaniedbamy tak wielkiego zba-

wienia, które, bdc z pocztku
opowiadane przez Pana, po-

twierdzone nam zostao przez

tych, którzy syszeli?

4. Gdy i Bóg wiadectwo wy-
dawa przez znaki i cuda i roz-

liczne moce, i przez udzielanie

Ducha witego wedug woli

swojej.

5. Albowiem nieAnioom pod-

da wiat przyszy, o którym
mówimy

;

6. Ale kto zawiadczy
gdzie, mówic: Czeme jest

czowiek, e pamitasz o nim,

albo syn czowieczy, e go na-

wiedzasz?

7. Nama chwil mniejszym
uczyniwszy go od Anioów,
chwa i czci ukoronowae
go, i postanowie go nad dzie-

ami rk swoich;

8. Wszystko podda pod no-

gi jego. A poddawszy mu

wszystko, nic nie zostawi, co-

by mu poddanem nie byo;
lecz teraz jeszcze nie widzimy,

aby mu wszystko byo podda-

ne.

II. 9. Ale tego, który na ma-
chwil mniejszym sta si

od Anioów, Jezusa, widzimy
przez ucierpienie mierci chwa-

i czci ukoronowanego, aby
z aski Boej za wszystkich

skosztowa mierci.

10. Albowiem godzio si te-

mu, dla którego jest wszystko,

i przez którego jest wszystko,

aby tego, który wielu synów
do chway przywiód, wodza
ich zbawienia doprowadzi do

koca przez cierpienia.

11. Bo i ten, który powica,
i ci, którzy bywaj powica-
ni, z jednego s wszyscy; dla

tej przyczyny nie wstydzi si
nazywa ich brami,
12. Mówic: Opowiem imi

twoje braciom moim, poród
zgromadzenia opiewa ci b-
d.
13. I znowu: Ja w nim ufa
bd. I znowu: Oto ja i dzieci,

które mi da Bóg.

14. Poniewa tedy dzieci spo-

ecznomaj ciaa i krwi, sta
si i on ich uczestnikiem, aby
przez mier zniszczy tego,

który mia wadz mierci, to

jest dyjaba,
15. 1 eby wyswobodzi tych,

którzy dla bojani mierci po
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wszystek czas ywota podlegli

byli niewoli.

16. Albowiem nie Anioów
przyjmuje on, ale nasienie A-
brahamowe przyjmuje.

17. Std musia we wszyst-

kiem by podobny braciom, a-

eby si sta miosiernym i

wiernym Najwyszym Kapa-
nem przed Bogiem, dla prze-

bagania za grzechy ludu.

18. Albowiem e sam cier-

pia, bdc kuszony, to moe
dopomódz i tym, którzy s ku-

szeni.

ROZDZIA 3.

I. Mojesz by tylko sug Boym, Chrystus za
Synem Boym 1—6. II. Nie naley zatwar-

dza serca na podobiestwo Izraelitów, gdy
Bóg Chrystusa zwiastuje 7—19.

T3RZETO, bracia wici,
**- powoania niebieskiego u-

czestnicy, zwaajcie na Po-

sannika i Najwyszego Ka-
pana wyznania naszego, Chry-
stusa Jezusa,

2. Wiernego temu, który go
postanowi, jak i Mojesz w
caym domu jego.

3. Albowiem ten godzien

wikszej chway nad Moje-
sza, o ile wiksz cze ma
budowniczy, nieli sam dom.
4. Bo kady dom bywa budo-

wany przez kogo, ale tym,

który wszystko zbudowa, jest

Bóg.

5. I by Mojesz wierny w
caym domu jego, jako suga,

na wiadectwo tego, co potem
miao by opowiadane,

6. Ale Chrystus, jako syn nad
domem swoim, którego domem
my jestemy, jeli tylko mia-o i nadziej, z którj si
chlubimy, zachowamy state-

cznie a do koca.
II. 7. Przeto jak mówi Duch
wity: Dzi, jeli usyszycie
gos jego,

8. Nie zatwardzajcie serc

swoich, jak w rozdranieniu w
dzie pokuszenia na puszczy,

9. Gdzie mi kusili ojcowie

wasi i dowiadczali mi, i wi-

dzieli sprawy moje przez czter-

dzieci lat.

10. Dla tegom si rozgniewa
na ten naród i rzekem : Zawsze
bdz sercem ; nie poznali oni

dróg moich.

1 1

.

Wic przysigem w gnie-

wie swoim: Nie wejd do od-

pocznienia mego.

1 2

.

Patrzcie, bracia,eby cza-

sem nie byo w którym z was
zego serca niewiary, któreby

odstpowao od Boga ywego

;

13. Ale napominajcie jedni

drugich kadego dnia, póki si
Dzi nazywa, aby si kto z was
nie zatwardzia oszukaniem

grzechu.

14. Albowiem stalimy si u-

czestnikaini Chrystusa, jeeli

tylko pocztek ufnoci zacho-

wamy statecznie do koca.
15. Jeeli si mówi : Hzi, gdy
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gos jego usyszycie, nie za-

twardzajcie serc swoich, jak

w onóm rozdranieniu.

16. Albowiem niektórzy usy-
szawszy, rozdranili Pana, ale

nie wszyscy, którzy wyszli z

Egiptu przez Mojesza.
17. A na kogo gniewa si

przez czterdzieci lat? czy nie

na tych, którzy zgrzeszyli, któ-

rych ciaa polegy na puszczy?

18. Komu za przysig, e
nie wejd do odpocznienia je-

go, jeeli nie tym, którzy byli

nieposuszni?

19. I widzimy, e nie mogli

wej z powodu niedowiar-

stwa.

KOZDZIA 4.

I. O staraniu si, by wejó do odpocznienia Bo-
ego 1—11. U. Sowo Boe ywe 12—13. EL
Chrystus Najwyszym Kapanem 14—16.

GTRZEMY si tedy, aby
^ czasem, gdy zostaje obie-

tnica wejcia do odpocznienia

jego, nie okazao si, e kto z

was przyszed za póno.
2. Albowiem i nam zwiasto-

wana jest Ewangielija jak i

tamtym, ale im nie przynioso
poytku Sowo, które syszeli,

dla tego e nie wnikno w su-
chaczy przez wiar.
8. Albowiem wchodzimy do

odpocznienia my, którzymy
uwierzyli

,
jak powiedzia

:

Przeto przysigem w gnie-

wie swoim, e nie wejd do od-
p.

pocznienia mego; cho doko-

nane byy dziea od zaoenia
wiata.

4. Albowiem powiedziano

gdzie o siódmym dniu tak: I

odpocz Bóg dnia siódmego
od wszystkich dzie swoich.

5. A tu znowu: Nie wejd do

odpocznienia mego.

6. Poniewa tedy pozostaje,

aby niektórzy weszli do niego,

a ci, którym pierwej zwiasto-

wano, nie weszli dla niedowiar-

stwa,

7. To znowu naznacza dzie
pewien dzi, mówic przez Da-
wida po tak dugim czasie,

jak powiedziano: Dzi, jeli u-

syszycie gosjego, nie zatwar-
dzajcie serc swoich.

8. Albowiem jeliby Jozue
przywiód ich do odpocznienia,

to nie powiedzianoby potem o

inszym dniu.

9. A tak zostaje jeszcze od-

pocznienie ludowi Boemu.
10. Albowiem ktokolwiek

wszed do odpocznienia jego,

ten i sam odpocz od spraw
swoich, jak i Bóg od swoich.

11. Starajmy si tedy wej
do owego odpocznienia, eby
kto nie upad podug tego

przykadu niedowiarstwa.

II. 12. Bo ywe jest Sowo
Boe i skuteczne i ostrzejsze od
wszelkiego miecza obosiecz-

nego, i przenika a do rozdzie-

lenia duszy i ducha, stawów i
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szpików, i rozeznaje myli i

zdania serca.

13. I niemasz stworzenia u-

krytego przed obliczem jego;

owszem wszystko obnaone i

odkryte oczom tego, przed któ-

rym zdamy spraw.
III. 14. Przeto, majc Naj-

wyszego Kapana tak wiel-

kiego, który przeszed przez

niebiosa, Jezusa, Syna Boego,
trzymajmy si mocno wyzna-
nia.

15. Albowiem nie mamy Naj-

wyszegoKapana,któryby nie

móg mie litoci nad sabo-
ciami naszemi, lecz takiego,

który by kuszony we wszyst-

kiem podobnie jak my, oprócz

grzechu.

1 6

.

Przystpmy tedyzemia-
oci do tronu aski, abymy
dostpili miosierdzia i znale-

li ask ku pomocy w czasie

waciwym.

ROZDZIA 5.

I. Chrystus, jako Najwyszy Kapan, sta si na-

szóm zbawieniem 1—10. II. Dzieci w Chry-

stusie musz by karmione mlekiem Sowa
Boego 11—14.

LBOWIEMkadynajwy-
-^ szy kapan, z ludzi wzi-

3. 1 z powodujej powinien, jak

za lud, tak i za siebie samego
ofiarowa za grzechy.

4. A nikt sam sobie tej czci

nie bierze, tylko ten, który

jest powoany od Boga, jak
Aaron.

5. Tak i Chrystus nie sam so-

bie przywaszczy cze sta
siNajwyszym Kapanem, ale

ten, który mu rzek: Ty jest

Synem moim, Jam ci dzi zro-

dzi.

6. Jak i na innem miejscu mó-
wi: Ty jest kapanem na wie-

ki wedug porzdku Melchise-

deka.

7. Który za dni ciaa swego
z woaniem wielkiem i ze za-
mi ofiarowa modlitwy i ba-
gania temu, który go móg za-

chowa od mierci, i wysucha-
ny zosta dla bogobojnoci:

8. I cho by Synem, wszak-

e z tego, co cierpia, nauczy
si posuszestwa:
9. 1 gdy si na nim wykonao,

sta si dla wszystkich, którzy

mu s posuszni, sprawc zba-

wienia wiecznego,

10. Nazwany bodc od Boga
Kapanem Najw y zszym i e-

ty, dla ludzi bywa postanowio- dug porzdku Melchisedeka.

ny na sub Bo, aby ska- II. 11. O tm naleaoby me-
dal dary i ofiary za grzechy, ile mówi, ale trudno wylo/\

2. Któryby móg w miar li- gdy stalicie sic leniwi do zlu-

towa si nad nieumiejtnymi c bania.

i bdzcymi, bdc sam pod- L2. Albowiem wy, cocie

legy saboci, wzgldu na c/as powinni
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nauczycielami, znowu potrze-

bujecie, aby was uczono pier-

wszych pocztków Sowa Bo-

ego, i potrzeba wam mleka, a

nie cikiego pokarmu.
13. Bo kady, który si kar-

mi mlekiem, nie jest wiadomy
sowa sprawiedliwoci, gdy
jest niemowlciem;
14. Ciki za pokarm wa-
ciwy jest dorosym, którzy

przez przyzwyczajenie maj
zmysy wywiczone do roze-

znania dobrego i zego.

ROZDZIA 6.

I. Ostrzeenie przed odstpstwem 1—8. II. Upo-
mnienie do gorliwoci 9—12. m. Bóg Abra-
hamowi przysig stwierdzi obietnic 13—20.

TDRZETO zaniechawszypo-
-*- cztków nauk Chrystuso-

wych, podajmy ku rzeczom
doskonalszym, nie powtarza-

jc zasad o upamitaniu si
od martwych uczynków i o

wierze w Boga,

2. O nauce chrztu i o wkada-
niu rk i o powstaniu umarych
i o sdzie wiecznym

;

3. 1 to uczynimy, jeli Bóg po-

zwoli.

4. Albowiem niemoebn jest

rzecz, aby tych, którzy s raz

owieceni, i skosztowali daru

niebieskiego, i uczestnikami

si stali Ducha witego,
5. 1 skosztowali dobrego So-
wa Boego i mocy przyszego
wieku,

6. I odpadli, aby tych po raz

drugi odnowi ku upamitaniu,
gdy oni znowu krzyuj sobie

Syna Boego i urgaj si je-

mu.
7. Albowiem ziemia, która pi-

a deszcz czsto na ni przy-

chodzcy i rodzi ziele poyte-
czne tym, dla których jest u-

prawian, otrzymuje bogosa-
wiestwo od Boga;
8. Lecz ta, która wydaje cier-

nie i osty, niegodna jest i bliz-

ka przeklestwa, której ko-
cem jest spalenie.

II. 9. A wszake, najmilsi,

pewnimy o was czego lepsze-

go i prowadzcego do zbawie-

nia, chocia tak mówimy.
10. Albowiem nie jest Bóg*

niesprawiedliwy, aby mia za-

pomnie dziea waszego i pra-

cowitej mioci, którcie oka-

zali ku imieniu jego, gdycie
suyli i suycie witym.
11. Pragniemy za, aby ka-

dy z was okazywa t sam
gorliwo, dla zupenej pewno-
ci nadziei, a do koca,
12. Abycie nie stali si gnu-

nymi, ale naladowcami tych,

którzy przez wiar i cierpli-

wo dziedzicz obietnice.

III. 13. Albowiem Bóg, czy-

nic obietnic Abrahamowi,
gdy nie mia na kogo wiksze-
go przysid, przysig na sie-

bie samego,

14. Mówic: Zaiste bogosa-
25*
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wic bogosawi ci bd, i

rozmnaajc rozmno ci.

15. A tak czekajc dugo, do-

stpi obietnicy.

16. Ludzie bowiem na wi-
kszego przysigaj, a kocem
wszystkich sporów midzy ni-

mi jest przysiga ku stwier-

dzeniu.

17. Dla tego te Bóg, chcc
tern silniej okaza dziedzicom

obietnicy niezmienno woli

swojej, uczyni to za porednic-

twem przysigi,

18. Abymy przez dwie rze-

czy niezmienne, w których nie-

podobna, aby Bóg kama, mo-
cn pociech mieli, my, którzy-

my si uciekli ku pochwyce-
niu uczynionej nadziei,

19. Któr mamy jako kotwi-

c duszy bezpieczn i mocn
i wchodzc a wewntrz na za-

son,
20. Dokd jako poprzednik

wszed za nas Jezus, stawszy

si wedug porzdku Melchise-

deka Najwyszym Kapanem
na wieki.

ROZDZIA 7.
L Chrystus na wzór Melchisedeka 1—10. II. Jest

wyszy anieli kapani Lewiccy 11—28.

LBOWIEM ten Melchise-
-"- dek, król Salemu, kapan
Boga najwyszego, który za-

szed drog Abrahamowi, wra-

cajcemu po porace królów, i

bogosawi mu,
2. Któremu i dziesicin ze

wszystkiego udzieli Abraham,
(którynaprzódsiwykada król

sprawiedliwoci, a potem i król

Salemu, to jest, król pokoju)

3. Bez ojca, bez matki, bez

rodowodu, nie majcy ani po-

cztku dni, ani koca ywota,
alebdc uczyniony podobnym
Synowi Boemu, pozostaje ka-

panem na zawsze.

4. Obaczcie tedy, jak wiel-

kim jest ten, któremu i dziesi-

cin z najlepszych upów da
Abraham patryjarcha.

5. A ci, którzy s z synów
Lewiego, przyjmujcy kapa-
stwo, maj przykazanie bra
dziesicin od ludu wedug za-

konu, to jest, od braci swoich,

chocia i ci wyszli z biódr A-
brahama.

6. Ale ten. którego rodu nie

wywodz od nich, wzi dzie-

sicin od Abrahama, i temu,

który mia obietnic, bogosa-
wi.
7. A bez wszelkiego sporu

mniejszy od wikszego bogo-
sawiestwo bierze.

8. A tu dziesiciny bior lu-

dzie miertelni; tam za ów, o

którym wiadczono, i yje.

9. 1, e tak powiem, i sam Le-

wi, który bierze dziesiciny,

da w Abrahamie dziesicina:

10. Albowiem jeszcze by w

biodrach ojca, gdy mu zaszed

drog Mclchiscdck.

11. 11. Gdyby tedy bya do-
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skonao przez kapastwo le-

wickie (albowiem na tej pod-

stawie lud otrzyma zakon),

jaka jeszcze bya potrzeba,

aby powsta inny kapan we-

dug porzdku Melchisedeka,

a nie by mianowany wedug
porzdku Aarona?
12. Bo skoro zmienia si ka-

pastwo, koniecznie musi by
zmiana i zakonu.

13. Bo ten, o którym si to mó-
wi, inszego j estpokolenia , z któ-

regoaden niesuy otarzowi.

14. Albowiem jawn jest rze-

cz, e Pan nasz powsta z po-

kolenia Judy, o którem Moj-

esz nic nie powiedzia pod
wzgldem kapastwa.
15. 1 jeszcze tóm bardziej ja-

wnem jest, jeeli na podobie-
stwo Melchisedeka powstaje

inny kapan,
16. Który sta si nim nie we-
dug zakonu przykazania cie-

lesnego, ale wedug mocy y-
wota nieprzemijajcego.

17. wiadczy bowiem: Ty
jest kapanem na wieki wedug
porzdku Melchisedeka.

18. Bo zniesione jest poprze-

dnie przykazanie z powodu je-

go niemocy i bezuyteczno-
ci,

19. Gdy niczego do doskona-

oci nie przywiód zakon, a
wprowadzona jest lepsza na-

dzieja, przez któr przyblia-
my si do Boga.

20. I o ile to byo nic bez

przysigi,

2 1

.

(Bo ci bez przysigi kapa-
nami si stawali, a ten z przy-

sig przez tego, który rzek
do niego: Przysig Pan i nie

bdzie tego aowa: Ty jest

kapanem na wieki wedug
porzdku Melchisedeka.)

22. O tyle lepszego przy-

mierza sta si rkojmi Jezus.

23. A tych kapanów byo
wielu, dla tego e mier nie

pozwalaa im trwa zawsze;

24. Ale ten, i na wieki zo-

staje, wieczne ma kapastwo.
25. Przeto i doskonale zba-

wi moe tych, którzy przeze
przystpuj do Boga, zawsze

yjc, aby ordowa za nimi.

26. Takiego bowiem nalea-

o nam mie Najwyszego Ka-
pana, witego, niewinnego,

niepokalanego, odczonego od

grzeszników, i wywyszonego
nad niebiosa.

27. Który nie potrzebuje co-

dziennie, jak najwysi kapa-
ni, pierwej za wasne grzechy

ofiar sprawowa, a potem za

grzechy ludu; bo to uczyni
raz na zawsze, samego siebie

ofiarowawszy.

28. Albowiem zakon stanowi

najwyszymi kapanami ludzi

podlegych niemocy; ale sowo
przysigi, które si stao po za-

konie, postanowio Syna Boe-
go doskonaego na wieki.
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ROZDZIA 8.
I. Naboestwo Izraelitów byo obrazem Chry-

stusa 1'ana 1—5. II. Chrystus jest poredni-
kiem Nowego Testamentu 6— 13.

/GÓWNA rzecz w tem, o
^" czem mówimy, jest: mamy
takiego Najwyszego Kapa-
na, który usiad po prawicy tro-

nu Majestatu na niebiosach,

2. Jako suga wityni i przy-

bytku prawdziwego, który zbu-

dowa Pan, a nie czowiek.
3. Albowiem kady najwy-

szy kapan postanawiany by-

wa dla skadania darów i ofiar,

i dlatego potrzeba, aby i ten

mia co ofiarowa.

4. Bo gdyby by na ziemi, nie

byby kapanem, gdy tu s
kapani, którzy wedug zako-

nu skadaj dary,

5. Którzy su obrazowi i

cieniowi tego, co jest niebie-

skie, jak powiedziano byo
Mojeszowi, gdy mia doko-
czy przybytku: Patrz, powie-

dziano, aby uczyni wszystko

wedug wzoru, jaki ci jest oka-

zany na górze.

II. 6. Ale ten otrzyma tem
zacniejsze posugiwanie, im i

lepszego przymierza jest po-

rednikiem, które na lepszych

obietnicach jest utwierdzone.

7. Bo gdyby ono pierwsze by-

o bez nagany, tedyby drugie-

mu nie szukano miejsca.

8. Albowiem ganic ich, mó-
wi: Oto nadchodz dni, mówi
Pan, gdy uczyni z domem I-

zraelskim i z domem Judzkim
przymierze nowe,
9. Nie wedug przymierza,

które uczyniem z ojcami ich

w dzie, kiedym uj ich za r-
k, aby wywie ich z ziemi

Egipskiej; albowiem oni nie

pozostali w przymierzu rnojem,

aJam ich zaniedba, mówi Pan.

10. Bo takie jest przymierze,

które postanowi z domem I-

zraelskim po owych dniach,

mówi Pan, dam prawa moje w
ich myl, i na sercach ich na-

pisz je, i bd Bogiem ich, a

oni bd ludem moim.
11. I nie bdzie uczy aden

bliniego swego i aden brata

swego, mówic: poznaj Pana;
albowiem wszyscy mi pozna-

j, od najmniejszego z nich a
do najwikszego z nich.

12. Bo miociw bd niepra-

wociom ich, a grzechów ich i

nieprawoci ich nie wspomn
wicej.

13. A gdy mówi: nowe, u-

znaje pierwsze za stare; a to,

co wiotszeje i starzeje, blizkie

jest zniknienia.

ROZDZIA 9.

I. Przybytek przymierza i ofiar\ swe

spenienie w Chrystusie Panu 1— 10. II. Chry-

stus przyniós doskona ofiaro, sa gn
sze 11-

"ly/TIAO wic wprawdzie i

^ * pierwszo przymierze u-

Btawy <> subie Boi^j i miej-

sce wite ziemski*;
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2. Albowiem urzdzon bya
pierwsza cz przybytku, w
której by wiecznik i stó i

chleby pokadne, która nazy-

wa si miejscem witem.
3. A za drug zason by

przybytek, nazwany miejscem

iiajwitszem,

4. Majcy zot kadzielnic,

i ark przymierza zewszd zo-
tem powleczon, w której byo
wiadro zote z mann, i rószcz-

ka Aarona, która bya zakwi-

ta, i tablice przymierza.

5. A nad ni byli Cherubini

€hway, którzy zacieniali uba-
galni, o czem teraz nie potrze-

ba mówi szczegóowo.
6. Przy takiem urzdzeniu do

pierwszej czci przybytku za-

wsze wchodz kapani odpra-

wia sub Bo;
7. Ale do drugiej raz w rok

jeden tylko najwyszy kapan,
nie bez krwi, któr ofiaruje za

siebie samego i za bdy ludu.

8. Przez co daje pozna Duch
wity, e jeszcze nie bya ob-

jawiona droga do miejsca wi-
tego, póki jeszcze trwa pier-

wszy przybytek,

9. Który by obrazem na te-

raniejszy czas, w którym by-

waj skadane dary i ofiary,

nie mogce wedug sumienia

doskonaym uczyni tego, któ-

ry sub Bo odprawia,

10. Tylko z pokarmami i na-

pojami i rónemi omywaniami

i ustawami co do ciaa naoo-
ne byy a do czasu naprawie-

nia.

11. 11. Ale Chrystus, przy-

szedszy jako Najwyszy Ka-
pan przyszych dóbr, przez

wikszy i doskonalszy przy-

bytek, nie rk zbudowany, to

jest, nie tego tworzenia,

12. Ani przez krew kozów i

cielców, ale przez wasn krew
swoj, wszed raz na zawsze do

miejsca witego, znalazszy
wieczne odkupienie.

13. Albowiem jeli krew wo-
ów i kozów i popió jaowi-
cy przez pokropienie powica
splugawionych ku oczyszcze-

niu ciaa,

14. Jake daleko wicej krew
Chrystusa, który przez Ducha
wiecznego samego siebie ofia-

rowa nienaganionego Bogu,

oczyci sumienie wasze od u-

czynków martwych ku sue-
niu Bogu ywemu?

1 5. 1 dla tego jest Nowego Te-

stamentu porednikiem, aby w
skutek mierci, która nastpi-

a dla odkupienia wystpków
popenionych pod pierwszym
testamentem, ci, którzy s po-

woani, wzili obietnic wie-

cznego dziedzictwa.

16. Albowiem gdzie jest te-

stament, potrzeba, aby nast-
pia mier tego, który uczyni
testament.

17. Bo testament jest wany



392 List do Hebeajczyków, 9. 10.

po mierci, gdy nigdy nie ma
mocy, dopóki yje ten, który

testament uczyni.

18. Dla tego i pierwszy testa-

ment bez krwi nie by powi-
cony.

19. Albowiem gdy Mojesz
wypowiedzia wszystkie przy-

kazania wedug zakonu przed

caym ludem, wziwszy krew
cielców i kozów z wod i z

wen szkaratn i z liizopem

pokropi i sam ksig i wszy-

stek lud,

20. Mówic: to jest krew te-

stamentu, który dla was Bóg
postanowi.
21. I przybytek i wszystkie

naczynia, do suby Boej na-

lece, krwi podobnie pokro-

pi.

22. A niemal wszystko we-
dug zakonu krwi oczyszczo-

ne bywa, a bez rozlania krwi
niema odpuszczenia.

23. A tak potrzeba byo, aby
wyobraenia rzeczy niebie-

skich byy temi rodkami o-

czyszczane, same za rzeczy

niebieskie lepszemi ofiarami,

nieli te.

24.AlbowiemChrystuswszed
nie do miejsca witego rk u-

czynionego, któreby byo wyo-
braeniem prawdziwego, ale do

samego nieba, aby si teraz

wstawia za nami przed obli-

czem Boem;
25. I nie dla tego, eby cz-

sto ofiarowa siebie, tak jak

najwyszy kapan wchodzi do

miejsca witego corocznie z

krwi cudz,
26. (Bo inaczej byby musia

czsto cierpie od pocztku
wiata) lecz teraz przy sko-
czeniu wieków raz objawi si
ku zgadzeniu grzechu przez

ofiarowanie samego siebie.

27. A jak postanowiono lu-

dziom raz umrze, a potem
sci,

28. Tak i Chrystus, raz b-
dc ofiarowany na zgadzenie
wielu grzechów, drugi raz bez

grzechu okae si tym, którzy

go oczekuj ku zbawieniu.

ROZDZIA 10.

I. Ofiara Chrystusa jest wieczna 1—18. II. Naley
w to wierzy 19—25. III. Sd na tych, któ-

rzy to odrzucaj 26—39.

LBOWIEM zakon, majc
-^- cie przyszych dóbr, a nie

sam obraz rzeczy, takiemi sa-

memi ofiarami, które co rok u-

stawicznie ofiaruj, nigdy nie

moe przystpujcych dosko-

naymi uczyni.

2. Bo inaczj przesta noby je

ofiarowywa, dla togo e ska-

dajcy ofiar, bdc raz ocz\

szczeni, nie mieliby ju adne-
go poczucia grzechów,

3. Ale w tych ofiarach ooro

cznie bywa przy pomin nie

grzechów,
4. Albowiem rzecz oiemoeb
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na, aby krew woów i kozów
miaa gadzi grzechy.

5. Przeto wchodzc na wiat,

mówi : Ofiary i daru nie chcia-

e, ale ciao mi usposobi;

6. Caopalenia i ofiary za

grzech nie upodobay si tobie.

7. Tedym rzek: Oto id (na

pocztku ksigi napisano o

mnie), abym czyni, o Boe,
wol twoj.
8. Powiedziawszy wyej: 0-

fiary i daru i caopalenia i ofia-

ry za grzech nie chciae, ani

sobie upodobae, którewedug
zakonu bywaj ofiarowane,

9. Potem rzek: Oto id czy-

ni, o Boe, wol twoj. Znosi

tedy pierwsze, aby postanowi
drugie.

10. Podug tej woli jestemy
powiceni przez ofiarowanie

raz na zawsze ciaa Jezusa

Chrystusa.

11. A kady kapan stoi co-

dziennie, sub Bo odpra-

wujc, i czsto skadajc takie

same ofiary, które nigdy grze-

chów zgadzi nie mog.
12. Lecz on jedn ofiar zo-
ywszy za grzechy, na wieki

zasiad po prawicy Boej,
13. Odtd oczekujc, a po-

oeni bd nieprzyjaciele je-

go podnókiem nóg jego.

14. Albowiem jedn ofiar do-

skonaymi uczyni na wieki

tych, którzy bywaj powi-
ceni.

15. A wiadczy nain to i Duch
bwity; bo powiedziawszy

wprzód:

16. To jest przymierze, które,

postanowi z nimi po owych
dniach, mówi Pan: Dam pra-

wa moje w serca ich, i na my-
lach ich napisz je,

17. A grzechów ich i niepra-

woci ich nie wspomn wicej.

18. A gdzie jest ich odpu-

szczenie, tam ju nie potrzeba

wicej ofiary za grzech.

II. 19. Majc tedy, bracia,

miao wje do miejsca

witego przez krew Jezusa,

20. Drog now i yw, któ-

r nam powici przez zaso-
n, to jest, przez ciao swoje,

21.1 majc kapana wielkie-

go nad domem Boym,
22. Przystpmy ze szczerem

sercem, w penoci wiary, ma-
jc oczyszczone serca od su-

mienia zego,
23. I ciao omyte wod czy-

st; trzymajmy wyznanie na-

dziei niechwiejce si (bo wier-

ny jest ten, który obieca),

24. 1 bdmy baczni jedni na

drugich, aby pobudza do mi-

oci i dobrych uczynków,
25. Nie opuszczajc spoe-

cznego zgromadzenia swego,

jak u niektórych jest we zwy-
czaju, ale napominajc jedni

drugich, a to tern wicej, im
wicej widzicie, e si ów dzie
przyblia.
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III. 26. Albowiem jeli samo-

wolnie grzeszymy, otrzymaw-
szy poznanie prawdy, nie zo-

staje ju ofiara za grzechy,

27. Ale niejakie straszliwe o-

ezekiwanie sdu i ar ognia, go-

towego porze przeciwników.

28. Kto odrzuca zakon Moj-

esza, ten bez miosierdzia,

za wiadectwem dwóch albo

trzech, umiera.

29. O ile sroszego karania,

mniemacie, godzien jest ten,

kto Syna Boego podepta, i

krew przymierza, przez któr
by powicony, mia za po-

spolit, i Ducha aski zely?
30. Albowiem znamy tego,

który powiedzia: Pomsta do

mnie naley, Ja odpac, mó-
wi Pan; i znowu: Pan sdzi
bdzie lud swój.

31. Straszna to rzecz wpa
w rce Boga ywego.
3 2.Wspomnijcie na dni pierw-

sze, w których bdc owiece-
ni, znosilicie wielki bój utra-

pienia,

33. Czy to, gdycie byli przez

urgania i utrapienia na dzi-

wowisko wystawieni, czy to,

gdycie si stali uczestnikami

tych, z którymi si tak obcho-

dzono.

34. Albowiem wycie wspó-
cierpieli, gdym by w wizach,
i grabie majtnoci swoich

przyjlicie z radoci, wie-

dzc, e macie dla siebie le-

psz majtno w niebie i nie-

przemijajc.
35. Przeto nie odrzucajcie

ufnoci swojej, która ma wiel-

k zapat.
36. Albowiem wytrwaoci
wam potrzeba, abycie, wype-
niwszy wol Bo, otrzymali

obietnic.

37. Bo jeszcze maluczko, bar-

dzo maluczko, a oto ten, który

ma przyj, przyjdzie, i zwle-

ka nie bdzie.

38. A sprawiedliwy z wiaryy bdzie; a jeli si kto u-

kryje, nie kocha si w nim du-

sza moja.

39. Lecz my nie jestemy z

tych, którzy si ukrywaj ku
zatraceniu, ale z tych, którzy

wierz ku zbawieniu duszy.

ROZDZIA 1L
I. Co jest wiara 1—3. II. Przykady wiary ze Sta-

rego Testamentu 4—40.

WIARA jest pewnoci
-^- tego, czego si spodzie-

wamy, dowodem rzeczy niewi-

dzialnych
;

2. Albowiem w niej wiadec-
two otrzymali przodkowie.

3. Wiar rozumiemy, e wie-

ki urzdzone s Sowem Bo-

ena, tak, e z rzeczy niewi-

dzialnych stay si rzeczy wi-

dzialne.

II. 4. Wiara Abel zloz> 1 le

psz ofiar Bogu, anieli Kain,

przez która wiadectwo otr

mai, e jest sprawiedliwy, jak
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sam Bóg da wiadectwo o da-

rach jego, i przez ni po mier-

ci mówi jeszcze.

5. Wiar Enoch przeniesiony

zosta, aby nieoglda mierci;

i nie by znaleziony, dla tego

e go Bóg przeniós; albowiem

przed przeniesieniem swojem
otrzyma wiadectwo, e si
podoba Bogu.

6. A bez wiary nie mona po-

doba si Bogu ; albowiem ten,

co przystpuje do Boga, wie-

rzy musi, e jest Bóg, i e na-

grod daje tym, którzy go szu-

kaj.
7. Wiar Noe otrzymawszy

objawienie o tern, czego je-

szcze nie mona byo widzie,

bogobojnie przygotowa korab

dla ocalenia domu swego, przez

któr potpi wiat, i sta si
dziedzicem sprawiedliwoci,

która jest z wiary.

8. Wiar Abraham usucha,
powoany bdc, aby pój na
miejsce, które mia wzi w
dziedzictwo, i wyszed, nie

wiedzc, dokd idzie.

9. Wiar mieszka w ziemi

obiecanej jak w cudzej, mie-

szkajc w namiotach z Izaa-

kiem i z Jakóbem, wspódzie-
dzicami teje obietnicy.

10. Albowiem oczekiwa mia-

sta majcego fundamenta, któ-

rego sprawc i budowniczym
jest Bóg.

11. Wiar sama take Sara

wzia moc ku przyjciu Da-

sieni, i mimo podeszego wie-

ku porodzia, gdy miaa za

wiernego tego, który obieca.

12. A przeto z jednego, i to z

obumarego, rozpodzio si po-

tomstwo, tak liczne jak gwiaz-

dy na niebie i jak piasek nie-

zliczony na brzegu morskim.

13. Wedug wiary umarli ci

wszyscy, nie wziwszy obie-

tnic, ale z daleka je upatrujc,

i cieszyli si niemi, i witali je i

wyznawali,esgomi i przy-

chodniami na ziemi.

14. Bo ci, którzy tak mówi,
okazuj, e ojczyzny szukaj.

15. I gdyby myleli o tej, z

której wyszli, byliby mieli czas

powróci.
16. Ale onid do lepszej,

to jest, do niebieskiej
;
przeto i

Bóg nie wstydzi si ich, nazy-

wajc si ich Bogiem, bo im

miasto zgotowa.
17. Wiar Abraham, bdc

kuszony, przyniós na ofiar

Izaaka, i ofiarowajednorodzo-

nego, on, którywzi obietnic,

18. Do którego rzeczono: W
Izaaku tobie bdzie nazwane
nasienie;

19. Uwaajc, e Bóg mocen
jest wzbudzi z umarych ; skd
go te w podobiestwie otrzy-

ma.
20. Wiar Izaak, co do przy-

szych rzeczy, pobogosawi
Jakóba i Ezawa.
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21. Wiar Jakób umierajc,

kadego z synów Józefa po-

bogosawi i odda pokon ku
wierzchowi laski swojej.

22. Wiar Józef umierajc
o wyjciu synów Izraelskich

wzmiank uczyni, i co do ko-

ci swoich, da polecenie.

23.Wiar Mojesz po urodze-

niu przez trzy miesice by
ukrywany przez rodziców

swoich, dla tego e widzieli,

i dzieci byo nadobne, i nie

ulkli si rozkazu królewskie-

go.

24. Wiar Mojesz, bdcju
dorosym, wzbrania si by
zwany synem córki Faraono-

wej,

25. Wybrawszy sobie raczej

cierpie z ludem Boym, nieli

mie doczesn z grzechu roz-

kosz;

26. Uwaajc za wiksze dla

siebie bogactwo urganie
Chrystusowe ni skarby E-
gipskie; bo si oglda na od-

pat.
27. Wiar opuci Egipt, nie

ulkszy si gniewu królew-

skiego; bo jakby widzia nie-

widzialnego, mnie sobie po-

czyna.
28. Wiar sprawi pasch i

wylanie krwi, aby ten, który

zabija pierworodnych, nie do-

tkn si ich.

29. Wiar przeszli przez Mo-
rze Czerwone, jak po suchej

ziemi, o co gdy pokusili si
Egipczanie, potonli.

30. Wiar mury Jerycha ru-

ny, po ich siedmiodniowem
obejciu.

31. Wiar Rahab wszeteczni-

ca nie zgina wespó z niepo-

susznymi, przyjwszy z po-

kojem szpiegów do gospody.

32. I có jeszcze mam mó-
wi? zabraknie mi czasu, gdy-

bym mia opowiada o Griedeo-

nie i o Baraku i o Samsonie i o

Jeftem i o Dawidzie i o Samue-
lu i o prorokach,

33. Którzy przez wiar zwal-

czali królestwa , wymierzali

sprawiedliwo, dostpowali o-

bietnic, lwom paszczki zamy-
kali,

34. Gasili moc ognia, unikn-
li ostrza miecza, stawali si
mocnymi z niemocy, bywali

mnymi na wojnie, wojska

obce zmuszali do ucieczki.

35. Niewiasty otrzymyway
umarych swoich zmartwych-

wstaych, inni za byli zam-
czeni, nie przyjwszy uwolnie-

nia, aby lepszego dostpi
zmartwychwstania.

36. Drudzy za doznali po-

miewiska i biczowania, a do

tego i wizów i wizienia

;

37. Byli kamionowani, pi
przecierani, kuszeni, mieczem

zabijani, bkali si w owczych
i kozich skórach, znoszc nie-

dostatek, ucisk, cierpienia.
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38. Ci, których wiat nic by
godzien, tuali si po pusty-

niach i górach i jaskiniach i

po rozpadlinach ziemi.

39. A ci wszyscy, wiadectwo
otrzymawszy przez wiar, nie

dostpili obietnicy,

40. Dla tego e Bóg przezna-

czy co do nas co lepszego,

aby oni nie bez nas stali si
doskonaymi.

ROZDZIA 12.

I. Chrystus wódz wiary 1—3. II. Chrystus wzór
w dowiadczeniach 4—11. m. Upomnienia, by
sucha gosu Boego 12—29.

T3RZETO i my, majc tak
-*- wielki okoo siebie obok
wiadków, zoywszy z siebie

wszelki ciar i grzech, który

nas atwo obstpuje, z cier-

pliwoci biegnijmy w walce

nam wskazanej,

2. Patrzc na Jezusa, który

jest pocztkiem i kocem wia-

ry, który zamiastlecej przed

nim radoci wycierpia krzy,
za nic majc sromot, i usiad
na prawicy tronu Boego.
3. Przeto uwaajcie, jakim

jest ten, który wycierpia takie

sprzeciwianie si grzeszników

przeciwko niemu, abycie nie

osabli w duszy swojej, tracc
odwag.
II. 4. Wycie jeszcze nie do

krwi si opierali, walczc prze-

ciwko grzechowi,

5. 1 zapomnielicie napomnie-
nia, które przemawia do was,

jak do synów: Synu mój, nic

lekcewa karania Paskiego,
i nie tra odwagi, gdy od Pana
bywasz karcony;

6. Albowiem kogo Pan miu-
je, tego karze, i smaga kade-
go syna, którego przyjmuje.

7. Jeli znosicie karanie, to

Bóg obchodzi si z wami jak

z synami; albowiem czy jest

jaki syn, któregoby ojciec nie

kara?
8. A jeli jestecie bez kara-

nia, którego wszyscys uczest-

nikami, tedycie dziemi nie-

prawemi, a nie synami.

9. A dalej, cielesnych ojców

swoich mielimy, którzy nas

karali, i balimy si ich ; to czy
nie daleko wicej mamy by
poddaniOjcu duchów, abyy?
10. Tamci bowiem przez czas

krótki karali nas podug swe-

go upodobania ; ten za dla po-

ytku naszego, abymy byli u-

czestnikami witoci jego.

11. A wszelkie karanie, w
czasie trwania, wydaje si nie

radoci, ale smutkiem; lecz

potem przynosi spokojny owoc
sprawiedliwoci tym, którzys
przez nie wywiczeni.
III. 12. Przeto opuszczone

rce i zemdlone kolana wy-
prostujcie,

13. I czycie proste cieki
nogami swemi, aby to, co chro-

me, nie zboczyo, ale raczej

uzdrowione byo.
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14. Szukajcie pokoju ze

wszystkimi i witobliwoci,
bez której nikt nie oglda Pa-

na,

15. Baczc na to, aby kto nie

odpad od aski Boej, eby
jaki korze gorzkoci wzrós-
szy nie zrzdzi niepokoju, i

eby przeze nie skazio si
wielu,

16. Aby kto nie by wszete-

cznym, albo spronym, jak E-
zaw, który za potraw jedn
sprzeda pierworodztwo swo-

je.

17. Albowiem wiecie, e i po-

tem, gdy chcia odziedziczy

bogosawiestwo, by odrzu-

cony; bo nie znalaz miejsca

dla upamitania si, cho go
szuka ze zami.
18. Wycie nie przystpili do

góry, dajcej si dotkn i po-
ncej ogniem, ani do pomroki,

ani do ciemnoci, ani do burzy,

19. Ani do dwiku trby, ani

do gosu sów, tak e ci, któ-

rzy je syszeli, prosili, aby
wicej do nich nie mówiono;
20. (Nie znosili bowiem tego,

co rozkazywano: Gdyby si i

zwierz dotkno góry, bdzie
ukamionowane albo pociskiem

przebite.

21. A tak straszne byo to zja-

wisko, e Mojesz rzek: ul-
kem si i dr.)
22. Alecie przystpili do gó-

ry Syonu i do miasta Boga y-

wego, do Jerozolimy niebie-

skiej, i do niezliczonych tysi-

cy Anioów,
23. Do uroczystego zgroma-

dzenia i do zboru pierworo-

dnych, którzys spisani w nie-

bie, i do Boga, sdziego wszyst-

kich, i do duchów sprawiedli-

wych, którzy doszli do dosko-

naoci,
24. I do porednika Nowego

Testamentu, Jezusa, i do po-

kropienia krwi, która lepiej

mówi anieli krew Abla.

25. Patrzcie, abycie nie od-

wracali si od tego, który mó-
wi; albowiem jeli tamci, od-

wróciwszy si od tego, który

przemawia na ziemi, nie uszli,

tern bardziej my, odwracajc
si od tego, który z nieba;

26. Którego gos wtenczas

wzruszy ziemi, a teraz obie-

ca, mówic: Jeszcze raz Ja
wzrusz nie tylko ziemi, ale i

niebo.

27. A to: jeszcze raz, poka-

zuje zmian rzeczy wzruszo-

nych, jako uczynionych, aby
pozostay te, które s niewzru-

szone.

28. Przeto, przyjmujc kró-

lestwo niewzruszone, miejmy
wdziczno, przez któr luz
my przyjemnie Bogn ze czci

i bojani.
29. Albowiem Bóg nasz jest

ogniem poerajcym.
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ROZDZIA 13.

1. RóDe polecenia 1—19. U. Zakoczenie listu

20—25.

lY/TIO braterska niech
-^-*- pozostaje.

2. Gocinnoci nie zapomi-

najcie; przez ni bowiem nie-

którzy, nie wiedzc, Anioów
gocinnie przyjmowali.

3. Pamitajcie o winiach,
jako wspówiniowie, o cier-

picych, jako i sami bdcy w
ciele.

4. Maestwo u wszystkich

niech bdzie powaane i oe
niepokalane; a wszeteczników

i cudzooników Bóg bdzie
sdzi.
5. Obyczaje wasze niech b-
d bez chciwoci; przestawaj-

cie na tern, co macie; bo sam
powiedzia: Nie opuszcz ci i

nie porzuc ci;
6. Tak, e miao mówimy:

Pan mi pomocnikiem, i nie ul-
kn si, co zrobi mi czowiek.

7. Wspominajcie o przewo-

dnikach swoich, którzy opo-

wiadali wam Sowo Boe, a pa-

trzc na koniec ich ycia, wia-

r ich naladujcie.

S. Jezus Chrystus wczoraj i

dzi, ten sam i na wieki.

9. Naukami rozmaitemi i obce-

mi nie dajcie si unosi; albo-

wiem dobrze jest ask wzma-
cnia serce, a nie pokarmami,
które nie przyniosy poytku
tym, którzy za niemi gonili.

10. Mamy otarz, z którego

nie maj prawa je ci, którzy

przybytkowi su.
11. Albowiem ciaa bydlt,

których krew bywa za grzech

wnoszona do miejsca witego
przez najwyszego kapana, s
palone za obozem.

12. Dla tego i Jezus, aby po-

wici lud wasn krwi swo-

j, poniós mk za bram.
13. Wyjdmy tedy do niego

za obóz, noszc urganie jego.

14. Albowiem nie mamy tu

miasta trwaego, ale przysze-

go szukamy.
15. Przez niego wic nieu-

stannie przynomy Bogu ofiar

chway, to jest, owoc warg wy-
sawiajcych imi jego.

16. A dobroczynnoci i udzie-

lania nie zapominajcie; albo-

wiem takie ofiary podobaj si
Bogu.
17. Bdcie posuszni prze-

wodnikom swoim, i ulegajcie

im ; albowiem oni czuwaj nad
duszami waszemi, jako majcy
zda spraw, aby to z radoci
czynili, a nie wzdychajc; bo
dla was to niepoyteczne.

18. Módlcie si za nas; albo-

wiem jestemy przekonani, e
mamy dobre sumienie, gdy
chcemy we wszystkiem uczci-

wie postpowa.
19. A tern usilniej prosz, by-

cie to czynili, abym prdzej
by wam powrócony.
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II. 20. A Bóg pokoju, który

wywiód z umarych we krwi

wiecznego przymierza, wiel-

kiego pasterza owiec, Pana na-

szego Jezusa,

21. Niech was doskonaymi
uczyni w kadym uczynku do-

brym ku penieniu woli jego,

sprawujc w was to, co jest

przyjemne przed obliczem je-

go, przez Jezusa Chrystusa,

któremu niech bdzie chwaa
na wieki wieków. Amen.
22. A prosz was, bracia,

List do Hebrajczyków napisany z

znocie cierpliwie sowo napo-

mnienia; bom krótko do was
pisa.

23. Wiedzcie, e brat Tymo-
teusz jest uwolniony, z którym
(jeli prdko przyjdzie) zoba-

cz was.

24. Pozdrówcie wszystkich

przewodników swoich, i wszy-

stkich witych. Pozdrawiaj
was bracia z Italii.

25. aska niech bdzie z wa-

mi wszystkimi. Amen.

Italii i posany przez Tymoteusza.

LIST POWSZECHNY APOSTOA
. JAKÓBA.

EOZDZIA 1.

I. Zalecanie cierpliwoci, modlitwy, wiary i skro-

mnoci 1—12. II. Bóg nie jest sprawc pokus
13—21. III. O Sowie Boem i naboestwie
22—27.

TAKÓB, suga Boy i Pana
^ Jezusa Chrystusa, dwuna-
stu pokoleniom, które s w roz-

proszeniu, zdrowia yczy.
2. Za najwiksz rado miej-

cie, bracia moi, gdy w rozmai-

te pokusy wpadacie,

3. Wiedzc, e dowiadczenie
wiary waszój sprawia cierpli-

wo;
4. A cierpliwo niech wyda-

je dzieo doskonae, ebycie
byli doskonaymi i zupenymi,
którymby niczego nie brako-

wao.

5. A jeli komu z was brak

mdroci, niech prosi Boga,

który dajej wszystkim szcze-

rze i bez wyrzutów; i bdzie
mu dana.

6. Ale niech prosi z wiar,
bynajmnij nie wtpic; albo-

wiem ten, kto wtpi, podobny
jest do fali morskiej, od wiatru

wzdymanej i miotanej.

7. Bo niechaj nie mniema ta-

ki czowiek, e co otrzyma od

Pana.

8.M umysu dwoistego jest

niestay we wszystkich dro-

gach swoich.

9. A niech si chlubi brat ni/.

kieo-o stanu wywyszeniem
swojm,
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10. A bogaty ponieniem swo-

jem; bo przeminie jak kwiat

trawy.

11. Albowiem wschodzi so-
ce z upaem i wysusza traw, i

kwiat jej opada, i znika pi-
kno jej ksztatu; tak i boga-

ty zwidnie w drogach swoich.

12. Bogosawiony m, któ-

ry znosi pokuszenie; bo gdy
bdzie dowiadczony, wemie
koron ywota, któr obieca
Pan tym, którzy go miuj.
II. 13. Niech nikt, bdc ku-

szony, nie mówi: Bóg mi ku-

si; bo Bóg nie moe by ku-

szony w zem, i sam nie kusi

nikogo

;

14. Ale kady bywa kuszony,

bdc od swoich wasnych po-

dliwoci porywany i ncony.
15. Potem podliwo, po-

czwszy, rodzi grzech,a grzech,

bdc wykonany, rodzi mier.
16. Nie bdcie, bracia moi

mili!

17. Wszelki datek dobry i

wszelki dar doskonay zst-

puj z góry od Ojca wiatoci,
u którego niemasz odmiany,

ani cienia zmiany.

18. Z woli swojej zrodzi nas

sowem prawdy, abymy byli

niejako pierwiastkami jego

tworów.

19.A tak, braciamoi mili, niech

kady czowiek bdzie prdki
do suchania, ale powolny do

mówienia, powolny do gniewu.

20. Bo gniew ma nie spra-

wuje sprawiedliwoci Boej.
21. Atak, odrzuciwszy wszel-

kie plugastwo i obfito zoci,
z agodnoci przyjmijcie So-
wo wszczepione, które moe
zbawi dusze wasze.

III. 22. A bdcie wykonaw-
cami Sowa, a nie suchacza-

mi tylko, oszukujcymi siebie

samych.

23. Albowiem jeli kto jest

suchaczem Sowa, a nie wy-
konawc, ten podobny jest m-
owi przypatrujcemu si w
zwierciedle przyrodzonemu o-

bliczu swemu;
24. Bo si przyjrza sobie, i

odszed, i natychmiast zapo-

mnia, jakim jest.

25. Ale ktoby wejrza w za-

kon doskonay,w zakon wolno-

ci, i zostawa w nim, ten, nie

bdc suchaczem zapominaj-
cym, lecz wykonawc uczyn-

ku, bogosawiony bdzie w
dziaaniu swojem.

26. Jeli kto z was sdzi, e
jest pobonym i nie powciga
swego jzyka, lecz oszukuje

serce swoje, tego pobono
prón jest.

27. Czyst i nieskalan po-

bonoci przed Bogiem i Oj-

cem jest to, aeby udziela o-

pieki sierotom i wdowom w ich

ucisku, i zachowa siebie nie-

skalanym od wiata.

26
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ROZDZIA 2.
I. Brakowanie osób 1— 13. II. Z wiary powinny
pyn uczynki 14—20. III. Przykady tego

iii—26.

L>RACIAmoi ! miejciewiarw
^-^penegochwayPana nasze-
go Jezusa Chrystusa, nie czy-

nic rónicy midzy osobami.

2. Albowiem gdyby wszed
do zgromadzenia waszegom,
majcy piercie zoty, w sza-

cie wietnej, a wszedby te i

ubogi w ndznem odzieniu,

3. 1 wejrzelibycie na tego, co

ma wietn szat, i rzekliby-

cie mu: ty, sid tu dobrze, a

ubogiemu bycie rzekli: ty,

sta tam, albo sid tu u pod-

nóka mego,
4. To czyecie nie uczynili

rónicy w sobie i nie stali si
sdziami, majcymi ze myli?
5. Suchajcie, bracia moi mi-

li, czy Bóg nie wybra ubo-

gich na tym wiecie, aby byli

bogatymi w wierze i dziedzica-

mi królestwa, obiecanego tym,

którzy go miuj?
6. Alecie wy zniewayli ubo-

giego. Czy nie bogacze uci-

skaj was, i czy nie oni ci-
gn was do sdów?
7. Czy nie oni zniewaaj

zacne imi, którem si wy na-

zywacie?

8. Jeli za wykonywacie za-

kon królewski wedug Pisma:

Bdziesz miowa bliniego

swego jak siebie samego, do-

brze czynicie.

9. Lecz jeli czynicie rónic
midzy osobami, to grzech po-

peniacie, i jestecie przekona-

ni przez Zakon, jako przestp-

cy-

10. Albowiem ktokolwiek za-

chowuje cay Zakon, a zgrze-

szyw jednm, staje si winnym
wszystkich.

11. Bo ten, który rzek: Nie

cudzoó, rzek te: Nie zabi-

jaj; a jeli nie cudzooysz, ale

zabijasz, stajesz si przestpc
Zakonu.
12. Tak mówcie i tak czv-

cie, jako ci, którzy wedug za-

konu wolnoci maj by sdze-
ni.

13. Albowiem sd bez mio-
sierdzia temu, który nie okaza
miosierdzia; a miosierdzie

wynosi si nad sd.
II. 14. Có pomoe, bracia

moi, jeliby kto rzek, e ma
wiar, a uczynków by nie mia ?

czyli go wiara zbawi moe?
15. A gdyby brat albo siostra

byli nadzy, i brakoby im po-

ywienia powszedniego,

16. I rzekby im kto z was:

Idcie w pokoju, ogrzejcie sie

i najedzcie si, a nie dalibycie

im tego, co potrzeba dla eiala.

có to pomoe?
17. Take i wiara, jeeli nie

ma uczynków, martwa jesr sn

ma w sobie.

18. Ale rzecze kto: ty mas/.

Wiar, a ja mam uczynki; po
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ka mi wiar swoj bez uczyn-

ków twoich, a ja ci poka
wiar moj z uczynków moich.

19. Ty wierzysz, e Bóg jest

jeden; dobrze czynisz; i dyja-

bli w to wierz, i dr.
20. Ale czy chcesz wiedzie,

o czowiecze marny, e wiara

bez uczynków martwa jest?

III. 21. Abraham, ojciec nasz,

czyli nie z uczynków uspra-

wiedliwiony zosta, gdy ofia-

rowa Izaaka, syna swego, na

otarzu?
22. Czy widzisz, e wiara

wspólnie dziaaa z uczynka-

mi jego, a z uczynków wiara

doskona si staa?
23. A tak wypenio si Pi-

smo, które mówi: I uwierzy
Abraham Bogu, i poczytano mu
to za sprawiedliwo, i przyja-

cielem Boym nazwany zosta.

24.Zatem czy widzicie,eczo-
wiek usprawiedliwiony bywa z

uczynków, a nie z wiary tylko?

25. Podobnie i Rahab, wsze-

tecznica, czy nie z uczyn-

ków zostaa usprawiedliwio-

n, przyjwszy posaców, i

wypuciwszy ich inn drog?
26. Albowiem jak ciao bez

duszy jest martwe, tak i wiara

bez uczynków martwa jest.

ROZDZIA 3.
I. Hamowanie jzyka 1—14. II. Mdro ludzka

i Boa 15—18.

1VTIECHAJ niewielu z was
-^ bdzie nauczycielami, bra-

cia moi, gdy wiecie, e ci-
szy sd odniesiemy.

2. Albowiem my wszyscy w
wielu rzeczach grzeszymy; je-

li kto w mowie nie grzeszy,

ten jest doskonaym mem,
który moe trzyma na wodzy
i cae ciao.

3. Oto koniom wdzida w g-
b wkadamy, aby nam powol-

ne byy, i caem ich ciaem
kierujemy.

4. Oto i okrty, cho s tak

wielkie i silnemi wiatrami p-
dzone, jednak niewielkim ste-

rem bywaj kierowane tam,

dokd chce sternik.

5. Tak i jzyk maym jest

czonkiem, a bardzo si wyno-
si. Oto, maluczki ogie jak
wielki las zapala!

6. I jzyk jest ogniem, ten to

wiat niesprawiedliwoci; tak

jest pooony jzyk midzy
czonkami naszemi, e szpeci

cae ciao i zapala krg ywo-
ta, sam bdc zapalony od o-

gnia piekielnego.

7. Albowiem wszelka natura

i dzikich zwierzt, i ptaków, i

gadów, i morskich potworów
bywa poskramiana i jest po-

skromiona przez natur czo-
wieka;

8. Ale jzyka aden z ludzi

poskromi nie moe; ze to

niepowcignione, pene jadu

miertelnego.

9. Przeze bogosawimy Bo-
2G* -
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ga i Ojca, i przeze przeklina-

my ludzi, na podobiestwo Bo-

e stworzonych.

10. Z jednyche ust wycho-
dzi bogosawiestwo i prze-

klestwo. Nie tak by powin-

no, bracia moi.

11. Czy zdrój z jednego i te-

go samego otworu wypuszcza i

sodk i gorzk wod?
12. Czyli moe, bracia moi,

drzewo figowe wydawa oliw-

ki, albo winna latorol figi?

tak te aden zdrój i sonej i

sodkiej wody nie wydaje.

13. Kto jest mdry i rozumny
pomidzy wami, niech okae
dobrem postpowaniem uczyn-

ki swoje w mdrej cichoci.

14. Ale jeli macie gorzk za-

wi i rozjtrzeniew sercu swo-

jem, nie chepcie si i nie kam-
cie przeciwko prawdzie.

II. 15. Nie jest to mdro z

góry zstpujca, ale ziemska,

zmysowa, dyjabelska.

16. Bo gdzie jest zawi i

rozjtrzenie, tam i rozterki i

wszystko ze.
17. Ale mdro, która jest z

góry, naprzód jest czysta, po-

tem spokojna, agodna, posu-
szna, pena miosierdzia i do-

brych owoców, bezstronna i

nieobludna.

18. Ale owoc sprawiedliwo-

ci w pokoju zasiewa si przez

tych, którzy pokój czyni.

ROZDZIA 4.
I. Skutki uczynków cielesnych 1—5. II. Pokora i

pycha 6—10. HI. Obmowa 11—12. IV. Fa-
szywe bezpieczestwo 13—17.

OKDE walki i zwady mi-
^ dzy wami? czyli nie std,
z podliwoci waszych, które

walcz w czonkach waszych?
2. Podacie, a nie macie; za-

bijacie i zazdrocicie, a nie mo-
ecie osign; kócicie si i

walczycie, a nie macie, bo nie

prosicie.

3. Prosicie, a nie otrzymuje-

cie, dla tego e le prosicie,

abycie to na rozkosze swoje

obracali.

4. Cudzoonicy i cudzooni-
ce! nie wiecie, i przyja
wiatajestnieprzyjaniwzgl-
dem Boga? przeto, ktobykol-

wiek chcia by przyjacielem

tego wiata, staje si nieprzy-

jacielem Boym.
5. Albo czy mniemacie,e na-

próno Pismo mówi: Czyli da
zazdroci poda duch, który

w nas mieszka?

II. 6. Owszem, hojniejsz da-

je ask, bo mówi: Bóg sir

pysznym sprzeciwia, ale po-

kornym ask daje.

7. Poddajcie si tedy Bogu,

dajcie odpór dyjablu, a mie-

cze od wa^.

8. Przyblicie si ku Bogu, a

przybliy si ku wam. Om\ j-

oie roe, grzesznicy, i 00*3

oie serca, ludzie dwoistego u-

niyslu.
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9. Bdcie skruszonego ser-

ca i smucie si i paczcie;

miech wasz niech si obróci w
ao, a rado w smutek.

10. Upokorzcie si przed o-

bliczem Paskiem, a wywy-
szy was.

III. 11. Nie obmawiajcie je-

dni drugich, bracia; kto obma-
wia brata i potpia brata swe-

go, obmawia zakon i potpia
zakon; a jeli potpiasz zakon,

nie jeste wykonawc zakonu,

ale sdzi.
12. Jeden jest zakonodawca,

który moe zbawi i zatraci.

Ktoe ty, co potpiasz drugie-

go?
IV. 13. Nu teraz wy, którzy

mówicie: dzi albo jutro pój-

dziemy do tego miasta, i za-

mieszkamy tam przez jeden

rok, i bdziemy kupczy, i

zysk otrzymamy;
14. Którzy nie wiecie, co ju-

tro bdzie; bo có jest ywot
wasz? para, która si na krót-

ko pokazuje, a potem niknie.

15. Zamiast tego, cobycie
mieli powiedzie: jeeli si po-

doba Panu iy bdziemy, u-

czynimy to lub owo.

16. Ale teraz chlubicie si w
pysze swojej; wszelka taka

chluba za jest.

17. Przeto, kto umie dobrze

czyni, a nie czyni, grzech
ma.

ROZDZIA 5.

I. Upomnienie bogaczów 1—6. II. O cierpliwoci

w cierpieniach 7— 12. ITT. Zac! \ w
chorobie 13—20.

~VTU teraz, bogacze, pacz-
-^ cie ze kaniem nad utra-

pieniami swemi, które przy-

chodz.
2. Bogactwo wasze zgnio, a

szaty wasze mole zgryzy.
3. Zoto wasze i srebro po-

rdzewiao, a rdza ich bdzie na

wiadectwo przeciwko wam, i

pochonie ciaa wasze jak o-

gie ; zgromadzilicie skarb na

ostatnie dni.

4. Oto, zapata robotników,

którzy li pola wasze, przez

was zatrzymana, woa, a woa-
nia eców doszy do uszu Pa-

na Zastpów.
5. ylicie w rozkoszach na

ziemi i zbytkowalicie ; wytu-

czylicie serca swoje, jakby na
dzie zabijania ofiar.

6. Potpilicie, zamordowali-

cie sprawiedliwego ; nie sprze-

ciwia si wam.
II. 7. Przeto, bracia, bd-

cie cierpliwi a do przyjcia
Paskiego. Oto, rolnik oczeku-

je drogiego poytku ziemi, cier-

pliwie go oczekujc, a otrzy-

ma deszcz ranny i wieczorny.

8. Bdcie i wy cierpliwi, a
umacniajcie serca swe; albo-

wiem si przyblia przyjcie

Paskie.
9

.

Nie wzdychaj cie j edni prze^

ciwko drugim, bracia, abycie
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nie byli osdzeni. Oto, sdzia
ju przede drzwiami stoi.

10. Bierzcie za przykad, bra-

cia moi, utrapienia i cierpli-

wo proroków, którzy mówili

w imieniu Paskióm.
11. Oto, za bogosawionych
mamy tych, którzy cierpieli. O
cierpliwoci Joba syszelicie,

i koniec Paskie widzielicie,

bo wielce miosierny jest Pan
i litociwy.

12. A przedewszystkiem, bra-

cia moi, nie przysigajcie ani

na niebo, ani na ziemi, ani a-
dn inn przysig ; ale wasze
Tak niech bdzie Tak, a wasze
Nie niech bdzie Nie; abycie
nie popadli w potpienie.

III. 13. Jest kto strapiony

midzy wami, nieche si mo-
dli; jest kto dobrej myli, nie-

chaje piewa;
14. Choruje kto midzy wami,

nieche zawoa starszych zbo-

ru, a niech si modl nad nim,

namaciwszy go olejem w imie-

niu Paskiem;

15. A modlitwa wiary uzdro-

wi chorego, i podniesie go
Pan; a jeli si grzechu do-

puci, bdzie mu odpuszczo-

no.

16. Wyznawajcie jedni przed

drugimi upadki, i módlcie si
jedni za drugich; abycie byli

uzdrowieni. Wiele moe gor-

liwa modlitwa sprawiedliwe-

go.

17. Elijasz by czowiekiem
podlegym tyme sabociom,
co i my, i modlitw modli si,

eby deszcz nie pada; i nie pa-

da deszcz na ziemi trzy lata i

sze miesicy,

18. 1 znowu si modli, a wy-

dao niebo deszcz, i ziemia zro-

dzia owoce swoje.

19. Bracia! jeli kto z was
zboczy od prawdy, a nawróci

go kto,

20. Nieche wie, e kto od-

wróci grzesznika od bdnej
drogi jego, zachowa dusz od

mierci i zakryje mnóstwo
grzechów.

LIST PIERWSZY POWSZECHNY
APOSTOA . PIOTRA.

ROZDZIA 1.

I. Pozdrowienie 1—2. II. ask Boga przyjmuje-

my wiar, a posiadamy nadziej 3—9. III.

Prorocy j przepowiadali 10—12. IV. Wierni
Boyu podoba si maj 13—25.

»IOTR,ApostoJezusaOli ry-

proszonych w Ponoie w Gtala«

cyi, w Kapadocyi, \\ A/ vi i v>

Bitynii,

2. Wybranych wedug \n\

renia Boga Ojca prsei po

stusa, do przychodniów roz- , wiecenie Ducha ku posu
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szestwu i pokropieniu krwi

Jezusa Chrystusa. aska i po-

kój niech si wam rozmnoy.
U. 3. Bogosawiony niech

bdzie Bóg i Ojciec Pana na-

szego Jezusa Chrystusa, któ-

ry wedug wielkiego miosier-

dzia swego odrodzi nas ku
nadziei ywej przez powsta-

nie Jezusa Chrystusa z umar-

ych,
4. Ku dziedzictwu nieskazi-

telnemu i niepokalanemu i nie-

zwidemu, w niebiesiech dla

nas zachowanemu,
5. Którzy mocBo strzee-

ni jestemy przez wiar ku
zbawieniu, które zgotowane

jest, aby byo objawione czasu

ostatecznego.

6. Z czego weselicie si, te-

raz maluczko (jeli potrzeba)

zasmuceni w rozmaitych poku-

sach,

7. Aby dowiadczona wiara

wasza, daleko drosza od zota
znikomego, choby i w ogniu

wypróbowanego, okazaa si
ku chwale i czci i sawie w
objawieniu Jezusa Chrystusa,

8. Którego cho nie znalicie,

miujecie; a teraz nie widzc
go, ale wierzc w niego, wese-

licie si radoci niewysowio-
n i chwalebn,
9. Osigajc cel wiary swo-

jej, zbawienie duszy.

III. 10. O którem to zbawie-

niu wywiadywali si i badali

Prorocy, którzy o tej asce,

która na was przyj miaa,
prorokowali,

11. Badajc, na który albo na

jaki czas objawia Duch Chry-
stusowy, który w nich by.
wiadczc pierwej o utrapie-

niach, które miay przyj na.

Chrystusa, i o nastpnej chwa-
le;

12. Którym objawiono byo,
e nie dla siebie samych, ale

dla nas penili usug w tern,

co wam teraz zwiastowana
przez tych, którzy wam opo-

wiadali Ewangielij przez Du-
cha witego, z nieba zesane-
go, na co pragn patrze Anio-

owie.
IV. 13. Przeto przepasawszy

biodra myli swojej i trzewy-
mi bdc, doskona miejcie

nadziej ku tej asce, która

wam dana jest w objawieniu

Jezusa Chrystusa.

14. Jako posuszne dzieci nie

stosujcie si do przeszych po-

dliwoci, jakie byy w nie-

wiadomoci waszej,

15. Ale na wzór witego,
który was powoa, bdcie i

sami witymi we wszelkiem

postpowaniu

;

16. Bo napisano: witymi
bdcie, bom Ja wity.
17.1 jeeli nazywacie Ojcem

tego, który bez wzgldu na o-

soby sdzi kadego wedug u-

czynku, z bojani przepdzaj-
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€ie czas pielgrzymowania swe-

go,

18. Wiedzc, e nie rzeczami

znikomemi, srebrem albo zo-
tem, wykupieni jestecie od

marnego postpowania wasze-

go, przekazanego przez ojców,

19. Ale drog krwi Chry-

stusa, jako Baranka niewinne-

go i niepokalanego,

20. Przeznaczonego przed za-

oeniem wiata, a objawione-

go czasów ostatecznych z po-

wodu was,

21. Którzy przeze wierzycie

w Boga, który go wzbudzi z

umarych i da mu chwa, a-

by wiara i nadzieja wasza by-

a w Bogu.
22. Oczyciwszy dusze swoje

w posuszestwie dla prawdy
przez Ducha ku nieobudnej

braterskiej mioci, z czystego

serca jedni drugich miujcie

gorco,
23. Odrodzeni bdc nie z

nasienia skazitelnego, ale z

nieskazitelnego przez Sowo
Boe ywe i trwajce na wie-

ki.

24. Bo wszelkie ciao jest

jak trawa, i wszelka chwaa
czowieka jak kwiat trawy;

uwida trawa, i kwiat jej o-

pad;
25. Ale Sowo Paskie trwa

na wieki. A jest to Sowo, któ-

re wam jest zwiastowane.

ROZDZIA 2.

I.y naley, jak na odrodzonych przystoi 1—5. II.

W wierze nie sabie 6—10. IU. By posu-
sznym przeoonym 11—20. IV. Znosie uciski

na wzór Chrystusa 21—25.

pRZETO , odrzuciwszy
-*- wszelk zo i wszelk
zdrad i obud i zazdro i

wszelk obmow,
2. Jak nowonarodzone nie-

mowlta, szczerego, rozumne-

go mleka podajcie, abycie
przez nie uroli,

3. Jelicie tylko skosztowali,

e dobrotliwy jest Pan.

4. Przystpujc do niego, do

kamienia ywego, przez ludzi

wprawdzie odrzuconego , ale

od Boga wybranego, koszto-

wnego,
5. 1 wy, jako ywe kamienie,

budujcie si w dom duchowny,
w kapastwo wite,ku ofiaro-

waniu duchownych ofiar, przy-

jemnych Bogu przez Jezusa

Chrystusa.

II. 6. A przeto mówi Pismo:

Oto, kad na Syonie kamie
wgielny, wybrany, koszto-

wny; a kto we uwierzy, nie

bdzie pohabiony.
7. Dla was tedy wierzcych

jest kosztownoci; ale dla

niewierzcych kamie, który

odrzucili budujcy i który si
sta kamieniem wgielnym jest

kamieniem obraenia i opoka
zgorszenia,

8. O który Bi potykaj nie-
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wierzcy Sowu, na co te s
przeznaczeni.

9. Ale wyjestecie rodem wy-

branym, królewskiem kapa-
stwem, narodem witym, lu-

dem pozyskanym, abycie opo-

wiadali cnoty tego, który was
powoa z ciemnoci ku cudnej

swojej wiatoci;
10. Którzycie niegdy byli

nie ludem, alecie teraz ludem

Boym ; którzycie niegdy nie

dostpili miosierdzia, alecie

teraz miosierdzia dostpili.

III. 11. Najmilsi! prosz was
jako przychodniów i goci, a-

bycie si wstrzymywali od

cielesnych podliwoci, które

walcz przeciwko duszy,

12. Wiodc dobre ycie mi-
dzy poganami, aby za co wam
zorzecz jak zoczycom, za

to, przyjrzawszy si waszym
dobrym uczynkom , chwalili

Boga w dzie nawiedzenia.

1 3

.

Bdcie tedyulegli wszel-

kiemu ludzkiemu urzdowi dla

Pana, czy to królowi, jako naj-

wyszemu,
14. Czy to namiestnikom, ja-

ko od niego posanym dla ka-

rania przestpców i nagradza-

nia dobrze czynicych.
15. Albowiem taka jest wola

Boa, abycie, dobrze czynic,
usta zatykali nieznajomoci
gupich ludzi,

16. Jako wolni, i to nie jak ci,

którzy uywaj swobody dla

osony zoci, ale jak sugi Do-

ga.

17. Wszystkich szanujcie,

braterstwo miujcie, Boga si
bójcie, króla czcijcie.

18. Sudzy! bdcie ulegli ze

wszelk bojani panom, nie

tylko dobrym i agodnym, ale

i przykrym.
19. Albowiem to jest ask

r

jeli kto przez sumienie dla Bo-

ga ponosi utrapienie, cierpic

niesprawiedliwie.

20. Bo có za chluba, jeli

znosicie, gdy was bij za prze-

stpstwa? ale jeli znosicie,

cierpic za dobre uczynki, to

jest ask u Boga.

IV. 21. Albowiem na to po-

woani jestecie, poniewa i

Chrystus cierpia za was, zo-

stawiwszy wam przykad, a-

bycie wstpowali w lady je-

go,

22. Który grzechu nie pope-
ni, i nie znaleziono zdrady w
ustach jego,

23. Który gdy mu zorzeczo-

no, nie zorzeczy wzajemnie
r

gdy cierpia nie grozi, ale po-

rucza temu, który sprawiedli-

wie sdzi,

24. Który grzechy nasze sam
zaniós na ciele swojem na
drzewo, abymy, obumarszy
grzechom, yli dla sprawiedli-

woci, a przez sice którego

wycie uleczeni.

25. Albowiem byliciejak ow-
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ce bdzce; ale teraz jeste-

cie nawróceni do pasterza i

wodza dusz waszych.

ROZDZIA 3.

I. Zachowanie si maonków 1—7. II. Upomnie-
nia 8— 13. III. Zachowanie si w przelado-

waniach 14—22.

pODOBNIE i ony, bd-
-*- cie ulege mom swoim,

aby, jeli którzy s nieposu-

szni Sowu, przez postpowa-
nie on swoich, bez Sowa po-

zyskani byli,

2. Przyjrzawszy si czyste-

mu w bogobojnoci postpowa-
niu waszemu.
3. A ozdoba wasza niech nie

bdzie zewntrzna w trefieniu

wosów, w obwieszaniu si zo-
tem, w strojeniu si w szaty,

4. Ale ukryty czowiek serca

w nieskazitelnoci, agodnego
i cichego ducha, co jest drogie

w obliczu Boga.

5. Albowiem tak niegdywi-
te niewiasty, majce ufno
w Bogu, zdobiy siebie, bdc
ulege mom swoim.

6. Tak Sara bya ulega Abra-

hamowi, nazywajc go panem

;

której wy staycie si córka-

mi, kiedy dobrze czynicie i nie

lkacie si adnego postrachu.

7. Podobnie, mowie, yj-
cie z niemi rozsdnie, okazujc
poszanowanie, jako sabszemu
naczyniu niewieciemu, jako

wspólnie z niemi dziedzice

aski ywota, aby nie byo

przeszkody w modlitwach wa-

szych.

II. 8. A nakoniec wszyscy
bdcie jednomylni, wspó-
cierpicy, bratersk mioci
przejci, miosierni i uprzejmi,

9. Nie oddajc zem za ze,
ani ajaniem za ajanie, lecz

przeciwnie bogosawic, gdy
wiecie, ecie na to powoani,
abycie bogosawiestwo o-

dziedziczyli.

10. Albowiem kto chce mio-
wa ycie i oglda dni dobre,

niech powcignie jzyk swój

od zego, a usta swoje od mó-
wienia zdrady;

11. Niech si odwróci od ze-
go i czyni dobre; niech szuka

pokoju i dy do niego.

12. Albowiem oczy Paskie
s zwrócone na sprawiedli-

wych, a uszy jego ku probie
ich ; lecz oblicze Paskie prze-

ciwko tym, którzy czyni ze
rzeczy.

13. I któ zrobi wam cc ze-

go, jeli bdziecie naladow-
cami dobrego?

III. 14. Ale chociabyeie te
cierpieli dla sprawiedliwoci,

bogosawieni jestecie: a po-

strachu ich nie lkajcie *i<
k

i

nie trwócie si,

15. Ale Pana Boga powicaj
cie w sercach swoich. A bd-
cie zawsze gotowi ka /.denni,

któryby da od was rachun-

ku waszej nadziei, da odpo
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wied z agodnoci i boja-

ni.
l(j. Miejcie przytern dobre

sumienie, aby przez to, za co

zorzecz wam jako zoczy-
com, byli pohabieni ci, którzy

gani wasz dobry ywot w
Chrystusie.

17. Albowiem lepiej, jeeli

taka wola Boa, cierpie za

dobre uczynki, ni za ze.

18. Bo i Chrystus raz za grze-

chy cierpia, sprawiedliwy za

niesprawiedliwych , aby nas

przywie do Boga, bdc za-

bity co do ciaa, a oywiony co

do ducha,

19. W którym poszedszy, o-

powiada i duchom bdcym w
wizieniu,

20. Którzy niegdy nieposu-

szni byli, gdy raz oczekiwaa
Boa cierpliwo za dni Noe-
go, kiedy budowano korab, w
którym niewiele dusz, to jest

osiem, ocalao wród wody,
21. Której obrazem bdc

chrzest (nie pozbycie si bru-

du cielesnego, ale obietnica

dobrego sumienia Bogu), zba-

wia nas teraz przez zmar-

twychwstanie Jezusa Chry-
stusa,

22. Który wstpiwszy na nie-

biosa, jest na prawicy Boej, i

jemu poddani zostali Anioo-
wie i wadze i moce.

ROZDZIA 4.
I. Wystrzeganie si cielesnych podliwoci 1— fi.

II. Zalecanie modlitwy, mioci, gocinnoci,
wiornoci, suby Boej i cierpliwoci 7—16.

III. Sd rozpoczyna si od domu Boego
17—19.

DONIEWA tedy Chrystus
-*- ucierpia za nas ciaem, to

i wy t myl si uzbrójcie;

bo ten, który ucierpia w ciele,

przesta grzeszy,
2. Aby ju wicej nie ciele-

snym podliwociom, ale woli

Boej y ostatek czasu w cie-

le.

3. Albowiem dosy nam, e-
my w przeszym czasie ycia
penili wol pogan, chodzc w
rozpustach, podliwociach,
opilstwie, biesiadach, pijaty-

kach i bezecnem bawochwal-
stwie.

4. Przeto si dziwi, e wy
nie schodzicie si razem z nimi

na tak brudn rozpust i blu-

ni.
5. Ci zdadz spraw temu,

który gotów jest sdzi y-
wych i umarych.
6. Dla tego bowiem i umar-

ym opowiadano Ewangielij,

aby sdzeni byli po czowie-
czemu co do ciaa, ale yli po

boemu duchem.

II. 7 .Awszystkiego koniec zbli-y si; bdcie wic roztro-

pnymi i czujnymi do modów,
8. A nadewszystko miejcie

gorliw mio jedni ku dru-

gim; albowiem mio zakryje

mnóstwo grzechów.
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9. Gocinnymi bdcie jedni

ku drugim bez szemrania.

10. Kady tym darem, jaki

otrzymaj, niech suy jeden

drugiemu, jak dobrzy szafarze

rozlicznej aski Boej.
11. Jeli kto mówi, niech mó-

wi jako wyroki Boe; jeli kto

posuguje, niech to czyni we-

dug siy, jak Bóg daje; aby
we wszystkiem wielbiony by
Bóg przez Jezusa Chrystusa,

któremu chwaa i wadza na

wieki wieków. Amen.
12. Najmilsi! niech wam nie

bdzie rzecz dziwn ten ogie
midzy wami, który na was
przychodzi ku dowiadczeniu
waszemu, jakby co niezwy-

kego was spotykao;
13. Ale podug tego, jak je-

stecie uczestnikami cierpie

Chrystusowych, radujcie si, a-

bycie i przy objawieniu chwa-

y jego z weselem si radowali.

14. Jeli was l dla imienia

Chrystusowego, bogosawieni
jestecie, gdy Duch chway i

Duch Boy spoczywa na was;

u nich bluni mu, ale u was
chwa mu si oddaje.

15. Ale nikt z was niech nie

cierpi jako zabójca, albo zo-
dziej, albo zoczyca, albo

wtrcajcy siw cudze rzeczy.

16. Lecz jeli cierpi jako

chrzecijanin, niech si nie

wstydzi, owszem niech chwali

Boga za to.

III. 17. Albowiem czas jest,

aby si sd pocz od domu
Boego; jeeli za naprzód od

nas, jaki bdzie koniec tych,

co sa nieposuszni Ewangielii

Boej?
18. A jeeli sprawiedliwy le-

dwie zbawiony bdzie, bezbo-

ny i grzeszny gdzie si oka-?
19. Przeto i ci, którzy cier-

pi wedug woli Boej, niechaj

jemu, jako wiernemu Stworzy-

cielowi, poruczaj dusze swoje,

dobrze czynic.

ROZDZIA 5.

I. Napomnienie starszych 1

—

i. II. modszych i

wszystkich do uniania si 5—7. HI. do
trzewoci i czujnoci 8—11. IV. Zakoczenie
12—14.

STARSZYCH waszych pro-

^ sz ja, wspóstarszy i wia-
dek cierpie Chrystusowych i

uczestnik chway, która ma
by objawiona:

2. Pacie trzod Bo, która

jest midzy wami, dogldajc
jej nie poniewolnie, lecz ch-
tnie; i nie dla brzydkiego zy-

sku, lecz z czystego serca;

3. I nie jako panujcy nad

dziedzictwem Paskiem, ale

wzorem bdc trzody.

4. A gdy si okae Najwy-
szy Pasterz, odniesiecie nie-

zwid koron chway.
n. 5. Podobnie/, modsi, ba (U

cie ulegli starszym, a wsz\ sc\

jedni drugim bdcie ulegli.
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Przyobleczcie si w pokor,
gdy Bóg pysznym si sprze-

ciwia, a pokornym ask daje.

6. Uniajcie si tedy pod
mocn rk Bo, aby was wy-
wyszy czasu swego;

7. Zrzucie na wszystkie

swoje troski, gdy on ma o was
staranie.

III. 8. Trzewymi bdcie,
czuwajcie, albowiem przeci-

wnik wasz, dyjabe, chodzi do-

koa jak lew ryczcy, szuka-

jc kogoby pochon.
9. Temu dawajcie odpór, mo-

cni bdc w wierze, wiedzc,
e takie same cierpienia pono-

sz bracia wasi na wiecie.

10. A Bóg wszelkiej aski,

który nas powoa do wiecznej

chway swojej w Chrystusie

Jezusie, ten niech was, gdy
przez krótki czas ucierpicie,

doskonaymi uczyni, utwier-

dzi, umocni i ugruntuje;

11. Jemu niech bdzie chwa-

a i wadza na wieki wieków.

Amen.
IV. 12. Krótko napisaem do

was przez Sylwana, wiernego,

jak sdz, brata, napominajc
i zawiadczajc, e to jest pra-

wdziwa aska Boa, w czem
stoicie.

13. Pozdrawia was wspówy-
brany zbór w Babilonie i Ma-
rek, syn mój.

14. Pozdrówcie jedni drugich

pocaowaniem mioci. Pokój

niech bdzie wam wszystkim,

którzycie w Chrystusie Jezu-

sie. Amen.

LIST DRUGI POWSZECHNY
APOSTOA . PIOTRA.

ROZDZIA 1.
I. Pozdrowienia 1—2. II. witobliwo ycia

3—11. ITT. Aposto wiadkiem Chrystusa
12—18. IV. Zalecanie Sowa Boego 19—21.

OZYMON Piotr, suga i Apo-
^ stó Jezusa Chrystusa, do

tych, którzy z nami równie

drog wiar otrzymali przez

sprawiedliwo Boga naszego

i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

2. aska i pokój niech si
wam rozmnoy przez poznanie

Boga i Jezusa Pana naszego.

II. 3. Poniewa nam Boa moc
jego wszystko, co do ywota i

do pobonoci naley, darowa-

a przez poznanie tego, który

nas powoa przez chwa i

cnot,
4. Przez które nam darowa

najwiksze i drogie obietnice,

abycie si przez nie stali u-

czestnikami Boskiej natury, u-

niknwszy skaenia w po-
dliwoci, które jest na wiecie,
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5. Dla tego wanie, doka-
dajc wszelkiego starania, o-

kazujcie w wierze swojej cno-

t, w cnocie roztropno,
6. W roztropnoci powci-

gliwo, w powcigliwoci
wytrwao , w wytrwaoci
pobono,
7. W pobonoci braterstwo,

w braterstwie mio.
8. Albowiem gdy to w was

jest i pomnaa si, uczyni was
nieociaymi i niebezowocny-

mi dla poznania Pana nasze-

go Jezusa Chrystusa.

9. Bo w kim tego niema, ten

jest lepy, krótkowidzcy i za-

pomnia o oczyszczeniu si z

dawnych grzechów swoich.

10. Przeto, bracia, tern wi-
cej starajcie si czyni mocnem
swoje powoanie i wybranie;

albowiem to czynic, nigdy si
nie potkniecie.

11. Tak bowiem hojnie wam
dane bdzie wejcie do wie-

cznego królestwa Pana nasze-

go i Zbawiciela Jezusa Chry-

stusa.

III. 12. Przeto nie zanie-

dbam zawsze wam to przypo-

mina, chocia to wiecie i u-

twierdzeni jestecie w tera-

niejszej prawdzie.

13. Uwaam za za rzecz su-

szn, póki jestem w tym przy-

bytku, pobudza was pi

przypominanie,

14. Wiedzc, e prdko przyj-

dzie mi zoy przybytek mój,

jak mi i Pan nasz Jezus Chry-
stus objawi.

15. A stara si bd, abycie
i po zejciu mojem zawsze mie-

li to w pamici.
16. Bo nie za zrcznie wymy-

lonemi baniami idc, uczy-

nilimy wam wiadomemi moc i

przyjcie Pana naszego Jezusa

Chrystusa, lecz jako naoczni

wiadkowie jego wielkoci.

17. Wzi bowiem od Boga
Ojca cze i chwa, gdy mu od

wspaniaej chway by przy-

niesiony gos taki: Ten jest

Syn mój miy, w którym mi
si upodobao.
18. A gos ten przyniesiony

z nieba mymy syszeli, gdy
razem z nim bylimy na górze

witej.
IV. 19. 1 tern mocniejsze jest

dla nas sowo prorockie, i wy
dobrze czynicie, e zwracacie

uwag na nie, jako na pocho-

dni wiecc w ciemnem miej-

scu, dopóki nie zawita dzie
i nie wejdzie jutrzenka w ser-

cach waszych,

20. Wiedzc to przedewszy sr-

kieru, e adne proroctwo Pi-

sma nic dzieje si z wasnego
wykadu.
21. Albowiem nigdy z woli

ludzkiej nie byo przyniesione

proroctwo, ale wiedzeni pi

Ducha witego, mówili sw

ci Hoy ludzie.
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ROZDZIA 2.

I O faszywych nauczycielach 1—11. II. Przy-

równanie ich 12—22.

T)YLI te i faszywi prorocy
-L* midzy ludem, jak i mi-
dzy wami bd faszywi nau-

czyciele, którzy wprowadz
zgubne kacerstwa, i zapiera-

jc si Pana, który ich odku-

pi, cign sami na siebie

prdk zgub.
2. A wielu pójdzie za ich

zgub, z powodu których dro-

ga prawdy na blunierstwo wy-
stawiona bdzie,

3. 1 przez chciwo piknemi
sówkami kupiwas sobie ; któ-

rych oddawna czeka potpie-

nie, i zguba ich nie drzemie.

4. Albowiem jeli Bóg Anio-

om, którzy zgrzeszyli, nie

przepuci, ale strciwszy ich

do pieka, odda w acuchy
ciemnoci, aby byli zachowani
na sd,
5. 1 jeeli pierwotnemu wiatu

nie przepuci, ale samoósme-
go Noego, kaznodziej spra-

wiedliwoci, zachowa, zesaw-
szy potop na wiat bezbonych,
6. I jeeli miasta Sodom i

Gomor obróciwszy w popió
skaza na zagad, wystawia-

jc przykad dla przyszych
bezboników,
7. A sprawiedliwego Lota,

udrczonego rozpustnem obco-

waniem bezboników, ocali,

8. (Albowiem ten sprawiedli-

wy, mieszkajc midzy nimi,

widzc i syszc bezbone ich

uczynki, codziennie trapi spra-

wiedliw dusz swoj.)
9. To umie Pan wyrywa po-

bonych z pokuszenia, a nie-

sprawiedliwych na dzie sdu
dla ukarania zachowywa,
10. A najbardziej tych, któ-

rzy w plugawych podliwo-
ciach ciaa chodz i pogar-

dzaj zwierzchnoci ; zuchwa-
li, zarozumiali, nie wzdrygaj
si bluni wadzom,
11. Chocia Anioowie, bdc

wikszymi si i moc, nie

przynosz przeciwko nim przed
Pana blunierczego sdu.
II. 12. Ale ci, jak bydlta bez-

rozumne, zmysowe, zrodzone

na zowienie i zagad, blu-

nic temu, czego nie rozumie-

j, w zepsuciu swem wytpieni
bd,
13.1 odnios, zapat niespra-

wiedliwoci. Za rozkosz uwa-
aj dzienn rozpust, bdc
plugastwem i zmaz, upajaj
si zdradami swemi, wspóbie-
siadujc z wami;
14. Oczy maj pene cudzo-

óstwa i nienasycone grze-

chem, przyncaj dusze nieu-

mocnione, maj serce wywi-
czone w chciwoci, synowie
przeklestwa

;

15. Opuciwszy prost drog,
zbdzili, idc drog Balaama,

syna Bosorowego, który umi-
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owa zapat niesprawiedli-

woci,
16. Ale by zawstydzony we

wasnej nieprawoci; podja-

rzemna, nie majca mowy oli-

ca, przemówiwszy gosem ludz-

kim, wstrzymaa nierozum pro-

roka.

17. Ci s ródami bez wody,
chmurami pdzonemi od wi-

chru ; dla nich zachowany mrok
wiecznej ciemnoci.

18. Albowiem nadt, prón
mow przyncaj przez po-

dliwo ciaa i rozpust tych,

którzy prawdziwie uciekli byli

od yjcych w bdzie,
19. Wolno im obiecujc, a

sami bdc niewolnikami ze-

psucia. Albowiem przez kogo
kto zwyciony, tego te jest

niewolnikiem.

20. Jeeli bowiem uniknw-
szy plugastw wiata przez po-

znanie Pana i Zbawiciela Je-

zusa Chrystusa, a znowu w nie

uwikani, daj si zwyciy,
to dla nich ostatni stan sta si
gorszym, anieli pierwszy.

21. Albowiem lepijby dla

nich byo nie pozna drogi

sprawiedliwoci , nieli po-

znawszy j, wróci od poda-

nego im rozkazania witego.
22. I do nich stosuje si owe

prawdziwe przysowie: wraca
pies do wymiotów swoich, i:

winia umyta do tarzania si w
bocie.

ROZDZIA 3.

I. namiewcach 1—7. II. O przyjciu Panskim
8—18.

^wRUGrl to ju list pisz do
^-J was, najmilsi, a w nich po-

budzam przez przypominanie

czyst myl wasz,
2. Abycie pamitali na so-
wa przedtem wypowiedziane
przez witych proroków, i na
to, co przez nasApostoówprzy-
kaza Pan i Zbawiciel,

3. O tern przedewszystkiem
wiedzc, e w ostateczne dni

przyjd szydercy, postpujcy
podug wasnych swoich po-
dliwoci,

4. 1 mówicy : gdziejest obie-

tnica przyjcia jego? bo od cza-

su, jak ojcowie zasnli, wszyst-

ko tak trwa od pocztku stwo-

rzenia.

5. Bo umylnie wiedzie nie

chc, e niebiosa byy odda-

wca, i ziemia, która z wody i

przez Avod powstaa moc So-
wa Boego,
6. Przez co wiat ówczesny,

wod zatopiony, zgin,
7. Ale teraniejsze niebiosa i

ziemia moc tego samego So-
wa zachowane s i odoone
dla ognia na dzie sdu zatra-

cenia bezbonych ludzi.

IL 8.A tojedno niech nieludzie

dla was ta jnem, najmilsi, e U

Panajeden dziejestjak tysic

lat, a tysic lat ja k jeden dzie

.

9. Nie zwleka Pan tego, 00
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obieca, jak to niektórzy uwa-

aj za zwlekanie, ale okazuje

cierpliwo wzgldem nas, bo

nie chce, aby kto zgin, ale

eby wszyscy przyszli do u-

pamitania.

10. A przyjdzie dzie Pa-
ski jak zodziej w nocy; w
którym niebiosa z trzaskiem

przemin, a ywioy rozpalone

stopniej, i ziemia i dziea na

niej spon.
11. Gdy wic to wszystko ma

stopnie, jakimi wy by po-

winnicie w witem yciu i

w pobonoci,
12. Jeeli oczekujecie i pra-

gniecie przyjcia dnia Boego,
z powodu którego niebiosa go-

rejce stopniej i ywioy po-
nce rozpyn si?
13. Lecz nowych niebios i

nowej ziemi wedug obietnicy

jego oczekujemy, w których

sprawiedliwo mieszka.

14. Przeto, najmilsi, tego o-

czekujc, starajcie si, abycie

znalezieni byli przez niego bez

zmazy i bez nagany, w po-

koju.

15. A cierpliwo Pana na-

szego uwaajcie za zbawienie,

jak wam pisa i umiowany
brat nasz Pawe wedug danej

mu mdroci,
16. Jak i we wszystkich

swoich listach, gdzie o tern w
nich mówi; w tern s niejedne

rzeczy trudne do zrozumienia,

które nieumiejtni i nieutwier-

dzeni przekrcaj, jak i inne

pisma, ku swemu wasnemu
zatraceniu.

17. Wy tedy, najmilsi, wie-

dzc to naprzód, strzecie si,

abycie, przez bd bezboni-
ków uwiedzeni, nie wypadli z

wasnego utwierdzenia;

18. Ale wzrastajcie w asce i

w poznaniu Pana naszego i

Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Jemu niech bdzie chwaa i

teraz i do dnia wiecznego. A-
men.

LIST PIERWSZY POWSZECHNY
APOSTOA . JANA.

ROZDZIA 1.

I Wstp 1—4. II. Prawdziwa spoeczno z Chry-
stusem 5—7. El. Wyznanie grzechów 8—10.

f^O byo od pocztku, comy^ syszeli, comy oczyma na-

szemi widzieli, i na comy pa-

trzyli, i czego si rce nasze

dotykay, o Sowie ywota,
2. (A ywot objawiony zosta,

i widzielimy, i wiadczymy, i

27
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zwiastujemy wam ów ywot
wieczny, który by u Ojca, i

objawiony nam zosta.)

3. Comy widzieli i syszeli,

to wam zwiastujemy, abycie i

wy z nami spoeczno mieli ; a

spoeczno nasza jest z Ojcem
i z Synem jego, Jezusem Chry-
stusem.

4. A to wam piszemy, aby ra-

do wasza zupena bya.
II. 5. I to jest zwiastowanie,

któremy syszeli od niego, i

zwiastujemy wam: eBógjest-
to wiato, a adnej ciemno-

ci w nim niema.

6. Jeli mówimy, e spoecz-

no z nim mamy, a w ciemno-

ci chodzimy, kamiemy i nie

czynimy prawdy.
7. A jeli w wiatoci chodzi-

my, jak on jest w wiatoci,
spoeczno mamy midzy so-

b, a krew Jezusa Chrystusa,

Syna jego, oczyszcza nas od

wszelkiego grzechu.

III. 8. Jeli mówimy, e
grzechu nie mamy, sami siebie

zwodzimy i prawdy w nas nie-

ma.

9. Jeli wyznajemy grzechy

swoje, wierny jest Bóg i spra-

wiedliwy, aby nam odpuci
grzechy, ioczycinas od wszel-
kiej nieprawoci.

10. Jeli mówimy, emy nie

zgrzeszyli, kamc go czyni-

my i sowa jego w nas nie-

ma.

List I . Jana, 1. 2.

ROZDZIA 2.
I. Chrystus jest ubaganiem za grzechy nasze 1—2.

II. Mio bratnia 3—11. III. Mio wiata
12—17. IV. Antychryst 18—20.

T^ZIATKI moje! to wam
*-J pisz, abycie nie grze-

szyli; a jeliby kto zgrzeszy,

mamy ordownika u Ojca, Je-

zusa Chrystusa sprawiedliwe-

go,

2. I on jest ubaganiem za

grzechy nasze, a nie tylko za

nasze, ale te za grzechy cae-
go wiata.

II. 3. A z tego poznajemy, e
go znamy, jeli przykazania

jego zachowujemy.
4. Kto mówi: znam go, a przy-

kaza jego nie zachowuje,

kamc jest i prawdy w nim
niema

;

5. Lecz kto zachowuje Sowo
jego, prawdziwie si w tym mi-o Boa wykonaa. Z tego

poznajemy,e w nim jestemy.
6. Ktomówi,ewnim mieszka,

ten powinien tak, jak on post-

powa, i sam postpowa.
7. Bracia! nie nowe przyka-

zanie wam pisz, ale przyka-

zanie stare, którecie mieli od

pocztku; stare przykazanie

jest to Sowo, którecie syszeli

od pocztku.
8. Przytem i nowe przykaza-

nie pisze wam, co jest prawdzi-

we w nim i w was; bo piemuo
przemija, a prawdziwa wia-

to juz wieci.

9. Kto mówi, /.e jest w wia
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toci, a brata swego nienawi-

dzi, w ciemnoci jest dotd.

10. Kto miuje brata swego,

w wiatoci mieszka i zgor-

szenia w nim niema.

1 1

.

Lecz kto nienawidzi bra-

ta swego, w ciemnoci jest i w
ciemnoci chodzi, i nie wie, do-

kd idzie, bo ciemno zalepi-

a mu oczy.

III. 12. Pisz wam, dziatki,

bo odpuszczone wam s grze-

chy dla imienia jego.

13. Pisz wam, ojcowie, bo-

cie poznali tego, który jest od

pocztku. Pisz wam, mo-
dziecy, bocie zwyciyli ze-

go. Pisz wam, dzieci, bocie
poznali Ojca.

14. Pisaem wam, ojcowie,

bocie poznali tego, który jest

od pocztku. Pisaem wam,
modziecy, bocie mocni, i

Sowo Boe mieszka w was, i

zwyciylicie zego.
15. Nie miujcie wiata, ani

tych rzeczy, które s na wie-
cie; jeli kto miuje wiat, nie-

masz w nim mioci Ojca.

16. Bo wszystko, co jest na

wiecie, podliwo ciaa i

podliwo oczu i pycha y-
cia, nie jest z Ojca, ale ze wia-
ta.

17. I wiat przemija i po-
dliwo jego; ale kto czyni wo-
l Bo, trwa na wieki.

IV. 18. Dzieci! ostateczna go-

dzina jest; a jakecie syszeli,

Jana, 2. 419

e antychryst przyjdzie, to i

teraz wiciu antychrystów po-

wstao; std poznajemy, e jest

ostateczna godzina.

19. Z nas wyszli, ale nie byli

z nas; albowiem gdyby byli z

nas, byliby zostali z nami; ale

miao si okaza,e nie wszys-

cy s z nas.

20. 1 wy macie pomazanie od

witego, i wiecie wszystko.

21. Nie pisaem wam dla te-

go, jak gdybycie prawdy nie

znali, ale dla tego,e znacie j,
oraz to, e wszelkie kamstwo
nie jest z prawdy.

22. Któ jest kamc? czy
nie ten, który zaprzecza, e Je-

zus jest Chrystusem? ten jest

antychrystem, który si zapie-

ra Ojca i Syna.

23. Kady, kto si zapiera

Syna, nie ma i Ojca; a kto wy-
znaje Syna, ma i Ojca.

24. Cocie tedy syszeli od
pocztku, niech to zostaje w
was; jeli w was zostanie to,

cocie syszeli od pocztku, to

i wy zostaniecie w Synu i w
Ojcu.

25. I to jest obietnica, któr
on nam obieca, ywot wie-

czny.

26. To wam napisaem o tych,

którzy was zwodz.
27. Ale to pomazanie, które-

cie wy wzili od niego, zosta-

je w was, i nie potrzebujecie,

aby was kto uczy; ale jak to

27*
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pomazanie uczy was o wszyst-

kiem i jest prawdziwe i nie

jest kamstwem, i jak was nau-

czyo, tak w niem zostaniecie.

28. I teraz, dzieci, zostacie

w niem, abymy, gdy si uka-

e, ufno mieli i nie byli za-

wstydzeni przed nim w przyj-

ciu jego.

29. Jeeli wiecie, e on jest

sprawiedliwy, wiedzcie te, e
kady, który czyni sprawiedli-

wo, z niego jest narodzony.

ROZDZIA 3.

I. Dziemi Boemi jestemy 1— 3. II. Postpowa-
nie tyche 4— 10. EL Mio bratnia jest tre-

ci Zakonu 11— 18. IV. Nastpstwa stosunku

dzieci Boych do swego Ojca 19—24.

T3ATRZCIE, jakmio da
-* nam Ojciec, abymy dzia-

tkami Boemi nazwani byli.

Dla tego wiat nas nie zna, e
jego nie pozna.

2. Najmilsi! teraz dziatkami

Boemi jestemy, i jeszcze si
nie objawio, czem bdziemy;
lecz wiemy, e gdy si objawi,

podobni mu bdziemy; albo-

wiem ujrzymy go tak, jak on

jest.

3. A ktokolwiek ma t na-

dziej w nim, oczyszcza siebie

tak, jak on jest czysty.

II. 4. Kady, kto popenia
grzech, ten i Zakon przestpu-

je; grzech jest przestpstwem
Zakonu.

5, I wiecie, e si on objaw ii.

aby grzechy nasze zgadzi, i

e grzechu w nim niema.

6. Wszelki, który w nim
mieszka, nie grzeszy; kady,
kto grzeszy, nie widzia go i

nie pozna go.

7. Dziatki! niechaj was nikt

nie uwodzi; kto czyni sprawie-

dliwo, jest sprawiedliwy, tak

jak on jest sprawiedliwy;

8. Kto czyni grzech, z dyjaba
jest; gdy od pocztku dyjabe
grzeszy. Na to si objawi Syn
Boy, aby zniszczy sprawy
dyjabelskie.

9. Wszelki, który si narodzi

z Boga, grzechu nie czyni, dla

tego e nasienie jego w nim
przebywa ; i nie moe grzeszy,

gdy z Boga jest narodzony.

10. Po tern pozna dzieci Bo-

e i dzieci dyjabelskie. Wszel-

ki, który nie czyni sprawiedli-

woci, nie jest z Boga, równie
i ten, który nie miuje brata

swego.

III. 11. Albowiem to jest po-

selstwo, którecie syszeli od

pocztku, abymy jedni dru-

gich miowali.

12. Nie jak Kain, który by
ze zego i zabi swego brata.

A dla czegó go zabi? e je-

go uczynki byy ze, a uczyn-

ki brata jego sprawiedliwe.

13. Nie dziwujcie si, bracia

moi, jeli was \\ iat uicnaw idzi.

14. My wiemy, emy pr

szli ze mierci d<> ywota, dla
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tego e miujemy braci; kto nie

miuje brata, zostaje w mierci.

15. Kady, co nienawidzi bra-

ta swego, zabójc jest; a wie-

cie, i aden zabójca nie ma
ywota wiecznego w nim po-

zostajcego.

16. Przez to poznalimy mi-

o, e on za nas dusz swo-

j pooy; i mymy powinni

ka dusze za braci.

1 7

.

A kto ma dostatekw wie-
cie i widzi, e brat jego jest w
potrzebie, i zamyka serce swo-

je przed nim, jake przebywa
w nim mio Boa?
18. Dziatki moje! miujmy

nie sowem lub jzykiem, ale

uczynkiem i prawd.
IV. 19. I z tego poznajemy,

emy z prawdy; i przed nim
przekonamy serca swoje,

20. e, jeliby nas potpiao
serce nasze, daleko wikszy
jest Bóg ni serce nasze, i wie

wszystko.

21. Najmilsi! jeliby serce

nasze nas nie potpiao, ufno
mamy w Bogu,
22. I o cokolwiekbymy pro-

sili, otrzymamy od niego; bo
przykazania jego zachowuje-

my, i czynimy to, co si podo-

ba przed obliczem jego.

23. 1 to jest przykazanie jego,

abymy wierzyli w imi Syna
jego Jezusa Chrystusa, i mio-
wali jedni drugich, jak nam
przykaza.

24. I kto zachowuje przyka-

zania jego, ten w nim mieszka,

i on w nim. Iz tego poznaje-

my, e w nas mieszka, z Du-
cha, którego nam da.

ROZDZIA 4.

I. Ostrzeenie przed faszywymi nauczycielami

1—6. II. Mio bratnia i mio Boa w sto-

sunku do siebie 7—21.

l^TAJMILSI! nie kademu
-^ duchowi wierzcie; ale do-

wiadczajcie duchów, czy s z

Boga. Bo wielu faszywych
proroków wyszo w wiat.

2. Ducha Boego poznawaj-

cie z tego: wszelki duch, któ-

ry wyznaje, e Jezus Chrystus

przyszed w ciele, z Boga jest.

3. I wszelki duch, który nie

wyznaje, e Jezus Chrystus

przyszed w ciele, nie jest z

Boga; jest to duch antychry-

sta, o którym syszelicie, e
ma przyj, i teraz ju jest na

wiecie.

4. Wycie z Boga, dziatki, i

zwyciylicie ich; bo ten, któ-

ryw was, wikszy jest od tego,

który w wiecie.

5. Oni s ze wiata; przeto
mówi wedle wiata, i wiat
sucha ich.

6. My z Boga jestemy. Kto
zna Boga, sucha nas; kto nie

jest z Boga, nie sucha nas.

Przez to poznajemy ducha pra-

wdy i ducha bdu.
II. 7. Najmilsi! miujmy je-

dni drugich, gdy mio jest
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z Boga; i kady, który miuje,

z Boga jest narodzony i zna

Boga.

8. Kto nie miuje, nie pozna
Boga; gdy Bóg jest mioci.
9. Przez to objawiona jest mi-o Boga ku nam, i Syna swe-

go jednorodzonego posa Bóg
na wiat, abymy przeze y-
wot otrzymali.

t/

10. W tern jest mio, nie e
my umiowalimy Boga, ale e
on nas umiowa i posa Syna
swego dla ubagania za grze-

chy nasze.

11. Najmilsi! jeeli nas tak

Bóg umiowa, i mymy powin-

ni miowa jedni drugich.

12. Boga nikt nigdy nie wi-

dzia. Jeli miujemy jedni

drugich, Bóg w nas mieszka i

mio jego wykonaa si w
nas.

13. Przez to poznajemy, e w
nim mieszkamy i on w nas, i
z Ducha swego nam da.
14. A mymy widzieli i wiad-

czymy, i Ojciec posa Syna,

jako Zbawiciela wiata.

15. Kto wyznaje, e Jezus

jest Synem Boym, Bóg w nim

mieszka, i on w Bogu.
16. I mymy poznali mio,

któr Bóg ma ku nam, i uwie-

rzyli w ni. Bóg jest mioci,
i kto mieszka w mioci, mie-

szka w Bogu, i Bóg w nim.

17. W tein wykonaa si mi-o midzy im mi, e ufno

mamy w dzie sdny; bo jaki

on jest, tacy i my jestemy na
tym wiecie.

18. W mioci niema bojani
T

lecz mio doskonaa precz

odpdza boja, dla tego e
boja ma udrczenie; a kto

si boi, nie jest doskonay w
mioci.
19. Miujmy go, bo on nas

pierwej umiowa.
20. Jeli kto mówi, e miuje

Boga, a brata swego nienawi-

dzi, kamc jest; albowiem kto

nie miuje brata swego, które-

go widzia, jak moe miowa
Boga, którego nie widzia?
21. I to przykazanie mamy

od niego, aby ten, kto miuje
Boga, miowa i brata swego.

ROZDZIA 5.
I. Moc, wiadectwo i tre wiary 1—12. II. Za-

koczenie 13—21.

TT"ADY, kto wierzy, e Je-
-*-*- zus jest Chrystusem, z Bo-

ga si narodzi; i kady, kto

miuje tego, który urodzi, mi-

uje i tego, który z niego jest

narodzony.

2. Z tego poznajemy, i miu-
jemy dzieci Boe, jeeli Boga
miujemy i przykazania jego

zachowujemy.

3. Albowiem to jest mio
ku Bogu, abymy przykazania

jego zachowywali; a przyka-

zania jego nie s cikie.
4. Bo wszystko, co sir naro

dzio z Boga, zwycia \\i;it:
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a zwycistwo, które zwyci-

yo wiat, to wiara nasza.

5

.

Któj est, cozwyciawiat,

jeeli nie ten, który wierzy, e
Jezus jest Synem Boym?
6. Ten jest, który przyszed

przez wod i krew, Jezus Chry-

stus, nie w wodzie tylko, ale w
wodzie i we krwi; a Duch
wiadczy, bo Duch jest pra-

wd.
7. Albowiem trzej s, którzy

wiadcz na niebie: Ojciec,

Sowo i Duch wity, a ci trzej

jedno s.
8. I trzy s, które wiadcz

na ziemi : Duch i woda i krew,

a te trzy ku jednemu s.
9. Jeeli przyjmujemy wia-

dectwo ludzkie, wiadectwo
Boe wiksze jest; albowiem

to jest wiadectwo Boe, które

Bóg da o Synu swoim.

10. Kto wierzy w Syna Bo-

ego, ma wiadectwo sam w
sobie. Kto nie wierzy Bogu,

kamc go uczyni, bo nie u-

wierzy temu wiadectwu, któ-

re Bóg da o Synu swoim.

11. I to jest wiadectwo, e
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.
II. 13. To napisaem wam,

którzy wierzycie w imi Syna
Boego, abycie wiedzieli, e

macie ywot wieczny, i aby-

cie wierzyli w imi Syna Bo-

ego.
14. I to jest ufno, któr
mamy k niemu, i jeli o co

prosimy wedug woli jego, sy-
szy nas.

15. A jeli wiemy,e nas sy-
szy, o cokolwiek prosimy, tedy

wiemy, e mamy od niego to,

o comy prosili.

16. Jeli kto widzi brata swe-

go grzeszcego grzechem nie

na mier, nieche si modli, a

da mu Bóg ywot, to jest, grze-

szcym nie na mier. Jest

grzech na mier; o takim nie

mówi, aby si modli.

17. Wszelka niesprawiedli-

wo jest grzechem; ale jest

te grzech nie na mier.
18. Wiemy, e kady, kto si

z Boga narodzi, nie grzeszy;

ale kto si narodzi z Boga, za-

chowuje siebie, i zy nie doty-

ka si go.

19. Wiemy, e z Boga jeste-

my; i cay wiat ley w zem.

20. A wiemy, e Syn Boy
przyszed i da nam rozum,

abymy poznali prawdziwego
Boga; i jestemy w prawdzi-

wym, w Synu jego Jezusie

Chrystusie; tenci jest prawdzi-

wy Bóg i ywot wieczny.

21. Dziatki! strzecie si ba-
wanów. Amen.
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LIST DRUGI APOSTOA S. JANA.

ROZDZIA JEDEN.
I. Wstp 1— 3. ET. Upomnienie do postpowania

w prawdzie i w mioci 4—11. III. Zakocze-
nie 12—13.

OTAESZY do wybranej pani
^ i do jej dzieci, które ja mi-

uj w prawdzie, i nie tylko ja,

ale i wszyscy, którzy poznali

prawd,
2. Dla prawdy, która zostaje

w nas i z nami bdzie na wieki.

3. Niech bdzie z wami aska,
miosierdzie, pokój od Boga
Ojca i od Pana Jezusa Chry-

stusa, Syna Ojca, w prawdzie

i w mioci.
II. 4. Uradowaem si bar-

dzo, e midzy dziemi twemi
znalazem chodzce w pra-

wdzie tak, jak przykazanie

wzilimy od Ojca.

5. A teraz prosz ci, pani,

nie piszc ci jako przykazanie

nowe, ale któremy mieli od

pocztku, abymy jedni dru-

gich miowali.

6. I to jest mio, abymy
chodzili wedug przykaza je-

go. To jest przykazanie, jak

syszelicie od pocztku, aby-

cie w niej chodzili.

7. Gdy wielu zwodzicieli

wyszo na wiat, którzy nie

wyznaj, e Jezus Chrystus

przyszed w ciele; taki jest

zwodzicielem i antychrystem.

8. Strzecie siebie samych,
ebymy nie stracili tego, kolo

czegomy pracowali, ale e-
bymy odpat zupen wzili.

9. Wszelki, który przestpu-

je nauk Chrystusow i nie

zostaje w niej, Boga nie ma;
kto zostaje w nauce Chrystu-

sowej, ten ma i Ojca i Syna.

10. Jeli kto przychodzi do

was, a tej nauki nie przynosi,

nie przyjmujcie go w dom, ani

go pozdrawiajcie.

11. Albowiem kto takiego

pozdrawia, uczestnikiem jest

zych uczynków jego.

III. 12. Wiele majc wam do

napisania, nie chc przez pa-

pier i atrament, ale mam na-

dziej, e do was przyjd i

ustnie z wami mówi bd, aby
rado nasza bya zupen.

13. Pozdrawiaj ci dzieci sio-

stry twojej, wybranej. Anion.
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LIST TRZECI APOSTOLA S. JANA.

ROZDZIA JEDEN.
I. Rado i cierpienia Apostoa 1—15.

OTARSZY do Gaja umiowa-
!P nego, którego ja miuj w
prawdzie.

2. Najmilszy! przedewszyst-

kiem ycz, aby ci si dobrze

powodzio i aby by zdrów,

tak jak si dobrze powodzi du-

szy twojej.

3. Albowiem wielce si ura-

dowaem, gdy przyszli bracia,

i dali wiadectwo o twojej pra-

wdzie, jako tyw prawdzie cho-

dzisz.

4.Wikszej nad t radoci nie

mam, jak gdy sysz, e dziat-

ki moje chodz w prawdzie.

5. Najmilszy! wierny czy-

nisz, cokolwiek czynisz dla

braci i dla przychodniów,

6. Którzy wiadectwo wydali

o mioci twojej przed zborem;
i dobrze uczynisz, jeli ich wy-
prawisz, jak przystoi wedug
Boga.

7. Albowiem dla imienia jego
wyszli, nic nie wziwszy od
pogan.

8. My tedy takich powinni-
my przyjmowa, abymy byli

pomocnikami prawdy.

9. Pisaem do zboru; ale Dy-
jotrefes, który chce by prze-

dniejszy midzy nimi, nie

przyjmuje nas.

10. Przeto, jeli przyjd,

przypomn uczynki jego, e
sowami zemi obmawia nas,

a nie majc dosy na tern,

i sam braci nie przyjmuje, i

tym, coby przyj chcieli, za-

brania, i ze zboru ich wycza.
11. Najmilszy! nie naladuj

tego, co ze, ale to, co dobre.

Kto dobrze czyni, z Boga jest;

ale kto le czyni, nie widzia
Boga.

12. Demetryjuszowi wiadec-
two jest dane od wszystkich i

od samej prawdy; i my take
wiadectwo o nim dajemy, a

wiecie, e wiadectwo nasze

prawdziwe jest.

13. Wiele mam do napisania;

ale nie chc ci pisa atramen-

tem i piórem.

14. A mam nadziej, e ci
wkrótce ujrz i ustnie pomó-
wimy z sob.

15. Pokój tobie. Pozdrawiaj
ci przyjaciele. Pozdrów przy-

jació imiennie.
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LIST POWSZECHNY APOSTOA
. JUDY.

ROZDZIA JEDEN.
I. Upomnienie przed faszywymi nauczycielami

1—4. II. Trzy przykady karzcego sdu Bo-

ego 5— 19. III. Jak si wierni ustrzeg zwo-

dzicieli 20—25.

fUDA, suga Jezusa Chry-
^ stusa a brat Jakóba, do po-

woanych, którzy s powi-
ceni w Bogu Ojcu i zachowani
dla Jezusa Chrystusa.

2. Miosierdzie i pokój i mi-o niech si wam rozmno.
3. Najmilsi! usilnie pragnc

pisa do was o wspólnem zba-

wieniu, uznaem za konieczne

napisa do was z napomnie-
niem, abycie bojowali o wiar,
raz witym podan.
4. Albowiem wkradli si nie-

którzy ludzie, dawnoju przed-

tem naznaczeni na to potpie-

nie, bezboni, którzy ask Bo-

ga naszego obracaj w rozpu-

st, i jedynego Wadcy Boga i

Pana naszego Jezusa Chrystu-

sa si zapieraj.

II. 5. A chc wam przypo-

mnie, którzy ju raz o tern

wiecie, e chocia Pan wy-
swobodzi lud z ziemi Egip-

skiej, nastpnie tych, którzy

nie wierzyli, potraci.

fi. I Anioów, którzy nie za-

chowali pierwotnego stanuswe-

go ale opucili mieszkanie swo-

je, zachowa w wiecznych wi-
zach pod ciemnocinasd dnia

wielkiego.

7. Jak Sodoma i Gomora i o-

koliczne miasta, które tyme
sposobem jak i one zwszete-

czniay i uday si za cudzem
ciaem, wystawione s za przy-

kad, ponoszc kar ognia wie-

cznego.

8. Podobniejednak i ci marzy-

ciele ciao plugawi, zwierz-

chnoci pogardzaj, wadzom
bluni.
9. A Micha Archanio, gdy

z dyjabem spierajc si roz-

prawia o ciele Mojeszowem,
nie mia wyrzec sdu blu-

nierczego, ale rzek: Niech

ci Pan zgromi.

10. A ci bluni temu, czego

nie znaj; a co z przyrodzenia

jak bezrozumne zwierzta zna-

j, w tern gubi siebie.

11. Biada im! bo chodzili dro-

g Kaina, i dali si porwa b-
dowi zapaty Balaama, i pomi-

nli przeciwiestwom Korego«

12. Tacy B plama na na-

szych ucztach mioci, biesi*-
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dujc z wami bez obawy, sami

si paszc ; s to oboki bezwo-

dne, od wiatrów miotane ; drze-

wa pónojesienne bezowocne,

dwakro zamare, wykorze-

nione;

13. Wcieke bawany mor-

skie, wyrzucajce swoje spro-

snoci; gwiazdy bdne, dla

których pomroka ciemnoci za-

chowana jest na wieki.

14. A prorokowa te o nich

Enoch, siódmy od Adama, mó-

wic: Oto, przyszed Pan z ty-

sicami witych swoich,

15. Aby uczyni sd nad
wszystkimi i kara wszyst-

kich bezboników midzy ni-

mi za wszystkie bezbonoci
ich, które podzili, i za wszyst-

kie niecne sowa, które mó-
wili przeciwko niemu bezboni
grzesznicy.

16. S to szemracze niezado-

woleni ze swojej doli, chodzcy
wedug podliwoci swoich, i

usta ich mówi sowa nadte,
pochlebiaj w oczy dla zysku.

17. Lecz wy, najmilsi, pami-
tajcie na sowa przepowiedzia-

ne przez Apostoów Pana na-

szego Jezusa Chrystusa,

18. e wam powiadali, i w
ostateczne czasy bd szyder-

cy, postpujcy wedug swoich

bezbonych podliwoci.
19. Ci s, którzy si odcza-

j, zmysowi, nie majcy Du-
cha.

III. 20. Ale wy, najmilsi, bu-

dujc si na najwitszej wie-

rze swojej, modlc si w Du-
chu witym,
21. Siebie samych w mioci

Boej zachowajcie, oczekujc
miosierdzia Pana naszego Je-

zusa Chrystusa ku ywotowi
wiecznemu.

22. 1 rozróniajc, nad jedny-
mi zmiujcie si,

23. A drugich przez postrach

do zbawienia przywódcie, z

ognia ich wyrywajc, majc w
nienawici i odzie przez ciao
pokalan.
24. A temu, który was moe
zachowa od upadku i stawi
przed obliczem chway swojej

bez nagany z weselem,

25.Jedynemu mdremu Bogu,
Zbawicielowi naszemu, niech

bdzie chwaa i wielmono,
moc i wadza, i teraz i po

wszystkie wieki. Amen.
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OBJAWIENIE S. JANA TEOLOGA.

ROZDZIA 1.
I. Widzenie Jana na wyspie Patmos 1—8. II.

Chrystus w porodku siedmiu wieczników i

siedmiu gwiazd 9—20.

r\BJAWIENIEJezusa Chry-
^-^ stusa, które da mu Bóg,

aby okaza sugom swoim rze-

czy, które si wkrótce dzia
maj; a on je oznajmi posaw-
szy przez Anioa swego sudze
swemu Janowi,

2. Który wiadectwo wyda
Sowu Boemu, i wiadectwu
Jezusa Chrystusa, i temu, co-

kolwiek widzia.

3. Bogosawiony ten, który

czyta, i ci, którzy suchaj sów
proroctwa tego i zachowuj to,

co w nim jest napisane; albo-

wiem czas blizki.

4. Jan do siedmiu zborów,

które s w Azyi. aska wam i

pokój niech bdzie od tego, któ-

ry jest i by i przyj ma; i

od siedmiu duchów, którzy s
przed tronem jego;

5. I od Jezusa Chrystusa,

który jest wiadkiem wiernym,

pierworodnym z umarych i

ksiciem królów ziemskich;

jemu, który nas umiowa i ob-

my nas z grzechów naszych

krwi swoj,
6. 1 uczyni nas królami i ka-

panami Bogu i Ojcu swemu,

niech bdzie chwaa i moc na
wieki wieków. Amen.
7. Oto, idzie z obokami, i uj-

rzy go wszelkie oko i ci, któ-

rzy go przebili, i utyskiwa
bd przed nim wszystkie po-

kolenia ziemi. Tak, Amen.
8. Jam jest Alfa i Omega, po-

cztek i koniec, mówi Pan,

który jest i by i przyj ma,
Wszechmogcy.
II. 9. Ja, Jan, który jestem

bratem waszym i uczestnikiem

w ucisku i w królestwie i w
cierpliwoci Jezusa Chrystusa,

byem na wyspie, któr zowi
Patmos, dla Sowa Boego i

dla wiadectwa Jezusa Chry-

stusa.

10. Byem w zachwyceniu

ducha w dzie Paski, i sy-
szaem za sob gos wielki jak-

by trby, mówicy:
11. Jam jest Alfa i Omega,

pierwszy i ostatni; a co wi-

dzisz, napisz w ksig, i po-

szli] do zborów, które s w A

zyi, do Efezu, i do Sinyrny, i

do Pergamu, i do Tyj ty ni, i

do Sardów, i do Filadelfii, i do

Laodycei.

12. I obróciem si, aby wi

dzie gos, który mówi
mn; i obróciwszy si, ujr
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lem siedem wieczników zo-

tych,

13. I poród siedmiu wie-
czników podobnego do Syna
czowieczego, obleczonego w
dug szat, i przepasanego na

persiach pasem zotym;
14. A gowa jego i wosy by-

y biae jak wena biaa, jak

nieg, i oczy jego jak pomie
ognia

;

15. I nogi jego podobne do

mosidza, jakby w piecu roz-

palonego, i gos jego jak gos
wielu wód.

16.1 mia w prawej rce swo-

jej siedem gwiazd, i z ust jego

wychodzi miecz obosieczny o-

stry, i oblicze jego byo jak

soce, gdy wieci w mocy
swojej.

17. A gdym go ujrza, upa-

dem do nóg jego jak martwy;
i woy praw rk swoj na

mnie, mówic mi: nie bój si!

Jam jest pierwszy i ostatni,

18. I yjcy; i byem umar-

y, i oto, jestem ywy na wieki

wieków. Amen. I mam klucze

i pieka i mierci.

1 9

.

Napisz, co widzia, i to, co

jest, i to, co si dzia ma,

20.Tajemnicsiedmiu gwiazd,
które widzia w prawnej rce
mojej, i siedmiu wieczników
zotych. Siedem gwiazd, to A-
nioowie siedmiu zborów, a sie-

dem wieczników, które wi-

dzia, to siedem zborów.

ROZDZIA 2.

L Listy do siedmiu zborów. Do Zboru Efezkiego
1—7. II. do Zboru Smyrnenskiego 8— 11.

HI. do Zboru Tergamskiego 12—17. IV. do
Zboru Tyjatyrskiego 18—29.

^0 Anioa zboru Efezkiego
-r napisz: To mówi ten, któ-

ry trzyma siedem gwiazd w
prawej rce swojej, który si
przechadza poród siedmiu

wieczników zotych:
2. Znam uczynki twoje i pra-

c twoj i cierpliwo twoj, i

wiem, e nie moesz cierpie

zych, i dowiadczye tych,

którzy nazywaj siebie Apo-
stoami, a nie s nimi, i zna-

laze ich, e s kamcami,
3. I znosie, i masz cierpli-

wo, i pracowae dla imienia

mego, i nie ustae.
4. Ale mam przeciw tobie to,e pierwsz mio swoj opu-

ci.
5. Pamitaje tedy, od cze-

go odpad, i upamitaj si, i

czy uczynki pierwsze; a jeli

nie, to przyjd wkrótce do cie-

bie, i wzrusz wiecznik twój z

miejsca jego, jeli si nie upa-

mitasz.

6. Ale masz to, e nienawi-

dzisz uczynków Nikolaitów,

których i ja nienawidz.

7. Kto ma uszy, niechaj su-
cha, co Duch mówi zborom:

temu, co zwyciy, dam je
z drzewa ywota, które jest po-

ród raju Boego.
II. 8. 1 do Anioa zboru Smyr-



430 Objawienie . Jana, 2.

neskiego napisz: To mówi
pierwszy i ostatni, który by
umar i oy:
9. Znam uczynki twoje i u-

cisk i ubóstwo (ale bogaty,) i

blunierstwo tych, którzy mó-
wi o sobie, e s ydami, a

nie s nimi, ale s bónic sza-

task.
10. Nie bój si niczego, co ci

cierpie przyjdzie. Oto, wrzuci

dyjabe niektórych z was do

wizienia,abyciebylidowiad-
czeni; i bdziecie mieli ucisk

przez dziesi dni. Bd wier-

ny a do mierci, a dam ci ko-

ron ywota.
11. Kto ma uszy, niechaj su-

cha, co Duch mówi zborom:

kto zwyciy, nie bdzie do-

tknity drug mierci.
III. 12. I do Anioa zboru

Pergamskiego napisz: To mó-
wi ten, którv ma miecz obosie-

czny, ostry:

13. Znam uczynki twoje i

wiem, gdzie mieszkasz, tam,

gdzie jest tron szatana, i e
trzymasz imi moje, i nie za-

pare si wiary mojej, nawet
w owe dni, kiedy Antypas,

wiadek mój wierny, zabity

zosta u was tam, gdzie sza-

tan mieszka.

14. Ale mam nieco przeciwko

tobie, e masz tam takich, co

si trzymaj nauki Balaaina,

który uczy Bala k a rzuci

zgorszenie przed synów I-

zraelskich, eby jedli rzeczy

bawanom ofiarowane i eby
wszeteczestwo podzili.

15. Tak i ty masz takich, co

si trzymaj nauki Nikolaitów

:

czego ja nienawidz.

16. Upamitaj si; a jeli nie,

to przyjd wkrótce do ciebie, i

bd walczy z nimi mieczem
ust moich.

17. Kto ma uszy, niechaj su-
cha, co Duch mówi zborom:

temu, co zwyciy, dam je
z manny skrytej, i dam mu ka-

myk biay, a na tym kamyku
napisane nowe imi, którego

nikt nie zna, oprócz tego, któ-

ry je przyjmuje.

IV. 18. 1 do Anioa zboru Ty-
jatyrskiego napisz: To mówi
Syn Boy, który ma oczy swo-

je jak pomie ognia, a nogi

jego podobne do mosidza:
19. Znam uczynki twoje i

mio i posugiwanie i wiar
i cierpliwo twoj, i co do u-

czynków twoich, e ostatnich

jest wicej ni pierwszych.

20. Ale mam nieco przeciwko

tobie, e niewiecie Jezabeli,

która nazywa siebie proroki-

ni, dopuszczasz uczy i zwo-

dzi sugi moje, eby wszete-

czestwo podzili i jedli rze-

czy bawanom ofiarowane.

21. I daem jej czas, aby sir

upamitnia we wazetecze-
stwie swojem, ale si nie upa

mirta la.
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22. Oto, ja rzucamj na oe, i

tych, którzy z ni cudzoo, w
ucisk wielki, jeli si nie upa-

mictaj w uczynkach swoich;

23. I dzieci jej pobij na

mier, i poznaj wszystkie

zbory, em ja jest ten, który

bada nerki i serca ; i dam ka-
demu z was wedug uczynków
waszych.

24. Wam za i innym bd-
cym w Tyjatyrze, którzykol-

wiek nie maj tej nauki i któ-

rzy nie poznali, jak mówi,
gbokoci szataskich

,
po-

wiadam: niewo na was in-

nego brzemienia;

25. Ale, co macie, trzymajcie,

a przyjd.

26.1 kto zwyciy i zachowa
a do koca uczynki moje, dam
mu wadz nad poganami.

27. I bdzie nimi rzdzi la-

sk elazn, jak krusz na-

czynia gliniane, jakom i ja

wTzi od Ojca mego.
28. 1 dam mu gwiazd poran-

n.
29. Kto ma uszy, niechaj su-

cha, co Duch mówi zborom.

ROZDZIA 3.

I. List do Zboru w Sardach 1—6. II. do Zboru
Filadelfij>kiego 7—13. m. do Zboru Laody-
cejskiego 14—22.

DO Anioa zboru w Sardach
-*- napisz: To mówi ten, który

ma siedem duchów Boych i

siedem gwiazd: Znam uczynki

twoje, e masz imi, jakoby
y; a ty umary.
2. Sta si czujnym i utwier-

dzaj innych, którzy s blizcy

mierci; albowiem nie znala-

zem uczynków twoich dosko-

naemi przed Bogiem.
3. Pamitaj tedy, jak wzi-
e i syszae, i strze tego i

upamitaj si. Jeli tedy nie

staniesz si czujnym, przyjd
na ci jak zodziej, i wiedzie
nie bdziesz, o której godzinie

przyjd na ci.

4. Masz i w Sardach kilka

osób, które nie pokalay szat

swoich ; i chodzi bd ze mn
w szatach biaych, albowiem
godni s.
5. Kto zwyciy, ten bdzie

obleczony w szaty biae, i nie

wyma imienia jego z ksig
ywota, i wyznam imi jego

przed obliczem Ojca mego i

przed Anioami jego.

6. Kto ma uszy, niechaj su-
cha, co Duch mówi zborom.

II. 7. I do Anioa zboru Fila-

delfijskiego napisz: To mówi
wity, Prawdziwy, majcy
klucz Dawidowy, który otwie-

ra, a nikt nie zamknie, i zamy-
ka, a nikt nie otworzy.

8. Znam uczynki twoje; oto,

ja otworzyem drzwi przed to-

b, a nikt nie moe ich za-

mkn; masz niewielk moc, a

zachowae Sowo moje, i nie

zapare si imienia mego.
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9. Oto, dam niektórych z bó-
nicy szataskiej, którzy mó-
wi o sobie, e s ydami, a

nie s nimi, ale kami. Oto,

sprawi, e przyjd i oddadz
pokon przed nogami twemi, i

poznaj, em ja ci umiowa.
10. Poniewa zachowae so-

wo cierpliwoci mojej, ja te
ci zachowam od godziny po-

kuszenia, która przyjdzie na
wszystek wiat, aby dowiad-
czya mieszkajcych na ziemi;

11. Oto, id wkrótce; trzymaj,

co masz, aby nikt nie wzi
korony twojej.

12. Kto zwyciy, uczyni go
filarem w przybytku Boga me-
go, i ju z niego nie wyjdzie; i

napisz na nim imi Boga me-

go, i imi miastaBoga mego, no-

wej Jerozolimy, która zstpuje
z nieba od Boga mego, i imi
moje nowe.

13. Kto ma uszy, niechaj su-
cha, co Duch mówi zborom.

III. 14. 1 do Anioa zboruLao-
dycejskiego napisz: To mówi
Amen, wiadek wierny i pra-

wdziwy, pocztek stworzenia

Boego

:

15. Znam uczynki twoje, e
nie jest ani zimny ani gorcy;
o, gdyby by zimny albo go-

rcy!
16. A tak, poniewa jeste le-

tni, a nie zimny ani gorcy,
wyrzuc ci z ust moich.

17. Albowiem mówisz: jestem

bogaty i wzbogaciem si i ni-

czego nie potrzebuj; a nie

wiesz, e ty ndzny i godny
politowania i ubogi i lepy i

nagi.

18. Radz ci kupi u innie

zota w ogniu dowiadczonego,
aby sta si bogatym, i szaty

biae, aby si przyodzia, i e-
by nie bya widziana sromota

nagoci twojej ; a oczy swe na-

ma maci wzrok leczc, a-

by widzia.

19. Ja, kogokolwiek miuj,
tego upominam i karz. Bd
tedy gorliwym i upamitaj si.

20. Oto, stoj u drzwi i koa-
cz; jeli kto usyszy gos mój

i otworzy drzwi, wejd do nie-

go i bd z nim wieczerza, i

on ze mn.
21. Kto zwyciy, dam mu

siedzie zemn na tronie moim,

jakom i ja zwyciy i usia-

dem z Ojcem moim na tronie

jego.

22. Kto ma uszy, niechaj su-
cha, co Duch mówi zborom.

ROZDZIA 4.

I. Tron Boy w niebie, i okoo niego dwud
czterech starców i czworo zwierzt 1— 11.

T30TEM spojrzaem, a oto.

-*- drzwi byy otwarte w nie-

bie, i gos poprzedni, który

syszaem jakby trby mówi-
cy S6 mn, rzek: wstp tu, i po

ka ci, co sio ma sta potom.

2. I zaraz byem w laohw}



Objawienie B. Jana, 4. 5. 433

ceniu ducha, i oto, tron sta na

niebie, i na tronie siedziaa o-

soba.

3. I ten, który siedzia, podo-

bny by z wejrzenia do kamie-

nia jaspisowego i karnijolowe-

go ; i wokoo tronu tcza, z wej-

rzenia podobna do szmaragdu.

4. I wokoo tronu dwadzie-

cia cztery trony ; i na tronach

widziaem siedzcych dwu-

dziestu czterech starców, oble-

czonych w szaty biae, i mieli

na gowach swoich korony zo-
te.

5. I z tronu wychodziy by-
skawice i gromy i gosy i

siedem pochodni ognistych go-

rejcych przed tronem, które

s siedem duchów Boych.
6.1 przed tronem morze szkla-

ne, podobne do krysztau, i po-

rodku tronu i okoo tronu

czworo zwierzt, penych oczu

z przodu i z tyu.

7. I pierwsze zwierz podo-

bne byo do lwa, a drugie zwie-

rz podobne do cielca, a trzecie

zwierz miao twarz jak czo-
wiek, a czwarte zwierz podo-

bne do ora leccego.

8. 1 kade z czworga zwierzt
miao po sze skrzyde woko-
o, i wewntrz byy pene o-

czu; i ani we dnie ani w no-

cy nie maj odpoczynku, mó-
wic: wity, wity, wity
Pan, Bóg wszechmogcy, któ-

ry by i jest i przyj ma.

9. i kiedy zwierzta oddaj
chwa i cze i dzikczynie-

nie temu, który siedzi na tronie,

yjcemu na wieki wieków,

10. Dwudziestu czterech star-

ców upada przed obliczem te-

go, który siedzi na tronie, i od-

daj pokon yjcemu na wie-

ki wieków, i skadaj korony
swe przed tronem, mówic:
11. Godzien jeste, Panie,

wzi chwa i cze i moc ; bo
ty stworzy wszystkie rzeczy,

i z woli twojej trwaj i stwo-

rzone zostay.

ROZDZIA 5.

I. Ksiga zapiecztowana siedmiu pieczciami, któ-

re 33aranek zdejmuje 1—14.

T WIDZIAEM w prawej
-*- rce u siedzcego na tronie

ksig zapisan wewntrz i

zewntrz, zapiecztowan sie-

dmiu pieczciami.

2. I widziaem Anioa silne-

go, który woa gosem wiel-

kim: kto jest godzien otworzy
ksig i zdj jej pieczcie?

3. I nikt nie móg ani w nie-

bie, ani na ziemi, ani pod zie-

mi otworzy ksigi, ani na-

wet wejrze w ni.
4. I pakaem bardzo, e nikt

si nie znalaz godny otworzy
i czyta ksig, ani nawet wej-

rze w ni.
5. I jeden ze starców rzek

mi: nie pacz; oto, zwyciy
lew z pokolenia Judy, korze

28
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Dawida, aby otworzy ksig,
i zdj siedem jej pieczci.

6. 1 spojrzaem, i oto, w rod-
ku midzy tronem i czworgiem
zwierzt i midzy starcami sta
Baranek, jakby zabity, majc
siedem rogów i siedem oczu,

które s siedem duchów Bo-

ych, posanych na wszystk
ziemi.

7. I przyszed i wzi ksi-

g z prawej rki siedzcego na

tronie.

8. I gdy wzi ksig, czwo-

ro zwierzt i dwudziestu czte-

rech starców upado przed Ba-
rankiem, a kady z nich mia
cytr i czasz zot, pen won-
nego kadzida, które s modli-

twami witych.
9. I piewali now pie, mó-

wic: Godzien jeste wTzi
ksig i zdj z niej pieczcie;

bo by zabity, i odkupie nas

Bogu krwi swoj ze wszel-

kiego pokolenia i jzyka i lu-

du i narodu,

10. I uczynie nas królami i

kapanami Bogu naszemu, i

królowa bdziemy na ziemi.

11. I widziaem, i syszaem
gos wielu Anioów okoo tro-

nu i okoo zwierzt i starców;

i bya liczba ich dziesi ty-

sicy razy dziesi tysicy, i

tysice tysicy,

12. Mówicych gosem wiel-

kim: Godzien jest ten Baranek
zabity wzi moc i bogactwo

i mdro i si i cze i ehw a-

i bogosawiestwo.
13. I wszelkie stworzenie,

które jest w niebie i na ziemi i

pod ziemi i w morzu, i wszyst-

ko, co w nich jest, syszaem
mówice: Siedzcemu na tro-

nie i Barankowi bogosawie-
stwo i cze i chwaa i moc
na wieki wieków.
14. 1 czworo zwierzt rzeko

:

Amen. I dwudziestu czterech

starców upado i oddali pokon
yjcemu na wieki wieków.

ROZDZIA 6.

I. Zdjcie pierwszej pieczci 1—2. II. drugiej
3—4. HI. trzeciej 5—6. IV. czwartej 7—S.

V. pitej 9—11. VI. szóstej 12—17.

T WIDZIAEM, gdy zdj
-*- Baranek jedn z pieczci, i

syszaem jedno z czterech

zwierzt mówice, jak gos
gromu: chod i patrz.

2. 1 widziaem, i oto, ko bia-

y; a ten, który na nim siedzia,

mia uk, i dano mu koron, i

wyszed jako zwycizca i aby
zwycia.
II. 3. I gdy zdj drug pie-

cz, syszaem drugie zwie-

rz mówice: chod i patrz.

4. I wyszed drugi ko, rudy

;

a temu, który na nim siedzia,

dano, aby odj pokój z ziemi,

i aby jedni drugich zabijali, i

dano mu miecz wielki.

III. 5. [gdy zdj trzeci pic

CZ, syszaem trzecie /.wir

rz mówice: chodi i patrz. I
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widziaem, i oto, ko wrony; a

ten, który na nim siedzia, mia
wag w rce swojej.

6. I syszaem gos porodku
czworga zwierzt mówicy:
Miarka pszenicy za srebrny

pienidz, i trzy miarki j-
czmienia za srebrny pienidz,

a oliwy i wina nie tykaj.

IV. 7 . 1 gdy zdj czwart pie-

cz, syszaem gos czwarte-

go zwierzcia mówicy : chod
i patrz.

8. 1 widziaem, i oto, ko po-
wy ; a ten, któryna nim siedzia,

mia imi mier, i pieko szo
za nim; i dano im moc nad
czwart czci ziemi, zabija

mieczem i godem i morem i

przez dzikie zwierzta ziem-

skie.

V. 9. I gdy zdj pit pie-

cz, widziaem pod otarzem
dusze pobitych dla Sowa Bo-

ego i dla wiadectwa, które

mieli.

10. I woali gosem wielkim,

mówic : dopóki, Panie,wity
i prawdziwy, nie osdzisz i nie

pomcisz si krwi naszej na
tych, którzy mieszkaj na zie-

mi?
11. I dano kademu z nich

szat bia, i powiedziano im,

aby odpoczywali jeszcze may
czas, a si dopeni poczet

wspósug ich i braci ich, któ-

rzy maj by pobici, jak i oni.

VI. 12. 1 widziaem, gdy zdj

szóst piecz, i oto, stao sir,

wielkie trzsienie ziemi, i so-
ce zczerniao jak wór wosi a

-

ny, i ksiyc sta si jak krew,

13. I gwiazdy niebieskie pa-

day na ziemi, tak jak drzewo

figowe zrzuca z siebie figi swo-

je niedojrzae, gdy od wiatru

wielkiego bywa wstrznione,
14. 1 niebo ustpio jak ksi-

ga zwijana, i wszelka góra i

wyspa z miejsc swoich si po-

ruszyy,
15. I królowie ziemi i ksi-

ta i bogacze i hetmani i mo-
carze i kady niewolnik i ka-
dy wolny skryli si w jaskinie

i w skay gór,

16. I rzekli górom i skaom:
upadnijcie na nas i zakryjcie

nas przed obliczem tego, który

siedzi na tronie, i przed gnie-

wem Baranka;
1 7

.

Albowiem przyszed dzie
wielki gniewu jego, i któ si
osta moe?

ROZDZIA 7.

I. Czterej Anioowie 1—3. II. Liczba popieczto-

wanych 4—8. UL Wielkie mnóstwo ludu
przed tronem Baranka 9—17.

T POTEM widziaem czterech
-*- Anioów, stojcych na czte-

rech kracach ziemi, trzymaj-
cych cztery wiatry ziemi, aby
nie wia wiatr na ziemi, ani

na morze, ani na adne drzewo.

2. 1 widziaem innego Anioa
wstpujcego od wschodu so-
ca, majcego, piecz Boga y-

28*.
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wego; i zawoa gosem wiel-

kim ku czterem Anioom, któ-

rym dano, aby szkodzili ziemi

i morzu,

3. Mówic: Nie szkodcie ani

ziemi, ani morzu, ani drzewom,

dopóki nie pooymy pieczci

na czoach sug Boga naszego.

II. 4. I usyszaem liczb po-

piecztowanych, sto czterdzie-

ci cztery tysice popieczto-

wanych ze wszystkich poko-

le synów Izraelskich:

5. Z pokolenia Judy dwana-
cie tysicypopiecztowanych,
z pokolenia Rubena dwanacie
tysicy popiecztowanych, z

pokolenia Gada dwanacie ty-

sicy popiecztowanych,
6. Z pokolenia Asera dwana-

cie tysicy popiecztowanych,
z pokolenia Neftalima dwana-
cie tysicy popiecztowanych,
z pokolenia Manasesa dwana-
cie tysicy popiecztowanych,
7. Z pokolenia Symeona dwa-

nacie tysicy popiecztowa-

nych, z pokolenia Lewiego
dwanacie tysicy popieczto-

wanych, z pokolenia Izacha-

ra dwanacie tysicy popiecz-

towanych,

8. Z pokolenia Zabulona dwa-
nacie tysicy popiecztowa-
nych, z pokolenia Józefa dwa-
nacie tysicy popiecztowa-

nych, z pokolenia Benjamina
dwanacie tysicy popieczto-

wanych.

III. 9. Potem widziaem, i oto.

wielkie mnóstwo ludzi, których

nie móg nikt zliczy, z kade-
go narodu i z pokole i ludów i

jzyków, którzy stali przed tro-

nem i przed Barankiem, oble-

czeni w szaty biae, i palmy
byy w rkach ich.

10. I woali gosem wielkim,

mówic: Zbawienie Bogu na-

szemu, siedzcemu na tronie, i

Barankowi.

11. 1 wszyscyAnioowie stali

okoo tronu i okoo starców i

czworga zwierzt, i upadli

przed tronem na oblicze swoje r

i oddali pokon Bogu,

12. Mówic: Amen. Bogo-
sawiestwo i chwaa i m-
dro i dzikczynienie i cze
i moc i sia Bogu naszemu na

wieki wieków. Amen.
13. I odpowiedzia jeden ze

starców7
i rzek mi: ci, którzy

s obleczeni w szaty biae, kto

s? i skd przyszli?

14. I rzekem mu: Panie, ty

wiesz. I rzek mi: to s ci, któ-

rzy przyszli z ucisku wielkie-

go, i obmyli szaty swoje i wy-

bielili je we krwi Baranka.

15. Dla tego s przed tronem

Boym i su mu we dnie i

w nocy w przybytku jego, a

ten. który siedzi na tronie, jak

namiotem osoni ich.

16. Ani akn, ani pragn wi-
cej nic bd, i nie mierzy na nich

ani soce, ani adne gfOl
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17. Albowiem Baranek, któ-

ry jest porodku tronu, bdzie
ich pas i poprowadzi ich do

ywych róde wód, i otrze Bóg
wszelk z z oczu ich.

ROZDZIA 8.

I. Zdjcie siódmej pieczci 1—5. II. Siedem Anio-

ów z trbami 6. IÓ. Czterej pierwsi Anioo-
wie trbi 7—13.

" GrDY zdj siódm piecz,
-*- stao si milczenie na niebie

jakby przez pó godziny.

2. I widziaem siedem Anio-

ów, którzystoj przedBogiem,

i dano im siedem trb.

3. I inny Anio przyszed i

stan przed otarzem, majc
kadzielnic zot; i dano mu
wiele kadzida, aby je ofiaro-

wa z modlitwami wszystkich

witych na otarzu zotym,
który jest przed tronem.

4. I wzniós si dym kadzi-

da z modlitwami witych z

rki Anioa przed Boga.

5. I wzi Anio kadzielnic

i napeni j ogniem z otarza,

i zrzuci na ziemi, i stay si
gosy i gromy i byskawice
i trzsienie ziemi.

II. 6. I siedem Anioów, któ-

rzy mieli siedem trb, przygo-

towali si, eby trbi.
III. 7. I zatrbi pierwszy A-

nio, i sta si grad i ogie
zmieszane z krwi, i byy zrzu-

cone na ziemi, i trzecia cz
drzew zgorzaa, i wszelka tra-

wa zielona zgorzaa.

8. I zatrbi drugi Anio, i

jakby góra wielka ogniem pa-

ajca zrzucona zostaa w mo-
rze, i trzecia cz morza staa
si krwi.
9. 1 umara trzeciacz istot

yjcyoh w morzu, majcych
dusz, i trzecia cz okrtów
zgina.
10. I zatrbi trzeci Anio, i

spada z nieba gwiazda wiel-

ka, gorejca jak pochodnia, i

upada na trzeci cz rzek i

na róda wód.

11. A imi tej gwiazdy byo
pioun; i zamienia si trzecia

cz wód w pioun, i wiele

ludzi pomaro od tych wód, bo

si stay gorzkiemi.

12. I zatrbi czwarty Anio,
i uderzona zostaa trzeciacz
soca i trzecia cz ksiy-
ca i trzecia cz gwiazd, tak

e si trzecia cz ich zami-
a, i trzecia cz dnia nie

wiecia, i noc podobnie.

13. I widziaem, i syszaem
jednego Anioa, leccego rod-
kiem nieba, mówicego go-
sem wielkim: Biada, biada,

biada mieszkajcym na ziemi,

od innych gosówr trby trzech

Anioów, którzy zatrbi maj.

ROZDZIA 9.

I. Pity Anio trbi 1— 12. II. Szósty Anio trbi
13—21.

T ZATRBI pity Anio, i

-*- widziaem, e gwiazda spa-
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dla z nieba na ziemi, i dano

jej klucz od studni przepaci.

2. I otworzya studni prze-

paci ; i wystpi dym ze studni

jak dym pieca wielkiego, i za-

mio si soce i powietrze od

dymu studni.

o. I z dymu wyszy szaracze
na ziemi ; i dano im moc, jak
maj niedwiadki ziemskie,

4. I rzeczono im, eby nie

szkodziy trawie ziemi, ani a-
dnej rzeczy zielonej, ani adne-
mu drzewu, ale samym tylko

ludziom, którzy nie maj pie-

czci Boej na czoach swoich.

5. 1 dano im, eby ich nie za-

bijay, lecz drczyy przezpi
miesicy; i udrczenie ich jak

udrczenie od niedwiadka,
gdy czowieka uksi.
6. 1 w one dni szuka bd lu-

dzie mierci, i nie znajd jej ; i

bd chcieli umrze, ale mier
od nich uciecze.

7. 1 z ksztatu swego szara-
cze byy podobne do koni przy-

gotowanych na wojn, i na go-
wach ich byy jakby korony
podobne do zota, i twarze ich

jak twarze ludzkie;

8. I miay wosy jak wosy
niewiecie, i zby ich byy jak

u lwów;
9. I miay pancerze jakby

pancerze elazne, i szum skrzy-

de ich jak stuk wozów, gdy
wiele koni biegnie na wojn;
10. I ogony miay podobne

jak u niedwiadków, i da
byy w ogonach ich, i moc ich

bya szkodzi ludziom przez

pi miesicy;
11. I miay nad sob króla,

anioa przepaci, któremu imi
po hebrajsku Abaddon, a po
grecku ma imi Apolijon.

12. Biada jedno przeszo; oto,

id jeszcze dwa biada potem.

II. 13. I zatrbi Anio szó-

sty, i syszaem gos jeden ze

czterech rogów otarza zote-

go, który jest przed Bogiem,
14. Mówicy szóstemu Anio-

owi, który mia trb: Roz-
wi czterech Anioów zwi-
zanych u wielkiej rzeki Eufra-

tu.

15. I rozwizani zostali czte-

rej Anioowie, zgotowani na

godzin i na dzie i na mie-

sic i na rok, aby zabili trze-

ci cz ludzi.

16. I liczba wojska jezdnego

bya dwadziecia tysicy razy

dziesi tysicy; i syszaem
liczb jego.

17. I w widzeniu widziaem
take konie; a ci, którzy sie-

dzieli na nich, mieli pancerze

ogniste hijae\ ntowe i siarcza-

ne; i gowy koni byy jak glo-

wy lwie, i z gby ich wycho-

dzi ogie i dym i siarka.

18. Od tych trzech plag za hi

la /ostaa trzecia cz ludzi,

od ognia i od dymu i od siarki,

które wychodzi) z gby ich.
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19. Albowiem moc ich jest w
gbach icli i w ogonach ich; bo

ogony icli do wów s podo-

bne, majc gowy, któremi

szkodz.
20. 1 inni ludzie, którzy nie zo-

stali zabici temi plagami, nie

upamitali si w uczynkach

rk swoich, i kaniali si dyja-

bom i bawanom zotym i sre-

brnym i miedzianym i kamien-

nym i drewnianym, które nie

mog ani widzie, ani sysze,
ani chodzi;
21.1 nie upamitali si ani w

zabójstwach swoich, ani w cza-

rach swoich, ani w wszetecze-
stwach swoich, ani w zodziej-

stwach swoich.

ROZDZIA 10.

I. Anio z ksig otwarta 1—8. II. która Jan
zjad 9—11.

T WIDZIAEM innego Anio-
-*- a silnego zstpujcego z

nieba, obokiem odzianego, i

na gowie jego bya tcza, i o-

blicze jego jak soce, i nogi

jego jak supy ogniste.

2. I mia w rce swojej ksi-
eczk otworzon, i postawi
nog swoj praw na morzu, a

lew na ziemi.

Bi I zawoa gosem wielkim,

jak rykiem lwa; i gdy zawoa,
przemówio siedem gromów
gosami swemi.

4. 1 gdy siedem gromów prze-

mówio gosami swemi, chcia-

em pisa; ale usyszaem gos
z nieba, mówicy do mnie: Za-

piecztuj to, co mówio siedem

gromów, i nie pisz tego.

5. A Anio, któregotn widzia
stojcego na morzu i na ziemi,

podniós rk swoj ku niebu,

6. 1 przysig przez yjcego
na wieki wieków, który stwo-

rzy niebo i to, co wr niem jest,

i ziemi i to, co na niej jest, i

morze i to, co w niem jest, e
czasu ju nie bdzie.

7. Ale we dni gosu Anioa
siódmego, gdy zatrbi, dokona
si tajemnica Boga, jak opo-

wiedzia sugom swoim, proro-

kom.

8. I gos, który syszaem z

nieba, znowu mówi ze mn i

rzek: Id, we ksieczk o-

tworzon z rki Anioa stoj-

cego na morzu i na ziemi.

II. 9. I poszedem do Anioa.,

i rzekem mu: daj mi ksiecz-
k. I rzek mi: We i zjedz

j; i uczyni gorzko w brzu-

chu twoim, alew ustach twoich

bdzie sodk jak miód.

10. I wziem ksieczk z

rki Anioa i zjadem j, i by-

a w ustach moich sodk jak

miód; ale gdym j zjad, staa
si gorzko w brzuchu moim.

11. 1 rzek mi: musisz znowu
prorokowa przed wielu lud-
mi i narodami i jzykami i

królami.
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ROZDZIA 11.

1. Pomiar wityni 1—2. II. Dwaj wiadkowie
3—14. III. Siódmy Anio trbi 15—19.

DANO mi trzcin podobn
-*- do laski; i Anio sta, mó-
wic: Wsta i zmierz przyby-

tek Boy i otarz i tych, któ-

rzy w nim pokon oddaj.
2. I wycz sie, która jest

przed przybytkiem, i nie mierz

jej, albowiem dana jest poga-

nom ;
i miasto wite depta b-

d czterdzieci dwa miesice.

II. 3. I dam dwom wiadkom
moim, i prorokowa bd ty-

sic dwiecie szedziesit dni,

bdc obleczeni w wory.

4. To s dwie oliwy i dwa
wieczniki, stojce przed Bo-
giem ziemi.

5. 1 jeli kto zechce im szko-

dzi, ogie wyjdzie z ust ich i

pozrze nieprzyjació ich; i je-

li kto zechce im szkodzi, tak

musi by zabity.

6. Ci moc maj zamyka nie-

bo, aby deszcz nie pada za dni

proroctwa ich ; i maj moc nad
wodami, abyje obróci w krew,

i uderzy ziemi wszelk pla-

g, ilekroby chcieli.

7. A gdy dokocz wiadec-
twa swego, dziki zwierz, który

wychodzi z przepaci, stoczy z

nimi walk, i zwyciy ich, i

zabije ich.

8. I trupy ich lee bd na
ulicy miasta wielkiego, które

nazywaj duchownie Sodom i

Egiptem, gdzie te Pan nasz

ukrzyowany zosta.

9. I wielu z ludów i z poko-

le i z jzyków i z narodów
patrze bd na trupy przez

póczwarta dnia; i trupów ich

nie dopuszczwoyw groby.

10. I mieszkajcy na ziemi

radowa si nad nimi i weseli
si bd; i poszl dary jedni

drugim, dla tego e ci dwaj

prorocy drczyli mieszkaj-
cych na ziemi.

11. I po póczwarta dniach

duch ywota od Boga wstpi
w nich, i stanli na nogach
swoich, i boja wielka przy-

pada na tych, którzy na nich

patrzyli.

12. I usyszeli gos wielki z

nieba, mówicy im: Wstpcie
tu ; i wstpili na niebo w obo-
ku, i patrzyli na nich nieprzy-

jaciele ich.

13. I w teje godzinie stao
si wielkie trzsienie ziemi. I

upada dziesita cz miasta,

i zgino przy trzsieniu ziemi

siedem tysicy imion ludzkich

;

a drudzy przestraszeni zostali,

i dali chwa Bogu niebieskie-

mu.
14.Drugiebiada przeszo; oto,

trzecie biada wkrótce przyj-

dzie.

III. 15. I zatrbi Anio sió-

dmy, i stay sic glosy w i cl kir

na niebie, mówice: Królestwa

wiata stay sic królestwami
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Pana naszego i Chrystusa jego,

i królowa bdzie na wieki wie-

ków.
16. I dwudziestu czterech

starców, którzy przed Bogiem
siedz na tronach swoich, upa-

dli na oblicze swe i oddali po-

kon Bogu,

17. Mówic: Dzikujemy to-

bie, Panie, Boe wszechmog-
cy, który jeste i bye i

przyj masz, e wzi moc
swoj wielk i królujesz;

18.1 rozgnieway si narody,

i przyszed gniew twój i czas

umarych, aby byli sdzeni, i

aby odda zapat sugom
twoim, prorokom i witym i

bojcym si imienia twego,

maym i wielkim, i aby wy-
traci tych, którzy psuj zie-

mi.
19. I otworzono przybytek

Boy na niebie, i ukazaa si
skrzynia przymierza jego w
przybytku jego; i stay si
byskawice i gosy i gromy
i trzsienie ziemi i grad wielki.

ROZDZIA 12.

I. Niewiasta w soce przyobleczona, któr smok
chce pozrzec 1—5. II. Ucieka na pustyni
6—12. m. Smok j przeladuje 13—18.

" UKAZA si cud wielki na
-*- niebie : niewiasta, obleczona

w soce, i ksiyc pod noga-

mi jj, i na gowie jj bya ko-

rona z dwunastu gwiazd;

2. 1 bdc brzemienn, woa-

a wród bólów przedporodo-

wych i mk rodzenia.

3. I ukaza si drugi cud na

niebie, i oto, smok wielki, rudy,

z siedmiu gowami i dziesiciu

rogami, a na gowach jego sie-

dem koron;

4. I ogon jego zmiót trzeci

cz gwiazd niebieskich, i

zrzuci je na ziemi; i smok
stan przed niewiast, która

miaa porodzi, aby, skoro po-

rodzi, pozrze dzieci jej.

5. I urodzia syna chopczy-
ka, który ma pa wszystkie

narody lask elazn; i po-

rwane zostao dzieci jej do

Boga i do tronu jego,

II. 6. A niewiasta ucieka na
pustyni, gdzie ma miejsce od

Boga zgotowane, aby j tam
ywiono przez dni tysic dwie-

cie szedziesit.
7. 1 staa si wojna na niebie.

Micha i Anioowie jego wal-

czyli przeciw smokowi, i smok
walczy i anioowie jego.

8. I nie przemogli, i nie zna-

lazo si ju miejsca dla nich

na niebie.

9. I zrzucony zosta smok
wielki, w starodawny, któ-

rego zowi dyjabem i szata-

nem, który zwodzi wszystek

okrg wiata, zrzucony zosta
na ziemi, i anioowie jego z

nim zrzuceni zostali.

10. I syszaem gos wielki

mówicy na niebie: Teraz sta-
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o si zbawienie i moc i kró-

lestwo Boga naszego i wadza
Chrystusa jego, gdy zrzucony

zosta potwarca braci naszych,

który na nich skary przed

Bogiem naszym we dnie i w
nocy.

1 1 . 1 oni zwyciyli go krwi
Baranka i sowem wiadectwa
swego, i nie umiowali duszy

swojej a do mierci.

12. Przeto rozweselcie si,

niebiosa i wy, którzy mie-

szkacie na nich. Biada mie-

szkajcym na ziemi i na mo-
rzu! bo zstpi dyjabe do was
z wielkim gniewem, wiedzc,
e krótki ma czas.

III. 13. A gdy widzia smok,

i by zrzucony na ziemi, prze-

ladowa niewiast, która po-

rodzia chopczyka.
14. I dano niewiecie dwa

skrzyda ora wielkiego, aby
leciaa od oblicza wa na pu-

styni, na miejsce swoje, gdzie-

byj ywiono przez czas i cza-

sy i poow czasu.

15.1 wypuciw z paszczy

swojej za niewiast wod jak

rzek, aby j rzeka porwaa.
16. Ale ziemia pomoga nie-

wiecie, i otworzya ziemia li-

sta swoje, i pochona rzek,
któr wypuci smok z paszczy

swojej.

17. I rozgniewa si smok na

niewiast, i poszed walczyk z

innymi z nasienia jej, którzy

zachowuj przykazania Boe
i maj wiadectwo Jezusa
Chrystusa.

ROZDZIA 13.
I. Dzikie zwierz z siedmiu gowami 1— 10. II.

Drugie z dwoma rogami 11— 18.

T STANEM na piasku
-*- morskim, i widziaem dzi-

kie zwierz wystpujce z mo-
rza, majce siedem gów i dzie-

si rogów; a na rogach jego

byo dziesi koron, a na go-
wach jego imi blunierstwa.

2. 1 dzikie zwierz, które wi-

dziaem, podobne byo do ry-

sia, a nogi jego jak u niedwie-
dzia, a paszcza jego jak pa-

szcza lwa ; i da mu smok moc
swoj i tron swój i wadz
wielk.
3. I widziaem jedn z gów

jego jakby na mier zabit;

ale rana jego miertelna ule-

czon zostaa. Tedy si dziwi-

a wszystka ziemia i sza za

dzikiem zwierzciem.

4. I oddawali pokon smoko-

wi, który da moc dzikiemu

zwierzciu, i oddawali pokon
dzikiemu zwierzciu, mówic:
któ jest podobny do dzikiego

zwierzcia? któ z niem wal-

czy moe?
5. I dano mu usta, mówice

wyniole i blunierczo; i dano

mu wadz walczy przez

czterdzieci dwa miesice.

6. I otworzyo usta swojo ku

blunierstwu przeciwko Bogu,
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aby bluni imieniu jego i

mieszkaniu jego i mieszkaj-

cym na niebie.

7. Dano mu te walczy ze

witymi i zwycia ich. I da-

no mu moc nad wszelkiem po-

koleniem i jzykiem i naro-

dem.

8. I oddadz mu pokon
wszyscy mieszkajcy na zie-

mi, których imiona od zaoe-
nia wiata nie s napisane w
ksidze ywota u Baranka za-

bitego.

9. Jeli kto ma uszy, niechaj

sucha

!

10. Jeli kto do niewoli wie-

dzie, do niewoli pójdzie; jeli

kto mieczem zabije, mieczem
zabity bdzie. Tu jest cierpli-

wo i wiara witych.
11. 1 1 . 1 widziaem inne zwie-

rz dzikie wystpujce z ziemi,

i miao dwa rogi podobne do

rogu baranka, i mówio jak

smok.

12. 1 peni wszelk moc pier-

wszego dzikiego zwierzcia
przed niem, i czyni, e ziemia i

mieszkajcy na niej oddaj
pokon pierwszemu dzikiemu

zwierzciu, którego miertelna

rana uleczon zostaa;

13. 1 czyni cuda wielkie, tak

e i ogie sprowadza z nieba

na ziemi przed ludmi;
14. I zwodzi mieszkajcych

na ziemi przez cuda, które mu
dano czyni przed dzikiem

zwierzciem, mówic mieszka-

jcym na ziemi, aby uczynili

obraz dzikiego zwierzcia, któ-

re ma ran od miecza, i oyo.
15. I dano mu wla ducha w

obraz dzikiego zwierzcia, e-
by obraz zwierzcia i mówi i

sprawi to, aby zabijany by
kady, kto nie odda pokonu
obrazowi zwierzcia.

16.1 czyni, aby wszyscy, ma-
li i wielcy, bogaci i ubodzy,

wolni i niewolnicy, otrzymali

znami na prawr
ej rce swojej

albo na czoach swoich,

17. I eby nikt nie móg ku-

powa ani sprzedawa, prócz

tego, który ma znami albo

imi dzikiego zwierzcia albo

liczb imienia jego.

18. Tu jest mdro. Kto ma
rozum, niech zrachuje liczb
zwierzcia dzikiego ; albowiem
to jest liczba czowieka. I liczba

jego jest szeset szedziesit
sze.

ROZDZIA 14.
I. Baranek na górze Syjoskiej 1—5. II. Anio-

owie zwiastuj Sd ostateczny 6—20.

T WIDZIAEM, i oto, Bara-
-*- nek sta na górze Syjoskiej,

i z nim sto czterdzieci cztery

tysice majcych imi Ojca je-

go napisane na czoach swoich.

2. I syszaem gos z nieba,

jak gos wielu wód i jak gos
gromu wielkiego, i syszaem
gos cytrystów grajcych na,

cytrach swoich.
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3. I piewali jakby now
pie przed tronem i przed

czworgiem zwierzt i przed

starcami, i nikt si nie móg
pieni nauczy oprócz tych stu

czterdziestu czterech tysicy,

którzy s z ziemi kupieni.

4. To s ci, którzy si z nie-

wiastami nie pokalali; bo s
dziewiczymi. S to ci, którzy

id za Barankiem, gdziekol-

wiek idzie. Ci kupieni s z lu-

dzi, jako pierwiastki Bogu i

Barankowi.

5. 1 w ustach ich nie znalaza
si zdrada; albowiem s bez

zmazy przed tronem Boym.
II. 6. I widziaem innego A-

nioa leccego rodkiem nie-

ba, który miaEwangielij wie-

czn, aby j zwiastowa mie-

szkajcym na ziemi i wszel-

kiemu narodowi i pokoleniu i

jzykowi i ludowi,

7. I mówi gosem wiel-

kim: Bójcie si Boga i chwa
mu dajcie, gdy przysza go-

dzina sdu jego, i oddajcie po-

kon temu, który uczyni nie-

bo i ziemi i morze i róda
wód.

8. I za nim szed inny Anio,
mówic: Upad, upad Babi-

lon, miasto wielkie! bo winem
gniewu wszeteczestwa swego
napoi wszystkie narody.

9. I trzeci Anio szed za ni-

mi, mówic gosem wielkim:

Jeli kto odda pokon dzikie-

mu zwierzciu i obrazowi je-

go, i jeli wemie znami na
czoo swoje albo na rk swo-

10. Ten pi bdzie z wina
gniewu Boego, z wina szcze-

rego i nalanego w kielich gnie-

wu jego, i bdzie mczony w
ogniu i siarce przed Anioami
witymi i przed Barankiem.
11. 1 dym mki ich wystpu-

je na wieki wieków, i nie maj
odpoczynku we dnie i w nocy,

którzy oddaj pokon dzikie-

mu zwierzciu i obrazowi je-

go, i jeli kto bierze znami
imienia jego.

12. Tu jest cierpliwo wi-
tych, tu s ci, którzy zachowu-

j przykazania Boe i wiar
Jezusow.
13. 1 usyszaem gos z nieba

mówicy do mnie : napisz : Bo-
gosawieni s odtd umarli,

którzy w Panu umieraj. Za-

prawd, mówi Duch, aby odpo-

czywali od prac swoich, a u-

czynki ich id za nimi.

14. I widziaem i oto, obok
biay; a na oboku siedzia po-

dobny do Syna czowieczego,

który mia na gowie swoje)

koron zot i w rce swojej

sierp ostry.

15. I inny Anio wyszed z

przybytku, woajc gosem
wielkim na IfegO, który siedzia

na oboku: Zapu sierp swój i

nij, gdy dla ciebie przys. l;i
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godzina niwa, poniewa doj-

rzao niwo ziemi.

16. I zrzuci ten, który sie-

dzia na oboku, sierp swój na

ziemi, i pot zostaa zie-

mia.

17. I inny Anio wyszed z

przybytku, któryjest w niebie,

majc take sierp ostry.

18. I inny Anio wyszed z

otarza, który mia moc nad o-

gniem, i zawoa gosem wiel-

kim na tego, który mia sierp

ostry, mówic: Zapu swój

sierp ostry i obetnij grona

winne na ziemi, bo dojrzae s
ich jagody.

19.1 zrzuci Anio sierp swój

na ziemi, i obci grona win-

ne na ziemi, i wrzuci je w
kad wielk gniewu Boego.
20. I toczon bya kad

przed miastem, i wysza krew
z kadzi a do wdzide ko-
skich przez tysic szeset
staj.

ROZDZIA 15.

I. Siedem Auioów majcych siedem plag ostate-

cznych 1—8.

T WIDZIAEM inny cud na
-*- niebie, wielki i dziwny: sie-

dmiu Anioów majcych sie-

dem plag ostatnich, bo przez

nie skoczy si gniew Boy.
2. I widziaem jakby morze

szklane, zmieszane z ogniem, i

tych, co zwycistwo otrzymali

nad dzikiem zwierzciem i nad

obrazem jego i nad znamie-

niem jego i nad liczb imienia

jego, stojcych nad morzem
szklanem, majcych cytry Bo-

e.
3. 1 piewaj pie Mojesza,

sugi Boego, i pie Baranka,

mówic: Wielkie i dziwne s
sprawy twoje, Panie, Boe
wszechmogcy! sprawiedliwe

i prawdziwe s drogi twoje, o

Królu witych!
4. Któby si ciebie nie ba,

Panie! i nie wielbi imienia

twego? bo ty jeden wity,
bo wszystkie narody przyjd i

pokon oddadz przed tob, bo
si okazay sprawiedliwe sdy
twoje.

5. 1 potem widziaem, i oto, o-

tworzy si przybytek namiotu

wiadectwa w niebie,

6. I wyszo z przybytku sie-

dmiu Anioów, majcych sie-

dem plag, którzy obleczeni

byli pótnem czystem i wie-
tnem i przepasani na piersiach

zotemi pasami.

7. I jedno z czworga zwie-

rzt dao siedmiu Anioom sie-

dem czasz zotych, penych
gniewu Boga, yjcego na wie-

ki wieków.

8. I napeniony zosta przy-

bytek dymem od chway Bo-

ej i od mocy jego, i nie móg
nikt wej do przybytku, póki

si nie skoczy siedem plag

siedmiu Anioów.
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ROZDZIA 16.

I. Wylanie siedmiu czasz gniewu Boego, i siedem
plag std powstaych 1—21.

T SYSZAEM gos wielki
-*- z przybytku mówicy sie-

dmiu Anioom: Idcie, i wylej-

cie siedem czasz gniewu Boe-
go na ziemi.

2. I wyszed pierwszy, i wy-
la czasz swoj na ziemi; i

wyrzuci si zy i szkodliwy

wrzód na ludzi, którzy mieli

znami dzikiego zwierzcia, i

którzy oddawali pokon obra-

zowi jego.

3. I drugi Anio wyla cza-

sz swoj w morze; i staa si
krew, jakby umarego, i ka-
da dusza ywa umara w mo-
rzu.

4. 1 trzeci Anio wyla czasz
swoj w rzeki i w róda wód;
i staa si krew.

5. I syszaem Anioa wód
mówicego : Sprawiedliwy
jest, Panie, który jest i by i

który wity,e tak osdzi.
6. Poniewa krew witych i

proroków wylewali, dae im

te pi krew; bo tego s godni.

7. I syszaem innego z ota-

rza mówicego: Tak, Panie,

Boe wszechmogcy! prawdzi-

we i sprawiedliwe s sdy two-

je.

8. 1 czwarty Anio wyla cza-

sz swoj na soce; i dano mu
moc trapi ludzi gorcoici o-

gnia.

i). I byli upaleni ludzie gor-
coci wielk, i blunili imie-

niu Boga, który ma moc nad
temi plagami; i nie upamitali
si, aby da mu chwa.
10. I pity Anio wyla cza-

sz swoj na tron dzikiego

zwierzcia; i stao si króle-

stwo jego zamione, i gryli j-
zyki swoje z boleci,

11. I blunili Bogu niebie-

skiemu dla boleci swoich i

dla wrzodów swoich, i nie u-

pamitali si w uczynkach
swoich.

12. 1 szósty Anio wyla cza-

sz swoj na wielk rzek Eu-
frat; i wyscha woda jej, aby
zgotowrana bya droga królom

od wschodu soca.
13. 1 widziaem z ust smoka i

z ust dzikiego zwierzcia i z ust

faszywego proroka trzy nie-

czyste duchy, podobne do ab.
14. S to bowiem czynice

cuda duchy dyjabelskie, które

wychodz do królów ziemi i

wszystkiego okrgu wiata, a-

by ich zgromadzi na wojn
onego wielkiego dnia Boga
wszechmogcego.
15. Oto, id jak zodziej; bo-

gosawiony, który czuwa i

strzee szat swoich, al>\ nie

chodzi nago i nie widziano

sromoty jego.

lii. I zgromadzi ich na miej-

sce, które zowia pp hebrajsku

Armagieddon,
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17. I siódmy Anio wyla
czasz swoj w powietrze; i

wyszed gos wielki od przy-

bytku niebieskiego, od tronu,

mówicy: Stao si.

18. I stay si gosy i gro-

my i byskawice, i stao si
wielkie trzsienie ziemi, jakie-

go nigdy nie byo, odkd s
ludzie na ziemi, takie trzsie-

nie ziemi, tak wielkie.

19. I zostao miasto wielkie

na trzy czci rozerwane, i

miasta pogan upady; i Babi-

lon wielki wspomniany zosta

przed Bogiem, aby mu da kie-

lich wina zapalczywoci gnie-

wu swego.

20. I kada wyspa ucieka, i

góry nie zostay znalezione.

21.1 wielki grad jakby een-

tnarowy spad z nieba na lu-

dzi, i blunili ludzie Bogu dla

plagi gradu; bo plaga jego jest

bardzo wielka.

ROZDZIA 17.
I. Wielka wszetecznica, i dzikie zwierz, które j

nosi 1— 7. II. Jakie maj znaczenie 8—18.

T PRZYSZED jeden z sie-

-*- dmiu Anioów, majcych
siedem czasz, i rzek do mnie,

mówic mi: Chod, poka ci

osdzenie wielkiej wszeteczni-

cy, siedzcej nad wodami wiel-

kiemi,

2. Z któr wszeteczestwo
podzili królowie ziemi, i upili

si winem wszeteczestwa jej

mieszkacy ziemi.

3. I zaniós mi na puszcz \\

duchu. I widziaem niewiast

siedzc na szkaratnym dzi-

kiem zwierzciu, penem imion

blunierstwa, które miao sie-

dem gów i dziesi rogów.

4. I niewiasta przyobleczona

bya w purpur i w szkarat, i

uzocona zotem i drogim ka-

mieniem i perami, majc kie-

lich zoty w rce swej, peny
obrzydliwoci i nieczystoci

wszeteczestwa swego.

5. I na czole jej byo napisa-

ne imi: Tajemnica, Babilon

wielki, matka wszetecznic i o-

brzydliwoci ziemi.

6. I widziaem niewiast pi-

jan krwi witych i krwi
mczenników Jezusowych ; i

zdziwiem si, widzc j, zdzi-

wieniem wielkiem.

7. I rzek mi Anio: Czemu
si dziwisz? ja powiem ci ta-

jemnic tej niewiasty i dzikie-

go zwierzcia, które j nosi, i

ma siedem gów i dziesi ro-

gów.

II. 8. Dzikie zwierz, które
widzia, byo, i nie jest, i ma
wystpi z przepaci i i na

zginienie; i zadziwi si mie-

szkacy ziemi (których imio-

na nie s zapisane w ksidze
ywota od zaoenia wiata),

widzc dzikie zwierz, które

byo, i nie jest, a przecie jest.

9. Tu rozum, majcy m-
dro. Siedem gów to siedem
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gór, na których siedzi niewia-

sta,

10. I siedem królów; piciu
ich upado, i jeden jest, inny

jeszcze nie przyszed, i gdy
przyjdzie, na may czas musi
zosta.

11. I dzikie zwierz, które

byo i nie jest, ten jest ósmy,

i jest z owych siedmiu, i idzie

na zginienie.

12. I dziesi rogów, które
widzia, jest dziesi królów,

którzy królestwa jeszcze nie

wrzili; ale moc jako królowie

wezm na jedna, godzin z dzi-

kiem zwierzciem.

13. Ci maj jedn myl, i moc
i wadz swoj dzikiemu zwie-

rzciu dadz.
14. Ci z Barankiem walczy
bd, i Baranek zwyciy ich,

bo jest Panem panów i Kró-

lem królów, a z nim ci, którzy

s powoani i wybrani i wierni.

15. I rzecze mi: Wody, któ-

re widzia, gdzie wszetecznica

siedzi, s ludy i tumy i naro-

dy i jzyki.
16. I dziesi rogów, które

widzia na dzikiem zwierzciu,

ci w nienawici mie bd
wszetecznic, i uczyni j
spustoszon i nag, i ciao jej

jebd, a sam spal ogniem.

17. Albowiem Bóg poda do

serc ich, aby czynili wol jego,

i to jednomylnie, i dali kró-

lestwo swoje dzikiemu zwie-

rzciu, a si wypeni Sowa
Boe.
18. I niewiasta, któr wi-

dzia, jest miasto wielkie, któ-

re króluje nad królami ziemi.

ROZDZIA 18.

I. Upadek Babilonu 1—8. H Biada nad niem na
ziemi 9—19. HI. Rado w niebie 20—24.

T POTEM widziaem Anioa
* zstpujcego z nieba, maj-
cego moc wielk; i owiecia
si ziemia od chway jego.

2. I zawoa potnie gosem
wielkim, mówic: Upad, u-

pad Babilon wielki, i sta si
mieszkaniem czartów i schro-

nieniem wszelkiego ducha nie-

czystego i schronieniem wszel-

kiego ptactwa nieczystego i ob-

mierzego,
3. Dla tegoe zwina zapalczy-

woci wszeteczestwa jego pi-

y wszystkie narody, i królowie

ziemi wszeteczestwo z nim
podzili, i kupcy ziemscy od

wielkiego zbytku jego wzbo-

gacili si.

4. I syszaem inny gos z

nieba mówicy: Wyjdcie z

niego, ludu mój, abycie nie

byli uczestnikami grzechów je-

go, i ebycie nie wzili z plag

jego.

5. Albowiem dosigy grze-

chy jego a do nieba, i wspo-

mnia l>óg na nieprawocijego.
6. Oddajcie mu, jak i 00 od-

dawa wam, i W dwójnasób od-
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dajcie mu wedug uczynkówje-

go; w kielichu, w którym nale-

wa, nalejcie mu w dwójnasób.

7. Ile si chlubi i rozkoszo-

wa, tyle mu dajcie mczarni i

smutku; bo mówi w sercu swo-

jem : siedz jak królowa, i wdo-

w nie jestem, i smutku nie uj-

rz.
8. Przeto w jednym dniu

przyjd plagi jego, mier i

smutek i gód, i ogniem bdzie
spalony; bo mocny jest Pan
Bóg, który go osdzi.

11. 9. I opakiwa go i ubo-

lewa nad nim bd królowie

ziemi, którzy z nim wszete-

czestwo podzili i rozkoszo-

wali si, gdy ujrz dym poogi
jego,

10. Zdaleka stojc dla boja-

ni mczarni jego, i mówic:
Biada, biada ci, Babilonie,

miasto wielkie, miasto mocne,

gdy w jednej godzinie przy-

szo osdzenie twoje!

11. 1 kupcy ziemscy paka i

smuci si bd nad nim, dla

tego e ich towaru nikt ju nie

kupuje,

12. Towaru ze zota i srebra

i kamienia drogiego i pere i

bisioru i purpury i jedwabiu
i szkaratu, i adnego drzewa
tyjnowego, i adnego sprztu
z koci soniowej, i adnego
sprztu z drzewa najkoszto-

wniejszego i z miedzi i z e-
laza i z marmuru,

13. I cynamonu i wonnoci, i

mirry i kadzida, i wina i oli-

wy, i mki przedniej i pszeni-

cy, i byda i owiec, i koni i

wozów, i cia i dusz ludzkich.

14. I owoce podliwoci du-

szy twojej odeszy od ciebie, i

wszystkie rzeczy tuste i wie-
tne odeszy od ciebie, i rzeczy

tych ju nie znajdziesz.

15. Kupcy tych rzeczy, wzbo-
gaciwszy si z niego, zdaleka

sta bd dla bojani mczarni
jego, paczc i narzekajc,
16. I mówic: Biada, biada

ci, o miasto wielkie, obleczone

w bisior i w purpur i w szkar-

at, i uzocone zotem i kamie-

niem drogim i perami, gdy w
jednej godzinie zniszczone zo-

stao tak wielkie bogactwo.

17.1 kady sternik, i wszyscy
pywajcy na okrtach, i e-
glarze, i którzykolwiek na mo-
rzu zysku szukaj, zdaleka sta-

nli,

18. I zawoali, widzc dym
poogi jego, mówic: które
jest podobne do tego miasta

wielkiego!

19. I sypali proch na gowy
swoje i woali, paczc i na-

rzekajc, mówic: Biada, bia-

da ci, o miasto wielkie, w któ-

rem wzbogacili si wszyscy,

majcy okrty na morzu z do-

statków jego, gdy w jednej

godzinie spustoszao.

III. 20. Rozraduj sinad niem

,

29
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niebo i wici Apostoowie i

prorocy, albowiem Bóg wyko-
na sd wasz nad niem.

21. I jeden Anio silny po-

dniós kamie, jakby myski
wielki, i rzuci go w morze,

mówic: takim pdem rzucony

bdzie Babilon, miasto wielkie,

i ju si wicej nie znajdzie.

22. I gos cytrystow i pie-

waków i flecistów i trbaczy
wicej w tobie syszany nie

bdzie, i aden rzemielnik ja-

kiegokolwiek rzemiosa nie

znajdzie si wicej w tobie, i

huczenie myna nie bdzie wi-
cej syszane w tobie,

23. 1 wiato wiecy nie b-
dzie si wicej wiecia w to-

bie, i gos oblubieca i oblubie-

nicy nie bdzie wicej sysza-

ny w tobie; gdy kupcy twoi

byli wielkimi panami ziemski-

mi, gdy czarami twemi zwie-

dzionebyy wszystkie narody.

24. 1 w niem znalezion zosta-

a krew proroków i witych
i wszystkich pomordowanych
na ziemi.

ROZDZIA 19.

L Wesele Baranka 1—10. II. Biay ko i dzikie

zwierz, które z nim stacza bitw, 11—21.

T POTEM syszaem jakby
-*- wielki gos ludu licznego w
niebie, mówicego: Alleluja!

zbawienie i chwaa i cze i

moc Panu, Bogu naszemu.

2. Bo prawdziwe i sprawie-

dliwe s sdy jego; gdy os-
dzi t wielk wszetecznic,

która kazia ziemi wszete-

czestwem swojem, i pomci
si krwi sug swoich z rki jej.

3. 1 rzekli powtóre: Alleluja!

i dym jej wznosi si na wieki

wieków.
4. I upado dwudziestu czte-

rech starców i czworo zwie-

rzt, i oddali pokon Bogu, sie-

dzcemu na tronie, mówic:
Amen, Alleluja!

5. I wyszed gos z tronu,

mówicy: Chwalcie Boga na-

szego, wszyscy sudzy jego i

którzy si go boicie, i mali i

wielcy.

6. 1 syszaem gos, jakby lu-

du licznego, i jakby gos wielu

wód, i jakby gos silnych gro-

mów, mówicych : Alleluja

!

gdy obj panowanie Pan,

Bóg wszechmogcy;
7. Weselmy si i radujmy si,

i dajmy mu chwa; bo przy-

szo wesele Baranka, i maon-
ka jego przygotowaa si.

8. 1 dano jój, aby si obleka
w bisior czysty i wietny: al-

bowiem bisior to usprawiedli-

wienia witych.
9. 1 rzecze mi: napisz: Bogo-

sawieni, którzy s wezwani

na wieczerz weseln Baran

ka. I rzecze mi: to s pra-

wdziwe Sowa Bole.

10. I upadem do nóg jogo,

eby mu odda pokon; i r
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cze mi: patrz, aby tego nic

czyni; jam wspósuga twój i

braci twoich, którzy maj wia-
dectwo Jezusowe. Bogu oddaj

pokon; albowiem wiadectwo
Jezusowe jest to duch proro-

ctwa.

11. 11. I widziaem niebo o-

twarte, i oto, ko biay; a ten,

który siedzi na nim, nazywa
si Wierny i Prawdziwy, i w
sprawiedliwoci sdzi i wal-

czy.

12. A oczy jego jako pomie
ognia, i na gowie jego wiele

koron; i mia imi napisane,

którego nikt nie zna, tylko on

sam.

13. I przyodziany by szat
zmoczon we krwi, i imi jego

Sowo Boe.
14. I wojska niebieskie szy

za nim na koniach biaych, o-

bleczone w bisior biay i czy-

sty.

15. Iz ust jego wychodzi
miecz ostry, aby nim bi naro-

dy; i on pasie je lask ela-
zn, i on toczy kad wina za-

palczywoci i gniewu Boga
wszechmogcego.
16. I ma na szacie i na bio-

drach swoich imi napisane:

Król królów i Pan panów.
17. I widziaem jednego A-

nioa stojcego w socu, i za-

woa gosem wielkim, mó-
wic wszystkim ptakom lata-

jcym rodkiem nieba: chod-

cie i zgromadcie si na wie-

czerz wielkiego Boga,

18. Abyciejedli ciaa królów

i ciaa wodzów i ciaa moca-

rzy i ciaa koni i tych, którzy

siedz na nich, i ciaa wszyst-

kich wolnych i niewolników, i

maych i wielkich.

19. I widziaem dzikie zwie-

rz i królów ziemskich i woj-

ska ich zebrane, aby stoczy
bitw z siedzcym na koniu i z

wojskiem jego.

20. I pojmane zostao dzikie

zwierz, i z niem faszywy pro-

rok, który czyni cuda przed

niem, zwodzc niemi tych,

którzy przyjli znami dzikie-

go zwierzcia i oddawali po-

kon obrazowi jego. Oba yw-
cem wrzuceni zostali do je-

ziora ognistego, gorejcego
siark.

21. A inni pobici zostali przez

siedzcego na koniu, mieczem
wychodzcym z ust jego, i

wszystkie ptaki nasyciy si
ciaami ich.

ROZDZIA 20.

I. Szatan zwyciony na tysic lat, i tysiclecie

królestwa Chrystusowego 1—6. II. Szatan
znów rozwizany 7—10. UL Pierwsze zmar-
twychwstanie 11—15.

T WIDZIAEM Anioa zst-
-*- pujcego z nieba, który mia
klucz od przepaci i acuch
wielki w rce swojej.

2. I uchwyci smoka, wa
starodawnego, którym jest

29*



452 Objawienie . Jana, 20.

dyjabe i szatan, i zwiza go

na tysic lat;

3. 1 wrzuci go w przepa, i

zanikn go i pooy nad nim

piecz, aby nie zwodzi wi-
cej narodów, dopóki si nie wy-
peni tysic lat; a potem ma
by rozwizany na krótki czas.

4. I widziaem trony; a tym,

którzy usiedli na nich danyby
sd; i widziaem dusze poci-

nanych dla wiadectwa Jezu-

sowego i dla Sowa Boego, i

tych, którzy nie oddawali po-

konu dzikiemu zwierzciu, ani

obrazowi jego, i nie przyjli

znamienia jego na czoo swoje i

na rk swoj; i oyli i królo-

wali z Chrystusem tysic lat.

5. A inni z umarych nie oy-
li, dopóki si nie wypeni ty-

sic lat. To pierwsze zmar-

twychwstanie.

6.Bogosawiony i wity ten,

który ma udzia w pierwszem
zmartwychwstaniu; nad tymi

druga mier mocy nie ma, ale

bd kapanami Boga i Chry-

stusa, i królowa z nim bd
tysic lat.

II. 7. I gdy si skoczy ty-

sic lat, bdzie rozwizany sza-

tan z ciemnicy swojej,

8. I wyjdzie zwodzi narody,

które s na czterech kracach
ziemi, Goga i Magoga, aby je

zgromadzi do boju; liczba ich

jak piasek morski.

9. 1 wstpili na szeroko zie-

mi, i otoczyli obóz witych i

miasto umiowane. I zstpi o-

gie od Boga z nieba i poar
ich.

10. I dyjabe, który ich zwo-

dzi, wrzucony zosta w jezio-

ro ognia i siarki, gdzie dzikie

zwierz i faszywy prorok; i

bd mczeni we dnie i w no-

cy na wieki wieków.

III. 1 1 . 1 widziaem tron wiel-

ki biay, i siedzcego na nim,

od oblicza którego ucieka zie-

mia i niebo, i nie znalazo si
miejsca dla nich.

12. I widziaem umarych,
maych i wielkich, stojcych
przed Bogiem, i ksigi zostay
otwarte; i inna ksiga zostaa
otwarta, która jest ksig y-
wota ; i sdzeni byli umarli sto-

sownie do tego, co napisano by-

o w ksigach, wedug uczyn-

ków swoich.

13. I wydao morze umar-

ych, którzy w nieni byli, i

mier i pieko wyday umar-

ych, którzy w nich byli; i byli

sdzeni, kady wedug uczyn-

ków swoich.

14. 1 mier i pieko wrzuco-

ne zostay w jezioro ognisto.

To jest druga mier.
15. I jeli kto nie by 1

pisany w ksidze ywota,
wrzucony by w jezioro ogni-

ste.
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ROZDZIA 21.

I. Nowe niebo, nowa ziemia i nowa Jerozolima

1—27.

T WIDZIAEM niebo nowe i

-*- ziemi now ; albowiem pier-

wsze niebo i pierwsza ziemia

przeminy, i morza ju nie-

ma.

2. I ja, Jan, widziaem mia-

sto wite, Jerozolim now,
zstpujc od Boga z nieba,

przygotowan, jak oblubieni-

c przyozdobion dla ma
swego.

3. I syszaem gos wielki z

nieba mówicy: Oto przybytek

Boga midzy ludmi, i bdzie
mieszka z nimi ; i onibd lu-

dem jego, i sam Bóg bdzie z

nimi, jako Bóg ich.

4. I otrze Bóg wszelk z z

oczu ich; i mierci ju nie b-
dzie, ani smutku, ani krzyku,

ani boleci ju nie bdzie; al-

bowiem pierwsze rzeczy prze-

miny.
5. I rzek ten, który siedzia

na tronie: Oto, wszystko nowe
czyni. I mówi mi: napisz; bo

sowa te s prawdziwe i wier-

ne.

6. I rzek mi: Stao si. Jam
jest Alfa i Omega, pocztek i

koniec. Ja pragncemu dam
darmo ze róda wody ycia.
7. Kto zwyciy, odziedziczy

wszystko, i bd mu Bogiem, a

on mi bdzie synem.
8. Lecz bojaliwym i nie-

wiernym i obmierzym i za-

bójcom i wszetecznikom i cza-

rownikom i bawochwalcom i

wszystkim kamcom cz ich

dana bdzie w jeziorze gorej-

cym ogniem i siark; to jest

mier druga.

9. 1 przyszed do mnie jeden z

siedmiu Anioów, którzy mieli

siedem czasz napenionych sie-

dmiu plagami ostatecznemi, i

mówi ze mn i rzek: chod,
poka ci niewiast, oblubieni-

c Baranka.

10. I zaniós mi w duchu na
gór wielk i wysok, i poka-

za mi miasto wielkie, wit
Jerozolim, zstpujc z nieba

od Boga,
11. Majc chwa Bo; i

wiato jej podobna do ka-

mienia najkosztowniejszego,

jakby kamienia jaspisu, pro-

mieniejcego jak kryszta;

12. 1 majc mur wielki i wy-
soki, majc dwanacie bram, a

na bramach dwunastu Anioów
i wyryte imiona dwunastu po-

kole synów Izraelskich.

13. Od wschodu trzy bramy,
od pónocy trzy bramy, od po-

udnia trzy bramy, od zachodu
trzy bramy.
14. 1 mur miasta mia dwana-

cie fundamentów, a na nich

imiona dwunastu Apostoów
Baranka.

15. I ten, co mówi ze mn,
mia trzcin zot dla wymi-
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renia miasta i bram jego i

muru jego.

16. I miasto ley w czworo-

bok, i dugo jego taka jest,

jak i szeroko. I wymierzy
miasto trzcin na dwanacie ty-

sicy staj; i dugo i szero-

ko i wysoko jego s ró-

wne.

17.1 wymierzy mur jego na

sto czterdzieci cztery okcie
podug miary czowieczej, któ-

ra jest miar Anioa.
18. 1 budowa muru jego bya

z jaspisu; i miasto byo zoto
czyste, podobne do szka czy-

stego.

19.1 fundamenta muru miasta

ozdobione byywTszelkiemidro-

giemi kamieniami. Pierwszy

fundament jaspis, drugi sza-

fir, trzeci chalcedon, czwarty

szmaragd,

20. Pity sardoniks, szósty

karnijol, siódmy chryzolit, ó-

smy beryl, dziewity topaz,

dziesity chryzopras, jedena-

sty hijacynt, dwunasty ame-
tyst.

21. I dwanacie bram jest

dwanacie pere, i kada bra-

ma bya z jednej pery; i ulica

miasta zoto czyste, jak szko
przezroczyste.

22. I przybytku nie widzia-

em w niem; albowiem Pan,

Bóg wszechmogcy, jest przy-

bytkiem jego, i Baranek.

23. 1 miasto nie potrzebuje

ani soca ani ksiyca, aby
mu wieciy; albowiem chwa-
a Boa owiecia je, i wie-
cznikiem jego jest Baranek.

24. I narody zbawione cho-

dzi bd w wiatoci jego,

i królowie ziemscy wnosz
do niego chwa i cze swo-

j-
25. 1 bramy jego nie bd za-

mknite we dnie; nocy bo-

wiem tam nie bdzie.

26. 1 wnios do niego chwa
i cze narodów.

27. 1 nie wejdzie do niego nic

nieczystego, i nic, co czyni o-

brzydliwo i kamstwo, tylko-

ci, którzy s napisani w ksi-
dze ywota u Baranka.

ROZDZIA 22.

I. Rzeka wody ycia i drzewo ycia 1—5. II. Wie-
czne panowanie Boga 6— 17. III. Zakoczenia
18-21.

[" POKAZA mi rzek czyst
-*- wody ycia, jasn jak kry-

szta,wychodzc z tronu Boga
i Baranka.

2. Poród ulicy jego i z obu
stron rzeki drzewo ywota.
przynoszce owoc dwanacie
razy, wydajce kadego mie-

sica owoc swój; i licie drze-

wa ku uzdrowieniu narodów.

3. I nie bdzie ju nic prze-

kltego) i tron Boga i Ha ranka

bodzie w niin, i sudzy jego

suy mu bd,
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4. I ujrz oblicze jego, i imi
jego na czoach ich bdzie.

5. 1 nocy tara nie bdzie, i nie

bd potrzebowali wiecznika

i wiatoci sonecznej ; bo ich

Pan Bóg owieca, i królowa
bd na wieki wieków.

II. 6. I rzek mi: Te sowa
wierne s i prawdziwe, i Pan,

Bóg witych proroków, posa
Anioa swego, aby okaza su-

gom swym, co si ma sta
wkrótce.

7. Oto, przychodz wkrótce.

Bogosawiony, który zacho-

wuje sowa proroctwa ksigi

tej.

8. I ja, Jan, widziaem i sy-
szaem to. I gdym sysza i

widzia, upadem, aby odda
pokon u nóg Anioa, który mi

to pokazywa.
9. I mówi mi: patrz, aby te-

go nie czyni ; bo jestem wspó-
suga twój i braci twoich, pro-

roków i tych, co zachowuj
sowa ksigi tej; Bogu oddaj

pokon.
10. I mówi mi: nie piecztuj

sów proroctwa ksigi tej ; al-

bowiem czas. blizki jest.

11. Niesprawiedliwy niech

jeszcze czyni nieprawo, i

plugawy niech si jeszcze plu-

gawi; i sprawiedliwy niech je-

szcze czyni sprawiedliwo, i

wity niech si jeszcze uwi-
ci.

12.1 oto, przychodz wkrótce,

i zapata moja ze mn, abym
odda kademu wedug uczyn-

ków jego.

13. Jam jest Alfa i Omega,
pocztek i koniec, pierwszy i

ostatni.

14. Bogosawieni, którzy za-

chowuj przykazania jego, a-

by mieli prawo do drzewa y-
wota, i aby weszli bramami do

miasta.

15. Zewntrz za psy i cza-

rownicy i wszetecznicy i za-

bójcy i bawochwalcy i ka-
dy, który miuje i czyni kam-
stwo.

16. Ja, Jezus, posaem Anio-

a swego, aby wam wiadczy
o tem w zborach. Jam jest ko-

rze i ród Dawidowy, gwiazda

jasna i poranna.

17. I Duch i oblubienica mó-
wi: przyjd! i kto syszy,

niech rzecze: przyjd! i kto

pragnie, niech przyjdzie; i kto

chce, niech bierze wod ycia
darmo.

III. 18. wiadcz bowiem ka-
demu suchajcemu sów pro-

roctwa ksigi tj: jeli kto

przyda do tego, przyda mu te
Bóg plag opisanych w tej ksi-

dze;

19. I jeli kto ujmie ze sów
ksigi proroctwa tego, ujmie

te Bóg z udziau jego z ksigi
ywota i z miasta witego i

z tego, co napisane w tej ksi-
dze.
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20. Mówi ten, który wiad-
czy o tern: Tak, przyjd wkrót-

ce. Amen, tak; przyjd, Panie

Jezu!

Objawienie . Jana, 22.

21. aska Pana naszego
Jezusa Chrystusa niech b-
dzie z wami wszystkimi. A-
men.

Wszystkich Ksig Nowego Testamentu

KONIEC.
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KSIGA P 8ALM OW.

PSALM 1.

Ten Psalm jest innych psalmów przedmow, w któ-

rym opisuje: I. pobonych ludzi wasnoci, za-

bawy i bogosawiestwo doczesne: EL niepo-

bonych odmian, i na sdzie Boym poha-
bienie.

"DOGOSAWIONY m,
*-* który nie chodzi w radzie

niepobonych , a na drodze

grzesznych nie stoi, i na stoli-

cy namiewców nie siedzi;

2. Alew zakonie Paskimjest

kochanie jego, a w zakonie je-

go rozmyla we dnie i w nocy.

3. Albowiem bdziejako drze-

wo nad strumieniem wód wsa-

dzone, które owoc swój wydaje
czasu swego, a li jego nie

opada; i wszystko, cokolwiek

czyni bdzie, poszczci si.

4. Lecz nie tak niepoboni;

ale s jako plewa, któr wiatr

rozmiata.

5. Przeto si niepoboni na
sdzie nie ostoj, ani grzeszni-

cy w zgromadzeniu sprawiedli-

wych.
6. Albowiem zna Pan drog

sprawiedliwych; ale droga nie-

pobonych zginie.

PSALM 2.

I. Dawid dziwuje si zamysom bezboników prze-

ciwko Chrystusowi Panu, i nauce jego. II. De-

kret Boy nieodmienny o królestwie jego opo-

wiada, a przytem prorocki i kapaski jego

urzd opisujc, III. królów i sdziów upomina,
aby si Chrystusowi Panu poddali, upornym
upadek, a posusznym ask obiecujc.

T)RZECZE si poganie bun-
-*- tuj, a narody przemylaj
próne rzeczy?

2. Schodz si królowie ziem-

scy, a ksita radz spoem
przeciwko Panu, i przeciw po-

mazacowi jego, mówic:
3. Potargajmy zwizki ich, a

odrzumyod siebiepowrozy ich.

4. Ale ten, który mieszk w
niebie, mieje si; Pan szydzi

z nich.

5. Tedy bdzie mówi do nich

w popdliwoci swojej, a w
gniewie swoim przestraszy ich,

6. Mówic: Jamci postanowi
króla mojego nad Syonem, gó-

r wit moj.
7. Opowiem ten dekret: Pan

rzek do mnie: Syn mój jeste

ty, Jam ciebie dzi spodzi.
8. daj odemnie, a dam ci

narody dziedzictwo twoje; a
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osiado twoje, granice ziemi.

9. Potrzesz ich lask elazn,
a jako naczynie zduskie po-

kruszysz ich.

10. Teraze tedy zrozumiej-

cie, królowie, nauczcie si s-
dziowie ziemi!

11. Sucie Panu w bojani, a

rozradujcie si ze dreniem.
12. Pocaujcie syna, by si
sn nie rozgniewa, i zginli-

bycie w drodze, gdyby si
najmniej zapalia popdliwo
jego. Bogosawieni wszyscy,

którzy w nim ufaj.

PSALM 3.

I. Na mnóstwo, zo, i mowy uszczypliwe z Absa-

lomem przestawajcyeh uskara si. II.W obro-

nie Boej, i jego uchu askawem nadziej za-

sadziwszy, sobie pokój, a nieprzyjacioom upa-

dek obiecuje.

1. Psalm Dawidowy, gdy u-

cieka przed Absalomem, sy-

nem swoim.

2. T)ANIE, jako si namno-
-*- yo nieprzyjació mo-

ich! wiele ich powstaje przeci-

wko mnie.

3. Wiele ich mówi o duszy

mojej: Niema ten ratunku od

Boga. Sela.

4. Ale ty, Panie! jeste tarcz

moj, chwa moj, i wywy-
szajcym gow moje.

5. Gosem swym woaem do

Pana, a wysucha mi z góry

witej swojej. Sela.

6. Jam si ukad, i zasnem,
a ocuciem si; bo mi Pan pod-

piera.

7. Nie ulkn si wielu tysi-

cy ludu, którzy si na mi ze-

wszd zasadzili.

8. Powsta, Panie! wybaw
mi, Boe mój ! albowierae ty

uderzy w lice wszystkich nie-

przyjació moich, a zby nie-

zboników pokruszye.
9. Od Pana jest wybawienie,

a nad ludem twoim bogosa-
wiestwo twoje. Sela.

PSALM 4.

L Niewinnoci swej ufajc, Boga, ratownika swego.

o wysuchanie prosi. II. Przeciwko kamstwom
i potwarzom ludzi nieyczliwych obron Bo
si cieszy. III. Nieprzyjació do uznania upo-

mina, z obrony Paskiej bezpieczestwa sobie

otuch czynic.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Neginot psalm Dawido-
wy.
2. T^YSUCHAJ mi,

gdy ci wzywam, Bo-

e sprawiedliwoci mojej! któ-

ry mi sprawi przestrzestwo

w ucinieniu; zmiuj si nade-

mn, a wysuchaj modlitw

moje.

3. Synowie ludzcy, i dokde
chwa moje ly bdziecie,

miujc prónoci, a szukajc
kamstwa? Sela.

4. Wiedzcie, e Pan od-
czy sobie pobonego; wysu-
cha Pan, gdy zawoam do nie-

go.

5. Lkajcie si, a nie grzesz-

cie; rozmylajcie w sercach

swych, na oach waszych, a

umilkniecie. Sola.
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6. Ofiarujcie ofiary sprawie-

dliwoci, a ufajcie w Panu.

7. Wiele ich mówi: Któ
nam da oglda dobra? Ale ty,

Panie! podnie nad nami wia-
to oblicza twego.

8. 1 sposobisz wiksz rado
w sercu mojem, ni oni mie-

waj, gdy si im zboa ich i

wina ich obficie zrodz.
9. W pokoju si i poo i za-

sn, bo ty sam, Panie! czynisz,

e bezpiecznie mieszkam.

PSALM 5.

I. Dawid od Sauk i pochlebców jego uciniony
prosi Pana, eby go wysucha-, i sd sprawie-

dliwy nad niepobonymi wykona. II. Obie-

cuje mu za to weso piosneczk i z innymi
chwalcami.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Nechylot psalm Dawi-
dowy.

2. pKZYJMIJ, Panie! w
-*- uszy swe sowa moje, i

wyrozumij dolegoci moje.

3. Suchaj pilnie gosu woa-
nia mego, królu mój, i Boe
mój! bo si modl tobie.

4. Panie! rano usysz gos
mój; rano przedo, modli-

tw moje, i bd wyglda po-

mocy.
5. Albowiem ty, o Boe! nie

kochasz si w nieprawoci, a

nie zmieszka z tob zonik.
6. Nieostoj si szaleni przed

oczyma twemi : ty masz w nie-

nawici wszystkich, którzybro-

j nieprawoci.

7. Wygubisz tych, którzy mó-

wi kamstwo; mem krwa-

wym i zdradliwym brzydzi si
Pan.

8. Aleja w obfitoci miosier-

dzia twego wnijd do domu
twego, a pokoni si w kocie-

le twoim witym, w bojani
twojej.

9. Panie! prowad mi w spra-

wiedliwoci twojej dla nieprzy-

jació moich, a wyprostuj przed

obliczem mojem drog twoje.

10. Bo niemasz nic szczerego

w ustach ich; wntrznoci ich

zoliwe, gardo ich jako grób

otwarty, jzykiem swym po-

chlebiaj.

11. Spustosz ich, o Boe!
Niech upadn od rad swoich;

dla wielkoci przestpstwa ich

rozpd ich, poniewa s od-

pornymi tobie.

12. A niechaj si rozwesel
wszyscy, co ufaj w tobie; na
wieki niech wykrzykuj, gdy
ich ty szczyci bdziesz, i roz-

raduj si w tobie, którzy mi-

uj imi twoje.

13. Albowiem ty, Panie! spra-

wiedliwemu bogosawi b-
dziesz, a zastawisz go, jako

tarcz, dobrotliwoci twoj.

PSALM 6.

I. Na ciele i duszy schorzay modli si Bogu, eby
surowoci zaniechawszy, onemu dla chway
swój wieku przeduy. II. Tuszy, e Bóg gos
jego wysucha, a nieprzyjació upadkiem jego

nie ucieszy.

1. Przedniejszemu piewako-
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wi na Neginot i Seminit psalm

Dawidowy.

2. "DANIE! w popdliwoci
-*- twojej nie nacieraj na

mi, a w gniewie twoim nie

karz mi.
3. Zmiuj si nademn, Pa-

nie! bomci mdy; uzdrów mi,
Panie! bo si strwoyy koci
moje,

4. I dusza moja bardzo jest

zatrwoona ; ale ty, Panie ! po-

kde?
5. Nawró si, Panie! wyrwij

dusz moje; wybaw mi dla

miosierdzia twego;

6. Albowiem w mierci nie-

masz pamitki o tobie, a w gro-

bie któ ci wyznawa bdzie?

7. Spracowaem si od wzdy-
chania mego ; opywa nakad
noc pociel moja, a oe moje

mokre jest od ez.

8. Zamio si dla gniewu oko

moje, a zstarzaa si twarz mo-

ja dla wszystkich nieprzyjació

moich.

9. Odstpcie odemnie wszys-

cy, którzy czynicie niepra-

wo; albowiem Pan usysza
gos paczu mojego.

10. Usysza Pan prob mo-

je; Pan modlitw moje przyj.
1 1

.

Niech si zawstydz i bar-

dzo zatrwo wszyscy nieprzy-

jaciele moi; niech ty podadz,
a niech prdko pohabieni b-
d.

PSALM <.

I. Modli si, aby go Pan Bóg od nieprzyjació wy-
bawi, IT. spraw jego rozsdzi, i w sprawiedli-

woci swojej nieprzyjació pokara, a ze zamy-
sy ich na nich samych obróci.

1. Syggajon Dawidowe, które

piewa Panu dla sów Chusy,
syna Jemini.

2. pANIE, Boe mój! w to-

-*- bie ufam ; wybawe mi
od wszystkich przeladowców
moich, i wyzwól mi;
3. By sn duszy mojej nie

porwa jako lew, a nie rozszar-

pa, gdyby nie byo, ktoby j
wybawi.
4. Panie, Boe mój! jelim to

uczyni, ajeli jest nieprawo
w rkach moich;

5. Jelim ze odda temu, któ-

ry ze mn w pokoju mieszka;
jeliem nie wyrwa tego, któ-

ry mi drczy bez przyczy-

ny:

6. Niechaje przeladuje nie-

przyjaciel dusz moje, a niechaj

pochwyci, i podepcze na ziemi

ywot mój, a saw moje niech

zagrzebie w proch. Sela.

7. Powstae, Panie! w po-

pdliwoci twojej, podnie sio

przeciwkowciekoci nieprzy-

jació moich, ocu si, a obró
si ku mnie; bo ty sd posta-

nowi
;

8. Tedy si do ciebie zbio/.\

zgromadzonio narodów ; dla

niob tedy usid na wysoko-

ci.

i). Tan bdzie sadzi n;
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dy. Osde mi, Panie! we-

dug sprawiedliwoci mojej, i

wedug niewinnoci mojej, któ-

ra jest przy mnie.

10. Nieche, prosz, ustanie

zo niepobonych , a umo-
cnij sprawiedliwego, który do-

wiadczasz serc i wntrznoci,
o Boe sprawiedliwy!

11. Bóg jest tarcz moj, któ-

ry wybawia ludzi serca szcze-

rego.

12. Bóg jest sdzi sprawie-

dliwym; Bóg obrusza si co

dzie na niezbonego.

13. Jeli si nie nawróci, na-

ostrzy miecz swój; uk swój

wycign, i nagotowa go.

14. Zgotowa na bro mier-
teln, a strzay swoje na prze-

ladowników przyprawi.
15. Oto rodzi nieprawo,

bo pocz bole; ale porodzi

kamstwo.
16. Kopa dó, i wykopa go;

ale wpadnie w dó, który sam
uczyni.

17. Obróci si bole jego na

gow jego, a na wierzch go-
wy jego nieprawo jego spa-

dnie.

18.Bd wysawia Pana we-
dug sprawiedliwoci jego, a

bd piewa imieniowi Pana
najwyszego.

PSALM 8.

Dawid I. wysawia wielmono Bo, któr i dzia-

tki na nanb nieprzyjació jego wysawiaj. II.

Pokazuje, e ta znaczna jest przy stworzeniu

wszystkich rzeczy, i w naprawie czowieka
przez Chrystusa rana.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Grittyt psalm Dawidowy.

2. T>ANIE, Panie nasz! ja-

-*- ko zacne jest imi two-

je po wszystkiej ziemi! który
wyniós chwa twoje nad nie-

biosa.

3. Z ust niemowiatek i ss-
cych ugruntowae moc tw
dla nieprzyjació twoich, aby
wyniszczy nieprzyjaciela, i te-

go, który si mci.
4. Gdy si przypatruj nie-

biosom twoim, dzieu palców
twoich, miesicowi i gwiazdom,
które wystawi.
5. Tedy mówi: Có jest czo-

wiek, i na pamitasz? albo

Syn czowieczy, i go nawie-

dzasz ?

6. Albowiem mao mniejszym
uczynie go odAnioów, chwa-

i czci ukoronowae go.

7. Dae mu opanowa spra-

wy rk twoich, wszystko pod-

da pod nogi jego.

8. Owce i woy wszystkie,

nadto i zwierzta polne.

9. Ptastwo niebieskie, i ryby
morskie, i cokolwiek chodzi po

cieszkach morskich.

10. Panie , Panie nasz ! ja-

ko zacne jest imi twoje po

wszystkiej ziemi!

PSALM 9.

I. Po zwycistwie nad Golijatem trymfujc, Boskim
je sdom przypisuje. II. Na obron Bo, eby
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si spuszczali ubodzy a utrapieni, upomina.
UL Boga prosi, eby i na potra przy nim sta-

wa.

1. Przedniejszemu piewako-
wi, na Halmutlabben pie Da-
widowa.

2. TVD wysawia Pana
-*-* ze wszystkiego serca

mego ; opowiada bd wszyst-

kie cuda twoje.

3. Rozwesel si, i rozraduj
si w tobie; bd piewa imie-

niowi twemu, o Najwyszy!
4. e si obrócili nieprzyja-

ciele moi na wstecz: upadli i

poginli od oblicznoci twojej.

5. Bo ty odprawi sd mój,

i spraw moje ; zasiade na sto-

licy, Sdzia sprawiedliwy.

6. Rozgromie pogan, zatra-

cie zonika, imi ich wyga-
dzie na wieki wieczne.

7. O nieprzyjacielu! aza wy-
konane s spustoszenia twoje

na wieczno? Poburzye
miasta? i owszem ich samych
pamitka zgina z niemi.

8. Ale Pan na wieki trwa;

zgotowa stolic swoje na sd.
9. On bdzie sdzi okrg

ziemi w sprawiedliwoci, i os-
dzi narody w prawoci.
10. I bdzie Pan ucieczk u-

bogiemu, ucieczk czasu uci-

sku.

11. I bd ufa w tobie, któ-

rzy znaj imi twoje ; albowiem

nie opuszczasz tych, Panie!

którzy ci szukaj,
12. piewajcie Panu, który

mieszka na Syonie; opowiadaj-

cie midzy narodami sprawy
jego.

13. Bo on szuka krwi, i maja
w pamici, a nie zapomina wo-
ania utrapionych.

14. Zmiuj si nademn, Pa-
nie! obacz utrapienie moje od

tych, którzy mi maj w nie-

nawici, ty, co mi wyrywasz
z bram mierci.

15. Abym opowiada wszyst-

kie chway twoje w bramach
córki Syoskiej, weselc si w
zbawieniu twojem.

16. Zanurzeni s poganie w
dole, który uczynili; w sieci,

któr skrycie zastawili, uwi-
za noga ich.

17. Oznajmi si Pan, gdy
uczyni sd; w sprawie rk
swoich si zonik usidli.

Rzecz godna rozmylania ! Se-

la.

18. Niepoboni si obróc do

pieka, wszystkie narody, któ-

re zapominaj Boga.

19. Bo nie bdzie na wieki

zapamitany ubogi ; oczekiwa-

nie ndznych nie zginie na wie-

ki.

20. Powstae, Panie! niech

si nie zmaenia miertelny czo-

wiek; a niech narody osadzone

bd przed tob.

21. Panie! pne na nie strach,

aby pozna) narody, i sn. In.

mi miertelnymi. Sela.
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PSALM 10.

I. Prosi, eby go Bóg nie odstpowa, gdy nieprzy-

jaciel Boga bluni, chcc jako lew pore nie-

winnych. II. Cieszy si, e si Pan podejmie

utrapionych, a okrutników uskromi.

T)ANIE ! przecze stoisz z da-
-*- lka? przecze si ukry-

wasz czasu ucisku?

2. Zonik z hardoci przela-

duje ubogiego; niechaje bd
uchwyceni w chytrych zamy-
sach, które zamylaj.
3. Bo si chlubi niezbonik w
podliwociach duszy swojej,

a akomy bogosawi sobie a

drani Pana.

4. Niepobony dla pychy, któ-

r po sobie pokazuje, nie pyta

si o Boga; wszystka myl je-

go, e niemasz Boga.

5. Darz mu si drogi jego na
kady czas; dalekie s sdy
twoje od niego; sapa przeciw-

ko wszystkim nieprzyjacioom
swym.
6. Mówi w sercu swem: Nie
bd wzruszony od narodu do

narodu; bo si nie boj ze-
go.

7. Usta jego pene s zorze-

czestwa, i chytroci, i zdrady;

pod jzykiem jego uprzykrze-

nie i nieprawo.
8. Siedzi, czyhajc we wsiach,

w skrytociach zabija niewin-

nego; oczy jego upatruj ubo-

giego.

9. Czyha w skrytern miejscu,

jako lew wjamie swojej ; dybie

jakobyuchwyciubogiego, ua-

piwszy go cignie do sieci swo-

jej-

10. Przypada, przytula si, i

rzuca si moc swoj na wiele

ubogich.

1 1

.

Mówi w sercu swem : Za-

pomniaci tego Bóg; zakry o-

blicze swoje, nie ujrzy na wieki.

12. Powstae, Panie Boe!
podnie rk twoje; nie zapo-

minaje ubogich.

13. Przecze niezbonik dra-

ni Boga, mówic w sercu

swem: Nie bdziesz si o tern

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 niepobo-
nego i zonika, dowiaduj si
o jego niezbonoci, a go nie

stanie.

16. Pan jest królem na wieki

wieczne; ale narody zgin z

ziemi jego.

17. doci pokornych wy-
suchiwasz,Panie! utwierdzasz

serca ich, nachylasz ku nim
ucha twojego.

18. Aby sd uczyni sierocie

i chudzinie, aby go wicej nie

trapi czowiek miertelny na
ziemi.

PSALM 11.
I. Przyroawia tym, co si z nadziei jego namie-

wali. II. Cieszy si, e Bóg wszystko widzi,

który swoich dowiadcza i onych miuje, a
niepobonych srodze karze.
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1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

\\T PANU ja ufam. Jako
* * tedy mówicie duszy mo-

jej: Ulatuj jako ptak z góry
swojej?

2. Bo oto niepoboni naci-
gaj uk, przykadaj strza
sw na ciciw, aby strzelali

w ciemnoci na uprzejmych
sercem.

3. Ale zamysy ich bd ska-

one; bo sprawiedliwy có u-

czyni?
4. Pan jest w kociele wi-

tem swoim, stolica Paska jest

na niebie; oczy jego upatruj,

powieki jego dowiadczaj sy-

nów ludzkich.

5. Pan dowiadcza sprawie-

dliwego; ale niepobonego i

miujcego nieprawo ma w
nienawici dusza jego.

6. Wyleje jako deszcz na nie-

pobonych sida, ogie i siar-

k, a wicher bdzie czstk kie-

licha ich.

7. Bo sprawiedliwy Pan, spra-

wiedliwo miuje, na szczere-

go patrz oczy jego.

PSALM 12.
L Prosi Pana, aby pobonych od ucisku i obudy

pochlebców zachowa. II. Cieszy si pewnoci
zniszczenia niezbonych,a pobonych wybawie-
nia. HI. Powtarza prob sw o zachowanie
wiernych, przeciwko bezbonym.

1. Przedniejszemu piewako-
wi Seminit, pie Dawidowa.
2. T>ATUJ, Panie! bo ju

-*-^ niestaje miosiernego,

a wyginli uprzejmi z synów
ludzkich.

3. Kady mówi kamstwo z
blinim swoim: usty pochlebne-

mi, dwojakiem sercem mówi.
4. Niechaje Pan wytraci

wszystkie wargi pochlebne, i

jzyk mówicy rzeczy wynio-
se.

5. Którzy mówi: Jzykiem
naszym przewiedziemy, wargi
nasze za nami s, któ jest pa-

nem naszym?
6. Dla zniszczenia ubogich, i

dla woania ndznych teraz po-

wstan, mówi Pan; postawi w
bezpiecznoci tego, na którego

sida stawiaj.

7. Sowa Paskie s sowa
czyste, jako srebro wypawio-
ne w piecu glinianym, siedm
kro przelewane.

8. Ty, Panie! zachowaj ich;

strze ich od rodzaju tego a
na wieki.

9. Ze wszystkich stron niepo-

boni kr, gdy wywyszeni
bywaj najpodlejsi midzy sy-

nami ludzkimi.

PSALM 13.

I. Uskara si, e Pan pomoc sw w utrapieniu je-
" Pr 'go odwacza. II. Prosi o wiebawienie, a';

Srzeciwnicy jego nie chepili, Pana za to chwa-
obiecujc.

1. Przedniejszemu piewako-
wi pie Dawidowa.

2. T\OKDE Panie? Za

*rf\ pomniaze mi na wie-

ki? dokde akrywa<5 be-
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dziesz oblicza twego przede-

mn?
3. Dokde si bd radzi w

duszy swojej, a trapi w sercu

mojem przez cay dzie? Do-
kde si bdzie wywysza
nieprzyjaciel mój nademn?
4. Wejrzyje, wysuchaj mi,

Panie, Boe mój ! owie oczy

me, bym sn nie zasn w
mierci

;

5. By sn nie rzek nieprzy-

jaciel mój: Przemogem go;

aeby si nieprzyjaciele moi

nie radowali, gdybym si za-

chwia.
6. Ale ja w miosierdziu two-

jem ufam: rozraduje si serce

moje w zbawieniu twojem; b-
d piewa Panu, e mi da
wiele dobrego.

PSALM 14.

I. Szalestwo i zo synom ludzkim przypisawszy,

Boem dowiadczeniem tego potwierdza, fi.

Zym strach i pohabienie, a dobrym wyba-
wienie obiecuje.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

2. pUPI rzek w sercu

^-^swojem : NiemaszBoga.
Popsowali si, obrzydliwymi

si stali w zabawach swoich:

niemasz, ktoby czyni dobrze.

3. Pan z niebios spojrza na
synów ludzkich, aby obaczy,
byliby kto rozumny i szuka-

jcy Boga.

4. Ale wszyscy odstpili, je-

dnako si nieuytecznymi sta-

li; niemasz, ktoby czyni do-

brze, niemasz i jednego.

5. Aza nie wiedz wszyscy
czyniciele nieprawoci, e po-

eraj lud mój, jako wic chleb

jedz? ale Pana nie wzywaj.
6. Tam si bardzo ulkn,
gdy Bóg jest przy narodzie

sprawiedliwego.

7. Habicie rad ubogiego;

ale Pan jest nadziej jego.

8. Któ da z Syonu wybawie-
nie Izraelowi? Gdy zasi wy-
prowadzi Pan z wizienia lud

swój; rozraduje si Jakób, a

Izrael si rozweseli.

PSALM 15.

Prawdziwych czonków pielgrzymujcego i tryum-
fujcego kocioa Boego cnoty i wasnoci
opisawszy, trwao im wieczn obiecuje.

1. Pie Dawidowa.

"DANIE! któ bdzie przeby-
-*- wa w przybytku twoim?
Któ bdzie mieszka na wi-
tej górze twojj?
2. Ten, który chodzi w nie-

winnoci, i czyni sprawiedli-

wo, a mówi prawd w sercu

swojem;
3. Który nie obmawia jzy-

kiem swoim, nic zego nie czyni

bliniemu swemu, ani zelywo-
ci kadzie na bliniego swe-

go;

4. Przed którego oczyma
wzgardzony jest niezbonik,

ale tych, którzy si boj Pana,

ma w uczciwoci; który, cho
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przysie z szkod swoj, nie

odmienia;

5. Który pienidzy swych nie

daje na lichw, i darów prze-

ciwko niewinnym nie przyj-

muje. Kto to czyni, nie za-

chwieje si na wieki.

PSALM 16.
I. Prosi Dawid, eby go Bóg zachowa, gdy on w

nim ufa. II. Upewnia si o przytomnoci Bo-

ej, o zmartwychwstaniu swojm, i o otrzyma-

niu ywota wiecznego.

1. Zota pie Dawidowa.
2. OTRZEmi,oBoe!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 ukusz ze krwi
mokrych ofiar ich, ani wezm
imion ich w usta moje.

5. Pan jest czstk dziedzic-

twa mego, i kielicha mego, ty

zatrzymujesz los mój.

6. Sznury mi przypady na

miejscach wesoych, a dzie-

dzictwo wdziczne przyszo na
mi.
7. Bd bogosawi Pana,

który mi da rad, gdy i w no-

cy wicz mi nerki moje.

8. Stawiaem Pana zawsze
przed oczyma swemi; a i on

jest po prawicy mojej, nie b-
d wzruszony.

9. Przeto uweselio si serce

moje, a rozradowaa si chwa-

a moja; dotego ciao moje
mieszka bdzie bezpiecznie.

10. Bo nie zostawisz duszy

mojej w grobie, ani dopucisz
witemu twemu oglda ska-

enia.

11. Oznajmisz mi drog y-
wota; obfito weselajest przed

obliczem twojóm, rozkoszy po

prawicy twojej a na wieki.

PSALM 17.

I. Boga prosi o ratunek przeciw Saulowi i pomoc-
nikom jego. II. Przekada mu wiar, szcze-

ro, niewinno i ufno swoje w nim.

1. Modlitwa Dawidowa.

T^YSUCHAJ, Panie!
* * sprawiedliwo moje

:

miej wzgld na woanie moje;

przyjmij w uszy modlitw mo-

je, któr czyni usty nieobu-

dnemi.

2. Od oblicznoci twojej sd
mój niech wynijdzie; oczy two-

je niech patrz na uprzejmo.
3. Dowiadczye serca me-

go, nawiedzie je w nocy; do-

wiadczye mi ogniem, ale
nic nie znalaz; myli moje nie

uprzedzaj ust moich.

4. Co si tknie spraw ludzkich

wedug sowa ust twoich, chro-

niem si dragi okrutnika.

5. Zatrzymuj kroki moje na

drogach twych, aby si nic

chwiay nogi moje.

6. Ja ci wzywani, bo mi
w\ slueliiwasz. Hoe! Nako
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ucha twego ku mnie, wysuchaj
sowa moje.

7. Oka miosierdzie twoje,

ty, który ochraniasz ufajcych
w tobie od tych, którzy po-

wstawaj przeciwko prawicy

twojej.

8. Strze mi jako renicy
oka; pod cieniem skrzyde
twoich ukryj mi.
9

.

Przedtwarzniepobonych,
którzy mi niszcz, przed nie-

przyjaciómi duszy mojej, któ-

rzy mi ogarnli.

10. Tukiem swoim okryli si;

hardzie mówi usty swemi.

11. Gdziekolwiek idziemy,

obtoczyli nas; oczy swe nasa-

dzili, aby nas potrcili ku zie-

mi.

12. Kady z nich podobien

jest lwowi pragncemu upu, i

lwiciu siedzcemu w jamie.

13. Pow^stae, Panie! u-

przed twarz jego, potra go,

wyrwij dusz moje od niezbo-

nego 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 syno-

wie ich, a zostawiaj ostatki

swoje dzieciom swoim.

15. Ale ja w sprawiedliwoci

ogldam oblicze twoje; gdy si
ocuc, nasyconybd obrazem
obliczuoci twojej.

PSALM 18.

I. Wysawia Boga, e nieprzyjació jego porazi i

królestwo mu spokojne przywróci. II. Opisuje

fiomoc Bo, i z niebezpieczestwa wywaenie.
II. Niewinno" sw pokazu wszy, dobrych busk

i obron Pask cieszy, zym zasie. kani prze-

graa.

1. Przedniejszemu piewako-
wi pie Dawida, sugi Pa-
skiego, który mówi do Pana
sowa tej pieni onego dnia,

gdy go Pan wyrwa z rk
wszystkich nieprzyjació jego,

i z rki Saulowej ; i rzek

:

2. T30ZMIUJ si cie-

-" bie, 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 mo-
ja.

4. Wzywaem Pana chwa-
lebnego, a od nieprzyjació mo-
ich byem wybawiony.
5. Ogarny mi byy boleci

mierci, a potoki niepobonych
zatrwoyy mi.
6. Boleci grobu ogarny
mi byy, zachwyciymi sida
mierci.

7. W utrapieniu mojeni wzy-
waem Pana, i wToaem do Bo-

ga mego; wysucha z kocio-
a swego gos mój, a woanie
moje przed oblicznoci jego

przyszo do uszówr jego.

8. Tedy si ziemia wzruszya
i zadraa, a fundamenty gór

zatrzasny si, i wzruszyy
si od gniewu jego.
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9.Wystpowa dym z nozdrzy

jego, wgle si rozpaliy od

niego.

10. Nakoni niebios, i zst-

pi, a ciemno bya pod noga-

mi jego.

11. A wsiadszy na Cheruba,

lata; lata na skrzydach wia-
7 v

trowych.

12. Uczyni sobie z ciemnoci
ukrycie, okoo siebie namiot

swój z ciemnych wód, i z g-
stych oboków.
13. Od blasku przed nim ro-

zeszy si oboki jego, grad i

wgle ogniste.

14. I zagrzmia na niebie

Pan, a Najwyszy wyda gos
swój, grad i wgle ogniste.

15. Wypuci strzay swe, i

rozproszy ich, a byskawica-
mi gstemi rozgromi ich.

16. I okazay si gbokoci
wód, a odkryte s grunty wia-
ta na tukanie twoje, Panie! i

na tchnienie wiatru nozdrzy

twoich.

17. Posawszy z wysokoci
zachwyci mi ; wycign mi
z wód wielkich.

18. Wyrwa mi od mocnego
nieprzyjaciela mego, i od tych,

którzy mi mieli w nienawici,

cho byli mocniejszymi nad
mi.
19. Uprzedzili mi byli w

dzie utrapienia mego; ale Pm n

by podpor moj.
20. I wywiód mi na prze

strzestwo ; wyrwa mi, i mi
umiowa.
21. Nagrodzi mi Pan wedug

sprawiedliwoci mojej ; wedug
czystoci rk moich odda mi.

22. Bom strzeg dróg Pa-
skich, anim odstpi niezbouie

od Boga mego.
23. Bom mia wszystkie sdy

jego przed oczyma memi, a u-

staw jego nie odrzucaem od

siebie.

24. Owszem, byem szczerym

przed nim, a strzegem si od

nieprawoci mojej.

25. Przeto odda mi Pan we-

dug sprawiedliwoci mojej,

wedug czystoci rk moich,

która bya przed oczyma jego.

26. Ty, Panie! z miosiernym
miosiernie si obejdziesz, a z

mem szczerym szczerze so-

bie postpisz.

27. Z uprzejmym uprzejmie

si obejdziesz, a z przewrotnym
przewrotnie sobie postpisz;

28. Albowiem ty lud utrapio-

ny wybawisz, a oczy wyniose
poniysz.

29. Ty zaiste rozwieeisz po-

chodni moje; Pan, Bóg mój.

owieci ciemnoci moje.

30. Gdy z tob przebiem
'si przez wojsko, a z Bogiem
moim przeskoczyem mur.

31. Droga Hoa doskonal
jest; sowo Paskie jest o-

gniem wypawione.Tarczjest

wszystkich, którzy u nim u faja.
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o2. Bo któ jest Bóg, oprócz

Pana? a kto opok, oprócz Bo-

ga naszego?

33. On jest Bogiem, którymi
opasuje moc, a czyni prost
drog moje.

34. Krzepi nogi moje jako je-

lenie, a na wysokich miejscach

moich stawia mi.
35. wiczy rce moje do boju,

tak, i krusz uk miedziany

ramionami swemi.

36. Dae mi t tarcz zba-

wienia twego, a prawica twoja

podpieraa mi, i dobrotliwo
twoja uwielmoya mi.
37. Rozszerzye kroki moje

podemn, tak, ze si nie za-

chwiay golenie moje.

38. Goniem nieprzyjació

moich, a docignem ich: i nie

wróciem si, aem ich wytra-

ci.

39. Poraziem ich tak, i nie

mogli powsta; upadli pod no-

gi moje.

40. Ty mi opasa moc ku
bitwie; powstawajcych prze-

ciwko mnie obalie pod mi.
41. Podae mi ty nieprzy-

jació moich, abym tych, któ-

rzy mi nienawidz, wykorze-

ni.

42. Woai, ale nie by, kto-

by ich wybawi; do Pana, ale

ich nie wysucha.
43. 1 potarem ich, jako proch

od wiatru; jako boto na uli-

caci podeptaem ich.

44. Wyrwae mi od zwad
ludzkich, a postawie mi go-w narodom ; lud, któregom nie

zna, suy mi.

45. Skoro usyszeli, byli mi
posuszni; cudzoziemcy obu-
dnie mi si poddawali.

46. Cudzoziemcy opadli, a

dreli w zamknieniach swoich.

47. yje Pan, bogosawiona
opoka moja; przeto niech b-
dzie wywyszony Bóg zbawie-

nia mego.
48. Bóg jest, który mi zleca

pomsty, i podbija mi narody.

49. Ty wybawiciel mój od

nieprzyjació moich; ty mi
nad powstawajcych przeciw-

ko mnie wywyszy; od ma
drapienego wyrwae mi.
50. Przeto ci, Panie! bd
wyznawa midzy narodami, a

bd piewa imieniowi twemu.
51. Bo zacnie wybawi kró-

la swego, a czynisz miosier-

dzie pomazacowi swemu Da-
widowi, i nasieniu jego, a na

wieki.

PSALM 19.

I. Moc i mdro Bosk wszystkiemu wiatu jawn
by pokazuje: z porzdku i cbrotów niebie-

skich , i wypuszczania gosu Ewangielii na
wszystkie kraje wiata. II. P nu si modli o

grzechów tajnych odpuszczeni

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.
2. ^IEBIOSA opowiadaj
-^ chwa Bo, a dzieo

rk jego rozpostarcie oznaj-

muje.
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3. Dzie dniowi podaje sowo,
a noc nocy pokazuje umiejt-

no,
4. Niemasz jzyka ani mowy,

gdzieby gosu ich sycha nie

byo.
5. Na wszystk ziemi wy-

szed porzdek ich, a na ko-
czyny okrgu ziemi sowa ich

;

socu na nich namiot wysta-

wi.
6. A to jako oblubieniec wy-

chodzi z onicy swojej ; raduje

si jako olbrzym, który ma bie-e w drog.
7. Wychodzi od koczyn nie-

bios, a obchodzi je a do ko-
czyn ich, a niemasz nic, coby
si mogo ukry przed gorcem
jego.

8. Zakon Paski jest dosko-

nay, nawracajcy dusz; wia-
dectwo Paskie wierne, dawa-

jce mdro nieumiejtnemu.

9. Przykazania Paskie s
prawe , uweselajce serce

;

przykazanie Paskie czyste,

owiecajce oczy.

10. Boja Paska czysta,

trwajca na wieki; sdy Pa-
skies prawdziwe, a przytem i

sprawiedliwe

;

11. Podliwsze nad zoto, i

nad wiele najwyborniejszego

zota, i sodsze nad miód i nad
plastr miodowy.
1 2

.

Sugate twój bywa owie-
cony przez nie; a kto ich prze-

strzega, odnosi zapat wielk*

13. Ale wystpki któ zrozu-

mie? od tajemnych wystpków
oczy mi.
14. I od swawolnych zacho-

waj sug twego, aby nie pa-

nowali nademn; tedy dosko-

naym bd, a bd oczyszczo-

ny od przestpstwa wielkiego.

15. Nieche bd przyjemne

sowa ust moich, i rozmylanie
serca mego przed obliczem two-

jem, Panie, skao moja, i od-

kupicielu mój

!

PSALM 20.

Lud Izraelski 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 piewako-
wi psalm Dawidowy.

2. I^TIECH ci Pan wysu-
-^ cha w dzie utrapie-

nia; niech ci wywyszy imi
Boga Jakóbowego.
3. Niech ci zele ratunek z

witnicy, a z Syonu niech c
podeprze.

4. Niech wspomni na wszyst-

kie ofiary twoje, a caopalenia

twoje niech w popió obróci.

Sela.

5. Niech ci da wszystko we-

dug serca twego, a wszelk
rad twoje niech wypeni.
6. Rozweselimy si w wyba-

wieniu twojem, a w imieniu

Boga naszego chorgiew pod-

niesiemy; niech wypeni Pan
wszystkie proby twoje.
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7. Terazemy poznali, i Pan
wybawi pomazaca swego, a

i go wysucha z nieba swego
witego przez zbawienn moc
prawicy swojej.

8. Jedni w wozach, a drudzy

w koniach ufaj; ale my na

imiPana,Boga naszego, wspo-

minamy.
9. Oni polegli i upadli, a my-
my powstali, i ostoimy si.

10. Panie! ty nas zachowaj,

a król nas niech wysucha w
dzie woania naszego.

PSALM 21.

Izraelczycy dzikuj Bogu za zwycistwa, i za inne

bogosawiestwa, które Dawidowi dawa, wy-
chwalajc wiar i ufno jego w Panu. II.

Chlubi si nadziej o zgadzeniu nieprzyjació.

Hf. Prosz Pana o dalszy ratunek, wzdiczno
obiecujc.

1. Przedniejszemu piewako-
wi pie Dawidowa.

2. T)ANIE! w mocy twojej
-*- raduje si król, a w

zbawieniu twojem wielce si
weseli.

3. Dae mudo serca je-

go, a proby ust jego nie od-

mówie mu. Sela.

4. Albowime go uprzedzi
bogosawiestwy hojnemi

;

woye na gow jego koro-

n ze zota szczerego.

5. Prosi ci o ywot, a dae
mu przeduenie dni na wieki
wieków.
6. Wielka jest chwaa jego
w zbawieniu twojem; chwa

i zacnoci przyodziae go;

7. Bo go wystawi na roz-

maite bogosawiestwo a na

wieki; rozweselie go wese-

lem oblicza twego.

8. Gdy król nadziej ma w
Panu, a z miosierdzia Najwy-
szego nie bdzie poruszony.

9. Znajdzie rka twojawszyst-

kich nieprzyjació twoich, pra-

wica twoja dosie wszystkich,

co ci w nienawici maj.
10. Uczynisz ich jako piec

ognisty czasu gniewu twego;

Panw popdliwoci swojej wy-
traci ich, a ogie ich pore.
11. Plemi ich z ziemi wygu-

bisz, a nasienie ich z synów
ludzkich.

12. Albowiem czyhali na two-

je ze; zmylali rad, której

dowie nie mogli.

13. Przeto wystawisz ich za

cel; ciciw tw wycigniesz
przeciwko twarzy ich.

14. Podniee si, Panie! w
mocy twojej, tedy bdziemy
piewa i wysawia mono
twoje.

PSALM 22.

I. Wystawia nam prorok w osobie swej Syna Bo-
ego, w mkach krzyowych, Ojcu si modl-
cego, opisujc jego ufno, uszczypki nieprzy-
jacielskie, utrapienia i krzywdy. II. Króle-
stwo jego wystawia, którego dóbr wszystkie
narody zaywajc, Bogu do posug obwiza
si miay.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na czas poranny psalm Da-
widowy.
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2. T30E mój! Boe mój!
*-* czemu mi opuci?

oddalie si od wybawienia
mego, od sów ryku mojego.
3. Boe mój! woam we dnie,

a nie oywasz mi si; i w no-

cy, a nie mog si uspokoi.
4. Ale ty wity, mieszkaj-

cy w chwaach Izraelskich.

5. W tobie nadziej mieli oj-

cowie nasi; nadziej mieli, a

wybawie ich.

6. Do ciebie woali, a wyba-
wieni s; w tobie nadziej mie-

li, a nie byli pohabieni.
7. Alem ja robak, a nie czo-

wiek: pomiewisko ludzkie, i

wzgarda pospólstwa.

8. Wszyscy, którzy mi wi-

dz, szydz ze mnie; wykrzy-
wiaj gb, chwiej gow, mó-
wic :

9. Spuci si na Pana, niech-

e go wyrwie ; niech go wyba-
wi, poniewa si w nim kocha.

10. Ale ty jest, który mi
wywiód z ywota, czynic mi
dobr nadziej jeszcze u piersi

matki mojej.

1 1

.

Na tobie spolegam od na-

rodzenia swego; z ywota ma-
tki mojej ty Bogiem moim.
1 2. Nie oddalaje si odemnie

;

albowiem utrapienie bliskie

jest, a nieraasz, ktoby ratowa.
13. Obtoczyo mi mnóstwo

cielców; byki z Basan obiegy
mi.
14. Otworzyy na mi gb

sw jako lew szarpajcy i ry-

czcy.
15. Rozpynem si jako wo-

da, a rozstpiy si wszystkie

koci moje; stao si serce mo-
je jako wosk, zstopniao w po-

ród wntrznoci moich.

16. Wyscha jako skorupa

moc moja, a jzyk mój przy-

sech do podniebienia mego;
nawet w prochu mierci poo-
ye mi.
17. Albowiem psy mi obsko-

czyy, gromada zoników ob-

iega mi; przebodli rce mo-
je i nogi moje.

18. Zliczybym wszystkie ko-

ci moje; lecz oni na mi pa-

trzc, przypatruj mi si.

19. Rozdzielili odzienie moje
midzy si, a o szaty moje los

miotali.

20. Ale ty, Panie! nie odda-

laj si: mocy moja! na ratunek

mój pospiesz.

21. Wyrwij od miecza dusz
moje, z mocy psiej jedynaczk
moje.

22. Wybaw mi z paszczki
lwiej, a od rogów jednoroco-
wych wyzwól mi.
23. Tedy opowiem imi twoje

braciom mym; w poród zgro-

madzenia chwali ci bd,
24. Mówic: Którzy si boi

cie Pana, chwalcie go; WBiyst-

ko potomstwo Jakóbowe w
j

sawi jcie go, a niech sic go boi

wszystko na&ienie Izraelskie.
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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
zgromadzeniu wielkiem ; luby
moje oddam przed tymi, którzy

si ciebie boj.
27. Bdje ubodzy, i nasy-

c si; chwalibd Pana, któ-

rzy go szukaj; serce waszey bdzie na wieki.

28. Wspomn i nawróc si
do Pana wszystkie granice zie-

mi, i kania si bd przed o-

bliczem twojem wszystkie po-

kolenia narodów.

29. Albowiem Paskie jest

królestwo, a on panuje nad
narodami.

30. Wszyscy bogaci ziemi b-
d je, i upada przed nim,

przed oblicznocijego kania
sibd wszyscy zstpujcy w
proch, i którzy duszy swej y-
wo zachowa nie mog.
31. Nasienie ich suy mu

bdzie, a bdzie przywaszcza-
ne Panu w kadym wieku.

32. Zbie si, a bd opo-

wiadali sprawiedliwo jego
narodowi, który z nich wynij-

dzie, i j on wykona.

PSALM 23.

I. W podobiestwie dobrego pasterza rzd, opatrz-

no i dobro Bo przeciwko sobie Dawid wy-
jawia. II. Tuszy, e takowej aski na wieki za-

ywa bdzie.

P.

1. Psalm Dawidowy.

T3AN jest pasterzem moim,
-*- na niczem mi nie zejdzie.

2. Na paszach zielonych po-

stawi mi; a do wód cichych

prowadzi mi.
3. Dusz moje posila: prowa-

dzi mi cieszkami sprawiedli-

woci dla imienia swego.

4. Chobymt chodzi w do-

linie cienia mierci, niebd si
ba zego, albowieme ty ze

mn; laska twoja, i kij twój, te

mi ciesz.

5. Przed obliczem mojem go-

tujesz stó przeciwko nieprzy-

jacioom moim;pomazae olej-

kiem gow moje, kubek mój

jest opywajcy.
6. Nadto dobrodziejstwo i mi-

osierdzie twe pójd za mn po
wszystkie dni ywota mego, a

bd mieszka w domu Pa-
skim na dugie czasy.

PSALM 24.

I. Jako cay wiat Pask wasnoci jest, tak oso-

bliwie ci nale do królestwa jego, którzy go
w niewinnoci ywota naladuj. II. Monar-
chów upomina, eby królestwu Pana Chrystu-

sowemu w sobie i w dzierawach swych miej-

sce dali.

1. Psalm Dawidowy.

T3ANSKA jest ziemia, i na-
-*- penienie jej, okrg ziemi,

i którzy mieszkaj na nim.

2. Bo on na morzu ugrunto-

wa j, a na rzekach utwierdzi

j^
3. Któ wstpi na gór Pa-

b
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sk? a kto stanie na miejscu

witem jego?

4. Czowiek niewinnych rk i

czystego serca, który nie ska-
nia ku marnoci duszy swej, a

nie przysiga zdradliwie.

5. Ten wemie bogosawie-
stwo od Pana, i sprawiedliwo
od Boga zbawiciela swego.

6. Tenci jest naród szukaj-

cych go, szukajcych oblicza

twego, Boe Jakóbowy! Sela.

7. Podniecie, o bramy!
wierzchy wasze

;
podniecie

si, wy bramy wieczne! aby
wszed król chway!
8. Który to jest król chwa-

y? Pan mocny i mony, Pan
mocny w boju.

9. Podniecie, o bramy!
wierzchy wasze

;
podniecie

si, wy bramy wieczne! aby
wszed król chway.
10. Który to jest król chwa-

y? Pan zastpów, tenci jest

król chway. Sela.

PSALM 25.

I. Prosi Pana, eby mu drog prawdy pokaza,

grzechy modoci, i inne wszystkie odpuci,
w przymierze przyj, ubogosawi, i w kadej
potrzebie nie odstpowa. II. Wybawienia ze

wszelakich ucisków ludowi Boemu yczy.

*1. Psalm Dawidowy.

^kO ciebie, Panie! dusz mo-
-^ j podnosz.
2. Boe mój! w tobie ufam;

niech nie bd zawstydzony,
niech si nie wesel nieprzyja-

ciele moi ze mnie.

3. A tak wszyscy, którzy o-

czekuj ciebie, nie bd za-

wstydzeni; zawstydzeni bd
bez przyczyny nieprawo czy-

nicy.
4. Panie! daj mi pozna drogi

twe, cieek twoich naucz mi.
5. Daj, abym chodzi w pra-

wdzie twojej, i naucz mi; bo
ty jest Bóg zbawienia mego;
ciebie oczekuj dnia kadego.
6. Wspomnij na litoci twoje,

Panie! i na miosierdzia twoje,

które s od wieku.

7. Grzechów modoci mojej,

i przestpstw moich nie racz

pamita ; wedug miosierdzia

twego wspomnij na mi, dla

dobroci twojej, Panie!

8. Dobry i prawy jest Pan;
przeto drogi naucza grzeszni-

ków.
9. Poprowadzi cichych w s-

dzie, a nauczy pokornych dro-

gi swojej.

10. Wszystkie cieki Pa-
skie s miosierdzie i prawda
tym, którzy strzeg przymie-

rza jego, i wiadectwa jego.

11. Panie! dla imienia twego

j

odpu nieprawo moje; bo

I

wielka jest.

12. Jeste czowiek, co si
boi Pana? Nauczy go drogi,

którby mia obra.
13. Dusza jego W dobrem

przemieszkiwa' bdzie, a na-

sienie jego odziedziczy ziemi.

14. Tajemnica Paska obja-
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wion jest tym, którzy si go

boj, a przymierze swoje oznaj-

muje im.

15. Oczy moje ustawicznie

patrz na Pana; albowiem on

wywodzi z sieci nogi moje.

16. Wejrzyje na mi, a zmi-

uj si nademn; bom jest n-
dzny i opuszczony.

17. Utrapienia serca mego
rozmnoyy si; z ucisków

moich wywied mi.
18. Obacz udrczenie moje, i

prac moje, a odpu wszyst-

kie grzechy moje.

19. Obacz nieprzyjació mo-
ich, jako si rozmnoyli, a

maj mi niesusznie w niena-

wici.

20. Strze duszy mojej, a

wyrwij mi, abym nie by po-

habiony; bo w tobie nadziej

mam.
21. Niewinno i szczero

niech mi strzeg; bom na ci
oczekiwa.
22. O Boe! wybawe Izrae-

la ze wszystkich ucisków jego.

PSALM 26.

I. Ukrzywdzony od zoliwych ludzi puszcza spra-

wy swe na rozsdek i dowiadzenie Paskie.
II. eby nie by policzony midzy zymi, Boga
prosi.

1. Psalm Dawidowy.OD mi, Panie! Bo ja w
*~* niewinnoci mojej chodz,
a w Panu ufajc, nie zachwiej
si.

2. Spróbuj mi, Panie! i do-

wiadcz mi: wypaw ogniem
nerki moje i serce moje. •

3. Albowiem miosierdzie two-

je jest przed oczyma mojemi,

abd chodzi w prawdzie two-

w-
4. Nie zasiadaem z ludmi
kamliwymi a z obudnikami
nie kumaem si.

5. Nienawidziaem zgroma-

dzenia zoników, a z niepo-

bonymi nie zasiadaem.
6. Umyem w niewinnoci r-

ce moje, a obchodz w okoo
otarz twój, Panie!

7. Abym ci oddawa chwa
gon, a opowiada wszystkie

cuda twoje.

8. Panie! umiowaem mie-

szkanie domu twego, i miejsce

przybytku chway twojej.

9. Nie zagarniaje z grzeszni-

kami duszy mojej, ani z ma-
mi krwawymi ywota mojego.

10. W których rkach jest

przewrotno, a prawica ich

pena podarków.
11. Ale ja wr niewinnoci mo-

jej chodz: odkupemi, a zmi-

uj si nademn.
12. Noga moja stana na ró-

wninie ; w zgromadzeniach b-
d bogosawi Pana.

PSALM 27.
I. Pokazuje, e póki go Bóg strzee, nieprzyjaciel

mu strasznym nie bdzie. II. Spoecznoci wi-
tych da. HI. Pomoc Pana czekajcym obie-

cuje.

1. Psalm Dawidowy.
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L>AN jest wiatoci moj, i

-*- zbawieniem mojem, kogó
si ba bd? Pan jest moc
ywota mego, kogó si mam
lka?
2. Gdy si zbior przeciwko

mnie zonicy, aby poarli cia-

o moje; przeciwnicy moi, i

nieprzyjaciele moi sami si po-

tknli i upadli.

3. Przeto choby wojsko
przeciwko mnie stano, nie

ulknie si serce moje; choby
powstaa przeciwko mnie woj-

na, przecie ja w tym ufam.

4. O jednm rzecz prosi Pa-
na, i tj szuka bd; abym
mieszka w domu Paskim po
wszystkie dni ywota mego, a

ebym oglda wdziczno
Pask, i dowiadywa si w
kociele jego.

5. Bo mi skryje w dzie zy
w przybytku swoim; zachowa
mi w skrytoci namiotu swe-

go, a na skale wywyszy mi.

6. A tak wywyszona bdzie
gowa moja nad nieprzyjació-

mi moimi, którzy s okoo
mnie; i bd ofiarowa w przy-

bytku jego ofiary wykrzyka-
nia, bd piewa i chway od-

dawa Panu.

7. Wysuchaj, Panie! gos
mój, kiedy woam, a zmiuj si
nademn, i wysuchaj mi.

8. O tobie przemyla serce

moje, który rzek: Szukajcie

twarzy mojj; przeto twarzy
twojej, Panie! szuka bd.
9. Nie ukrywaje twarzy two-

jej przedemn, ani odrzucaj w
gniewie sugi twego; ty by-

wa ratunkiem moim, nie opu-

szczaje mi, ani mi odstpuj,

Boe zbawienia mego.
10. Cho ojciec mój, i matka

moja opucili mi, wszake Pan
przyj mi,
11. Naucz mi, Panie! drogi

twojej, a prowad mi cieszk
dla tych, którzy mi podstrze-

gaj.
12. Nie podawaje mi na
wol nieprzyjació moich; al-

bowiemci powstali przeciwka
mnie wiadkowie faszywi, i

ten, który tchnie okrucie-
stwem.

13. Bym by nie wierzy, e
mam oglda dobro Pask
w ziemi yjcych, leby o mnie
byo.
14. Oczekuje Pana, zmacniaj

si, a on utwierdzi serce twoje;

przeto oczekuj Pana.

PSALM 28.

I. Dawid prosi Boga, aby go ratowa. U. Ze modli-

twa jego skutek wzia, Boga chwali. III. Dal-

szej opieki jego sobie i ludowi Boemu da.

1. Psalm Dawidowy.
~\0 ciebie, Panie! woam.

-*-^ skao moja! nie milcz na

woanie moje, bym sn, jeli

mi si nie ozwiesz, nie stal si
podobnym zstpujcym do gro-
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2. Wysuchaje gos prób
moich, gdy woam do ciebie,

gdy podnosz rce moje do

witnicy witej twojej.

3. Nie zagarniaj mi z niezbo-

nymi, i z czynicymi niepra-

wo, którzy mówi o pokoju

z blinimi swymi a myl ze
w sercach swoich.

4. Oddaje im wedug spraw

ich i wedug zych uczynków
ich ; wedug pracy rk ich od-

daj im, oddaj im zapat ich.

5. Albowiem nie zrozumiewa-

j spraw Paskich, ani uczyn-

ków rk jego; przeto ich po-

psuje, a nie pobuduje ich.

6. Bogosawiony Pan; albo-

wiem wysucha gos prób
moich.

7. Pan jest moc moj i tar-

cz moj, w nim nadziej ma
serce moje, a jestem poratowa-

ny
;
przeto si rozweselio ser-

ce moje, a pieni moj chwa-
li go bd.
8. Pan jest moc swych, i mo-
c zbawienia pomazaca swe-

go on jest.

9. Zbaw lud twój, Panie! a

bogosaw dziedzictwu twemu,
i pa ich, i wywyszaj a na
wieki.

PSALM 29.
;. Dawid napomina mocarzy wiata tego, aby Pana

wielbili z mocy jego, któr okazuje w dzi-

wnych sprawach swoich, a najbardziej w ko-

ciele swoim. II. Upewnia, e w obronie swej

lud swój zawdy chowa bdzie.

1. Psalm Dawidowy.

r\DDAWAJCIE Panu syno-
^^ wie mocarzów, oddawajcie

Panu chwa i moc.

2. Oddawajcie Panu chwa
imienia jego ; kaniajcie si Pa-

nu w ozdobie witobliwoci.
3. Gos Paski nad wodami;

Bóg chwalebny wzbudza gro-

my, Pan nad wodami wielkie-

mi.

4. Gos Paski mocny, gos
Paski wielmony,
5. Gos Paski cedry amie;

kruszy Pan cedry Libaskie,
6. 1 czyni, e skacz jako cie-

lta; Liban i Syryjon jako mo-
dy jednoroec.

7. Gos Paski krzesze po-
mie ognisty.

8. Na gos Paski z bólem
pustynie rodz; z bólem rodzi

na gos Paski pustynia Ka-
des.

9. Na gos Paski z bólem

rodz anie, i odkrywaj si
lasy; ale w kociele swym opo-

wiada wszystk chwal swoje.

10. Pan nad potopem siedzia,

i bdzie siedzia Pan, bdc
królem na wieki.

11. Pan doda mocy ludowi

swojemu ; Pan bdzie bogosa-
wi ludowi swemu w pokoju.

PSALM 30.

I. Dzikuje Bogu, e go od przeladowania Absa-

lomowego wybawi, i na królestwo przywróci.

II. Inszych do wielbienia Pana upomina. III.

Wypisuje przyczyny, dla których go Pan by
odstpi, i jako si do Boga nawróci.
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1

.

Psalm pieni przy powi-
ceniu domu Dawidowego.

2. T>ANIE! wywysza ci
-*- bd; albowiem wy-

wyszye mi, a nie dae po-

ciechy nieprzyjacioom moim
ze mnie.

3. Panie, Boe mój! woaem
do ciebie, a uzdrowie mi.

4. Panie! wywiode z pieka
dusz moje; zachowae mi
przy ywocie, abym nie zst-

pi do grobu.
r

5. piewajcie Panu wici
jego, a wysuchajcie pamitk
witobliwoci jego.

6. Albowiem prdko przemija

gniew jego, ale po wszystek

ywot trwa dobra wola jego;

z wieczora bywa pacz, ale z

poranku wesele.

7. Rzekem w szczciu swo-

jem: Nie bd poruszony na

wieki.

8. Albowiem ty, Panie! we-

dug woli twojej umocnie by
gór moje moc; ale skoro u-

kry oblicze swoje, strwoyem
si;

9. 1 woaem do ciebie, Panie!

a Panuin si modli, mówic:

10. Co za poytek ze krwi mo-

jej, gdybym zstpi do dou?
[zali ci proch chwali bdzie?
I zali opowie prawd twoje?

11. Wysuehaje, Panie! a

zmiuj si nademn; Panie!

bd pomocnikiem moim.

12. Tedy odmieni pacz mój
w plsanie ; zdje ze mnie wór
mój, a przepasae mi rado-

ci.
13. Przeto tobie piewa b-

dzie chwaa moja, a milcze nie

bdzie. Panie, Boe mój! na
wieki wysawia ci bd.

PSALM 31.
I. prdkie z cikoci wyrwanie Boga prosi, o-

wiadczajc, e on na nim samym cale spolega.

II. Potrzeby swe ponowiwszy, haby i zguby
nieyczliwym yczy. HI. DobroBo wychwa-
lajc, innych do chway i ufnoci ku niemu
upomina.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.
2. T^TT TOBIE, Panie! na-

* * dziej mam, niech nie

bd zawstydzony na wieki ; w
sprawiedliwoci twojej wybaw
mi.
3. Nako ku mnie ucha twe-

go, co rychlejwybawmi ;bd-
e mi mocn ska, domem o-

bronnym, aby mi zachowa.
4. Bo ty jest ska moj, i

obron moj; przeto dla imie-

nia twego prowad mi, i za-

prowad mi.
5. Wywied mi z sieci, któ-

r zastawili na mi; bo ty jest

moc moj.
6. W rce twoje poruezam

ducha mego; odkupie mi,
Panie, Boe prawdziwy!

7. Mam W nienawici tych,

którzy przestrzegaj Dronych
marnoci: bo ja W Panu na-

dzieja pokadam.
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8. Bd si radowa i weseli

w miosierdziu twojem,e wej-

rza na utrapienie moje, a po-

znae ucinienie duszy mojej.

9. Ani mi zawar w rce
nieprzyjaciela; ale postawi
na przestrzestwie nogi moje.

10. Zmiuj si nademn, Pa-

nie! bom jest uciniony; wy-
wida od aoci twarz moja:

take i dusza moja i ywot mój.

1 1

.

Albowiem zwtlao od bo-

leci zdrowie moje, a lata moje

od wzdychania; zemdlaa dla

utrapienia mego sia moja, a

koci moje wyschy.
12. U wszystkich nieprzyja-

ció moich jestem w pohabie-
niu wielkiem, a najwicej u s-
siadów moich; staem si na

postrach znajomyni moim; któ-

rzy mi widz na dworze, ucie-

kaj przedemn.
13. Wypadem z pamici ja-

ko umary; staem si jako na-

czynie stuczone.

14. Albowiem nasucham si
uszczypków od wielu; strachu

do zewszd, gdy si nara-

dzaj wespó przeciwko mnie,

chytrze przemyliwajc, aby
odjli dusz moje.

15. Ale ja w tobie mam na-

dziej, Panie! Rzekem: Ty
jest Bogiem moim.
16. W rkach twoich s cza-

sy moje; wyrwije mi z rki
nieprzyjació moich, i od tych,

którzy mi przeladuj.

17. Owie oblicze twoje nad
sug twoim ; wybaw mi przez

miosierdzie twoje.

18. Panie! niech nie bd po-

habiony, poniewa ci wzy-
wam ; niech si zawstydz nie-

zboni, a zamilkn w grobie.

19. Niech zaniemiej wargi

kamliwe, które mówi prze-

ciwko sprawiedliwemu rzeczy

przykre z hardoci i ze wzgar-

d.
20. O jako jest wielka do-

bro twoja, któr zachowa
bojcym si ciebie, któr po-

kazywa tym, którzy ufaj w
tobie przed synami ludzkimi.

21. Ukrywasz ich w skryto-

ci oblicza twego, przed har-

doci czowiecz ukrywasz
ich, jako w namiocie, przed

swarliwemi jzykami.
22. Bogosawiony Pan! bo

dziwnie okaza miosierdzie

swoje przeciwko mnie, jakoby
w miecie obronnem.

23. Jam rzek w uciekaniu

mojem: Odrzuconym jest od o-

czów twych ; ale ty wysucha
gos modlitw moich, gdym wo-
a do ciebie.

24. Miujcie Pana wszyscy
wici jego; bo Pan wiernych

strzee, a oddaje sowicie har-

dzie postpujcemu.
25. Zmacniajcie si (a posili

Bóg serca wasze) wszyscy,

którzy nadziej macie w Pa-

nu.
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JL'SALM 32.
I. Bogosawiestwo najprawdziwsze by twierdzi,

komu Bóg grzechy odpuszcza, i onych mu nie

przyczyta. II. Rzd Boy nad ludmi a grze-

chów uwolnionymi, i ich ku niemu powinno
opisawszy niepokutujcym wiele zego, a do-

brym rado i wesele obiecuje.

1. Pie Dawidowa naucza-

jca.

T3OGOSAWIONY czo-
*-* wiek, któremu odpuszczo-

no nieprawo, a którego za-

kryty jest grzech.

2. Bogosawiony czowiek,
któremu nie poczyta Pan nie-

prawoci, a w którego duchu
nie masz zdrady.

3. Gdym milcza, schny ko-

ci moje w narzekaniu mojem
na kadv dzie.

*/

4. Poniewa we dnie i w no-

cy ociaa nademn rka two-

ja, obrócia si wilgotno mo-
ja w susz letni. Sela.

5. Przeto grzech mój oznaj-

miem tobie, a nieprawoci mo-
jej nie kryem. Rzekem: Wy-
znam na si przestpstwa moje
Panu, a ty odpuci niepra-

wo grzechu mego. Sela.

G. Oto si tobie bdzie modli
kady wity, czasu, którego

moesz by znaleziony, a cho
wzbior powodzi wód wielkich,

przecie go nie dosign.
7. Ty jest ucieczk moj;

od ucinienia zachowasz mi,
i piosnkami radosnego wyba-
wienia uraczysz mi. Sela.

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, al-

bo jako mu, którzy rozumu
nie maj, których gby uzd
i wdzidem kiezna musisz,

aby si na ci nie poryway.
10. Wiele boleci przypada

na zonika; ale ufajcego w
Panu miosierdzie ogarnie.

11. Weselcie si w Panu, i ra-

dujcie si sprawiedliwi, a wy-
krzykajcie wszyscy, którzy-

cie serca szczerego.

PSALM 33.

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.

T^ESELCIE si w Panu
** sprawiedliwi; bo szcze-

rym przystoi chwali Pana.

2. Wysawiajcie Pana na har-

fie, na lutni, na instrumencie o

dziesiciu stronach, piewajcie

mu.
3. piewajcie mu piosnk
now ; dobrze mu i gono graj-

cie.

4. Albowiem szczere jest so-
wo Paskie, i wszystkie spra-

wy jego wierne.

5. Miuje sd i sprawiedli-

wo; pena jest ziemia mio-
sierdzia Paskiego.
6. Sowem Puskiem a nie-

biosa uczyniono, a Duchem ust

jego wszystko wojsko ich.

7. Który zgromadzi l jako na
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kup wody morskie, i zoy
do skarbu przepaci.

8. Niech si boi Pana wszyst-

ka ziemia; niech si go lkaj
wszyscy obywatele okrgu zie-

mi.

9. Albowiem on rzek, i stao

si; on rozkaza, a stano.
10. Pan rozprasza rady naro-

dów, a wniwecz obraca zamy-

sy ludzkie;

11. Ale rada Paska trwa na

wieki, a myli serca jego od

narodu do narodu.

12. Bogosawiony naród,

którego Pan jest Bogiem jego;

lud, który sobie obra za dzie-

dzictwo.

13. Pan patrzy z nieba, i wi-

dzi wszystkich synów ludz-

kich.

14. Z miejsca mieszkania swe-

go spoglda na wszystkich o-

bywateli ziemi.

15. Który stworzy serce ka-
dego z nich, upatruje wszyst-

kie sprawy ich.

16. Nie bywa król wybawio-
ny przez wielko wojska, ani

mocarz nie ujdzie przez wielk
moc swoje.

17. Omylny jest ko ku wy-
bawieniu, a nie wyrywa wiel-

koci mocy swojej.

18. Oto oko Paskie nad ty-

mi, którzy si go boj, nad ty-

mi, którzy ufajw miosierdziu

jego;

19. Aby wyrwa od mierci

dusz ich, a poywi ich w
godzie.

20. Dusza nasza oczekuje Pa-

na; on ratunek nasz i tarcza

nasza.

21. W nim zaprawd rozwe-

seli si serce nasze ; bo w imie-

niu jego witem ufamy.

22. Nieche bdzie miosier-

dzie twoje, Panie! nad nami,

jakomy nadziej w tobie mieli.

PSALM 34.

I. Dawid wybawiony z rk Abimelechowych,Bogu
dzikuje, przykadem swym i innych utrapio-

nych do chway Boj pobudza. II. Powinno-
ci wiernych ku Bogu opisuje, i czyni je kae.

1. Psalm Dawidowy, gdy so-

bie odmieni postaw przed A-
bimelechem, od którego bdc
wygnany, odszed.

2. T)D bogosawi Pana
£f na kady czas ; zawdy

bdzie chwaa jego w ustach

moich.

3. W Panu si chlubi bdzie
dusza moja, co usyszawszy
pokorni rozwesel si.

4. Wielbij cie Pana ze mn, a

wywyszajmy imi jego spo-

ecznie.

5. Bom szuka Pana, i wy-
sucha mi, a ze wszystkich

strachów moich wyrwa mi.
6. Którzy na spogldaj, a

zbiegaj si do niego, oblicza

ich nie bd zawstydzone.

7. Ten chudzina woa, a Pan
wysucha, i ze wszystkich u-

cisków jego wybawi go.
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8. Zatacza obóz Anio Paski
okoo tych, którzy si go boj,
i wyrywa ich.

9. Skosztujcie, a obaczcie,

jako jest dobry Pan: bogosa-
wiony czowiek, który w nim

ufa.

10. Bójcie si Pana wici je-

go; bo niemasz niedostatku bo-

jcym si go.

11. Lwita niedostatek cier-

pi i gód; lecz szukajcym
Pana nie bdzie schodzio na

wszelkiem dobrem.

12. Pójdcie synowie, su-
chajcie mi; bojani Paskiej
was naucz.
13. Któ jest, co chce dugo
y, a miuje dni, aby widzia
dobra?

14. Strze jzyka twego od

zego, a warg twoich, aby nie

mówiy zdrady.

15. Odwró si od zego, a

czy dobrze; szukaj pokoju, a

cigaj go.

16. Oczy Paskie otworzone

s na sprawiedliwych, a uszy

jego na woanie ich;

17. Ale oblicze Paskie prze-

ciwko tym, którzy broj zoci,
aby wykorzeni z ziemi pami-
tk ich.

18. Woaj sprawiedliwi, a

Pan ich wysuchiwa, i ze

wszystkich trudnoci ich wy-
bawia ich.

19. Bliski jest Pan tym, któ-

rzy s skruszonego serca, a

utrapionych w duchu zacho-

wuje.

20. Wiele zego przychodzi

na sprawiedliwego; ale z tego

wszystkiego wyrywa go Pan.

21. On strzee wszystkich

koci jego, tak, i i jedna z

nich nie skruszy si.

22. Zabije zo niepobone-
go, aktorzy w nienawici maj
sprawiedliwego, bd spusto-

szeni;

23. Ale Pan odkupi dusz sug
swoich, a nie bd spustosze-

ni wszyscy, którzy w nim ufaj.

PSALM 35.

L Pana zawoawszy na pomoc, zym zgub, a duszy

swj wybawienie obiecuje. II. Pokazawszy
zo, i obud icb ku sobie, prosi, eby Pan
spraw jego rozstrzygnwszy, nieprzyjacioom

gb zatka. DI. Za co mu dobrzy cbwa od-

da obiecuj.

1. Psalm Dawidowy.

T30ZPIERAJ 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 drodze przeciwko tym,

którzymi przeladuj. Rzeez-

e duszy mojej: Jam jest zba-

wieniem twojem.

4. Niech bd pohabieni i

zawstydzeni, którzy szukaj
duszy mojej; niech ty poda-

dz, i niech bd zawstydzeni,

którzy mi le myl.
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6. Nieci) bd jako plewy

przed wiatrem, a Anio Paski
niechaj ich rozproszy.

6. Niech bdzie droga ich cie-

mna i liska, a Anio Paski
niech ich goni.

7. Albowiem bez przyczyny

zastawili na mi w dole sieci

swoje, i bez przyczyny ukopali

dó duszy mojej.

8. Niechaj na nich przyjdzie

spustoszenie, którego si nie

spodziewali; a sie ich, któr
zastawili, niech ich uowi na

zginienie, a niechaj w ni wpa-
dn.
9. Ale dusza moja niech si

rozraduje w Panu, niech si
rozweseli w zbawieniu jego.

10. Tedy wszystkie koci mo-
je rzek: Panie! któ podobny
tobie? który wyrywasz utra-

pionego od mocniejszego na-

de, a ndznego i ubogiego od
drapiecy jego.

11. Powstawaj wiadkowie
faszywi, a o czem nie wiem,
pytaj mi.
12. Oddawaj mi zem za do-

bre, chcc mi pozbawi duszy
mojej,

13. Chociaem si ja w wór
obóczy, gdy oni chorowali;

trapiem postem dusz moje, i

modliem si czsto sam u sie-

bie 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 choro-

wa, weselili si, i zbierali si;

zbierali si przeciwko mnie,

jakoby byli dla mnie utrapie-

ni, czegom ja nie spostrzeg;

szczypali mi, a nie milczeli.

16. Z obudnikami, z namie-
wcami, z pochlebcami zgrzy-

tali na mi zbami swemi.

17. Panie! dugo na to pa-

trzy bdziesz? wyrwije dusz
moje od zguby ich, od lwit
jedynaczk moje.

18. Bd ci wysawia w
zgromadzeniu wielkiem; mi-
dzy ludem wielkim bd ci
chwali.

19. Niech si nie wesel ze

mnie, którzy mi s nieprzyja-

ciómi bez przyczyny; którzy

mi maj w nienawici nie-

susznie, niech nie mrugaj o-

kiem.

20. Albowiem nie mówi o

pokoju; ale przeciwko spokoj-

nym na ziemi zdradliwe sowa
zmylaj.
21. Owszem, rozdzieraj na

mi gb sw, mówic: Ehej!

ehej ! widzie to oko nasze.

22. Widzisz to, Panie! nie

milcze Panie! nie oddalaj si
odemnie.

23. Obude si, a ocu dla

sdu mego, Boe mój i Panie

mój! dla sprawy mojej.

24. Sd mi wedug spra-
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wiedliwoci twojój, Panie Boe
mój ! a niech si nie wesel na-

demn.
25. Niech nie mówi w sercu

swojem: Ehej, duszo nasza!

niech nie mówi: Poarlimy
go.

26. Niechaje bd pohabie-
ni, i zawstydzeni wszyscy we-

selcy si ze zego mego ; niech

bd obleczeni w hab, i w
sromot, którzy si chlubi
przeciwko mnie.

27. Ale ci, którzy si kocha-

j w sprawiedliwoci mojej,

niech piewaj i raduj si,

a niech mówi ustawicznie:

Niech bdzie uwielbiony Pan,

który yczy pokoju sudze
swemu.
28. A jzyk mój bdzie opo-

wiada sprawiedliwo twoje,

i na kady dzie chwa twoje.

PSALM 36.

I. Zoników nienawidzc, bezbone ich mowy i

sprawy opisuje. II. Dobroci Bo si cieszc,

sdy jego nad wszystkimi, a miosierdzie nad
wiernymi upatrujc, prosi, eby Bóg zych na
niego nie przepuszcza.

1. Przedniejszemu piewako-
wi pie Dawida, sugi Pa-
skiego.

2. pRZEWROTNO nie-

-*- pobonego wiadczy w
sercu mojem: Niemasz bojani
Boej przed oczyma jego.

3. Bo sobie pobaa w oczach

swoich, aby wykona niepra-

wo swoje a do obmierzenia.

4. Sowa ust jego s niepra-

wo i zdrada; nie chcia ro-

zumie, aby dobrze czyni.

5. Nieprawo rozmyla na

ou swojm, stoi na drodze nie

dobrej, a zego si nie waruje.

6. Panie! miosierdzie twoje

niebios siga, prawda twoja a
pod oboki,

7. Sprawiedliwo twoja, ja-

ko góry najwysze; sdy two-

je,jako przepa wielka; ludzie

i zwierzta zachowuje, Panie!

8. Jako drogie jest miosier-

dzie twoje, Boe! przeto syno-

wie ludzcy w cieniu skrzyde
twoich ufaj.

9. Bd upojeni hojnoci do-

mu twego, a strumieniem roz-

koszy twoich napoisz ich.

10. Albowiem u ciebie jest

ródo ywota, a w wiatoci
twojej ogldamy wiato.
1 1

.

Rozcignij miosierdzie

twoje nad tymi, którzy ci zna-

j, a sprawiedliwo twoje nad

uprzejmymi sercem.

12. Niech nie nastpuje na

mi noga pysznych, a rka nie-

pobonych niech mi nie uwo-

dzi.

13. Tam, gdzie upadli, któ-

rzy czynili nieprawo, pora-

eni s, i nie mogli powsta.

PSALM 37.

Upomina dobrych, eby sie, szczciem zych nie

?;orszyli, ale czynic dobro w Ptnu aiq k

i, i na nim spolegali. 11. Zych lud i a]

przez rozmaite podobiei

brym rozmaito bogosawieós!

dittoh ko i .1 fos n
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1. Pie Dawidowa.

1VriE obruszaj si dla zoni-
-^ ków, ani zajrzyj czyni-

cym nieprawo.
2. Bo jako trawa prdko pod-

cici bd, a jako licie zie-

lone opadn.
3. Ufaj w Panu, a czy do-

brze; mieszkaje na ziemi, a

iyw si sprawiedliwie.

4. Kochaj si w Panu, a da
proby serca twego,

5. Spu na Pana drog two-

je- ufaj w nim, a on wszyst-

ko uczyni;

6. 1 wywiedzie jako wiato
sprawiedliwo twoje, a sd
twój jako poudnie.

7. Poddaj si Panu, a ocze-

kuj go; nie obruszaj si na te-

go, któremu si szczci w
sprawach jego, na czowieka,

który dokazuje, cokolwiek za-

myli.
8. Przesta gniewu, a zanie-

chaj popdliwoci; nie zapalaj

si gniewem, aby mia le
czyni.

9. Albowiem zonicy bd
wykorzenieni: lecz którzy o-

czekuj Pana, ci odziedzicz

ziemi.

10. Po maej chwili ali nie-

masz niezbonika; spojrzyszli

na miejsce jego, ali go jui

niemasz.

11. Lecz pokorni odziedzicz

ziemi, i rozkochaj si w wiel-

koci pokoju.

12. le myli niepobony
przeciwko sprawiedliwemu, i

zgrzyta na zbami swemi.

13. Ale si Pan mieje z nie-

go; bo widzi, e przychodzi

dzie jego.

14. Miecza dobyli niezboni,

a nacignli uk swój, aby po-

razili ubogiego, i niedostatecz-

nego, aeby pomordowali tych,

którzy chodz prost drog;
15. Ale miecz ich przenik-

nie serce ich, a uki ich b-
d poamane.
16. Lepsza jest trocha spra-

wiedliwego, ni wielkie bogac-

twa wielu niepobonych;
17. Albowiem ramiona nie-

zboników bd pokruszone;

ale sprawiedliwych Pan pod-

piera.

18. Zna Pan dni doskona-

ych; przeto dziedzictwo ich

na wieki zostanie.

19. Nie bd zawstydzeni we
zy czas, a we dni godu bd
nasyceni;

20. Ale niezboni pogin, a
nieprzyjaciele Pascy, jako
tusto barania z dymem ni-

szczeje, tak oni zniszczej.

21. Niezbonik poycza, a nie

ma czem odda; ale sprawie-

dliwy pokazuje ask, i roz-

daje.

22. Albowiem bogosawieni
od Pana odziedzicz ziemi;
ale przeklci od niego bd
wykorzenieni.
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23. Od Pana bywaj sprawo-

wane drogi czowieka dobrego,

a droga jego podoba mu si.

24. Gdy padnie, nie stucze
si: albowiem Pan trzyma go
za rk jego.

25. Byem modym, i zstarza-

em si, a nie widziaem spra-

wiedliwego opuszczonego, ani

nasienia jego ebrzcego chle-

ba.

26. Na kady dzie pokazuje

miosierdzie i poycza, a prze-

cie nasienie jego jest w bo-
gosawiestwie.
27. Odstp od zego, a czy

dobrze, a bdziesz mieszka na

wieki.

28. Albowiem Pan miuje sd,
a nie opuci witych swoich,

na wieki w stray jego bd;
ale nasienie niepobonych b-
dzie wykorzenione.

29. Sprawiedliwi odziedzicz

ziemi, ibd w niej mieszkali

na wieki.

30. Usta sprawiedliwego mó-
wi mdro, a jzyk jego sd
opowiada.

31. Zakon Boga jego jest w
sercu jego

;
przeto nie za-

chwiej si nogi jego.

32. Wypatruje niepobony
sprawiedliwego, i szukajakoby
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 odziedziczy ziemi; a o-

gldasz, gdy niepoboni wy-
traceni bd.
35. Widziaem niezbonika

nader wyniosego, a rozoo-
nego jako drzewo zielone sa-

morose:
36. Ale przemin, a oto go

nie byo; szukaem go, alem

go znale nie móg.
37. Spojrzyj na niewinnego,

a przypatrz si szczeremu, e
ostatnie rzeczy takiego czo-
wieka s spokojne.

38. Lecz przestpcy pospou
pogin, a niezbonicy na osta-

tek wykorzenieni bd.
39. AVszake zbawienie spra-

wiedliwych jest od Pana, któ-

ry jest moc ich czasu ucinie-

nia.

40. Wspomaga ich Pan, i wy-
rywa ich: wyrywa ich od nie-

pobonych, i zachowuje ich;

bo w nim nadziej maj.

PSALM 38.

I. W utrapieniu duszy i ciaa, Boga prorok o ule-

nie prosi. II. okazujc mu rany sumienia, pla-

gi cielesne, si nawtlenie, przyjació odstpi
nie, nieprzyjació chytre praktyki. III. Ufa, e
go Bóg, któremu on grzech swój wyznaje

sucha i poratuje.

1. Psalm Dawidowy ku przy-

pominaniu.

2. "[ >ANIE! w popdliwoii
-*- twojej nie nacieraj na

mi, a w gniewie twoim nie

karz mi.
3. Albowiem strzay twoje
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utkny we mnie, a rka twoja

dolega mi.
4. Nieinasz nic caego w ciele

mojem dla rozgniewania twe-

go; nieinasz odpoczynku ko-

ciom moim dla grzechu moje-

go.

5. Bo nieprawoci moje przy-

cisny gow moje; jako brze-

mi cikie obciyy mi.
6. Zjtrzyy si, i pogniy ra-

ny moje, dla gupstwa mojego.

7. Skurczyem si, i skrzywi-

em si bardzo, na kady dzie
w aobie chodz.
8. Albowiem wntrznoci mo-

je pene s brzydkoci, a nie

masz nic caego w ciele mojem.
9. Zemdlaem, i startym jest

bardzo, rycz dla trwogi serca

mego.
10. Panie! przed tob jest

wszystka zado moja, a wzdy-
chanie moje przed tob nie jest

skryte.

11. Serce moje skacze; opu-

cia mi sia moja, a jasnoci
oczów moich nie masz przy
mnie.

12. Którzy mi miuj, i przy-

jaciele moi, stroni od ran mo-
ich, a powinowaci moi z dale-

ka stoj.

13. I zastawili sida ci, któ-

rzy szukaj duszy mojej ; a któ-

rzy mi szukaj zego, mówili

przewrotnie, i zdrady przez ca-

y dzie zmylali.

14. Alem ja niby guchy nie

sysza, a jako niemy, który

ust swoich nie otwiera.

15. I staem si jako czo-
wiek, który nic nie syszy, i

niema odporu w ustach swoich.

16. Albowiem na ci, Panie!

oczekuj; ty za mi odpowiesz,

Panie, Boe mój!

17. Bom rzek: Niechaj si
nie ciesz ze mnie; gdyby
szwankowaa noga moja, nie-

chaj si hardzie nie podnosz
przeciwko mnie.

18. Bom ja upadku bliski, a

bole moja zawdy jest prze-

demn;
19. Owszem, nieprawo moje

wyznaj, a frasuj si dla grze-

chu mojego.

20. Ale nieprzyjaciele moi
wesel si, zmacniaj si, i roz-

mnaaj si ci, którzy mi nie-

nawidz bez przyczyny:

21. A oddawajc mi zem za

dobre sprzeciwiaj mi si, prze-

to, e naladuj tego, co jest

dobrego.

22. Nie opuszczaje mi, Pa-
nie, Boe mój! nie oddalaje
si odemnie.

23. Pospiesz na ratunek mój,

Panie zbawienia mego!

PSALM 39.
I. Prorok umyliwszy skromnie znosi to, coby go

spotkao, jednak uciniony bdc, szemra. O.
Prosi, aby mu Pan marno i krótko ywota
ludzkiego pokaza, przestpstwo odpuci, a
karanie oddaliwszy, ze zego wybawi.

1 . Przedniejszemupiewakowi
Jedytunowi psalm Dawidowy.
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2.T)ZEKEM:Bd strzeg
^^ dróg moich, abym nie

zgrzeszy jzykiem swym;wo munsztuk w usta moje,

póki niepobony bdzie prze-

demn.
3. Zaniemiaem milczc; za-

milknem i w dobrej sprawie

;

ale bole moja bardziej si
wzmagaa.
4. Rozpalio si serce moje
we wntrznociach moich; w
rozmylaniu mojem rozarzy
si ogie, aem tak rzek jzy-
kiem swoim:

5. Daj mi pozna, Panie! do-

koczenie 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 szcze-

r marnoci jest wszelki czo-
wiek, cho najduszy. Sela.

7. Zaprawd pomija czowiek
jako cie; zaprawd próno si
kopocze, zgromadza, a nie wie,

kto to pobierze.

8. A teraz na có oczekuj,
Panie? Ty jest sam oczeki-

waniem mojem.
9. Przeto od wszystkich

przestpstw moich wybaw mi

;

na pomiech gupiemu nie da-

waj mi.
10. Zaniemiaem, i nie otwo-

rzyem 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 grze-

czno jego; zaiste marnoci
jest wszelki czowiek. Sela.

13. Wysuchaje modlitw
moje, Panie! a woanie moje
przyjmij w uszy swoje, nie

milcz na zy moje; bomci ja

przychodniem u ciebie, i ko-

mornikiem, jako wszyscy ojco-

wie moi.

14. Sfolguj mi, abym si po-

sili, pierwej nieli odejd, a

nie bdzie mi.

PSALM 40.
I. Prorok Boga chwali z aski i obrony ku sobie i

ku wszystkim wiernym, z osobliwych dobro-

dziejstw swego odkupiciela, przez którego o-

fiar i posuszestwo przymierze Bóg ojciec z

wiernymi utwierdzi. II. da, aby go Bóg od
niebezpieczestw i od grzechów wybawi.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

2. r^ADOCIoczekiwa-" em Pana; a skoni si
ku mnie, i wysucha woanie
moje;

3. I wycign miecz z doi u

szumicego i z bota lgncego,

a postawi na skale nogi moje,

i utwierdzi kroki moje;

4. Awoy w usta moje pie
now, chwa nalee Bogu
naszemu, co gdy wiele ich o-

glda, ulkn si, a bd miee

nadziej w Panu.

5. Bogosawiony czowiek.
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który pokada w Panu na-

dziej swoje, a nie oglda si
na hardych, ani na tych, któ-

rzy si unosz za kamstwem.
6. Wiele uczyni, Panie, Bo-

e mój ! cudów twoich, a myli
twoich o nas nikt porzdnie
wyliczy nie moe przed tob

;

chcialibym je wypowiedzie i

wymówi, daleko ich wicej,

niby wypowiedziane by nio-

7. Ofiary i obiaty nie chcia-

e, ale mi przekó uszy;

caopalenia i ofiary za grzech

nie dae.
8. Tedym rzek: Oto id; w

ksigach napisano o mnie;

9. Abym czyni wol twoje,

Boe mój! pragn, albowiem
zakon twój jest w porodku
wntrznoci moich.

10. Opowiadaem sprawiedli-

wo twoje w zgromadzeniu
wielkiem; oto warg moich nie

zawcignem, ty wiesz, Pa-
nie!

1 1

.

Sprawiedliwoci twój ej

nie ukryem w poród serca

mego, prawd twoje i zbawie-

nie twoje opowiadaem; nie

taiem miosierdzia twego i

prawdy twojej w zgromadze-
niu wielkiem.

12. Przeto ty, Panie! nie za-

wcigaj odemnie litoci two-

ich; miosierdzie twoje i pra-

wda twoja niech mi zawdy
strzeg.

13. Albowiem ogarny mi
nieszczcia, którym niemasz

liczby ; docigny mi niepra-

woci moje, tak, e przejrze
nie mog ; rozmnoyy si nad
wosy gowy mojej, a serce

moje opucio mi.

14. Racze mi, Panie! wy-
rwa; o Panie! na ratunek mój

pospiesz.

15. Niech bd pohabieni,

(a niech si zawstydz wszys-

cy,) którzy szukaj duszy mo-
jej, abyj zatracili; niechaje
si na wstecz cofn, a niech

si zawstydz, którzy mi y-
cz zego.

16. Niech bd spustoszeni

za to, e mi shabi usiuj,
mówic mi: Ehej! ehej!

17. Ale niech si rozraduj i

rozwesel w tobie wszyscy,

którzy ci szukaj, i miuj
zbawienie twoje; niech mówi
zawdy: Niechaj bdzie Pan
uwielbiony.

18. Jamci wprawdzie ubogi i

ndzny; ale Pan myli o mnie.

Ty jest pomocnikiem moim i

wybawicielem moim ; Boe
mój! nie omieszkuje.

PSALM 41.

I. Naucza, e si Bóg kocha w ludziach miosier-

nych, i onych w zej chwili ratuje. II. Uskara
si na krzywd, i nieszczero przeciwników.

IH. O przywrócenie do zdrowia prosi.

1. Przedniejszemu piewako-
wi pie Dawidowa.
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2. "DOGOSAWIONY,
*-* który ma baczenie na

potrzebnego; w dzie zy wy-
bawi go Pan.

3. Pan go bdzie strzeg, i

ywi go bdzie ; bogosawio-
ny bdzie na ziemi, ani go po-

da na wol nieprzyjació jego.

4. Pan go posili na ou nie-

mocy jego; wszystko leenie

jego odmieni w chorobie jego.

5. Jam rzek: Panie! zmiuj
si nademn, uzdrów dusz mo-

je, bom tobie zgrzeszy.

6. Nieprzyjaciele moi mówili

le o mnie : Kiedywdyumrze,

a zginie imi jego?

7. Jeli te który nich przy-

chodzi, aby mi nawiedzi, te-

dy na zdradzie mówi; serce

jego zgromadza sobie niepra-

wo, a precz odszedszy roz-

nosi.

8. Spoem przeciwko mnie
szepcz wszyscy, którzy mi
maj w nienawici, a myl
ze o mnie,

9. Mówic: Pomsta si na
za niezbono wylaa, a i si
pooy, wicej nie wstanie.

10. Take i ten, z którymemy w pokoju, któremum ufa,

który chleb mój jada, podniós
pit przeciwko mnie.

11. Ale ty, Panie! zmiuj si
nademn, a podnie mi, i od-

dam im.

12. A przez to poznam, e si
kochasz we mnie, gdy si nic

bdzie weseli nieprzyjaciel

mój ze mnie.

13. Ale ty w niewinnoci mo-
jej wesprzesz mi, i postawisz

mi przed obliczem twojein na
wieki.

14. Bogosawiony Pan, Bóg
Izraelski, od wieku a na wie-

ki. Amen, Amen.

PSALM 42.
I. Dawid bdc wygnacem, do domu Boego sta-

wi si pragnie, a na urganie nieprzyjació

uskarajc si, przeszeprzechadzki na chwa
Bo sobie smakuje. EL Dusz sw krzepic,
swoje wygnanie, uciski nowe, blunienia imie-

nia Paskiego przypomina, a przykad boju
ducha z ciaem w sobie wyraa.

1. Przedniejszemu piewako-
wi z synów Korego pie wi-
czca.

2. TAKO jele krzyczy do
^ strumieni wód, tak du-

sza moja woa do ciebie, o Bo-

e!
3. Pragnie dusza moja do Bo-

ga, do Boga ywego, mówic:
Kiedy przyjd, a oka si
przed obliczem Boem?
4. zy moje s mi miasto

chleba we dnie i w nocy, gdy
mi mówi co dzie: Kdy jest

Bóg twój?

5. Na to wspominajc wyle-

wam sam w sobie dusz moje,

em bywa w poezeie inny eh, i

chadzaem z nimi do domu Bo-

ego, z wesoym gosem, i z

chwal, w mnóstwie wesel
eyeh si.

6. Przeczuta ri smucisz, du-

szo moja! a przecz sob. trwo
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ysz we mnie? Czekaj na Bo-

ga; albowiem go jeszcze bd
wysawia za wielkie wyba-

wienie twarzy jego.

7. Boe mój! dusza moja ts-

kni sobie we mnie; przeto na

ci wspominam w ziemi Jor-

daskij iHermoskij, na gó-

rze Mizar.

8. Przepa przepaci przyzy-

wa, na szum upustów twoich:

wszystkie powodzi twoje i na-

wanoci twoje na mi si zwa-

liy.

9. Wszake we dnie udzieli

mi Pan miosierdzia swego, a

w nocy piosnka jego bdzie ze

mn, i modlitwa do Boga y-
wota mego.
10. Kzek Bogu, skale mojej

:

Przecze mi zapomnia? I

czemu smutno chodz dla uci-

nienia od nieprzyjaciela?

11. Jest jako ranaw kociach
moich, gdy miurgaj nieprzy-

jaciele moi, mówic do mnie

na kady dzie : Kdy jest Bóg
twój?

12. Przecze si smucisz, du-

szo moja? a przecz sob trwo-

ysz we mnie? Czekaj na Bo-

ga; albowiem go jeszcze bd
wysawia, gdy on jest wiel-

kiem zbawieniem twarzy mo-

jej, i Bogiem moim.

PSALM 43.

I. da z rk zoliwych wybawienia i do pocztu

witych przywrócenia. II. Bogu chwa lu-

buje, a wiar nad ciaem tryumfuje.

SD mi, o Boe! a ujmij

si o spraw moje; od na-

rodu niemiosiernego, i od czo-

wieka zdradliwego i niezbo-

nego wyrwij mi;
2. Bo ty jest Bóg siy mo-

jój. Przecze mi odrzuci? a

przecz smutno chodz dla uci-

nienia od nieprzyjaciela?

3. Zelij wiato twoje, i

prawd twoje; te mi poprowa-

dz, i wprowadzmi nawit
gór twoje, i do przybytków

twoich,

4. Abym przystpi do ota-

rza Boego, do Boga wesela i

radoci mojej; i bd ci wy-
sawia na harfie, o Boe, Bo-

e mój

!

5. Przecze si smucisz, du-

szo moja! a przecz trwoysz
sob we mnie? Czekaj na Boga,

albowiem go jeszcze bd wy-
sawia, gdy on jest wielkiem

zbawieniem twarzy mojej, i Bo-

giem moim.

PSALM 44.
I. Przymierze Boe, i ask jego dawn przypomi-

na. II. Plagi, które Bóg na swój lud na on

czas przepuszcza, wylicza. UL Prosi, eby im
askaw twarz przywróci, i nad ich si ndz
zmiowa.

1. Przedniejszemu piewako-
wi z synów Korego psalm nau-

czajcy.

2. "DO! uszami naszemi
-*-* syszelimy; ojcowie

nasi powiadali nam o sprawach,

które czyni za dni ich, za dni

starodawnych.
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3. Ty rk sw wypdzi
pogan, a onyche wszczepi;
wytracie narody, a onyche
rozkrzewi.

4. Bo nie przez miecz swój

posiedli ziemi, i rami ich nie

wybawio ich, ale prawica two-

ja 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 na-

szych poraalimy; w imieniu

twojem deptalimy powstawa-
jcych przeciwko nam.

7. Bom w uku moim nie ufa,

ani miecz mój obroni mi;
8. Ale nas ty wybawia od

nieprzyjació naszych, a niena-

widzcych nas zawstydzae.
9. Przeto chlubimy si w to-

bie, Boe! na kady dzie, a

imi twoje na wieki wysawia-
my. Sela.

10. Ale teraz odrzucie i za-

wstydzie nas, a nie wycho-
dzisz z wojskami naszemi.

11. Sprawie, emy ty po-

dali nieprzyjacielowi, a ci, któ-

rzy nas majw nienawici, roz-

chwycili midzy si dobra na-

sze.

12. Podae nas jako owce na

er, a midzy pogan rozpro-

szye nas.

13. Sprzedae lud twój za

nic, a nie podniose ceny ich.

14. Podae nas na wzgard
ssiadom naszym, na szyder-

stwo i na pomiech tym, któ-

rzy s okoo nas.

15. Wystawie nas na przy-

powie midzy poganami, tak,

e nad nami narody gow ki-

waj.

16. Na kady dzie wstyd
mój jest przedemn, a haba
twarzy mojej okrywa mi.

17. Dla gosu tego, który mi
sromoci i potwarza, dla nie-

przyjaciela, i tego, który si
mci.

18. To wszystko przyszo na
nas; a wdymy ci nie zapo-

mnieli, animy wzruszyli przy-

mierza twego.

19. Nie cofno si nazad ser-

ce nasze, ani si uchyliy kro-

ki nasze od cieszki twojej,

20. Chociae nas by potar,

wrzuciwszy nas na miejsce

smoków, i okrye nas cieniem

mierci.

21. Bymy byli zapomnieli

imienia Boga naszego, a pod-

nieli rce nasze do Boga cu-

dzego,

22. Izaliby si by Bóg o tem

nie pyta? gdy on wie skry-

toci serca.

23. Ale nas dla ciebie zabi-

jaj na kady dzie ; poczytaj

nas jako owce na rze zgoto-

wane.

24. Ocue sie: przoeze Spi
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Panie! Przebud si, nie odrzu-

caj nas na wieki.

25. Przecze oblicze twoje u-

krywasz, a zapominasz utra-

pienia naszego i ucisku nasze-

go?
26. Albowiem potoczona jest

a do prochu dusza nasza, a

przylgn do ziemi ywot nasz.

27. Powstane na ratunek

nasz, a odkup nas dla miosier-

dzia twojego.

PSALM 45.
Zczenie duchowne Chrystusa Pana z oblubienic

sw, opisujc prorok, I. wysawia przymioty,

zwierzchno i rzd królestwa jego i chwa,
któr bez miary na ojciec wyla. II. Opisaw-

szy take oblubienic, do wiary i posusze-
stwa on upomina.

1. Przedniejszemu piewako-
wi z synów Korego na Sosan-

nim psalm nauczajcy, a pie
weselna.

2. T^YDAO serce moje
* * sowo dobre; rozpra-

wiabd pieni moje, o królu!

jzyk mój bdzie jako pióro

prdkiego pisarza.

3. Pikniejszy nad synów
ludzkich; rozlaa si wdzicz-
no po wargach twoich, prze-

to, e ci pobogosawi Bóg
a na wieki. .

4. Przypasz miecz twój na
biodra, o mocarzu! poka
chwa twoje, i zacnoci two-

je.

5. A w dostojnoci twojej

szczliwie wywied z sowem
prawdy, cichoci, i sprawiedli-

woci, a dokae strasznych

rzeczy prawica twoja.

6. Strzay twoje ostre; od nich

narody pod ci upadn, a ser-

ce nieprzyjació królewskich

przenikn.

7. Stolica twoja, o Boe! na

wieki wieków; laska sprawie-

dliwoci jest laska królestwa

twego.

8. Umiowae sprawiedli-

wo, a nienawidzie niepra-

woci; przeto pomaza ci, o

Boe! Bóg twój olejkiem we-

sela nad uczestników twoich.

9. Myrr, aloe, i kassyj
wszystkie szaty twoje pochn,
gdy wychodzisz z paaców z

koci soniowych urobionych,

nad tych, którzy ci uweselaj.

10. Córki królewskie s mi-
dzy twemi zacnemi biaemi
gowami; stana maonka po

prawicy twojej w kosztownem
zocie z Ofir.

11. Suchaje córko, a obacz,

i nako ucha twego, a zapo-

mnij narodu twego, i domu oj-

ca twojego.

12. A zakocha si królw pik-
noci twojj, albowiem on jest

Panem twoim; przeto kaniaj

si przed nim.

13. Tyryjczycy take z upo-

minkami przed obliczem two-

jem kania si bd, najbo-

gatsi z narodów.

14. Wszystka zacno córki

królewskij jest wewntrz, a
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szaty jej bramowane s zo-
tem.

15. W odzieniu haftowanem
przywiod j do króla; take
panny za ni, towarzyszki jej,

przywiod do ciebie.

16. Przywiod je z weselem
i z radoci, a wnijd na paac
królewski.

17. Miasto ojców twych b-
dziesz mie synów twych, któ-

rych postanowisz ksitami
po wszystkiej ziemi.

18. Wspomina bd imi
twoje od kadego rodzaju do

rodzaju: dlatego ci narody

wysawia bd na wieki wie-

ków.

PSALM 46.

Naucza prorok, e Bóg z swoimi zawdy przesta-

wa, a oni obronie jego ufajc strachów si a-
dnych nie bali, ale hezpieczestwa z przyto-

mnoci jego zaywali.

1. Przedniejszemu piewako-
wi z synów Korego, na Alamot
pie.

2. TJOGr jest ucieczk i si
*-* nasz, ratunkiem we

wszelkim ucisku najpewniej-

szym.

3. Przeto si ba nie bdzie-

my, choby si poruszya zie-

mia, choby si przeniosy gó-

ry w poród morza;

4. Choby zaszumiay, a wzbu-

rzyy si wody jego, i zatrz-

sy si góry od nawanoci je-

go. Sela.

5. Strumienie rzeki jego roz-

weselaj miasto Boe, najwit-
sze z przybytków najwysze-
go.

6. Bóg jest w porodku jego,

nie bdzie poruszone; poratuje

go Bóg zaraz z poranku.

7. Gdy si wzburzyy narody
T

a zatrzasny si królestwa.

Pan wyda gos swój, i roz-

pyna si ziemia.

8. Pan zastpów jest z nami;

twierdz wysok jest nam Bóg
Jakóbowy. Sela.

9. Pójdcie, ogldajcie spra-

wy Paskie, jakie uczyni spu-

stoszenie na ziemi;

10. Który umierza wojny a
do koczyn ziemi, uk kruszy,

i ore amie, a wozy ogniem
pali,

11. Mówic: Uspokójcie si,

a wiedzcie, em Ja Bóg; bd
wywyszony midzy naroda-

mi,bd wywyszony na ziemi.

12. Pan zastpów z nami;

twierdz wysok jest nam Bóg
Jakóbowy. Sela.

PSALM 47.
Izraelczycy upominaj pogan do chwalenia Boga,

i im okoliczne narody podbi, ziemi Chana-

nejsk poda i narody do Chrystusa Pana po-

woa postanowi.

1. Przedniejszemu piewako-
wi z synów Korego pie.

2. TT^SZYSTKIE naród?" klaskajcie rok o ni a,

wykrzykujcie Bogu glosom

wesela.

3. Albowiem Pan najw\ - \
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straszny, jest królem wielkim

nad wszystk ziemi.

4. Podbija ludzi pod moc na-

sze, 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, piewaj-

cie; piewajcie królowi nasze-

mu, piewajcie.

8. Albowiem Bóg królem

wszystkiej ziemi; piewajcie
rozumnie.

9. Króluje Bóg nad narodami

;

Bóg siedzi na witej stolicy

swojej.

10. Ksita narodów przy-

czyli si do ludu Boga Abra-

hamowego; albowiem Boe s
tarcze ziemskie; skd on za-

cnie jest wywyszony.

PSALM 48.

I. Mieszkacy Jeruzalemsey wielbi Boga, i ich

miasto od gwatownego niebezpieczestwa wy-
bawi'. II. Do dzikczynienia, radoci i ufnoci
w Panu si upominaj.

1. Pie psalmu synów Kore-
go.

2. TT^IELKI jest Pan, i

* * bardzo chwalebny w
miecie Boga naszego, na gó-

rze witej swojej,

3. Ozdob krainy, uciech
wszystkiej ziemi jest góra Syon
w stronach pónocnych, miasto

króla wielkiego.

4. Bóg w paacach jego uzna-

ny jest za twierdz wysok.
5. Bo oto królowie, gdy si

zgromadzili i cignli wespó,
6. Sami to ujrzawszy bardzo

si zadziwili, a przestraszeni

bdc prdko uciekali.

7. Strach ich tam ogarn i

bole, jako niewiast rodzc.
8. Wiatrem wschodnim po-

kruszysz okrty z Tarsys.

9. Jakomy syszeli, takemy
widzieli w miecie Pana zast-

pów, w miecie Boga naszego

;

Bóg je ugruntowa a na wie-

ki. Sela.

10. Uwaamy, o Boe! mio-
sierdzie twojew poród kocio-
a twego.

11. Jakie jest imi twoje, Bo-

e! taka te jest chwaa twoja

a do koczyn ziemi; sprawie-

dliwoci pena jest prawica

twoja.

12. Niech si rozweseli góra

Syon: niech si rozraduj cór-

ki Judzkie dla sdów twoich,

Boe!
13. Otoczcie Syon, i obstpcie

go; policzcie wiee jego.

14. Przypatrujcie si pilnie

basztom jego, a ogldajcie

paace jego, abycie umieli

powiada narodowi potomne-
mu.

15. e ten Bóg jest Bogiem
naszym na wieki wieczne, a i
on naszym hetmanem bdziea
do mierci.
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PSALM 49.

I. Wszystkich stanów ludzi do mdroci upomnia-

wszy, stopnie jej wylicza. II. Nad szczciem
zych zdumiewa si zakazuje.

1. Przedniejszemu piewako-
wi z synów Korego psalm.

2. OUCHAJCIEtegowszy-
^ stkie narody ; bierzcie to

w uszy wszyscy mieszkajcy
na okrgu ziemi!

3. Tak z ludu pospolitego,

jako z ludzi zacnych, tak bo-

gaty jako ubogi!

4. Usta moje bd opowiada-

y mdro, a myl serca me-
go roztropno.
5. Nakoni do przypowieci

ucha mego, a wyo przy har-

fie zagadk moje.

6. Przecze si mam ba we
ze dni, aby mi nieprawo
tych, którzy mi depcz, miaa
ogarn?
7. Którzy ufaj bogactwom

swoim, a w mnóstwie dosta-

tków swoich chlubi si.

8. Gdy brata swego nikt a-
dnym sposobem nie odkupi, ani

moe da Bogu okupu jego

za,
9. (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
umieraj, gupi i szalony zaró-

wno gin, a zostawiaj obcym
bogactwa swoje.

12. Myl, e domy ich s
wieczne, a przybytki ich trwa-

j od narodu do narodu; prze-

toje nazywaj od imion swych
na ziemi.

13. Ale czowiek we czci nie

zostaje, podobnym bdc by-

dltom, które gin.
14. Takowa myl ich gup-

stwem ich jest, a przecie po-

tomkowie ich pochwalaj to

usty swemi. Sela.

15. Jako owce w grobie zo-
eni bd, mier ich strawi;

ale sprawiedliwi panowabd
nad nimi z poranku, a ksztat
ich zniszczony bdzie w gro-

bie, gdy ustpi z mieszkania

swego.

16. Ale Bóg wykupi dusz
moje z mocy grobu, gdy mi
przyjmie. Sela.

17. Nie bóje si, gdy si kto

zbogaci, a gdy si rozmnoy
sawa domu jego.

18. Bo umierajc nie wemie
nic z sob, ani za nim zstpi

sawa jego.

19. A cho duszy swj za y-
wota swego pobaa i chwalo-

no go, gdy sobie dobrze czy-

ni:

20. Przecie musi i za ro-

dzin ojców swych, a na wieki

nie oglda wiatoci.
21. Owó czowiek, który

jest we czci a nie zrozum ien a

tego, podobny jest bydltom,
które gin.
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PSALM 50.

Król Syonski, od wszystkich stron wiata ludzkich

synów zwoawszy : I. owiadcza si, e on nie

korzysta w ofiarach pozwierznych, bdc Pa-

nem rzeczy wszystkich, ale si kocha w ofia-

rach chwa i modlitw witych. II. Gromi nie-

zboników, którzy si chlubi wiar, a jarzmo

cign z niezbonymi.

1. Psalm Asafowi podany.

DOG nad Bogami, Pan mó-
•*-* wi i przyzwa ziemi od

wschodu soca a do zachodu

jego.

2. Objani si Bóg z Syonu
w doskonaej ozdobie.

3. Przyjdzie Bóg nasz, a nie

bdzie milcza; ogie przed

twarz jego bdzie poera, a

okoo niego powstanie wicher

gwatowny.

4. Przyzwie z góry niebiosa

i ziemi, aby sdzi lud swój,

5. Mówic: Zgromadcie mi
witych moich, którzy ze mn
uczynili przymierze przy ofie-

rze.

6. Tedy niebiosa opowiedz
sprawiedliwojego ; albowiem
sam Bóg jest sdzi. Sela.

7. Suchaj, ludu mój! a bd
mówi; suchaj, Izraelu! a o-

wiadcz si przed tob: Jam
Bóg, Bóg twój Jam jest.

8. Nie bd ci z ofiar twoich

wini, ani z caopalenia twego,

które s zawsze przedemn.

9. Nie wezm z domu twoje-

go cielca, ani z okou twego
kozów.
10. Albowiem mój jest wszel-

ki zwierz leny, i tysice byda
po górach.

11. Znam wszystko ptastwo

po górach, i zwierz polny jest

przedemn.
12. Bdli akn, nie rzek

o to; bo mój jest okrg ziemi,

i napenienie jego.

13. Izali jadam miso woo-
we? albo pijam krew kozow?
14. Ofiaruj Bogu chwa, i od-

daj Najwyszemu luby twoje;

15. A wzywaj mi w dzie
utrapienia: tedy ci wyrw, a

ty mi uwielbisz.

16. Lecz niezbonemu rzek
Bóg: Cóci do tego,e opowia-

dasz ustawy moje, a bierzesz

przymierze moje w usta twoje?

17. Poniewa masz w niena-

wici karno, i zarzucie so-
wa moje za si.

18. Widziszli zodzieja, bie-

ysz z nim, a z cudzoonika-
mi masz skad twój.

19. Usta twoje rozpuszczasz

na ze, a jzyk twój skada
zdrady.

20. Zasiadszy mówisz prze-

ciwko bratu twemu, a lysz sy-

na matki twojej.

21. To czyni, a Jam milcza;
dlatego mniema, em Ja tobie

podobny, ale bd ci kara, i

stawi to przed oczy twoje.

22. Zrozumiejcie to wdy
teraz, którzy zapominacie Bo-
ga, bym was sn nie porwa,
a nie bdzie, ktobywaswyrwa.
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23. Kto mi ofiaruje chwa,
uczci mi; a temu, który na-

prawia drog sw, uka zba-

wienie Boe.

PSALM 51.

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 Ducha witego
odnowi. III. O zachowanie ludu i kocioa Bo-

ego si modli.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

2. Gdy do niego przyszed
Natan prorok, potem jak by
wszed do Betsaby.

3. yMIUJ si nademn," Boe! wedug mio-
sierdzia twego; wedug wiel-

kich litoci twoich zgad nie-

prawoci moje.

4. Omyj mi doskonale od nie-

prawoci mojej, a od grzechu

mego oczy mi.

5. Albowiem ja znam niepra-

wo moje, a grzech mój prze-

demn jest zawdy.

6. Tobie, tobiem samemu
zgrzeszy, i zem przed oczy-

ma twemi uczyni, aby by
sprawiedliwy w mowie twojej,

i czystym w sdzie twoim.

7. Oto w nieprawoci pocz-
ty jestem, a w grzechu pocz-
a mi matka moja.

8. Oto si kochasz w prawdzie

wewntrznej, a skrytmdro
objawie mi.

9. Oczy mi isopem, a o-

czyszczon bd; omyj mi, a
nad nieg wybielony bd.
10. Daj mi sysze rado i

wesele, a niech si rozraduj
koci moje, które pokruszy.
11. Odwró oblicze twoje od

grzechów moich, a zgad
wszystkie nieprawoci moje.

12. Serce czyste stwórz we
mnie, o Boe! a ducha prawe-

go odnów we wntrznociach
moich.

13. Nie odrzucaj mi od obli-

cza twego, a Ducha swego
witego nie odbieraj odemnie.

14. Przywró mi rado zba-

wienia twego, a duchem dobro-

wolnym podeprzyj mi.
15. Tedy bd naucza prze-

stpców dróg twoich, aby si
grzesznicy do ciebie nawrócili.

16. Wyrwij mi z pomsty za

krew, o Boe, Boe zbawienia

mojego ! ajzyk mój bdzie wy-
sawia sprawiedliwo twoje.

17. Panie! otwórz wargi mo-

je, a usta moje opowiada b-
d chwa twoje.

18. Albowiem nie pragniesz

ofiar, chobym ci je da, ani

caopalenia przyjmiesz.

19. Ofiary Bogu przyjemne

duch skruszony; sercem skru-

szeniem i strapionm nie po-

gardzisz, o Boe!
20. Dobrze uczy wedug u-

podobania twego Syonowi; po-

buduj mury .Joruzalomskio.

21. Tedy przyjmiesz ofiary
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sprawiedliwoci, ofiary ogni-

ste, i caopalenia; tedy cielce

ofiarowa bd na otarzu two-

im.

PSALM 52.

I. Doegowe potwarzy i kamstwa gromi, i upad-

kiem mu grozi. U. Wiar i pociech wiernych,

z okazania na nim sdów Boych, przypomina.

III. a sam siebie w troskach obron i ask Bo-

cieszc, wdziczno lubuje.

1. Przedniejszemu piewako-
wi pie Dawidowa nauczaj-
ca,

2. Gdy przyszed Doeg E-
domczyk, i oznajmi Saulowi,

mówic: Dawid przyszed do

domu Achimelechowego.

3. T3RZECZE si chlubisz
-*- ze zoci, o mocarzu!

miosierdzie Boe trwa kade-
go dnia.

4. Ze rzeczy myli jzyk
twój, jako brzytwa ostra czy-

nic zdrad.
5. Umiowae ze, bardziej

ni dobre; kamstwo raczej

mówisz , ni sprawiedliwo.
Sela.

6. Umiowae wszystkie so-
wa szkodliwe, i jzyk zdradli-

wy.
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 bd si z nie-

go namiewali, mówic:
9. Otó czowiek, który nie

pokada w Bogu siy swojej;

ale ufajc w mnóstwie bogactw

swoich, zmacnia si w zoci
swej.

10. Ale ja bd jako oliwa

zielona w domu Boym, bom
nadziej pooy w miosier-

dziu Boem na wieki wieczne.

11. Bd ci wysawia, Pa-

nie! wieki, e to uczyni, a

bd oczekiwa imienia twego,

gdy jest zacne przed oblicz-

noci witych twoich.

PSALM 53.

To w sobie zamyka, co i psalm czternasty.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Machalat pie Dawido-
wa nauczajca.

2. pUPI rzek w sercu
^" swem: Niemasz Boga.

Popsowali si, i obrzydliw
czyni nieprawo; niemasz,

ktoby czyni dobrze.

3. Bóg z niebios spojrza na

synów ludzkich, aby obaczy,

byliby kto rozumny i szuka-

jcy Boga.

4. Ale oni wszyscy odstpi-

li, jednako si nieuytecznymi
stali; niemasz, ktoby czyni
dobrze, niemasz, i jednego.

5. Aza nie wiedz wszyscy
czyniciele nieprawoci, e po-

eraj lud mój, jako wic chleb

jedz? ale Boga nie wzywaj.
6. Tam si bardzo ulkn,

gdzie niemasz strachu; albo-

wiem Bóg rozproszy koci
tych, którzy ci obiegli; ty ich
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pohabisz, bo ich Bóg wzgar-

dzi.

7. Któ da z Syonu wybawie-
nie Izraelowi? Gdy Bóg przy-

wróci z wizienia lud swój,

rozraduje si Jakób, rozweseli

si Izrael.

PSALM 54.

Wydany król Dawid od Zyfejczyków: I. Boga o

pomoc przeciwko przeladowcom prosi. II.

Tyme pomsty Boej dajc, Bogu chwa, a
sobie pewny ratunek obiecuje.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Neginot pie Dawido-
wa nauczajca.

2. Gdy przyszli Zyfejczycy,

i rzekli do Saula: Dawid si
kryje przed tob u nas.

3. T30E! dla imienia twe-
-*-* go wybaw mi, a w

mocy twojej podejmij si spra-

wy mojej.

4. Boe! wysuchaj modlitw
moje; przyjmij w uszy sowa
ust moich.

5. Albowiem obcy powstali

przeciwko mnie, a okrutnicy

szukaj duszy mojej, nie sta-

wiajc sobie Boga przed oczy-

ma swemi. Sela.

6. Oto Bóg jest pomocnikiem
moim: Pan jest z tymi, którzy

podpieraj ywot mój.

7. Oddaj zym nieprzyjacio-

om moim, w prawdzie twojej

wytra ich, o Panie!

8. Tedy dobrowolnie bd
ofiarowa ;bd wysawia imi

twoje, Panie! przeto, e jest

dobre;

9. Gdy z kadego utrapienia

wyrwae mi, a pomst nad
nieprzyjaciómi mymi oglda-
o oko moje.

PSALM 55.
I. Dawid sobie obrony, Absalomowi za upadku,

od Boga da. II. Wysuchania pewien bdc
cieszy si nadziej wybawienia swego.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Neginot pie Dawidowa
nauczajca.

2.W USZY swe przyjmij,™ o Boe ! modlitw mo-

je, a nie kryj si przed pro-b moj:
3. Posuchaj mi z pilnoci,

a wysuchaj mi ; bo si uskar-

am w modlitwie swej, i trwo-

sob;
4. Dla gosu nieprzyjaciela, i

dla ucinienia od bezbonika;
albowiem mi zarzucaj kam-
stwem, a w popdliwoci swej

sprzeciwiaj mi si.

5. Serce moje boleje we mnie*

a strachy mierci przypady na
mi.
6.Boja ze dreniemprzysza

na mi, a okrya mi trwoga.

7. I rzekem: Obym mia
skrzyda jako gobica, zale-

ciabym, a odpoczbym.
8. Otobym daleko zalecia, a

mieszkabym na puszczy. Sela.

9. Pospieszybym, abym u-

szed przed wiatrem gwatow-
nym, i przed wiehrein.
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10. Zatra Ich, Panie! roz-

dziel jzyk ich; bom widzia
bezprawie i rozruch w miecie.

11. We dnie i w nocy otacza-

j 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 nieprzyja-

ciel jaki zely mi, inaczj

zniósbym to by; ani ten, któ-

ry mi mia w nienawici, po-

wsta przeciwko mnie; bobym
si wdy by skry przed nim

;

14. Ale ty, czowiecze mnie
równy, wodzu mój, i znajomy
mój.

15. Którzymy si z sob mile

w tajnoci naradzali, i do domu
Boego spoecznie chadzali.

16. Oby ich mier z prdka
zaapia, tak aby ywo zstpi-

li do pieka! albowiem zo
jest w mieszkaniu ich, i w po-

rodku ich.

17. Ale ja do Boga zawoam,
a Pan mi wybawi.
18. W wieczór i rano, i w po-

udnie modli si, i z trzaskiem

woa bd, a wysucha gos
mój.

19. Odkupi dusz moje, abym
by w pokoju od wojny prze-

ciwko mnie; bo ich wiele byo
przy mnie.

20. Wysucha Bóg i utrapi

ich, (jako ten, który siedzi od

wieku. Sela.) przeto, e nie

masz w nich poprawy, ani si
Boga boj.
21. Wycign rce swoje na

tych, którzy z nim mieli pokój,

wzruszy przymierze swoje.

22. Gadsze ni maso byy
sowa ust jego, ale walka w
sercu jego; a mikciejsze so-
wa jego ni olej, wszake by-

y jako miecze dobyte

:

23. Wrzu na Pana brzemi
twoje, a on ci opatrzy, i nie

dopuci, aby si na wieki za-

chwia mia sprawiedliwy.

24. Ale ich ty, o Boe! wep-
chniesz w dó zginienia ; mo-
wie krwawi i zdradliwi nie doj-

d do poowy dni swoich; ale

ja w tobie nadziej mie bd.

PSALM 56.
I. Prorok wybawienia swego od Boga da. U. Spu-

ciwszy si na obietnic Bo, onego chwali,

cieszc si, e on i najdrobniejsze jego cikoci
widzi, i one uspokoi.

1. Przedniejszemu piewako-
wi o niemej gobicy, na miej-

scach odlegych, zoty psalm
Dawidowy, gdy go w Gat Fi-

listynowie pojmali.

2. P7MIUJ si nademn, o^ Boe! bo mi chce po-

chon czowiek ; kadego
dnia walczc trapi mi.
3. Chc mi pokn nieprzy-

jaciele moi na kady dzie;
zaprawd wiele jest walcz-
cych przeciwko mnie, o Naj-

wyszy!
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4. Któregokolwiek mi dnia

strach ogarniaj w tobie ufam.

5. Boga wysawia bd dla

sowa jego; w Bogu nadziej
bd mia, ani si bd ba,
eby mi co ciao uczyni mo-
go.
6. Przez cay dzie sowa

moje wykrcaj, a przeciwko

mnie s wszystkie myli ich,

na ze.
7. Zbieraj si, i ukrywaj

si, i lad mój upatruj, czy-

hajc na dusz moje.

8. Izali za nieprawo pomsty
ujd? stra te narody, o Boe!
w popdliwoci twojj.

9. Ty tuanie moje policzy;

zbierze te zy moje w wia-

dro twe ; iza nie s spisane w
ksigach twoich?

10. Tedy si nazad cofn nie-

przyjaciele moi, któregokol-

wiek 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 czowiek.
13. Tobiem, o Boe! luby u-

czyni; przeto te tobie chwa-

y oddam.
14. Albowieme wyrwa du-

sz moje od mierci, a nogi

moje od upadku, abym state-

cznie chodzi przed obliczem

Boem w wiatoci yjcych.

PSALM 57.

I. Boga na pomoc woa, pewne wybawienie sobie

obiecujc. II. Prosi, eby Bóg sdy swe nad
zymi wykona.

1. Przedniejszemu piewako-
wi, jako: Nie zatracaj, zoty
psalm Dawidowy, kiedy ucie-

ka przed Saulem do jaskini.

2. ^MIUJ si nademn, o" Boe! zmiuj si nade-

mn; albowiem w tobie ufa du-

sza moja, a do cienia skrzyde
twoich uciekam si, a przemi-

nie utrapienie.

3. Bd woa do Boga naj-

wyszego, do Boga, który wy-
konywa spraw moje.

4. On pole z nieba, i wyba-
wi mi od pohabienia tego,

który mi chce pochon. Se-

la. Pole mi Bóg miosierdzie

swoje i prawd sw.
5. Dusza moja jest w poród

lwów; le midzy palcymi,
midzy synami ludzkimi, któ-

rych zbyjakowócznie i strza-

y, i jzyk ich miecz ostry.

6. Wywye si nad niebiosa,

o Boe! a nade wszystk zie-

mi chwaa twoja.

7. Sieci zastawili na nogi mo-

je, nachylili dusze moje, wy-
kopali dó przed obliczem mo-

jm; ale sami wpadli we. Se-

la.

8. Gotowe jest serce moje,

Boe! gotowe jest serce moje:

piewa i wychwala ci bd.
9. Ocu sir chwao moja! OCU
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si, lutnio i harfo! gdy na wi-
taniu powstaj.

10. Bd ci wysawia mi-
dzy ludem , Panie ! abd pie-

wa midzy narodami.

11. Albowiem wielkie jest a
do niebios miosierdzie twoje,

i a pod oboki prawda twoja.

12. Wywye si nad niebio-

sa, o Boe! a nade wszystk
ziemi wywy chwa twoje.

PSALM 58.

I. Na radców Saulowych narzekajc, potwarzy i

zo ich opisuje. II. Prosi, eby Bóg rady ich

pomiesza. HI. Tuszy, e ludzie rzd i sd Bo-

gu przyznaj z upadku przyszego nieprzyjació.

1. Przedniejszemu piewako-
wi, jako: Nie zatracaj, pie
zota Dawidowa.

2. r\ ZGROMADZENIE

!

^ Izali poprawdzie spra-

wiedliwo mówicie? Auprzej-

mie sdzicie,wr

y synowie ludz-

cy?
3. Owszem, radniej w sercu

nieprawoci knujecie, a gwa-
ty rk waszych na ziemi od-

waacie.
4. Odczyli si niezbonicy

zaraz od narodzenia
;
pobdzi-

li zaraz z ywota matki swej,

mówic kamstwo.
5. Jad maj w sobie, jako w-
owy, jako jad mii guchej,
która zatula ucho swoje,

6. Aby nie syszaa gosu za-

klinacza, ani czarownika w
czarach biegego.
7. O Boe! pokrusze zby ich

w ustach ich; poam, Panie!

lwit trzonowe zby.
8. Niech si rozpyn jako

woda, niech sir wniwecz obró-

c; niech bd jako ten, który

naciga uk, wszake si strza-

y jego ami.
t

9. Jako limak, który schodzi

i niszczeje; jako martwy pód
niewieci niech nie ogldaj
soca.
10. Ciernie wasze pierwej ni

wypuszcz tarny swoje, za zie-

lona w gniewieBoym jako wi-

chrem porwane bd.
11. I bdzie si weseli spra-

wiedliwy, gdy ujrzy pomst;
nogi swoje umyje we krwi nie-

pobonego.
12. I rzecze kady: Zaprw-d sprawiedliwy odniesie po-

ytek z sprawiedliwoci swo-

jej; zaistec jest Bóg, który s-
dzi na ziemi.

PSALM 59.

I. Dawid od sug Saulowych otoczony sobie wyswo-
bodzenia, a onym kani od Boga da. II. Cie-

szy si, i go Bóg pewnie wysucha. III. za co

chwa oddawa obiecuje.

1. Przedniejszemu piewako-
wi, jako: Nie zatracaj, zota
pie Dawidowa, gdy posa
Saul, aby strzeono domu jego,

a zabito go.

2. T^YRWIJ mi od nie-

* * przyjació moich, o

Boe mój! a od powstawaj-
cych przeciwko mnie uczy
mi bezpiecznym.



48 Psalmy 59. 60.

3. Wyrwij mi od tych, któ-

rzy broj nieprawo, a od m-
ów krwawych wybaw mi.
4. Albowiem oto czyhaj na
dusz moje; zbieraj si prze-

ciwko mnie mocarze bez prze-

stpstwa mego i bez grzechu

mego, o Panie!

5. Bez wszelkiej nieprawoci

mojej zbiegaj si, i gotuj si;

powstae, zabie mi, a obacz.

6. Ty sam, Panie, Boe zast-

pów, Boe Izraelski! ocu si,

aby nawiedzi te wszystkie

narody; a nie miój litoci nad
adnym z onych przestpców
zoliwych. Sela.

7. Nawracaj si pod wieczór,

a warcz jako psy, i biegaj
okoo miasta.

8. Oto blegoc usty swemi,

miecze s w wargach ich; al-

bowiem mówi: Któ syszy?
9. Ale ty, Panie! namiewasz

si z nich; namiewasz si ze

wszystkich narodów.

10. Gdy on moc przewodzi,

na ciebie pozór mie bd; bo
ty, Boe! twierdz moj.
11. Bóg mój miosierny u-

przedzi mi; Bóg mi da ogl-
da pomst nad nieprzyjació-

mi mymi.
12. Nie zabijaje ich, aby nie

zapomnia lud mój; ale ich roz-

prosz moc twoj, i zrzu ich,

tarczo nasza, o Panie!

13. Grzech ust swych, sowa
warg swych (pojmani bdc w

hardoci swej dla zorzecze-
stwa i kamstwa) niech wyzna-
waj.
14. Wytrae ich w popdli-

woci, wytra ich, a ich nie

stanie. Niech poznaj, e Bóg
panuje w Jakóbie, i po krajach

ziemi. Sela.

15. I niech si za nawróc
pod wieczór; niech warcz ja-

ko psy, a biegaj okoo miasta.

16. Niech oni ciekaj, chcc
si naje, wszake godni b-
dc uka si musz.
17. Aleja bd piewa o mo-

cy twojej ; zaraz z poranku wy-
sawia bd miosierdzie two-

je; bo ty by twierdz moj,
i ucieczk w dzie ucisku me-
go.

18. O mocy moja! tobie bd
piewa; bo ty, Boe! twier-

dza moja, Bóg mój miosierny.

PSALM 60.
I. Uskara si na opuszczenie ludu Boego, które

byo za Saula, i na rozruchy przez Abnera i

Isboseta wszczte. II. Prosi, aby mu Bog we-

dug nadziei jego, w utrapieniu ratunku doda.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Sussanedut zota pie
Dawidowa do nauczania;

2. Gdy walczy przeciw Sy-

ryjczykom Naclmraim, i prze-

ciw Syryjczykom Sob) ; gdy
si wróci Joab, poraziwszy

Edomczyków w dolinie solnej

dwanacie tysicy.

3. TJOE! odrzucio nas.

'osproszyted nas, i i

bi

:
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gniewae si; nawróóe si
zasi do nas.

4. Zatrzasne by ziemi, i

rozsadzie j; ulecze rozpa-

dliny jej, bo si chwieje.

5. Okazywae ludowi twemu
przykre rzeczy, napoie nas

winem zawrotu.

6. Ale teraz dae chorgiew
tym, którzy si ciebie boj, aby

j wynieli dla prawdy twej.

Sela.

7. Aby byli wybawieni umi-

owani twoi; zachowaje ich

prawic twoj, a wysuchaj
mi.
8. Bóg ci mówi w witobli-

woci swojej
;
przeto si rozwe-

sel, rozdziel Sychem, i doli-

n Sukkotsk pomierz.
9. Moje jest Gralaad, mój i

Manases, i Efraim moc gowy
mojej ; Juda zakonodawc mo-
im.

10. Moab miednic do umy-
wania mego; na Edoma wrzu-

c boty moje; ty, Palestyno!

wykrzykaj nademn.
11. Któ mi wprowadzi do

miasta obronnego? kto mi
przyprowadzi a do Edom?
12. Izali nie ty, o Boe! któ-

ry nas by odrzuci, a nie wy-
chodzie, Boe! z wojskami
naszemi?

13. Daje nam ratunek w u-

trapieniu; bo omylny ratunek
ludzki.

14. W Bogu mnie sobie po-
p.

czyna bdziemy, a on pode-

pcze nieprzyjació naszych.

PSALM 61.

I. Przed Absalomem ustpiwszy woa na Boga, e-
by go pod obron sw chowa raczy. II. Szcz-

cia i rozmnoenia pastwu swemu, a w osobie

swój królestwu Chrystusowemu winszuje.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Neginot pie Dawido-
wa.

2. T^YSUCHAJ, o Bo-
^* e! woanie moje,

miej pozór na modlitw moje.

3. Od koca ziemi woam do

ciebie w zatrwoeniu serca me-
go; wprowad mi na ska,
która jest wysz nad mi.
4. Albowieme ty by uciecz-

k moj, i baszt mocn przed

twarz nieprzyjaciela.

5. Bd mieszka w przyby-

tku twoim na wieki, schrania-

jc si pod zason skrzyde
twoich. Sela.

6. Albowieme ty, Boe! wy-
sucha doci moje; ty da
dziedzictwo tym, którzy si bo-

j imienia twego.

7. Dni do dni królewskich

przydaj; niech bd lata jego

od narodu do narodu.

8. Niech mieszka na wieki

przed obliczem Boem; zgotuj

miosierdzie i prawd, niech

go strzeg.

9. Tak bd piewa imie-

niówi twemu na wieki, a lu-
by moje oddawa bd na ka-

dy dzie.
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PSALM 62.

I. Dawid z mocy, dobrotliwoci i sprawiedliwoci

Boej pewny sobie ratunek obiecuje. II. Prze-

ladowców swycb gromi. III. Wiernych upo-

mina, aby w samym Bogu w potrzebach swych
ufali.

1. Przedniejszemu piewako-
wi Jedytunowi psalm Dawido-
wy.

2. rTlYLKO na Boga spole-
-* ga dusza moja, od nie-

go jest zbawienie moje.

3. Tylko on jest ska moj
i wybawieniem mojem, twier-

dz moj; przeto si bardzo

nie zachwiej.

4. Dokde bdziecie myli
ze przeciwko czowiekowi?
Wszyscy wy zabici bdziecie;

bdziecie jako ciana pochylo-

na, a jako mur walcy si.

5. Przecie jednak radz, ja-

koby go zepchn z dostoje-

stwa jego ; kochaj siw kam-
stwie, usty swemi dobrorzecz,

ale w sercu swem zorzecz.
Sela.

6. Ty przecie na Bogu spo-

legaj, duszo moja! bo od niego

jest oczekiwanie moje.

7. Onci sam jest ska moj,
zbawieniem mojem, i twierdz
moj; przeto nie zachwiej
si.

8. W Bogu wybawienie moje,

i chwaa moja, skaa mocy mo-
jej ; nadzieja moja jest w Bogu.
9. Ufajcie w nim na kady

czas, o narody! Wylewajcie
przed obliczem jego serca wa-

sze : Bóg jest ucieczk nasz.
Sela.

10. Zaprawd marnoci s
synowie ludzcy, kamliwi sy-

nowie mocarzy; bdli pospo-

u woeni na wag, lekciej-

szymi bd nad marno.
11. Nie ufajcie w krzywdzie

ani w drapiestwie, a nie bd-
cie marnymi; przybdzieliwam
majtnoci, nie przykadajcie
serca do nich.

12. Razci rzek Bóg, dwa-
krociem to syszaa i moc jest

Boa,
13. A e Panie! twoje jest

miosierdzie, a e ty oddasz

kademu wedug uczynków
jego.

PSALM 63.

Dawid uciekajc przed Saulem, do pocztów
chwalców Boych pragnie. II. Boga przed so-

b upatrujc, nadziej sobie czyni o jego po-

mocy, e go Pan zachowa.

1. Psalm Dawidowy, gdy by
na puszczy Judzkiej.

2. "DOE! ty jest Bogiem
-*-* moim; z poranku ci

szukam
;
pragnie ci dusza mo-

ja, tskni po tobie ciao moje

w ziemi suchej i upragnionej,

w której nie masz wody;
3. Abym ci oglda w wit-

nicy twojej, i widzia moc two-

je i chwa twoje;

4. (Albowiem lepsze jest mi-

osierdzie twoje, ni ywoO
aby ci chwaliy wargi moje,

5. Abym ci bogosawi!
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ywota niego, a w imieniu two-

jem abym podnosi rce moje.

G. Jako tustoci i sadem
byaby tu nasycona dusza mo-

ja, a radosnein warg piewa-
niem wychwalayby ci usta

moje.

7. Zaprawd na ci wspomi-

nam, i na ou mojem kadej
stray nocnej rozmylam o to-

bie.

8. Bo mi bywa na pomocy;
przeto w cieniu skrzyde two-

ich piewa bd.
9. Przylgna dusza moja do

ciebie; prawica twoja podpiera

mi.
10. Ale ci, którzy szukaj u-

padku duszy mojej, sami wnij-

d do najgbszej niskoci zie-

mi.

11. Zabije kadego z nich o-

stro miecza, i przyjd lisz-

kom na podzia.

12. Lecz król bdzie si we-
seli w Bogu, a bdzie si chlu-

bi kady, kto przeze przy-

siga; albowiem zatkane bd
usta mówicych kamstwo.

PSALM 64.

I. Przeciw przeladowaniu, i chytrym zych ludzi

radom w niewinnoci swej obrony od Boga
da. II. Tuszy, e ich Bóg potumi, i sami
przeciw sobie powstan, zaczem wierni w Bogu
ufa i chlubi si bd.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

2. T^YSUCHAJ, o Bo-
* * e! gos mój, gdy si

modl; od strachu nieprzyja-

ciela strze ywot mój.

3. Skryj mi przed skryt ra-

d zoników, przed zbunto-

waniem czynicych niepra-

wo.
4. Którzy zaostrzyli jzyk

swój jako miecz, naoyli strza-

swoje, sowo jadowite.

5. Aby strzelali z skrytoci na
niewinnego ; niespodzianie na
strzelaj, a nikogo si nie bo-

j-
6. Stwierdzaj si w zm;

zmawiaj si, jakoby zakry
sida, i mówi: Któ je oba-

czy?

7. Szukaj pilnie nieprawo-

ci; giniemy od rad zdradliwie

wynalezionych. Takci wntrz-
no i serce czowiecze gbo-
kie jest.

8. Ale gdy Bóg na nich wy-
puci prdk strza, poraeni
bd;
9. A do upadku przywiedzie

ich wasny jzyk ich; odczy
si od nich kady, kto ich uj-

rzy.

10. I ulkn si wszyscy lu-

dzie, a bd opowiadali spra-

w Bo, i dzieo jego zrozu-

miej.
11. Ale sprawiedliwy si b-

dzie weseli w Panu , a bdzie
w nim ufa; i bd si chlubili

wszyscy, którzy s uprzejme-

go serca.
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PSALM 65.
l^iwid dzikuje Bogu: I. za dobrodziejstwa du-

chowne, które caemu kocioowi pokazuje. II.

za inne uczynnoci doczesne, któremi lud swej

bogosawi.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm i pie Dawidowa.

2. mOBIE przynaley, oBo-
-*- e! chwaa na Syonie,

a tobie lub ma by oddany.

3. Ty wysuchiwasz modli-

twy; przeto do ciebie przy-

chodzi wszelkie ciao.

4. Wielkie nieprawoci, które

wziy gór nad nami, i prze-

stpstwa nasze ty oczyszczasz.

5. Bogosawiony, kogo ty

obierasz a przyjmujesz, aby
mieszka w sieniach twoich;

bdziemy nasyceni dobrami

domu twego, w witnicy ko-

cioa twego.

6. Przedziwne rzeczy podug
sprawiedliwoci mówisz do nas,

Boe zbawienia naszego, na-

dziejo wszystkich krajów zie-

mi, i morza dalekiego!

7. Który utwierdzasz góry

moc swoj, si przepasany

bdc;
8. Który umierzasz szum

morski, szum nawanoci jego,

i wzruszenie narodów.

9. Tak, e si ba musz cu-

dów twoich, którzy mieszkaj
na krajach ziemi; których na-

stawaniem poranku i wieczora

do wesela pobudzasz.

10. Nawiedzasz ziemi, i od-

wilaszj; obficiej ubogacasz

strumieniem Boym, napenio-
nym wodami, i gotujesz zboe
ich, gdy j tak przyprawiasz.

11. Zagony jej napawasz,

brózdy jej zniasz, ddamij
odmikczasz, a urodzajom jej

bogosawisz.
12. Koronujesz rok dobroci

tw, a cieszki twoje skrapiasz

tustoci.
13. Skrapiasz pastwiska na

pustyniach; tak, e i pagórki

radoci przepasane bywaj.
14. Przyodziewaj si pola

stadami owiec, a doliny okry-

waj si zboem; tak, e wy-
krzykaj i piewaj.

PSALM 66.
I. Do chway Boej upomina dla spraw rzdu i

wadzy jego powszechnej nad wszystkimi na-

rodami. II. lubujc Bogu ofiary i chway, i
duszy jego dobrze uczyni.

1. Przedniejszemu piewako-
wi pie psalmu.

2. T^TYKRZYKUJ Bogu
* * wszystka ziemio

!

piewajcie psalmy na chwa-

imienia jego, ogaszajcie

saw i chwa jego.

3. Rzeczcie Bogu: Jako
straszny w sprawach twoich!

Dla wielkoci mocy twojej o-

bludnie si podadz nieprzy-

jaciele twoi.

4. Wszystka si ziemia ka-
nia, i piewa ci bdzie; psalm

piewa bdzie imieniowi twe-

mu. Sela.

5. Pójdcie, a ogldajcie
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sprawy Boe; straszny jest w
sprawach swoich przy synach

ludzkich.

6. Obróci morze w ziemi
such; rzek przeszli such
nog ; tamemy si weselili w
nim.

7. Panuje w mocy swej na

wieki; oczy jego patrz na na-

rody, odporni nie wywysz
si. Sela.

8. Bogosawcie narody Bo-

ga naszego, i ogaszajcie gos
chway jego.

9. Zachowa przy zdrowiu

dusz nasze, a nie da si po-

win nodze naszej.

10. Albowieme nas dowiad-
czy, o Boe! wypawie nas

ogniem, tak jako srebro pa-
wione bywa.
11. Nagnae nas by w sie,

a cisne uciskiem biodra na-

sze.

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 bd ofiarowa z ka-

dzeniem,bd ofiarowa woy
i kozy. Sela.

16. Pójdcie, suchajcie, a b-

d opowiada wszystkim, któ-

rzy si boicie Boga, co uczyni
duszy mojej.

17. Do niegom usty swemi
woa, a wywyszaem go j-
zykiem moim.
18. Bym by patrza na nie-

prawo w sercu mojem, nie

wysuchaby by Pan.

19. Ale zaiste wysucha
Bóg, a by pilen gosu modli-

twy mojej.

20. Bogosawiony Bóg, któ-

ry nie odrzuci modlitwy mo-
jej, ani odj miosierdzia swe-

go odemnie.

PSALM 67.
I. da, eby Bóg kocioowi swemu bogosawi.

II. eby takow ask i innym narodom w
Chrystusie objawi, nawet i urodzajom ziem-

skim bogosawi.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Neginot psalm ku pie-

waniu.

2. "DOE ! zmiuj si nad
-*-* nami, a bogosaw nam,

rozwie oblicze twoje nad na-

mi. Sela;

3. Aby tak poznali na ziemi

drog twoje, a po wszystkich

narodach zbawienie twoje.

4. Tedy cibd wysawiay
narody o Boe! Bd ci wy-
sawia wszyscy ludzie!

5. Radowa si bd i wy-
krzyka narody; bo ty bdziesz

sdzi ludzi w sprawiedliwoci,

a narody bdziesz sprawowa
na ziemi. Sela.
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6. Bd ci wysawia naro-

dy, o Boe! Bd ci wysa-
wia wszyscy ludzie.

7. Ziemia take wyda urodzaj

swój; niech nam bogosawi
Bóg, Bóg nasz.

8. Niech nam bogosawi Bóg,

a niech si go boj wszystkie

kraje ziemi.

PSALM 68.

L Dzikuje Bogu za otrzymane zwycistwo nad
monymi nieprzyjaciómi. II. Napomina do
uwaania dziwnych spraw Boych. III. Opi-

suje okazay tryumf Faski.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy ku pie-

waniu.

2. pOWSTANIE Bóg, a
-*- bd rozproszeni nie-

przyjaciele jego, i pouciekaj
przed twarz jego ci, którzy

go maj w nienawici.

3. Jako bywa dym rozpdzo-
ny, tak ich rozpdzasz: jako

si wosk rozpywa od ognia,

tak niezbonicy pogin przed

obliczem Boem.
4. Ale sprawiedliwi weseli
si i radowa bd przed obli-

czem Boem, i plsa bd od

radoci.

5. piewajcie Bogu, piewaj-

cie psalmy imieniowi jego; go-

tujcie drog temu, który jedzi
na obokach. Pan jest imi je-

go, radujcie si przed obli-

czem jego.

6. Ojcem jest sierót, i sdzi

wdów, Bogiem w przybytku

swym witym.
7. Bóg, który samotne w rodo-

wite domy rozmnaa, wywodzi
winiów z oków; ale odporni

mieszka musz w ziemi su-

chej.

8. Boe! gdy wychodzi
przed obliczem ludu twego,

gdy chodzi po puszczy; Sela,

9. Ziemia si trzsa, take i

niebiosa rozpyway si przed

obliczem Boem, i ta góra Sy-

naj draa przed twarz Boga,

Boga Izraelskiego.

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 dobroci twoj, o

Boe!
12. Pan da sowo swe, i tych,

którzy pociechy zwiastowali,

zastp wielki mówicych.
13. Królowie z wojskami u-

ciekali, uciekali; ale ta, która

przygldaa domu, dzielia u-
py-
14. Chociaecie lee musie-

li midzy kotami, przecie b-
dziecie jako gobica, majca
pióra posrebrzone, a której

skrzyda jako óte zoto.

15. Gdy Wszechmogcy roz-

proszy królów w tej ziemi, wy-

bielejesz jako nieg na górce

Salmon.
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16. Na górze Boj, na górze

Basaskij, na górze pagór-

czystj, na górze Basaskij.
17. Przecze wyskakujecie

góry pagórczyste? na tej ci gó-

rze ulubi sobie Bóg mieszka-

nie, tamci Pan bdzie mieszka
na wieki.

18. Wozów Boych jest dwa-
dziecia 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 naj-

odporniejszych, Panie Boe!
przywiode, aby mieszkali z

nami.

20. Bogosawiony Pan; na
kady dzie hojnie nas opa-

truje dobrami swemi Bóg zba-

wienia naszego. Sela.

21. On jest Bóg nasz, Bóg
obfitego zbawienia; panujcy
Pan z mierci wywodzi.
22. Zaiste Bóg zrani gow

nieprzyjació swoich, i wierzch

gowy wosami nakryty cho-

dzcego w grzechach swoich.

23. Rzek Pan: Wyprowadz
za swoich jako z Basan, wy-
wiod ich za z gbokoci
morskiej.

24. Przeto bdzie noga two-

ja zbroczona we krwi, i jzyk
psów twoich we krwi nieprzy-

jacielskiej.

25.Widzieli cignienia twoje,

Boe! cignienia Boga mego i

króla mego w witnicy.
26. Wprzód szli piewacy, a

za nimi grajcy na instrumen-

tach, a w porodku panienki

bijc w bbny.
27. W zgromadzeniach bo-

gosawcie Bogu, bogosawcie
Panu, którzycie z narodu I-

zraelskiego. Tu niech bdzie
Benjamin maluczki, który ich

opanowa;
28. Tu ksita Judzcy, i hu-

fy ich, ksita Zabuloscy, i

ksita Neftalimscy.

29. Obdarzy ci Bóg twój

si; utwierd, o Boe! to, co
w nas sprawi.

30. Dla kocioa twego, któ-

ry jest w Jeruzalemie, bdc
królowie dary przynosi.

31. Pora poczet kopijników,

zgromadzenie mocnych wo-
dzów, i ludu bujnego, hardych,

chlubicych si ksem srebra;

rozprosz narody pragnce woj-

ny-

32. Przyjd zacni ksita
z Egiptu: Murzyska ziemia

pospieszy si wycign rce
swe do Boga.

33. Królestwa ziemi! piewaj-

cie Bogu, piewajcie Panu.

Sela.

34. Temu, który jedzi na
najwyszych niebiosach od

wiecznoci; oto wydaje gos
swój, gos mocy swojej.

35. Przyznajcie moc Bogu,
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nad Izraelem dostojno jego,

a wielmono jego na obo-
kach.

36. Straszny jest, o Boe! z

witych przybytków twoich;

Bóg Izraelski sam daje moc i

siy ludowi swemu. Niechaje
bdzie Bóg bogosawiony.

PSALM 69.
I. Cikoci i niewinno swoje pokazawszy prorok,

prosi, eby go Pan wysucha i poratowa. II.

Obiecuje zu to Bogu da chwa i z innymi
wiernymi.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Sosannim psalm Dawi-
dowy.

2. TTTYBAW mi, o Boe!
*^ bo przyszy wodya

do duszy mojej.

3. Pogrony jestem w g-
bokiem bocie, gdzie dna nie-

masz; przyszedem w gbo-
koci wód, a nawano ich

porwaa 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 go-
wie mojej ; zmocnili si ci, któ-

rzy mi wygubi usiuj, a s
nieprzyjaciómi mymi niesu-

sznie ; czegom nie wydar, mu-
siaem nagradza.
6. Boe! ty znasz gupstwo

moje, a wystpki moje nie s
tajne przed tob.

7. Niechaje niebd zawsty-

dzeni dla mnie ci, którzy na

ci oczekuj, Panie, Panie za-

stpów! niech nie przychodz
dla mnie do haby ci, którzy

ci szukaj, o Boe Izraelski!

8. Bo dla ciebie ponosz ur-
ganie, a zelywo okrya o-

blicze moje.

9. Staem si obcym braciom

moim, a cudzoziemcem synom
matki mojej,

10. Przeto, e gorliwo do-

mu twego zara mi, a urga-
nie urgajcych tobie przypa-

do na mi.
11. Gdym paka i trapi po-

stem dusz 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, którzy pili mo-
cny napój.

14. Ale ja obracam modlitw
moje do ciebie, Panie! czas jest

upodobania twego; o Boe!
wedug wielkoci miosierdzia

twego wysuchaje mi, dla

prawdy zbawienia twego.

15. Wyrwij mi z bota, abym
nie by pogrony; niech bod
wyrwany od tych, którzy mi
nienawidz, jako z gbokoci
wód;
16. Abymi nie zatopiy stru-

mienie wód, i nic poara glc-
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bia i nie zawara nademn stu-

dnia wierzchu swego.

17. Wysuchaje mi, Panie!

bo dobrejest miosierdzie two-

je; wedug wielkiej litoci two-

jej wejrzyj na mi.
18. Nie zakrywaje oblicza

twego od sugi swego, bom jest

w utrapieniu; pospiesze si,

wysuchaj mi.
19. Przybli si do duszy mo-

jej, a wybaw j; dla nieprzy-

jació moich odkup mi.
20. Ty znasz pohabienie mo-

je, i zelywo moje, i wstyd
mój: przed tob s wszyscy
nieprzyjaciele moi.

21. Pohabienie pokruszyo
serce moje, z czegom by a-
osny; oczekiwaem, azaliby

si mnie kto uali, ale nikt nie

by; azalibymi kto pocieszy,

alem nie znalaz.

22. Owszem, miasto pokarmu
podali mi ó, a w pragnieniu

mojem napoili mi octem.

23. Niechaje im bdzie stó
ich przed nimi sidem, a szcz-
cie ich na upadek.

24. Niech si zami oczy
ich, aby nie widzieli, a biodra

ich niech si zawdy chwiej.
25. Wylij na nich rozgnie-

wanie swoje, a popdliwo
gniewu twego niech ich ogar-

nie.

26. Niech bdzie mieszkanie

ich puste, w namiotach ich

niech nikt nie mieszka.

27. Bo tego, którego ty ubi,

przeladuj, a o boleci pora-

nionych twoich rozmawiaj.
28. Przydaje nieprawo ku

nieprawoci ich, a niech nie

przychodz do sprawiedliwo-

ci twojej.

29. Niech bd wymazani z

ksig yjcych, a z sprawie-

dliwymi niech nie bd zapi-

sani.

30. Jamci utrapiony, i zbola-

y; lecz zbawienie twoje, Bo-

e! na miejscu bezpiecznem

postawi mi.
31. Tedy bd chwali imi
Boe pieni, a bd je wielbi

z dzikczynieniem.

32. A bdzie to przyjemniej-

sze Panu, nieli wó albo cie-

lec rogaty z rozdzielonemi ko-

pytami.

33. To widzc pokorni roz-

raduj si, szukajc Boga, a
oyje serce ich;

34. I wysuchiwa Pan ubo-

gich, a winiami swymi nie

gardzi.

35. Niech go chwal niebiosa

i ziemia, morze i wszystko, co

si w nich rucha.

36. Bógci zaiste zachowa Sy-

on, i pobuduje miasta Judzkie;

i bd tam mieszka, a ziemi
t dziedzicznie otrzymaj.
37. Take i nasienie sug je-

go dziedzicznie j otrzyma, a
którzy miuj imi jego, bd
w nij mieszka.
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PSALM 70.

Ten psalm i sowy i rozumieniem zgadza si z

czstk ostatni psalmu 40.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy na wspo-

minanie.

2. "DO ! pospiesz si, a-
*-* by mi wyrwa; Pa-

nie! pospiesz si, aby mi da
ratunek.

3. Niech bd zawstydzeni i

pohabieni, którzy szukaj du-

szy mojej; niech si obróc na

wstecz, i niech bd pohabie-
ni, którzy mi zego ycz.
4. Niecli si obróc nazad za

to, e mi chc pohabi ci,

którzy mi mówi: Ehej, ehej!

5. Ale niech si wesel i ra-

duj w tobie wrszyscy, którzy

ci szukaj, a którzy miuj
zbawienie twoje, niech mówi
zawdy: Uwielbiony bd, Bo-

e nasz!

6. Jamci ndzny i ubogi; o

Boe! pospiesz si ku mnie;

ty jest pomoc moj, i wyba-
wicielem moim! Panie! nie o-

mieszkuje.

PSALM 71.

I. W przeladowaniu Absalomowem do Boga si
ucieka, sobie wybawienia dajc, TL. dlatego,

i w Panu z dziecistwa ufa, który go i przed-

tem wybawia, dróg swoicb uczy, i w staroci

go nie opuci.

TY^ TOBIE, Panie! nadziej
* * mam : niech na wieki po-

habiony nie bd.
2. Wedug sprawiedliwoci

twej wybaw mi, i wyrwij mi;

nako ku mnie ucha twego,

i zachowaj mi.
3. Bd mi ska mieszkania,

gdziebym zawdy uchodzi

;

przykazae, aby mi strzeo-

no; bo ty ska moj i twier-

dz moj.
4. Boe mój ! wyrwij mi z r-

ki niezbonika, z rki przewro-

tnego i gwatownika;
5. Albowieme ty oczekiwa-

niem mojem, Panie! Panie! na-

dziejo moja od modoci mojej.

6. Na tobiem spoleg zaraz

z ywota; ty mi wywiód z

ywota matki mojej; w tobie

chwaa moja zawdy.
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.
9. Nie odrzucaje mi w sta-

roci mojej; gdy ustanie sia
moja, nie opuszczaj mi.
10. Albowiem mówili nieprzy-

jaciele moi przeciwTko mnie, a

ci, którzy czyhali na dusz mo-

je, rad uczynili spoem,
11. Mówic: Bóg go opuci,
gocie go, a pojmijcie go; bo
nie ma, ktoby go wyrwa.
12. Boe! nie oddalaje si o-

demnie; o Boe mój! popiesz-

e si na ratunek mój.

13. Nieche bd zawstydz
ni, niech zgin przeciwnicy du-

szy mojj; niech bd okryci
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zelywoci i wstydem, którzy

mi szukaj zego.
14. Ale ja zawdy oczeki-

wa bd, a tem wicej rozsze-

rz chwa twoje.

15. Usta moje opowiada b-
d sprawiedliwo twoje, cay
dzie zbawienie twoje, aczkol-

wiek liczby jego nie wiem.

16. Przystpi do wysawia-
nia wszelakiej mocy Pana pa-

nujcego,bd wspomina wa-
sn sprawiedliwo twoje.

17. Boe! uczyemi od mo-
doci mojej, i opowiadam a
po dzi dzie dziwne sprawy

twoje.

18. A przeto a do staroci

i sdziwoci nie opuszczaj mi,
Boe! a opowiem rami twoje

temu narodowi, i wszystkim

potomkom moc twoje.

19. Bo sprawiedliwo twoja,

Boe! wywyszona jest, czy-

nisz zaiste rzeczy wielkie. Bo-

e! któ jest podobien tobie?

20. Który, acze przepuci
na mi wielkie i cikie uciski,

wszake zasi do ywota przy-

wracasz mi, a zprzepaci ziem-
skich zasi wywodzisz mi.
21. Rozmnoysz dostojno

moje a zai ucieszysz mi.
22. A ja te wysawia ci
bd na instrumentach muzy-
cznych, i prawd twoje, Boe
mój! bd piewa przy har-

fie, o wity Izraelski!

23. Rozraduj si wargi moje,

gdybd piewa, i dusza mo-

ja, któr wykupi.
24. Nadto i jzyk mój bdzie

opowiada przez cay dzie
sprawiedliwo twoje; bo si
zawstydzi, i hab odnie
musieli ci, którzy szukali nie-

szczcia mego.

PSALM 72.

I. Dawid przed mierci synowi Salomonowi i lu-

dowi dobrych rzeczy od Boga da. U. Kró-

lestwa Chrystusowego sprawiedliwo, szero-

ko, saw i trwao opisawszy, Bogu dzikuje.

1. Salomonowi.

T>OE ! daj królowi sdy two-
-*-* je, a sprawiedliwo twoje

synowi królewskiemu;

2. Aby sdzi lud twój w spra-

wiedliwoci, a ubogich twoich

w prawoci.
3. Przynios góry ludowi po-

kój, a pagórki sprawiedliwo.
4. Bdzie sdzi ubogich z lu-

du, a wybawi 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 kro-

plisty skrapiajcy ziemi:

7. Tak sprawiedliwy zakwit-

nie za dni jego, a bdzie obfi-

to pokoju, dokd miesica
staje.

8. Bdzie panowa od morza
a do morza, i od rzeki a do

koczyn ziemi.

9. Przed nim padabd mie-
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szkajcy na pustyniach, n nie-

przyjaciele jego proch liza

bd.
10. Królowie od morza i z

wysep dary mu przynios ; kró-

lowie Sebejscy i Sabejscy upo-

minki oddadz.
11. I bd mu si kania

wszyscy królowie; wszystkie

narody suy mu bd.
12. Albowiem wyrwie ubo-

giego woajcego, i ndznego,
który nie ma pomocnika.

13. Zmiuje si nad ubogim,

i nad niedostatecznym, a dusz
ndznych wybawi.
14. Od zdrady i gwatu wy-

bawi dusz ich; bo droga jest

krew ich przed oczyma jego.

15. I bdzie y, a dawa mu
bd zoto sabejskie, i usta-

wicznie si za nim modli bd,
cay dzie bogosawi mu b-
d.
16. Gdy si wrzuci gar zbo-

a do ziemi na wierzchu gór,

zaszumi jako Liban urodzaj

jego, a mieszczanie zakwitn
jako zioa polne.

17. Imi jego bdzie na wie-

ki; pokd soce trwa, dzie-

dziczy bdzie imijego, a bo-
gosawic sobie w nim wszyst-

kie narody wielbi go bd.
18. Bogosawiony Pan Bóg,

Bóg Izraelski, 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 modli-

twy Dawida, syna Isajego.

PSALM 73.

I. Upomina, eby nikt zym szczcia nie zajrza.

II. Daje zna, e i onby si by za nimi uniós,

by si by z sowa Boego nie nauczy, e szcz-

cie ich niewarowne. III. Do Boga si wraca,

a na nim samym przestawa obiecuje.

1. Psalm Asafowy.

yAISTEÓ dobry jest Bóg" Izraelowi, tym, którzy s
czystego serca.

2. Ale nogi moje mao si by-

y nie potkny, a blisko tego

byo, e mao nie szwankowa-

y kroki moje,

3. Gdym by zawici poru-

szon przeciwko szalonym, wi-

dzc szczcie niepobonych.

4. Bo nie maj zwizków a
do mierci, ale w caoci zo-

staje sia ich.

5. W pracy ludzkiej nie s,
a kani, jako inni ludzie, nie

doznawaj.
6. Przeto otoczeni s pych,

jako acuchem zotym, a przy-

odziani okrutnoci, jako szat
ozdobn.
7. Wystpiy od tustoci o-

czy ich, a wicej maj nad po-

mylenie serca.

8. Rozpucili si, i mówi zo-
liwie, o ucinieniu bardzo bar-

dzie mówi.
9. Wystawiaj przeciwko nie-
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bu usta swe, a jzyk ich kry
po ziemi.

10. A przeto na to przycho-

dzi lud jego, gdy si im wody
ju wierzchem lej,

11. e mówi: Jako ma Bóg
o tern wiedzie? albo mali o

tern wiadomo Najwyszy?
12. Albowiem, oto ci niezbo-

nymi bdc, maj pokój na

wiecie, i nabywaj bogactw.

13. Próno tedy w czystoci

chowam serce moje, a wr nie-

winnoci rce moje omywam.
14. Poniewa mi cay dzie

bij, a karanie cierpi na ka-

dy poranek.

15. Rzekli: Bd te tak o

tern mówi, tedy rodzaj synów
twoich rzecze, em im niepraw.

16. Chciaem ci tego rozumem
docign, ale mi si tu trudno

zdao

;

17. Aem wszed do witni-
cy Boej, a tum porozumia do-

koczenie ich.

18. Zaprawd ich na miej-

scach liskich postawi, a po-

dajesz ich na spustoszenie.

19. Oto jako przychodz na
spustoszenie! niemal w okam-
gnieniu niszczej i gin od
strachu.

20. S jako sen temu, co ocu-

ci; Panie! gdy ich obudzisz,

obraz ich lekce powaysz.
21. Gdy zgorzko serce moje,

a nerki moje cierpiay kócie:
22. Zgupiaem by, a nicem

nie rozumia, byem przed tob
jako bydl.
23. A wszake zawdy byem

z tob; bo mi trzyma za pra-

w rk moje.

24. Wedug rady swej pro-

wad mi, a potm do chway
przyjmiesz mi.
25. Kogobym innego mia

na niebie? I na ziemi oprócz

ciebie w nikim innym upodo-

bania nie mam.
2.6. Cho ciao moje, i serce

moje ustanie, jednak Bóg jest

ska serca mego, i dziaem
moim na wieki.

27. Grdy oto ci, którzy si
oddalaj od ciebie, zgin; wy-
tracasz tych, którzy cudzoo
odstpowaniem od ciebie.

28. Ale mnie najlepsza jest

trzyma si Boga; przeto po-

kadam w Panu panujcym na-

dziej moje, abym opowiada
wszystkie sprawy jego.

PSALM 74.
I. O wybawienie Boga proszc, przypomina przy-

mierze, cuda i dobrodziejstwa jego przesze,

II. zo i postpki nieprzyjació opisuje, HI. i

na pomst przeciwko nim Pana Boga wzywa.

1. Pie wyuczajca, podana
Asafowi.

pRZECZE nas, o Boe!
-*- do koca odrzuci? Przecz-

e si rozpalia zapalczywo
twoja przeciwko owcom pa-

stwiska twego?
2. Wspomnij na zgromadze-

nie twoje, które sobie zdawna
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naby i odkupi, na prt dzie-

dzictwa twego, na t gór Syon,
na której mieszkasz.

3. Pospiesze si na srogie

popustoszenie; a jako wszyst-

ko poburzy nieprzyjaciel w
witnicy!
4. Ryczeli nieprzyjaciele twoi

wporód zgromadzenia twego,

a na znak tego zostawili wiele

chorgwi swoich.

5. Za rycerza miano tego,

który si z wysoka z siekier

zanosi, rbic drzewo wiza-
nia jego.

6. A teraz ju i rzezania jego

na porzd siekierami i motami
tuk.
7. Zaoyli ogie w witni-

cy twojej, a obaliwszy na zie-

mi, splugawili przybytek imie-

nia twego.

8. Mówili w sercu swojem:

Zburzmy je pospou; popalili

wszystkie przybytki Boe w
ziemi.

9. Znaków naszych nie wi-

dzimy: ju niemasz proroka, i

niemasz midzy nami, któryby

wiedzia, póki to ma trwa.
10. Dokde, o Boe! prze-

ciwnik bdzie urga? izali nie-

przyjaciel bdzie bluni imi
twoje a na wieki?

11. Przecze zstrzymujesz r-
k twoje; a prawicy swej z za-

nadrza swego cale nie dob-
dziesz?

12. Wszake ty, Boe! zda-

wna królem moim; ty sprawu-
jesz hojne zbawienie w poród
ziemi.

13. Ty moc twoj rozdzie-

li morze, a potare gowy
wielorybów w wodach.
14. Ty skruszy gow Le-

wiatana, dae go za pokarm
ludowi na puszczy.

15. Ty przerwa róda i po-

toki; ty osuszy rzeki bystre.

16. Twójci jest dzie, twoja

te i noc; ty uczyni wiato
i soce.
17. Ty zaoy wszystkie

granice ziemi; lato i zim ty
sprawi.

18. Wspomnije na to, e nie-

przyjaciel zely Pana, a lud

szalony jako urga imieniowi

twemu.
19. Nie podawaje tej kupie

duszy synogarlicy twojej; na

stadko ubogich twoich nie za-

pominaj na wieki.

20. Obejrzyj si na przymie-

rze twoje; albowiem i najcie-

mniejsze kty ziemi pene ja-

ski drapiestwa.

21. Niechaje ndznik nie od-

chodzi z hab; ubogi i ebrak
niechaj chwali imi twoje.

22. Powstae, o Boe! ujmij

si o spraw twoje; wspomnij
na pohabienie twoje, któro

si dzieje od szalonych na ka

dy dzie.

23. Nie zapomina je wyki

kania nieprzyjació twoich, i
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huku tych, co przeciwko tobie

powstawaj, który si usta-

wicznie sili.

PSALM 75.

L Dzikuje Bogu, i go z przeladowania Saulowe-

go wyswobodzi. II. lubuje, e po dostpieniu
królestwa ono chce rzdzi sprawiedliwie. III.

Bogu dziki oddawa, zych powciga, a do-

brych szanowa obiecuje.

1. Przedniejszemu piewako-
wi, jako: Nie zatracaj, psalm

i pie Asafowa.

2. TY^YSAWIAMY ci,
* * Boe! wysawiamy:

bo bliskie imi twoje; opowia-

daj to dziwne sprawy twoje.

3. Gdy przyjdzie czas uoo-
ny, ja sprawiedliwie sadzi b-
d.
4. Rozstpia si ziemia, i

wszyscy obywatele jej; ale ja

utwierdz supy jej. Sela.

5. Rzek szalonym: Nie sza-

lejcie, a niepobonym : Nie pod-

nocie rogów.

6. Nie podnocie przeciwko

Najwyszemu rogów swych, a

nie mówcie krnbrnie,
7. Bo nie od wschodu, ani od

zachodu, ani od puszczy przy-

chodzi wywyszenie.
8. Ale Bóg sdzia, tego poni-

a, a owego wywysza.
9. Zaiste kielich jest w r-

kach Paskich, a ten wina
mtnego nalany; z tego nale-

wa bdzie, tak, e i drode
jego wyss i wypij wszyscy
niepoboni ziemi.

10. Ale ja bd opowiada
sprawy Paskie na wieki, b-
d piewa Bogu Jakóbowe-
mu.

11. A wszystkie rogi niezbo-

nikom postrcam; ale rogi

sprawiedliwego bd wywy-
szone.

PSALM 76.
I. Lud Judzki Bogu dzikuje, e wojsko Senna-

cherybowe przez Anioa porazi, i na up po-

da. II. Do dzikczynienia inszych upomina.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Neginot, psalm i pie
Asafowi.

2. r^NAJOMY jest Bóg w" Judzkiej ziemi, w Izra-

elu wielkie imi jego.

3. W Salemie jest przybytek

jego, a mieszkanie jego na Sy-

onie.

4. Tamci poama ogniste

strzay uków, tarcz, i miecz,

i wojn. Sela.

5. Zacnyme si sta i dostoj-

nym z gór upiestwa.

6. Ci, którzy byli serca m-
nego, podani s na up, zasn-
li snem swoim, nie znaleli

mni rycerze siy w rkach
swych.

7. Od gromienia twego, o Bo-

e Jakóbowy! twardo zasny
i wozy i konie.

8. Ty jest, ty bardzo stra-

szliwy; i któ jest, coby si
osta przed obliczem twojem,

gdy si zapali gniew twój?

9. Gdy z nieba dajesz sysze
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ss\d swój, ziemia si lka i u-

cieha;

10. Gdy Bóg na sd powstaje,

aby wybawi wszystkich po-

kornych na ziemi. Sela.

1 1

.

Zaiste i gniew czowieczy
chwali ci musi, a ty ostatek

zagniewania skrócisz.

12. luby czycie, a odda-

wajcie je Panu, Bogu wasze-

mu, wszyscy, którzycie okoo
niego, wszyscy przynocie da-

ry strasznemu.

13. Onci odejmuje ducha ksi-
tom, a on jest na postrach

królom ziemskim.

PSALM 77.

Naucza, e poboni w utrapieniach dusznych i cie-

lesnych cieszy si maj przykadami aski,

dobrotliwoci, zlitowania i cudów Paskich, a

osobliwie wybawieniem ludu z Egiptu i przez

puszcz prowadzeniem.

1. Przedniejszemu piewako-
wi dla Jedytuna psalm Asafo-

wy.

2. /^OS mój podnosz do
^^ Boga, kiedy woam;

gos mój podnosz do Boga,

aby mi wysucha.
3. W dzie utrapienia mego

szukaem Pana: wycigaem
w nocy rce moje bez przesta-

nia, a nie daa si ucieszy du-

sza moja.

4. Wspominaem na Boga, a

trwoyem sob; rozmylaem,
a utrapieniem ciniony by
duch mój. Sela.

5. Zatrzymywae oczy moje,

aby czuy; potartym by. aem
nie móg mówi.
6. Przychodziy mi na pami

dni przesze i lata dawne.

7. Wspominaem sobie na
piewanie moje; w nocym w
sercu swem rozmyla, i wy-
wiadywa si o tern duch mój,

mówic:
8. Izali mi na wieki odrzuci

Pan, a wicej mi ju aski nie

ukae?
9. Izali do koca ustanie mi-

osierdzie jego, i koniec we-
mie sowo od rodzaju a do

rodzaju? Izali zapomnia Bóg
zmiowa si?
10. Izali zatrzymaw gniewie

litoci swoje? Sela.

11. 1 rzekem : Tojest mier
moja; wszake prawica Naj-

wyszego uczyni odmian.
12. Wspomina sobie bd na

sprawy Paskie, a przypomi-

na sobie bd dziwne sprawy

twoje, zdawna uczynione.

13. 1 bd rozmyla o wszel-

kiem dziele twojem, i o uczyn-

kach twoich bd mówi:
14. Boe! wita jest droga

twoja. Który Bóg jest tak

wielki, jako Bóg nasz?

15. Ty jest Bóg, który czy-

nisz cuda; podae do znajo-

moci midzy narody moc two-

16.Odkupie ramieniem two-

jem lud swój, syny JakÓ)OW€
i Józefowo. Sola.
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17. Widziay ci wody, o Bo-

e ! widziay ci wody, i ulky
si, i wzruszyy si przepaci.

18. Oboki wyday powodzi;

niebiosawydaygromy, a strza-

y twoje tam i sam biegay.

19. Huczao grzmienie twoje

po obokach, byskawice o-

wieciy okrg ziemi, ziemia

si wzruszya i zatrzsa.
20. Przez morze bya droga

twoja, a cieszki twoje przez

wody wielkie, wszake ladów
twoich nie byo.
21. Prowadzie lud twój, ja-

ko stado owiec, przezrk Moj-

esza i Aarona.

PSALM 78.
I. Izraelczyków upomina do uwaania nauki od

Boga podanej i zaleconej, a od przodków ich

pogardzonej. II. Wylicza dobrodziejstwa Boe,
pokazane w wywiedzeniu z Egiptu i na pu-

szczy, i w tern, e odrzuciwszy dziesi pokole,
Jud i dom Dawidowy sobie obra, w którym
kapastwo, i królestwo Pana Chrystusa 'po-

stanowi.

1. Pie wyuczajca, podana
Asafowi.

OUCHAJ, ludu mój! za-

^ konu mego; nakocie u-

szów swych do sów ust moich.

2. Otworz w podobiestwie
usta moje, a bd opowiada
przypowiastki starodawne.

3. Comy syszeli, i poznali,

i co nam ojcowie nasi opowia-

dali.

4. Nie zataimy tego przed

synami ich, którzy przyszym
potomkom swoim opowiada
bd chway Paskie, i moc

p.

jego, i cuda jego, które czy-

ni.

5. Bo wzbudzi wiadectwo w
Jakóbie, a zakon wydaw Izra-

elu; przykaza ojcom naszym,
aby to do wiadomoci podawali
synom swoim,

6. Aby pozna wiek potomny,
synowie, którzy si narodzi
mieli, a oni za powstawszy,
aby to opowiadali synom swo-
im;

7. Aby pokadali w Bogu na-

dziej swoje, a nie zapominali

na sprawy Boe, ale strzegli

przykaza jego;

8. Aby si nie stali jako ojco-

wie ich narodem odpornym i

nieposusznym, narodem, któ-

ry nie wygotowa serca swego,
aby by wierny Bogu duch je-

go.

9. Albo jako synowie Efrai-

mowi zbrojni, którzy, cho u-

mieli z uku strzela, wszake
w dzie wojny ty podali.

10. Bo nie przestrzegali przy-

mierza Boego, a wedug za-

konujego zbraniali si chodzi.
11. Zapomnieli na sprawy je-

go, i na dziwne dziea jego,

które im pokazywa.
12. Przed ojcami ich czyni

cuda w ziemi Egipskiej, na po-

lu Soan.

13. Rozdzieli morze, i prze-

prowadzi ich, i sprawi, e sta-

ny wody jako kupa.
14. Prowadzi ich w oboku
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we dnie, a kadej nocy w ja-

snym ogniu.

15. Rozszczepi skay na pu-

szczy, a napoi ich, jako z prze-

paci wielkich.

16. Wywiód strumienie z

skay, a uczyni, e wody cie-

ky jako rzeki.

17. A wszake oni przyczy-

nili grzechów przeciwko nie-

mu, a wzruszyli Najwyszego
na puszczy do gniewu;

18. I kusili Boga w sercu

swem, dajc pokarmu we-
dug luboci swojej.

19. A mówili przeciwko Bogu
temi sowy: Izali moe Bóg
zgotowa stó na tej puszczy?

20. Oto uderzy w ska, a

wypyny wody, i rzeki we-
zbray; izali te bdzie móg
da chleb? Izali nagotuje mi-
sa ludowi swemu?
21. Przeto usyszawszy to

Pan, rozgniewa si, a ogie
si zapali przeciw Jakóbowi,

take i popdliwo powstaa
przeciw Izraelowi;

22. Przeto, i nie wierzyli Bo-

gu, a nie mieli nadziei w zba-

wieniu jego.

23. Cho by rozkaza obo-
kom z góry, i forty niebieskie

otworzy.
24. I spuci im jako deszcz

mann ku pokarmowi, a psze-

nic niebiesk da im.

25. Chleb mocarzówjadCzo-

wiek, a zesa im pokarmów
do sytoci.

26. Obróci wiatr ze wschodu
na powietrzu, a przywiód mo-
c sw wiatr z poudnia;
27. I spuci na nich miso

jako proch, a ptastwo skrzy-

dlaste jako piasek morski;

28. Spuci je w poród obo-

zu ich, wszdy okoo namiotów
ich.

29. I jedli, a nasyceni byli

hojnie, i da im, czego dali.
30. A gdy jeszcze nie wype-

nili doci swej, gdy jeszcze

pokarm by w ustach ich

:

31. Tedy zapalczywo Boa
przypada na nich, i pobi tu-

stych ich, a przedniejszych z

Izraela porazi.

32. Ale w tern wszystkiem
jeszcze grzeszyli, i nie wierzy-

li cudom jego;

33. Przeto sprawi, e mar-

nie dokonali dni swoich, i lat

swoich w strachu.

34. Gdy ich traci, jelie ge
szukali, i nawracali si, a szu-

kali z rana Boga,

35. Przypominajc sobie, i
Bóg by ska ich, a Bóg naj-

wyszy odkupicielem ich:

36. (Aczkolwiek pochlebiali

mu usty swemi, i jzykiem
swoim kamali mu:
37. A serce ich nie byo -

re przed nim, ani wiernymi byli

w przymierzu jego.")

88. On jednak bdc milo-
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siemy odpuszcza nieprawoci

ich, a nie zatraca ich, ale cz-
stokro odwraca gniew swój,

a nie pobudza wszystkiego

gniewu swego;

39. Bo pamita, e s cia-

em, wiatrem, który odchodzi,

a nie wraca si za.

40. Jako go czsto dranili

na puszczy, i do boleci przy-

wodzili na pustyniach?

41. Bo coraz kusili Boga, a

witemu Izraelskiemu grani-

ce zamierzali.

42. Nie pamitali na rk je-

go, i na on dzie, w który ich

wybawi z utrapienia;

43. Grdy czyni w Egipcie

znaki swoje, a cuda swe na
polu Soan;

44. Gdy obróci w krew rze-

ki ich, i strumienie ich, tak, e
z nich pi nie mogli.

45. Przepuci na nich roz-

maite muchy, aby ich ksay,
i aby, aby ich gubiy:
46. I da chrzszczom uro-

dzaje ich, a prace ich szara-
czy.

47. Potuk gradem szczepy

ich, a drzewa lenych fig ich

gradem lodowym.
48. I poda gradowi bydo

ich, a majtno ich wglu o-

gnistemu.

49. Posa na nich gniew za-

palczywoci swojej, popdli-
wo, i rozgniewanie, i ucinie-

nie, przypuciwszy na nich a-

nioów zych.
50. Wyprostowa cieszk

gniewowi swemu, nie zacho-

wa od mierci duszy ich, i na

bydo ich powietrze dopuci;
51.1 pobi wszystko pierwo-

rodztwo w Egipcie, pierwiastki

mocy ich w przybytkach Cha-
mowych

;

52. Ale jako owce wyprowa-
dzi lud swój, a wodzi ich ja-

ko stada po puszczy.

53. Wodzi ich w bezpiecze-
stwie, tak, e si nie lkali, (a

nieprzyjació ich okryo mo-
rze,)

54.A ich przywiód do wi-
tej granicy swojej, na on gó-

r, której nabya prawica je-

go.

55. I wyrzuci przed twarz
ich narody, i sprawi, e im
przyszy na sznur dziedzictwa

ich, aeby mieszkay w przy-

bytkach ich pokolenia Izrael-

skie.

56. Awszake przecie kusili

i dranili Boga najwyszego,
a wiadectwa jego nie strzegli.

57. Ale si odwrócili, i prze-

wrotnie si obchodzili, jako i

ojcowie ich ; wywrócili si jako

uk omylny.

58. Bo go wzruszyli do gnie-

wu wyynami swemi, a rytemi

bawanami swemi pobudzili go
do zapalczywoci.

59. Co syszc Bóg rozgnie-
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wat si, i zbrzydzi sobie bar-

dzo Izraela,

60. Tak, e opuciwszy przy-

bytek w Sylo, namiot, który

postawi midzy ludmi,

61. Poda w niewol moc swo-

je, i saw swoje w rce nie-

przyjacielskie.

62. Da pod miecz lud swój,

a na dziedzictwo swoje rozgnie-

wa si.

63. Modzieców jego ogie
poar, a panienki jego nie by-

y uczczone.

64. Kapani jego od miecza

polegli, a wdowy jego nie pa-
kay.

65. Lecz potem ocuci si Pan
jako ze snu, jako mocarz wy-
krzykajcy od wina.

66. I zarazi nieprzyjació

swoich na poladkach, a na
wieczn hab poda ich.

67. Ale cho wzgardzi na-

miotem Józefowym, a pokole-

nia Efraimowego nie obra,
68. Wszake obra pokolenie

Judowe, i gór Syon, któr u-

miowa.
69. I wystawi sobie jako pa-

ac wysoki witnic swoje,

jako ziemi, któr ugruntowa
na wieki.

70. I obra Dawida sug
swego, wziwszy go z obór

owczych;
71. Gdy chodzi za owcami

kotnemi, przyprowadzi go, a-

by pas Jakóba, lud jego, i

Izraela, dziedzictwo jego;

72. Który ich pas w szcze-

roci serca swego, a w roztrop-

noci rk swoich prowadzi ich.

PSALM 79.
T. ydowie przed Panem zgwacenie kocioa i zku-

rzenie miasta opakujc, II. prosz, aby ich

Bóg dla imienia swego wybawi. IH. za co mu
oni wdziczno obiecuj.

1. Psalm podany Asafowi.

(~\ Boe! wtargnli poganie
^^ w dziedzictwo twoje, splu-

gawili koció twój wity, o-

brócili Jeruzalem w kupy gru-

zu.

2. Dali trupy sug twoich na

pokarm ptastwu powietrzne-

mu, ciaa witych twoich be-

styjom ziemskim.

3. Wylali krew ich jako wo-

d okoo Jeruzalemu, a nie by,
ktoby ich pochowa.
4. Stalimy si pohabieniem

u ssiadów naszych; miecho-
wiskiem i igrzyskiem u tych,

którzy s okoo nas.

5. Dokde, o Panie? aza na

wieki gniewa si bdziesz? a

jako ogie paa bdzie zapal-

czywo twoja?

6. Wylij gniew twój na po-

gan, którzy ci nie znaj, i na

królestwa, które imienia twego
nie wzywaj.
7. Albowiemci poarli Jakó-

ba, a mieszkanie jego spusto-

szyli.

8. Nie wspominaj/o nam pr
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szycli nieprawoci naszych;

niecli nas rycho uprzedzi mi-

osierdzie twoje, bomy bar-

dzo zndzeni.

9. Wspomóe nas, o Boe
zbawienia naszego! dla chwa-

y imienia twego, a wyrwij nas,

i bd miociw grzechom na-

szym dla imienia twego.

10. Przeczeby mieli mówi
poganie: Gdzie jest Bóg ich?

Bd znacznym midzy poga-

nami, przed oczyma naszemi,

dla pomsty krwi sug twoich,

która jest wylana.

11. Niech przyjdzie przed o-

blicze twoje narzekanie wi-
niów, a wedug wielkoci ra-

mienia twego zachowaj ostat-

ki tych, co s na mier ska-

zani.

12. A oddaj ssiadom naszym
siedmiorako na ono ich za po-

habienie ich, które uczynili,

o Panie!

13. Ale my lud twój i owce
pastwiska twego, bdziemy ci
wysawiali na wieki; od naro-

du do narodu bdziemy opo-

wiada chwa twoje.

PSALM 80.

I. Lud si Bogu z postem i z paczem modli o przy-

wrócenie z niewoli Babiloskiej. II. Przypo-

mina spustoszenie kiedy kwitncego kocioa
hoego.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Sosannim psalm wia-
dectwa Asafowi.

2. r\ PASTERZU Izrael-
^-^ ski! posuchaj, który

prowadzisz Józefa jako stado

owiec; który siedzisz na Che-

rubinach, rozjanij si.

3. Wzbud moc swoje przed

Efraimem, i Benjaminem, i Ma-
nasesem, a przybd na wyba-
wienie nasze.

4. O Boe! przywró nas, a

rozjanij nad nami oblicze two-

je, a bdziemy zbawieni.

5. Panie, Boe zastpów! do-

kde si bdziesz gniewa na

modlitw ludu swego?
6. Nakarmie ich chlebem

paczu, i napoie ich zami
miar wielk.
7. Wystawie nas na zwad

ssiadom naszym; a nieprzy-

jacioom naszym, aby sobie z

nas miech stroili.

8. O Boe zastpów; przy-

wró nas, a rozjanij nad nami
oblicze twoje, a bdziemy zba-

wieni.

9.Ty macic winn z Egiptu

przeniós; wyrzucie pogan,

a wsadzie j.
10. Uprztne dla niej, i

sprawie, e si rozkorzenia

i napenia ziemi.

11. Okryte s góry cieniem

jej, a gazie jej jako najwy-
sze cedry.

12. Rozpucia latorole swe
a do morza, i a do rzeki ga-

zki swe.

13. Przecze tedy rozwali
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pot winnicy, tak, e j szar-

paj 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 nawied t winn ma-
cic;
16. T winnic, któr szcze-

pia prawica twoja, i latoroski,

które sobie zmocni.
17. Spalona jest ogniem, i

wyrbana; ginie od zapalczy-

woci oblicza twego.

18. Niech bdzie rka twoja

nadmem prawicy twojej, nad
synem czowieczym, którego
sobie zmocni.
19. A nie odstpimy od cie-

bie ; zachowaj nas przy ywo-
cie, a imienia twego wzywa
bdziemy.
20. O Panie, Boe zastpów!
nawróe nas zasi; rozjanij

nad nami oblicze twoje, a b-
dziemy zbawiemi.

PSALM 81.

I. Upomniawszy Dawid do chway Baskiej lud

Boy, przypomina cikoci egipskie, i wyba-
wienie z nich. II. powtarza zakon Boy, i nie-

poszuszenstwo ich przypomina, m. Karanie
za to przypomniawszy, do pokuty wiedzie.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Gittyt, Asafowi.

2. T\^ESOO piewajcie
* * Bogu mocy naszej;

wykrzykajcie Bogu Jakóbo-
wemu.

3. Wemijcie psalm, przydaj-

cie bben, i wdziczn harf z

lutni.

4. Zatrbcie w trb na no-

wiu miesica, czasu uoone-
go, w dzie wita naszego

uroczystego.

5. Albowiem jest postanowie-

nie w Izraelu, prawo Boga Ja-

kóbowego.
6. Na wiadectwo w Józefie

wystawije, kiedyby wyszed
przeciw ziemi egipskiej,kdym
sysza jzyk, któregom nie ro-

zumia.
7. Wybawiem, mówi Bóg, od

brzemienia rami jego, a rce
jego od dwigania kotów u-

wolnione.

8. Gdy mi w ucisku wzy-
wa, wyrwaem ci, i wysu-
chaem ci w skrytoci gromu,

dowiadczaem ci u wód po-

swarku. Sela.

9. Tedym rzek: Suchaj, lu-

du mój ! a owiadcz si przeci-

wko tobie, o Izraelu! bdziesz-

li mi sucha,
10. I nie bdziesz mia boga

cudzego, ani si bdziesz ka-
nia bogu obcemu;
11. (Albowiem Jam Pan, Bóg*

twój, którym ci wywiód z

ziemi Egipskiej;) otwórz usta

twoje, a napeni je.

12. Ale lud mój nie usucha
gosu mego, a Izrael nie prze-

sta na mnie.

13. Przeto pociem ich /a
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dzami serca ich, i chodzili za

radami swemi.

14. Oby mi by lud mój po-

sucha, a Izrael drogami mo-
jemi chodzi!

15. W krótkim czasie bym
by nieprzyjació ich poniy,
a przeciw nieprzyjacioom ich

obrócibym rk sw.
16. Ci, którzy w nienawici

maj Pana, cho obudnie, pod-

daby si im musieli, i byby
€zas ich a na wieki.

17. I karmibym ich tusto-

ci pszenicy, a miodem z opo-

ki nasycibym ich.

PSALM 82.

I. Bóg zych sdziów gromi, rozkazujc, aby tak

ubogiemu, jako i panu sprawiedliwo czynili.

II. Pokazuje, e za ich nieumiejtnoci rzecz-

pospolita podwrócona bywa. III. Zatem Bogu
samemu rzd i sprawiedliwo porucza.

1. Psalm Asafowy.

"DOG- stoi w zgromadzeniu
•*~* Boem, a w poród bogów
sdzi i mówi:
2. Dokde bdziecie niespra-

wiedliwie sdzi, a osoby nie-

zboników przyjmowa? Sela.

3. Czycie sprawiedliwo u-

bogiemu i sierotce; utrapione-

go i niedostatecznego uspra-

wiedliwiajcie.

4. Wyrwijcie chudzin i ndz-
nego, a z rki niepobonej wy-
rwijcie go.

5. Lecz oni nic nie wiedz,
ani rozumiej; w ciemnociach
ustawicznie chodz; zaczem si

zachwiay wszystkie grunty

ziemi.

6. Jam rzek: Bogowiecie, a

synami Najwyszego wy wszy-

scy jestecie.

7. A wszake jako i inni lu-

dzie pomrzecie, a jako jeden z

ksit upadniecie.

8. Powstae, o Boe! a sd
ziemi; albowiem ty dziedzicz-

nie trzymasz wszystkie naro-

dy-

PSALM 83.

I. Modli si o pomoc Bogu. II. Moc wojska Senna-

cberybowego, zamysy ze, i zbuntowanie si z

ksitami opisuje. III. Prosi, aby icb Bóg po-

kara, i sobie przed wszystkimi cbwa sprawi.

1. Pie i psalm Asafowy.

2. r\ BOE! nie milcze,^ nie bd jako ten, co

nie syszy, i nie chciej si u-

spokoi, o Boe!
3. Bo si oto nieprzyjaciele

twoi burz, a ci, którzy ci w
nienawici maj, podnosz go-
w.
4. Przeciwko ludowi twemu

wymylili chytr rad, a spi-

knli si przeciw tym, których

ty ochraniasz;

5. Mówic: Pójdcie, a wy-
tramy ich, niech nie bd na-

rodem, tak, eby i nie wspomi-

nano wicej imienia Izraelskie-

go.

6. Albowiem spiknli si je-

dnomylnie, przymierze prze-

ciwko tobie uczynili:

7. Namioty Edomczyków, i
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Ismaelczyków, Moabczyków, i

Agareczyków,
8. Giebalczyków, i Aramo-

nitczyków, i Amalekitczyków,

take Filistyczyków z tymi,

którzy mieszkaj w Tyrze;

9. Wic i Assyryjczycy z-
czyli si z nimi, bdc ramie-

niem synom Lotowym. Sela.

10. Uczye im tak jako Ma-
dyjaczykom, jako Sysarze,

jako Jabinowi u potoku Cyson.

11. Którzy s wygadzeni w
Endor; stali si jako gnój na

ziemi.

12. Obchode si z nimi, i z

ich hetmanami, jako z Orebem,
i jako z Zeb, i jako z Zebeem,
i jako z Salmanem, ze wszyst-

kimi ksitami ich;

13. Bo rzekli: Posidmy
dziedzicznie przybytki Boe.
14. Boe mój! uczye ich

jako koo, i jako dbo przed

wiatrem.

15. Jako ogie, który las pa-

li, i jako pomie, który zapa-

la góry.

16. Tak ich ty wichrem two-

im cigaj, a burz tw zatrwó
ich.

17. Napenij twarze ich po-

habieniem, aby szukali imie-

nia twego, Panie!

18. Niech bd zawstydzeni

i ustraszeni a na wieki, a b-
dc pohabieni niech zagin.
19. A tak niech poznaj, e

ty, którego imi jest Pan, ty

sam Najwyszym nad wszyst-

k ziemi.

PSALM 84.
I. Dawid od Absaloma wygnany do zboru Paskie-

go pragnie. II. Szczcie tych, co s w spoecz-
noci witych, opisuje. IU. Prosi, eby go Bóg
wysucha, i w asce swojej utwierdzi.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Grittyt, synom Korego
psalm.

2. r\ JAKO s mie przy-
^-^ bytki twoje, Panie za-

stpów !

3. 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, ijaskóka gniazdo swo-

je, gdzie pokada ptaszta swe,

u otarzów twoich, Panie za-

stpów, królu mój i Boe mój I

5. Bogosawieni, którzy mie-

szkajw domu twoim ; bd ci
na wieki chwali. Sela.

6. Bogosawiony czowiek,
który ma si swoje w tobie, i

w których sercus drogi twoje.

7. Którzy idc przez dolin
morwów, za ródo go sobie

pokadaj, i deszcz poegnania
przychodzi na nich.

8. I id huf za hu tern, a uka-

zuj si przed Bogiem na Syo-

nie.

9. O Panie, Boe zastpów!

wysuchaj modlitw moje

;

przyjmij w uszy twe, o B

Jakóbowy, Sela.
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10. O Boe, tarczo nasza! o-

foacz, a wejrzyj na oblicze po-

mazaca twego.

11. Albowiem lepszy jest

dzie w sieniach twoich, ni
gdzie indziej tysic; obraem
sobie raczej w progu siedzi
w domu Boga swego, nieli

mieszka w przybytkach nie-

zboników.
12. Albowiem Pan Bóg jest

socem i tarcz: tu aski i

chway Pan udziela, i nie od-

mawia, co jest dobrego, tym,

którzy chodz w niewinnoci.

13. Panie zastpów! bogo-
sawiony czowiek, który ma
nadziej w tobie.

PSALM 85.
I. Wierni w przeladowaniu Antyjochowm przy-

pominajc dawn ask Pask, o pohamowa-
nie gniewu Boego prosz; II. Ciesz si, i on
ludowi swemu dogodzi, naprzód doczesnemi

potrzebami, a potem i duchownemi w zesaniu

na wiat syna swego.

1. Przedniejszemu piewako-
wi synom Korego psalm.

2. 1/ ASK, Panie! niekie-^ dy pokazywa ziemi

twojej; przywrócie zasi z

niewoli Jakóba.

3. Odpucie nieprawo lu-

du twojego, pokrye wszelki

grzech ich. Sela.

4. Umierzye wszystek

gniew twój, odwrócie od za-

palczywoci popdliwo two-

je-

5. Przywró nas, o Boe zba-

wienia naszego ; a uczy wstrt

gniewowi swemu przeciwko

nam.
6. Izali na wieki gniewa si

bdziesz na nas? a rozcigniesz

gniew twój od rodzaju do ro-

dzaju?

7. Izali ty obróciwszy si, nie

oywisz nas, tak, aby si lud

twój rozradowa w tobie?

8. Panie! oka nam miosier-

dzie twoje, a daj nam zbawie-

nie swoje.

9. Ale posucham, co rzecze

Bóg, on Pan mocny; zaiste mó-
wi pokój do ludu swego, i do

witych swoich, byle si jedno

za do gupstwa nie wracali.

10. Zaiste bliskie jest zba-

wienie jego tym, którzy si
go boj; a przebywa bdzie
chwaa jego w ziemi naszej.

1 1

.

Miosierdzie i prawda spo-

tkaj si z sob; sprawiedli-

wo i pokój pocauj si.

12. Prawda z ziemi wyronie,
a sprawiedliwo z nieba wyj-

rzy.

13. Da te Pan i doczesne do-

bra, a ziemia nasza wyda owoc
swój.

14. Sprawi,e sprawiedliwo
przed twarz jego pójdzie, gdy
postawi na drodze nogi swoje.

PSALM 86.
I. Prorok wybawienia z cikoci dajc, utrapie-

nie swoje, Bo dobrotliwo i nieprzyjació

swych srogoó opisuje. II. Prosi, aby go du-
chem i bojani swoj rzdzi, i modlitwy jego

wysucha.

1. Modlitwa Dawidowa.
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"T^AKO, Panie! ucha twe-
-^ go, a wysuchaj mi; bom-
ci ndzny i ubogi.

2. Strzee duszy mojej, bom
jest ten, którego ty miujesz;
zachowaj sug twego, Boe
mój! który ma nadziej w to-

bie.

3. Zmiuj si nademn, Panie,

albowiem do ciebie na kady
dzie woam.
4. Rozwesel dusz sugi twe-

go; bo do ciebie, o Panie! du-

sz sw podnosz.
5. Bo ty, Panie! dobry i li-

tociwy, i wielce miosierny
wszystkim, którzy ci wzy-
waj.
6. Wysuchaje, Panie! mo-

dlitw moje, a posuchaj pilnie

gosu proby mojej.

7. Wzywam ci w dzie uci-

sku mego; bo mi ty wysu-
chasz.

8. Nie masz adnego podo-

bnego tobie midzy bogami, o

Panie! i nie masz takowych
spraw, jako s twoje.

9. Wszystkie narody, które
ty stworzy, przychodzc ka-
nia si bd przed obliczem

twojem, Panie! i wielbi bd
imi twoje.

10. Bo ty jest wielki, a czy-

nisz cuda; ty sam jest Bogiem.
11. Naucz mi, Panie, drogi

twojej, abym chodzi w praw-
dzie twojej, a ustanów serce

moje w bojani imienia twego;

12. A bd ci chwali, Pa-
nie, Boe mój ! ze wszystkiego
serca mego, i bd wielbi imi
twoje na wieki,

13. Poniewa miosierdzie
twoje wielkie jest nademn, a
ty wyrwa dusz moje z dou
gbokiego.
14. O Boe! powstali hardzi

przeciwko mnie, a rota okrut-

ników szukaa duszy mojej, ci,

którzy ci przed oczyma nie

maj.
15. Ale ty, Panie, Boe mio-

sierny i litociwy, i nierychy
ku gniewu, i wielce miosier-

ny, i prawdziwy!
16. Wejrzyj na mi, a zmiuj

si nademn, daje moc twoje

sudze twemu, a zachowaj sy-

na suebnicy twojej.

17. Oka mi znak dobroci

twojej, aby to widzc ci, któ-

rzy mi maj w nienawici, za-

wstydzeni byli,e mi ty, Pa-
nie! poratowa, i pocieszye
mi.

PSALM 87.
Lud Boy po nawróceniu z Babilonu wysawia ko-

ció i miasto Jeruzalemskie, i je Bóg umio-
wa nad inne, a do niego pogaskie narody
przez Pana Chrystusa powoa postanowi.

1. Synom Korego psalm i

pie.

T^UNDAMENT jego jest na
-*- górach witych.
2. Umiowa Pan bram] S

oskie nad wszystkie przyby-

tki Jakóbowe.
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3. Sawne o tobie rzeczy po-

wiadaj, o miasto Boe! Sela.

4. Wspomn na Egipt, i na

Babilon przed swymi znajo-

mymi; oto i Filistyczycy, i

Tyryjczycy, i Murzyni rzek,
e si tu kady z nich urodzi.

5. Take i o Syonie mówi
bd: Ten i ów urodzi si w
nim; a sam Najwyszy ugrun-

tuje go.

6. Pan policzy narody, gdy
je popisywa bdzie, mówic:
Ten si tu urodzi. Sela.

7. Przeto o tobie piewa b-
d z plsaniem wszystkie siy
ywota mego.

PSALM 88.

I. Podaje sposób, jako si ma czowiek Bogu mo-
dli w nieszczciu swm. II. Uskara si, e go
Bóg odrzuci, utrapienie swoje wyliczajc.

1. Pie a psalm synów Ko-
rego przedniejszemu piewa-
kowi na Machalat ku piewa-
niu, nauczajcy, (zoony) od
Hemana Ezrahytczyka.

2. T)ANIE, Boe zbawienia
-*- mego! we dnie i w no-

cy woam do ciebie.

3. Niech przyjdzie przed obli-

cze twoje modlitwa moja; na-

ko ucha twego do woania
mego.
4. Bo nasycona jest utrapie-

niem dusza moja, a ywot mój
przybliy si a do grobu.

5. Poczytano mi midzy
tych, którzy zstpuj do dou;

byem jako czowiek bez wsze-

lakij mocy.

6. Policzony jestem midzy
umarymi; jestem jako pobici,

lecy w grobie, na których

wicj nie pamitasz, którzy

s od rki twojj wytraceni.

7. Spucie mi w dó naj-

gbszy, do najciemniejszego i

najgbszego miejsca.

8. Dolega mi zapalczywo
twoja, a wszystkiemi nawa-
nociami twemi przytoczye
mi. Sela.

9. Daleko oddali znajomych
moich odemnie, któryme mi
bardzo obrzydzi, a takiem za-

warty, e mi nie Iza wynij.
10. Oko moje zemdlao od u-

trapienia mego; wzywam ci,

Panie! na kady dzie, wyci-
gajc do ciebie rce moje.

11. Izali przed umarymi cu-

da czyni bdziesz? izali u-

marli powstan, aby ci wy-
sawiali? Sela.

12. Izali opowiadane bdzie
w grobie miosierdzie twoje?

a prawda twoja w zginieniu?

13. Izali poznaj w ciemno-

ciach cuda twoje? a sprawie-

dliwo twoje w ziemi zapa-

mitania?
14. Lecz ja, Panie! do ciebie

woam, a z poranku uprzedza

ci modlitwa moja.

15. Przecze, o Panie! odrzu-

casz dusz moje, a zakrywasz
oblicze twoje przedemn?
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16. Jamci utrapiony, i pra-

wie 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 przy-

jaciela i towarzysza, a znajo-

mym moim jestem jako w cie-

mnoci.

PSALM 89.

I. Prorok wielbi dobro i prawd Bo na wszyst-

kich rzeczach stworzonych, ale najbardziej ko-

cioowi Boemu owiadczon. II. Przypomina
zacne obietnice od Pana Dawidowi i potomstwu
jego duchownemu uczynione. IH. O ziszczenie

ich proszc, Pana chwali.

1. Nauczajcy (zoony) od

Etana Ezrahytczyka.

2. r\ MIOSIERDZIACH
^^ Paskich na wieki

piewa bd; od narodu do

narodu opowiada bd usty

swemi prawd twoje.

3. Rzekem bowiem: Mio-
sierdzie na wieki budowane
bdzie; na niebiosach utwier-

dzie prawd twoje, o którj
rzek:
4. Postanowiem prymierze

z wybranym moim: przysi-

gem Dawidowi, sudze swe-

mu,
5. e a na wieki utwierdz

nasienie twoje, a zbuduj od

narodu do narodu stolic two-

je. Sela.

6. Przeto, Panie! wysawia-
j niebiosa cud twój, i prawd
twoje w zgromadzeniu wi-
tych.

7. Albowiem któ na niebie

przyrównany moe by Panu?
kto podobien jest Panu midzy
synami mocarzów?
8. 1w zgromadzeniu witych

bardzo jest Bóg straszliwy, a
straszny nade wszystkich, któ-

rzy s okoo niego.

9. Panie, Boe zastpów! któ
jest jako ty, Pan mocny? bo
prawda twoja jest okoo ciebie.

10. Ty panujesz nad nadto-
ci morsk

;
gdy si podnosz

nawanoci jego, ty je skra-

casz.

11. Ty potar Egipt jako
zranionego ; moc ramienia

twego rozproszye nieprzyja-

ció twoich.

12. Twoje s niebiosa, twoja

te i ziemia; okrg wiata i

peno jego ty ugruntowa.
13. Ty stworzy pónocy i

poudnie; Tabor i Hermon
piewaj o imieniu twojein.

14. Rami twoje mocne jest:

mona jest rka twoja, a wy-
wyszona jest prawica twoja.

15. Sprawiedliwo i sad s
gruntem stolicy twojej; mio*
sierdzie i prawda uprzedzaj

oblicze twoje.

16. Bogosawiony lud, który
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zna dwik twój; Panie! w
wiatoci oblicza twego cho-

dzi bd.
17. W imieniu twojm wese-

li si bd kadego dnia, a w
sprawiedliwoci twojej wywy-
sza si bd.
18. Bo ty jest chwa mocy

ich, a za wol twoj wywy-
szy si róg nasz.

19. Bo od Pana jest tarcza

nasza, a od witego Izrael-

skiego król nasz.

20. W on czas mówic w wi-

dzeniu do witego twego rze-

ke : Pooyem ratunek w r-
ku mocarza,wywyszyem wy-
branego z ludu.

21. Znalazem Dawida, sug
mego ; olejkiem witym moim
pomazaem go.

22. Przeto rka moja bdzie
staa przy nim, a rami moje
posili go.

23. Nie ucinie go nieprzyja-

ciel, a syn nieprawoci nie u-

trapi go.

24. Bo potr przed twarz je-

go przeciwników jego, a tych,

którzy go maj w nienawici,

pQra.
25. Nadto prawda moja i mi-

osierdzie moje z nim bdzie, a
w imieniu mojem wywyszony
bdzie róg jego.

26. I poo na morzu rk
jego, i na rzekach prawic je-

go.

27. On woajc rzecze: Ty

ojciec mój, Bóg mój, i skaa
zbawienia mego.

28. Ja go te za pierworodne-

go wystawi, i za wyszego
nad królami ziemi.

29. Na wieki mu zachowam
miosierdzie moje, a przymie-

rze moje stae bdzie 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 chodzili;

32. Jeliby ustawy moje splu-

gawili, a przykaza moich nie

przestrzegali:

33. Tedy nawiedz rózg
przestpstwo ich, a karaniem

nieprawo ich.

34. Ale miosierdzia swego
nie odejm od niego, ani ska-
mi przeciw prawdzie mojej.

35. Nie splugawi przymierza

mego, a tego, co wyszo z ust

moich, nie odmieni.

36. Razem przysig przez

witobliwo moje, e nie

skami Dawidowi,
37. A e nasienie jego zosta-

nie na wieki, a stolica jego ja-

ko soce przedemn;
38. Jako miesic bdzie u-

twierdzone na wieki, i jako

wiadkowie na niebie godno-

wierni. Sela.

3 9 .Ale go ty odrzuci i wzgar-

dzi; rozgniewae si na poma-
zaca twego.
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40. Zrzucie przymierze z

sug twoim; strcie na zie-

mi koron jego.

41. Roztargae wszystkie

poty jego, i baszty jego roz-

wali.

42. Szarpaj go wszyscy, któ-

rzy drog mimo id; pomie-
wiskiem jest i ssiadom swoim.

43. Wywyszye prawic
przeciwników jego; uweselie
wszystkich nieprzyjació jego.

44. I ostrze miecza jego st-

pie, a nie ratowae go w bi-

twie.

45. Zniose ochdóstwo jego,

a stolic jego uderzye o zie-

mi.
46. Ukrócie dni modoci

jego, a przyodziae go hab.
Sela.

47. Dokde, Panie! na wie-

ki si kry bdziesz? take
bdzie jako ogie paa zapal-

czywo twoja?

48. Wspomnije na mi, jako
krótki jest wiek mój ; aza pró-

no stworzy wszystkich sy-

nówT ludzkich?

49. Któ z ludzi taky mo-
e, aby nie oglda mierci?
któ wyrwie duszsw z mocy
grobu? Sela.

50. Gdzie s litoci twoje

dawne, o Panie! które przy-

sig Dawidowi w prawdzie

swej?

51. Wspomnij, Panie! na ze-

lywo sug twoich, a jakom

ponosi wzgard w zanadrzu

swm od wszystkich narodów
monych.
52. Panie! jako urgali nie-

przyjaciele twoi, jako urgali
cieszkom pomazaca twego.

53. Niech bdzie bogosa-
wiony Pan a na wieki. Amen,
Amen.

PSALM 90.
I. Mojesz lud Boy uwaaniem aski i przytomno-

ci Boej cieszy. II. Opisuje ywota ludzkiego

miertelno, przyczyn tego, gniew Boy za

grzechy. HI. Uskara si, e mao ludzi swoj
kondycyj uwaaj. IV. Prosi Boga, aby lud

swój rzdzi i sprawom jego bogosawi.

1. Modlitwa Mojesza, ma
Boego.

TI>ANIE ! ty bywa ucieczk
4- nasz od narodu do narodu.

2. Pierwej nili góry stany,
i nili wyksztatowa ziemi, i

okrg wiata, oto zaraz od wie-

ku a na wieki ty jest Bogiem.

3. Ty znowu czowieka w
proch obracasz, a mówisz: Na-
wrócie si synowie ludzcy.

4. Albowiem tysic lat przed

oczyma twemi s jako dzie
wczorajszy, który przemin, i

jako stra nocna.

5. Powodzi porywasz ich:

s jako sen, jako trawa, która

z poranku ronie.

6. Z poranku kwitnie i ronie

:

ale w wieczór bywa pokoszo-

na, i usycha.

7. Albowiem od gniewu twego

giniemy, a popdliwoci t\> oj
jestemy przestraszeni.
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8. Pooye nieprawoci na-

sze przed sob, tajne wystpki
nasze przed jasnoci oblicza

twego.

:>. Skd wszystkie dni nasze

nagle przemijaj dla gniewu

twego; jako sowa niszczej

lata nasze.

10. Dni wieku naszego jest

lat siedindziesit, a jeli kto

duszy, lat omdziesit, a to, co

najlepszego w nich, tylko ko-
pot i ndza, a gdy to pominie,

tedy prdko odlatujemy.

1 1

.

Ale któ zna srogoc gnie-

wu twego? albo kto bojc si
ciebie zna zapalczywo two-

j?
12. Naucze nas oblicza dni

naszych, abymy przywiedli

serce do mdroci.
13. Nawróe si, Panie! do-

kde odwaczasz? zlituje si
nad sugami twymi.

14. Nasye nas z poranku
miosierdziem twojem; tak, a-

bymy wesoo piewa i rado-

wa si mogli po wszystkie dni

nasze.

15. Rozwesele nas wedug
dni, któryche nas utrapi, we-
dug lat, którychemy doznali

zego.
16 Niech bdzie znaczna

przy sugach twoich sprawa
twoja, a chwaa twoja przy sy-

nach ich.

1 7. Niech bdzie przyjemno
Pana, Boga naszego, przy nas,

a spraw rk naszych utwierd
midzy nami, spraw rk na-

szych utwierd, Panie!

PSALM 91.
I. Wszystkich którzy w Bogu ufaj, prorok ci* zy,

i ich Bóg zego uchowa, i anielsk stra/.

II. Upewnia, e Pan tych, co go miuj, wy-

zwoleniem i saw, modlitw wysuchaniem, i

ywota przedueniem ucieszy.

rpEN, który mieszka w ochro-
-*- nie Najwyszego, i w cie-

niu Wszechmocnego przeby-

wa bdzie;
2. Rzecze Panu: Nadzieja mo-

ja i zamek mój, Bóg mój, w nim
nadziej mie bd.
3. Onci zaiste wybawi ci z

sida owczego, i z powietrza

najjadowitszego.

4. Pierzem swem okryje ci,

a pod skrzydami jego bez-

piecznym bdziesz; prawda je-

go tarcz i puklerzem.

5. Nie ulkniesz si strachu

nocnego, ani strzay latajcej

we dnie;

6. Ani zarazy morowej, która

przechodzi w ciemnoci, ani

powietrza morowego, które za-

traca w poudnie.
7. Padnie po boku twym ty-

sic, a dziesi tysicy po pra-

wej stronie twojej; ale si do

ciebie nie przybliy.

8. Tylko to oczyma twemi
obaczysz, a nagrod niepo-

bonych ogldasz.
9. Poniewae ty Pana, który

jest nadziejmoj,iNajwysze-
go, za przybytek swój pooy:
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10. Nie spotka ci nic zego,
ani jaka plaga przybliy si
do namiotu twego.

11. Albowiem Anioom swo-

im przykaza o tobie, aby ci
strzegli na wszystkich drogach

twoich.

12. Na rkach nosi ci bd,
by sn nie obrazi o kamie
nogi twojej.

13. Po lwie, i po bazyliszku

depta bdziesz, lwi i smoka
podepczesz.

14. I si we mnie, mówi Pan,

rozkocha,wyrw go, iwywy-
sz go, przeto, i pozna imi
moje.

15. Bdzie mi wzywa, a wy-
sucham go; Ja z nim bd w
utrapieniu, wyrw go, i uwiel-

bi go.

16. Dugoci dni nasyc go,

i oka mu zbawienie moje.

PSALM 92.

I. Upomina do wysawiania Pana dla dziwnego rz-
du, i niedocigych spraw jego. U. Otuch czy-

ni, e sprawiedliwy zakwitnie, i Pana chwali
bdzie.

1. Psalm a pie na dzie so-

botni.

2. PiOBRA rzecz jest wy-
*-J sawic Pana, a pie-

wa imieniowi twemu, o Naj-

wyszy!
3. Opowiada z poranku mi-

osierdzie twoje, i prawd two-

je na kad noc,

4. Na instrumencie o dziesi-

ciu stronach, na lutni, i na har-

fie z piewaniem.
5. Albowieme mi rozwese-

li, Panie! sprawami twemi; o

sprawach rk twoich piewa
bd.
6. O jako wielmone s spra-

wy twoje, Panie! bardzo g-
bokie s myli twoje.

7. Czowiek bydlcy nie zna,

a gupi nie zrozumiewa tego,

8. I wyrastaj niezbonicy
jako ziele, a kwitn wszyscy,

którzy czyni nieprawo, aby
byli wykorzenienia na wieki

:

9. Ale ty, o Najwyszy! jeste
Panem na wieki.

10. Albowiem, oto nieprzyja-

ciele twoi, Panie ! albowiem oto

nieprzyjaciele twoi zgin; roz-

proszeni bd wszyscy, którzy

czyni nieprawo.
11. Ale róg mój wywyszysz

jako jednoroców; pokropiony

bd olejkiem wieym.
12. 1 ujrzy oko moje nieszcz-

cie tych, co na mi czyhaj;

o zonikach, którzy powsta-

waj przeciwko mnie, usysz
uszy moje.

13. Sprawiedliwy jako pal-

ma zakwitnie, jako cedra na

Libanie rozmnoy si.

14. Wszczepieni w domuPa
skim, w sieniach Boga naszeg

zakwitn.
15. Nawet i w sdriwoci

przynios owoc, czerstwymi i

zielonymi bd

:
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IG. Aby to opowiadano, e
uprzejmym jest Pan, skaa mo-

ja, a e w nim nie masz adnej
nieprawoci.

PSALM 93.

Proroctwo o królestwie Pana Ckrystusowóm, w
któróm wielbi Boga, i swoich od najazdów

nieprzyjacielskich Droni.

T>AN króluje, oblek si w
-*- dostojno; oblek si Pan
w mono, i przepasa si; u-

twierdzi te okrg wiata, a-

by si nie poruszy.
2. Utwierdzona jest stolica

twoja przed wszystkiemi cza-

sy; ty jest od wiecznoci.

3. Podniosy rzeki, o Panie!

podniosy rzeki szum swój;

podniosy rzeki nawanoci
swoje.

4. Nad szum wielkich wód,

nad mocne way morskie moc-
niejszy jest Pan na wysokoci.
5. wiadectwa twoje s bar-

dzo pewne; witobliwo, Pa-
nie! jest domu twego ozdob
na wieczne dni.

PSALM 94.

I. Dawid woa Boga na pomst przeciwko zym,
mowy i sprawy ich opisujc. II. Upomina, e-
by nie szaleli, gdy Bóg wszystko widzi, sy-
szy, zrozumiewa, a dobrych, acz ich czasem ku
ich dobremu karze, nie opuszcza.

"jDOE pomst! Panie Boe
-*-* pomst! rozjanij si!
2. Podnie si, o Sdziowszyst-

kiej ziemi! a daj zapat pysz-

nym.
3. Dokde niepoboni, Pa-

nie! dokde niepoboni rado-

wa si bd?
4. Dugo bd wiegota i

hardzie mówi, chlubic sir

wszyscy, którzy czyni nie-

prawo?
5. Lud twój, Panie! trze, a

dziedzictwo twoje trapi?

6. Wdowy i przychodniów

mordowa a sierotki zabija?

7. Mówic: Nie widzi tego

Pan, ani tego rozumie Bóg Ja-

kóbowy.
8. Zrozumicie, o wy bydlcy
midzy ludmi! a wy szaleni

kiedy zrozumiecie?

9. Izali ten, który szczepi u-

cho, nie syszy? i któryukszta-

towa oko, izali nie widzi?

10. Izali ten, który wiczy
narody, nie bdzie kara? któ-

ry uczy czowieka umiejtno-

ci.

11. Pan zna myli ludzkie, i
s szczer marnoci.
12. Bogosawiony jest m,

którego ty wiczysz, Panie! a

zakonu twego uczysz go.

13. Aby mu sprawi pokój

od zych dni, aby by wyko-
pany dó niezbonikowi.

14. Albowiem nie opuci Pan
ludu swego, a dziedzictwa swe-

go nie zaniecha.

15. Ale a ku sprawiedliwo-

ci obróci si sd, a za nim
wszyscy serca uprzejmego.

16. Któby si by zastawi
za mn przeciwko zonikom?
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ktoby si by uj o mi prze-

ciwko tym, którzy czyni nie-

prawo?
17. By mi by Pan nie przy-

by na pomoc, maoby bya
nie mieszkaa dusza moja w
milczeniu.

18. Juzem by rzek: Za-

chwiaa si noga moja; ale mi-

osierdzie twoje, o Panie! za-

trzymao mi.
19. W wielkoci utrapienia

mego, we wntrznociach mo-
ich, pociechy twoje rozwesela-

y dusz moje.

20. Izali z tob towarzyszy

stolica nieprawoci tych, któ-

rzy stanowi krzywd miasto

prawa?
21. Którzy si zbieraj prze-

ciwko duszy sprawiedliwego, a

krew niewinna potpiaj?
22. Ale Pan jest twierdz mo-

j, a Bóg mój ska ufnoci

mojej.

23. Onci obróci na nich nie-

prawo ich, a dla zoci ich

wytraci ich; wytraci ich Pan,

Bóg nasz.

PSALM 95.

I. Dawid Izraelczyków upomina, aby Pana z wiel-

monoci, z rzdu wszystkich rzeczy, i z aska-
wego do siebie wezwania, wielbili. II. Od nie-

posuszestwa i uporu ich odwodzi.

PÓJDCIE, piewajmy
Panu; wykrzykujmy 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 g-

bokoci ziemi, i wierzchy gór

jego s.
5. Jego jest morze, bo je on

uczyni; i ziemia, któr rce
jego uksztatoway.

6. Pójdcie, kaniajmy si, a

upadajmy przed nim; klkaj-
my przed Panem, stworzycie-

lem naszym.

7. Onci jest zaiste Bóg nasz,

a mymy lud pastwiska jego,

i owce rk jego. Dzi, jeli

gos jego usyszycie.

8. Nie zatwardzajcie serca

swego, jako w Meryba, a jako
czasu kuszenia na puszczy.

9. Kiedy mi kusili ojcowie

wasi, dowiadczylic mi, i wi-

dzieli sprawy moje.

10. Przez czterdzieci lat mia-

em spór z tym narodem, i rze-

kem: Lud ten bdzi sercem,

a nie poznali dróg moich;

11. Którymem przysig w
popdliwoci mojej,e nie wnij-

d do odpocznienia mego.

PSALM 96.

Wszystkich wiernych z ydów i z pogan do usta-

wicznej Chrystusa Pana chway upomina, dla-

tego, i on jest Bogiem prawdziwym, i jest po-

stanowiony sdzi wszystkiego wiata.

Opiewajcie Panu pie
^ now; piewajcie Panu
wszystka ziemia!

2. piewajcie Panu, dobro-
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rzcczcie lmieniowi jego, opo-

wiadajcie ode dnia do dnia zba-

wienie jego.

3. Opowiadajcie midzy na-

rodami chwa jego, midzy
wszystkimi ludmi cuda jego.

4. Albowiem wielki Pan i

wszelkiej chway godny, i stra-

szliwy jest nad wszystkich bo-

gów.
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. OddajciePanu chwa imie-

nia jego; przyniecie dary, a

wnijdcie do sieni jego.

9. Kaniajcie si Panu w oz-

dobie witobliwoci ; niech si
lka oblicza jego wszystka

ziemia.

10. Powiadajcie midzy po-

ganami: Pan króluje, a e i

krg wiata utwierdzony b-
dzie, tak, aby si nie poruszy,
a i bdzie sdzi ludzi w spra-

wiedliwoci.

11. Niech si wesel niebiosa,

a niech plsa ziemia ; niech za-

szumi morze, i co w niem jest.

12. Niech plsaj pola, i

wszystko co jest na nich; tedy

niech wykrzykaj wszystkie

drzewa lene,

13. Przed obliczem Pariskim

;

bo idzie, idzie zaiste, aby s-
dzi ziemi. Bdziesdziokrg
wiataw sprawiedliwoci, a na-

rody w prawdzie swojej.

PSALM 97.
I. Szeroko i saw królestwa Mesyjaszowego opi-

suje, stosujc do niego chwa on, w której

Bóg zakon podawa. II. Naucza, e on mia
bawochwalstwo shanbi, koció swój weselem
napeni, i dusze wiernych z rk nieprzyjaciel-

skich wydrze.

T>AN króluje; wyskakuj zie-

* mio, a wesel si mnóstwo
wysep

!

2. Obok i ciemno okoo
niego ; sprawiedliwo i sd s
gruntem stolicy jego.

3. Ogie przed obliczem jego

idzie, a zapala w okoo nie-

przyjació jego.

4. Byskawice jego owiecaj
okrg wiata, co widzc ziemia

zadraa.
5. Góry jako wosk rozpy-
waj si przed obliczem Pa-
skiem, przed obliczem Pana
wszystkiej ziemi.

6. Niebiosa opowiadaj spra-

wiedliwo jego, a wszystkie

narody ogldaj chwa jego.

7. Nieche bd zawstydzeni

wszyscy, którzy su obra-

zom, którzy si chlubi w ba-
wanach; kaniajcie mu si
wszyscy bogowie.

8. To usyszawszy Syon roz-

weseli si, a radowa si bd
córki Judzkie, dla sdów two-

ich, Panie!
f*
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9. Albowieme ty Pan naj-

wyszy na wszystkiej ziemi,

a bardzo wywyszony nad
wszystkich bogów.
10. Wy, którzy miujecie Pa-

na, miejcie ze w nienawici;

on strzee witych swoich, a z

rki niepobonych wyrywa ich.

11. wiatoci nasiano spra-

wiedliwemu, a radoci tym,

którzy s uprzejmego serca.

12. Weselcie si sprawiedli-

wi w Panu, a wysawiajcie pa-

mitk witobliwoci jego.

PSALM 98.
I. Tryumf Pana Jezusa sawi kae, który moc

wasn sobie i swym zbawienie sprawi, i E-
wangelij narodom objawi. II. Upomina, e-
by mu wiat chwa odda.

1. Psalm.

OPIEWAJCIE Panu pie
^ now, bo dziwne rzeczy u-

czyni; dopomoga mu prawi-

ca jego, i rami witobliwoci
jego.

2. Objawi Pan zbawienie

swoje; przed oczyma pogan o-

znajmi sprawiedliwo swoje.

3. Wspomnia na miosierdzie

swoje, i na prawd swoje prze-

ciw domowi Izraelskiemu; o-

glday wszystkie granice zie-

mi zbawienie Boga naszego.

4. piewaje Panu wszystka
ziemio ; wykrzykajcie, a wesel-

cie si i piewajcie.

5. Grajcie Panu na harfie; na
harfie, gosem przypiewujc.
6. Na trbach i na kometa cli

krzykliwych gos wydawajcie
przed Królem i Panem.
7. Niech zaszumi morze, i co

w niem jest, okrg wiata, i

mieszkajcy na nim.

8. Rzeki niech klaskaj r-
koma; góry wespó niech si
rozraduj,

9. Przed Panem, bo idzie s-
dzi ziemi. On bdzie sdzi
okrg wiata w sprawiedliwo-

ci, i narody w prawoci.

PSALM 99.

I. Izraelczyków upomina, aby Pana dla duchowne-
go królestwa jego, które midzy nimi wysta-

wi, chwalili. Kae im o zachowanie tego kró-

lestwa prosi.

T>AN króluje, nieche zadr
-*- narody; siedzi midzy Che-

rubinami, nieche si poruszy

ziemia.

2. Pan na Syonie wielki, a

wywyszony nad wszystkie

narody.

3. Niech wysawiaj imi two-

je wielkie i straszne; albowiem
wite jest.

4. Moc zaiste królewska mi-

uje sd; albowieme ty usta-

nowi prawa ; sd i sprawiedli-

wo w Jakóbie ty wykonu-
jesz.

5. Wywyszajcie Pana, Boga
naszego, a kaniajcie si u

podnóka nóg jego; bo wity
jest.

6. Mojesz i Aaron midzy
kapanami jego, a Samuel mi-
dzy wzywajcymi imienia je-
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go, woali do Pana, a on ich

wysucha.
7. W supie obokowym mó-

wi do nich; a gdy strzegli

wiadectw jego i ustaw, które

im poda,
8. Panie, Boe nasz! ty ich

wysuchiwa; Boe! bywae
im miociwym, i gdy ich ka-

ra dla wystpków ich.

9. Wywyszajcie Pana, Boga
naszego, a kaniajcie si na

górze witej jego; albowiem

wity jest Pan, Bóg nasz.

PSALM 100.

I. Wszystkich ludzi do wysawienia Boga pobudza.

II. Dlatego, i on nas stworzy, odkupi, i za

swoje owieczki przyj.

1. Psalm dla dzikczynienia.

TT^YKRZYKAJCIE Panu,
* * wszystka ziemio!

2. Sucie Panu z weselem,

przychodcie przed oblicze je-

go z radoci.
3. Wiedzcie, e Pan jest

Bogiem; on uczyni nas, a nie

my samych siebie, abymy by-

li ludem jego, i owcami pastwi-

ska jego.

4. Wnijdcie w bramy jego

z wysawianiem, a do sieni je-

go z chwaami; wysawiajcie
go, dobrorzeczcie imieniowi

jego;

5. Albowiem dobry jest Pan,
na wieki trwa miosierdzie je-

go, a od narodu a do narodu
prawda jego.

PSALM 101.

I. Dawid luby Bogu czyni, ze zostawszy królem,

chce go wielbi, i onemu suc, prawej dn
naladowa, przewrotnych odrzuca, pysznych,

zdrajców, i kamców nic cierpie, B W u innych
si kocha.

1. Psalm samego Dawida.

r\ MIOSIERDZIU i o s-
^^ dzie piewa bd; tobie,

o Panie! piewa bd.
2. Ostronym bd na drodze

uprzejmej, kiedy przyjdziesz,

do mnie; bd chodzi ustawi-

cznie w szczeroci serca mego,

w domu moim.

3. Niepoo przed oczy moje

zej rzeczy; kad spraw wy-
stpników mam w nienawici,

a nie chwyci si mnie.

4. Serce przewrotne odstpi

odemnie, a o ze nie bd dba.
5. Tego, który potajemnie

obmawia bliniego swego, wyt-

n ; oczów wyniosych, i serca

nadtego nie bd móg cier-

pie.

6. Oczy moje obrócono bd
na prawdomównych w ziemi,

aby siadali zemn; kto chodzi

drog uprzejm, ten mi suy
bdzie.

7. Nie bdzie mieszka w do-

mu moim zdrajca; ten, który

mówi kamstwo, nie ostoi si
przed oczyma memi.
8. Co poranek traci bd

wszystkich niezbonych na

ziemi, abym tak wykorzeni z

miasta Paskiego wszystkich,,

którzy czyni nieprawo.
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PSALM 102.
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
wylewado swoje.

2. DANIE! wysuchaj rao-

-*- dlitw moje, a woanie
moje niechaj przyjdzie do cie-

bie.

3. Nie ukrywaj oblicza twego
przedemn; w dzie ucisku

mego nako ku mnie ucha
twego; w dzie, którego ci
wzywam, prdko mi wysu-
chaj.

4. Albowiem niszczej jako

dym dni moje, a koci moje
jako ognisko wypalone s.

5. Poraone jest jako trawa,

i uwido serce moje, tak, em
zapomina je chleba swego.

6. Od gosu wzdychania me-
go przylgny koci moje do

ciaa mego.
7. Staem si podobnym peli-

kanowi na puszczy; jestem ja-

ko puhacz na pustyniach.

8. Czuj, a jestem jako wró-

bel samotny na dachu.

9. Przez cay dzie urgaj
mi nieprzyjaciele moi, a na-

miewcy moi przeklinaj mi.
10. Bo jadam popió jako

chleb, a napój mój mieszam ze

zami,
11. Dla rozgniewania twego,

i dla zapalczywoci gniewu

twego; albowiem podniósszy
mi porzucie mi.
12. Dni moje s jako cie na-

chylony, a jam jako trawa u-

wid;
13. Ale ty, Panie! trwasz na

wieki, a pamitka twoja od na-

rodu do narodu.

14. Ty powstawszy zmiujesz
si nad Syonem; bo czas, e-
by si zlitowa nad nim, gdy
przyszed czas naznaczony.

15. Albowiem upodobay si
sugom twoim kamienie jego,

i nad prochem jego zmiuj
si;

16. Aby si bali poganie i-

mienia Paskiego, a wszyscy
królowie ziemscy chway two-

jej;

17. Gdy pobuduje Pan Syon,

i okae si w chwale swojej:

18. Gdy wejrzy na modlitw
ponionych, nie gardzc mo-
dlitw ich.

19. To zapisz dla narodu po-

tomnego, a lud, który ma by
stworzony, chwali bdzie Pa-

na,

20. e wejrza z wysokoci
witnicy swojej, e z nieba

na ziemi spojrza;

21. Aby wysucha wzdycha-

nia winiów, i rozwiza na

mier skazanych;

22. Aby opowiadali na Syk-

nie imi Paskie, a chwa jo-

go w Jeruzaomie,

23. Gdy si pospou zgronia-
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dz narody i królestwa, aby
suyy Panu.

24. Utrapi w drodze si mo-

je, ukróci dni moich;

25. Aem rzek: Boe mój!

nie bierz mi w poowie dni

moich; od narodu bowiem a
do narodu trwaj lata twoje,

26. I pierwej nieli zaoy
ziemi, i niebiosa, dzieo rk
twoich.

27. One pomin, ale ty zosta-

jesz; wszystkie te rzeczy jako

szata zwiotszej, jako odzienie

odmienisz je, i odmienione b-
d.
28. Ale ty tene zawdy jest,

a lata twoje nigdy nie ustan.
29. Synowie sug twoich u

ciebie mieszka bd, a nasie-

nie ich zmocni si przed to-

b.

PSALM 103.
Prorok wylicza dobrodziejstwa Paskie. I. Wa-

sne: e mu Bóg grzechy odpuci, w zeszo-

ci wieku czerstwoci uyczy. II. Pospolite

:

e si podejmuje ukrzywdzonych, wol sw lu-

dowi objawi, jest miosierny, i zoci jako oj-

ciec dziatkom odpuszcza. HI. Naucza, e go
czci powinny wojska anielskie, do czego i du-
sz sw pobudza.

1. Psalm Dawidowy.

"DOGOSAW duszo moja
-*-* Panu, i wszystkie wn-
trznoci moje imieniowi jego
witemu. •

2. Bogosawe duszo moja
Panu, a nie zapominaj wszyst-

kich dobrodziejstw jego.

3. Którzy odpuszcza wszyst-

kie nieprawoci twoje; który

uzdrawia wszystkie choroby
twoje;

4. Który wybawia od mierci
ywot twój; który ci koro-

nuje miosierdziem i wielk li-

toci:
5. Który nasyca dobrem usta

twoje, a odnawia jako ora
modo twoje.

6. Pan czyni, co sprawiedli-

wego jest, i sdy wszystkim
ucinionym.
7. Oznajmi drogi swe Moj-

eszowi, a synom Izraelskim

sprawy swroje.

8. Miosierny i litociwy jest

Pan, nierychy do gniewu, i

wielkiego miosierdzia.

9. Me bdzie si na wieki wa-
dzi, a gniewu wiecznie cho-

wa.
10. Nie wedug grzechów na-

szych obchodzi si z nami, ani;

wedug nieprawoci naszych

odpaca nam.

11. Albowiem jako s niebio-

sa wysokie nad ziemi, tak jest

utwierdzone miosierdzie jego

nad tymi, którzy si go boj;
12. A jako daleko jest wschód

od zachodu, tak daleko oddali

od nas przestpstwa nasze.

13. Jako ma lito ojciec nad
dziatkami, tak ma lito Pan
nad tymi, którzy si go boj.
14. Onci zaiste zna, comy za

ulepienie; pamita, emy pro-

chem.

15. Dni czowiecze s jako
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trawa, a jako kwiat polny, tak

kwitnie;

16. Gdy na wiatr powienie,

alici go niemasz, ani go wi-
cej pozna miejsce jego.

17. Ale miosierdzie Paskie
od wieków a na wieki nad ty-

mi, którzy si go boj, a spra-

wiedliwo jego nad synami

synów,

18. Którzy strzeg przymie-

rza jego, i pamitaj na przy-

kazanie jego, aby je czynili.

19. Pan na niebiosach utwier-

dzi stolic; a królestwo jego

nad wszystkimi panuje.

20. Bogosawcie Panu A-
nioowie jego mocni w sile,

którzy czynicie rozkazania je-

go, posusznymi bdc goso-
wi sowa jego.

21. Bogosawcie Panu wszy-

stkie wojska jego, sudzy jego,

którzy czynicie wol jego.

22. Bogosawcie Panu wszy-

stkie sprawy jego na wszyst-

kich miejscach panowania je-

go. Bogosaw, duszo moja!

Panu.

PSALM 104.

I. Dawid pobudziwszy dusz sw do uwaania ma-
jestatu Boego, wszystkich rzeczy stworzonych

pocztek i opatrywanie szeroko opisuje. II.

Chwa za to Bogu wieczn obiecuje.

T3OGOSAW, duszo moja!
--* Panu. Panie, Boe mój!

wielce jest wielmonym

;

chwa i ozdob przyobloke.
2. Przyodziae si wiato-

ci jako szat; rozcigne
niebiosa jako opon.
3. Który zasklepi na wo-

dach paace swoje; który uy-
wasz oboków miasto wozów;
który chodzisz na skrzydach
wiatrowych;

4. Który czynisz duchy po-

sami swymi; ty czynisz sugi
swe ogniem paajcym.
5. Ugruntowae ziemi na

supach jej, tak, e si nie po-

ruszy na wieki wieczne.

6. Przepacijako szat przy-

odziae j by, tak, e wody
stay nad górami.

7. Na zgromienie twoje roz-

biegy si, a na gos pogromu
twego prdko zuciekay.

8. Wstpiy góry, zniyy si
doliny na miejsce, które im

zaoy.
9. Zamierzye im kres, aby

go nie przestpoway, ani si
wracay na okrycie ziemi.

10. Który wypuszczasz ró-
da po dolinach, aby pyny
midzy górami,

11. A napój daway wszyst-

kiemu zwierzowi polnemu; a z

nich gasz lene osy pragnie-

nie swoje.

12. Przy nich mieszka pta-

stwo niebieskie, a z poród ga-

zek gos wydaje.

13. Który pokrapiasz góry z

paaców swoich, aby si z o-

woców spraw twoich nasycaa
ziemia.
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14. Za twoj spraw ronie

trawa dla byda, a zioa na

poytek czowieczy; ty wywo-
dzisz chlel) z ziemi:

15. 1 wino, które uwesela ser-

ce czowiecze, od którego si
lni twarzjako od oleju; i chleb,

który zatrzymuje ywot ludzki.

16. Nasycone bywaj i drze-

wa Paskie, i cedry Libanu,

których nasadzi;

17. Na których ptaki gniazda

swe maj, i bocian na jedlinach

ma dom swój.

18. Góry wysokie dzikim ko-

zom, a skay s ucieczk kró-

likom.

19. Uczyni miesic dla pew-
nych czasów, a soce zna za-

chód swój.

20. Przywodzisz ciemno, i

bywa noc, w któr wychodz
wszystkie zwierzta lene.

21. Lwita rycz do upu, i

szukaj od Boga pokarmu swe-

go.

22. Lecz gdy soce wznij-

dzie, za si zgromadzaj, i w
jamach swoich kad si.

23. Tedy wychodzi czowiek
do roboty swojej, i do pracy
swojej a do wieczora.

24. O jako wielkie s spra-

wy twoje, Panie! te wszystkie

mdrze uczyni, a napeniona
jest ziemia bogactwem two-

jem.

25. W morzu za wielkiem i

bardzo szerokióm, tam s pa-
zy, którym nie masz liczby, i

zwierzta mae i wielkie.

26. Po niem okrty przecho-

dz, i wieloryb, którego ty

stworzy, aby w niem igra.

27. Wszystko to na ci ocze-

kuje, aby im da pokarm cza-

su swego.

28. Gdy im dajesz, zbieraj;

gdy otwierasz rk twoje, na-

sycone bywaj dobremi rze-

czami.

29. Lecz gdy ukrywasz obli-

cze twoje, trwo sob; gdy
odbierasz ducha ich, gin, i w
proch si swój obracaj.

30. Gdy wysyasz ducha twe-

go, stworzone bywaj, i odna-

wiasz oblicze ziemi.

31. Niechaje bdzie chwaa
Paska na wieki ; niech si roz-

weseli Pan w sprawach swo-

ich.

32. On gdy wejrzy na ziemi,

zadry; dotknie si gór, a za-

kurz si.

33. Bd piewa Panu za y-
wota mego; bd piewa Bo-

gu memu, póki mi staje.

34. O nim bdzie wdziczna
mowa moja, a ja si rozwesel
w Panu.

35. Oby byli wytraceni

grzesznicy z ziemi, a niezbo-

nych aby ju nie byo ! Bo-
gosaw, duszo moja! Panu.

Halleluja.
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PSALM 105.

I. Izraelczyków do wdzicznociprzeciw Bogu i szu-

kania laski jego wzywa. H. dlatego, i z nimi
przymierze uczyni, a nieprzyjació ich poka-

inl i mue im dobrodziejstwa pokaza.

T^TYSAWIAJCIE Pana;
** ogaszajcie imi jego; o-

powiadajcie midzy narodami

sprawy jego.

2. piewajcie mu, piewajcie

mu psalmy, rozmawiajcie o

wszystkich cudach jego.

3. Chlubcie si imieniem wi-
tem jego; niech si weseli ser-

ce szukajcych Pana.

4. Szukajcie Pana i mocy
jego; szukajcie oblicza jego

zawsze.

5. Przypominajcie sobie dzi-

wy jego, które czyni, cuda je-

go i sdy ust jego.

6. Wy nasienie Abrahama,
sugi jego! Wy synowie Jakó-

bowi, wybrani jego!

7. Onci jest Pan, Bóg nasz,

po wszystkiej ziemi sdy jego.

8. Pamita wiecznie na przy-

mierze swoje: na sowo, które

przykaza a do tysicznego
pokolenia

;

9. Które postanowi z Abra-

hamem, i na przysig sw u-

czynion Izaakowi.

10. Bo je postanowi Jakóbo-
wi za ustaw, a Izraelowi za

umow wieczn.
11. Mówic: Tobie dam zie-

mi Chananejsk za sznur dzie-

dzictwa waszego;
12. Kiedy ich by may po-

czet, prawie may poczet, a je-

szcze w niej byli przychodnia-

mi.

13. Przechodzili zaiste od na-

rodu do narodu, a z królestwa

innego ludu;

14. Nie dopuszcza nikomu,

aby im mia krzywd czyni;
nawet kara dla nich i królów,

mówic:
15. Nie tykajcie pomazaców

moich, a prorokom moim nie

czycie nic zego.
16. Gdy przywoawszy gód

na ziemi, wszystk podpor
chleba pokruszy.
17. Posa przed nimi ma,

który by za niewolnika sprze-

dany, to jest Józefa;

18. Którego nogi ptami tra-

pili, a elazo cisno ciao je-

go,

19. A do onego czasu, gdy
si o nim wzmianka staa ; mo-
wa Paska dowiadczaa go.

20. Posawszy król kaza go

puci; ten, który panowa nad

narodami, wolnym go uczyni.

21. Postanowi go panem do-

mu swego, i ksiciem nad
wszystk dzieraw swoj.
22. Aby wada i ksitami

jego wedug zdania duszy swo-

jej, i starców jego mdroci
naucza.
23. Potem wszed Izrael do

Egiptu, a Jakób by gociem
w ziemi Chamów ej:

24. Gdzie rozmnoy Bóg lud
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swój bardzo, i uczyni go mo-

niejszym nad nieprzyjació

jego.

25. Odmieni serce ich, i
mieli w nienawici lud jego, a

zmylali zdrady przeciw su-
gom jego.

26. Posa Mojesza, sug
swego, i Aarona, którego o-

bra;
27. Którzy im przedoyli
sowa znaków jego, i cuda w
ziemi Chamowej.
28. Posa ciemnoci, i za-

mio si, a nie byli odpornymi

sowu jego.

29. Obróci wody ich w krew,

a pomorzy ryby w nich.

30. Wydaa ziemia ich mnó-
stwo ab, i byy w paacach
królów ich.

31. Rzek, a przysza rozmai-

ta mucha, i mszyce we wszyst-

kich granicach ich.

32. Da grad miasto deszczu,

ogie palcy na ziemi ich.

33. Take potuk winnice

ich, i figi ich, a pokruszy
drzewa w granicach ich.

34. Ezek, a przysza szara-
cza, i chrzszczów niezliczone

mnóstwo

;

35. I poary wszelkie ziele

w ziemi ich, a pojady urodza-

je ziemi ich.

36. Nawet pobi wszystko

pierworodztwo w ziemi ich,

pocztek wszystkiej siy ich.

37. Tedy ich wywiód ze sre-

brem i ze zotem, a nic by nikt

saby midzy pokoleniem ich.

38. Radowa si Egipt, gdy
oni wychodzili; albowiem by
przypad na nich strach ich.

39. Rozpostar obok na o-

krycie ich, a ogie na owie-
canie nocy.

40. Na danie ich przywiód
przepiórki, a chlebem niebie-

skim nasyci ich.

41. Otworzy ska i wypy-
ny wody, a pyny po su-

chych miejscach jako rzeka.

42. Albowiem wspomnia na

sowo witobliwoci swojej,

które rzek do Abrahama, su-
gi swego.

43. Przeto wywiód lud swój

z weselem, a z piewaniem wy-
branych swoich.

44. I poda im ziemi pogan,

a posiedli prace narodów.

45. Aby zachowali ustawy

jego, a prawa jego przestrze-

gali. Halleluja.

PSALM 106.

I. Wierni ydowie Bogu za niewymowne dobro-

dziejstwa jego dzikuj. II. Prosz, eby si
zbawieniem jego ucieszy mogli. III. Swoje, i

przodków swoich wystpki, w Egipcie, na pu-

szczy i w ziemi Chananejskij popenione wy-
znaj.

1. Halleluja.

TYTYSAWIAJCIE Pana;
** albowiem dobry, albo-

wiem na wieki miosierdzie je-

go.

2. Któ wysowi niezmier-
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n moc Pask, a wypowie
wszystk chwa jego?

3. Bogosawieni, którzy

strzeg sdu, a czyni spra-

wiedliwo na kady czas.

4. Pamitaj na mi, Panie!

•dla mioci ku ludowi swemu;
nawiede mi zbawieniem
swojem,

5. Abym uywa dobrego z

wybranymi twoimi, a weseli
si wr radoci narodu twego, i

chlubi si wespó z dziedzic-

twem twojem.

6. Zgrzeszylimy z ojcami

swymi ; niesprawiedliwiemy

czynili, i nieprawo pope-
niali.

7. Ojcowie nasi w Egipcie nie

zrozumieli cudów twoich, ani

pamitali na wielko miosier-

dzia twego ; ale odpornymi by-

li przy morzu Czerwonem.
8. A wszake ich wyswobo-

dzi dla imienia swego, aby o-

znajmi moc swoje.

9. Bo zgromi morze Czerwo-

ne, i wyscho, a przewiód ich

przez przepaci, jako przez pu-

szcz.

10. A tak zachowa ich od

rki tego, który ich mia w
nienawici, a wykupi ich z

rki nieprzyjacielskiej.

1 1

.

W tem okryy wody tych,

którzy ich ciyli; nie zosta
ani jeden z nich.

12. A cho uwierzyli sowom
jego, i wysawiali chwa jego

:

13. Przecie prdko zapo-

mnieli na sprawy jego, i nie

czekali na rady jego.

14. Ale zdjci bdc chciwo-

ci na puszczy, kusili Boga
na pustyniach.

15. I da im, czego dali, a

wszake przepuci suchoty na

nich.

16. Zatem gdy si wzruszyli

zawici przeciw Mojeszowi
w obozie, i przeciw Aaronowi,

witemu Paskiemu:
17. Otworzya si ziemia, i

poara Datana, i okrya rot
Abironow,
18.1 zapali si ogie na ze-

branie ich; pomie spali nie-

pobonych.
19. Sprawili i cielca na Ho-

rebie, i kaniali si bawanowi
litemu,

20. I odmienili chwa sw
w podobiestwo wou, jedz-
cego traw.
21. Zapomnieli na Boga, wy-

bawiciela swego, który czyni
wielkie rzeczy w Egipcie;

22. Rzeczy dziwne w ziemi

Chamowej , rzeczy straszne

przy morzu Czerwonem.
23. Przeto rzek, e ich

chcia wytraci, gdyby si by
Mojesz, wybrany jego, nie sta-

wi w onem rozerwaniu przed

nim, a nie odwróci popdli-

woci jego, aby ich nie traci.

24. Wzgardzili te ziemi po-

dana, nic wierzc sowu jogo.
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25. I szemrzc w namiotach

swoich, nic byli posuszni go-
sowi Paskiemu.
26. Przeto podniós rk

swoje przeciwko nim, aby ich

pobi na puszczy;

27. A eby rozrzuci nasienie

ich midzy pogan, i rozproszy

ich po ziemiach.

28. Sprzgli si te byli z ba-
wanem Baalfegorem, a jedli o-

fiary umarych.
29. A tak dranili Boga spra-

wami swemi, e si na nich o-

borzya plaga;

30. A si zastawi Finees, a

pomst uczyni, i rozerwana

jest ona plaga;

31. Co mu poczytano ku spra-

wiedliwoci od narodu do naro-

du, a na wieki.

32. Znowu go byli wzruszyli

do gniewu u wód Meryba, tak,

i si le dziao i z Mojeszem
dla nich.

33. Albowiem rozdranili du-

cha jego, e wyrzek co nie-

suszne usty swemi.

34. Nadto nie wytracili onych
narodów, o których im by Pan
powiedzia.

35. Ale pomieszawszy si z

onemi narodami, nauczyli si
spraw ich:

36. I suyli bawanom ich,

które im byy sidem.
37. Albowiem dyjabom ofia-

rowali synów .swoich, i córki

swoje,

38. I wylewali krew niewin-

n, krew synów swoich, i có-

rek swoich, których ofiarowali

bawanom rytym Chananej-

skim, tak, e splugawiona by-

a ziemia onem krwi rozlaniem.

39. I zmazali si sprawami

swemi, a cudzooyli wynala-

zkami swemi.

40. Przeto zapaliwszy si
Pan w popdliwoci przeciw

ludowi swemu, obrzydzi sobie

dziedzictwo swoje,

41. I poda ich w rce poga-

nom; a panowali nad nimi, któ-

rzy ich mieli w nienawici;

42. I uciskali ich nieprzyja-

ciele ich, tak, e ponieni byli

pod rk ich.

43. Czstokro ich wybawia;
wszake go oni wzruszali do

gniewu radami swemi, zaczem
ponieni byli dla nieprawoci
swoich.

44. A wszake wejrza na u-

cisk ich, i usysza woanie
ich.

45. Bo sobie wspomnia na
przymierze swoje z nimi, a a-
owa tego wedug wielkiej li-

toci swojej.

46. Tak, e im zjedna mio-
sierdzie przed oczyma wszyst

kich, którzy ich byli pojmali.

47. Wybawe nas, Panie, Bo-

e nasz ! a zgromad nas z tych

pogan, abymy wysawiali i-

mi witobliwoci twojej, a

chlubili si w chwale twojej.
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48. Bogosawiony Pan, Bóg
Izraelski, od wiekówa na wie-

ki; na co niech rzecze wszys-

tek lud: Amen, Halleluja.

PSALM 107.
I. Upomina wszystkich do wielbienia Boga. II. Bo

on ludzi z wygnania i ndzy, i wizienia, z cho-

rób i z niebezpieczestwa morskiego wybawia.
III. Uskara si, e mao tych, którzyby spra-

wy Boe mdrze uwaali.

TY^YSAWIAJCIE Pana:
* * albowiem dobry; albo-

wiem na wieki miosierdzie je-

go.

2. Niech o tern powiedz ci,

których odkupi Pan, jako ich

wykupi z rki nieprzyjaciel-

skiej,

3. A zgromadzi ich z ziem,

od wschodu i od zachodu, od

pónocy i od morza.

4. Bdzili po puszczy, po pu-

styni bezdronej, miasta dla

mieszkania nie znajdujc.

5. Byli godnymi i pragncy-
mi, 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 pro-

st, aby przyszli do miasta, w
któremby mieszkali.

8. Niechaje wysawiaj
przed Panem miosierdzie je-

go, a dziwne sprawy jego
przed synami ludzkimi:

9. I napoi dusz pragnc,
a dusz zgodnia napeni
dobrami.

10. Którzy siedz w ciemno-

ci i w cieniu mierci, cinie-
ni bdc ndz i elazem,
11. Przeto, e byli odporny-

mi wyrokom Boym, a rad
Najwyszego pogardzili;

12. Dla czego poniy bied
serce ich; upadli, a nie by,
ktoby ratowa.
13. A gdy woali do Pana w

utrapieniu swojem, z ucisków
ich wybawia ich.

14. Wywodzi ich z ciemno-

ci, i z cienia mierci, a zwi-
zki ich potarga.

15. Niechaje wysawiaj
przed Panem miosierdzie je-

go, a dziwne sprawyjego przed

synami ludzkimi.

16. Przeto, e kruszy bramy
miedziane, a zawory elazne
rbie.

17. Szaleni dla drogi prze-

wrotnoci swojej, i dla niepra-

woci swej utrapieni bywaj.
18. Wszelki pokarm brzydzi

sobie dusza ich, a si przy-

bliaj do bram mierci.

19. Gdy woaj do Pana w
utrapieniu swojóm, z ucisków

ich wybawia ich.

20. Posya sowo swe, i u-

zdrawia ich, a wybawia ich z

grobu.

21. Niechaje wysawiaj
przed Panem miosierdzie je-

go, a dziwne sprawyjego przed

synami ludzkimi;

22. 1 ofiarujc ofiary cliway.
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niech opowiadaj sprawy jego

z wesom piewaniem.
23. Którzy si pawi na mo-

rzu w okrtach, pracujcy na

wodach wielkich:

24. Ci widuj sprawy Pa-
skie, i dziwy jego na gbi.
25. Jako jedno rzecze, wnet

powstanie wiatr gwatowny, a

podnosz si nawanoci mor-

skie.

26. Wstpuj a ku niebu, i

za zstpuj do przepaci, tak,

i si dusza ich w niebezpie-

czestwie rozpywa.
27. Bywaj miotani, a pota-

czaj si jako pijany, a wszyst-

ka umiejtno ich niszczeje.

28. Gdy woaj do Pana w
utrapieniu swojem, z ucisków
ich wybawia ich.

29. Obraca burz w cisz,

tak, e umilkn nawanoci
ich.

30. I wesel si, e ucicho;
a tak przywodzi ich do portu

podanego.
31. Niechaje wysawiaj

przed Panem miosierdzie je-

go, a dziwne sprawy jego

przed synami ludzkimi.

32. Niech go wywyszaj w
zgromadzeniu ludu, a w radzie

starców niechaj go chwal.
33. Obraca rzeki w pustyni,

a potoki wód w susz;
34. Ziemi urodzajn obraca
w niepodn dla zoci tych,

którzy w niej mieszkaj.

35. Pustynie obraca w jezio-

ra, a ziemi such w strumie-

nie wód.

36. 1 osadza w nich godnych,
aby zakadali miasta ku mie-

szkaniu
;

37. Którzy posiewaj pole, a

sadz winnice, i zgromadzaj
sobie poytek z urodzaju.

38. Takci im on bogosawi,
e si bardzo rozmnaaj, a do-

bytku ich nie umniejsza.

39. Ale podczas umniejszeni

i ponieni bywaj okrucie-

stwem, ndz, i utrapieniem;

40. Gdy wylewa wzgard na
ksit, dopuszczajc, abyb-
dzili po puszczy bezdronej.

41. Onci ndznego z utrapie-

nia podnosi, i rozmnaa rodzi-

n jego jako trzod.

42. To widzc uprzejmi roz-

wesel si, a wszelka niepra-

wo zatka usta swe.

43. Ale któ jest tak mdry,
aby to upatrywa, i wyrozu-
miewa wszystkie litoci Pa-
skie?

PSALM 108.
I. Dawid Bogu dzikuje, i go na królestwo wsa-

dzi. II. O zupene otrzymanie królestwa prosi

dla chway Boej, i wybawienia ludu. El.
Krainy, które jeszcze posi mia, wylicza.

1. Pie psalmu samego Da-
wida.

2. p OTOWE jest serce mo-
^^ je, Boe! piewa i wy-

sawia ci bd, take i chwa-
a moja.
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«*;. Ocue si lutnio i harfo!

gdy na witaniu powstaj.
4. Wysawia ci bd mi-

dzy ludmi, Panie! a bd
piewaj midzy narodami.

5. Albowiem wiksze jest nad
niebiosa miosierdzie twoje, i

a pod oboki prawda twoja.

6. Wywysze si nad niebio-

sa, o Boe! a nad wszystk zie-

mi chwaa twoja.

7. Niech bd wybawieni u-

miowani twoi; zachowaje ich

prawic swoj, a wysuchaj
mi.
8. Bóg mówi przez witobli-

wo swoje; dlatego si wese-

li bd, e rozdziel Sychem,
a dolin Sukkot rozmierze.

9. Moje jest Galaad, mój i

Manases, a Efraim moc go-
wy mojej, Juda zakonodawca
mój.

10. Moab jest miednic do

umywania mego, na Edoma
porzuc obuwie moje; przeciw-

ko Filistynom trbi bd.
11. Któ mi zaprowadzi do

miasta obronnego? Któ mi
przywiedzie a do ziemi edom-

skiej ?

12. Izali nie ty, o Boe! któ-

ry nas by odrzuci, a nie wy-
chodzie, o Boe! z wojskami
naszemi?

lo. Daje nam pomoc z uci-

sku; albowiem omylna jest po-

moc ludzka.

14. W Bogu sobie mnie po-

czyna bdziemy a on podepcze
nieprzyjació naszych.

PSALM 109.

I. Dawid w osobie swej na Doegow, a w figurze

Chrystusa Pana, na Judaszow zdrad si u-

skara. II. Przeciwnikom swym, i potomstwu
ich przeklstwa Boego, a sobie poratowania
od Boga da.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

f\ BOE chway mojej! nie
^-^ milcz;

2. Bo si usta niepobonego,
i usta kamliwe przeciwko mnie
otworzyy; mówili przeciwko

mnie jzykiem kamliwym,
3. A sowy jadowitemi ogar-

nli mi, walczc przeciwko

mnie bez wszelkiej przyczyny.

4. Przeciwili mi si za mio
moje, chociaem si za nich

modli.

5. Oddawaj mi zem za do-

bre; a nienawici za mio
moje.

6. Postawe nad nim bezbo-

nika, a przeciwnik niech stoi

po prawej rce jego.

7. Gdy przed sdem stanie,

niech wynijdzie potpionym.
a modlitwra jego niech si w
grzech obróci.

8. Niech bd dni jego kró-

tkie, a przeoestwo jego

niech inny wemie.
9. Niech dzieci jego bd sie-

rotami, a ona jego wdowa.

10. Niech bd biegunami i

tuaczami synowie jogo, niech
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ebrz, a niech ebrz wycho-

dzc z pustek swoich.

11. Niecli lichwiarz zaapi

wszystko, co jest jego, a niech

obcy rozchwyc prac jego.

12. Niech nie bdzie, ktoby

mu miosierdzie pokaza, niech

nie bdzie, ktoby si zmiowa
nad sierotami jego.

13. Potomkowie jego niech z

korzenia wycicibd ; w dru-

gim pokoleniu niech bdzie
wygadzone imi ich.

14. Niech przyjdzie na pa-

mi nieprawo przodków je-

go przed Panem, a grzech ma-
tkijego niechaj nie bdzie zga-
dzony.

15. Niech bd przed Panem
ustawicznie, aby wygadzi z

ziemi pamitk ich,

16. Przeto, e nie pamita,
aby czyni miosierdzie, ale

przeladowa czowieka ndz-
nego i ubogiego, a tego, któ-

ry by serca utrapionego,

chcia zamordowa.
17. Poniewa umiowa prze-

klstwo, nieche przyjdzie na

niego ; niechcia bogosawie-
stwa, nieche bdzie oddalone

od niego.

18. A tak niech bdzie oble-

czony w przeklstwo, jako w
szat swoje; a niech wnijdzie

jako woda we wntrznoci je-

go, a jako olej w koci jego.

19. Niech mu to bdzie jako
paszcz do przyodziania, a ja-

ko pas dla ustawicznego opa-

sywania.

20. Takowa zapata niech

bdzie przeciwnikom moim od

Pana, i tym, którzy le mówi
przeciwko duszy mojej.

21. Ale ty, Panie! o Panie! u-

yj nademn litoci dla imienia

twego; a i dobre jest miosier-

dzie twoje, wyrwije mi.
22. Bomci ja jest ubogi i

ndzny, a serce moje zranione

jest w wntrznociach moich.

23. Jako cie, który ustpuje,

uchodzi musz; zganiaj mi
jako szaracz.
24. Kolana moje upadaj od

postu, a ciao moje wychudo
z tustoci.

25. Nadto staem si im po-

miewiskiem; gdy mi widz,
kiwaj gowami swemi.

26. Wspomóe mi, o Panie,

Boe mój! zachowaj mi we-

dug miosierdzia swego,

27. Tak, aby pozna mogli,

i to rka twoja, ae ty, Pa-

nie! to uczyni.

28. Nieche oni przeklinaj,

ty bogosaw; którzy powstali,

niech bd zawstydzeni, aby
si weseli suga twój.

29. Niech bd przeciwnicy

moi w hab obleczeni, a niech

si przyodziej, jako pasz-
czem, zelywoci swoj.
30. Bd Pana wielce wysa-
wia usty swemi, a w poród
wielu chwali go bd.
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31. Przeto, e stoi po prawej

stronie ndznemu, aby go wy-
bawi od tych, którzy osdza-

j dusz jego.

PSALM 110.

I. Dawid opisuje urzd królewski i kapaski Sy-

na Boego; n. pokazuje skutki tego urzdu; i

nad nieprzyjaciómi sawne zwycistwo.

1. Psalm Dawidowy.

T>ZEK Pan Panu memu:
-" Sid po prawicy mojej,

dokd nie poo nieprzyjació

twoich podnókiem nóg two-

ich.

2. Lask mocy twojej pole
Pan z Syonu, mówic: Panuj

w poród nieprzyjació two-

ich.

3. Lud twój bdzie dobrowol-

ny w dzie zwycistwa twego,

w ozdobie witobliwoci , a

rozrodzi si pód twój z ywo-
ta jako rosa na witaniu.

4. Przysig Pan, a nie b-
dzie tego aowa, mówic:
Ty jest kapanem na wieki

wedug porzdku Melchisede-

chowego.

5. Pan po prawicy twojej po-

trze królów w dzie gniewu
swego.

6. Bdzie sdzi narody, i

wszystko napeni trupami
;
po-

tucze gow nad wiel ziem

panujc.
7. Z strumienia na drodze pi

bdzie; przeto wywyszy go-
w.

PSALM 111.
I. Prorok napomina Izraelczyków, aby dzikowali

Panu za dobrodziejstwa, które pokazywa oj-

com ich. IT. Bojan Bo zaleca, i naladowcom
jej doskonae szczcie obiecuje.

1. Halleluja.

T>D wysawia Pana ca-
*-* em sercem w radzie szcze-

rych, i w zgromadzeniu.

2. Wielkie sprawy Paskie,
jawne u wszystkich, którzy si
w nich kochaj.
3. Chwalebne i ozdobne dzie-

o 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 wie-

cznie na przymierze swoje.

6. Moc spraw swoich oznaj-

mi ludowi swemu, dawszy im

dziedzictwo pogan.

7. Uczynki rk jego prawda
i sd; nieodmienne s wszyst-

kie przykazania jego,

8. Utwierdzone na wieki wie-

czne, uczynione w prawdzie i

w szczeroci.

9. Wykupienie posawszy lu-

dowi swemu, przykaza na

wieki strzedz przymierza swe-

go ; wite i straszne jest imi
jego.

10. Pocztek mdroci jest

boja Paska; rozumu dobre-

go nabywaj wszyscy, którzy

rozkazanie Paskie czyni:

chwaa jego trwa na wieki.
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PSALM 112.

I, Bojcym si Boga i szczodrobliwym obiecuje od

Pana bogosawiestwo. U. Niezbonych za-

zdro dla szczcia pobonych wytyka, a i
si w nadziei swej omyl, upewnia.

1. Halleluj a.

T>OGOSAWIONY m,
*-* który si Pana boi, a w
przykazaniach jego ma wiel-

kie kochanie.

2. Mone bdzie na ziemi na-

sienie jego; rodzina szczerych

bogosawiona bdzie.

3. Majtno i bogactwa s
w domu jego, a sprawiedliwo
jego trwa na wieki.

4. Szczerym w ciemnociach
wiato wschodzi; askawy,
miosierny, i sprawiedliwy jest

Bóg.

5. Dobry czowiek litociwym
jest, i poycza, a rzeczy swe
miarkuje rozsdkiem.
6. Bo na wieki nie bdzie po-

ruszony; w pamici wiecznej

bdzie sprawiedliwy.

7. Syszc ze nowiny, nie boi

si; stateczne serce jego ufa w
Panu.

8. Umocnione serce jego nie

boi si, a oglda pomst nad
nieprzyjaciómi swymi.
9. Rozprasza, i daje ubogim;

sprawiedliwo jego trwa na
wieki ; róg jego wywyszy si
w sawie.

10. Widzc to niepobony, b-
dzie si gniewa, i zbami swe-

mi zgrzyta, i schn bdzie;do niepobonych zginie.

PSALM \\:i

Napomina ludzi do OStawicsiMgO po wzyitkirn

wiecie chwa Bogu oddawania, <lla wiolmot*

noci i dobrotliwi ( jogo przeciwko odziom,
a osobliwie przeciw ubogim.

1. Halleluja.

/CHWALCIE sudzyPascy,^ chwalcie imi Paskie.
2. Niechaj bdzie imi Pa-

skie bogosawione, odtd a
na wieki.

3. Od wschodu soca, a do

zachodu jego, niech bdzie
chwalebne imi Paskie.
4. Pan jest nad wszystkie na-

rody wywyszony; chwaa je-

go nad niebiosa.

5. Któ taki, jako Pan Bóg
nasz, który mieszka na wyso-
koci?
6. Który si znia, aby wi-

dzia, co jest na niebie i na
ziemi.

7. Podnosi z prochu ndzne-
go, a z gnoju wywysza ubo-

giego,

8. Aby go posadzi z ksi-
tami, z ksitami ludu swego

;

9. Który sprawia, e niepo-
dna w domu bywa matk we-

selc si z dziatek. Halleluja.

PSALM 114.
Izrael dziki czyni Bogu, e go z Egiptu wywiód,

za wasny lud przyj, przez morze Czerwone
i przez Jordan przeprowadzi.

r^ DY wychodzi Izrael z E-
V^ giptu i dom Jakóbowy z

narodu obcego,

2. Sta si Juda powiceniem
jego, Izrael panowaniem jego.
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3. To widzc morze, ucieko
a Jordan wróci si nazad.

4. Góry skakayjako barany,

pagórki jako jagnita.

5. Morze! có ci si stao,

ie ucieko? O Jordanie! e
si nazad wróci?
6. Góry! ecie skakay jako

barany? pagórki !jakojagnita?

7. Przed obliczem Paskiem
zadraa ziemia, przed obli-

czem Boga Jakóbowego.
8. Który obraca opok w je-

zioro wód, a krzemie w ró-
do wód.

PSALM 115.
I. Izraelczycy prosz Pana o ratunek przeciwko na-

rodom sucym bawanom, których marno
szeroko przypominaj. II. Cieszc si opatrzno-

ci Pask, z niej sobie dobre rzeczy obiecuj.

1VTIE nam, Panie! nie nam,
-^ ale imieniowi twemu daj

chwa dla miosierdzia twego,

i dla prawdy twojej.

2. Czemu maj mówi poga-

nie: Gdzie teraz jest Bóg ich?

3. Wszake Bóg nasz jest na

niebie, czynic wszystko, co

mu si podoba.

4. Ale bawany ich s srebro

i zoto, robota rk ludzkich.

5. Usta maj, a nie mówi;
oczy maj, a nie widz.
6. Uszy maj, a nie sysz;

nozdrze maj, a nie woniej.
7. Rce 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 tar-

cz ich.

10. Dornie Aaronowy ! ufajcie

w Panu; on jest pomocnikiem,

i tarcz ich.

11. Którzy si boicie Pana,

ufajcie w Panu: on jest pomoc-
nikiem i tarcz ich.

12. Pan bdzie pamita na
nas, bdzie bogosawi; bdzie
bogosawidomowilzraelskie-

mu, bdzie bogosawi domo-
wi Aaronowemu.
13. Bdzie bogosawi tym,

którzy si boj Pana, maym
i wielkim.

14. Eozmnoy was Pan, was
i synów waszych.

15. Bogosawienicie wy od

Pana, który stworzy niebo i

ziemi.

16. Niebiosa s niebiosa Pa-
skie; ale ziemi da synom
ludzkim.

17. Umarli nie bd chwalili

Pana, ani kto z tych, co zst-

puj do miejsca milczenia.

18. Ale my bdziemy bogo-
sawili Panu, odtd a na wie-

ki. Halleluja.

PSALM 116.

I. Dawid Bogu dzikuje, e go z rk Saulowych
wybawi. II. Przypomniawszy niebezpiecze-

stwa swoje, i dobra Paskie, cieszy dusz sw^
ratunkiem Paskim. Ul. Zatm % wielk ocho-

t Panu, w którego oczach mienJ wirycia

droga, dzikowa obiecuje.
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lyriUJ Pana, i wysu-
-^-*- cha gos mój, i proby
moje.

2. Albowiem nakoni ucha

swego ku mnie, gdym go wzy-
wa za dni moich.

3. Ogarny mi byy boleci

mierci, a utrapienia grobu zj-

y mi ; ucisk i bole przysza
na mi.
4. I wzywaem imienia Pa-

skiego, mówic: Prosz, o Pa-

nie! wybaw dusz moje.

5. Miociwy Pan i sprawie-

dliwy, Bóg nasz litociwy.

6. Pan prostaczków strzee;

byem uciniony, a wspomóg
mi.
7. Nawró si, duszo moja!

do odpocznienia swego; albo-

wiem ci Pan dobrze uczyni.

8. Bo wyrwa dusz moje od

mierci, oczy moje od paczu,
nog moje od upadku.

9. Bd chodzi ustawicznie

przed oblicznoci Pask w
ziemi yjcych.
10. Uwierzyem, dlategom

mówi, chociaem bardzo by
utrapiony.

1 1

.

Jam by rzek w zatrwo-

eniu mojm: Wszelki czo-
wiek kamca.
1 2

.

CóoddamPanu za wszyst-

kie dobrodziejstwa jego, które

mi uczyni?
13. Kielich obfitego zbawie-

nia wezm, a imienia Paskie-
go wzywa bd.

14. luby moje oddam Panu,

a to zaraz przed wszystkim In-

dem jego.

15. Droga jest przed oczyma
Paskiemi mier witych je-

go.

16. O mój Panie! em ja su-

g twoim, jam sug twoim,

synem suebnicy twojej, roz-

wizae zwizki moje.

17. Tobie ofiarowabd ofia-

r chway, i imienia Paskie-
go wzywa bd.
18. luby moje oddam Panu,

a to zaraz przed wszystkim lu-

dem jego,

19. W przysionkach domu
Paskiego, w porodku ciebie,

Jeruzalemie ! Halleluja.

PSALM 117.
Wszystkie narody do chwalenia Boga upomina.

pHWALCIE Pana wszyst-^ kie narody! chwalcie go
wszyscy ludzie!

2. Albowiem rozszerzone jest

nad nami miosierdzie jego, a

prawda Paska trwa na wieki.

Halleluja.

PSALM 118.
I. Dawid król poddanych swoich wiedzie do wdzi-

cznoci przeciw Bogu, wielkie niebezpieczestwa

swoje, i jako z nich wybawiony by, przypo-

minajc. II. Wywyszenie swe na królestwo

opisujc, poddanym nauk daje, jako Pann
dzikowa, Chrystusa Pana zna, i onemu w
ciele przychodzcemu bogosawi mieli.

T^YSAWIAJCIE Pana,
* * albowiem dobry; albo-

wiem na wieki trwa miosier-

dzie jego.
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2. Rzecz teraz, Izraelu! e na

wieki miosierdzie jego.

3. Rzecz teraz, domie Aaro-

nowy ! e na wieki miosierdzie

jego.

4. Rzeczcie teraz, którzy si
boicie Pana, e na wieki mio-
sierdzie jego.

5. W ucisku wzywaem Pana

;

wysucha mi, i na przestrze-

stwie postawi mi Pan.

6. Pan jest zemn, nie bd
si ba, eby mi co uczyni
czowiek.
7. Pan jest zemn midzy po-

mocnikami mymi; przeto ja

ogldam pomst nad tymi, któ-

rzy mi maj w nienawici.

8. Lepiej mie nadziej w Pa-

nu, nieli ufa w czowieku.
9. Lepiej mie nadziej w Pa-

nu, nieli ufa w ksitach.
10. Wszystkie narody ogar-

ny mi; ale w imieniu Pa-
skiem wygubiem ich.

11. Czstokro mi ogarny;
ale w imieniu Paskiem wygu-
biem ich.

12. Ogarny mijako pszczo-

y, ale zgasyjako ogie z cier-

nia; bo w imieniu Paskiem
wytraciem ich.

13. Bardzo potnie na mi
naciera, abym upad; ale Pan
poratowa mi.
14. Pan jest moc moj, i pie-

ni moj; on by moim wyba-
wicielem.

15. Gos wykrzykania i zba-

wienia w przybytkach spra-

wiedliwych, prawica Paska
dokazaa mocy;
16. Prawica Paska wywy-

szya si; prawica Paska do-

kazaa mocy.
17. Nie umr, ale bd y,

abym opowiada sprawy Pa-
skie.

18. Pokaraci mi Pan sro-

dze; ale mi na mier nie po-

da.
19. Otwórzcie mi bramy spra-

wiedliwoci, a wszedszy w nie

bd wysawia Pana.

20. Tac jest brama Paska,
któr sprawiedliwi wchodz.
21. Tu ja ciebie wysawia
bd; bo mi wysucha, i by-

e wybawicielem moim.

22. Kamie, który odrzucili

budujcy, uczyniony jest go-
w wgieln.
23. Od Pana si to stao, a

jest dziwno w oczach naszych.

24. Tenci to dzie, który u-

czyni Pan; rozweselmy si,

a rozradujmy si we.
25. Prosz, Panie! zachowaj-

e teraz; prosz, Panie! zdarz

teraz.

26. Bogosawiony, który

przychodzi w imi Paskie;
bogosawimy wam z domu
Paskiego.
27. Bógci Panem, onei nas

owieci; przywicie baranki

powrozami ku ofierze a do ro-

gów otarza.
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28. Ty jest Bóg mój; prze-

to ci wysawia bd, Boe
mój ! wywysza ci bd.
29. Wysawiajcie Pana, al-

bowiem jest dobry; albowiem

na wieki miosierdzie jego.

PSALM 119.

Sowo Boe prorok zaleca, proszc, aby go Bóg
nim owieci, i rzdzi. Przekada t rozmaite

proby do bogobojnego ywota nalece; dote-

go, wielbienia imienia Boego a ch swoje u-

przejm ku Panu i przykazaniom jego; ale na-

de wszystko sowo Paskie wynosi, i wszyst-

kich w obec do rozkochania si w niem, i do

pilnego jego uwaania i posuszestwa przy-

kadem swoim pobudza.

"DOGOSAWIENI, któ-
-*-* rzy yj bez nagany, któ-

rzy chodz w zakonie Pa-
skim,

2 . Bogosawieni, którzy strze-

g wiadectw jego, i którzy go
ze wszystkiego serca szukaj;
3. 1 którzy nie czyni niepra-

woci, ale chodz drogami je-

go.

4. Ty przykaza, aby pilnie

strzeono rozkaza twoich.

5. Oby wyprostowane byy
drogi moje ku przestrzeganiu

praw twoich!

6. Tedy nie bd zawstydzo-

ny, gdy si bd oglda na
wszystkie rozkazania twoje.

7. Bd ci wysawia w
szczeroci serca, gdy si nau-

cz praw sprawiedliwoci two-

jej.

8. Ustaw twoich z pilnoci
strzedz bd; tylko mi nie o-

puszczaj.

9. Jakim sposobem oczyci

modzieniec cieszk swoje?

Gdy si zachowa wedug so-

wa twego.

10. Ze wszystkiego serca me-

go szukam ci; nie dopuszczaj -

e mi bdzi od rozkaza two-

ich.

11. W sercu mojóm skadam
wyroki twoje, abym nie zgrze-

szy przeciwko tobie.

12. Bogosawiony ty, Pa-

nie! naucze mi ustaw two-

ich.

13. Wargami mojemi opo-

wiadam wszystkie sdy ust

twoich.

14.W drodze wiadectw two-

ich kocham si wicej, ni we
wszystkich bogactwach.

15. O przykazaniach twoich

rozmylam, i przypatruje si
drogom twoim.

16. W ustawach twoich ko-

cham si, i nie zapominam sów
twoich.

17. Daruj to sudze twemu,

abym y, a przestrzega sów
twoich.

18. Odso oczy moje, abym
si przypatrzy dziwom z za-

konu twego.

19. Jestem gociem na ziemi;

nie ukrywaj przedemn rozka-

za twoich.

20. Omdlewa dusza moja, pra-

gnc sdów twoich na kady
czas.

21. Wytracie pysznych;
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przeklci s ci, którzy bdz
od rozkazali twoich.

22. Oddal odemnie pohabie-
nie i wzgard, gdy strzeg
wiadectw twoich.

23. I ksita zasiadaj, a

mówi przeciwko mnie; wszak-

e suga twój rozmyla w u-

stawach twoich.

24. wiadectwa twoje zaiste

s mojem kochaniem, i radca-

mi mymi.
25. Przylgna do prochu du-

sza moja; oywe mi wedug
sowa twego.

26. Drogi moje rozpowiedzia-

em, a wysuchae mi; naucz

mi ustaw twoich.

27. Daj, abym zrozumia dro-

g rozkaza twoich, aebym
rozmyla o dziwnych spra-

wach twoich.

28. Rozpywa si od smutku
dusza moja; utwierde mi
wedug sowa twego.

29. Drog kamliw oddal o-

demnie, a zakonem twoim uda-

ruj mi.
30. Obraem drog prawdy,

a sdy twoje przekadam sobie.

31. Przystaem do wiadectw
twoich; Panie! nie zawstydzaj

-

e mi.
32. Drog przykaza twoich

pobie, gdy rozszerzysz serce

moje.

33. Naucz mi, Panie! drogi

ustaw twoich, abd jej strzeg
a do koca.

34. Daj mi rozum, abym
strzeg zakonu twego, aebym
go przestrzega ze wszystkie-

go serca.

35. Daj, abym chodzi cie-

szk przykaza twoich, gdy
w tm jest upodobanie moje.

36. Nako serce moje do

wiadectw twoich, a nie do a-
komstwa.
37. Odwró oczy moje, aby

nie patrzay na marno; na

drodze twojej oyw mi.
38. Utwierd wyrok twój su-

dze twemu, który si odda bo-

jani twojej.

39. Oddal odemnie pohabie-
nie moje, którego si boj; bo

sdy twoje dobre.

40. Oto pragn rozkaza two-

ich; w sprawiedliwoci twojej

oyw mi.
41. Niech na mi przyjd li-

toci 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.

43. A nie wyjmuj z ust moich

sowa najprawdziwszego; al-

bowiem sdów twoich ocze-

kuj.
44. I bd strzeg zakonu

twego zawsze, a na wieki wie-

czne.

45. A ustawicznie bd cho-

dzi na przestrzestwie , bom
si dopyta rozkaza twoich.
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46. Owszem, bd mówi o

wiadectwach twoich przed

królmi, a nie bd zawstydzo-

ny-

47. Bom si rozkocha w przy-

kazaniach twoich, którem umi-

owa.
48. Przyo i rce moje do

rozkaza twoich, które miuj,
a bd rozmyla o ustawach

twoich.

49. Wspomnij na sowo wy-
rzeczone do sugi twego, któ-

reme mi ubezpieczy.

50. To pociecha moja w u-

trapieniu mojem, e mi wyrok
twój oywia.
51. Pyszni bardzo si ze mnie

namiewaj; wszake si od

zakonu twego nie uchylam.

52. Bo pamitam na sdy
twoje wieczne, Panie! któremi

si ciesz.

53. Strach mi ogarn nad

niezbonymi, którzy opuszcza-

j zakon twój.

54. S mi ustawy twr
oje pie-

niami w domu pielgrzymstwa

mego.
55. Wspominam sobie i w no-

cy na imi twoje, Panie ! i strze-

g zakonu twego.

56. To mam z tego, e prze-

strzegam przykaza twoich.

57. Rzekem: Panie! to jest

czstka moja
,

przestrzega
sów twoich.

58. Modl si przed obliczem

twojem ze wszystkiego serca;

zmiuje si aademn wedug
sowa twego.

59. Uwayem w mylach
drogi moje, a obróciem nogi

moje ku wiadectwom twoim.

60. Spiesz si, a nie omie-

szkuj przestrzega rozkaza
twoich.

61. Hufy niepobonych zu-
piy mi; ale na zakon twój

nie zapominam.

62. O pónocy wstaj, abym
ci wysawia w sdach spra-

wiedliwoci twojej.

63. Jestem towarzyszem
wszystkich, którzy si ciebie

boj, i tych, którzy przestrze-

gaj przykaza twoich.

64. Panie! pena jest ziemia

miosierdzia twego ; naucze
mi ustaw twoich.

65. askawie postpi ze

sug twoim, Panie! wedug
sowa twego.

Q6. Dobrego rozumu i umie-

jtnoci naucz mi; bom przy-

kazaniom twoim uwierzy.
67. Pierwej niem si by u-

niy, bdziem ; ale teraz wy-
roku twego przestrzegam.

68. Dobry ty i dobrotliwy;

naucze mi ustaw twoich.

69. Uknowali hardzi kam-
stwo przeciwko mnie; ale ja

ze wszystkiego serca strzeg
przykaza twoich.

70. Serce ich zatyo jako sa-

do; ale si ja zakonem twoim
ciesz.
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71. Jest mi to ku dobremu,

em by utrapiony, abym si
nauczy ustaw twoich.

72. Lepszy mi jest zakon ust

twoich, nieli tysice zota i

srebra.

73. Rce twoje uczyniy mi,
iwyksztatoway mi ; daje mi
rozum, abym si nauczy przy-

kaza twoich;

74. Aby si radowali bojcy
si ciebie, ujrzawszy mi, e
na sowo twoje oczekuj.
75. Znam, Panie! i s spra-

wiedliwe sdy twoje, aie mi
susznie utrapi.

76. Niechaje mi, prosz, u-

cieszy miosierdzie twoje we-
dug wyroku twego, który u-

czyni sudze twemu.
77. Nieche na mi przyjd

litoci twoje, abym y; bo za-

kon twój jest kochaniem mo-
jem.

78. Niech bd zawstydzeni

pyszni, przeto, e mi chytrze

podwróci chcieli; ale ja roz-

myla bd w przykazaniach

twoich.

79. Niech si obróc do mnie,

którzy si ciebie boj, i którzy

znaj wiadectwa twoje.

80. Niech bdzie serce moje
uprzejme przy ustawach two-

ich, abym nie by zawstydzo-

ny-

81. Tskni dusza moja po
zbawieniu twojem, oczekuj na

sowo twoje.

82. Ustay oczy moje, cze-

kajc wyroku twego, gdy mó-
wi: Kiedy mi pocieszysz?

83. Chociaem jest jako na-

czynie skórzane w dymie,

wszakem ustaw twoich nie

zapomnia.

84. Wiele bdzie dni sugi
twego? kiedy sd wykonasz
nad tymi, którzy mi przela-

duj?
85. Pyszni pokopali mi doyr

eonie jest wedug zakonu two-

jego.

86. Wszystkie przykazania

twoje s prawd; bez przyczy-

ny mi przeladuj; ratuje

mi.

87. Bez maa mi ju wni-

wecz nie obrócili na ziemi; a

wszakem ja nie opuci przy-

kaza twoich.

88. Wedug miosierdzia twe-

go oyw mi, abym strzeg

wiadectwa ust twoich.

89. Panie! sowo twoje trwa

na wieki na niebie.

90. Od narodu do narodu pra-

wda twoja; ugruntowae zie-

mi, i stoi.

91.Wedug rozrzdzenia twe-

go trwa to wszystko a do dnia

tego; wszystko to zaiste jest

ku subie twojej.

92. By by zakon twój nie

by kochaniem mojem, dawno-
bym by zgin w utrapieniu

mojem.
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93. Na wieki nic zapomn na

przykazania twoje, gdye mi
w nich oywi.
94. Twójcim ja, zachowaje

mi; bo przykaza twoich szu-

kam.
95. Czekaj na mi niezbo-

nicy, aby mi zatracili; aleja

wiadectwa twoje uwaam.
96. Wszelkiej rzeczy koniec

widz; ale przykazanie twoje

bardzo szerokie.

97. O jakom si rozmiowa
zakonu twego ! tak, i kadego
dnia jest rozmylaniem mojem.

98. Nad nieprzyjació moich

mdrszym mi czynisz przyka-

zaniem twojóm; boje mam u-

stawicznie przed sob.
99. Nad wszystkich nauczy-

cieli moich staem si rozu-

mniejszym ; bo wiadectwa
twoje s rozmylaniem mojem.

100. Nad starców jestem roz-

tropniejszy: bo przykaza two-

ich przestrzegam.

101. Od wszelkiej zej drogi

zawcigam nogi swoje, abym
strzeg sowa twego.

102. Od sdów twoich nie od-

stpuj, przeto, e ich ty mnie
uczysz.

103. O jak s sodkie sowa
twoje podniebieniu memu! nad
miód s sodsze ustom moim.
104. Z przykaza twoich na-

byem rozumu: przeto mam
w nienawici wszelk cieszk
obdliw.

105. Sowo twe jest pocho-

dni nogom moim, a wiato-
ci cieszce mojej.

106. Przysigem i uczyni
temu dosy, e bd strzeg'

sdów sprawiedliwoci twojej.

107. Jestem bardzo utrapio-

ny; o Panie! oyw mi wedug
sowa twego.

108. Panie! dobrowolne lu-

by ust moich przyjmij prosz
za wdziczne, a sdów twoich

naucz mi.
109. Dusza moja jest w usta-

wicznym niebezpieczestwie;

wszake na zakon twój nie za-

pominam.
110. Sido na mi niezboni-

cy zastawili; 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 wykonywaniu ustaw twoich

ustawicznie, i a do koca (y-
wota).

113. Wymysy mam w nie-

nawici, a zakon twój miuj.
114. Ty jest ucieczk moj

i tarcz moj; na sowo twoje

oczekuj.

115. Odstpcie odemnie zo-
nicy, abym strzeg rozkazania
Boga mojego.

116. Utwierde mi wedug
sowa twego, abym y, a nie

zawstydzaj mi w oczekiwaniu

mojem.
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117. Podpieraj mi, abym by
zachowany, i rozmyla w li-

stawach twoich ustawicznie.

118. Podeptae wszystkich,

którzy si obdzili od ustaw

twoich; albowiem jest kamli-
wa zdrada ich.

119. Odrzucasz jako zuelic
wszystkich niezboników zie-

mi; dla tego miuje wiadectwa
twoje.

120. Dry od strachu przed

tob ciao moje; bo si sdów
twoich lkam.
121. Czyni sdy i sprawie-

dliwo: nie podawraje mi
tym, którzy mi gwat czyni.

122. Zastp sam sug twego

ku dobremu, aby mi hardzi

nie potoczyli.

123. Oczy moje ustay, cze-

kajc na zbawienie twoje, i na

wyrok sprawiedliwoci twr
o-

jej.

124. Obchod si z sug two-

im wedug miosierdzia twego,

a ustaw twoich naucz mi.
125. Sugamci ja twój, daje

mi zrozumienie; abym umia
wiadectwa twoje.

126. Czasci ju, aby czyni
Panie ! albowiem wzruszono
zakon twój.

127. Dlatego umiowaem roz-

kazania twoje nad zoto, a nad

zoto najwyborniej sze.

128. Przeto, e wszystkie

przykazania twoje, wszystkie

prawdziweby uznaj, a wszel-

kie cieBzki obdliwe mam w
nienawici.

129. Dziwne s wiadectwa
twoje; przeto ich strzee du-

sza moja.

130. Pocztek sów twoich

owieca i daje rozum prosta-

kom.
131. Usta moje otwieram i

dysz; albowiemem przykaza
twoich pragn.
132. Wejrzyje na mi, a zmi-

uj si nademn wedug prawa
tych, którzy miuj imi twoje.

133. Drogi moje utwierd w
sowie twojem, a niech nade-

mn nie panuje adna niepra-

wo.
134. Wybaw mi od ucinie-

nia ludzkiego, abym strzeg
rozkazali twoich.

135. Rozwie nad sug two-

im oblicze twoje, a naucz mi
ustaw twoich.

136. Strumienie wód pyn z

oczów moich dla tych, którzy

nie strzegli zakonu twego.

137. Sprawiedliwy ty, Pa-

nie! i prawdziwy w sdach
twoich.

138. Przykazae sprawiedli-

we wiadectwa twoje, i wielce

prawdziwe.

139. Zniszczya mi gorli-

wo moja, i zapominaj na

sowo twoje nieprzyjaciele moi.

140. Doskonale s dowiad-
czone sowa twoje; dlatego si
suga twój w nich rozkocha.
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141. Jam maluczki i wzgar-

dzony; wszake przykaza
twoich nie zapominam.

14L>. Sprawiedliwo twoja

sprawiedliwo wieczna, a za-

kon twój prawda.

143. Ucisk i utrapienie przy-

szo na mi; przykazania two-

je s kochaniem mojeni.

144. Sprawiedliwo wia-
dectw twoich trwa na wieki;

daj mi rozum, ay bd.
145. Woam ze wszystkiego

serca, wysuchaje mi, o Pa-

nie ! a bd strzeg ustaw two-

ich.

146. Woam do ciebie, zacho-

waje mi, a bd pilen wia-
dectw twoich.

147. Uprzedzam ci na wi-
taniu i wroam, na sowo twoje

oczekujc.

148. Uprzedzaj stra nocn
oczy moje, przeto, abym roz-

myla o wyrokach twoich.

149. Panie! gos mój usysz
wedug miosierdzia twTego

;

wedug sdu twego oyw mi.

150. Przybliaj si, którzy

naladuj zoci, ci, którzy si
od zakonu twego oddalili.

151. Blisko ty jest, Panie! a

wszystkie przykazania twoje

s prawd.
152. Dawno to wiem o wia-

dectwach twoich,e je na wie-

ki 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 niezbo-

ników zbawienie; bo si nie

badaj o ustawach twoich.

156. Wielkie s litoci twoje,

Panie! wedug sdów twoich

oyw mi.
157. Wiele jest przeladow-

ców moich i nieprzyjació mo-
ich; wszake od wiadectw
twoich nie uchylam si.

158. Widziaem przestpców,

i mierziao mi to, e wyroku
twego nie przestrzegali.

159. Obacze Panie! i roz-

kazania twoje miuj; wedug
miosierdzia twego oyw mi.
160. Najprzedniejsza rzecz

sowa twego jest prawda, a na
wieki trwa wszelki sd spra-

wiedliwoci twojej.

161. Ksita mi przeladu-

j bez przyczyny; wszake
sów twoich boi si serce mo-
je.

162. Ja si wesel z wyroku
twego, takjako ten, który znaj-

duje wielkie korzyci.

163. Ale nienawidz kam-
stwa, i brzydz si niem; ale

zakon twój miuj.
164. Chwal ci siedm kro

przez dzie, dla sdów twoich

sprawiedliwych.

165. Pokój wielki dajesz tym,
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którzy miuj zakon twój, a

nie doznawaj adnego obra-

enia.

166. Panie! oczekuj zbawie-

nia twego ; a przykazania two-

je wykonywam.
167. Przestrzega dusza moja

wiadectw twoich; albowiem je

bardzo miuj.
168. Przestrzegam przykaza

twoich i wiadectw twoich; al-

bowiem wszystkie drogi moje
s przed tob.
169. Panie! niech si przy-

bliy woanie moje przed obli-

cze twoje; wedug sowa twe-

go daj mi zrozumienie.

170. Niech przyjdzie proba
moja przed twarz twoje, a we-
dug obietnicy twojej wyrwij

mi.
171. Chwa wydadz wargi

moje, gdy mi nauczysz ustaw

twoich.

172. Opowiada bdzie jzyk
mój wyroki twoje; bo wszyst-

kie przykazania twoje s spra-

wiedliwo.
173. Niech mi bdzie na po-

mocy rka twoja, gdyem so-

bie obra przykazania twoje.

174. Panie! zbawienia twego
pragn, a zakon twój jest ko-

chaniem mojem.
175.y bdzie dusza moja,

i bdzie ci chwalia, a sdy
twoje bd mi na pomocy.
176. Bdz jako owca zgu-

biona, szukaje sugi twego;

bo przykazali twoich nie za-

pominam.

PSALM 120.
I. Przypomina prorok, jako go Bóg potwarcom

odj raczy. II. Jzyki ich kamliwe opisuje.

III. Narzeka, e musi mieszka midzy niespo-

kojnymi.

1. Pie stopni.

T^OAEM do Pana w u-

* * trapieniu mojem, a wy-
sucha mi.
2. Wyzwól, Panie! dusz mo-

je od warg kamliwych, i od

jzyka zdradliwego.

3. Có ci da, albo co za po-

ytek przyniesie jzyk zdradli-

wy?
4. Który jest jako strzay o-

stre mocarza, i jako wgle ja-

owcowe.
5. Niestety mnie, em tak

dugo gociem w Mesech, a

mieszkam w namiotach Kedar-
skich.

6. Dugo mieszka dusza moja

midzy tymi, którzy pokój ma-

j w nienawici.

7. Ja radz do pokoju; ale

gdy o tern mówi, oni do woj-

ny.

PSALM 121.
I. Prorok w potrzebach swoich ludzkiego ratunku

zaniechawszy u samego Boga pomocy szuka

DI. Którego opatrzno ludowi Boemu zaleca.

1. Pie stopni.

i^iCZY moje podnosz na gó-^ ry, skdby mi pomoc prij

sza.

2. Pomoc moja jest od IV
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na, który stworzy niebo i zie-

mi.
3. Nie dopuci, aby si za-

chwia miaa noga twoja; nie

drzemie stró twój.

4. Oto nie drzemie ani pi ten,

który strzee Izraela.

5. Pan jest stróem twoim;

Pan jest cieniem twoim po pra-

wej rce twej.

6. We dnie soce nie uderzy

na ci, ani miesic w nocy.

7. Pan ci strzedz bdzie od

wszystkiego zego; on duszy

twojej strzedz bdzie.

8. Pan strzedz bdzie wyjcia
twego i wejcia twego, odtd
a na wieki.

PSALM 122.
I. Uciech, któr mia z chodzenia do domu Boe-

go, przypomina. II. Miasto Jeruzalemskie wy-
chwala. III. Upomina Izraelczyków, aby mu
bogosawiestwa yczyli.

1. Pie stopni Dawidowa.

T17ESEL si z tego, e mi
* * powiedziano: Do domu

Paskiego pójdziemy.

2. e stany nogi nasze w
bramach twoich, o Jeruzale-

mie!

3. O Jeruzalem piknie pobu-

dowane, jako miasto w sobie

wespó spojone!

4. Bo tam wstpuj pokolenia,

pokolenia Paskie, do wia-
dectwa Izraelowego, aby wy-
sawiay imi Paskie.
5. Albowiem tam s posta-

wione stolice na sd, stolice

domu Dawidowego.
6. dajcie pokoju Jeruza-

lemowi, mówic: Niech sir,

szczci tym, którzy ci miu-

je
7. Niech bdzie pokój w ba-

sztach twoich, a uspokojenie

w paacach twoich.

8. Dla braci moich i dla przy-

jació moich teraz ci bd -
da pokoju.

9. Dla domu Pana, Boga na-

szego, bd szuka twego do-

brego.

PSALM 123.
I. Lud Boy w uciskach swych ucieka si do Pana

Boga. II. O wyswobodzenie od nieprzyjació

Boga prosi.

1. Pie stopni.

r\0 ciebie oczy moje podno-
--^ sz, który mieszkaszw nie-

bie.

2. Oto jako oczy sug pilnuj

rk panów swych, i jako oczy

dziewki pilnuj rki pani swej,

tak oczy nasze pogldaj na

Pana, Boga naszego, a si
zmiuje nad nami.

3. Zmiuj si nad nami, Pa-

nie, zmiuj si nad nami; bo-

my bardzo nasyceni wzgard.
4. Bardzo jest nasycona du-

sza nasza pomiewiskiem bez-

bonych, i wzgard pysznych.

PSALM 124.
I. Upomina, aby Izraelczycy wyznali, jako ich Bóg

z rk nieprzyjacielskich wybawi. II. Sposób
dzikczynienia za tak obron opisuje.
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1. Pie stopni Dawidowa.

p DYBY by Pan z nami nie

^^ by}, (powiedz teraz Izra-

elu!)

2. Gdyby by} Pan z nami nie

by, gdy ludzie powstawali

przeciwko nam:
3. Tedyby nas byli ywo

poarli w rozpaleniu gniewu
swego przeciwko nam;
4. Tedyby nas by}y wody

zabray a strumie porwa}by
by} dusz nasze;

5. Tedyby by}y porwa}y
dusz nasze one wody gwa-
towne.

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 imie-

niu Paskiem, który stworzy
niebo i ziemi.

PSALM 125.
[. Uczy, e Bóg wiernych swych, i w najwikszych

trudnociach tak "broni, e si od pobonoci
nie unios. II. Dobrym szczcia, zym wytra-

cenia, a kocioowy Boemu pokoju da.

1. Pie stopni.

T7"TÓRZY ufaj w Panu, s
-*•*- jako góra Syon, która si
nie poruszy, ale na wieki zo-

staje.

2. Jako okoo Jeruzalemu s
góry, tak Pan jest okoo ludu

swego, od tego czasu a i na
wieki.

3. Albowiem nie zostanie la-

ska niezboników nad losem

sprawiedliwych, by sn nie

cignli sprawiedliwi rk
swych ku nieprawoci.

4. Dobrze czy, Panie! do-

brym, i tym, którzy s uprzej-

mego serca.

5. Ale tych, którzy si uda-

waj krzywemi drogami swe-

mi, niech zapdzi Pan z tymi,

którzy czyni nieprawo ; lecz

pokój niech bdzie nad Izrae-

lem.

PSALM 126.
I. Wesoe swe z Babilonu wybawienie ydzi uwa-

aj. II. O przywrócenie pozostaych prosz.

III. A wyswobodzenie podobiestwem oraczy

wyraaj.

1. Pie stopni.

f^i DY za Pan nawróci poj-
^-* manycli z Syonu, bylimy
jako ci, którym si ni.

2. Tedy byy napenione we-

selem usta nasze, a jzyk nasz

radoci; tedy mówiono mi-
dzy narodami: Wielmone rze-

czy Pan uczyni z nimi.

3. Wielmone rzeczy Pan u-

czyni z nami, z czegomy si
bardzo uradowali.

4. Przywróe za, o Panie!

pojmanie nasze, jako strumie-

nie na poudnie.

5. Którzy siali ze Izami,

bd z wykrzykaniem

;

6. Tam i sam chodzc z pa-
czem rozsiewa lud drogie na-

sienie; ale za przyszedszy
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radoci znosi bdzie snopy

swoje.

PSALM 1 27.

I. Uczy prorok, i bez Boej aski domu zbudowa,
miasta ustrzedz, i poywienia naby nikt nie

moe. II. Nadto, e i dobre potomstwo poebo-

dzi z bogosawiestwa Boego.

1. Pie stopni dla Salomona.

TELI Pan domu nie zbudu-
^ je, próno pracuj ci, któ-

rzy go buduj; jeli Pan nie

bdzie strzeg miasta, próno
czuje ten, który go strzee.

2. Próno macie rano wsta-

wa, dugo siada, ije chlb
boleci, poniewa Pan umio-
wanemu swemu sen daje.

3. Oto dziatkis dziedzictwem

od Pana, a pód ywota nagro-

d.
4. Jako strzay w rku mo-

carza, tak s dziatki, które si
darz.
5. Bogosawionym, który

niemi napeni sajdak swój;

nie bd zawstydzeni, gdy si
w bramie rozpierabd z nie-

przyjaciómi swymi.

PSALM 128.
Bogobojnym Bóg we wszystkim bogosawi.

1. Pie stopni.

T30G0SAWI0NY wszel-
*-* ki, który si boi Pana, któ-

ry chodzi drogami jego.

2. Bo prace rk twoich poy-
wa bdziesz ; bogosawionym
bdziesz, i bdzie si dobrze

dziao.
p.

3. ona twoja bdzie jako

winna macica podna po bo-

kach domu twego; dziatki two-

je jako latorole oliwne okoo
stou twego.

4. Oto takci bdzie ubogo-
sawiony m, który si boi

Pana.

5. Nieche Pan bogosawi
z Syonu, aby patrzy na do-

bro Jeruzalemskie po wszyst-

kie dni ywota twego.

6. I oglda synów synów
twoich, i pokój nad Izraelem.

PSALM 129.
I. Wierni Pascy utrapienia swoje, i z nieb wyba-

wienie przypomniawszy, II. Otucb sobie czy-

ni, i Bóg zoników wytraci.

1. Pie stopni.

T3ARDZO mi utrapili za-
*-* raz od modoci mojej, po-

wiedz teraz Izraelu.

2. Bardzo mi utrapili od

modoci mojej, wszake mi
nie przemogli.

3. Po grzbiecie moim orali

oracze, i dugie przeganiali

brózdy swoje.

4. Ale Pan sprawiedliwy po-

przecina powrozy niezboni-

ków.
5. Zawstydzeni i nazad obró-

ceni bd wszyscy, którzy Sy-

on maj w nienawici.

6. Bd jako trawa na dachu,

która pierwej, ni odronie, u-

sycha.

7. Z której eca nie moe
garci swej napeni; ani na-

h
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rcz swego ten, który wie
snopy.

8.1 mimo idcy nie rzek : Bo-
gosawiestwo Paskie niech

bdzie z wami; albo: Bogo-
sawimy wam w imieniu Pa-
skiem.

PSALM 130.
Uwaajc prorok ciko grzechów swych, prosi,

aby go Bóg dla nich na sd swój ostry niepo-

ciga, ale aby mu je raczj odpuci, ufno
sw o wysuchaniu na sowie jego zasadzajc.

1. Pie stopni.

T7 GBOKOCI woam do^ ciebie, o Panie!

2. Panie! wysuchaj gos mój

:

nako uszów twych do gosu
prób moich.

3. Panie! bdzieszli niepra-

woci upatrywa, Panie! któ
si zostoi?

4. Ale u ciebie jest odpusz-

czenie, aby si ciebie bano.

5. Oczekuj na Pana; ocze-

kuje dusza moja, i jeszcze ocze-

kuje na sowo jego.

6. Dusza moja oczekuje Pa-

na, pilniej ni stra witania,

która strzee a do poranku.

7. Oczekuje, Izraelu! na Pa-

na ; albowiem u Pana jest mio-
sierdzie, a obfite u niego odku-

pienie.

8. Onci sam odkupi Izraela od

wszystkich nieprawoci jego.

PSALM 131.

I. Pokor sw Prorok przykadem dziecicia Bogu
przekada. II. A eby go lud Boy w tem na-

ladowa, upomina.

130. 131. 132.

1. Pie stopni Dawidów w.

TJANIE! nie wynioso si ser-

-*- ce 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 u-

spokoi duszy mojej, jako dzie-

ci odstawione od matki swej ?

odstawionemu dzieciciu bya
podobna we mnie dusza moja.

3. Mieje nadziej w Panu, o

Izraelu! odtd a na wieki.

PSALM 132.
I. Dawid przypomina swoje i ludu swego ku chwa-

le Boej gorco. II. Upewnia, e Bóg dla

przysig swych wszystko uczyni; jeli tylko

potomstwo jego w przymierzu Paskiem cho-

dzi bdzie.

1. Pie stopni.

"XTA Dawida pomnij, Panie!
-^ na wszystkie utrapienia

jego.

2. Który przysig Panu, a

lub uczyni mocarzowi Jakó-

bowemu, mówic:
3. Zaiste nie wnijd do przy-

bytku domu mego, i nie wst-
pi na posanie oa mego;
4. I nie pozwol snu oczom

moim, ani powiekom moim
drzemania,

5. Dokd nie znajd miejsca

dla Pana, na mieszkania mo-

carzowi Jakóbowemu.
6. Oto usyszawszy o niej w

Efracie, znalelimy j na po-

lach lenych.

7. Wnijduiy do przybytków
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jego, a kaniajmy si u pod-

nóka nóg jego.

8. Powstac Panie! a wnijd
do odpocznienia twego, ty, i

skrzynia monoci twojej.

!). Kapani twoi niecli si oblo-

k w sprawiedliwo, a wici
twoi niech si rozraduj.

10. Dla Dawida, sugi twego,

nie odwracaj oblicza pomaza-
ca twego.

11. Przysig Pan Dawidowi
prawd, a nie uchyli si od niej,

mówic : Z owocu ywota twe-

go posadz na stolicy twojej.

12. Bdli strzegli synowie

twoi przymierza mojego, i wia-
dectw moich, których ich nau-

cz; tedy i synowie ich a na

wieki bd siedzieli na stolicy

twojej.

13. Albowiem obra Pan Sy-

on, i upodoba go sobie na
mieszkanie, mówic:
14. To bdzie odpocznienie

moje a na wieki; tubd mie-

szka, bom go siebie upodoba.
15.ywno jegobd obficie

bogosawi, a ubogich jego

nasyc chlebem.

16. Kapanów jego przyoblo-

k zbawieniem, a wici jego

weselc si, radowa si bd.
17. Tam sprawi, e zakwit-

nie rógDawidowy ; tam zgotuj
pochodni pomazacowimemu.
18. Nieprzyjació jego przy-

oblok wstydem; ale nad nim
rozkwitnie si korona jego.

PSALM 133.
Mio i zgodo, synów Boych SJftlfl lo ko-

sztownego olejku Aarouowego, i rosy Elennott-

skiej przyrównywa.

1. Pie stopni Dawidowa.

(^TO jako rzecz dobra, i ja-

^-^ ko wdziczna, gdy bracia

zgodnie mieszkaj.
2. Jest jako olejek najwybor-

niejszy wylany na gow, cie-

kajcy na brod, na brod Aa-

ronow, ciekajcy a i na po-

doek szat jego.

3. Jako rosa Hermon, która

zstpuje na góry Syoskie; al-

bowiem tam daje Pan bogo-
sawiestwo i ywot a na

wieki.

PSALM 134.
I. Kapanów i Lewitów do oddawania Bogu chwa

upomina. II. Sposób modlitwy opisawszy bo-
gosawiestwo Paskie im obiecuje.

1. Pie stopni.

T?J nu bogosawcie Panu
-*-^ wszyscy sudzy Pascy,
którzy stawacie w domu Pa-
skim na kad noc.

2. Podnocie rce wrasze ku
witnicy, a bogosawcie Pa-

nu, mówic:
3. Niechaje bogosawi Pan

z Syonu, który stworzy niebo

i ziemi.

PSALM 135.
Kapanów i lud upomina, aby Boga sawili dla do-

brodziejstw ludowi Izraelskiemu uczynionych.

i dla zacnoci majestatu jego, z którym ba-
wany pogaskie adnego porównania nie maj.

1. Halleluja.

h*
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i 1] 1 WALCIE imi Paskie,
^ chwalcie sudzy Pascy,
2. Którzy stawacie w domu
Paskim, w sieniach domu Bo-
ga naszego.

3. Chwalcie Pana, albowiem
to Pan dobry; piewajcie imie-

niowi jego, bo jest wdziczne.
4. Albowiem sobie Jakóba

Pan obra, i Izraela za was-
no swoje.

5. Ja zaiste uznaj, i wiel-

ki jest Pan, a Pan nasz jest

nad wszystkich bogów.
6. Wszystko co chce Pan, to

czyni, na niebie i na ziemi, w
morzu i we wszystkich prze-

paciach.

7. Który czyni, e wystpuj
pary od koczyn ziemi; by-
skawice i dde przywodzi,

wywodzi wiatr z skarbów swo-

ich;

8. Który pobi pierworodztwa

w Egipcie, od czowieka a do

bydlcia.

9. Posa znaki i cuda w po-

ród ciebie, Egipcie! na Fara-

ona i na wszystkich sug jego.

10. Który porazi wiele naro-

dów, a pobi królów monych;
11. Sehona, króla Amorej-

skiego, i Oga, króla Basa-
skiego, i wszystkie królestwa

Chananejskie;

12. I da ziemi ich w dzie-

dzictwo, w dziedzictwo Izrae-

lowi, ludowi swemu.
13. Panie! imi twoje na wie-

ki; Panie! pamitka twoja od
narodu do narodu.

14. Zaiste Pan sdzi bdzie
lud swój, a nad sugami swy-
mi zmiuje si.

15. Ale bawany pogaskie,
srebro i zoto, s robot rk
ludzkich.

16. Usta maj, a nie mówi,
oczy maj, a nie widz;
17. Uszy maj, a nie sysz,

ani maj tchnienia w ustach

swoich.

18. Niech im podobni bd,
którzy je robi, i wrszyscy, któ-

rzy w nich ufaj.

19. Dornie Izraelski! bogo-
sawcie Panu; domie Aarono-
wy! bogosawcie Panu.

20. Domie Lewiego! bogo-
sawcie Panu, którzy si boi-

cie Pana, bogosawcie Panu.

21. Bogosawiony Pan z Sy-
onu, który mieszka w Jeruza-

lemie. Halleluja.

PSALM 136.

Pobudza Izraelczyków, eby Pana wielbili dla do-

broci majestatu, i dla dziwnych spraw jego.

TYTYSAWIAJCIE Pana,
* * albowiem jest dobry; al-

bowiem na wrieki miosierdzie

jego.

2. Wysawiajcie Boga nad

bogami; albowiem na wieki

miosierdzie jego.

3. Wysawiajcie Pana nad

panami; albowiem na wieki

miosierdzie jego;
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4. Tego, który sam czyni cu-

da wielkie; albowiem na wieki

miosierdzie jego.

5. Który mdrze niebiosa u-

czyni ; albowiem na wieki mi-

osierdzie jego;

6. Który rozcign ziemi na

wodach; albowiem na wieki

miosierdzie jego;

7. Który uczyni wiata wiel-

kie; albowiem na wieki mio-
sierdzie jego;

8. Soce, aby panowao we
dnie ; albowiem na wieki mio-
sierdzie jego;

9. Miesic i gwiazdy, aby pa-

noway w nocy; albowiem na
wieki miosierdzie jego.

10. Który porazi Egipczan
na pierworodnych ich; albo-

wiem na wieki miosierdzie

jego.

11. Który wywiód Izraela z

porodku ich; albowiem na
wieki miosierdzie jego;

12. W rce mocnej, i w ra-

mieniu wycignionem ; albo-

wiem na wieki miosierdzie

jego.

13. Który rozdzieli morze
Czerwone na rozdziay; albo-

wiem na wieki miosierdzie

jego;

14. I przeprowadzi lud Izra-

elski porodkiem jego; albo-

wiem na wieki miosierdzie

jego.

15. I wrzuci Faraona z woj-

skiem jego w morze Czerwo-

ne; albowiem na wieki mio-
sierdzie jego.

16. Który prowadzi lud swój

przez puszcz; albowiem na

wieki miosierdzie jego.

17. Który porazi królów

wielkich; albowiem na wieki

miosierdzie jego;

18. I pobi królów monych;
albowiem na wieki miosier-

dzie jego;

19. Sehona, króla Amorej-

skiego ; albowiem na wieki mi-

osierdzie jego;

20. I Oga, króla Basaskie-
go; albowiem na wieki mio-
sierdzie jego.

21. I da ziemi ich w dzie-

dzictwo; 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. I wybawi nas od nie-

przyjació naszych; albowiem
na wieki miosierdzie jego.

25. Który daje pokarm wszel-

kiemu ciau; albowiem na wie-

ki miosierdzie jego.

26. Wysawiajcie Boga nie-

bios ; albowiem na wieki mio-
sierdzie jego.

PSALM 137.

I. Kapani i Lewitowie w Babilonie na danie
zwycizców piewa i gra piosnek Syoskich
nie chc, na Jeruzalem pamita obiecujc.
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^VTAD rzekami Babiloskie-
-^ mi, tainemy siadali i pa-
kali, wspominajc na Syon.

2. Na wierzbach, które s w
nim, zawieszalimy harfy na-

sze.

3. A gdy nas tam pytali ci,

którzy nas zawiedli w niewol,

o sowa pieni, (chociaemy
byli zawiesili pieni radoci,)

mówic: bpiewajcie nam pie
z pieni Syoiiskich,

4. Odpowiedzielimy: Jako
mamy piewa pie Pask
w ziemi cudzoziemców?
5. Jelie ci zapomn, o Je-

ruzalemie! niech zapomni sama
siebie prawica moja.

6. Niech przylgnie jzyk mój

do podniebienia mego, jeli-

bym na ci nie pomnia, jeli-

bym nie przeoy Jeruzalemu

nad najwiksze wesele moje.

7. Wspomnij, Panie! na sy-

nów Edomskich, i na dzie Je-

ruzalemski, w który mówili:

Poburzcie, poburzcie a do

gruntu w nim.

8. O córko Babiloska! i ty

bdziesz spustoszona. Bogo-
sawiony, który odda nagro-

d twoje, za to, co nam zego
uczynia.

9. Bogosawiony, który po-

chwyci i roztrci dziatki twe

o ska.

PSALM 138.
I. Dawid dzikuje Bogu, e go w wielkich niebez-

pieczestwach zachowa i broni. II. Przepo-

wiada, e go i królowie, do niego si nawró-

ciwszy, wielbi bd. III. Aby go Pan z opieki

swojej uie wypuszcza, prosi.

1. Psalm Dawidowy.

T^YSAWIA ci bd,
** Panie! ze wszystkiego

serca mego
;
przed bogami pie-

wa ci bd.
2.Bd si kania ku kocio-

owi twemu witemu, i bd
wysawia imi twoje dla mi-

osierdzia twego, i dla praw-

dy twojej; bo nade wszystko

uwielbi imi twoje i wyroki

twoje.

3. W dzie, któregom ci
wzywa, wysuchae mi, a

posilie moc dusz moje.

4. Wysawia ci bd, Pa-

nie! wszyscy królowie ziemi,

gdy usysz wyroki ust two-

ich.

5. I bd piewali o drogach

Paskich, a i wielka jest

chwaa Paska.
6. A cho wywyszony jest

Pan, wszake na unionego
patrzy, a wysokomylnego z

daleka poznaje.

7. Jelibym chodzi w poród
utrapienia, oywisz mi; prze-

ciw popdliwoci nieprzyjació

moich wycigniesz rk twoje,

a prawica twoja wyswobodzi

mi.
8. Pan wszystko za mnie wy-

kona. O Panie! miosierdzie

twoje trwa na wieki; sprawy

rk twoich nie opuoia
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PSALM 139.

I. Boga na wiadectwo niewinnoci swojej wzywa,

inko tego, który wszdzie przytomny jest, i o-

ncgo w ywocie macierzyskim utworzy. U.

Prosi, aby go Pan napotem rzdzi.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

DANIE! dowiadczye i do-
-*- znae mi.
2. Tedy znasz siedzenie moje,

i powstanie moje, wyrozumie-
wasz myli moje z daleka.

3. Ty chodzenie moje i le-

enie moje ogarn, a wiado-
me wszystkich dróg moich.

4. Nim przyjdzie sowo na

jzyk mój, oto Panie! ty to

wszystko wiesz.

5. Z tyu i z przodku otoczy-

e mi, a pooye na mi
rk twoje.

6. Dziwniejsza umiejtno
twoja nad dowcip mój ; wyso-
ka jest, nie mog jj poj.
7. Dokd ujd przed duchem

twoim? a dokd przed obliczem

twojem uciek?
8. Jelibym wstpi do nie-

ba, jeste tam; i jelibym so-

bie posa w grobie, i tame
przytomny.

9. Wzilibym skrzyda ran-

nej zorzy, abym mieszka na
kocu morza,

10. I tamby mi rka twoja

prowadzia, a dosigaby mi
prawica twoja.

11. Albo rzeklibym: Wdy
ciemnoci 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 y-
wocie matki mojej.

14. Wysawiam ci dlatego,

e si zdumiewam strasznym

i dziwnym sprawom twoim, a

dusza moja zna je wybornie.

15. Nie zataia si adna ko
moja przed tob, chociaem by
uczyniony w skrytoci, i mi-

sternie zoony w niskociach

ziemi.

16. Niedoskonay pód ciaa
mego widziay oczy twoje; w
ksigi twoje wszystkie czonki
moje wpisane s, i dni, w któ-

rych ksztatowane byy, gdy
jeszcze adnego z nich nie by-

o.
17. Przeto o jako drogie s

u mnie myli twoje, Boe! a

jako ich jest wielka liczba.

18.Jelibymje chcia zliczy,

nad piasek rozmnoyy si; o-

cucli si, jeszczemci ja z tob.
19. Zabiliby, o Boe! nie-

zbonika , tedyby mowie
krwawi odstpili odemnie;

20. Którzy mówi przeciwko

tobie obrzydoci, którzy pró-

no wynosz nieprzyjació

twoich.

21. Izali tych, którzy ci w
nienawici maj, o Panie! nie-

mam w nienawici? a ci, kto-
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izy przeciwko tobie powsta-

waj, iza mi nie omierzli?

22. Gówn nienawici nie-

nawidz ich, a mam ich za nie-

przyjació.

23. Wyszpieguj mi, Boe! a

poznaj serce moje; dowiadcz
mi, a poznaj myli moje,

24. I obacz, jeli droga od-

pornoci jest we mnie, a pro-

wad mi drog wieczn.

PSALM 140.

I. Dawid prosi Pana, aby go wybawi od przela-

dowców jego, przeciwko którym on Boga na
pomoc wzywa, i w nim ufa. II. Czyni sobie

otuch, e si Bóg sprawy jego podejmie, za co

go wszyscy poboni wielbi bd.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

2. TI^YRWIJ mi, Panie!
*^ od czowieka zego,

odma okrutnego strze mi;
3. Którzy myl ze rzeczy

w sercu, a na kady dzie
zbieraj si na wojn.
4. Zaostrzaj jzyk swój, ja-

ko w; jad mij pod wargami
ich. Sela.

5. Zachowaj mi, Panie! od

rk bezbonika; od ma o-

krutnego strze mi, którzy

mylili podwróci nogi moje.

6. Hardzi na mi zastawili

sido, i powrozy; rozcignli
sieci przy cieszce, a sida swe
zastawili na mi. Sela.

7. Rzekem Panu: Ty jest

Bóg mój! wysuchaje, Panie!

firos modlitw moich.

8. O Panie, Panie mocy zba-

wienia mego, który przykry-

wasz gow moje w dzie bi-

twy!

9. Nie dawaj, Panie! bezbo-
nemu, czego da; ani myli
jego zej góry nie dawaj, eby
si nie podniós. Sela.

10. A wodza tych, którzy mi
obstpili, nieprawo warg ich

niech ich okryje.

1 1

.

Niech na nich spadn w-
gle rozpalone; do ognia niech

wrzuceni bd, i do doów g-
bokich, skdby nie powstali.

12. Potwarca nie bdzie u-

twierdzony na ziemi, am o-

krutny zoci uowionybdc
upadnie.

13. Wiem, e Pan uczyni sd
utrapionemu, i pomst ndz-
nych.

14. A tak sprawiedliwi bd
wysawia imi twoje, a szcze-

rzy bd mieszka przed obli-

czem twojem.

PSALM 141.
Prosi, I. aby Bóg modlitwy jego wysucha. II. j-

zyk jego hamowa, III. serca jego od zego to-

warzystwa strzeg, IV. aby go z side obudni-
ków uwolni.

1. Pie Dawidowa.

T3ANIE! woam do ciebie,

-*- pospiesz si do mnie: po-

suchaj gosu mego, gdy wo-

am do ciebie.

2. Niech bdzie przyjemna
modlitwa moja, jako kadzido
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przed obliczem twoim, a pod-

noszenie rk moich jako ofiara

wieczorna.

3. Panie! poó stra ustom

moim; strze drzwi warg mo-
ich.

4. Nie nachylaj serca mego
do zej rzeczy, abym nie czy-

ni spraw niepobonych z m-
ami czynicymi nieprawo,
i ebym si nie karmi rozko-

szami ich.

5. Niech mi bije sprawiedli-

wy, a przyjm to za miosier-

dzie; i niech mi gromi, a b-
dzie mi to za najwyborniejszy

olejek, który nie zarazi gowy
mojej; albowiem jeszcze mo-
dlitwa moja patna bdzie prze-

ciwko zoci ich.

6. Niech bd zrzuceni do

miejsc opoczystych sdziowie
ich, aby syszeli sowa moje,

e byy wdziczne.

7. Jako gdyby kto rba i u-
pa drwa na ziemi, tak si roz-

latuj koci nasze a do ust

grobowych.

8. Ale do ciebie, Panie, Pa-

nie! podnosz oczy moje; w to-

bie ufam, nie odpychaj duszy

mojej.

9. Strze mi od sida, które

na mi zastawili, i od side
czynicych nieprawo.
10. Niech wpadn razem w

sieci swoje niepoboni, a ja za

tern przemin.

PSALM 142.
Dawid od wojska Snulowe^o w jaskini ob toczony,

cikoci duszy b woj Aj Bogu przekada, {no-

szc, aby go wybawi.

1. Pie wyuczajca Dawido-
wa, gdy by w jaskini, modli-

twa jego.

2. Ci LOSEM moim do Pana
^-* woam; gosem moim

Panu si modl.
3. Wylewam przed obliczem

jegodo moje, a utrapienie

moje przed oblicznoci jego
oznajmuj.
4. Grdy bywa ciniony duch

mój we mnie, ty znasz cieszk
moje; na drodze, któr chodz,
ukryli na mi sido.

5. Ogldamli si na praw
stron, a przypatruj si, nie-

masz 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 Jod tych, którzy

mi przeladuj, albowiem s
mocniejszymi nad mi.
8. Wywiede z ciemnicy du-

sz moje, abym chwali imi
twoje; obstpi mi sprawie-

dliwi, gdy mi dobrodziejstwa

uczynisz.

PSALM 143.
L Prosi prorok, eby Pan modlitw jego wysucha,.

a onego wedug sprawiedliwoci swej nie s-
dzi, fi. da, aby go Pan Duchem . rzdzi.
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1. Psalm Dawidowy.

DANIE! wysuchaj modlitw
-*- moje, a przyjmij w uszy

proby moje; dla prawdy two-

jej wysuchaj mi i dla spra-

wiedliwoci twojej.

2. A nie wchod w sd z su-

g twoim ; albowiem nie bdzie
usprawiedliwiony przed obli-

czem twojem aden yjcy.
3. Gdy przeladuje nieprzy-

jaciel dusz moje, potar równo
z ziemi ywot mój; sprawi
to, e musz mieszka w cie-

mnociach, jako ci, którzy zda-

wna pomarli.

4. I ciniony jest we mnie
duch mój, a we wntrznociach
moich niszczeje serce moje.

5. Wspominam sobie dni da-

wne, i rozmylam o wszyst-

kich sprawach twoich, i uczyn-

ki rk twoich rozbieram.

6. Wycigam rce moje ku
tobie; dusza moja, jako sucha

ziemia, ciebie pragnie. Sela.

7. Pospiesz si, a wysuchaj
mi, Panie! ustaje duch mój;

nie ukrywaje oblicza twego
przedemn ; bomci podobny
zstpujcym do grobu.

8. Spraw, abym rano sysza
miosierdzie twoje, bo w tobie

ufam; oznajmij mi drog, któ-

rbym mia chodzi; bo do cie-

bie podnosz dusz moje.

9. Wyrwij mi od nieprzyja-

ció moich, Panie! do ciebie

si uciekam.

10. Naucz mi czyni wol
twoje, albowieme ty Bóg mój

;

duch twój dobry niech mi pro-

wadzi 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 wszystkich przeciw-

ników duszy mojej; bom ja

suga twój.

PSALM 144.
I. Panu za zwycistwo dzikuje, do którego si od-

zywa, i ask jego wynosi. II. da, eby go

Bóg z ludem jego bogosawi, szczliwymi
by powiadajc tych, których Pan jest Bogiem.

1. Pie Dawidowa.

"DLOGOSAWIONY Pan,
-^ skaa moja, który wiczy
rce moje do bitwy, a palce

moje do wojny.

2. Miosierdziem niojem, i

twierdz moj, ucieczk moj,
wybawicielem moim, i tarcz
moj on mi jest, przeto w nim
ufam; onci podbija pod mi lud

mój.

3. Panie! có jest czowiek,

e na masz baczenie? a syn

czowieczy, e go sobie powa-
asz?
4. Czowiek marnoci jest po-

dobny; dni jego jako cie po-

mijajcy.

5. Panie! nako niebios two-

ich, a zstp; dotknij si gór. a

zakurz si.
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6. Zabynij byskawic, a

rozprosz ich; pu strzay two-

je, a pora ich.

7. cignij rk sw z wyso-
koci; wybaw mi, a wyrwij

mi z wód wielkich, z rki cu-

dzoziemców.

8. Których usta kamstwo
mówi, a prawica ich, prawica

omylna.

9. Boe! pie now tobie za-

piewam ; na lutni, i na instru-

mencie o dziesiciu stronach

piewa ci bd.
10. Bóg daje zwycistwo kró-

lom, a Dawida, sug swego,

wybawia od miecza srogiego.

11. Wybawe mi, a wyrwij

mi z rki cudzoziemców, któ-

rych usta mówi kamstwo, a

prawica ich prawica omylna;

12. Aby synowie nasi byli

jako szczepy rosnce w mo-
doci swojej, a córki nasze, ja-

ko kamienie wgielne, wycio-

sane w budynku kocielnym.
13. Szpiarnie nasze pene

niech wydawaj wszelakie po-

trzeby; trzody nasze niech ro-

dz tysice, niech rodz dzie-

si tysicy w oborach na-

szych.

14. Woy nasze niech bd
tuste; niech nie bdzie wtar-

gnienia, ani zajcia, ani narze-

kania po ulicach naszych.

15. Bogosawiony lud, które-

mu si tak dzieje. Bogosawio-
ny lud, któregoBogiemjestPan.

PSALM L45.
T. Dawid Boga wielbi nu wieki obiecaw zy, w

kie wieki pobudza, aby Pana wielbiy dla cu-

dów zacnych, chway, króleetwa, i miosierdzia
jego, przeciwko ludziom WSZ | osobli-

wie, wiernym, których modlitwy wysuchiwa,
i ido ich napenia,

1. Chwalebna pie Dawido-
wa.

YYTYWYSZA Ci bd,
* * Boe mój, królu mój! i

bogosawi bd imieniowi

twemu na wieki wieków.

2. Na kady dzie bogosa-
wi ci bd, a chwali imi
twoje na wieki wieków.
3. Pan wielki jest i bardzo

chwalebny, a wielko jego
nie moe by docigniona.

4. Naród narodowi wychwa-
la bdzie sprawy twoje, a mo-
cy twoje opowiada bd.
5. Ozdob chway wielmo-

noci twojej, i dziwne twe spra-

wy wysawia bd.
6. I moc strasznych uczyn-

ków twoich ogasza bd, i

ja zacno twoje opowiada
bd.
7. Pami obfitej dobroci two-

jej wysawia, a o sprawiedli-

woci twojej piewabd, mó-
wic:
8. Dobrotliwy i miosierny

jest Pan, nierychy do gniewu,

i wielkiego miosierdzia.

9. Dobry jest Pan wszyst-

kim, a miosierdzie jego nad
wszystkiemi sprawami jego.

10. Niech ci wysawiaj,.
Panie! wszystkie sprawy two-
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je, a wici twoi niech ci bo-
gosawi.

11. Saw królestwa twego
niech opowiadaj, a o mono-
ci twojej niech rozmawiaj;

12. Aby oznajmili synom ludz-

kim mocy jego, a chwa i oz-

dob królestwa jego.

13. Królestwo twoje jest kró-

lestwo wszystkich wieków, a

panowanie twoje nie ustaje nad
wszystkimi narodami.

14. Trzyma Pan wszystkich u-

padajcych, a podnosi wszyst-

kich obalonych.

15. Oczy wszystkich w tobie

nadziej maj, a ty im dajesz

pokarm ich czasu swojego.

16. Otwierasz rk twoje, a

nasycasz wszystko, co yje,
wedug upodobania twego.

1 7
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Sprawiedliwy j est Pan we
wszystkich drogach swoich, i

miosiernywe wszystkich spra-

wach swoich.

18. Bliskijest Pan wszystkim,

którzy go wzywaj, wszyst-

kim, którzy go wzywaj w
prawdzie.

19. Wol tych czyni, którzy

si go boj, a woanie ich wy-
suchiwa, i ratuje ich.

20. Strzee Pan wszystkich,

którzy go miuj; ale wszyst-

kich niepobonych wytraci.

21. Chwa Pask wysa-
wia bd usta moje; a bogo-
sawi bdzie wszelkie ciao

imi wite jego na wieki wie-

ków.

PSALM 146.
I. Samego siebie do chwaty Boej upomniawszy,

II. nie w ludziach miertelnych, ale w Bogu,
który jest mony Pan, stworzyciel wszystkiego,
ufno pokada radzi.

1. Halleluja.

2. pHWAL, duszo moja!^ Pana. Chwali bd
Pana, pókim yw; bd pie-
waBogu memu, póki mi staje.

3. Nie ufajcie w ksitach,
ani w adnym synu ludzkim,

w którym nie masz wybawie-
nia.

4. Wynijdzie duch jego, i na-

wróci si do ziemi swojej; w
one dzie zgin wszystkie

myli jego.

5. Bogosawiony, którego

Bóg Jakóbowy jest pomocni-

kiem, którego nadzieja jest w
Panu, Bogu jego;

6. Który uczyni niebo, i zie-

mi, morze, i wszystko, co w
nich jest, który przestrzega

prawdy a na wieki;

7. Który czyni sprawiedli-

wo ukrzywdzonym, i daje

chleb zgodniaym; Pan roz-

wizuje winiów.
8. Pan otwiera oczy lepych;

Pan podnosi upadych; Pan
miuje sprawiedliwych.

9. Pan strzee przychodniów,

sierotce i wdowie pomaga : ale

drog niepobonych podw ra-

ca.
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10. Pan bdzie królowa na

wieki; Bóg twój, o Syonie! od

narodu do narodu. Halleluja.

PSALM 147.

Do chwa Boych wiedzie Izraelczyków dla dobro-

dziejstw wasnych, i pospolitych, ludziom i

bydu sucych, a na ostatek dla mdroci i

mocy jego dziwnej.

/CHWALCIE Pana; albo-^ wiem dobra rzecz jest,

piewa Bogu naszemu; albo-

wiem to wdziczna i przystoj-

na jest chwaa.
2. Pan Jeruzalem buduje, a

rozproszonego Izraela zgroma-

dza.

3. Który uzdrawia skruszo-

nych na sercu, a zawizuje bo-

leci ich.

4.Któryrachuje liczb gwiazd,

a kad z nich imieniem jej

nazywa.

5. Wielki jest Pan nasz, i

wielki w mocy; rozumienia je-

go niemasz liczby.

6. Pan pokornych podnosi;

ale niepobonych a ku ziemi

unia.

7. piewajcie Panu z chwa-

; piewajcie Bogu naszemu
na harfie;

8. Który okrywa niebiosa o-

bokami, a deszcz ziemi gotu-

je: który czyni, e ronie tra-

wa po górach;

9. Który daje bydu pokarm
ich, i krucztom modym, któ-

re woaj do niego.

10. Nie kocha si w mocy

koskiej, ani si kocha w go-

leniach mskich.
11. Kocha si Pan w tych,

którzy si go boj, a którzy

ufaj w miosierdziu jegOi

12. Chwale, Jemzalemie!
Pana; chwale, Syonie! Boga
twego.

13. Albowiem on umacnia za-

wory bram twoich, a bogosa-
wi synów twoich w porodku
ciebie.

14. On czyni pokój w grani-

cach twoich, a najwyborniej-

sz pszenic nasyca ci.

15. On wysza sowo swe na

ziemi; bardzo prdko biey
wyrok jego.

16. On daje nieg jako we-
n, szron jako popió rozsy-

puje.

17. Rzuca lód swój jako bry-

y; przed zimnem jego któ
si ostoi?

18. Posya sowo swoje, i

roztapia je; powienie wiatrem

swym, a rozlewaj wody.
19. Oznajmuje sowo swe Ja-

kóbowi, ustawy swe i sdy swe
Izraelowi.

20. Nie uczyni tak adnemu
narodowi; przeto nie poznali

sdów jego. Halleluja.

PSALM 148.

I. Prorok do wielbienia imienia Paskiego rzeczy

niebieskie i ziemskie pobudza, EL dlatego, i
on wszystkie stworzy, i utrzymuje, lud swój

wywysza i zachowuje.

1. Halleluja.
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pHWALCIE Pana na nie-^ biosach; chwalcie go na
wysokociach.
2. Chwalcie go wszyscy A-

nioowie jego; chwalcie go
wszystkie wojska jego.

3. Chwalcie go soce i mie-

sicu; chwalcie go wszystkie

jasne gwiazdy.

4. Chwalcie go niebiosa nad
niebiosami, i wody, które s
nad niebem.

5. Chwalcie imi Paskie;
albowiem on rozkaza, a stwo-

rzone s.
6. 1 wystawi je na wieki wie-

czne; zaoy im kres, którego

nie przestpuj.
7. Chwalcie Pana na ziemi,

smoki i wszystkie przepaci.

8. Ogie i grad, nieg i para,

wiatr gwatowny, wykonywa-
jcy rozkaz jego;

9. Góry, i wszystkie pagórki,

drzewa rodzajne, i wszystkie

cedry;

10. Zwierzta, i wszystko by-

do, gadziny, i ptastwo skrzy-

dlaste.

1 1 .Królowie ziemscy, iwszyst-

kie narody; ksita i wszys-

cy sdziowie ziemi;

12. Modziecy, take i pan-

ny, starzy i modzi.
13. Chwalcie imi Paskie;

albowiem wywyszone jest

imi jego samego, a chwaa
jego nad ziemi i niebem.

14. I wywyszy róg ludu

swego , chwa wszystkich

witych jego, mianowicie sy-

nów Izraelskich, ludu jemu
najbliszego. Halleluja.

PSALM 149.
I. Bogu piewa, w nim si weseli, i onego sawi

prorok kae, II. dlatego, e on wiernych umi-
owa, powici, i zwycistwa nad nieprzyja-

ciómi uyczy.

1. Halleluja.

OPIEWAJCIE Panu pie
^ now; chwaa jego niechaj

zabrzmi w zgromadzeniu wi-
tych.

2. Wesel si, Izraelu ! w Twór-
cy swoim; synowie Syoscy!
radujcie si w królu swoim.

3. Chwalcie imi jego na pi-

szczakach ; na bbnie i na har-

fie grajcie mu.
4. Albowiem si kocha Pan
w ludu swym

;
pokornych zba-

wieniem uwielbia.

5. Radowa si bd wici
w chwale Boej, a piewa b-
d w pokojach swych.

6. Wysawiania Boe bd w
ustach ich, a miecz na obie

strony ostry w rkach ich,

7. Aby wykonywali pomst
nad poganami, a karali naro-

dy;

8. Aby wizali ptami królów

ich, a szlacht ich okowami e-
laznemi;

9. Aby postpili z nimi we-

dug prawa zapisanego. Tai
Jest sawa wszystkich wi-
tych jego. Halleluja.
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PSALM 150.

I. 1'roroK kadego ducha upomina do chwalenia

Boga na rozmaitej muzyce, II. dla witobli-

woci i dziwnój mocy jego.

1. Halleluja.

/CHWALCIE Boga w wit-^ nicy jego ; chwalcie go na

rozpostarciu mocy jego.

2. Chwalcie go ze wszelkiej

mocy jego; chwalcie go we-

dug wielkiej dostojnoci jego.

3. Chwalcie go na gonych
trbach; chwalcie go na lutni

i na harfie.

4. Chwalcie go na bbnie, i

na piszczace; chwalcie go na

stronach i na organach.

5. Chwalcie go na cymbaach
gonych; chwalcie go na cym-
baach krzykliwych.

6. Niech wszelki duch chwa-

li Pana! Halleluja.
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