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KSIĘGI
GENESIS.
d
14- Y rzókł Bóg: Niech sie staną
ROZDZIAŁ I.
światła
ná utwierdzeniu nieba, a
O świata stworzeniu, rzeczy stwo
dzielą dzień od nocy: y niech
rzonych roznośći, y ozdobie; o stanie niech
będą ná znáki,y czásy, y dni, y látá:
człowieka, któremuBógpoddał wszy
15. Aby świeciły ná utwierdzeniu
tko, co stworzył.
niebá, á oświecały źiemię. Y stało
Na początku stworzył Bóg sie ták.
16. Y uczynił Bóg dwie świetle
niebo y ziemię.
2. A ziemia była pusta y próżna: wielkie: światło więtszó áby rządziło
y ćiemnośći były nád głębokośćią, á dzień, y światło mnieyszé, áby rzą
Duch Boży unaszał sie nád wodami. dziło noc: y gwiazdy.
17. Y postawił ie ná utwierdzeniu
3. Y rzókł Bóg: Niech sie stanie
niebá, áby świóćiły nád ziemią:
światłość: y stálá sie światłość.
18. Zęby rządźiły dzień y noc: y
4- Y uyźrzałBóg światłość że była
dobra : y przedzielił światłość od dzieliły światłość od ćiemnośći. Y
widział Bóg iż było dobré.
ćiemnośći.
19. Y stał sie wieczór y záránek,
5. Y nazwał światłość dniem, á
ćiemność nocą. Y stał sie wieczór dzień czwarty.
20. Rzókł tóż Bóg: Niech wywio
y záránek, dzień ieden.
6. Y rzókł Bóg: Niech sie stanie dą wody płaz dusze żywiącóy, y ptáutwierdzenie między wodámi , á stwo nad ziemia pod utwierdzeniem
niebá.
niech przedzieli wody od wód.
21. Y stworzyłBóg wieloryby wiel
7. Y uczynił Bóg utwierdzenie, y
przedzielił wody które były pod kie, y wszelką duszę żywiącą y ruutwierdzeniem, od tych które były szaiacą sie, którą wywiodły wody
nád utwierdzeniem. Y stálo sie ták. według rodzřáiu ich: y wszelkie ptá8. Y nazwał Bóg utwierdzenie stwo według rodzáiu iégo. Y widział
niebem. Y był wieczór y záránek, Bóg iż było dobré.
dzień wtóry.
22. Y błogosławił im, mówiąc:
9. Potym rzókł Bóg: Niech sie RośiMe, y mnóżćie sie, y napełniayćie
zbiorą wody, które są pod niebem, wody morskie: y ptástwo niech sijj
ná iedno mieysce: á niech sie ukaże mnoży ná ziemi.
sucha. Y stało sie ták.
23. Y stał sie wieczór y záránek,
10. Y nazwał Bóg suchą, ziemią: dźióń piąty.
á zebranie wód przezwał morzem. Y
24. Rzókł tóż Bóg: Niech zrodzi
widział Bóg że było dobré.
źiemia duszę żywiącą według ro
11. Y rzókł: Niech zrodzi ziemia dzáiu swego: bydło, y płaz,y bestie
ziele zieloné, y dawáiacé nasienie: y ziemne, według rodzáiów swoich. Y
drzewo rodzáyné, owoc czyniące stálo sie ták.
według rodzáiu swego, którégoby
20. Y uczynił Bóg bestie ziemne
nasienie było w samym sobie ná według rądzaiów ich , y bydło y
ziemi. Y stálo sie ták.
wszelki źiemopłaz, według rodzáiu
12. Y zrodźiła źiemia ziele zielone, swego. Y widział Bóg że było dobré.
y dawáiacé nasienie według rodzáiu
26. Y rzókł: Uczyńmy człowieka
swego: y drzewo czyniące owoc, y ná wyobrażenie y ná podobieństwo
máiac káždé z nich nasienie według nászé: á niech przełożony będzie
rodzáiu swego. Y widział Bóg że rybóm morskim, y ptástwu powie
było dobré.
trznemu, y bestiom,y wszytkiéy źie13. Y stał sie wieczór y záránek, mi, y nád wszelkimi płazy, który sie
dzień trzeći.
płaza po ziemi.
1
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27. Y stworzył Bóg czlowieká ná oblicze iego dech żywota, y stał sie
wyobrażenie swoje: ná wyobrażenie człowiek w dusze żywiącą.
Boże stworzył go: mężczyznę y białą8. A násczepil był Pan Bóg ray rogłowę stworzył ie.
skoszy od początku, w którym posta
28. Y błogosławił im Bóg, y rzókł: wił czlowieká, którego utworzył.
Roście y mnóżćie sie, y napełniayćie
9. Y wywiódł Pan Bog z ziemia
źiemię, á czyńcie ią sobie poddána: wszelkie drzewopięknóku widzeniu
y pánuyéie nád rybami morskimi, y y ku iedzeniu smáczné: drzewo lóż
nád ptástwem powietrznym, y náde- żywota w pośrzód ráiu, y drzew o
wszómi źwiórzęty, któré sie ru- wiadomość) dobrego y złego.
cbáia ná ziemi.
10. A rzéká wychodźiła z mieyscá
29. Y rzókł Bóg: Oto dałem wam roskoszy ná oblewanie ráiu, która
wszelkie ziele rodzące naśienió ná sie ztámtad dźieliła ná cztórzy głó
ziemi,y wszytkié drzewá któré sámé wne rzeki.
w sobie maią naśienió rodzáiu swego,
11. Imię iednóy Phi son: tá okrąża
áby wam były ná pokarm.
wszytkę źiemie Hewilath, gdzie sie
30. Y wszytkim źwiórzętóm zie rodźi złoto.
mnym, y wszytkiému ptástwn po
12. A złoto źiemie onóy nalepszó
wietrznemu, y wszemu co sie rusza iest: y tám sie náyduie bdellium, y
naźiemi,yw czymkolwiek iestduszá «Łamień Onychin.
żywiącą, áby miały co ieść. Y stało " 13. A imię rzéki wtóréy Gehon, tá
sie ták.
okrąża wszystkę źiemię Murzyńska.
31. Y widział Bóg wszytkié rzeczy
14- Imię záá rzóki trzeci ey Ty gris:
które był uczynił: y były bárzo do tá idźie ku Assyriyczykóm. Rzéká
bre. Y stał sie wieczór y záránek czwarta ten iest Eufrates.
dźióń szósty.
15. Wźiął tedyPanBóg człowieka,
y posadźił go w ráiu roskoszy, áby
ROZDZIAŁ II.
sprawował y strzegł go.
16. Yroskazał mu, mówiąc: Z kážBóg w dzień śiódmy odpocznal, y
dógo
drzewa rayskiógo iódź.
on poświęcił, człowiekd w rdiu po17. Ale z drzewa wiadomość! dosddźił, z drzewa pewnego owocu ieść
Zakazał, d z zebra iego Hewę iemu brógo y złego nie iódź: bo którego
dnia bcdźiesz iadł z niego, śmierćią
nd pomoc utworzył.
umrzesz.
1. Dokończone są tedy niebiosa y
18. Rzókł tóż Pan Bóg: Nie dobrze
źieinia y wszystko ochedostwo ich. bydź człowiekowi sámému: uczyń
2. Y dokonał Bóg w dźióń śiódmy my mu pomoc iemu podobna.
dzieło swoie które uczynił: y odpo19. Utworzywszy tedy Pan Bóg z
czynął w dźióń śiódmy od wszel źiemie wszelkió źwiórzęta źieinnó, y
kiego dzieła które sprawił.
wszelkié ptástwo powietrzne, przy
3. Y błogosławił dniowi śiódmóinu wiódł ie do Adama, wszystko boy poświęcił ji: iż weń odpoczynał wióm co nazwał Adam duszę ży
od wszelkiego dzieła swego, które wiącą, to iest imię iego.
20. Y nazwał Adam imionmi ich
stworzył Bóg, áby uczynił.
4. Te są zrodzenia nieba y ziemie, wszytkié źwiórzęta, y wszytko ptá-*
gdy były stworzone w dźióń, którego stwo powietrzne, y wszytkié bestie
uczynił Pan Bóg niebo y źiemię.
ziemne: lecz Adamowi nie náydo5. Wszelką rózczkę polna niż we wał sie pomocnik podobny iemu.
21. Przepuśćił tedyPanBógtwardy
szła ná źiemi,y wszelkie źiele krainy
niżli wyniknęło: Nie spuścił bowiem sen ná Adámá: á gdy zasnął, wyiął
był Pan Bóg dżdża ná źiemię,y czło iedno żebro z niego, y napełnił ciałem
wieka nie było, któryby sprawował miasto niego.
22. Y zbudował Pan Bóg z żebra,
źiemię.
6. Ale zdróy wyniknął z źiemie, o- które wyiał z Adámá, białągłowę, y
blówaiący wszystek wierzch źiemie. przywiódł ią do Adámá.
25. Y rzókł Adam: To teraz kość
7. Utworzył tedy Pan Bóg czło
wieka z mułu źiemie, y natchnął w z kośći moich, y ćiało z čiálá, mego:
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&
te będą zwać mężyną, bo z męża rąś mi dał zá towarzyszkę, dała mi
wzięta iest.
z drzewá y iádlem.
10. Y rzekł Pan Bóg do niewiasty:
i»4- Przełóż opuśći człowiek oycá
swego y matkę, á przyłączy sie do Czemuś to uczynilá? Która odpowie
żony swéy, y będą dwoie w iednyin działa: Wąż mię zwiódł, y iádlám.
ćiele.
14- Y rzekł Pan Bóg do węża: Iżeś
25. A byli oboie nádzy, to iest, A- to uczynił, przeklętyś iest miedzy
dam y žóná iego, á niewstydźili sie. wszystkimi źwierzęty y bestiami
źiemskimi: ná piersiach twoich czoł
ROZDZIAŁ III.
gać sie będziesz, á ziemię ieść bę
Cliytrośćlą wężu Adam y Hewa do dziesz po wszytkić dni żywota twego.
15. Położę nieprzyiaźń między
upadku przyprowadzoni, z rdiu po
tobą,
á miedzy niewiastą: y między
naznaczonym łidrdniu ivygnani.
nasieniem twym, á nasieniem iéy:
1. Ale y wąż był chytrszy nad in- oná zetrze głowę twoię, á ty czyhać
né wszytkić źwierzęta źiemnć, które będziesz ná piętę iéy.
był Pan Bóg stworzył. Który rzekł do
16. Do niewiasty též rzekł: Roz
niewiasty: Czemu wam Bóg przy mnożę nędze twoie, y poczęćia twokazał, żebyśćie nie iedli z każdego ie: z boleścią rodzić będziesz dziatki
y pod mocą będziesz mężową, á on
drzewa rayskiégo?
2. Któremu odpowiedziała niewia będzie panował nád tobą.
17. Adamowi zaś rzekł: Iżeś usłu
sta: Z owocu drzew które są w ráiu
chał głosu żóny twoiey,iadłeś z drze
pożywamy.
5. Ale z owocu drzewa które iest wá z którógomći był kazał abyś nie
w pośrzód ráiu, roskazał nam Bóg iadł: przeklęta będzie źiemia wdźićle
abyśmy nie iedli, y niedotykáli sie twoim: w pracach ieść z niéy bę
go, byśmy snąć nie pomarli.
dziesz po wszytkić dni żywota twego.
4- Y rzekł wąż do niewiasty: żadną
18. Ciernie y osty rodzić ći będzie,
miarą nie umrzecie śmierćią.
á źiele będziesz iadł ziemie.
5. Bo wie Bóg, iż któregokolwiek
19. Wpoćie oblicza twego będziesz
dnia będźiećie ieść z niego, otworzą pożywał chleba, áž sie wróćiśz do
sie oczy wasze: y będźiećie iáko bo ziemie z któreyeś wźięty: boś iest
gowie, wiedząc dobré y zlé.
proch, y w proch sie obrócisz.
6. Uyžrzálá tedy niewiáslá,žedobré
20. Y nazwał Adam imię żóny
było drzewo ku Jedzeniu y piękne swéy Ilew á,iž oná bylá matką wszech
oczom, y ná weyźrzeniu roskoszué: żywiących.
y wźięła z owocu iego, y iadła, y
21. Uczynił též Pan Bóg Adamowi
dała mężowi swemu, który iadł.
y zenie iego szaty z skórek y przyo
7. Y otworzyły sie oczyoboygá: á blókł ie.
gdy poznali że byli nagimi, pozszy
22. Y rzekł: Oto Adam stał sie iáko
wali liśćie iigowćj y poczynili sobie ieden z nas, wiedzący dobré y złe:
zasłony.
teraz tedy, by snadź nie śćiągnał ręki
8. A gdy usłyszeli głos Pána Bogá swéy,y nie wziął též z drzewá żywo
rzechodzaccgo sie po ráiu ná wiátr- ta, y nie iadł, á byłby żyw ná wieki.
u z południa, skrył sie Adam y žó
23. Y wypuśćił go Pan Bóg z ráiu
ná iego od oblicza Pána Boga między roskoszy, żeby uprawowa! źiemię, z
drzewá rayskié.
którey iest wźięty.
g. Y zawołał Pan Bóg Adama, y
24. Y wygnał Adáíná: y postawił
rzekł mu: Gdzieżeś?
przed ráiem roskoszy Cherubím y
10. Który odpowiedźiał: Usłysza miecz płomienisty y obrotny, ku
łem twóy głos w ráiu, y zląkłem sie, strzeżeniu drogi drzewá żywota.
przeto żem iest nagi, y skryłem sie.
ROZDZIAŁ IV.
11. Którćmu rzekł: A któż ći po
kazał żeś iest nagim, iedno żeś iadł
Kain Abla brata swego zabił, dla
z drzewá, z którégom ći roskazał tego od Boga li drány, był zbiegiem, y
ábyá nie iadł?
zrodził Henochdi także y Adam zro
12. Y rzékj Adam: Niewiasta któ dził Setha, temu ale narodziłsieEnos.
1*
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1. Adam potym poznał żónę swoie
Hewe , która poczęła y porodziła
Kaina, mówiąc: Otrzymałam czło
wieka przez Boga.
2. Y zaśię porodziła 'brata iego
Abelá. A Abel był pasterzem owiec,
á Kain oraczem.
3. Y stało sie po wielu dni, iż
Kain ofiarował Panu dary z owoców
ziemie.
4- Abel też ofiarował z pierworo
dnych trzody swoióy, y z tłustośći
ich: y weyźrzał Tan ná Abelá y ná
dary iego.
5. Ale ná Kaina y ná dáry iegonie
weyźrzał. Y rozgniewał sie Kain
bárzo, y spadł ná obliczu swoim.
6. Y rzókł Tan do niego: Czemuś
sie rozgniewał,y czemu spadlá twarz
twoiá?
7. Aza ieśli dobrze czynić będźiesz,
nie odniesiesz: á ieśli źle, ná tychmiast we drzwiach grzech twoy będźie? Lecz pod tobą bedźie pożądli
wość iego, á ty nád nią panować bę
dźiesz.
8. Y rzókł Kain do Abla brátá swe
go: Wynidźmy ná pole? A gdy by
li ná polu, powstał Kain ná Ablá
brátá swego, y zabił go.
9. Y rzókł Pan do Kaina: Gdźie
iest Abel bráttwóy? Który odpowie
dział: Niewióm: Zalim ia iest stró
żem brátá mego?
10. Y rzókł do niego: Coś uczynił?
glos krwie brátá twego wola do mnie
z źiemie.
1 l.Tpraz tedy będźiesz przeklętym
ná źiemi, która otworzyła gębę swą,
y przyięła krów brátá twego z reki
twoióy.
ja.Gdyia sprawować będźiesz, nie
da tobie użytków swoich: tułaczem
y zbiegiem bodziesz ná źiemi.
13. Y rzókłKain do Páná: Więtsza
iest nieprawość moiá, niżbym miał
odpusczenia bydź godźien .
14- Oto mie dźiś wyganiasz od
oblicza źiemie, y skriie sie przed
obliczem twoim, y będę tułaczem y
zbiegiem ná źiemi: każdy tedy który
mię naydźie, żabiie mie.
15. Y rzókł mu Pan: Żadna miarą
ták nie bedźie: ále każdy ktoby zabił
Kaina, śiediniorako będzie kárán. Y
włożył Pan ná lxainá znamię,áby go
nie zábiialwszelki któryby go nalazł.

16. Y wyszedszy Kain od oblicza
Tańskiego, mieszkał wygnańcem ná
źiemi ku wschodowóy części Eden.
17. Y poznał Kain żónę swoię,
która poczęła y porodźiła Henochá:
y zbudował miasto, y nazwał imię
iego od imienia syná swego Henoch.
18. Potym Henoch zrodźił Irádá, á
Irad zrodźił Máwiáelá, á Máwiáel Mátusáelá, á Mátusael zrodźił Lámechá.
19. Który poiął dwie zenie: imi,ę
iednóy Ada, á imię drugiéy Sellá.
20. Y urodźiła Ádá Jábelá, który
był oycem mieszkaiących w namiećióch, y pástórzów.
21. Imię zaś brátá iego Jubál: ten
był oycem gráiacych ná árTách y
muzyckim naczyniu.
22. Sellá tóż urodźiła Tubálkainá,
który młotem robił, y był rzemieśl
nikiem w szelkiey roboty od miedzi
y żelaza. A siostra Tubálkainowrá,
Noémá.
23. Y rzókł Lámech żónam swym,
Adźie y Selli: Słucliayćie głosu mego
żóny Lámech owe, posłuchayćie mo
wy moióy: żećiem zabił męża ná
ranę moię, y młodzieniaszka ná śiność moię.
24- Siedmioráka pomsta będzie z
Kaina, á z Lámechá śiedindźieśiątśiedm kroć.
25. Poznał tóż ieszcze Adam żonę
swoię, y porodźiła syná y nazwała
imię iego Seth mówiąc: Położył mi
Bóg plemię inne miásto Abelá, któ
rego zabił Kain.
26. Ale y Setowi narodźił sie syn,
którego nazwał Enos: ten począł
yvzywáó imienia Tańskiego.
ROZDZIAŁ V.
Rodzdy, y potomstwo .Adamowe a'z
do Noego.

1. Te są księgi rodzáiu Adamowe
go, w dźióń którego stworzył Bóg
człowieka , ná podobieńśtwo Boże
uczynił go.
2. Mężczyznę y niewiastę stwo
rzył ie, y błogosławił im: y nazwał
imię ich Adam, w dźióń którego są
stworźeni.
3. Y żył Adam sto y trzydźieśći
lat,,y zrodźił ná wyobrażenie y po
dobieństwo swoie , y nazwał imię
iego Seth.
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26.
Y
żył
Máthusalá
potym
iáko
4- Y stało sie dni Adamowych
fíotym iáko zrodził Setká ośmset zrodźił Lámechá, śiedmset ośm
dźieśiąt dwie lećie, y zrodźił syny y
at: y zrodził syny y córki.
5. Y stał sie wszytek czas, które córki.
27. Y stály sie wszytkié dni Mágo żył Adam, lat dziewięćset trzythusale , dźiewięćset sześćdźieśiat
dźieśći: y umarł.
6. Zył1 též Seth sto y pięć łat, y dźiewięć lal: y umarł.
28. Lámech zaś żył sto ośmdźieśiąt
zrodził Enosá.
7. Y zył Seth potym iáko zrodził dwie lećie, y zdrodźił syna.
29. Y nazwał imię iego Noe, mó
Enosá ośinset y śiedm lat, y zrodził
wiąc: Ten nas pocieszy z pracy ro
syny y córki.
8. Y stály sie wszytkié dni Setho- bót rąk naszych, ná źiemi którą Tan
wé, dźiewięćset dwanaśćie lat: y przeklął.
umarł.
5o. Y żył Lámech potym iáko zro
9. Enos lepak żył dźiewięćdźieśiat dźił Noego pięćset dźiewięćdźieśiat
pięć lat, y zrodźił syny y córki.
lat, y zrodźił Kainaná.
31. Y stály sie wszytkié dni Lá10. Po którego narodzeniu żyłośmset y piętnaście lat, y zrodźił syny y mechowé śiedmset śiedmdźieśiąt
śiedm lat: y umarł.
córki.
32. Noé zaś gdy był piąćiset lat,
Y
11.
stály sie wszytkié dni Enosowó dźiewięćset y pięć lat: y umarł. zrodźił Semá, Cháma, y Jáphetá.
12. Zył též Káinan śiedindźieśiąt
ROZDZIAŁ VI.
lat, y zrodźił Máláleelá.
13. Y żył Káinan potym iáko zro
Przyczyna potopu grzech, ludzki;
dźił Máláleelá ośmset y czterdźieśći wszakże sprawiedliwy był Noé, ktorylat, y zrodźił syny y córki.
muBóg nakazuie budować korab, aby
14- Y było wszech dni Káinano- w nim Noé z swoim narodem, y nasie
wych dźiewięćset y dziesięć lat, y nie wszytkicli zwierząt zachowane
umarł.
było.
15. Máláleel zaś żył sześćdźieśiat
y pięć lat, y zrodźił Járedá.
1. A gdy sieludźie poczęli rozmna
16. Y żył Máláleel potym iáko zro żać ná źiemi, y zrodzili córki.
dźił Járedá ośmset trzydźieśći lat, y
2. Widząc synowie Boży córki
zrodźił syny y córki.
ludzkie iż były piękne, wzięli sobie
17.Y stály sie wszytkié dni Mázá żony ze wszystkich któré obrali.
láleelowé ośmset dźiewięćdźieśiat
3. Y rzókł Bóg: Nie będźie trwał
pięć lat: y umarł.
duch móy ná wieki w człowiecze,
18. Y żył Járed sto sześćdźieśiat
gdyż iest ciałem: y będą dniiego sto
y dwadzieścia lat.
dwie lećie, y zrodźił Henochá.
19. Y żył Járed potym iáko zro
• 4- A obrzymowie byli ná źiemi w
dźił Henochá ośmset lat, y zrodźił oné dni: bo gdy weszli synowieBoży
syny y córki.
do córek ludzkich, á oné porodźiły:
20. Y stály sie wszytkié dni Járe- ći są mocarze od wieku mężowie
dowé dźiewięćset sześćdźieśiat dwie sławni.
.lećie: y umarł.
5. A widząc Bóg, że wiele było
21.Ilenoch lepak żył sześćdźieśiat złości ludzkiéy ná źiemi, á wszytka
pięć lat, y zrodźił Málhusalamá.
myśl serca była napięta ku zlému
22. Y chodźił Henoch z Bogiem,
po wszytek czás.
y żył potym-iáko zrodźił Mathusalę
6. Zal mu było że uczynił człowie
trzysta lat, y zrodźił syny y córki.
ka ná źieini: y ruszony serdeczną
23. Y stály sie wszystkie dni lle- boleścią wewnątrz rzókł:
nochowé trzysta sześćdźieśiat pięć
7. Wygładzę czlowieká, którégóm
lat.
Stworzył z oblicznośći źiemie: od
• 24- Y chodźił z Bogiem, y nie było człowieka aż do źwiórząt: od źiemogo widać: bo go wźiął Bóg.
płazu áž do ptástwá powietrznego
25. Zył Máthusalá sto ośmdźieśiąt bo mi żal żem ie uczynił.
śiedm lat, y zrodźił Lámechá.
8. Noé zaś ualazł łaskę przed Panem.

GENESIS
g. Noégo rodzáie te są. Noé mąż dził Bóg wszytko stworzenie, które
sprawiedliwy y doskonały był w ro- żyło nu ziemi.
dzáiách swoich, z Bogiem chodził.
10. Y zrodził trzech synów, Sema,
1. Y rzekł Pan do niego: Wnidź
Cháma, y Jáphethá.
ty y wszystek dóm twóy do korabia:
11. Ale źiemia skaziła sie przed bom ciebie widział sprawiedliwym
Bogiem,y napełniła sie nieprawością. przed sobą w narodzie tym.
12. A gdy uyźrzał Bóg ziemię hydź
2. Ze wszytkich źwierzat czystych
skážonafbo wszelkie ćiało popsowálo weźmiesz śiedmiorgo y śiedmiorgo,
było drógę swą ná ziemi)
sámcáy samicę: á z zwierząt nieczy
13. Rzekł do Noego: koniec wszel stych po dwoygu y dwoygu, sámcá y
kiemu ćiału przyszedł przedemną: samicę.
napełniona iest źiemia nieprawością
3. Ale y z ptastw powietrznych
od oblicza ich: á iá wytracę ie z śiedmiorgo y śiedmiorgo, sámcá y sa
Źiemia.
micę: áby zachowane było nasienie
14. Uczyń sobie korab z drzewá ná wszytkiéy źiemi.
heblowanego: mieszkániczká w nim
4. Jeszcze bow iem, á po śiedmi
poczynisz, y námážesz kliiein we dniach spusczę déscz ná źiemię
wnątrz y zewnątrz.
przez czterdźieśći dni y czterdźieśći
15. A uczynisz go ták. Trzysta ło- nocy: y wygładzę z źiernie wszelkie
kiet bedźie długość korabia, pięćdzie stworzenie, k torem uczynił.
siąt łokiet szerokość, á trzydźieśći
5. Uczynił tedy Noé wszystko, co
łokiet wysokość iego.
mu Pan kazał.
16. Okno w korabiu uczynisz, á
6. A było mu sześćset lat gdy wo
ná łokćiu dokonasz wierzch iego: á dy potopu wylały po źiemi.
drzwi w korabiu postawisz z boku:
7. Y wszedł Noé y synowie iego,
ná dole gmachy y troie piętra uczy žóná iego y żóny synów iego z nim
nisz w nim,
do korabiu dla wód potopu.
17. Olo iá przywiodę wody potopu
8. Z źwierzat też czystych y nieczy
ná źiernie, abych wytracił wszelkie stych y z ptástwá y ze wszego, co
ćiało, w którym iest duch żywota sie płaza po źiemi.
pod niebem. Wszytko co ná źiemi
g. Dwoygo y dwoygo weszło do
jest, znisczeie.
Noego w korab, samiec y samica,
18. Y uczynię przymierza moie z iáko był przykazał Pan Noemu.
tobą: y wnidźiesz do korabia ty y
10. A gdy minęło śiedm dni, wody
synowie twoi, žóná twoiá y żóny potopu wylały po źiemi.
synów twoich z tobą.
11. Roku sześćsetnego žywrotáNoe
ig. Y ze wszech źwiórząt wszel go, mieśiąca wtórégo, śiedmnastego
kiego ćiała po dwoygu wwiedźiesz dniá mieśiaca, przerwały sie wszy
do korabia, áby zostały żywe z tobą: stkie źrzódła przepaści wielkiéy, y
sámcá y samicę:
upusty niebieskie otworzone są.
20. Z ptástwá według rodzáiu iego:
12. Y spadł déscz ná źiemię czter
y z bydła według rodzáiu iego: y ze dźieśći dni y czterdźieśći nocy.
wszytkiégo źiemopłazu, według ro
13. Onégóž dniá wszedł Noé ySem
dzáiu iego: po dwoygu z każdego y Cham y Jáphet synowie iego, žóná
wnidą z tobą, áby mogły żyć.
iego, y trzy żóny śynów iego z nimi
21. Przełóż weźmiesz z sobą ze do korabia:
wszelkich pokarmów które iedzonć
14- Sąmi y wszelki źwierz według
bydź mogą, y znieśiesz do śiebie: y rodzáiu swrego, y wszytko bydło we
bedatáktobieiákoyonym ná pokarm. dług rodzáiu swego, y wszytko co
22. Y uczynił Noe wszytko co mu płaza po źiemi według rodzáiu swe
Bóg przykazał.
go, y wszytko latąiace według ro
dzáiu swego, y wszyscy ptacy y
ROZDZIAŁ VII.
wszytko co ma skrzydła,
t Gdy Noe z swemi, y z zwierzami
15. Weszło do Noego do korabia,
wszedł do korabiu, opdnowdły wody dwoygo y dwoygo ze wszystkiego
ziemię stoy pięćdziesiąt dni,y wygła ćiała, w którym był duch żywota.
6
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16. A które weszły, samice y sa
6. A gdy minęło czterdźieśći dni,
mica ze w s z ego ćiała weszły, iáko otworzywszy Noó okno korabia, któ
mu Bóg przykazał: y zamknął go re był uczynił, wypuśćił kruka:
Pan z nadworza.
7. Który wychodźił á niewracał
17. Y stał sie potop przez czter- sie, aż oschły wody ná źiemi.
dźieśći dni ná źiemi: y wezbrały
8. Wypuśćił też gołębicę zá nim,
wody, y podniosły korab wysoko od áby poznał ieśli iuż ustály wody ná
źiemie.
źiemi.
18. Bárzo bowiem były wylały, y
g. Która nie nálazszy gdźieby od
wszytko napełniły ná wierzchu źie poczęła nogá ióy, wróćiła sie k nie
mie: á korab pływał po wodach.
mu do korabiu: wody bowiem były
1T). A wody sie zmocnily zbytnie po wszystkióy źiemi: y wyćiągnął
nád ziemią: y okryły sie wszytkié reke, á uchwyciwszy ią wniósł do
góry wysokie pod wszytkim niebem. korabiu.
20. Piętnaście łokci wyssza była
10. A poczekawszy ieszcze śiedm
wodá nád górami, któré była okryła. dni drugie, powtóró wypuśćił gołę
21. Y zghidzonóiestwszelkióćiało, bice z korabiu.
które sie ruchało ná źiemi, ptaków,
11. A oná przylećiała do niego pod
zwierząt, bestiy, y wszytkich źiemo- wieczór, niosąc gałązkę oliwy z źiepłazów, które sie płazaią po źiemi: lonym liśćiem w gębie swoiéy: á ták
wszyscy ludzie,
poznał Noé, że przestały wody ná
22. Y wszytko w czym iest duch źiemi.
żywota, ná źiemi pomarło.
12. Y poczekał przedśię ieszcze
23. Y wygladźił Bóg wszytko śiedm dni drugich: y wypuśćił go
stworzenie, które było ná źiemi, od łębicę, która sie nie wróćiła więcćy
człowieka aż do bydlęćia, ták źieino- do niego.
płaz iáko y ptástwo powietrzne: y
13. Atak sześćsetnógo pierwszego
wygładzone iest z źiemie: y został roku,pierwszego mieśiąca,pierwsze
sam Noe, y ći którzy z nim byli w go dniá mieśiąca, opadły wody ná
korabiu.
źiemi: y otworzywszy Noé przykry
a4- Y opanowały wody źiemię sto cie korabia poźrzał, y uyźrzał,. iż
y pięćdźieśiąt dni.
osechł wierzch źiemie.
14- Miesiąca wtórégo, siódmego y
ROZDZIAŁ VIII.
dwudziestego dniá mieśiąca, oschlá
Gdy wody pomału opadały, y potop źiemia.
ustawał, po icypułćeniu kruku,y gołę
15. Rzókł tedy Bóg do Noego, mó
bice Noé z korabia z swemi wychodzi, wiąc :
d zbudowawszy ołtarz ofiarował ca
16. Wynidź z korabiu ty y zóná
łopalenia.
twoiá, synowie twoi y żony synów
1. Wspomniawszy potym Bóg ná twoich z tobą.
Noégo, y ná wszytkié źwiórzęta, y
17. Wszytkié źwiórzęta które są u
ná wszytkié bydlęta,które były z nim ciebie ze wszógo ćiała, ták w ptáw korabiu, przywiódł wiatr ni źie stwie iáko y w bestyách y we wszel
mie, y upádty wody.
kich płazach które płazaią po źiemi,
2. Y zawarte są źrzódła przepaści, wywiedź z sobą á wnidźćie ná źie
y upusty niebieskie: y zahamowane mie: Rośććie y mnóżcie sie ná niey.
są dżdże z niebá.
18. A ták wyszedł Noó y synowie
3. Y wróciły sie wody z źiemie idą iego, zóná iego y żóny synów iego z
ce y wrácáiacé sie, y poczęły opadać nim.
po stu y pięćdziesiąt dni.
íg.Ale y wszytkié źwiórzętd, bydła
4- Y odpoczynal korab miesiąca y płazy, które sie płazaią po źiemi,
siódmego, dwudźiestógo y siódmego w edług rodzáiu swego wyszły z ko
dnia miesiąca ná górach Armeńskich. rabiu.
5. Lecz wody scbodźily y opadały
20. 3 zbudował Noó ołtarz Pánu:
aż do dźieśiątógo miesiąca: dźieśiątó- á wźiąwszy z każdego bydła y ptá—
gobowióm miesiącapiórwszégodniá stwá czystego, ofiarował cálopalénia
miesiąc* okazały sie wierzchy gór. ná ołtarzu.
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21. Y zawoniał Pan wonność
11. Postanowię przymierze moie z
wdzięczności y rzókł: Żadną miarą wámi, y żadną miarą wiecéy nie bę
więcey nie będę przeklinał źiemie dźie zagubione wszelkie ćiało woda
dla ludźi: zmysł bowiem y myśl serca mi potopu: áni więcey będźie potop
człowieczego skłonne są do złego od pustoszący źiemię.
młodźieństwa swego: przełóż tez nie
12. Y rzeki Bóg: To znák przy
pobiie więcey wszytkiey dusze żyią- mierza, który dáie między mną y
cey iákom uczynił.
wámi, y do wszelkiéy dusze żywią22. Po wszytkié dni źiemie śiew y cćy, która iest z wámi ná rodzáie
żniwo, źimno y gorąco, lato y źima, wdeczné:
noc y dzień nie ustaną.
13. Łuk móy położę ná oblokách,
y będźie znakiem przymierza mię
ROZDZIAŁ IX.
dzy mną á miedzy ziemią.
4- A gdy okryię obłokami niebo,
Bóg błogosławił Noégo, y syny iego,
ukaże
się luk móy ná obłokach,
dpozwoliwszy mięso ndpokarm, krew
15. Y wspómnię ná przymierze
pozywać zakdzuie. Przymierze mie
dzy Bogiem, y ludźmi, że żadną mia moie z wámi y ze wszelką duszą
rą nie będzie zugubioné wszelkie ciało żywiącą, która ćiało obżywia: y nie
wodami potopu, tęczą bywa potwier będą -wiecéy wody potopu ku wy
dzone. Noé Chama przeklina, Semd gładzeniu wszelliógo ćiała.
16. Y będźie łuk ná obłokach y
Zaś y Japhetd błogosławi.
uyrzę ji, y wspómnię ná przymie
1. Y błogosławił Bóg Noégo y syny rze wieczne, które sie postanowiło
iego, y rzókł do nich: Rośććie y mnó- miedzy Bogiem, á miedzy wszelką
żćie sie, á napełniayćie źiemię.
duszą żywiącą każdego ćiała, które
2. A strach wász y drżenie niechay iest ná źiemi.
będźie nád wszelkim źwierzećiem
17. Y rzókł'Bóg do Noego: Ten.
ziemnym, y nádewszem ptástwem bedźie znák przymierza, którem po
powietrznym, ze wszytkiómi które stanowił miedzy mną á wszelkim
sie ruszáia ná źiemi: wszytkié ryby ćiałem ná źiemi.
morskie řece wászéy podané są.
18. By li tedy synowie Noégo któ
3. A wszytko, co sie rusza y ży rzy wyszli z korabiu: Sem, Chám,
wię, będźie wam ná pokarm: iáko y Jáphet: áChám ten iestoćiec Cháiárzyny źielonó dałem wam wszytko. náán.
Ą. Wylawszy że mięsa ze krwią
19. Ci trzey są synowie Noégo: y
ieść nie będźiećie.
od tych rozsiał sie wszytek rodzay
5. Abowiém krwie dusz waszych ludzki po wszytkióy źiemi.
będę szukał z reki wszelkich hestiy:
20. Y począł Noé maż oracz spra
y z reki czlowieczéy, z ręki męża y wować źiemię, y nasadźił winnicę.
brátá iego będę szukał dusze czlo
21. Y piiac wino upił sie, y obna
wieczéy.
żył sie w namiećie swoim.
6. Ktobykolwiek wylał krew czło
22. Co uyźrzaywszy Chám oćiec
wieczą, będźie wylana krew iego: Chá náán, to iest, że łono oycá iego
bo ná obraz Boży uczynión iest czło odkryte było, powiedźiał to dwiema
wiek.
bráciéy ná dworze.
7. A wy rośććie y mnóżcie sie, á
23. Sem tedy y Jáphet włożyli
wnidźćiena źiemię y napełniayćie i ą. płascz ná rámioná swoie, á idąc ná
8. To też mówił Bóg do Noego y wstecz zakryli łono oycá swego: á
do synów iego z nim:
oblicza ich były odwrócone, y oy9. Olo iá postanowię przymierze cowskiégo łona, nie widzieli.
moie z wami y z naśieniem waszym
24- A ocućiwszy sie Noé z wina,
po was.
gdy sie dowiedźiał, co mu uczynił
10. Y z każdą duszążywiącą, która syn iego młodszy,
iest z wámi, ták w ptástwie iáko y
25. Rzókł, przeklęty Chánáán,
w bydle, y we wszelkim źwiórzęćiu niewolnik niewolników będźie bráziemnym, które wyszły z korabiu, y ćióy swóy.
ze wszytkiémi bestyámi źiemie.
26. Y rzókł: Błogosławiony Pan
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Bóg Semów, niech Chánáán niewol
15. Chánáán zaś zrodźił Sidoná
nikiem iego będzie.
pierworodnego swego, Hęthaeego,
27. Niech rozszerzy Bóg Jáphetá ,
16. Y Jebusego, y Amorrego, Gery niech mieszka w namiećiech Se- gesego,
mowych, á Chánáán niech będźie
17. Hęwego y Arácsego: Sinego,
niewolnikiem iego.
18. Y Arádego, Sámárcego y Amá28. Y żył Noé po potopie trzysta thego: á potym rozśiały sie narody
y pięćdźieśiąt lat.
Chánáneyczyków.
29. Y wypełniły sie wszystkie dni
19. Y były granice Chánáneyskie
iego, dźiewięćset y pięćdziesiąt lat, idąc od Sidonu do Geráry áž do Gá
y umarł.
zy, áž wnidźiesz do Sodomy y Gomorry, y Adamy y Seboimá aż do
ROZDZIAŁ X.
Lezy.
20. Ci są synowie Chamowi w ro
Rodzdiu opisanie synów Noego, od
których. są rozdzielone narody po po dach y w iezykách, w pokoleniach,
źiemiach, y narodach ich.
topie.
21. Z Semá též zrodźili sie z oycá
1. Té są rodzáie synów Noégo, Se wszytkich synów Heberowych, stárina, Cháma, y Jáphetá, y národžilo szego brátá Jáphetowégo.
22. Synowie Semowi: Aelám y
sie im synów po potopie.
2. Synowie Jáphetowi: Gomer y Assur, y Arphaxád, yLud, yArám.
20. Synowie Aramowi: Us y Hul,
Magog, y Mádai, y Jáwán, y Thubál,
y Gether y Mes.
y Mosoch, y Thyras.
24. Zaś Arphaxád zrodźił Salego,
3. Synowie zaś Gomerowi: Askez którégo poszedł Ileber.
nes y Ryphat y Thogormá.
25. Heberowi lepak urodźili sie
4- A synowie Jáwánowi: Elisá y
dwá synowie: imię iednego Pbáleg,
Thársis, Cetthim y Dodáním.
5. Od tych rozdźielone sa wyspy iż we dni iego rozdzieliła sie źiemia:
narodów w kráinách swoich, każdy á imię brátá iego Jektán.
26. Który Jektán zrodźił Elmodáwedług ięzyka swego y domów
dá y Salephá y Asármothá, Jarego,
swych w narodźiech swoich.
27. Y Ádurámá y Użala y Dekle.
6. A synowie Chamowi: Chus y
28. Y Ebálá y Abiináelá, Sabę.
Mesráim y Chánáán.
29. Y Ophirá, y Hewilę y Jobábá.
7. Synowie Chusowi: Sáhá y Ilewilá: y Sábáthá, y Regmá, y Sábá- Ci wszyscy synowie Jektánowi.
30. A mieszkanie było ich od
táchá. Synowie Regmowi: Sábá y
Messy idącym áž do Sepháry góry
Dádán.
8. Zśś Chus zrodźił Nemrodá: ten ná wschód słóńca.
31. Ci synowie Semowi, według
począł bydź możny ná źiemi.
9. Y był duży łowiec przed Pá domów y ięzyków y kráiu w naro
nem. Przeto wyszlá przypowieść: dźiech swoich.
32. Té domy Noégo według ludźi
Jáko Nemrod duży łowiec przed Pá
y narodów ich. Od tych rozdźielone
nem.
10. A początek królestwa iego był są narody ná źiemi po potopie.
Bábilon y Arách y Achád y ChálánROZDZIAŁ XI.
ne w źiemi Sennáár.
11. Z oney źiernie wyszedł Assur,
W budowaniu w ęzy Babel pomie
y zbudował Niniwen, y ulice mia szany iest ięzyb. Rodzay Semd synd
sta, y Chale.
Noégo dz do ylbrdmd sie oźnaymuie.
12. Resen též między Niniwen y
Chale: to iest Miasto wielkie.
1. A źiemia byla iednégo ięzyka
13. Ale Mesráim zrodził Ludimá y teyże mowy.
y Anámimá, y Láábimá, Nephthu2. Y gdy szli od wschodu słóńca,
má.nalezli pole ná źiemi Sennáár, y
14- Y Phetrusimá y Chásluimá: z mieszkali ná nim.
klfcrych poszli Philistynowie y
3. Y rzekli ieden do bliskiego
Ká ph to rym owi e.
swégo: Pódźcie naczyńiny cegieł y
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wypalmy ią ogniem. Y mieli cegłę
22. Sárug lepak żył trzydźieśći
miasto kamienia, á ił kliowáty mia lat, y zrodźił Nachorá.
sto wapna.
25. Y żył Sárug zrodźiwszy Ná4. Y rzékli: ródźcie zbuduymy so chorá dwieśćie lat, y zrodźił syny
lne miasto i wieżę, któréyby wierzch y córki.
dosięgał do niebá: á uczyńmy sła
24. Nachor zaśię żył dwadźieśćii
wne imię nászé piérwéy niżli sie y dźiewięć lat, y zrodźił Thárego.
rosprószymy po wszystkich zie
25. Y żył Náchor zrodźiwszy Thá
miach.
rego sto y dźiewiętnaśćie lat, y zro
5. Y zstąpił Pan, áby oglądał mia dźił syny y córki.
sto y wieżę, którą budowali synowie
26. Y żył Tháre śiedmdźieśiąt lat,
Adamowi:
y zrodźił Abrámá, y Nachorá, y
6. Y rzókł: Oto ieden iest lud y Aráná.
ieden ięzyk wszytkim: á poczęli to
27. A Thárégo rodźaie są té: Thá
czynić, y nie przestaną od myśli re zrodźił Abrámá, Nachorá, y Ará
swych aż ie skutkiem wypełnią.
ná. Arán zaś zrodźił Lota.
7. Przeto pódźćie, zstąpmy, á po28. Y umarł Arán przed Tharim
miészaymy tám ięzyk ich, áby nie oycem swoim, w źiemi narodzenia
słyszał żaden głosu bliźniego swego. swego w Ur Cháldeyczyków.
8. Y ták rosprószył ie Pan z oné29. Y poięli Abrain y Náchor żo
go mieyscá po wszytkich žiemiách, ny, imię żony Abráinowey Sárái, á
y przestali budować miástá.
im i ę żo ny Ná ch oro w éy Mel eh á, c ó rká
9. Y przetóż nazwano imię iego Aráná oycá Melchy y oycá Jeschy.
Babel, iż tám pomieszany iestięzyk
30. A bylá Sárái niepłodną, y nie
wszytkićy źiemie: y z onad rospró miała dźieći.
szył ie Pan po wszytkich krainach.
31. Wźiął tedy Tháre Abrámá sy
10. Té są rodzáie Semowó: Semo- ná swégo, y Lotá syná Aránowégo
wi było sto lat kiedy zrodźił Arphá- wnuka swégo y Sárái niewiastkę
xádá, we dwie lećie po potopie.
swoię żónę Abrámá syná swégo, y
11. Y żył Sem zrodźiwszy Arphá- wywiódł ié z Ur Cháldeyczyków,
xádá pięćset lat, y zrodźił syny y áby szli do źiemi Chánáneyskiéy, y
przyszli aż do Háraná y mieszkali
córki.
12. Arpháxád zdś żył trzydzieści tám.
y pięć lat, y zrodźił Salego.
32. Y było dni Thárégo dwieśćie
13. Y żył Arpháxád zrodźiwszy y pięć lat, y umarł w Háráme.
Salego trzysta á trzy lata, y zrodźił
ROZDZIAŁ XII.
syny y córki .
14- Sale zaś żył trzydźieśći lat, y
wibram z roskazdnia Bożego z oyzrodźił Heberá .
czyzny icychodźi, y do Sichem sie
15. Y żył Sale zrodźiwszy Heberá, uddie; czasu głodu dle stąpił do ^le
czterysta á trzy látá, y zrodźił syny pypln, którego zóna wíipta do domu
y córki.
Phdrdonowégo, dl a tego Phdrdo od
16. A Heber żył trzydźieśći y Bogd kdrdny zonę .Abrahamowi przy
cztery látá, y zrodźił Phalegá.
wraca.
17. Y żył Heber zrodźiwszy Pha
legá czterysta y trzydźieśći lat: y
1. Y rzékl Pan do Abrámá: wyzrodźił syny y córki.
nidź z źiemie twoiéy y od rodźiny
18. Zył też Phaleg trzydźieśći lat, twoiéy, y z domu oycá twego: á idź
y zrodźił Rewa:
do źiemie, którąć ukażę.
19. Y żył Phaleg zrodźiwszy Re
2. A uczynię ćię narodem wiel
wa dwieśćie y dźiewięć lat, y zro kim, y będęć błogosławił, y uwiel
dźił syny y córki.
bię imię twoie, y będźiesz błogosła
20. Rew zaśię żył trzydźieśći y wiony.
dwie lećie, y zrodźił Sárugá.
3. Będę błogosławił błogosławią
21. Y żył Rew zrodźiwszy Sárugá cym tobie, á przeklnę té, którzy ćię
dwieśćie y śiedm lat, y zrodźił sy przeklináia, á w tobie beda błogo
ny y córki.
sławione wszytkié narody źiemie.
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Ą. Wyszedł tedy Abram iáko mu uczynił? Czemuś mi nie ozn dymił,
Tan przykazały poszedł z nim Lot: że to žóná twoiá ?
śiedmdźieśiąt lat było Abrámowi,
19. Czemuś powiedźiał, że iest śiokiedy ■wyszedł z Hárána.
strá twoiá, ábym ią wźiął sobie zá
5. Y wziął Sárái zonę swoię, y żónę? Ale teraz oto żóna twoiá,
Lotá syna brátá swego, y wszytkę weźmisz ią, á idź.
móiętność ttórą mieli y dusze któ
20. Y przykazał Pháráo o Abrámie
rych nabyli w Háránie: y wyszli mężom, y odprowadzili go, y żónę
áby szli do źiemie Chánáán. A gdy iego, y wszytko co miał.
przyszli do nióy,
6. Przeszedł Abram źiemię áž do
ROZDZIAŁ XIII.
mieyscá Sichem, áž do Jásnéy doli
-Abram dzieli sie ziemią z Lotem, y
ny: á Chánáneyczyk tedy był w źie mieszka/ w źiemi Chdndnćyskiey, kędy
mi .
Bóg z nowu obiecuie źiemię Chdndney7. Y ukazał sie Tan Abrámowi, y ską -Abrdhdmowi, y nasieniu iego.
rzókł inu: Nasieniu twemu dam źie
1. A tak wyszedł Abram z Aegy
mię tę, który zbudował tám ołtarz
ptu sam y żóna iego, y wszytko co
Panu, który mu sie był ukazał.
8. A z łamtąd przeszedł do góry, miał, y Lot z nim ku południowi.
2. A Abram był bárzo bogaty w
która była ku wschodowi Bethel,
rozbił tám namiot swóy, máiac od ośiadłośći złota y srebra.
5. Y wrócił sie drógą, która był
zachodu Bethel, á od wschodu Hay,
y zbudował též tám ołtarz Pánu, y przyszedł od południa do Bethel, aż
ná mieysce, guzie przed tym postawił
wzywał imię iego.
9. Y ćiągnął Abram idąc y dalóy był namiot między Bethel y Hay:
4- Ná mieysce ołtarza, który tám
postępuiac ku południu.
10. Stał sie potym głód w źiemi, piérw óy był uczynił, y wzywał tám
y stąpił Abram do Aegyptu, áby tám imienia Pańskiego .
5. Ale y Lot, który był z Abrágościem był: ćiężki bowiem był głód
mem, miał trzody owiec y bydło y
w źiemi.
11. A gdy iuż blisko był, áby namioty .
wszedł do Aegyptu, rzókł do Sárái
6. Y nife mogli sie zmieśćić w źie
żony swóy: Wiem żeś piękna nie mi, żeby społem mieszkali: bo máiętność ich wielka była, y niemogli
wiasta : ,
12. A iż gdy ćię uyźrzą Aegyptiá- pospołu mieszkać.
7. Zkąd też był swar między pánie, rzeka: żóna to iego: y zabiią
stórzmi bydła Abrámowégo y Lotomię, á ćiebie záchowáia.
15. Mów przeto, proszę ćię, żeś wégo. A ná on czás Chánáneyczyk.
iest siostra moiá: áby mi było do y Pherezeyczyk mieszkali w onóy
brze dla ćiebie, y duszá moiá áby źiemi.
8. Rzókł tedy Abram do Lotá:
żyła dla ćiebie.
14. Gdy tedy wszedł Abram do Niech proszę nie będźie swaru mię
Aegyptu, uyźrzeli Aegyptiánie nie dzy mną á tobą, y między pástérzmi
wiastę że bylá bárzo piękna.
mémi, á pástérzmi twómi: ponie
15. Y dały znać książęta Pháráo- waż bracia iesteśmy.
nowi, y chwalili ią przed nim: y
9. Oto wszytka źiemia iest przed
wźieto niewiasta do domu Thárao- tobą: odóydź odemnie proszę: ieśli
w lewo póydźiesz, iá sie udam w
nowego.
16. A Abrámowi czynili dobrze prawo: ieśli w práwo obierzesz, iá
dla nióy: y miał owce y woły, y os w lewo póydę.
ły, y niewólniki y niewolnice, y
10. Podniózszy tedy Lot oczy swe,
oślice y wielbłądy.
uyźrzał wszytkę w okół krainę Jor
17. Ale Pan skarał Pháráoná pla danu, która wszytka polewana bylá
gami wielkimi, y dóm iego, dla Sá- przed tym niż Pan zatraćił Sodomę
y Gomorrę, iąko Ray Pański, y iáko
rái żóny Abrámowéy.
18. Y zawołał Pháráo Abrámá, y Aegypt idącym do Ségorá.
rzókł mu: Coż wżdy to iest, coś mi
11. Y obrał sobie Lot krainę nád
c

c
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Jordanem, y odszedł ze wschodu ćiagnął Chodorláhomor, y królowi©
słóńca: y odłączyli sie braćia iedeu którzy z nim byli: y porazili Rápod drugiego.
háimy w Astárothkarnaimie, y Zu12. Abram mieszkał w ziemie zimy z nimi, y Emirny w Sáwie KáChánáneyskiéy: á Lot przebywał w riáthám ,
mieśćiech, które były nad Jordanem
6. Y Chorreyczyki ná górach Seir,
y mieszkał w Sodomie.
áž do pól Phárán, która iest ná
13. A ludzie Sodomscy byli bárzo puszczy.
źli,y zbytnie grzesznicy przed Pánem.
7. Y wrócili sie, y przyszli do
4. Y rzekł Pan do Ahrámá, gdy źrzódła Misphát, to iest Kades: y
sie iuż był Lot odłączył od niego: wybili wszytkę krainę Amálecytów
Podnieś oczy twoie, y poyźrzy z y Amorreyczyká, który mieszkał w
mieyscá ná którymeś teraz, na puł- Asásonthamár.
nocy y ná południe, ná wschód y
8. Y wyszli król Sodomski, y król
ná zachód .
Gomorski, y król Adamski, y król
15. Wszytkę źiemię którą wi Seboimski, k temu y król Balei, któ
dzisz, tobie dam y naśieniu twemu ra iest Segor: y uszykowali woysko
áž ná wieki.
przećiwko im w dolinie leśnóy:
16. Y uczynię nasienie twoie iá
g. To iest, przećiw Chodorláho
ko proch źiernie: Jeśli kto z ludzi morowi królowi Elámitow, y Thamoże zliczyć proch ziemie, naśienió dálowi królowi pogańskiemu, yAmtóż twoie zliczyć będźie mógł.
ráphelowi królowi Senáárskiemu y
17. Wstań á zchodź źiemię wdłu- Ariochowi królowi Pontskiemu ,
ząy w szerzą iey: bo ią tobie dam . cztórzey królowie przećiw piąćią.
18. Ruszywszy tedy namiot swóy
10. A dolina leśna miała wiele stuAhram przyszedł y mieszkał przy dźien kliowátych. Król tedy Sodom
dolinie Mámbre , która iest w He ski y Gomorski podali tył y tám po
bron: y zbudował tám ołtarz Panu. legli: á którzy zostali,ućiekli ná gorę.
11. Y zabrali wszytkę majętność
ROZDZIAŁ XIV.
Sodomská yGomorską, y wszy tko co
Woynd przećiw Sodomczykom. do żywnośći należy, y poszli.
12. K temu y Lotá y maiętność ieWszytka maiętność Sodomská, y Go
morská, k temu y Lot á maiętność ie £0 synowca Abrámowégo, który
go zábránd od zwycięzców, których mieszkał w Sodomie .
15. A oto ieden który był uszedł,
Abram prześladuiąćporaził, wszy
oznaymił
Abrámowi Ilebreowi,któ
tkę maictność, y Lotá brátá swégo
ry
mieszkał
w dolinie Mámbrégo
przywróćił, którymu Abrahamowi
Ámmorreyczyká, brátá Eschol, y
Mel chi sedech błogosławił.
brátá Aner, ći bowiem uczynili byli
1. Y stało sie w on czas, iż Am- przymierze z Abrámem.
ráphel król Sennáár, y Arioch król
14- Co usłyszawszy Abram, to
Pontski, y Chodorláhomor król Elá- iest, iż poiman Lot brát iego, zebrał
gotowych domowych sług swoich
mitów, y Thadál król pogański,
2. Wznieśli woynę przećiw Baro trzysta y ośmnaśćie : y pogón uczy
wi królowi Sodomskiemu, y prze nił áž do Dan.
15. A rozdzieliwszy towarzysze,
ćiw Bórsy królowi Gomorskiemu, y
przećiw Sennáábowi królowi Adá- przypadł ná nie w nocy : y poraził
my, y przećiw Semeberowi królowi ie, y gonił ie áž do Iloby, która iest
Seboimskiemu, y przećiw królowi po lewéy stronie Damaszku.
Balei, tá iest Segor.
16. Y przywróćił nazad wszytkę
5. Wszyscy ći zeszli sie w dolinę maiętność, y Lotá brátá swégo z inaleśną, która teraz iest morzem sło iętnościa iego, y niewiasty, y lud.
nym,
17. Y wyiachał król Sodomski
4- Dwanaśćie bowiem lat służyli przećiw iemu, gdy sie wracał od po
Chodorláhomorowi, á trzynastego rażki Chodorláhomorá, y królów
Toku odstąpili od niego.
którzy z nim byli w dolinie Sawę,
5. A ták czternastego roku przy- która iest dolina królewska .
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7. Y rzókł do niego: Ja Pan, któ
18. Ali Melchisedech Król Salem
wyniósszy chléb y wino, bo był ka rym ćię wywiódł z Ur Cháldeyczy
ków, abychći dał tę źiemie, y żebyś
płanem Bogá nawysszógo ,
ig. Błogosławił mu y rzeki: Bło ią posiadł.
o. A on rzókł: Panie Boże zkąd
gosławiony Abram Bogu wysokie
mu, który stworzył niebo y źiemie: wiedźieć mogę, że ią pośiędę?
g. A odpowiádáiaé Pan: Weźmi
20. Y błogosławiony Bóg wysoki,
którego obroną nieprzyiaćiele są w mi, prawi, iałowióę trzećioletnią, y
rekach twoich. Y dał mu dźieśięći- kozę trzećioletnią, y háraná trzech
lat, synogarlicę tóż y gołębicę.
liy ze >vszytkiégo.
10. Który wźiąwszy to wszystko,
21. Y rzókł król Sodomski do
Abrámá: Day mi dusze, inne rzeczy przedźiełił ie ná poły, á obie części
przećiw sobie iednę ku drugiey po
pobierz sobie.
22. A on inu odpowiedział. To- łożył: ále ptaków nie rościnał.
11. Y zlećieli ptacy ná ono mięso,
dnosze reke moię do Páná Bogá wy
sokiego, dzierżawce niebá y źiemie, á Abram ie odganiał.
12. A gdy słóńcó zachodźiło, przy25. Ze od nići wątkowey, aż do
rzemyka obuwia, nie wezmę ze padł twárdy sen ná Abrámá y strach
wszytkiego, co twego iest, żebyś nie wielki y ćiemny przypadł nań
13. Y rzeczono do niego: Wiedz
rzókł: Jáni ubogaćił Abrámá:
24. Wyiawszy to, co strawili mło- wprzód wiedząc, iż gościem będźie
dźieńcy, á dźiały mężów którzy ieź- nasienie twoie w źiemi nie swoióy,
dźili zemná , Anerá , Escholá , y y podbiią ie w niewolą, y utrapią
Dlambrógo: ći wezmą dźiały swoie. ie przez czterysta lat.
14. A wszakoż naród, u którego
w niewoli będą, ia sądźić będę: á
ROZDZIAŁ XV.
Abrahamowi o potomkach wątpią potym wynidą z wielką12*56majętnością.
15. Ale ty póydźiesz do oyców
cemu przyślubia Bóg synu, któremu
twoich
w pokoiu, pogrzebiony w
wierząc .Abraham stawa sie uspra
wiedliwionym ; d nd znak obiecaney starości dobrey.
16. A w czwartym pokoleniu,
źiemie, naznaczoną od Bogd ofiarę
wrócą
sie tu: bo ieszcze nie wypeł
ofidruie y słyszy swych potomkow
niły sie nieprawośći Amorreyczypielgrzymowanie.
ków aż do tego czasu.
1. To tedy odprawiwszy stało sie
17. A gdy zaszło słóńce, powsta
słowo Pańskie do Abrámá, w wi ła mgła ciemna, y ukazał sie piec
dzeniu mówiąc: Nie bóy sie Abrá- kurzący sie, y pochodnia ognista
rzechodząca między onómi przemie, iam iest obróńcą twoim, y za
źialy.
płatą twa zbytnie wielką.
18. Onego dniá uczynił Pan przy
2. Y rzókł Abram: Panie Boże cóż
mi dasz? ia zóydę bez dziatek á syn mierze z Abrámein, mówiąc: Naszáfárzá domu mego ten Damaszek śieniu twemu dam tę źiemie od rze
Eliezór.
ki Aegyptskióy, aż do rzeki wielkiey
5. Y przydał Abram: A mnieś nie Euphratesa.
dał potomka: ale oto domowy sługa
ig. Cyneyczyki y Cenezeyczyki ,
móy, dźiedźicem moim będźie.
Cedmoneyczyki,
20. Y Ileteyczyki y Pherezeyczyki,
4- Y wnetże słowo Pańskie stało
sie do niego mówiąc: Nie będźie ten Rapháimy tóż,
dźiedźicem twoim: ále który wyni21. Y Amorreyczyki, y Chánáneydźie z żywota twego, tego będźiesz czyki, y Gergezeyczyki, y Jebuzeymiał dźiedźicem.
czyki.
5. Y wywiódł go z domu, y rzókł
ROZDZIAŁ XVI.
mu: Weyźrzy ná niebo, á zlicz
gwiazdy ieśli możesz. Y rzókł mu :
Sardi zónd Abramowa ddie sługę
Ták będźie nasienie twoió.
swą Agar mężowi zd zonę, która kie
6. Uwierzył Abram Bogu: y po dy poczęła, wzgardziła panią swoią,
czytano mu iest ku sprawiedliwość. zd co trapiona od Sardi ućiekła, ale
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za rozkazem ylniotd wroćiłd się, d innie. Tá iest między Kadeś y Báporodziła Lsmdeld.
rád.
15. Y urodźiła Agar Abrámowi
1. Sárái tedy żóna Abramowa nie syná: który nazwał imię iego lś
rodźiła dzieci: álc inaiąc niewolni ni áól .
ce Aegypliankę imieniem Agár,
16. Ośmdźieśiąt y sześć lat miał
2. Rzéklá mężowi swemu: Oto Abram, gdy mu Agár urodźiła Iszamknął mię Pan, abych nie rodźi máelá.
ła : Wnidź do sługi moióy, azali
snadźwżdyz nióy będę miała dzia
ROZDZIAŁ XVII.
tki. A gdy on przyzwolił ná prośbę
Róg przymierze stanowi z Abrdióy,
mem, cl tali iego idk y Sardi imię od
3. Wźięła Agarę Aegyptiánke słu mienia: obrzezanie nd znak przy
gę swa, po dźieśiąći lat iáko miesz mierza rozkdzuie, y obiecuie mu sy
kać poczęli w źiemi Chánáneyskiéy, na z Sary : ^4. bram rozkaz Boski
y dála ią mężowi swému zá żónę.
ivypetnia.
4. Który wszedł do nióy. Ale oná
widząc że poczęła, wzgárdžilá panią
1. Za czym gdy dźiewiąćidźieśiąt
swoią .
y dziewiąci lat bydź począł, ukazał
5. Y rzéklá Sárái do Abrámá. Nie mu sie Pan: y rzókł do niego: lam
sprawiedliwie czynisz przeciw mnie: Bóg wszechmogący chodź przede-*
i
iam
dała sługę do łona twego, któ- ' mną, á bądź doskonały.
ra widząc że poczęła, gardźi mną,
2. A uczynię przymierze moie
niech rozsądzi Pan między mną á między mną y tobą, y rozmnożę ćię
tobą.
zbytnje wielce.
6. Któréy odpowiádáiac Abram:
3. Padł Abram pochylony ná ooto, práwi, sługa twoiá w ręku two blicze.
ich iest, czyń z nią iakoć sie podo
4- Y rzókł mu Bóg: lam iest, á
ba. A gdy ią trapiła Sárái, ućiekła.
przymierze moie z tobą, y będźiesz
7. Y gdy ią nalazł Anyół Pański u oycem wiela narodów.
źrzódła wody w pustyni, które iest
5. Y imię twoie nie będźie dáléy
ná drodze Sur ná puszczy.
zwáné Abram : ále bedźiesz zwáu
8. Rzókł do nióy: Agár sługo Sá Abrahám: bom ćię oycem wiela na
rái, zkąd idźiesz? y dokąd idziesz? rodów postanowił.
Która odpowiedźiała: Od oblicza
6. Y uczynię, że sie rozmnożysz
Sárái pániéy moióy ia ućiekam.
bárzo wielce, y rozkrzewię ćię w
g. Y rzókł ióy Anyół Pański: narody, y królowie z ćiebie wynidą.
"Wróć sie do pánióy swóy, á ukorz
7. Y postanowię umowę między
sie pod ręką ióy.
mną á tobą,y między nasieniem twym
10. Y zaś rzókł: Mnożąc rozmno po tobie w narodźióch ich, przymie
żę naśienió twe, y nie będźie zliczo rzem wiecznym: żebym był Bogiem
twoim y nasienia twego po tobie.
ne prze mnostwo.
11. Y potym rzókł: Otoś poczęła,
8. Y dam tobie y nasieniu twe
y porodzisz syná: y názowiesz imię mu źiemię pielgrzymowania twégo,
iego Ismáel, przeto iż usłyszał Pau wszytkę źiemię Cbánánéyska wosiádłość wieczną, y będę Bogiem ich.
utrapienie twoie.
12. Ten będźie dziki człowiek: rę
g. Y rzókł zaśięBóg do Abráhámá:
ce iego przeciwko wszytkim, á ręce Yty tedy będźiesz strzógłprzyiniórza
wszytkich przećiw iemu: á ná prze mego, y naśienió twoie po tobie w
ciwko wszytkiéy bráciéy swóy roz- narodźióch swoich.
biie namioty .
10. To iest przymierze moie, któ
13. Y nazwała imię Pána, który re zachowacie między inną á wámi
mówił do nióy: Ty Boże któryś mię y naśieniem twym po tobie: Obrze
uyźrzał. Rzéklá bowiem: Zaiste zany będźie z was każdy mężczyzna;
11. A obrzeżećie ćiało odrzózku
tum widźiała tył widzącego mię.
14- Przetóż nazwała studnię onę, wászégo, áby bylo ná znák przy
studnia żywiącego y widzącego mierza między mną y wámi.
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12, Dźiććiątko ośmi dni będźie ták w domu urodzeni iáko y kupieni,
obrzezano między wámi,każdy męż y cudzoźiemcy pospołu obrzezani są.
czyzna w narodźiecli w aszych: ták w
domu urodzony sługa iákoykupiony,
ROZDZIAŁ XVIII.
będźie obrzezany,y którykolwiek nie
Pan się ukazał .Abrdhdmowi w po
iest z pokolenia wászégo.
staci trzech .Aniołow, które Abrdhdm,
13. Y będźie umowá moiá ná ćiele wdzięcznie przyimuie, d Bóg mu obie
waszym ná przymierze wieczne.
tnicę o urodzeniu syndpowtarza: Sa
14- Mężczyzna którego odrzózku rę, ze sie z tego śmiała, zgromił: prze
ćiało nie będźie obrzezane, będźie powiada karanie Sodomy y Gomorry,
wygładzona duszá oná zludu swego: zd które .Abrdhdm się modli.
iż przymierze moie wzruszył.
15. Rzekł też Bóg do Abraháma:
1. Y ukazał mu sie Pan w dolinie
Sárái żonę twoie nie będźiesz zwał Mambreśiedzacemu we drzwiach na
miotu swego w samo gorąco dniowe.
Sárái ále Sarą.
2. A gdy podniósł oczy swé, uka
16. Y będę iéy błogosławił,ydainći
z niey syna, któremu błogosławić zali mu sie trzéy mężowie stoiący
będę, y będźie w narody, y królowie blisko niego: które uyźrzawszy wybieżał przećiwko im ze drzwi na
ludów wynida z niego.
17. Upadl Abrahám ná ohliczé miotu, y pokłónił sie do źiernie.
3. Y rzekł: Panie ieślim nalazłła
swoie, y rośmiał sic mówiąc w sercu
swoim: Co mniemasz że stoletniemu skę w oczach twoich, nie iniiay słu
syn sie urodźi? y Sara w dźiewięć- gi twego:
4- Ale przyniosę troszkę wody, á
dźieśiat lat porodźi?
18. Y rzekł do Bogá: O by Ismáél umyyćie nogi wasze, y odpoczyńćie
pod drzewem.
żył przed tobą.
ig.Y rzekł Bóg do Abraháma: Sará
5. Y przyniosę kęs chleba, y požóná twóiá urodźi tobie syná,y názo- śilićie serce wasze, potym póydźiećie:
wiesz imię iego Isáák, y postanowię dla tegośćie bowiem zstąpili do sługi
umowę moię iemu ná przymierze swégo. A oni rzékli: uczyń iákoá
rzekł.
wieczne, y naśieniu iego po nim.
6. Pośpieszył sie Abrahám w na
20. O Ismáélá też wysłuchałem
ćię.Oto błogosławię mu,y rozmnożę miot do Sary y rzekł iey: Spiesz sie,
y rozszerzę go bárzo: dwánaáéie trzy miarki świątłóy mąki rozczyń,
książąt zrodźi, y rozkrzewię go w á naczyń podpłomyków.
7. Sam též do bydła pobieżał, y
naród wielki.
21. Ale przymierze moie ustawię wźiął z tamtąd cielę młodźiuchnó y
do Isááká, którego tobie urodźi Sará wyborne, y dał pachołęćiu: który po
spieszył y uwarzył ie.
o tym czasie w roku drugim.
8. Wźiął też masła y mleka y ćielę
22. A gdy sie dokonalá rzecz mó
wiącego z nim,wstąpił Bógod Abra które był uwarzył, y położył przed
nimi: á sam stał wedle nich pod
hama.
23. Y wźiął AbrahámIsmáélá syná drzewem.
g. A gdy sie náiedli, rzékli do nie
swego, y wszytkić sługi urodzone w
domu iego: y wszytkić które był ku go: Gdźie iest Sará žóná twoiá? on
pił, wszytkić mężczyzny ze wszech odpowiedźiał: Oto w namiećie iest.
10. Któremu rzekł, wrácáiac sie
mężów domu swégo: y obrzezał
ćialoodrzózku ich, záraz onégóž dniá prziydę do ćiebie o tym czasie dali
iáko mu był Bóg przykazał.
Bóg zdrowié, á Sará žóná twoiá bę
24- Abrahamowi bylo dźiewięć- dźie sy ná mi ál á.Co usłyszawszy Sárá,
dźieśiat y dziewięć lat, kiedy obrze rosmiálá sie zá drzwiami namiotu.
11. A byli oboie starzy y zeszłego
zał ćialo odrzózku swego.
25. A Ismáél syn trzynaśćie lat wieku, y iuż były ustály Sarze biálomiał spełna czasu obrzezania swego. glowskie rzeczy,
12. Która rośmiała sie potáiemnie
26. Te|óż dniá obrzezań iest Abra
ham y Ismáél syn iego,
mówiąc: Gdym si e i uż z starz ała y Pan
27. Y wszyscy mężowie domu iego, móy iest stáry, roskoszy patrzyć będę?
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i3.YrzókłPan do Abrahama: Cze
28. A ieśliby mnióy piąćią było
mu sie rośmiała Sara mówiąc: Izaż sprawiedliwych, niż pięćdźieśiąt: czy
prawdziwie porodzę babą będąc?
zatraćisz dla czlórdźiestu y piąći
14- Izali Bogu iest co trudnego? wszytko miasto ? Y rzókł: Nie zatracę,
iáko sie rzekło, wrócę sie do ciebie o ieśli tám naydę czterdziestu piąci.
tymże czasie, dali Bóg zdrowie, y
29. Rzókł ieszcze do niego. A ieśli
bedźie miálá Sará syná.
sie tám naydą cztórdźieśći, co uczy
15. Záprzálá Sará mówiąc: Nie nisz? Odpowiedźiał: Nie zatracę dla
śmiałam sie: boiaźnia przestraszona. czterdziestu.
A Pan: Nie iest, práwi, ták: aleś sie
30. Rzókł; Nie gnieway sie Panie
śmiała.
proszę, ieśli przemówić. A ieśli sie
16. Gdy tedy wstali z on ad mężo tám naydą trzydźieśći? Odpowie
wie, obrócili oczy ku Sodomie, á A- dźiał: Nie uczynię, ieśli tám naydę
bráhám szedł wespół prowadząc ie. trzydźiestu.
17. Y rzókł Pan: Izali mogę zataić
31. Rzókł: Gdyżem raz począł, bę
przed Abrahamem co uczynię:
dę mówił do Páná mego: A ieśli sie
18. Ponieważ on ma bydź w lud tám naydą dwadźieśćia: Odpowie
wielki, y śiły inocnóy, y błogosła dźiał: Nie zatracę dla dwudziestu.
wione bydź máia w nim wszytkié
32. Proszę, rzókł, nie gnieway sie
narody źiemie ?
Tanie, ieśli ieszcze raz przerzeke: A
ig. Wiem bowiem, iż roskaże sy- ieśli sie tám naydą dźieśięć? Odpo
nóin swoim y domowi swemu po so wiedźiał: Nie zatracę dla dźieśiąći.
33. Y poszedł Pan iáko przestał
bie, áby strzegli drógi Pańskiey, y
czynili sąd y sprawiedliwość: áby mówić do Abraháma: á on sie tóż
przywiódł Pan dla Abrahama wszy wrócił ná mieysce swoió.
tko co mówił do niego.
20. Rzókł tedy Tan: Krzyk Sodo
ROZDZIAŁ XIX.
my y Gomorry rozmnożył sie, y
Lot yirtyoły przyimąie, które Sogrzech ich zbytnie oćiężał.
domczycy zelzyć chćieli: .Anyofotcie
21. Zstąpię y oglądam, ieśliż krzyk Lotd wyiciodli z Sodomy z zonę y z
który mie doszedł,skutkiem wypeł córkami iego, d Sodomę wywraćili:
nili, czyli nie ták iest, ábym wiedźiał. zóna Lotoiva oględuiąc sie, w sfup
22. Y obrócili sie z onąd y poszli soli sie obroći/d. Lot z piidństwd,
do Sodomy: lecz Abrahám ieszcze córki iego z g/upstivd grzeszą, zkąd
stał przed Pánem.
pochodzą IWoabitowie yaLmmonitowié.
23. Y przystąpiwszy sie rzókł:
Izali zatraćisz sprawiedliwego z
1. Y przyszli dwá Aniołowie do
niezbożnym?
Sodomy w wieczór, y gdy Lot śift24- Ieśliż będźie pięćdźieśiąt spra dźiał w bronie mieyskióy. Który
wiedliwych w mieście, zginąż spo uyźrzawszy ie, wstał, y szedł prze
łem? y nieprzepuśćisz mieyscu onó- ciwko nim: y pokłónił sie twarzą do
m u dl a pi ą ći dźi eśi ąt s p ráw iedl i wy cli, źiemie,
ieśliż będą w nim?
2. Y rzókł: Proszę Panowie, wstąp
25. Niech to daleko będźie od cie cie do domu pacholęcia waszego, á
bie, abyś tę rzecz uczynić miał, y za zostańcie w nim. Umyyćie nogi swo
bił sprawiedliwego z niezbożnym, á ie, á ráno póydźiećie w dróge wasze.
żeby był sprawiedliwy iáko y niez- A oni odpowiedźieli. By namnióy,
bożny, nie twoiá to: który sądźisz ále ná ulicy zostaniemy.
wszytkę źiemie, żadną miarą nie
3. Przymuśił ich bárzo áby stanęli
uczynisz sądu tego.
u niego: á gdy wreszli do domu iego,
26. Y rzókł Pan do niego: Ieśli sprawił ucztę y napiekł chleba przánaydę w Sodomie pięćdźieśiąt spra snégo y iedli.
wiedliwych w samym mieście, odpu
4. Ale piórwóy niż poszli spać,
szczę wszytkiómu mieyscu dla nich. ludźie z miástá obstąpili dóm, od
27. A odpowiádáiac Abrahám chłopiećia aż do starego, wszytek lud
rzókł: Iżem raz począł, będę mówił pospołu.
do Páná inégo, áczem prochy popiół.
5. Y zawołali Lotá y rzekli mu:
16
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18. Y rzókł Lot do nich: Proszę
Gdźie są mężowie którzy weszli do
ćiebie w nocy? wywiedź ie tu,ábych- Pánie móy.
19. Ponieważnalazłsługa twóy ła
my ie poznali.
6. Wyszedszy do nich Lot, za skę przed tobą, á uwielbiłeś miło
sierdzie twoie, któreś uczynił zemną,
mknąwszy drzwi zá sobą rzeki:
7. Nie czyńćie, proszę, braćia inoi, abyś zachował duszę moię: y ná
górze nie mogę bydź záchowány, by
nie czyńćie téy złośći.
8. Mam dwie córce, które ieszcze mię snadź nie zachwyciło złe y nie
nie poznały męża: wywiodę ie do umarł.
20. lestmiástotu blisko, do które
was, á czyńćie z nimi, iáko sie wam
podoba, byleśćie iedno mężom tym go mogę ućiec, małe, á będę w nim
nic złego nie czynili: bo weszli pod zachowań; ázaž nie malé iest? á bę
dźie żywa duszá moiá.
ćieniein dachu mego.
21. Y rzókł do niego: Oto y w tym
9. A oni rzókli: Pódźże tám. Y
zááie rzékli: Przyszedłeś tu iáko przy- przyiąłem prośbę twoią, abych nie
chodźień, czyli abyś sądził? ćiebie wywrócił miasta, o któreś mówił.
22. Spieszże sie, á záchoway sie
tedy samego barźiey niżli ie dręczyć
będziemy. Y czynili gwałt Lotowi tám: bo nie będę mógł nic uczynić aż
bárzo ciężko: y iuż blizn było, że tám wnidźiesz: Dla łegóż przezwáné
iest imię miástu onému Segor.
drzwi wyłomili.
20. Słońce wzeszło ná źiemię, á
10. A oto wj 'iagnęli rękę mężo
wie y wwiedli Lotá w dóm do śie- Lot wszedł do Segorá.
bie, y zamknęli drzwi:
24- Tedy Pan dżdżył ná Sodomę y
11. A oné \tórzy przed domem by Gomorre śiarka y ogniem od Pána z
li, pozáražáli ślepotą od namniey- nieba.
25. Y wywróćił miástá té,y wszy
szégo aż do nawietszego,
ták iż drzwi
.
t° /
nalesć nie mogli.
tkę w kół krainę,wszytkié obywa
12. Y rzekli do Lotá: Masz tu kogo tele miast, y wszytko co sie źieleni
z swoicli?źit*tfa, ábo syny, ábo córki, ná źiemi.
26. A obeyźrzawszy sie żóna iego
wszytkié,którzy sii twoi, wyprowadź
z miástá tego:
nazad, obróconá iest w slup soli.
27. Abrahám lepak wstawszy rá
15. Zgládžiémy bowiem to miey
sce, przeto iż przemógł krzyk ich no, gdźie piérwéy stał z Pánem,
28. Poyźrzał ná Sodomę y Gomorprzed Panem, który nas posłał ábyśmy ie wytracili.
rę, y ná wszytkę źiemię onéykráiny,
14- Wyszedszy tedy Lot, mówił do y uyźrzał wzgórę lecący perz z źie
zięciów swoich, którzy mieli poiąć mie, iáko dym z pieca.
córki iego, y rzókł: Wstańcie, wy29. Gdy bowiem wywracał Bóg
nidźćiezmieyscá tego: bo zatraći Pan miástá onéy krainy, wspomniawszy
miasto to. Y zdał sie im iákoby żar ná Abraháma, wybawił Lotá z wy
tem mówił.
wrócenia miast, w których mieszkał,
15. A gdy było ráno przymuszali
30. Y wyszedł Lot z Segorá, y mie
go Anyołowie mówiąc. Wstań, weź- szkał ná górze, y dwie eórce iego z
mi żónę twoie y dwie córce które nim (bał sie bowiem mieszkać w Semasz, abyś y ty pospołu nie zginął gorze) y mieszkał wiáskini sam, y
we złośći miástá.
dwie córce iego z nim.
16. A gdy sie on oćiągał, uięli
31. Y rzéklá starsza do młodszóy:
rękę iego, y rękę żony iego, y dwu Oćicc nász stáry iest, á żaden z męż
córek iego, przeto iż mu Pan fol czyzny nie został ná źiemi, któryby
gował.
mógł wniść do nas według obyczáiu
17. Y wywiedli go, y postawili wszytkióy źiemie.
przed miastem: y tám mówili do
32. Pódź u póymy go w i nem y spimy
niego, mówiąc: Záchoway' duszę z nim, abyśiny mogły zachować na
twoią: nie ogląday sie ná zad, áni śienió z oycá naszego.
postaway we wszyťkiéy w okół krai
33. Dály tedy oycu swéinn pić
nie: ále ná górze záchoway sie, byś winá onéy nocy: y weszła starsza,
y ty pospołu nie zginął.
y spała z oycem: á on nie czuł, áni
2
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kiedy sie ukládlá córká, áni kiedy modlił zá cię, y żyw będźiesz: ále
wstała.
gdzie nie będźiesz chćiał wrócić,
34. Drugiego též dniá rzeklá star wiedz, iż śmierćią umrzesz ty y
sza do mlods,zéy: otom wczorá spała wszytko co twTego iest.
z oycem moim: daymysz mu pić
8. Y wnetże wstawszy w nocy
winá y tćy nocy, y będźiesz spała z Abimelech, zezwał wszytkić sługi
nim, abyśmy zachowały nasienie z swoie: y powiedział té wszytkić
oycá naszego.
rzeczy w uszy ich, y polekali sie
35. Y dały takže onéy nocy oycu w szyscy mężowie bárzo.
swemu pićwino:y wszedszy młodsza
9. Y wezwał též Abimelech Abra
córjsá spála z nim: lecz áni tedy hama, y rzekł mu: Coś nam uczynił?
poczuł, kiedy z nim spála, ábo kiedy cośrny zgrzeszyli przećiw tobie,iżeś
wstała.
przywiódł ná mię y ná królestwo
36. Poczęły tedy dwie córce Loto- moie grzech wielki? Czegoś czynić
wé z oycá swego.
nie miał, uczyniłeś nam.
67. Y porodziła starsza syná, y na
10. Y powtóréuskáržáiacsierzékj:
zwała imię iego Moáb,ten iestoycem Cożeś upátrowal, żebyś to uczynił?
Moábitów, áž do dźiśieyszćgo dniá.
11. Odpowiedźiał Abrahám: Myśli38. Młodsza też porodziła syná, y łein sobie mówiąc: Podobno niemász
nazwała imię iego Ammon (to iest boiaźni Božéy ná tym mieyscu, y
syn ludu mego) ten iest ociecAmmo- zábiia mię dla żóny moiéy:
nitów áž podźiś dźień.
12. A też y prawdźi wie siostrą inoiąiest: córká oycá mego,ácz niecórká
ROZDZIAŁ XX.
mátki moiéy, y poiąłem ią zá żónę.
13. Ale gdy mię Bóg wywiódł z
.Abraham przechodzi do Gerar,
domu
oycá mego, rzckłein do niéy:
gdźie Abimelech Król wźiął zonę ieąo^
z niewiddomośći : którą zd rozkazem To miłośicrdźie uczynisz zemná: Ná
Pańskim oddał .Abrdhdmowi; d każdym mieyscu, do którego prziyAbrdhdm modląc sie zd Abimele- dźiemy powiesz, żem bratem twoim.
14- Nabrał tedy Abimelech owiecy
chd wyprosił od Bogd zdrowie domu,
wołowy
sług y służebnic,y dałAbraKrólewskiemu.
hámowi: y wróćił mu Sarę żónęiego.
15. Y rzékl:Ziemiá przed wámi iest,
1. Tuśćiwszy sie ztámtad Abra
hám do ziemie poludniowéy, mie gdźieć sie kolwiek podoba, mieszkay.
16. A Sarze powiedźiał: Oto tysiąc
szkał między Kades y Sur, y był
śrebrników dałem bratu twemu, to
gościem w Geraris.
2. Y powiadał o Sarze zenie swoiéy: będźiesz miálá ná zasłonę oczu przed
siostra moia iest. Posłał tedy Abime wszytkimi, którzy są z tobą, y gdźiekolwiek póydźiesz: á pámietay że cię
lech 1 ról Gerary y wźiął ią.
3. Ale przyszedł Bogdo Abimele- doszło.
17. Zá modlitwą iednák Abráliáchá przez sen w nocy, y rzekł mu:
Oto umrzesz dla niewiasty którąś mową uzdrowił Bóg Abimelechá, y
żonę, y służebnice iego, y porodziły:
wźiął: ma bowiem incžá.
18. Zawarł był bowiem Pan każdy
4- A Abimelech nie dotk nał się iéy
był y rzekł: Pánie, izażli lud nie- żywot domu Abimelechowego, dla
Sary żony Abráhámowéy.
wiedzący y. niewinny zábiiesz?
5. Zaż mi sam nie mówił: siostra
ROZDZIAŁ XXI.
moiá iest, y sámá mówiła: brátmóy
iest? W prostośći serca mego y czy
<Sa rd urodźi Id A. b rdh dm owi Is ddkd,
stość! rąk moich uczyniłem to.
'd Abrdhdm wyrzucił Agar z lšinde
6. Y rzekł do niegoBóg: Yia wiém, lem, którą Bóg cieszy nd puszczy.
żeś prostym sercem uczynił: y dla Abimelech przymierze stanowi z Atégom cie strzegł, abyś nie zgrzeszył brdhdmem.
przeciwko mnie, y niedopuśćiłem
1. A Pan nawiedził Sarę, iáko był
abyś sie iey tykał.
7. Teraz tedy wróć żóne mężow i obiecał, y wypełnił co powiedźiał.
2. Y poczęła y urodźiła syná w
iéy, bo Prorokiem iest: y będźie sie
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stárosói swoiéy, czásu, który ióy był ie zá rękę iego: bo w naród wielki
rozmnożę go.
Bóg przepowiedział.
ig. Y otworzył Bóg oczy ióy: która
3. Y nazwał Abrahám imię syna
swego, którego mu zrodziła Sará, uyźrzawszy studnię wody, szła y na
pełniła bukłak, y dała pić dźiććięćiu.
Isáák:
20. Y był z nim: który urosły
4- Y obrzezał go dniá óśinógo, iá
mieszkał ná puszczy, y stał sie z
ko mu Bóg przykazał.
5. Gdy mu było sto lat: w tym wie młodości strzelcem.
21. Y mieszkał w puszczy Pharan,
ku oycowskira narodził sie Isáák.
6. Y rzéklá Sará: śmiech mi uczy y wźięła mu matka iego żonę z źie
nił Bóg: ktokolwiek usłyszy, pomoże mie Aegyptskióy.
22. Tęgóż czásu rzókł Abimelechy
mi śmiechu.
7. Y zaśię rzéklá: Ktoby wierzył, Phikol Hetman w oy ská iego do Abra
że Abraham usłyszeć miał, iż Sará hama: Bóg z tobą iest we wszytkim,
piersiami karmi syná, którego mu co czynisz.
23. A ták przyśięż przez Bogá, że
luż starému urodziła?
8. Rosło tedy dźiećię, y odchowa mi nie będźiesz szkodził, áni poto
ne iest, y uczynił Abrahám wielką mnym moim, áni pokoleniu memu:
ále według miłośierdźia, którómći uucztę w dzień odchowania iego.
g. A gdy uyźrzała Sará syná Agáry czynił, uczynisz mnie, y źiemi, w
Aegyptiánki, gráiacégo z Isáákiem któróyeś przebywał przychodniem.
24. Y rzókł Abraham: la przysięgę.
synem swoim, rzéklá do Abraháma:
25. Y strofował Abimelechá o
10. Wyrzuć te niewolnicę y syná
iéy:nie bedźie bowiem dźiedźicem studnią wody, którą gwałtem odięli
syn niewolnice z synem moim Isáá- byli słudzy iego.
26. Y odpowiedział Abimelech:
kiein.
11. Przykro to przyiął Abráhám Niewiedźiałem ktoby to uczynił: na
wet y tyś mi nie oznayinił, y iam
dl a syná swego.
12. Któremu rzókł Bóg: Niechći nie słyszał o tym dopiero dźiś.
27. Nabrał tedy Abráhám owiec y
sie nie zda ostro o dźiććięćiu y o nie
wolnicy twoiéy: we wszytkim coć- wołów y dał Abimelechowi, y uczy
kolwiek rzecze Sará, słuchay głosu nili obá przymierze.
28. Y postawił Abráhám śiedmioro
ióy: Bo w Isááku- bedźieć názwáné
owiec z trzody osobno.
naśienió.
2g. Któremu rzókł Abimelech: Ná
13. Aleć y syná niewolnice roz
mnożę w naród wielki, ponieważ co to śiedmioro owiec, któreś posta
wił osobno?
naśienióm twoim iest.
30. A on: Siedmioro, prawi, owiec
14- Wstał tedy Abráhám ráno, y
wźi ą ws zy chi é b, y b u kłak wod y, wło weźmiesz z ręki moiéy, áby mi były
żył ná plecy iéy, y oddał ióy dźiećię ná świadectwo, żefn ia wykopał tę
y odprawił ią. Która poszedszy błą studnią.
dź ilá w puszczy Bersábee.
31. Y dla tego nazwano mieysce
15. A gdy nie stało wody w bukła ono Bersábee: iż tám obá przysięgli.
ku, porzućiła dźiećię pod iednyin z
32. Y weszli w przymierze o stu
drzew, któré tám były.
dnią przyśięgi.
33. Y wstał Abimelech, y Thikol
16. Yodeszla y uśiadłaprzećiw nie
mu z daleká ile łuk zastrzelić może, Hetman woyská iego,y wrócili sie do
rzókła bowiem: Nie będę patrzyła źiemie Palestyńskióy. A Abráhám
ná uiniéráiacé dźiećię: á śiedząc ná nasadził gay w Bersábei, y wzywał
przeciwko podniosła głos swóy y tám imienia Páná Bogá wiecznego.
płakała. .
34- Y był obywatelem źiemie Pa
17. Ywysłuchał Bóg głos dźiócęcy. lestyńskióy przez wiele czasów.
YzawołałAnyół BożyAgáry z niebá,
ROZDZIAŁ XXII.
mówiąc: Co czynisz Agár? nie bóy
sie: wysłuchał bowiem Bóg głos
Bog doświadcza posłuszeństwa
dźiócęcy z mieyscá ná którym iest. adbrdmowego: liaze sobie Isdctkd ofid18. Wstań weźmi dźiećię, á uymi rowdć, d doznawszy posłuszeństwo
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14. Y nazwał imię mieyscá. onego,
iego, nie da lsddkd zabiiać, ale bdrdnd miasto niego przyimuie: nasie Pan widźi. Z tądże áž po dźiśdźień
nie Nachord brata jdbrdhdinowego zowią: Ná górze Pan uyźrzy.
15. Y zawołał Anyół Pański Abra
rozmnożone. •
hama powtóró z nieba mówiąc:
1. Co gdy sie stálo, kusił Bóg
16. I rzez mię samego przysiągłem,
Abrahama, y rzeki do niego: Abra mówi Pan: ponicważeś uczynił tę
hamie, Abrahamie. A on odpowie rzecz, á nie zfolgowałeś synowi twe
mu iednorodzonómu dla mnie:
dział: owom ia.
17. Błogo dawićći będę yrozmnożę
2. Rzókł mu: Weźmi syná twego
iednorodzonógo , którego miłuiesz, nasienie twoie iako gwiazdy niebie
Isááká, á idź do źiemie Widzenia : y skie, y iáko piasek który iestnábrzétám go oíiáruiesz ná całopalenie, ná gu mors kim: pośiedźie naśienió tw oie
brony nieprzyiaćiół swoich.
iednóy górze, którą ukażę tobie.
3. Abrahám tedy wstawszy w nocy, , 18. Y błogosławione będą w
osiodła! osła swego: wźiąwszy z sobą nasieniu twoim wszytkié narody
dwu młodźieńców, y Isááká syna źiemie, żeś był posłuszny głosu mego.
jy. Y wróćił sie Abrahám do sług
swego: á nárabawszy drew do cało
palenia, szedł ná mieysce, ná któró swoich,) przyszli pospulu doBersámu Bóg roskazał.
bei, y mieszkał tám.
20. Gdy sie to ták stało, dano znać
4. A dniá trzećiógo, podniósszy
Abráh á mow i, že też M el cli á n urodziła
oczy, uyźrzał mieysce z daleká:
5. Y rzeki do sług swoich, pocze- synów Nachorowi bratu iego.
21. 11 us pierworodnego y Buz brá
kayćietn z osłem: á ia z dźióćięćiem
áž do onąd pospieszywszy, skoro tá iego, y Kámuel oycá Syriyczyków.
22. Ý- Kased, y Azáw, Pheldas též
uczynimy pokłón, wrócimy sie do
y Jedlaph,
was.
23. 1 Báthuel, z którego sie ura6. Nabrał též drew całopalenia, y
włożył ná Isááká syná swego, á sam dźiła Rebéká: ośmi tych urodźiła
niósł w rekach ogień y miecz. A gdy Blelchá Nachorowi bratu Alíráliáobá szli pospołu,
mowómu.
7. RzóklIsáákoycu swemu: Oycze
24- A nałóżnica iego, imieniem
móy. A on odpowiedźiał: Czego Romá, urodźiła Tabor, y Gúhám, y
chcesz synu. Oto, prawi, ogień y Táháš, y Mááchá.
drwá, á gdzież ofiárá całopalenia?
ROZDZIAŁ XXIII.
8. A Abrahám rzókł: Bóg opatrzy
sobie ofiarę całopalenia synu móy.
Sard .Abrahamowi umdrłu, którą
Szli tedy pospołu.
w idsliini dwoistey od Ephrond odg. Y przyszli ná mieysce, któró mu kupioney pogrzebł.
ukazał Bóg, ná którym zbudował ołí.ASará żyła sto dwadźieśćia śiedm
arz,y ułożył drwá nánim: á zw iąza
wszy Isááká syná swego, włożył go lat.
2. Y umarła w mieście Arbee,któró
ná ołtarz ná stos drew.
10. Y wyćiągnął reke y porwał iest Hebron , w źiemi Chánáneymiecz, áby ofiarował syná swego.
skióy: y przyszedł Abrahám áby ża
11. A oto Anyół Pański z niébáza łował, y plakal iév.
3. Awstawszy od posługi ćiała,mó
wołał mów iąc: Abrahamie, Abraha
mie. Który odpowdedźiał: Owom ia. wił do synów Betowych, mówiąc:
12. Y rzókł mu: Nie śćiągay ręki
4- Iestem przychodniem y gościem
twéy ná dźióćię, áni mu czyń na- u was: dayćie mi prawo pogrzebu
mnióy: terazem doznał, że sie boisz z wámi, ábych pogrzeb! umarłego
Boga, y nie zfolgowałeś iedynómu mego.
synowi twemu dla mnie.
5. Odpowiedzieli synowie Helowi,
15. Podniósł Abrahám oczy swoie, mówiąc:
,
y uvžrzal zá sobabáráná.á onuwiazł
6. Sluchay nas Panic: Kśiążęćiein
za rogi w ćierniu: którego wźiąwszy Bożym iesteś u nas, w wybornych
ofiarował całopalenie miasto syná.
grohieeh naszych pogrzeb umarłego
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20.
Y
potwiérdzoné
iest
pole
y
swégo: y żaden ći bronić nie będźie
mógł, abyś w grobie iego nie miał iáskinia która była ná nim, Abra
hamowi w ośiódłość grobu od synów
pogrzóść umárlégo swégo.
7. Powstał Abráhám y pokłonił Hethowych.
sie ludowi źiemie, to iest synóm HeROZDZIAŁ XXIV.
thowym:
8. Y rzókł do nich: Ieśli sie podo
vlbrdhdm posyła sługę do 'llezoba duszy wászéy, żebych pogrzeb! potdmiiey szukać zony Isddkowi: sługd
umarłego mego, słuchayćie mię, á prosząc Bogd o szczęśliwe powodze
przyczyńcie sie zá mną do Ephroná nie, Rebeke Isdukowi przyprowadził,
syná Seorowégo:
którą Isddk wziął zd zonę.
g. Abymi spuśćił iáskinia dwoistą,
1. A Abráhám był stáry y podeszły
Która ma w ostátniéy częśći pola swe
go: zá pieniadzesłusznó niech aymi ią w lećióch: á Pan mu we wszytkim
spuśći przed wami wośiadłośćgrobu. błogosławił: y rzókł do starszego
10. A Ephron mieszkał w pośrzod- sługi domu swego, który władał
ku synów Hetliowych. Y odpowie wszytkim, co miał:
2. Położ rękę twoię pod biodrę
dźiał Epbron Abrahamowi w glos
przed wszytkimi, którzy wchodźili moię,
3. Abych ćię poprzysiągł przez Páw bronę miástá onégo, mówiąc:
11. Żadną miarą niech ták nie bę náBogá niebá y źiemie, żebyś nie brał
dźie Pánie móy: ále ty ráczéy posłu żony synowi memu z córek Chánách ay co mówię: Pole tobie aaię, y neyskich, między które mi mieszkam:
iáskinia, która ná nim iest, przy by4. Ale żebyś do źiemie y do rodźiny
tnośći synów ludu mego, pogrzeb moiéy iechał, y tám z tąd wźiął żonę
synowi mému Isáákowi.
umarłego swégo.
12. Pokłonił sie Abráhám przed
5. Odpowiedźiał slugá: Ieśli białagłowaniebędźie cbciálá iśćzemnądo
ludem onéy źiemie.
13. Y rzókł do Ephroná, w kole tóy źiemie,izaż odprowadźićmam sy
ludu: Proszę posłuchay mię: Dam ná twego ná mieysce, z którógoś ty
pieniądze zá pole: prziymi ie, á ták wyszedł?
pogrzebie umarłego mego ná nim.
6. Yrzókł Abráhám: strzeż abyśtám
14. Y odpowiedział Ephron:
kiedy nie odprowadzał syná mego.
15. Pánie móy, słuchay mię: źiemi á,
7. Pan Bóg niebieski, który, mię
któróy żądasz, zá czterysta syklów wźiął z domu oycá mego, y z źiemie
śróbra stoi: tác iest cena miedzy mną urodzenia mego, który mówił zemną,
á tobą: ále źaż to wielka? pogrzeb y przysiągł mi mówiąc: Naśieniutwóumarłego swégo.
mu dam tę źiemie: on pośle Anyoła
16. Co gdy usłyszał Abráhám, od swego przed tobą, y weźmiesz z támważył pieniądze, których Ephron za tąd żonę synowi mému.
żądał, gdźie słyszeli synowie Hetho8. A ieśli nie zechce białogłowa
wi, czterysta syklów árébrá dobróy iácháé z tobą, tedy nie będźiesz obo
monety pospol i Ióy.
wiązany przysięgą: tylko syriá mego
17. Y potwierdzone iest pole nie nie odprowadzay tám.
kiedy Ephronowé, ná którjm bylá
9. Podłożył tedy sługa rękę swoię
iáskinia dwoista náprzeéiwkoMám- pod biodrę páná swego, y przysiągł
bre, ták samo iáko y iáskinia, y mu ná tę mowę.
wszytkié drzewa iego, -we wszytkich
10. Y wźiął dźieśięć wielbłądów
granicach iego w około,
z stáda y poszedł, niosąc z sobą ze
18. Abrahamowi w ośiódłość, ná wszytkich dóbr iego: á poiechawszy
co pátrzáli synowieHethowi,y w szy- udał sie do Mezopotámiióy, do mia
scy, którzy wchodźili w bramę mia sta Náchor.
sta onógo.
11. Y postawiwszy wielbłądy przed
ig. Y ták pogrzeb! Abráhám Sarę miastem u studnie w wieczór, o czáżonę swą w iáskini polá dwoistóy, śie, którego zwykły wychodźić nie
która leżała przećiwko Mámbre. To wiasty czerpać wodę, rzókł:
iest Hebron w źiemi Cbánáneyskiéy.
12. Pánie Boże páná moiego Abrá-
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hamá,proszę potkay mię dźiś,auczyń przywiódł mię w dóm brátá páná
miłosierdzie z pánem moim Abra mego.
hamem.
28. Bieżała tedy dzieweczka, y
13. Oto ia stoię blisko studnie, á powiedziała w domu matki swey
córki obywatel ów tego miástá wy- wszytko co słyszała.
nidą czerpać wodę.
29 A Rebeka miálá brátáimieniem
14- Przetóż panienka, klóréy ia Lábáná, który prędko wyszedł do
rzekę: Nachyl wiadra twego, że sie człowieka, kędy była studnia.
nápiie: áonáodpowie :Piy, yowszem
30. A gdy uyźrzał náusznice y máy wielbłądy twoie nápoie: tá iest nelle ná ręku śiostry swéy, y usły
którąś zgotował słudze swemu Isáá- szał wszytki słowa powiádáiacéy:
jkowi: y przez to zrozumiem, żeś To mi mówił człowiek: przyszedł
uczynił miłośierdźió z pánem moim. do męża, który stał u wielbłądów, y
15. leszcze był w sobie słowr nie blisko studnie wody:
dokończył, á oto Rebeka wychodziła,
31. Y rzekł do niego: Wnidź bło
córká Báthuelá, syná Melchy, žony gosławiony Pański: przécz ná dwo
Nachorá brátá Abráhámowégo,máiac rze stoisz? nágotowalem dóm y miey
wiádro ná ramieniu swoim:
sce wielbłądom.
16. Dzieweczka zbytnie śliczna y
52. Y doprowadził go do gospody,
pánná bárzo piękna, y niepoznána y rozśiodłai wielbłądy, y dał plewy
od męża. A zeszła była do studniéy, siáná, y wody ná umyćie nóg iego,
y napełniła była w iadro, y wracała sie. y mężów, którzy z nim przyjechali.
17. Y zabieżał iéy sługa, y rzekł:
33. Y położono przed nim chleba.
Trochę wody, abym sie napił, day Który rzekł: Nie będę iadł, aż odmó
mi z wiádrá twego.
wię rzecz swoie. Odpowiedział mu:
18. Która odpowiedziała: Piy pa Mów.
nie móy, y prędźiuchno złożyła wia
34. A on rzekł: Iestem slugá Abra
dro ná rękę swoię, y dała mu pić.
hamów.
19. A gdy sie napił, przydała: Y
35. A Pan błogosławił pánu memu
owszem y wielbłądom twoim na bárzo, y uwielmożony iest: y nadał
czerpani wody, aż sie wszyscy napiią. mu owiec y wołów, śrćbra y złota,
20. Y wylawszy w iadro w koryta, niewolników y niewolnic, wielbłą
bieżała' zaśię do studnie czerpać wo dów y osłów.
36. Y urodziła Sará žóná páná
dy: y náczérpawszy, wszytkim wiel
błądom dała.
mego syná pánu memu w starośći
21. A on milcząc przypatrował sw'oiéy, y dał mu wszytko co miał.
sie iéy, chcąc wiedzieć jeśliby zda
57. Y poprzyśiagł mię pan móy
rzył Pan dróge iego, czy nié.
mówiąc: Nie weźmiesz żony synowi
22. A gdy sie napili wielbłądowie, memu z córek Chánáneyskich, wr
dobył maż nausznic złotych, któré których źiemi mieszkam:
ważyły dwá sykla, y mánelli tyleż
38. Ale do domu oycá mego poieważących syklów dźieśięć.
dźiesz, y z rodźi-ny moi éy weźmiesz
23. Y rzekł do niéy: Czyiaś ty cór żonę synowi memu.
ká? powiedz mi: iestli w domu oycá
5g. A iam odpowiedział pánu me
twego mieysce ku staniu?
mu : A ieśli nie będźiechćiałńzemną
24- Która odpowiedziała: Iestem iácháó białaglowa?
córká Báthuelá syná Melchy, które
40. Pan, prawi, przed którego ogo urodziła Nachorowi.
blicznośćia chodzę , pośle Anyołń
25. Y przydała mówiąc: Pléw też sw ego z tobą, y zdarzy dróge twoię:
y siáná dostatek iest u nas, y inieysce y weźmiesz żonę synowi memu z
przestroné do stania.
rodziny moiéy y z domu oycá mégo.
26. Y nachylił sie człowiek, y po
41. Nie winien hedźiesz zaklęcia
kłonił sie Pánu.
mégo, gdy prziydźiesz do powino
27. Mówiąc: Błogosławiony Pan watych moich, á nie danoćby.
Bóg páná mego Abrahámá, który
4ž. Przyszedłem tedy dźiśia do
nie oddalił miłosierdzia y prawdy studnie wody y rzćkłem: PanieBoże
swéy od Páná mego, y prostą drógą páná mego Abráhámá, jeśliś zdá-
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rzył dróge moie, po któróy teraz dźieśięć dni u nas, á potym poieeliodzę:
dźie.
45. Oto stoię u studniéy wody, á
56. A on rzókł: Nie zátrzymawaypánná,która wynidźie czerpać wody, ćiemię, gdyż Pan zdarzył dróge mousłyszy odeinnie: Day mi trochę ię: puśććie mię, ábym i achał do páná
wody pić z wiadra twego:
mego.
44 A rzécZe mi: y ty piy, y wiel67. Y rzekli: Zawołaymy panny,
hlądóin twoim náczérpam, tá iest á dowiedzmy sie ióy wolóy.
białagłowa, która zgotował Pan sy
58. A gdy przyzwana przyszła,
nowi pána mego.
spytali: Chcesz iachać z tym czło
45. A gdym to z sobą milcząc wiekiem? Która rzéklá, poiáde.
rozbierał: ukazálá sie Rebeka idąc z
5g. A ták puścili ią, y mamkę ióy,
wiadrem, któró niosła ná ramieniu: y sługę Abrahámowégo, y towarzy
y zeszła do studniéy, y naczerpała stwo iego.
wody. Y rzekę do nióy: Day mi tro
60. Winszując szczęścia śiestrze
chę pić.
swóy, y mówiąc: śiostraś nászá iest:
46. Która spiesznie złożyła wiadro rozmnóż sie w tyśiac tyśięcy, y niech
z ramienia, y rzéklá mi: Y ty piy, y pośicdźie naśienió twoie brony nie
wielbłądóm twoim dam pić: ypiłem, przyjaciół swoich.
y napoiła wiełbłądy.
61. Rebeka tedy y dźiówki ióy
47- Y spytałem ióy,' y rzekłem: wśiadszy ná wielbłądy, iáchály zá
Czyiás córká? Która odpowiedziała: onym mężem: który sie spieszno
Iestem córká Báthuelá syná Nacho- wracał do páná swego.
rowógo, którego mu urodźiła Melchá.
62. A tego czasu przechadzał sie
Zawiesiłem tedy nausznice ná ozdo Isáák po drodze, która wiedźie do
bę oblicza ióy, y mánelle włożyłem studnie, któróy imię iest żywiącego
ná ręce ióy.
y widzącego: mieszkał bowiem w
48. Y .nachyliwszy sie pokłoniłem źiemi ku południowi.
sie Pánu, błogosławiąc Pána Bogá
63. A wyszedł był dla rozmyśla
pána mego Abrahama, który mię nia ná polu, iuż ku wieczorowi: á
przywiódł prostą drogą, ábym wźiął podnióswszy oczy swó,uyźrzał wiel
córkę brátá pána mego synowi iego. błądy idące z daleká.
4q. A przełóż ieśliż czynicie miło64- Rebeka též uyźrzawszy Isááká
śierdźió y prawdę z pánem moim, zśiadła z wielbłąda,
oznaymićie mi: á ieśli sie co inszego
65. Y rzekła do sługi: Co ono zá
podoba, y to mi powiódzćie, ábym człowiek,któryidźie przezpole prze
poszedł w prawo, ábo w lewo.
ciwko nam? y rzókł ióy: To iest pan
50. Y odpowiedźieli Láhán y Bá- móy. A ona wźiąwszy prędko płascz
thuel: Od Páná wyszła mowa: nie nakryła sie.
możemy nád wolą iego co inógo mó
66. A sługa wszytko co sprawił,
wić z tobą.
powiedźiał Isáákowi.
51. Oto Rebeka przed tobą iest,
67. Który wprowadźił ią do na
weźmi ią, á iódź,a niech będźie żoną miotu Sary matki swóy, y wźiął ią
syná páná twégo, iáko rzókł Pan.
zá żónę: y ták bárzo ią miłował, że
Ó2. Co gdy usłyszał sługa Abraha żalu, który był przypadł z śmierć
mów, padszy pokłonił sie do źiemie matki iego, ulżył.
Pánu.
55.Y dobywszy naczóniaśróbrnógo
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y złotego, y szat, dał ie Rebece zá
ylbrclhuin z Cet'irą napłodźił. sy
dar: braćióy także ióy, y matce dał nów. Tenże umarł, y od synów poupominki,
grzebiony iest: Ismaelowe potomstwo,
54. Y sprá-wiwszy gody iedząc y wiek, y śmierć. Isddk dwuch synów
piiąc pospołu, zostali tám. A ráno spłodził, z których starszy pierwowstawszy sługa rzókł: Puśćcie mię, rodztwo swe młodszemu zaprzedał.
ábym poiáclial do páná mego.
55. Y odpowiedźieli braćia ióy y
1. A Abrahám poiął drugą żónę
málká: Niech zmieszka pánienká áby imieniem Ceturę.
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2. Która mu urodziła Zámráná y poiął żonę Rebekę, córkę Báthuelá
leksáná, y Mádáná, y Mádiáná, y oyriyczyká z Mezopotámiiéy, siostrę
Iesboká, y Suégo.
Lábánowe.
з. Ieksan též zrodził Sabę y Dádá21. Y prośił Isáák Páná zá żoną
ná: synowie Dádánowi byli Asury mo swa, iż była niepłodną, który wy
wie y Látusymowie y Loomimowie. słuchał go, y dał poczęcie Rebece.
Á. Z Madiáná lepak poszedł Ephá
22. Ale sie tłukły w żywoćie iéy
y Opher, y Henoch, y Abidá, y El- dziatki, która rzéklá: leśliż mi ták
daá: wszyscy ći synowie Cetury.
bydź miało, co było po tym żem po
5. Y dał Abraham wszytko co po częła? Y poszła áby sie poradziła
siadł Isáák owi:
Páná.
6. A synóin nałóżnic dał dary, y
20.Który odpowriádáiac rzekł: Dwá
oddzielił ie od Isááká syná swégo, narodowie są w żywoćie twoim, y
póki ieszcze sam był żyw,ku wscho- dwoi ludzie z żywota twego rozdzie
dowéy częśći.
lą sie,áieden lud zwyćieży drugi lud,
7. A Abrahamowi było dni żywo y starszy bedźie służył młodszemu.
ta, sto śiedmdźieśiąt y pięć lat
24. Iuż był przyszedł czas poro
8. Y ustaiąc umarł w starośći do- dzenia, á oto bliźnięta nálázly siew
bréy,y w zeszłym wieku,y pełen dni, żywoćie iéy.
y zgromadzony iest do ludu swego.
25. Który piérwéy wyszedł , lisog. Y pogrzebli go Isáák y Ismáél wáty był, y wszytek iáko skóra kos
synowie iego w iáskini dwoistéy, maty: y názwánéiestimieíegoEzaw.
która leży ná polu Ephroná syná Zrázu drugi wychodząc, piętę brátá
Seorowégo lleteyczyká, ná przeci trzymał ręką: y dla tego nazwał go
wko Má mh re.
Iákobem.
10. Któré był kupił od synów Ret26. Sześćdziesiąt lat było Isááko1) owych: tám pogrzebion iest samy wi, gdy mu sie dziatki narodziły.
Sará zóna iego.
27. Któré gdy urosły, stałsieEzaw
и. 1 A po śinierći iego błogosławił mąż biegły w myślistwie y człowiek
Bóg Isaákowi synowi iego, który oracz: A lák oh. mąż prosty mieszkał
mieszkał u studnie názwánéy ży-« w namiećiócb.
wiącego y widzącego.
28. Isáák miłował Ezawá z tad, iż
12. Té są rodzáie Ismáélá syná iadał z łowu iego: á Rebeka miło
Abrahamów ego, którego mu urodziła wała Iákobá.
Agár Aegyptiánká, służebnica Sary:
29. Y uwarzył Iákob kaszę: do
15. Y té imiona synów iego w na którego przyszedwszy Ezaw z pola
zwiskach y wrodzaiách ich. Pierwo spracowany,
rodny Ismáelów Nábaioth, potym
30. Rzekł: Day mi z warzywa te
Cedár, y Adbéel, y Mábsam.
go czerwonego, bom sie bárzo spra
14- Másmá též, y Dumá, y Mászá. cował. 5 z tćyże przyczyny nazwano
15. Iladar y Themá, y lethur, y imię iego Edom.
Nap his y Kedma.
31. Któremu rzekł Iákob: Przeday
16 Ci są synowie Ismáelowi: yté mi piérworodztwo twoie.
imioná po zámkách y miasteczkach
32. A on odpowiedział: Oto umiéich,dwanaśćie kśiążąt pokolenia ich. ram, cóż mi pomoże piérworodztwo?
17. Y stało sie lat żywota Ismáe33. Rzekł Iákob: Przyśiężże mi.
lowégo sto trzydzieści y śiedm, y Y przysiągł mu Ezaw,y przedał pie
ustaiąc umarł, y przyłożón do ludu rw orodztwo.
swego.
34- Y ták wziąwszy chléb y potra
18. A mieszkał od Hewili, aż do Sur, wę soczewice, iadł y pił, y poszedł,
która leży naprzeciwko Aegyptowi lekce sobie ważąc, że piérworodztwo
wchodzącym do Assyriiéy przed obi i- przedał.
c zem w s zy stki éy b ráci éy s w éy u m á rł.
19. Té też są rodzáie Isááká syná
ROZDZIAŁ XXVI.
Abráhámowégo: Abrahám zrodźił
Isááká:
Isddk w Gerarze mieszka, gdzie
20. Który maiąc lat czterdźieśći mu sic ndpierwćy Bóg ukazał: zonę
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swoią śiostrą zolcie : Król -Abimelech stępował mnożąc sie y rosnąc, aż
uyźrzdwszy go zdrtuiącego z nią, po został zbytnie wielkim.
14. Miał tóż stáda owiec y bydła,
znał, ze była zond iego. Żdczym roz
kazał ludowi swemu, aby się ley nikt\ y czeladźi mnostwo. Przeto zayźrząc
nie tykał. Abimelech uczynił przy mu Pál cesty nowie,
mierze z Isddkiem.
15. Wszytkié studnie, które byli
wykopali słudzy oycá iego Abráliámá,
1. A gdy był głód w źieini po onym ná on czás zasypali, napełniwszy
nieurodzaiu, który był zá czásów źiemia :
Abráhámowych, poszedł Isáák do
16. Ták iż y sam Abimelech mó
Abimelechá królá Palestyńskiego do wił do Isááká: odóydź od nas, sta
Gerary.
łeś sie bowiém daleko od nas moż2. Y ukazał mu sie Pan, y rzókł: nieyszym.
Nie sstepuy do Aegyptu, ále mieszkay
17. A on odchodząc,żeby przyszedł
do potoku Gerary, y tam mieszkał,
w źiemi, która i a tobie powiém,
5. Y bądź gościem w niéy, á będę
10. Wykopał zaśię drugie studnie,
z tobą, y hedęć błogosławił: tobie któré ukopali byli słudzy oycá iego
bowiem y nasieniu twemu dam te Abraháma, y któré po śmierci iego
wszytkié kráie pełniąc przyśięgę, niegdy Philistynowie byli zasypali,y
którąmem przyrzekł Abrahamowi nazwał ie témisz imiony, którémi
oycu twemu.
przedtym nazwał był ociec.
19. Y kopali ná strumieniu, y na
4- Y rozmnożę nasienie twoieiáko
gwiazdy niebieskie:y dam potomkom lezli wodę żywą.
20. Ale y tám był pośwarek pástetwoim wszytkié te krainy. Y będą
błogosławione w nasieniu twoim rzówGerary przeciw pasterzom lsááwszytkié narody źiemie:
kowyin, mówiących: Nászá to woda:
5. Dla tego iż był posłuszny Abrá prze co imię studnie, z tego co sio
hám głosu mego, y strzegł przykaza stało, nazwał Po twarzą.
nia y mandatów moich, y zachował
21. W ykopali ieszcze y inszą : y o
® erem o ni ae y práwá moie.
tę także swárzyli sie, y nazwał ią
6. Mieszkał tedy Isáák w Gerarach. Nieprzyiaźnią.
•
7. Którego gdy pytali mężowie
22. A odszcdszy z támtad, ukopał
mieyscá onégo o żenie iego,odpowie insza studnia, o która iuż sporu nie
dział: siostra moiá iest: bo sie bał wiedli: á ták nazwał imię iéy, Roz
wyz nać, że mu była złączona malżeń- szerzenie, mówiąc: Teraz rozsze
stwem: mniemając by go snąć nie rzył nas Pan, y dał róść ná źiemi.
zabili dla iéy piękności.
20. Y wstąpił z onégo mieyscá do
8. A gdy minęło dni wiele, á tamże Bersábei,
mieszkał: wyglądając Abimelech
24. Gdźie mu sie Pan ukazał teyże
król Paleestyński oknem, uyźrzał go nocy, mówiąc: lam iest Bóg Abra
żartuiącógo z Rebeką żoną swoią.
háma oycá twego, nie bóy sie, bo ia
9. A przyzwawszy go rzeki: Iásna z tobą iestcm: będęć błogosławił, y
rzecz iest, że to żona twoiá : Czeinu- rozmnożę naśienió twoie dla sługi
żeśskłamał, żeby to byłaśiostra twoiá? mego Abráhámá.
Odpowiedźiał: Bałem sie, abych nie
25. Przełóż tám zbudował ołtarz:
zginął dla niéy.
á wzywáiac imienia Tańskiego ro
10. Y rzeki Abimelech: Czemuś zbił namiot: yroskazałsługamswym,
nas oszukał? mógłby sie był kto z áby kopali studnią.
ludu zyść z żoną twoią, y przywiód
26. Ná któré mieysce gdy przyszli
łbyś był ná nas grzech wielki.
z Gerary Abimelech, y Ochozath
11. Y przykazał wszytki emu lu przyiaćiel iego, y Phikol Hetman
dowi mówiąc: Ktoby siedotknal żony zolniérstwá,
człowieka tego, śmiercią umrze.
27. Rzekł do nich Isáák: Trzccze12. Y siał Isáák w onéy źiemi, y śćie przyszli do mnie, człowieka któ
nalazł onégo roku tyle sto kroć: Y rego nienawidzicie, y wypędziliście
błogosławił mu Pan.
od śiehie?
13. Y zbogaćił sie człowiek, y po
28. A oni odpowiedźieli: Widźie-
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liśmy, iż Pan iest z tobą, y dla tego- go z Ezawem bratem twoim, y mó
śmy rzekli: Niech bodzie przysięga wiącego mu:
między námi, y uczyńmy przy
7. Przynieś mi z łowu twego, á
mierze.
uczyń potrawę, ábym iadł y błogo
29. Abyś nam nie czynił nic złego, sławił ći przed Tánem piérwéy niżli
iáko y my niceśmy twego nie ruszyli, umrę.
aniśmy uczynili coby ćię obraziło;
8. Teraz tedy synu móy, przestań
aleśmy ćię w pokoi u puścili rozmno ná radzie moiéy:
żonego błogosławieństwem Pań
g. A szedszy do trzody przynieś
skim.
mi dwoie-koźląt co lepszych, abych
30. Y sprawił im ucztę. A gdy sie z nich uczyniła potrawy oycu twe
náiedli y napili,
mu, których rad pożywa:
31. Wstawszy ráno przyśięgli so
10. Które gdy mu przyniesiesz, á
bie spoinie: y puśćił ie Isáák w po- náié sie, abyć błogosławił piérwéy
koiu ná mieysce ich.
niżli umrze.
32. Alić oto przyszli tegóż dnia
11. Któróyonodpowiedźiał: Wiész,
słudzy Isáákowi, powiádáiac mu o iż Ezaw brát móy iest człowiek ko
studniéy którą wykopali, y mówiąc: smaty, á ia goły:
Naleźliśmy wodę.
12. Ieśli sie mnie dotknie oćiec
33. Z kąd nazwał ią Dostatkiem; móy, á poczuie, boię sie áby nie inniá imię miástu dano Bersábee áž do mał, żem chćiał z niego szydźić, y
dniá dźiśióyszógo.
przywiodę ná się przeklęctwo mia
34- AEzaw maiąc cztórdźieści lat sto błogosławieństwa.
poiął żony: Iudyth, córkę Beery He15. Do którego mátká: Ná mnie,
teyczyká, y Básemáth, córkę Elon z pry, niech bcdźie to przeklęctwo sy
tegóž mieyscá.
nu móy: tylko słuch ay głosu mego,
35. Które obie obraziły serce Isáá- szedszy przynieś com rzekła.
ká y Rebeki.
14- Poszedł y przyniósł, y dał ma
tce. Zgotowała oná potrawy iáko wieROZDZIAŁ XXVII.
dźiała, że chćiał oćiec iego.
15. A w száty Ezawowé bárzo do
Isdak w stdrośći synom błogosłdbré,
któré u śiebie miálá domá, owi: Iakob syn młodszy od matki w
szaty Ezdwowe ubrany, ubiełat go blokła go:
16. Y skórki koźlęce obwinęła
do błogosłdwieństwd: zd czym Ezdw
w
koło ręku, y gołość szyie iego
oszukany, nd Idkobd sie rozgniewał:
któremu mdtkd do Hardn uyść kaze. okryła.
17. Ydała potrawę, y chléb, które
1. Zstarzał sie tedy Isáák, y za go była napiekła, oddała.
18. Któré on wniózszy rzókł: Oyćmiły sie oczy iego, y widźieć nie
mógł, y zawołał Ezawá syná swego cze móy? A on odpowiedźiał: Sły
stárszégo, y rzókł mu: Synu móy? szę. Ktoś ty iest, synu móy?
19. Y rzókł Iákob: lam iest pie
Który odpowiedział: Owom ia.
2. Któremu oćiec: Widźisz (rzókł) rworodny twóy Ezaw: uczyniłem
żem sie zstarzał, á niewiém dniá iakoś mi roskązał: wstań, siądź, á
iódz z łowu mégo, áby mi błogosła
śmierci moiéy.
3. Weźmi bróń twoie, sáydak y wiła duszá twoiá.
20. Isáák zaśię rzókł do syná swe
luk, á wynidź ná pole: á gdy poluiąc
go: Iákóžeá ták rychło nalóść mógł
co ugonisz,
4. Uczyń mi ztad potrawę iáko synu móy? Który odpowiedźiał:
wiész wola moie, y przynieś ábym Wola Boża była, że mi sie prędko
iadł: aby błogosławiła tobie dusza nagodźiło czegóm chćiał:
21. Y rzókł Isáák : Przystąp sám,
moiá, niž umrę.
5. Co gdy usłyszała Rebeka, on też żebym sie ćiebie dotknął synu móy,
odszedł ná pole, áby roskazaniu oy- á doznał ieśliś ty iest syn móy Ezaw,
czyli nió.
cowskiému dosyć uczynił,
22. Przystąpił on do oycá, á poma
6. Rzekła synowi swemu lákobowi: Słyszałam oycá twego gadáiacé- cawszy go rzókł Isáák: Głos wpra-
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wdźie głos Iákobów iest: ále řece szedł mię bowiem iuż oto drugi raz:
są ręce Ezáwówé.
piórworodźieństwo moie przedtym
25. Y nie poznał go, iż kosmate wźiął, á teraz powtóre podchwyćił
ręce podobieństwo starszego wyra błogosławieństwo moie. Y zaś do
żały. A ták błogosławiąc mu,
oycá: Izali, prawi, niezostawiłeś y
24- Rzekł: Tyżeś iest syn móy E- mnie błogosławieństwa?
zaw? Odpowiedział: lam iest.
57. Odpowiedźiał Isáák: Páne25. A on: poday mi, prawi, potra mém go twoim postanowił, y wszy
wy z łowu twego, synu móy, abyć tkę bracią iego poddałem mu w nie
błogosławiła duszá moiá. Któré gdy wolą, zbożem y winem umocniłem
podané iadł, podał mu tćż y wina, go : á tobie potym synu móy čo dáléy
którego napiwszy sie,
czynić mam?
26. Rzekł do niego: Przystapżc do
58. Któremu Ezaw: Izali, pry, iemnie, á całuy mię synu móy.
dno tylko masz błogosławieństwo
27. Przystąpił y całował go. Y oycze? mnie też proszę abyś błogo
wnet skoro poczuł wonność szat iego, sławił, A gdy łkaniem wielkim pła
błogosławiąc mu rzekł: Oto wonność kał,
syná mego iáko -wonność pola pełne
59. Wzruszony Isáák, rzekł do
go, któremu błogosławił Pan.
niego: w tłustośći ziemie, á w rośie
28. Dayżeć Boże z rosy niebie- niebieskiéy z wierzchu
skiéy, y z tłustośći źiemskiey obfi
40. Będźie błogosławieństwo two
tość zboża y wina.
ie. Z miecza żyć będźiesz, á bedźiesz
29. Y nieclići służą narodowie, y służył bratu twému: ále przydźió
niechći sie klániáia pokolenia: bądź czas, kiedy zrzućisz y rozwiążesz
pánem bráciéy twoiéy, á niech sie iárzmo iego z szyie twoiéy.
pochyláia przed tobą synowie mátki
41. Nienawidźiał tedy zawsze Ezaw
twoiéy. Ktoby ćię przeklinał, niech Iákobá, dla błogosławieństwa, któ
ten przeklętym będźie: á ktoby ćię rym mu błogosławił oćiec: y rzekł
błogosławił, niech będźie błogosła w sercu swoim: Prziydać dni żało
wieństwa pełen.
by oycá mégo, y zábiie Iákobá brátá
5o. Ledwie był Isáák rzeczy do mégo.
konał: á skoro od niego wyszedł
4ž. Powiedziano to Rebece: która
Iákob, przyszedł Ezaw,
posławszy y wezwawszy Iákobá syná
01. 5 uwarzone z łowu potrawy swego, rzéklá do niego: Oto Ezaw
przyniósł oycu , mówiąc : Wstań brát twóy grozi áby ćie zabił.
oyczemóy,á iédz z łow u syná twego:
45. Przeto teraz synu móy, słuáby mi błogosławiłń duszá twoiá.
chay głosu mégo, á wstawszy ućiecz
52. Y rzekł mu Isáák: Któżeś ty do Lábáná brátá mégo do Hárán:
iest? który odpowiedźiał: lam iest
44* Y pomieszkasz z nim przez
syn twóy pierworodny Ezaw.
mały czas, aż sie uspokoi zapálczy55. Uląkł się Isáák zdumieniem wość brátá twego,
wielkim: á barźióy niż kto wierzyć
45. Y przestanie rozgniewanie ie
może, dźiwuiąc sie rzekł: Któż tedy go, y zápómni tego coś mu uczynił:
ono iest, który mi dawno łów ugo- potym poszle á przyprowadzę ćię tu
niony przyniósł, y iadłem ze wszy- ztámtad. Przecz obuclwu synów dniá
tkřégo piérwéy niżliś ty przyszedł: iednégo mam postradać?
y błogosławiłem mu, y będźie błogo
46. Y rzéklá Rebeka do Isaaká:
sławionym?
Tęskno mie żyć dlá córek Hetey54- Usłyszawszy Ezaw słowa skich, ieśliże póymie Iákob żonę 7,
oycowskié záryczal głosem wielkim: narodu téy ziemie, żyć niecbcę.
á ćiężko zfrásowány, rzekł: Błogo
ROZDZIAŁ XXVIII.
sław też y mnie oycze móy.
55. Który rzekł: Przyszedł rodzony
Idąc Idbob do Hlesopotdmiéy we
twóy zdradliwie, y wźiął błogósła- śnie Pana uyźrzał, y tdmzp wziąwszy
wieństwo twoie.
obietnice od niego o rozbrzćwieniu
56. A on zátym przydał: Słusznieć plemienia swego ocknąwszy ślubem,
nazwano iest imię iego Iákob: pod- się Panu obwiązał.
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1. Wezwał tedy Isáák Iákobá, y chód y ná wschód: ná północy y ná
błogosławił go, y roskazał mu mó południe: Y będą błogosławione
wiąc: Nie póymuy zony z narodu w tobie y w naśieniu twoim wszy
Chánán éyskiégo,
tkié pokolenia źiemie.
2. Ale idź, á uday sie do Mezopo
15. Y będę stróżem twoim gdźietamii éy Syriyskiéy, do domu Báthu- kolwiek póydźiesz, y przywrócę ćię
elá oycá mátki twoiéy, yweźmi so do tóy źiemie: y nie opuszczę aż wy
bie z támtad żonę z córek JLábáná pełnię wszytko com rzókł.
wuiá twego.
16. A gdy sie ocknął lákob ze snu,
3. A Bóg wszechmogący niech ći rzókł: Prawdźiwie Pan iest ná tym
błogosławi, y niech ćię rozrodzi y mieyscu, á iam niewiedźiał.
rozmnoży: abyś byl ná mnoslwo lu
17. Y zlęknąwszy sie: O iáko,
dzi .
práwi, to mieysce iest straszne. Nie
4- A nióchći da błogosławieństwa iest tu inszego nic, iedno dóm Bo
Abráhámowé y nasieniu twemu po ży, á brona niebieska.
tobie: abyś ośiadł ziemię pielgrzy
18. Wstawszy tedy ráno Iákob,
mowania twego, którą obiecał dźia- wźiąłkamień, który był podłożył pod
dowi twemu,
głowę swą, y postawił go ná znák,
5. A gdy go wysłał Isáák, poszed- nalawszy oliwy ná wierzch.
szy przyszedł do Mezopotámiiéy Sy
19. Y nazwał imię miastu Bethel,
riyskiéy, do Lábáná syná Bátliuelo- któré pierwéy Luzą nazywano.
w égo Syriyczyká, brátá Rebeki ma
20. Uczynił též szlub mówiąc: Ietki swéy.
śliż będźie Bóg zemná, á będźie mię
6. A widząc Ezaw, że błogosławił strzegł ná drodze, którą i a idę, y da
ociec iego lákobowi, y posłał go do mi chlebaku iedzeniu, á odźienie ku
Mezopotámiiéy Syriyskiéy, áby z obleczeniu,
támtad poiął żonę: á iż po błogosła
21. Y ieśli sie zwrócę szczęśliwie
wieństwie przykazał mu mówiąc: do domu oycá mego: bedźie mi Pan
Nie weźmiesz żony z córek Cháná- zá Bogá,
neyskich:
22. A kamień ten którym posta
7. A iż lák oh posłuszny rodziców wił ná znák, będźie zwań Domem
swych poszedł do Syriióy:
Bożym: á ze wszytkiégo co mi dasz,
8. Doznawszy też, że ociec iego nie dźieśiećiny oíiáruie tobie.
rad widźiał córek Chánánéyskich:
g. Szedł do Isináelá,y poiał żonę,
ROZDZIAŁ XXIX.
Jjrócz tych któré piérwéy miał, MáPrzyszédszy Iákob do Lábdná,
lelethę, córkę Ismáelá syná Abrá- służył mu zd Rachel córkę iego śiedm
hárnowégo, śiostre Nábáiotowe.
lat, d gdy go Lią przy pokłddźindch
10. A ták wyszedszy Iákob z podeszło: zaś y drugą śiedm lat zd
Bersábei, szedł do Hárán.
Rachel służył. Będąc potym Rachel
11. A gdy przyszedł do nieiákie- niepłodną, Lia czterzech. synów po
goś mieyscá, y chćiał ná nim odpo- rodziła.
czynąć po zachodu słońca, wźiął z
kamieni któré leżały, á podłożywszy
1. Poszedszy tedy Iákob, przy
pod głowę swoie, spał ná tymże szedł do źiemie ná wschód słóńca.
mieyscu.
2. Y uyźrzał studnią ná polu, tro12. Y uyźrzałwe śnie drabinę sto- ie též stáda owiec, leżące przy niéy:
iącą ná źiemi, á wierzch iéy dośię- bo z niéy napawano bydło,áwiérzch
gáiacy niebá: y Anyoły Boże wstę- iéy wielkim kamieniem zawierano.
puiącó y zstcpuiącó po niéy,
5. A był obyczay, iż gdy sie wszy
15. A Páná wspiéráiacégo sie ná tkié owce zeszły, tedy odwalali ka
drabinie, y mówiącego iemu: lam mień, á napoiwszy stáda, zaśię ná
iest Tan Bóg Abraháma oycá twego, wierzch studnie kładli.
y Bóglsááká: ziemię náktóréy spisz,
4- Y rzókł do pásterzów: Braćia,
tobie dam y nasieniu twemu.
z kądeśćie? którzy odpowiedźieli, z
14- Y bedźie nasienie twé iáko Hárán.
proch źiemie: rozszerzysz sie ná za
5. Których pytając, rzókł: Znacie-
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li Lábáná syná Náchorowégo? odpo
22. Który wezwawszy wiele gro
wiedzieli: Znamy.
mad przyiaćioł ná gody sprawił we
6. Rzeki: Zdrówli? Odpowiedźie sele .
li: Zdrów, á oto Rachel córka iego
23. A w wieczór Lia córkęcc
swa
idźie z stádem swoim.
wwiódł do mego,
7. Y rzókł Iákob: leszczeć daleko
24. Dawszy sługę córce imieniem
do wieczora, áieszcze nie czas gnać Zelphę. Do któróy według obyczáiu
stáda do owczárniéy: napóyćie pié w szedszy Iákob, gdy było ráno uyrwéy owce, á ták ie zaśię ná pasza źrzał Lia:
żeńcie.
25. Y rzókł do świekra swego:
8. Którzy odpowiedźieli: Niemo- Cóż iest, coś chćiał uczynić? Iząlim
żemy, áž sie wszytkié stáda zgro nie zá Rachelę tobie służył? Czemuś
madzą, y odwalimy kamień z wierz mię oszukał?
chu studnie, abyśiny napoili stáda.
26. Odpowiedźiał Lábán: Nie iest
g. leszcze mówili, á oto Ráchel to w zwyczáiu u nas, abyśiny pié
Iłrzychodźila z owcámi oycá swego: rwéy młodsze zá mąż wydawali.
>0 sámá pasła trzóde.
27. Wypełni tydźień dni tego złą
10. Która uyźrzawszy Iákob , á czenia: á aamći ytę drugą zá pracą,
wiedząc, iż 'bylá wuieczna śiostra ie która mi bedźiesz służył drugie śiedm
go, y owce Lábáná wuiá iego: od lat.
walił kamień, którym sie studnia
28. Przestał ná zdániu: á gdy ty
zawierała.
dźień minął, poiął Rachelę zá żonę:
2g. Któróy oćiec dał zá służebni
11. Y napoiwszy trzóde pocálo-’
wał ią: y poduiósszy głos płakał,
cę Balę.
12. Y oznaymił iéy, iž był bratem
3o. Y ták dostąpiwszy pożądane
oycá iéy , á synem Rebeki : á oná go wesela, miłość wtóróy przekładał
pospieszywszy sie powiedziała to nád pierwszą, służąc u niego drugą
oycu swému.
śiedm lat.
13. Który usłyszawszy, iż przy
51. A w idząc Pan, iż niedbał o Lia,
szedł Iákob syn śiostry iego, wybie- otworzył żywot iey, á śiostra niepło
żał przećiw iemu: y obłapiwszy go y dną została.
pocałowawszy w wiódł do domu
32. Która począwszy porodźiła sy
swego. A usłyszawszy przyczyny ná, y nazwała imię iego Ruben, mó
drógi,
wiąc: Uyźrzał Pan uniżenie moie,
14. Odpowiedźiał: Iesteś kość mo teraz miec bódźie miłował małżonek
iá y ciało moie. A gdy sie wypełni móy.
ły dni miesiąca iednégo,
33. Y zaśię poczęła y porodziła
15. Rzeki mu: Izaż, żeśmi brát, syná y rzekła: Iż usłyszał Pan, żem
dármo mi służyć będźiesz? powiedz pogardzona, dal mi tóż y tego, y
co zá wysługę chcesz wźiąć.
názwálá imię iego Symeon.
16. A miał dwie córce, imię stárSą. Y poczęła trzeci raz y urodźi
széy Lia: á młodszą zwano Ráchel. ła innego syná y rzekła: Y tą rażą
17. Ale Lia była ćiekących oczu: przyłączy sie ku mnie małżonek
Ráchel oblicza pięknego, y weyźrze- móy, gdyżem mu trzech synów unia wdźięcznógo .
rodźila: y dla tego nazwała imię ie
18. Którą miłuiąc Iákob, rzókł: go Lewi.
Będęć służył zá Ráchelę córkę two
55. Poczwartó poczęła y porodzi
ie młodszą, śiedm lat.
ła syná, y rzekła: Teraz iuż będę
ig. Odpowiedźiał Lábán: Lcpióy- wyznawać Pánu, y przełóż nazw ała
ći żeć ią tobie dam, niż inszemu go ludą, y przestała rodźić.
mężowi, mieszkay u mnie.
ROZDZIAŁ XXX.
20. Służył tedy Iákob zá Rachele
śiedm lal: á zdały mu sie kilka dni
O zawiści Ráchel ku Liey śiestrze
dla wielkićy miłości.
swćy w niepłodność'/, y o wspomnie
21. Y rzókł, do Lábáná: Day mi niu Rdńskim nd Rachel, d o poczę
żónę moie gdyż sie iuż czas wypeł ciu, y porodzeniu losephd. O zmowie,
nił, abych wszedł do nióy.
która sie slutá miedzy Łubdnem d
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Jakobem zd służbą iego. Y o zboga
18. Y rzekła: Dał mi Bóg zapłatę,
iżem dała sługę moię mężowi mé
ceniu Idko ba.
mu, y nazwała imię iego Issachar.
1. Widząc tedy Ráchel že niepło
19. Y zásie Lia począwszy poro
dną bylá , zayžrzálá śiestrze swéy, dziła szóstego syna,
20. Y rzéklá: Uposażył mię Bćg
y rzéklá mężowi swemu: Day mi
dzieci, ináczéy umře.
posagiem dobrym: luż y tym rázem
2. Któréy Iákob rozgniewany od będźie zemną małżonek móy, prze
powiedźiał: Zažein ia zá Bogá, który to żem mu urodźiła sześć synów: y
éie zzbáwil
zzbá-wil owocu žywotá
žvwntá twoiéffo?
<ćie
twoiégo? dla tego názwálá imię iego Zábulon.
3. A oná: Mam
dam, powieda, służeb21. Po którym urodźiła córkę
do niéy,
nice*Bale: winidź
__ -_____
„ áby poro- imieniem Dynę.
22. Wspomniał též Pan ná Rádźiła ná kolánách moich, ážebym
miájá syny z niéy.
chelę, y wysłuchał ią, y otworzył
4. Y dála mu Bale w małżeństwo: żywot iéy.
która,
23. Która poczęła y porod źiła sy
5. Gdy wszedł maž do niéy, poczę ná, mówiąc? odiął Bóg zelżywość
ła y porodziła syná.
moię.
6. Y rzekła Ráchel: Przysądził mi
24- Y názwálá imię iego Iozeph ,
Pan, y wysłuchał głos móy, dawszy mówiąc: Niech mi przyda Pan syná
mi syná. Y dla tego dała mu imię Dán. drugiego.
25. A gdy sie urodził Iozeph, rzekł
7. Y zaśie Bálá począwszy urodźiła drugiego,
Iákob do świekra swego: Puść mię,
8. Zá którego rzekła Ráchel: zró abych sie wróćił do oyczyzny y do
wnał mię Bóg z siostrą moia, y prze źiernie moiéy.
26. Day mi żony y dźieći moie.
mogłam, y nazwała go Nephtalim.
9. A poczuwszy Liá iż przestała zá którómći służył, żepóydę: ty
rodzić, Zelphe sługę swa mężowi wiesz posługę moię, którąći służył.
oddała.
27. Rzekł mu Lábán: Niechay
10. Która gdy po poczęciu poro nayde łaskę przed obliczem twoim:
dziła. syná,
Skutkiemém doznał tego, iż mi bło
11. Rzekła: Szczęśliwie, y dlate gosławił Bóg dla ćiebie:
go przezwała imię iego Gad.
28. Postanów zapłatę twoie, któ12. Porodziła též Zel phá drugiego. rąć dać mam.
29. A on odpowiedźiał: Ty wiesz
13. Y rzekła Liá: To ná błogosła
wieństwo moie: Błogosławioną bo- iáko mci służył, á iáko wielka'bylá
wiém zwać mię będą niewiasty. Y w rekach moich maiętność twoiá.
dla tego nazwała go Aser.
30. Małoś miał piérwéy, niżem
14-A Ruben wyszedszy czasu żni przyszedł do ćiebie: á teraz stałeś sie
wa pszenicznego ná pole, nalazł bogatym, y hłogosławiłći Pan ná
Mandragory: któré mátcé Liiéy przy przyszćie moie. Słuszna tedy rzecz
niósł. Y rzekła Ráchel: Day mi iest, abych též kiedy swóy dóm opa
trzył .
Cześć z Mandragor syná twego.
31. Y rzekł Lábán: Cóżći mam
15. Oná odpowiedziała: Małoć sie
z ieszcze zda, żeś mi odwabiła męża, dać? A on rzekł: Nie chcę nic, ále
áž ieszcze Mandragory syná mego ieśli uczynisz czego żądam, będę
chcesz pobrać. Rzekła Ráchel: Nie- ieszcze pasł, y strzegł bydła twego.
32. Obóydź wszystk ié trzody swochayže spi z to ba téy nocy zá Man
dragory syná twego.
ie, á odłącz wszytkić owce pstre
16. A gdy sie Iákob wracał pod nákrapianéy wełny: á cokolwiek *
wieczór z polá, wyszła przećiw ie- płowego hláchowánégo y pstrego bę
mu Liá, y rzéklá: Masz wnidź ydo dźie, ták między owcami iáko y mię
mnie: bom ćię zapłatą ziednálá so dzy kozami, będźie zapłata moiá.
35. Y odpowie mi iutro sprawie
bie zá Mandragory syná mego. Y
Spał z nią onéy nocy.
dliwość moiá, kiedy umowy czas
17. Y wysłuchał Bóg prośby iéy: y prziydźie przed tobą:” A wszytko co
nie będźie pstré áni blachowáné, áni
poczęła y porodziła syná piątego,
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płowe, ták miedzy owcami iáko y nów Lábánowych, mówiących: Po
kozami, złodźióystwo mi zadadzą.
brał Iákob wszystko co miał oćiec
04. Y rzeki Lábán: Wdzięcznie nász, á z iego inaiętnośći zbogaćiprziymuię czego zadasz.
wszy sie, zstał sie zacnym :
35. Y odłączył onégo dniá kozy y
2. K temu obaczył twarz Lábánoowce y hárány ostré y bláchowáné: wą, że nie bylá przećiw' niemu iáko
á wszytkę trzódę iednostáynéy ba wezorá y dziś trzeći dźióń,
rwy, to iest białey ábo czarnéy weł
3. A nawięcóy, że mu Pan mó
ny, oddał w rece synóm swoim.
wił : Wróć sie do źiemie oyców
36. Y uczynił pláč drógi ná trzy twoich: y do rodziny twoiéy, á będę
dni, między sobą á miedzy źięćiem, z tobą.
który pasł inne trzódy iego.
4. Posłał y wyzwał Rachelę y Lią
37. Iákob tedy nabrawszy prętów ná pole, gdzie pasł trzódy,
topolowych zielonych, y migdało
5. Y rzókł im: Widzę twarz oycá
wych, y jaworowych, obłupił ie wászégo, że nie iest przećiw mnie
mieyscámi: y odárszy skórki, w tych iáko wezorá y dziś trzeći dźióń: lecz
któré odárlé były białość sie poka Bóg oycá mégo był zemną,
zała: owé zaś lepak któré cálé były
6. Y sáiné wiecie, iżem ze wszy
zielone zostały, y ták tym sposobem tkich sił moich służył oyeu waszemu.
stálá sie barwa odmienna:
7. Ale y oćiec wász oszukał mie,
38. Y nakładł ich do koryt, gdzie y odmienił zapłatę moię po dźieśięć
lano wodę,áby przyszedszy pić trzó kroć: á przedśię nie dopuśćił mu
dy, miały przed oczyma pręty, á pa Bóg, aby mi szkodźił.
trząc ná nie poczynały.
8. Ieśli kiedy rzókł: pstre będą za
3y.' Y stało sie wr onym zagrzaniu płatą twoią, wszytkié owce rodźiły
złączenia, że owce patrzały ná pręty pstre przypłodki: kiedy zaś przeci
y rodziły bláchowáné, y pstre, y wnym obyczáiem mówił: Białe
różną farbą nákrapiáné.
wszytkié weźmiesz zá myto: wszy
40. Y rozdzielił stádo Iákob, y po tkié trzódy rodźiły białó.
łożył pręty w koryta przed oczy bárá9. Y odiął Bóg wszytek dobytek
nów: á wszytkié były białe y czarne oycá wászégo, á dał mi.
Lábánowé: inszé zaś wszytkié Iáko10. Gdy bowiem czas poczynania
bowé, rozdzieliwszy między sobą owiec przyszedł, podniosłem oczy
trzódy.
swé, y w idźiałem przez sen wstępu
41. Gdy tedy pierwsze przypuscze- jące samce ná samice pstré, y blá
nié do owiec bywało, kładł Iákob chowáné, y rozmáitéy bárwy.
pręty w koryta wód przed oczy bá11. Y rzókł Anyół Boży we śnie
ránów y owiec,áby zapatrzywszy sie do mnie: Iákobie? A iam odponá nie poczynały:
wiedźiał: Owom ia.
42. Ale kiedy pozdné przypusczá12. Który rzókł: Podnieś oczy
nié było, y poczećić poślednie, nie twoie, á obácz wszytkié samce
kładł ich. Y dostály sie któré były wstepuiacé ná samice, pstré, blá
pozdné Lábánowi, á ráné lákobowi. chowáné, y nákrapiáné. Bom wi43. Y zbogaćił sie on człowiek nie dźiał wszytko coć Lábán uczynił.
zmiernie, y miał trzód wiele, służeb
13. Iainći iest Bóg Bethel, gdźieś
nic y sług, wielbłądów y osłów.
námázal kamień, y szlubiłeś mi
szlub. Teraz tedy wstań, á wynidź
ROZDZIAŁ XXXI.
z téy źiemie wracaiąc sie do źiemie
Idkob nawięcey dby usłuchał Panu, narodzenia twego.
14- Y odpowiedźióły Piáchel y Liá:
zebra' się do oyczyzny kryiomko z
zonami y z dziećmi: Rachel bogi oy- Izaż ieszcze mamy iaką cząstkę w
cowé zdniosłd,yivywiodła oycá fore majętności y w dźiedźictwie domu
mnie szukdiącego. Potym z Pubunem oycá naszego?
15. Izaż nas zá obce nie poczytał,
lakob przymierze uczyniwszy, wró
y przedał, y ziadł zapłatę nasze?
cił się do stvego.
16 Ale Bóg odiał inaiętnośći oy
t. Potym gdy usłyszał słowa sy cá nászégo, y podał ie nam y synóm
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nászjin: á ták wszytko uczyń coc mawiasz: u kogokolwiek naydźiesz
Bóg przykazał.
Bogi twoie, niech zábit będźie przed
17. Wstał tedy Iákob, á wsadzi bracią naszą. Szukay, cokolwiek
wszy dzieci y zony swéná wielbłądy, twego u mnie naydźiesz, to wóźini.
poszedł.
To mówiąc, niewiedźiał żeby Rá
18. Y zabrał wszytkę maiętność chel ukrádlá bałwany,
swoię, y trzody, y czego iedno w
53. Wszedszy tedy Lábán do na
Mezopotńmiióy nabył, idąc do Izaa miotu Iákobá, y Liióy, y obu słu
ka oycá swego, do źiemie Cliáná- żebnic, nie nńlazł. A gdy w chodźił
neyskióy.
do namiotu Rachele,
ig. Ná ten czás poszedł był Lábán
54. Oná spieszno bałwany skrylá
strzyc owce, á Ráchel ukrádlá bał pod mierzwę wielbłądowe, y siadła
wany oycá swego.
ná nióy: á gdy wszytek namiot zma
20. Á Iákob niechćiał oznaymić cał, á nic nie nńlazł:
55. Rzekła inu: Niech sie nie gnie
świekrowi swemu, że uciekał.
21. A gdy poszedł ták sam, iáko wa Pan móy, żeć przed tobą po
wszytko do czego miał prawo, y wstać niemogę: bo według obyczaiu
przeprawiwszy sie przez rzeko, cią niewieśćiógo teraz ná mię przypadłe:
gnął ku górze Gáláád ,
y ták oszukana iest pilność szuká22. Dano znać Lábánowi dniá trze- iącógo.
56. A nadawszy sie Iákob z lukiem
ćićgo, żc uciekał Iákob.
25. Który wźiąwszy braćią swoię, rzókł: Prze którą winę moię y któ
gonił go przez śiedm dni; y pośći- ry grzech móy, takeś sie zapalił zá
gnął go ná górze Gáláád.
mną,
57. Y wymacałeś wszytek sprzęt
24- Y widział we śnie Bogá mó
wiącego do śiebie: Strzeż, abyś nic móy? Cóżeś nalazł ze wszytkiéy máprzykro nie mówił przećiw lákobo- ietnośći domu twego? położ tu przed
wi.
braćią moią y braćią twoią, á niech
25. Y iuż był Iákob rozbił namiot rozsądzą między mną á tobą.
ná górze: y gdy go on dogonił, z
38. Y przetóżem przez dwadźiebraćią swą, ná tóyże górze Gáláád śćia lat był z tobą? owcetwoie y ko
rozbił namiot.
zy nie były niepłodne, nie jadłem
26. Y rzókł do Iákobá: Czemuś báránów Irzódy twoióy:
5g. Anim ći porwanego od zwie
ták uczynił, żeś krom wiedzenia me
go zabrał córki moie, iákoby mie rza pokazowa!, iain wszystkę szko
dę nadgradzał: cokolwiek kradźieczem poimáné?
27. Przócześ bez wiadomości mo żą ginęło, ná mnieś śćigał.
ióy chćiał ućióc, áni dać mi znać,
40. We dnie y w nocy ćiórpiałem
żebym ćię. był odprowadził z wese gorąco y zimno, y niepostawał sen
lem y z pieśniami, y z bębny, y z ná oczach moich
cytrami?
41. Y takemći przez dwadźieśćia
28. Nic dopuśćiłeś, ábym pocálo- lat w domu twym służył; czterna
wal syny moie y córki: głupieś uczy ście zá córki, á sześć zátrzódy two
ie: Odmieniałeś też po dźieśięć kroć
nił: á teraz wprawdźie
29. Możeć ręka moiá złym oddać: zapłatę moie.
42. By był Bóg oycá mego Abra
ále Bóg oycá wászégo wczorá mi
rzókł: strzeż, abyś nie mówił prze hama, á boińźń Isááká nie była przy
mnie, snadźbyś mię był teraz pu
ćiw Iákobowi nic przykrego.
50. NiecJi ták będźie, chćiałoć sie ścił nágiégo: ná utrapienie moie, y
iácháčdo swoich, y pragnąłeś domu ná prace rąk moich, weyźrzał Bóg,
oycá twego: czemużeś pokradł Bogi y strofował ćię wczorá .
45. Odpowiedźiał mu Lábán: Cór
moie?
51. Odpowiedźiał Iákob: Zem od ki moie y synowie, y trzody twoie
ia chał bez wiadomość! twoióy, ba y wszystko to co widzisz, moie iest.
łem sie byś mi mocą nie pobrał có Cóż mam czynić synom y wnukóm.
moim?
rek twoich,
44- Pódźżę tedy, á uczyńmy przy02. A co mię w zlodźióystwie po
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4- Y przykazał im mówiąc: Ták
miérze: áby bylo ná świadectwo
rzeczećie pánu mému Ezawowi: To
miedzy mną á tobą.
45. Wźiął tedy Iákob kamień, y mówi brát twóy Iákob: u Lábáná
byłem gościem, y mieszkałem aż do
postawił ji ná znák:
46- Y rzekł bráéiéy swoiéy: Na dźiśieyszego dniá.
noście kamienia: którzy nanośiwszy
5. Mam woły, y osły, y owce, y
uczynili kupę, y iedli ná niéy :
sługi, służebnice, y szlę teraz posel
47. Którą nazwał Lábán kupą stwo do páná mego, abych nalazł
świadka: á Iákob, kupą świadectwa, łaskę przed obliczem twoim.
obá według wlasnośći iezyká swégo .
6. 1 wrócili się posłowie do Iá4<3. Y rzekł Lábán: Kupá tá bę- kobá, mówiąc: Przyszliśmy do Eza
dźie świadkiem między mną á tobą wá brátá twego, á oto pospiesza zádźiśia, y dla tego nazwano iestimię bieżóć ći ze cztérmi sty meżow.
iéy Gáláád, to iest, kupá świadka.
7. Zlękł sie Iákob bardzo: y prze
4y. Niecliay widzi y sadzi Pan mię straszony rozdźielił lud który z nim
dzy námi, gdy odóydźiemy od śiebie, był: także trzódy, y owce, y woły,
50. Ieśli bodziesz trapił córki mo y wielbłądy ná dwá hufca,
ie, y ieśli póymiesz insze żóny nad
8. Mówiąc: Ieśli przydźie Ezaw
nie: Niémasz tu inszego świadka do iednego hufcá, á poraźi ji, tedy
mowy nászéy oprócz Bogá, który hufiec drugi, który zostanie, będźie
obecnie patrzy.
zachowany.
51. Y rzekł zaśie do Iákobá: oto
g. Y rzékl Iákob, Boże oycá mégo
kupá tá y kamień, którym postawił Abraháma, y Boże oycá mégoIsááká:
między mną á tobą,
Pánie któryś mi rzekł: Wróć sie do
5ž. Świadkiem będźie: kupá tá źiernie twoiéy, y ná mieysce naro
mówię y kamień niech będźie ná dzenia twego, á uczynięć dobrze:
świadectwo, ieślibym ábo ia prze
10. Mnieyszy iestem niż wszystkie
szedł ią idąc do ćiebie, ábo ty prze smiłowania twoie, y prawdá twoiá
szedłbyś ią myśląc mi co złego.
którąś wypełnił słudze twemu . O
55. Bóg Abrahamów y Bóg Ná- lasce moiéy przeszedłem ten lordan:
chorów niech rozsądzi między námi, á teraz ze dwiema hufcami sie wra
Bóg oycá ich. Przyśiagł tedy Iákob cam.
przez boiaźń oycá swego Isááká:
11. Wyrwi mię z reki brátá mego
54. Y o barowa wszy ofiáry ná gó Ezawá, boć sie go bárzo boię: by
rze, wezwał bráéiéy swéy, áby iedli snadź przyszedszy nie pobił matki
chléb. Którzy náiadszy sie zostali z synami .
tám.
12. Tyś rzékl, żeś mi miał dobrze
55. A Lábán w nocy wstawszy po czynić y rozmnożyć naśienie moie
całował syny y córki swé y błogo iáko piasek morski, który prze mnó
sławił im: y wrócił sie ná mieysce stwo zliczon bydź niemoze.
swoie.
15. A gdy tám spał onéy nocy, oddźielił z tego co miał dáry Ezáwowi
ROZDZIAŁ XXXII.
bratu swemu.
14- Kóz dwieśćie, kozłów dwa
Idkob ^dniały uyźrzawszy, postał
dary bratu Ezau, d. zd ten czas z dźieśćia, owiec dwieśćie, y báránów
sdnio'em się mocował, y tam błogo dwadźieśćia.
15. Wielbłądźic źrzebnychzeźrzesławieństwo y odmienienie imiona do
biety
ich trzydzieści, krów czterdźie
stał.
śći, y byków dwadźieśćia, oślic dwá1. Iakób též szedł zaczęta drógą: dźieśćia, y ośląt ich dźieśięć.
y potkali go Anyołowie Boży.
16. Y posłał przez ręce sług swo
2. Które uyźrzawszy, rzekł: Obóz ich, każdą trzodę z osobná, y rzekł
to Boży: y nazwał imię mieyscá sługóm swoim; Idźćie przedemną: á
onégo Máhánáiin, to iest obóz:
niech będźie plac między stádem y
5. Posłał też y posły przed sobą stádem.
do Ezawá brátá swego do źiernie
17. Y przykazał pierw szemu, mó
Seir do krainy Edom.
wiąc: Ieśli potkasz brátá mego Eza5
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wá: á zopyta ćię czyieś ty? ábo,
gdźie idziesz? ábo, czyie to, co że
Idkobd Ezau łaskawie przyiął, y
ni es z?
ledwie sic dał uprosić, by od niego
18. Odpowiesz: sługi twego Iáko- ddry przyiął. Potym Ezau do Sehyr,
bá, dáry to posłał pánu memuEza- Idkob do Salem, kędy y rolą kupił, y
wowi: sam též zá námi idzie .
ołtarz Bogu wywiódł, rozeszli się.
ig. Także dal roskazánie wtórému
y trzeciemu, y wszystkim którzy
1. A podniósszy Iákob oczy swć,
gnáli stádá mówiąc: Témiž słowy uyźrzał Ezáwá iádacégo, á z nim
mówcie do Ezawá, gdy go znaydźie- czterysta mężów : y rozdzielił syny
Liiéy y Rácliel, y obu służebnic :
ćie.
20. Y przydaćie: Sam též sługa
2. Y postawił obie służebnice y
twóy Iákob idzie zá námi, mówił dźieći ich ná przodku: áLia y syny
bowiem, ubłagam go dárámi które iéy ná wtórym mieyscu: Rachele
uprzedzáia, á potym go uyźrzę, owa zaś y Iozephá ná ostatku.
sie zmiłuie nademną.
5. A sam wprzód idąc pokłonił
21. Uprzedziły tedy przed nim dá sie áž do źiemie śiedm kroć, áž nádry, á sam został onéy nocy w obozie . iáchal brát iego.
22. A wstawszy w czás, wźiął
4- Bieżąc tedy Ezaw przećiw bra
dwie żenie swé, y tylész służebnic tu swemu, obłapił go: y śćiskaiąc
z iedenaśćią synów, y przeprawił szyię iego, y całuiąc płakał.
sie przez bród lábok.
5. A podniósszy oczy, uyźrzał
20. Y przeprowadźiwszy wszy
niewiasty y dźieći ich, y rzókł: A
stko, co do niego należało,
ći, co zacz są? á ieśli do ćiebie na
24- Został sam: á oto mąż hiódźił leżą ? Odpowiedźiał: Drohióżdżek
sie z nim áž do zarania.
iest, który darował Bóg mnie słu
25. Który widząc, iż go nie mógł dze twemu.
przemóc, dotknął sie żyły biodry ie
6. A przybliżywszy sie służebni
go, á natychmiast uschła:
ce y synowie ich, nakłonili sie .
26. Y rzókł do niego: Puść mię,
7. Przystąpiła též Lia z dźiećmi
bo iuż wschodźi zorza . Odpowie- swymi: á gdy sie takież pokłonili,
dźial: Niepusczę ćie áž mi błogosła ostateczni Iozeph y Ráchel pokłon
uczynili.
wisz .
27. Y rzókł: Co zá imię twoie?
8. Y rzeki Ezaw: Cóż to zá huty
odpowiedźiał: Iákob.
którém potkał? Odpowiedźiał: abych
28. A on rzókł: Żadną miarą nie znalazł łaskę przed pánem moim.
będźie názwáné imię twoie Iákób,
9. A on rzókł: Mam dosyć bracie
ále Izrael: bo ieśliś przećiw Bogu móy, mióy ty swoię.
był mocnym, daleko więcey prze
10. Y rzókł Iákob: Niechćióy ták
ćiw ludźióm przemożesz.
proszę: ále ieślim znalazł łaskę w
29. Spytał go Iákob: Powiedź mi, oczácíi twoich, prziymi mály dar z
iákim ćię imieniem zową? Odpowie ręku moich: bom ták widźiał obli
dźiał. Przecz sie pytasz o imieniu cze twoie, iákobym widźiał oblicze
moim? Y błogosławił mu ná onym- Boże. Bądź mi lutośćiw,
że mieyscu.
11. A prziymi błogosławieństwo,
30. Y nazwał Iákob imię onógo któróm ći przyniósł, y któré mi da
mieyscá Phánuel, mówiąc: Widźia- rował Bóg daiący wszytko. Ledwie
łem Boga twarzą w twarz, á zba zá przymuszeniem braterskim,prziywiona iest duszá moiá .
muiąc,
31. Y wnet mu wzeszło słońce
12. Rzókł: Iódźmy pospołu, ubę
skoro przeszedł Phánuel: á on chra- dę towarzyszem drógi twoióy.
mał ná nogę.
13. Y rzókł Iákob: Wiész pánie
32. Dla któróy przyczyny nie iadá- móy, że drohióżdżek młodźiuśienki,
ią żyły synowie Izrael, która usch- owce též y krowy cielne mam z so
nelá w biedrze lákobowéy , áž do bą: którym ieśli gwałt uczynię w
dniá dźiśieyszego: iż sie dotknął ży chodzeniu, odéyda mi iednégo dniá
ły biodry iego, y zmartwiała.
wszytkié stádá.
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7. Oto synowie iego przychodźili
14. Niech wprzód iedźie pan móy
fjrzed sługą swoim: á ia póydę z z polá: y usłyszawszy co sie stało,
ekká zá nim w tropy iego , iáko rozgniewali sie bárzo , przeto że
obaczę, że nadeży móy drobióżdżek, sprosną rzecz uczynił w lsráelu, á
zgwałćiwszy córkę Iakobowę, nieaż prziydę do páná mego do Seir.
przystoyną rzecz zbroił.
15. Odpowiedźiał Ezaw: Proszę,
8. Mówił tedy Hemor do ni«h: Du
ćię, niechay wżdy z ludu, który iest
zemną, zostaną towarzysze drógi szá Sichem syná mego spoiła sie z
twoiéy. A on rzókł: Nie potrzeba te córką waszą: dayćie mu iązażonę:
g. A póymuymy sie z obu stron:
go: tylko mi tego trzebá, ábym nálazł łaskę przed obliczem twoim pá córki wászé W) dayćie zá nas, á córki
nászé póymuycie:
nie móy.
16. Wrócił sie tedy onégo dniáE10. A mieszkayćie z námi. Ziemia
zaw drógą, którą był przyiachał, do w mocy -wászéy iest, sprawuyćie,
Seir.
liandiuyćie, á osadzayćie ią.
. 17. A Iákob przyszedł do Sochot:
11. Ale y Sichem rzókł do oycá, y
gdzie zbudowawszy dóm, á rozbi do braćióy ióy: Niech naydę łaskę u
wszy namioty, nazwał imię mieyscá was: á co iedno postanowićie to dam:
onégo Sochot, to iest namioty.
12. Podwyszćie wiáná,y dárów żą18. Y przeszedł^do Salem miástá dayćie, á chętnie dam co zachcećie:
Sichimczyków, któré iest w źiemi tylko mi dayćie dzieweczkę zá żonę.
Chánáneyskiéy, potym iáko sie
13. Odpowiedźieli synowie Iákobá
zwróćił z Mezopotámiiéy Syriyskiéy, Sichemowi y oycu iego ná zdradzie,
y mieszkał przy miasteczku.
roziadszy sie o zgwałcenie siostry:
ig. Y kupił sztukę polá, ná któ14- Niemożemy uczynię czego żąréy hył rozbił namioty , od synów daćie, áni dać siostry nászéy człowie
llemorá oycá Sichemowégo, zá sto kowi nieobrzezánému: co sie niegoiágniat,
dźi, niesłuszna y obrzydła rzecz u
20. Y zbudowawszy tám ołtarz, nas.
wzywał ná nim namocnieyszégo
15. Ale ták sie możem porównać,
Bogá Izrael o wégo.
ieśli zechcećie bydź nam podobni, á
obrzeże sie między wami każdy męż
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czyzna:
16. Tedy damy, y weźmiemy wzaDla gwałtu który się Dynie stał,
Sychomowie naprzód się obrzezali : iem córki wászé y nászé: y będzie
potym od synów Idkobowych byli my mieszkać z wami, y będziemy
wygładzeni, y miasto zburzono: dla ludem iednym:
17. Lecz ieśli sie obrzezáé nie
czego wzdam Iákob syny swe Symeobędziecie chćieli, weźmiemy córkę
na y Lewi pofukał.
nasze, y odóydźiemy.
1. Y wyszła Dyná córká Liiéy, áby
18. Podobało sie podanie ich Heoglądała niewiasty onéy kráiny.
morowi y Sichemowi synowi iego:
2. Którą uyźrzawszy Sichem, syn
ig. Y nie odłożył młodźieniec, że
llemorá lleweyskiégo, książę onéy by niemiał záraz uczynić, o co pro
źiemie, rozmiłował sie iéy: y po szono: miłował bowiem bárzo onę
rwał, y spał z nią, gwałt uczyniwszy dźieweczkę, á sam był zacny we
wszystkim domu oycá swego.
pannie.
3. Y spoiła sie z nią duszá iégo, á
20. Y wszodszy w bronę mieyską
smutną ubłagał lágodnémi słowy.
mówili do ludu:
21. Mężowie ći spokoyni są, á
4- Y szedszy do llemorá oycá swe
go, rzókł: Weź mi mi tę dźieweczkę chcą mieszkać z námi: niech hánzá żonę.
dluią w źiemi, y niechay ią sprá5. Co gdy usłyszał Iákob w nieby- wuią, która będąc szeroka y przetnośći synów, y około pasze bydła strona, sprawców potrzebuje: córki
zabawionych, milczał aż sie wróćili. ich będźiemy brać zá żony, á nászé
6. A gdy wyszedł Hemor oćiec Si- im dawać będźiemy.
22. ladná rzecz iest, którą sio nam
vhemów, áby mówił z lákobem,
3*
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odwłóczy rzecz ták dobra: ieśli o3. Wstańćie, á wstąpmy do Bethel,
brzeżemy mężczyzny nászé, narodu abyśiny tám uczynili ołtarz Bogu,
obyczáiu ňászláduiac :
który mię wysłuchał w dzień utra
23. Y maiętność ich, y bydła, y pienia mego, y był mi towarzyszem
co iedno mája*, nászé będą: ná to drogi moiéy.
tylkopozwólmy, á mieszkáiac spo
4- Oddali mu tedy wszytkić Bogi
łem, ieden lud uczynimy.
cudzé któré mieli, y nausznice któré
24. Y zezwolili wszyscy, obrze- ná uszach ich były: á on wkopał ie
zawszy wszytkić mężczyzny.
pod Terebintein, który iest zá mia
25. Ale oto dniá trzećiego, gdy stem Sichem.
naćięższa boleść z ran bywa: po
5. A gdy wyiácháli, strach Boży
rwawszy dwá synowie lákobowi, napadł wszytkić okoliczne miástá,
Symeon. y Lewi braćia Dyny mie że nie śmieli gonić odchodzących.
cze, weszli do miástá śmiele: y
6. Przyszedł tedy Iákob do Luzy,
pobiwszy wszytkę mężczyzn*,
która iest w źiemi Chánáneyskiéy,
26. Hemorá y Sychémá wespół przezwiskiem Bethel,sam y wszytek
zamordowali, wziąwszy z domu Sy- lud z nim:
chemá Dyne śiostrę swoię.
7. Y zbudował tám ołtarz, y na
27. A gdy oni wyszli, przypadli zwał imię onégo mieyscá, Dóm Bo
ná pobite drufizy synowie lákobowi: ży, bo mu sie tám Bóg był ukazał,
y splądrowali miásto ná pomstę gdy ućiekał przed bratem swoim.
zgwałcenia.
8. Tegoż czasu umarła Dcborá
28. Owce ich, y rogáté bydła, y mámká Rebeczyná, y pogrzebioná
osły, y wszytko pustosząc, co w do- iest ná dole Bethel pod dębem: y
mićch y ná polach było.
nazwano imię onégo mieyscá dąb
29. Dziatki też ich y żóny w nie płaczu
wola zahráli.
’ o. Y ukazał sie powtóré Bóg lá
30. Co gdy zbroili śmiele, Iákob kobowi, gdy sie wróćił z Mezopotárzékl do Symeoná y Lewi: Záfráso- miiéy Syriyskiéy, y błogosławił mu,
waliśćie mię, y przywiedliśćie mię
10. Mówiąc: IXie będźiesz wiecćy
w ohydę Chánaneyczykóm y The- zwań Iákobem: ále Isráel bedźie
rezeyczykóm, obywatelom tćy zie imię twoie. Y nazwał go Isráelem,
mie. Nas niewiele, oni zgromadzi
11. Y rzekł mu: lam Bóg wszech
wszy sie porażą mię, y zginę ia, y mogący, rozradzay sie y mnóż sie,
dóm móy:
narody y ludźie narodów będą z
31. A oni odpowiedzieli: Izali ćiebie, królowie z biódr twoich wyiáko wszetecznice mieli źle używać nidą.
śiostry nászéy?
12. Y źiemię, którąm dał Abraha
mowi y lsáákowi,dam tobie,y nasie
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niu twemu po tobie.
13. Y odszedł od niego.
Zakopawszy bałwany Idkob przy
14- A on postawił znák kamienny
Sychem, zd roskazdniem Pańskim
szedł do Bethel: tum Rachel przy ná mieyscu gdźie z nim Bóg mówił:
porodzeniu Beniamina umarła: Ruben ofiáruiac ná nim mokré ofiary, y
Z Rdla spał: Łiczbd synów Idkobo- leiąc oliwę,
15. 3 názywáiac imię onégo miey
wych: y Isddk przy Synoch umarł.
scá Bethel.
1. Tym czasem mówił Bóg do Iá16. A odszedszy z támtad, przy
kobá: Wstań á wstąp do Bethel, y szedł czasu wiosny do ziemie, która
mieszkay tám, á uczyń ołtarz Bogu, wiedźie do Epbraty: w którćy gdy
któryć sie ukazał, kiedyś ućiekał sie Ráchel roclzac pracowała
przed Ezáwem bratem twoim.
17. Dla trudność! porodzenia, po
2. Iákob tedy zezwawszy dóm częła w niehespieczeństwie bydź : y
wszytek swóy, rzekł: OdrzuććieBogi rzekła iéy bábá: Nie bóy sie, bo y
cudze, którzy w pośrzodku was są, tego syná bedźiesz miała.
á oczyśććie sie, y odmieńcie szaty
18. A gdy wychodźiła duszá iéy
wasze.
od boleśći, y gdy iuż śmierć nádcho-
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dźiła, nazwała imię syná swégo Be- którzy sie urodzili w źiemi Chánánoni, to iest, syn boleśći moiéy: á neyskiey.
oćiec nazwał go Beniamin, to iest
6. Y wźiął Ezaw żony swoie, y
syn prawice.
syny y córki, y wszytkié dusze do
ig. Umarła tedy Rachel, y pogrze- mu swégo, y maiętność, y bydło, y
bioná iest ná drodze, która wiedzie wszytko co mógł mieć w źiemi Chádo Ephraty, tá iest Bethlehem.
náneyskiéy: y poszedł do inszéy
20. Y postawił Iákob znák ná gro kráiny, y odszedł od brátá swégo
bie iéy: tenči iest znák grobu Rá Iákobá.
chel, áž do dniá dźiśieyszego.
7. Bo byli bárzo máietni, á mie
21. A wyszedszy z támtad, rozbił szkać pospolu nie mogli: y nie mo
namiot, zá wieżą stádá.
gła ich znieść źiemia pielgrzymowa
22. A gdy mieszkał w onéy krai nia ich, dla mnóstwa trzód.
nie, poszedł Ruben y spał z Bála
8. Y mieszkał Ezaw ná górze Seir,
nałożnicą oycá swégo: co iemu nie ten iest Edom.
táyno było. A było synów lákobog. A té są pokolenia Ezáwá oycá
wych dwanaście.
Edom ná górze Seir,
20. Syitowie Liiéy: pierworodny
10. Y té imiona synów iego. Eli—
Ruben, y Syrneon, y Lewi, yludás, pház syn Ady żony Ezaw: Ráhuel
y Isáchár, y Zábulon.
zaś syn Básemáth żony iego.
24- Synowie Rachel, Iozeph, y
11. Y byli synowie Ełiphązowi:
Beniamin.
Theman, Omár, Sepho, y Gáthám,
25. Synowie Bále sługi Ráchel, y Genez.
Dán, y Nephtali.
12. A Thámná była nałożnica
26. Synowie Zelphy, sługi Liiéy, Elipházá syná Ezaw: która mu uro
Gad y Aser: ći są synowie lákobo- dziła Amálechá. Ci są synowie Ady
wi, którzy sie mu urodzili w Mezo- żony Ezáwowéy.
potámiiéy Syriyskiéy.
10. A synowie Ráhuel: Náháth, y
27. Przyszedł též do Isááká oycá Zárá, Sámmá, y Mezá. To synowie
swégo do Mámbre miástá Arbee, to Básemáth żony Ezáwowéy.
iest Hebron: gdźie był gośćiein Abra
14. Ci též byli synowie Oolibamy,
hám y Isáák.
córki Any, córki Sebeonowéy, żony
28. Y spełniło sie dni Isáákowych Ezáwowéy, któré mu urodźiła, le
sto ośmdźieśiąt lat.
hus, y Ihelon, y Korę:
29. Y stárzawszy sie umarł, y
15. Té książęta synów Ezáwoprzyłożon iest do ludu swégo stáry y wych: synowie Elipházá pierworo
dni pełen: y pogrzebli go Ezaw y dnego Ezáwowégo: kśiążę Theman:
Iákob synowie iego.
kśiaże Omár: kśiaże Sepho: kśiaże
Kęiieź,
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16. Kśiążę Korę, kśiaże Gáthám,
kśiążę
Amálech. Ci synowie Elipház
Ezau dla wielkiey obfitość! z zoną
y z dźiećmi odszedł od Ldkobd brata, w źiemi Edomskiéy, y ćiż synowie
swégo. Rod tez wszystek Ezau w Ady:
17. Ci zaś synowie Ráhuelá syná
książętach y iv królach opisuie.
Ezáwowégo: kśiaże Náháth, kśiaże
1. A té są rodzáie Ezáwowé, ten Zárá, kśiążę Sámmá, kśiaże Mezá.
iest Edom.
A té kśiążęta Ráhuelá w ziemi E2. Ezaw poiął żony z córek Chá- domskiéy. Ci synowie Básemáth
náneyskich: Ade córkę Eloná He- żony Ezáwowéy.
theyskiego, y Oolibáme córkę Any,
18. Ci lepak synowie Oolibamy
córki Sebeoná Ileweyskiégo;
żony Ezáwowéy, Kśiaże lehus ,
5. Y Básemáth córkę Ismaelowę kśiaże Ihelon,kśiaże Korę,té kśiążę
śiostrę Nábáiáthowe.
ta Oolibámy córki Anei żony Ezá
4. Y urodźiła Adá Elipházá: á Bá wowéy.
semáth urodźiła Ráhuelá:
19. Ci są synowie Ezáwowi, y ći
5. Oolibamá urodźiła lehus, y Ihe- kśiążęta ich: Ten iest Edom.
lon, y Koře. Ci synowie Ezáwowi:
20. Ci zaś synowie Seir Horrey-
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czyká mieszkańcy vr źiemi: Lotán, ich: książę Thamná, książę Aluá,
y Sobal, y Sebeon, y Aná,
książę Ietheth,
21. Y Di son, y Eser, y Disan. Té
41. Kśiaże Óolibámá, kśiaże Elá.
książęta Horreyskie, synowie Seir w książę 1 hi non,
źiemi Edom.
42. Kśiaże Kenes, książęThemán,
22. Y byli synowie Lotán: Hory, książę Mábsár,
▼ Ilemán. A siostrá Lotánowá bylá
45. Książę Mágdiel , kśiążę Hi—
Tháinná.
rám: té książęta Edomskié, mie
23. A ći synowie Sobálowi: Aluan, szkające w źiemi panowania swégo:
y Mánáhát, y Ebál, y Sepho, y Onáin. Ten iest Ezaw očiec Idumeyczyków.
24- Ci zaś synowie Sebeon: Aiáy
Aná. Ten iest Aná, który wynalazł
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cieplice ná puszczy, gely pásl osly
Joseph gdy swémi sny brdty na się
Sebeoná oyca swégo.
więcćy zruszył, ledico ze nie zdbit
25. A miał syná Dysoná y córkę od nich: zd radą ludy, przedan pié
Oolibamę.
rwéy Ismdélitom, od oycd opłakanym
26. A ći synowie Dyson: Hámdan, w ^Legyptćie zdprzedan potym Putyy Eseban, y Iethram, y Charan.
fdrowi.
27. Ci zaś synowie Eserowi: Báláán, y Zawán, y Akan.
1. A Iákob mieszkał w źiemi
28. A Dysan miał syny: Ilusá y Chánáneyskiéy, w któréy očiec iego
Arámá.
był gościem.
2g. Té kśiążęta Horreyczyków:
2. A té są pokolenia iego: Iozeph
kśiaże Lotan, kśiaże Sobal, kśiaże gdy miał szesnaście lat, pásl trzódę
Sebeon, kśiaże Aná,
z bracią swą ieszcze pacholęciem:
30. Książę Dison, książę Eser, y był z synami Bale y Zelphy, żón
książę Disan: té kśiążęta Horrey oycá swégo: y oskarżył bráčia swą.
czyków, którzy roskázowáli w źiemi przed oycem o grzech bárzo sprosny.
Seir.
3. A Isráel miłował Iozepliá nád
31. A Królowie którzy królowali wszystkie syny swé, przeto, iż go
w źiemi Edom, piérwéy niżli mieli był w starości swéy urodźił: y uczy
królá synowie Isráelscy, byli či:
nił mu suknią wzorzystą.
32. Bělá syn Beorów, á imię
4- Y widząc bráčia iego, że go mi
miástá iego Denábá.
łował oćiec nádewszystki syny: nie33. A umarł Bela, y królował mia nawidźieli go, y nieinogli nic łaska
sto niego lobáb, syn Zárégo z Bosry. wie z nim mówić.
34- A gdy umarł lobáb, królował
5. Przydało sie též, iż sen który
miasto niego Ilusam z źiemie The- widział, powiedał bráciéy swéy: co
mánczyków.
było przyczyną więtszey nienawiśći.
35. Po tego tóż śmierci, królował
6. Y rzókł do nich : słuchayćie snu
miasto niego Adád syn Bádádów, mego, którym widział.
który poraził Mádiáná w krainie
7. Zdálo mi sie żeśmy wiązali
Moáb: á imię miástá iego Awith.
snopy ná polu: á snop móy iákoby
36. A gdy umarł Adád, królował powstał y stanął, á wászé snopy
miasto niego Semlá z Másreki.
około stoiące kłaniały sie snopowi
37. A po tego též śmierći, królo memu.
wał miasto niego Saul od rzeki Ro8. Odpowiedźieli bráčia iego: Izali
hobolh.
królem naszym będźiesz? ábo pod
38. A gdy y ten umarł, nastąpił ná dáni będźiemy państwu twemu? Tá
królestwo Bálánán syn Achoborów. tedy przyczyna snów y mów, za
3g. A po iego też smierči królo zdrości y nienawiśći żagwie przy
wał miasto niego Adár, á imię miá dawała.
stá iego Phau: á żonę iego zwano
g. Widźiał též y drugi sen, który
Meetabel, córká Mátred córki Me- Sowiádáiac bráciéy, mówił: VVizááb.
źiałem przez sen, iákoby mi sio
4<>. Té tedy iinioná kśiążąt Ezaw słońce y kśiężyc y iedenaśćie gwiazd
według rodzáiów,y mieysc,y imión kłaniało.
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10. Co gdy oycu swemu y bráéiéy
26. Rzekł tedy Iudas do bráéiéy
swéy powiedźiał, złaiał go oćiec iego swéy: Cóż nam pomoże, ieśli żay rzekł: Cóż sie rozumie przez ten biiemy brátá nászégo y záláiemy
sen któryś widział? Izali ia y mátká krów iego?
twoiá y bracia twoi kłaniać ći sie
27. Lepiéy że go przedamy Ismáebędziemy do źiernie?
litom, á řece nasze niech sie nie
11. Zayźrzeli mu tedy bracia iego: mazą,hrat bowiem y ćialo nasze iest:
i oćiec milcząc rzecz uważał.
y przyzwolili braćia ná mowy iego.
12. A gdy bracia iego, pasąc bydło
28. A gdy miiáli Mádiánitowie
oycá swégo, mieszkali w Sichem,
kupcy, wyciągnąwszy go z studnie,
13. Rzekł do niego Isráel: Braćia
rzedáli go Ismáelitóm zá dwátwoi pasą owce w Sichimie: pódź,
źieśćia srebrników, którzy go za
poslę ćię do nich.
wieźli do Aegyptu.
14- Który gdy odpowiedźiał: Go29. Y wróćiwszy sie Ruben do
tówein, rzekł mu: Idź, á obacz ieśli studnie nie nalazł chłopięcia:
sie wszystko szczęśliwie powodźi
5o. Y rozdárszy odźienió, idąc do
bráéiéy twoiéy y bydłu: á day mi bráéiéy swéy rzekł: chłopięćia nie
znać co sie dźieie.
widać, á ia dokąd póyde?
15. Posłany z doliny Hebron przy
3i. Y wzięli suknię iego, y we
szedł do Sichem: y nadszedł go ie- krwi kozlecéy, któré byli zabili, oden mąż błądzącego po polu, y spy moczyli.
tał czegoby szukał:
52. Posławszy którzyby ią donieśli
16. A on odpowiedźiał: Bráéiéy do oycá, y mówili: Tęśmy naleźli:
inoiéy szukam: powiedz mi kędy ogląday ieśli iest suknia syná twego,
pasą trzódy.
czy nić.
17. Y rzekł mu mąż: Odeszli z
55. Którą poznawszy oćiec, rzékl:
mieyscá tego: á słyszałem ie mó Suknia syná mego iest, źwiórz owiące: Pódźmy do Dotháin. Poszedł krutny ziadł go, bestia pożarła lotedy Iozeph zá bracią swoią y ná- zephá.
lazł ie w Dotháin.
54- Y rozdárszy száty, oblókł sie
18. Którzy uyźrzawszy go z dale w włośienicę, plącząc syná swégo
ká, niżli przyszedł do nich, myślili przez długi czás.
go zabić:
35. A gdy sie zeszły wszytkić
19. Y mówili do śiebie: Onoć dźieći iego, áby ulżyli żalu oycoidzie widosen:
wskiégo, niechćiał przypuśćić poćie20. Pódzćie zábiymy go y wrzuć szenia, ále rzékl: Zstąpię do syná
my do studnie stáréy: y rzeczem zły mego plącząc do piekła: A gdy on
zwierz go pożarł: á tám sie pokaże, ták trwał w żałobie,
co mu pomogą sny iego.
36. Mádiánitowie przedáli Iozephá
21. Co usłyszawszy Ruben, starał w AegyptćiePutipharowi trzebieńco
sie wybawić go z rąk ich, y mówił: wi Pháráoná hetmanowi żolnier22. Nie zabiiayćie dusze iego, áni stwá.
wylewayćie krwie, ále wrzuććie go
do studnie téy, która iest ná puszczy,
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á ręce wasze zachowayćie niewinne:
Iudas miał trzy syny z zoną Chdá to mówił, chcąc go wyrwać z ręku
ndneyską: Dwiema dał Thdmdr, d
ich y wrócić oycu swemu.
po
śmićrći ich sam ią, niewiedząc,
23. Wnet tedy skoro przyszedł do
poznał, y miał Fdres y Zdram.
bráéiéy swéy, zewlekli go z onéy
suknie długiey y wzorzystéy,
1. Tegóż czasu odszedszy Iudas
24. Y wpuśćili go do studnie stá od bráéiéy swéy, zstąpił do mężd
réy, która nie miała wody.
Odollámitskiégo ná imię Ilirám.
25. A uśiadszy áby iedli chléb,
2. Y uyźrzał tám córkę człow ieka
uyźrzeli Ismáelily podróżne iadąc z Chánáneyskiégo imieniem Sue: y
Gáláad, y wielbłądy ich niosące ko poiąwrszy zá żonę, wszedł do niéy.
rzenić, y resinę, y staktę do Aegy3. Która poczęła y porodziła syná,
ptu.
y nazwał imię iego Her.
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4- Y zaśię począwszy płód naro dasz zastawę aż przyszlesz, co odzonego syná nazwała Onan.
biecuiesz.
5. Porodziła też trzeciego: którego
18. Rzékl Iudás: Co chcesz żebym
nazwała Sela, po którego narodzeniu ći dal w zastawie? Odpowiedžiálá:
więcey rodzic przestała.
Pierścień twóy, y manellę, y laskę,
6. A Iudás dał żonę pierworo którą w ręce trzymasz. Ná iedno
dnemu swemu ller, imieniem Thá tedy zeszćió niewiasta poczęła.
lii ár.
ig. Y pow stawszy poszła: y złoży
7. A ller był pierworodny ludy wszy odźienió, któró ná sobie miała,
złośliwy przed oblicznośćia Tańska: oblokła sie w szaty wdowslwá.
y od mego zabit iest.
20. Y posłał Iudás koźiełka przez
8. Rzókł tedy Iudás do Onaná sy pástérzá swego Odollámite, áby ode
ná swégo: V nidź do żony brátá brał zastawę, którą był dał nie
twégo, á złącz sie z nią, abyś wzbu wieście: który nie nálazszyiéy,
dził naśienió bratu twemu.
21. Pytał ludźi mieyscá onógo:
g. On widząc, że sie nie iemu sy Gdźie iest niewiasta, która śiedźiała
nowie rodzić mieli, gdy wchodził do ná rostáiu. A gdy wszyscy odpowie
żony brátá swégo, wypuszczał na dźieli, że nie bylá ná tym mieyscu
śienió ná źiemię, aby sie dźieći imie nierządnicą:
niem brátá iego nie rodziły.
22. Wróćił sie do ludy y rzókł mu:
10. Y z tóy przyczyny zabił go Nie nálazlem ióy: lecz y ludźie miey
Tan, że rzecz brzydliwą czynił.
scá onógo powiedáli mi, że tám ni
11. 3 przetóż rzókł Iudás Thámá- gdy nie śiedźiała wszetecznica.
rze niewiastce swoióy: Bądź wdową
23. Rzókł Iudás: Niechże sobie
w domu oycá twégo aż urośćie Selá ma: klamstwá iście nam zádác niesyn móy: bał sie bowiem by y on może, iam posiał koźle, któróm był
nie umarł, iáko braćia iego. Która obiecał, á tyś iey^ie nalazł.
poszła, y mieszkała w domu oycá
24. Alić po trzech mieśiącacli po
swégo.
wiedźiano ludźie, mówiąc: Wystą
12. A gdy minęło wiele dni, umar piła Thámár niewiasťká twoiá, y zda
ła córka Suego żona Iudásowá: któ sie, że sie żywot ióy wzdyma. Y rzókł
ry po żałobie wźiąwszy pocieszenie, Iudás: Wywiedźćie ią, áby bylá spa
szedł do strzygących owce swó sam lona.
y Iłiras owcarz trzody Odollámitá,
25. Która gdy wiedźiono ná śmierć,
do Thámnás.
»
posłała do świekra swego, mówiąc:
13. 3 powiedźiano Thámárze, że Z tego męża, którego tó rzeczy są,
świelier ióy idźie do Thámnás ná iam poczęła: poznay cziy to piestrzyżenie owiec.*
rśćión, y mánellá, y laská.
14- Która złożywszy szaty wdo28. Który poznawszy swó dáry
wstwa,wźięła ná śię rąbek, áodmie rzókł: Sprawiedliwsza nád mię,żem
niwszy száty, uśiadła ná rostáiu ióy nie dał Seli synowi mému.Wszádrógi, która wiedźie do Thámnás: kóż więcóyńóy nie uznał.
dla tego, że iuż był dorósł Selá, á nie
27. A gdy przychodźił czas poro
wźieła go zá męża.
dzenia, ukazały sie bliźnięta w ży15. Którą uyźrzawszyIudás,mnie woćie: á w samym wychodzeniu
mał żeby była wszetecznica: ho bylá dźiatek, ieden wyśćibił reke, ná
nákrylá twarz swoię, áby ióy nie- któróy bába uwiązała nić czerwoną,
poznano:
mówiąc:
16. Y wszedszy do nióy, rzókł:
28. Ten naprzód wynidźie.
Dopuść mi ábym miał sprawę z to
29. Ale gdy on zaś wciągnął rękę,
bą: bo nie wiedźiał, żeby iego nie- wyszedł drugi: y rzekła niewiasta:
wiastká bylá.
czemu przeiwáná iest dla ćiebie
17. Która gdy odpowiedźińła: Co przegroda? y z tóy przyczyny na
mi dasz, żebyś zażył obcowania zwano imię iego Phares.
mego ? Rzókł : Poszlęć koźiełka
30. Potym wyszedł brát iego, ná
z trzód. A gdy zaś oná rzekła: którego ręce była nić czerwona; któ
Dopusczę czego chcesz, ieśli mi rego nazwała Zarą.
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ROZDZIAŁ XXXIX.
13. A gdy uyźrzała niewiasta szatę
Gdy się Iozephowi na wszem szczę w rękach swoich, á iż była wzgar
śliwie wodziło, Pani gdy go pożyć nu dzona,
14- Zawołała do śiebie ludzi domu
nierząd nie mogła, oskarżyła go przed
Panem, cl on do ćiemnice go wrzućił, swégo, y rzekłń do nich: Oto wpro
wszdkze y tam Pan Pog go nieopu- wadził męża llebreyczyká, áby nas
náigrawal: w szedł do mnie, áby le
śćił.
żał zemną: á gdym ia zakrzyknęła,
1. Iozeph tedy był zawiedźion do
15. Y usłyszał głos móy: zostawił
Aegyptu, y kupił go Putiphar, trze płaszcz którym trzymała, y ućiekł
bieniec Pháráonów, hetman woyská, precz.
maž Aegyptiánin z ręku Ismáeli16. Ná znák tedy wiary, płaszcz
tów, od których był przywiedziony. zatrzy many ukazała mężowi, gdy sie
2. Y był Pan znini,y był mężem we wrócił do domu,
wszystkim szczęśliwie postępuiąc:
17. Y rzekła: Wszedł do mnie nie
y mieszkał w domu páná swego,
wolnik Ilehreyczyk, któregoś przy
3. Który bárzo dobrze wiedział, že wiódł, áby mię nagrawał:
Pan iest z nim, áiž wszytko co czy
18. A gdy usłyszał żem wołała,
nił, on szczęścił w ręku iego.
zostawił płaszcz którym trzymała, y
4- Y nalazł Iozeph łaskę przed ućiekł precz.
pánem swoim, y służył mu: od któ
19. To usłyszaw szy Tan, á na
rego będąc przełożonym nád wszy zbyt prędko wierząc slowám żóstkim, rządził dóm sobie zwierzony ny, rozgniewał sie bárzo.
y wszytko, co mu było zlecono:
20. Yr dał lozephá do ćiemnice,
5. Y błogosławił Pan domówi gdźi e więźniów k ról ewsk i cli strzeżoAegyptiániná dla Lozephá: y ro no, y był tám w zámknieniu.
zmnożył ták w domu, iáko y ná po
21. Pan iednák był z Iozephem, y
lu, wszytkę majętność iego:
smiłowawszy sie nád nim, dał mu
6. Y nioczym inszym niewie- łaskę przed oblicznośćią przełożo
dźiał, iedno o chlebie, którego poży- nego nád ćiemnica,
wał. A Iozeph był pięknóy twarzy,
22. Który podał w reke iego wszy
y wdzięczny ná weyźrzeniu.
tkié wieź nie,którzy byli w ćiemnicy,
7. Po wielu tedy dni, obróciła páni á cokolwiek sie działo, pod nim
iego oczy swé ná lozephá, y rzéklá: było.
Spi zemną.
25. Y niewiedźiał nioczym, zwie
8. Który żadnym sposobem nie- rzywszy iemu wszytkiégo. Pan bo
chcąc zezwolić ná zły uczynek, wiem był z nim, y szczęścił wszy
rzeki do niéy: Oto pan móy, dawszy tkié sprawy iego.
mi w moc wszytko, niewié co ma w
domu swoim:
ROZDZIAŁ XL.
g. Y niémász žadnéy rzeczyj któJozeph dwiema urzędnikom Phti
raby nie była w mocy moiéy: ábo
czegoby mi nie poruczył, prócz ćie- ra o nowym sny wykłada prawdziwie:
bie, któraś iest žona iego: iákóž tedy tak iz się wszystko potym wypełniło.
mogę tę złość uczynić, y zgrzćszyć
1. Co gdy sie ták stało, trafiło sie
przeciw Bogu mému?
że przewinili dwá trzebieńcy, pod
10. Takimić słowy ná káždy dzień, czaszy królá Aegyptskiégo, y pie
y niewiasta przykrzyła sie mło karz pánu swemu.
dzieńcowi: y on sie zbraniał cu2. Y rozgniewawszy się ná nie
dzolóztwá.
Pháráon, (bo ieden był przełożony
11. Y przydało sie dniá iednégo, že piwnicznych, á drugi nád piékáIozeph wszedł do domu, y sprawo rzmi)
wał coś bez pomocników:
3. Dał ie do ćiemnice hetmana
12. A oná uchwyćiwszy kray szá- żołnierzów, w któréy był więźniem
ty iego, rzéklá: Spi zemną. Który y Iozeph.
zostawiwszy w ręce iéy płaszcz,
4- Ale stróż ćiemnice poruczy ł ie
ućiekł, y wyszedł precz.
Iozephowi, który im též służył: wy-
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szło nieeo czásu á oni pod straża niwszy wielką ucztę sługóm swo
byli,
im, wspomniał przy dobréy myśli
5. Y mieli obádwá sen nocy iednéy ná przełożonego piwnicznych, y ná
Według wykładu im przystoynégo : starszego nád piekárzmi.
6. Do których gdy wszedł Iozeph
21. Y przywróćił iednégo ná
ráno, y uyźrzał ie smutné,
mieysce swé, áby mu kubek poda
7. Zopytal ich mówiąc: Czemu wał:
smutnieysza iest dziś nád zwyczay
22. A drugiego obieśił ná szubie
twarz wászá?
nicy, áby sie práwdá wykladáczá
8. Który odpowiedzieli: Widzie zyśćiła.
liśmy sen,á niemász ktoby nam wy
23. A przedśię zá szczęsnym po
łożył. Y rzekł do nich Iozeph: Izali wodzeniem przełożony piwnicznych
nie Boży iest wykład? powiedźcie przepomniał wykladáczá swego.
mi cośćie widzieli.
9. Powiedźiał piérwrszy przełożo
ROZDZIAŁ XLI.
ny piwnicznych sen swóy: WidźiaJozeph Phdrdonowi sny o wolech y
łem przed sobą winny szczep,
łiłośiech wyłożył: d potym sprawcą
10. Na którym były trzy gałąski, k po Królu pierwszym w .Aegyptćie
znieuagła wyrastając w pąkowie, á został, y dum synów z zoną przed
po kwieciu iágody dostawáiacé:
głodem miał.
11. Y kubek Pháráo nów w ręce
moiéy: wziąłem tedy iágody y wy
1 Po dwu lat widział Pháráo
cisnąłem w kubek, którym trzymał, sen. Zdało mu sie, że stał nád rzeką,
y podałem kubek Pharáonowi.
2. Z któréy wychodźiło śiedm
12. Odpowiedźiał Iozeph: ten iest krów pięknych y bárzo tłustych:
snu wykład: Trzy gałąski, są jesz y pasły sie ná mieyscach mokrych.
cze trzy dni:
5. Drugie też śiedm wynarzały sie
13. Po których wspomni Pháráo z rzeki szpetne y^gbudó: y pasły sie
• á posługi twoie, y przywróći ćię ná sámym brzegu?^éki ná miej
ku pierwszemu stanowi: y podasz scach źielonych;
■
mu kubek według urzędu twego,
4- Y pożarły Oné, których dźiwna
jakoś przed tym zwykł był czynić. piękność y tłustość ćiala była. Ocu14- Tylko pámietay ná mię gdy ćiwszy sie Pháráon,
sie będźiesz miał dobrze, á uczyń
5. Znowu zasnął, y widział drugi
zemną miłóśierdźie, abyś namienił sen: śiedm kłosów wychodźiło z
Pharáonowi, iżby mię wywiódł z iednégo źdźbła pełnych y cudnych;
téy ciemnice:
6. Drugich téz także wiele kłosów
15. Bo kradźieżą wzięto mię z sCzupłych y zwárzeniém zarażo
źiernie Hebreyskiéy, á tu mię do te nych wyrastálo,
go dołu niewinnie wsadzono.
7. Požéráiacé wszytkę cudność
16. Widząc przełożony nád pie- pierwszych. Ocuciwszy sie Plláráo
karzmi,iż mądrze sen wyłożył,rzekł: * ze snu,
8. Y ráno strachem zdięty posłał
lam też widział sen: żem trzy kosze
mąki miał ná głowie moiéy:
do wszytkich wieszczków Aegyptu,
17. A w iednym koszu, który był y wszytkich mędrców: y przyzwa
nawysszy, niosłem wszelakie potra nym pow iedźiał sen: á nie było kto
wy, któré przemysłem jjiekárskim by wyłożył.
9. Tám dopiero wspomniawszy
czynione bywáia, á ptacy iedli z
przełożony nád piwnicznémi, rzekł:
niego.
18. Odpowiedźiał Iozeph: Ten Wyznawam grzech swóy:
10. Rozgniewany król ná Sługi
iest wykład snu: Trzy kosze, trzy
swé, mnie y przełożonego nád pie
dni ieszcze są:
19. Po których weźmie Pháráo kárzmi kazał wrzucić do ćiemnice
gardło twoie, y zawiesi ćię ná krzy hetmana żołniórzów:
11. Gdźie iednéy nocy obádwá wiżu, á ptacy będą obierać ćiało twoie.
20. Dźień trzeći potym był naro dźieliśmy sen oznayiuiaiący przysz
dzenia Pliáráonowégo: który uczy łe rzeczy.
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12. Był tám młodzieniec Hebrey28. Któró sie tym porządkiem wy
•zyk tegóż hetmáná nád żołniórzmi pełnią.
służebnik: któremu any powiedzia
29. Oto prziydą śiedm łat żywszy
znośći wielkiéy po wszytkićy źiemi
13. Usłyszeliśmy, cokolwiek po Aegyptskiéy:
tym skutek rzeczy pokazał, bom i a
50. To który cli nastąpią drugié
przywrócon iest ná urząd móy: á śiedm lat tákiégo nieurodzáiu, że sie
enégo ná krzyżu zawieszono.
zapomni wszystka obfitość przeszła,
14. Natychmiast ná roskazánie głód bowiem popsuie wszytkę źie
królewskie wywiedzionego z ćiem- mię,
nice Jozephá ostrzyżono: á odmie
51. A wielkość obfitości wygubi
niwszy szatę stawili przed nim.
wielkość niedostatku.
15. Któremu on rzókł: Miałem
02. A żeś powrtóré widźiał sen ku
sny, á niémász ktoby wyłożył: któ tóyże rzeczy należący, znák iest pe
ró słyszałem że ty bárzo mądrze wności, że sie stánie mowá Boża, y
wykładasz.
prędko sie wrypełni.
16. Odpowiedział Iozepli: Beze53. Teraz tedy niech opatrzy król
innie Bóg odpowie, rzeczy szczęśli jnęża mądrego y dowcipnego, á niech
we Pliáráonowi.
go przełoży nád źiemią Aegyptską:
17. Powiedźiał tedy Pháráo co wi
54. Który niech postanowi urzędźiał: Zdálo mi sie, żem stał ná dniki po wszytkich krainach: á piątą
brzegu rzeki,
część urodzáiu przez śiedm lat ży
18. A śiedm krów z rzeki wystę- znych,
»owálo barzo piękne y tłustego ćia55. Któré iuż teraz prziydą, niech
á, któré ná paszéy ługowiska tra zbiera do gumien: á w szystko zboże
wę iádly.
pod mocą Pháráonowa niech sypané
19. Ale po tych wyszły drugié y chowane będźie po mieśćićth:
śiedm krów táK^zpětné y chudé,
06. A niech sie nágotuie ná śiedin
żem nigdy tákicnř w źiemi Aegyp- lat przyszłego głodu, który ma ućistśkićy niewidźiał:
nąć Aegypt, á niech nie ginie ziémiá
20. Któré ziádszy y strawiwszy od niedostatku.
piórwszó,
57. Podobała sie ráda Pháráonowi
21. Żadnego znaku sytośći nie da
y wszytkim slugóm iego.
ły: ále takowąż chudośćią y szpe58. Y mówił do nich: Izali może
tnośćią gnuśniały. Ocknąwszy sie my naleść takowego męża, któryby
znowu twardo zasnąwszy,
ducha Bożego pełen był?
22. Widziałem sen: śiedmkłosów
59. Y rzćkł do Jozephá: Poniewyrastało ze źdźbła iednégo pełnych ważći Bóg ukazał to wszytko coś
y bárzo pięknych,
mówił: izali mędrszego y podobnégo
23. A po nich drugié śiedm ćien- tobie nalóść będę mógł?
kich*y zwárzeniem zarażonych ze
40. Ty będźiesz nád domem mo
źdźbła wychodźiło:
im, á ná roskazánie ust twoich w szy
24.Któré pierwszych piękność po tek lud poslu szen będźie: sama tylko
żarły. Fowiedźiałem sen wieszczkom: stolicą królewską przodkowaćći będę.
ále niémász żadnego coby wyłożył.
41. Y rzćkł ieszcze Pháráon do
25. Odpowiedźiał Iozeph: sen kró Jozephá: Oto postawiłem ćię nádelewski ieden iest: co Bóg ma uczy wszytką źiemią Aegyptską.
nić, oznaymił Pliáráonowi.
42. Y zdiał pierśćień z ręki swóy,
26. Siedm krów pięknych y śiedm y dał ji ná rękę iego: y ubrał go w'
kłosów pełnych: śiedm lat są ży szatę biśiorową, y włożył łańcuch
znych: y iedno znaczenie snu zámy- złoty ná szyię iego.
káia.
45. Y kazał mu wśieść ná swróy
27. Siedm též krów chudych á wtóry wóz, á woźny wołał, áby sic
szpetnych, któré wyszły po nich, y wszyscy przed nim kłaniali, y wieśiedm kłosów ćienkich y wiatrem dźieli , że był przełożonym nádewarzącym zarażonych, są śiedm lat ws żytka źiemią Aegyptską.
głodu przyszłego.
44- Y rzeki ieszcze król do Joze-
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pliá: lam iest Pháráon, bez twego łdskdwie przylęći, więźniami byli:
roskazánia nie podniesie żaden ręki nd koniec Symeond w wiezieniu zo
ábo nogi we wszytkiéy źiemi Ae stawiwszy z pieniędzmi, y ze zbozem*
gyptskiéy.
do domu swego przyszli.
45. Y odmienił imię iego, y na
zwał go ięzykiem Aegyptskim, Zba
1. A usłyszawszy Iákob, że ży
wicielem świata. Y dał mu zá żónę wność ' przedawano w Aegyptćie,
Aseneth córkę Tutiphárá kapłana rzókł synóm swoim: Czemu nieIleliopolskiégo. Wyiáchal tedy lo- dbaćie?
zeph ná źiemie Aegyptską.
2. Słyszałem, że pszenicę przedaią
46. (A trzydźieśći mu lat było, gdy w Aegyptćie, iedźćie, á nákupčie nam
stanął przed oblicznośćią królá Phá- potrzeb, ahyśmy żyć mogli, á nie
ráoná) y obiáchal wszytkié kráiny niszczeli niedostatkiem.
3. Iáchawszy tedy dźieśięć bráciéy
Aegyptskié.
47- Y przyszedł urodzay śiedmi lat: Jozepbowych, áby kupili zboża w
á zboże w snopy powiązane zwie- Aegyptćie,
źiono do gumien Aegyptskich.
4- A Beniamina zatrzymał doma
48. Wszytka też oblitość zbóż po Iákob, który był rzókł bráciéy iego,
wszytkich mieśćiech sypána bylá.
by snadź ná dródze nie ucierpiał co
49- Y był ták i dostatek pszenice, złego,
że piaskowi morskiemu równała, á
5. Wi áchali do źiemieAegyptskiey
obfitość miarę prześiągała.
z drugimi, którzy iácháli kupowáč:
50. Y urodźili sie Iozephowi dwá á głód był w źiemi Chánáneyskiéy.
synowie przedtym niż głód zaszedł:
6. A lozepli był kśiążęćiem w źie
któré mu urodźiła Aseneth,córka Pu- mi Aegyptskiéy, y podług woléy
tipliárá kapłana Hel i opolski égo.
iego ludźióm przedawano zboże. A
51. Yr nazwał imię pierworodnego gdy mu sie pokłonili bráčia iego,
Mánásses, mówiąc: Zapomnieć mi
7. Y poznał ie: iákoby do obcych
dał Bóg trudności moich, y domu przysrozszym mówił, pytaiąc ich:
oycá mégo.
Zkadeśćie przyszli? Którzy odpowie
52. A imię wtórégo nazwał Ephra- dźieli: z źiemie Chánáneyskiéy, żeim, mówiąc: Dał mi Bóg uróść w hyśmy kupili potrzeb ku żywnośći.
źiemi uboztwá mégo.
8. A wszakże sam bracią pozna
55. Gdy tedy minęło śiedm lat ży wszy, od nich nie był poznány.
9. A wspomniawszy ná sny, któré
zności, któré były w Aegyptćie:
54- Poczęły przychodźić śiedm lat kiedyś wiaźiał, rzókł do nich: Szpieniedostatku , któré był przepowie- gowieśćie: przyszliście wypátrowáé
dźiał Jozeph: y po wszytkim świećie slábszé mieyscá źiemie.
10. Którzy rzekli: Nie ták iest,
głód przemógł: á we wszytkiéy źie
Tanie, ále słudzy twoi przyszli, áby
mi Aegyptskiéy był chléb.
55. Któréy gdy głód dokuczał, kupili żywnośći.
11. Wszyscyśmy synowie męża
wołał lud do Pháráoná żywnośći
prosząc. Który im odpowiedźiał: iednógo : spokoyniśiny przyszli, á
Idźcie do lozephá, á cokolwiek on nic złego słudzy twoi nie myślą.
12. Którym on odpowiedźiał: Ináwam rzecze, czyńcie.
56. A głód brał moc co dźióń po czóy iest: przyszliście przypátrowác
wszytkiéy źiemi, y otworzył Iozeph sie nieobronnym mieyscom téy źie
wszystkie gumna, y przedawał Ae- mie.
13. A oni rzékli : Dwanaśćie słu
gyptiánóm: bo y onych głód był
dzy twoi bracia iesteśmy, synowie
ućisn ał.
57. Y wszytkieProwincye przyiéž- męża iednógo w źiemi Chánáney
dżały do Aegyptu , áby kupowały skiéy: namłodszy przy oycu iest, á
żywność, á nędze niedostatku ulżyły. drugiego iuż niemász.
14- Toć iest, prawi, com rzekł;
ROZDZIAŁ X.L1I.
szpiegowieśćie wy.
15. Iuż was teraz doświadczę
Iozephowi brdćia pierwszy raz po
zboze do .Aegyptu przyidchdli nle- przez Pháráonowé zdrowie, nie wy-
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nidźiećie ztąd, áž przydźie brát wász
29. Y przyiácháli do Iákobá oycá
námnieyszy.
> swego do źiernie Chánaneyskiéy, y
16. Poszliyćie z was iednégo, á powiedźieli mu wszytko, co sie im
niech go przywiedzie: á wy będźie przydało, mówiąc:
ćie w wieźieniu, áž będźie doświad
5o; Mówił do nas Pan źiernie sro
czono cośćie rzekli, ieśli prawda iest go, y miał nas zá szpiegi kráSny
ábo fałsz: bo ináczéy przez zdrowie
31. Którćmuśmy odpowiedźieli:
Pháráonowé szpiegowie iesteśćie.
spokoyni iesteámy, áni zadnéy zdra
17. Y dał ie pod straž do trzech dni. dy myśl i my.
18. A dniá trzeéiégo wywiedźio32. Dwanaście bráciéy nas z ie
nym z ciemnice rzekł: Uczyńcie dnégo oycá urodzeni iesteśmy: ie
coin powiedźiał, á życ będźiećie: bo dnégo iuż niemász, namłodszy przy
sie Bogá boię:
oycu naszym iest w źiemi Cháná19. Ieśliśćie spokoyni, brát wász neyskiéy.
ieden niech będźie związan w cie
53. Który nam rzekł: Ták doznam
mnicy: á wy iedźćie, á wieźcie iżeśćie spokoyni: Brátá wászégo ie
zboże, którćśćie kupili, do domów dnégo zostawćie u mnie, á żywności
waszych,
domom wászym potrzebnéy nábierz20. A brátá wászégo mlodszégo ćie y iedźćie,
do mnie przywiedźćie, abym mów
34- A brátá wászégo namłodszego
waszych doświadczyć mógł, á že- Srzywiedźćie do mnie, abych wiebyśćie niepomárli. Uczynili iáko był
źiał żeśćie nie szpiegowie: y tego
rzekł,
który iest w wieźieniu, żebyśćie zaś
21. Y mówili ieden do drugiego: wźiąć mogli: á nápotym żebyśćie
Słusznie to éiérpiémy, bośmy zgrze mieli wolność kupowania, co chceszyli przećiw bratu naszemu, wi ćie.
dząc utrapienie dusze iego, gdy sie
35. To powiedźiawszy gdy zboże
nam modlił, á niewysłuchaliśmy: wysypowáli, nalazł każdy ná wierz
dla tegoż przyszedł ná nas ten kło chu worów zawiązane pieniądze: á
pot.
gdy sie wszyscy polekali,
22. Z których ieden Ruben, rzekł:
56. Rzekł oćiec Iákob: Sprawili
A zam wam niemówił? Nie grzé- ście, żem bez dźieći: Iozephá iuż nie
szćie przećiw dźiećięćiu: á niesłu- mász, Symeoná trzymáia w więźiechaliśćie mię: otóż krwie iego do niu, á Beniamina weźmiećie: ná
chodzą.
mię sie to wszystko złe obaliło.
23. A niewiedźieli żeby rozumiał
37. Któremu odpowiedźiał Ru
Iozeph: Przeto iż przez tłumacza ben: Dwu synów moich zábiy, ieślić
mówił do nich.
go zaś nie przywiodę: day go do ręki
24. Y odwrócił sie trochę y pła ínoiéy, á ia go tobie wrócę.
kał: á wróćiwszy sie mówił do nich.
38. Ale on rzekł: Nie póydźie syn
25. Y wźiąwszy Symeona, y zwią móy z wámi: brát iego umarł, á ten
zawszy przy nich,kazał sługom áby sam został, ieśli mn sie co przećinapełnili wory ich pszenicą, á iżby wnégo przyda w źiemi, dó któréy sie
odłożyli pieniądze każdego w wor bierzećie , tedy doprowadźićie szekach ich, dawszy nád to strawy ná dźiwość moię z żałośćią do piekła.
dróge: którzy ták uczynili.
26. A oni niosąc zboże ná osłach
ROZDZIAŁ XLIII.
swoich poiácháli.
Zaledwie brdćia wszyscy Iozepho27. A ieden otworzywszy wór,
áby dał ieść bydlęciu w gospodźie, wi otrzymali u oyca, ze z nimi Be
uyźrzawszy pieniądz* ná wierzchu niamina posłał, którzy z dclry przyiachdwszy, y Symeond wybawili, y
worka,
z
Iozephem go dowali.
28. Rzekł bráéiéy swéy: Wrócono
mi pieniądze, owo ie mam w worze.
1. Tym czasem głód wszytkę źie
Y zdumiawszy sie y zatrwożywszy, mię bárzo śćiskał.
ieden z drugim mówił. Cóż to iest,
2. A gdy strawili żywność, którą
co nam Bóg uczynił?
byli przywieźli z Aegyptu, rzékl Iá-
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15. Wźięli tedy mężowie dáry y
kob do synów swoich: Wróććie sie,
dwoie pieniądze y Beniamina: y iáá nńkupćie nam trochę żywności.
cháli do Aegyptu, y stanęli przed
5. Odpowiedźiał Iudás: Wypo
wiedział nam maź on oświadczając Iozephem.
16. Któré on uyźrzawszy y Benia
sie pod przysięga mówiąc: Nie uyźrzyćie obliczalnego, ieśli brátá wa mina z nimi, roskazał szafarzowi
szego uamlodszćgo nieprzywiedźie- domu swego, mówiąc: Wprowadź
męże w dóm, á nábiy bydła, y náćie z sobą.
4- Ieśli tedy chcesz go posłać z gotuy ucztę: bo zemną będą ieść w
námi, poiedźiemy spółem y náku- południe.
17. Uczynił on iáko mu roskazapiemyć potrzeb:
5. Ale ieśli niechcesz, nie poiedźie no, y wwiódł meźe do domu.
my: Maź bowiem, iákoámy nieraz
18. Y tám zlększy sie, rzeki i ierzeki i, wypowiedział nam mówiąc: den do drugiego: Dla pieniędzy, któNie uyźrzyćie oblicza mégo bez brá rćśmy z piérwu odnieśli w worzćcli
naszych, wwiedźiono nas: áby potá wászégo namłodszógo.
6. Rzćkł im Izrael: Ná moieśćie
twarz
ná nas zwalił, y gwałtem
c
to nędzę uczynili, ześćie mu powie podbił w niewolą y nas, y osły na
dzieli, iź y innego macie brátá.
sze.
7. A oni odpowiedźieli: Pytał nas
19. Przetóż ieszcze -we drzwiach
on człowiek porządnie o rodźie na przystąpiwszy do szafarza domoweszym: ieśli oćiec żyw: ieśli mamy
brátá: á myśmy odpowiedźieli iemu
20. Rzekli: Prośiemy ćie panie,
orządkiem wedle tego o co pytał: abyś nas wysłuchał: Iuż przed tym
zaliśmy mogli wiedźieć że miał przyiachaliśmy kupować zywnośći,
rzec: Przywiedźćie brátá wászégo z
21. Których nákupiwszy, gdyśmy
sobą?
przyiácháli do gospody, otworzyli
8. Iudás též rzćkł oycu swemu: śmy wory nászé y naleźliśmy pie
Pośli dźićcię zemną, żebychmy po- niądze ná wierzchu worów, któréiecháli á żyć mogli: byśmy nie po śmy teraz pod taż wagą odnieśli.
marli my y dźiatki nasze.
22. Lecz y drugié srebro przynieś
g. Ia biore dźićcię, z ręki moiéy liśmy, ábysiny nakupili co nam po
dochodź go, ieślić go nie przywiodę trzeba: Niémász w suinnieniu na
á nie wrócę tobie, będę winien grze szym ktoby ie włożył do worków
chu przećiw tobie ná wszelki czas. naszych.
10. By była nie przeszkodźiła od
23. A on odpowiedźiał: Pokóy z
włoka, iużbyśmy byli drugi raz wámi, niebóycie się: Bóg wasz, y
przyiácháli.
Bóg oyca wászégo dał wam skarby
11. Izrael tedy oćiec ich rzćkł do do worów waszych : bo pieniądze
nich: Ieśliż ták potrzeba nieśie, którćśćie mi dáli, dobré ia u śiebie
uczyńćiesz co chcećie: nabierzćie co mam. Y wywiódł do nichSymeoná.
lepszych pożytków źiemie w naczy
24- A wwiódszy ie w dóm, przy
nia wászé, y donieście mężowi dary, niósł wody y umyli nogi swé: dał
trochę resiny, y miodu, y storaku, też y osłóm ich obrok.
stákty, y terebintu, y migdałów.
25. A oni gotowali dáry áž przy
12. Pieniądze též dwoie nieście z szedł Iozeph w południe: słyszeli
sobą, y one, którćśćić naleźli w wor bowiém ze tám chleba pożywać
kach odnieście, by sie snąć omyłką mieli.
niestało:
26. Wszedł tedy Iozeph do domu
13. Ale y brátá wászégo weźmi- swego y ofiarowali mu dáry, trzyćie, á ićdźćie do męża.
maiąc w rękach swoich: y pokłoni
14- A Bóg móy wszechmocny li sie mu áž do źiemie.
niechay go wam uczyni łaskawym:
27. A on łaskawie ie pozdrowi
y niech odeśle z wami brátá wászé wszy, pytał ich, mówiąc: Zdró-yyże
go którego trzyma: y tego Beniami iest oćiec wász stáry, o którymeśćie
na: á ia iáko osierociały bez dźia- mi powiadali? żyw ieszcze?
tek będę.
28. Którzy odpowiedźieli: Zdrów
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iest sługa twóy oćiec nász, ieszcze którym zwykł wróżyć: barzośćie złą
żyw. Y schyliwszy sie pokłonili sie rzecz uczynili.
mu.
6. Uczynił on iáko był kazał. Y
29. Tedy poduiósszy Iozepli oczy, poimawszy ich, mówił do nich od
uyźrzał Beniamina brátá swego ro słowa do słowa.
dzonego, y rzékl: Ten iest brát wász
7. Którzy odpowiedźieli: Czemu
maluczki, o któryineśćie mi powia ták mówi pan nász, żeby słudzy
dali? Y z nowu: Bóg ći, pry, bądź twoi, tákiéy złości dopuśćić sie mie
miłośćiw synu miły.
li?
30. Y pokwapił sie: bo sie wzru
8. Pieniądze, któreśmy nalezli ná
szyły były wnętrzności iego nád wiérzchu worów, odnieśliśmy do
bratem swym, y łzy sie mu rzucały: ćiebie z źiemie Chánáneyskiéy: á iáy wszedszy do komory płakał.
kóż zá tym iśdź może, abyśmy
5i. Y zaśię umywszy twarz wy ukróść mieli z domu páná twego
szedł, y wstrzymał sie, y rzókł: złoto ábo srebro?
Kladźćie chléb.
9. U któregokolwiek z sług two
32. Który położywszy, osobno lo- ich naydźie sie to czego szukasz,
zephowi, á osobno bráéiéy, Aegyp- niech umrze, á my będźiemy nie
tiánómtóż którzy pospołuiedli,osob wolnikami páná naszego.
no (niegodźi sie bowiem Aegyptiá10. Który rzókł im: Niechay b*~
nóm iádáé z Hebreyczyki, y maią dźie według wyroku wászégo: u
zá nieczystą takową bieśiade)
któregokolwiek sie naydźie, ten.
33. Siedli przed nim, pierworodny niech będźie niewolnikiem moim,
według piórworodźieństwa swego, á wy będźiećie niewinnómi,
á namłodszy według lat swoich: Y
11. Y ták złożywszy prędko wory
dziwowali śie bárzo,
ná źiemie, otworzył każdy swóy.
34- Wziąwszy częśći, któré od
12. Któré przeszukawszy po
niego hráli: á więtsza część dostála cząwszy od starszego aż do młod
sie Beniaminowi: ták iż piąćią czę szego, nalazł kubek w worze Beśći przechodziła. Y pili, y popili sie niámi nowym
z nim.
13. A oni rozdárszy szaty, y wło
żywszy zaś ciężar ná osły, wrócili
ROZDZIAŁ XLIV.
sie do miástá.
14- Y pierwszy Iudás z braćią
Jozeph hubek kazawszy w wór
Beniclmi now skryč braty hdmuie, wszedł do lozephá, (bo ieszcze był
trapi, frasuie. ludas się zet Beniami nie odszedł z mieyscá) y wszyscy
przed nim upadli pospołu ná źie
na w niewolą ofidruie.
mie.
1. A Iozeph roskazał szafarzowi
15. Którym on rzókł: Czemuśćie
domu swego, mówiąc: Napełni wo ták chćieli czynić? Izali niewióćie,
ry ich zbożem, ile wźiąć mogą: á że mi niemász podobnego w nauce
włóż każdego pieniądze ná wierz wieszczbiárskiéy?
chu woru iego.
16. Którému Iudás: Cóż, pry, od
2. A kubek móy srebrny y pie powiemy pánu mému? ábo co rzeniądze któré dał zá pszenicę, włóż czemy? ábo czym sie sprawiedliwie
ná wierzch woru młodszego. Y zakładać? Bóg nalazł nieprawość
stálo sie ták.
sług twoich: otośmy wszyscy są
3. A gdy było ráno, puszczono ie niewolnikami páná mego, y my, y
z osły ich.
ten, u którógo naleźiono kubek.
4. Y iuż byli z miástá wyiácháli,
17. Odpowiedźiał Iozeph: Boże
y niedaleko odiácháli: kiedy Iozeph mię uchowáy, abych ták miał czy
zaw oławszy száfárzá domu, rzeki: nić: który ukradl kubek, ten niech
Wstań, á góń męże: á poimawszy bedźie niewolnikiem moim, á wy
ich, mów: Przócześćie oddali złe zá odidźćie wolni do oycá wászégo.
dobre?
18. Y przystąpiwszy bliżóy Iudás
5. Kubek któryśćie ukradli iest śmiele rzókł: Proszę, pánie móy,
ten, z którego pan móy piia, y w niechay przemówi niewolnik twóy
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słowo w uszy twoie, á nie gniewny to dziecię ná posłudze páná mego, á
sie ná sługę twego: tyś bowiem iest dźiećie niech iedźie z braćia swą.
po Pháráonie,
54. Niemogę sie bowiem wrócić
ig. Pan móy. Spytałeś piérwéy do oycá mego bez dźiećiećia: abych
sług twoich: Ilaćie oyca ábo brátá? świadkiem żałości , która ućiśnie
20. A myśmy odpowiedzieli tobie oycá mego, nie był.
pánu mému: Mamy oycá stárégo, y
ROZDZIAŁ XLV.
chłopię małe, któré sie urodziło w
Starości iego: którego rodzony brát
Jozeph się iusz brdćiey dał znać,
umarł, á tego samego mátká má, á witd y obłupią ie. Phdrdo się dowie
oćiec go serdecznie iniłuie.
dział y z rddośćią to przyiął, y ro
21. Y rzekłeś sługom twoim: skazał dby się oćiec ieąo z rodziną
Przywiedźćie go do mnie, á położę swą do .Aegyptu przeniósł. Toz Iooczy moie nań.
zeph roskazał brdćiey, y obdarzy
22. Námienielismy pánu memu: wszy ie do oycd z ddry, y z posel
Niemoże chłopię opuśćić oycá swe stwem odesłał.
go: bo ieśli go opuśći, umrze.
25. Y rzekłeś sługom twoim: Je
1. Nieinógł sie dáléy strzymać Iośli nie przydźie brát wász namłod- żeph przed wicią przy nim stoiąszy z wami, nie uyźrzyćiewięcćy cych: przeto przykazał áby wszy
oblicza moiego.
scy precz wyszli, á żaden obcy nie
24. A ták, gdyśmy przyiácháli do był przy poznaniu spółecznym.
sługi twego oycá naszego, powie
2. Y podniósł głos z płaczem:
dzieliśmy mu wszytko co do nas który słyszeli Aegyptiánie y wszy
pan móy mówił.
stek dóm Pháráonów.
25. Y rzekł oćiec nasz: "Wróćcie
3. Y rzekł bráéiéy swéy: Iamći
sie á kupćie nam trochę pszenice.
iest Iozeph: ieszczeli żyw oćiec
26. Któremuśmy rzekli: Iśdź nie- móy? Niemogli braćia odpowiedzieć
możemy: ieśli brát nász namłodszy wielką boiaźnią przestraszeni.
poiedźie z námi, poiedźiem pospołu:
4. Do których on rzekł łaskawie:
ináczéy, bez niego nieśmiemy wi Przystąpcie sie do mnie. A gdy przy
dzieć oblicze męża.
stąpili blisko: Iamći iest, prawi, Io27. Ná co on odpowiedźiał: Wy zeph brát wász,którégoácie przedáli
wiećie, iż mi dwu porodziła żona do Aegyptu.
moiá.
5. Niebóyćie sie, y niech sie wam
28. Wyszedł ieden, y powiedźie- niezda rzecz ćicżka, żcśćie mie prze
łiśćie: Zwierz go pożarł: y do tycli- dáli do tych kráiów: Dla zdrowia
miast go niewidać.
bowiém wászégo posłał mię Bóg
2g. Ieśli weźmiećie ytego, á sta przed wami do Aegyptu.
nie mu sie co ná drodze, doprowa
6. Dwie lećie bowiém temu iáko
dźićie
szedźiwóść
moie
z
źalośćia
głód
począł bydź ná źiemi: á le
1
*
c
do piekła.
szcze pięć lat zostáie, których nie
30. Trzetóż ieśli wnide do sługi będźie sie mogło orać áni żąć.
twego oycá nászégo, á dźiećiećia nie
7. Y Bóg mie wprzód posłał, ábybędźie (ponieważ duszá iego zawi śćie byli Žáchokváni ná źiemi, á że
sła ná duszy tego)
byśćie mógli mieć pokarmy ku ży31. A uyźrzy, że go niémász z ná wnośći.
mi, umrze: y doprowadza hlndzy
8. Nie waszać ráda, ále zá Boža
twoi szedźiwóść iego z żałośćia do wolą tu iestem posłany: który mię
piekła. .
uczynił iáko oycem Pháráonowym.
32. Ia właśnie niech bede nie y pánem wszytkiégo domu iego, y
wolnikiem twoim, którym go wźiął przełożonym we wszytkiéy źiemi
ná wiáre moie, y szlubiłem, mó Aegyptskiéy.
wiąc: leślić go zásie nieprzywiode,
g. spieszcie sie y iedźćie do oycá
bede winien grzechu przeći<v oycu mego, á powiedzcie mu: Toć wskámemu po wszytek czas.
zuie syn twóy Iozeph: Bóg mię
35. Zostanę tedy sługą twoim zá uczynił pánem wszytkiéy ziemie
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Aegyptskióy, przyićdź do mnie, nie ze wszystkich bogactw Aegyptu: y
mieszkay.
także wiele oślic niosących pszeni
10. Y będźiesz mieszkał w źiemi ce y chléb w drodze.
Ges sen, á bodziesz przy mnie ty y
24 Puśćił tedy braćią swą: á gdy
synowie twoi, y synowie synów odióżdżali, mówił iin: Nie gniewaytwoich, owce twoie, y bydło twoie, ćie sie w drodze.
y wszystko co masz.
2Ó. Którzy wyi acha wszy z Aegy
11. Y tám ćię będę żywił, (bo ie ptu, przyszli do źiemie Chánáney
szcze zosláie pięć lat głodu) abyś y skiéy do oycá swégo Iákobá.
ty nie zginał, ydómtwóy, y wszy
26. Y oznaymili mu, mówiąc: Iostko co masz.
zeph syn Łwóy żyw: »á on pánuie
12. Oto oczy wasze y oczy brátá we wszystkióy źiemi Aegyptskióy.
mego Beniámi ná widza, że ustá mo Co usłyszawszy Iákob, iákoby z
ie mówią do was.
ciężkiego snu ocknąwszy, przedśię
13. Oznaymićiesz oycu memu im niewierzył.
wszytkę zacność moie, y wszytko
27. Oni przedśię powiadali mu
cośćie widzieli w Aegyptćie. Spie- wszytek porządek rzeczy. A gdy uy
szćiesz sie á przywieźćie go do mnie. źrzał wozy y wszytko, co mu posłał,
14- A gdy oblápiáiac padl ná szy- ożył duch iego,
ię Beniamina brátá swego, płakał:
28. Y rzókł: Dosyć mi ná tym,
á on też także płakał ná szyi iego. ieśli ieszcze syn móy Iozeph ży
15. Y całował Iozeph wszytkę wię, póyde, á oglądam go piérwéy
braćią swoię y płakał nád każdym: niżli umrę.
potym śmieli mówić do niego.
16. Y usłyszano iest, y gęstą mo
ROZDZIAŁ XLVI.
wą rozgłoszono ná dworze króle
Iákob wźiąwszy znowu obietnice
wskim: Przyiácháli braćia lozepho- od Hogd, ze wszystkim rodem pro
wi, y uradował sie Pháráo y wszy wadzi się do ^.e^yptu: Imiond naro
stek dóm iego.
du iégo wypisuie. Iozeph wyidcha17. Y rzókł do Iozepbá, áby ro- wszy przećiw niemu, kaze mu sie po
skazał bráciéy swóy, mówiąc: Ná- wiadać pasterzem owiec.'
kladszy ná bydlęta, iódźćie do źie
mie Chánáneyskiéy,
1. Y poiácliawszy Izrael ze wszy
18. A weźćie z támtad oycá wá stkim co miał, przyiachał do stu
szégo y rodzinę, á przyiódźćie do dnie przyśięgi, y nabiwszy tám omnie, á i a wam dam wszystkie do fiar, łiogu oycá swégo Izááká,
brá Aegyptskió, abyśćie używali tlu2. Usłyszał go w widzeniu w no
stośći źiemie.
cy, á on go woła y mówi k niemu:
ig. Roskaż též, áby wźięli wozy z Iákobie, Iákobie: któremu odpowie
źiemie Aegyptskióy, dla odwieźie- dział: Owom ia.
nia dziatek y żón swych: á mów:
3. Rzćkł mu Bóg: lam iest namo"Weźmićie oycá wászégo á spieszcie cnieyszy Bóg oycá twégo: niebóy sie,
sie co naprędzóy przyióżdżaiąc.
iódź do Aegyptu, bo ćię tám ro
go. A niezostawiayćie nic z sprzę zmnożę w naród wielki.
tu wászégo: bo wszystkie bogactwa
4- Ia tám z tobą zstąpię, y iaćię
Aegyptskié wászé będą.
z támtad przyprowadzę wrácáiacé21. Y uczynili synowie Izraelowi go sie: lózeph też położy ręce swe
iáko im kazano. Którym dał lózeph ná oczy twoie.
wozy, według Pháráonowégo roska5. Y powstał Iákob od studnie
zánia, y stráwy ná drógę.
przysięgi: y wźięli go synowie, z
22. Każdemu też kazał przynieść dziatkami y z żonami swoimi ná
dwie szaćie: á Beniaminowi dał trzy wozy, któré był posłał Fháráon,
stá śrebrników z piąćią szat, co na- áby wieziono stárcá,
lepszych.
6. Y wszystko co miał w źiemi
23. Ták wiele též pieniędzy y szat Chánáneyskiéy: y przyiachał da
posyłaiąc oycu swemu, przydawszy Aegyptu ze wszystkim nasieniem
y osłów dziesięć, którzyby odwieźli swoim.
4
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26. Wszytkich dusz, któré weszły
7. Synowie iego y wnukowie, cór
z Iákobem do Aegyptu, y wyszli z
ki, y wszystek ród wespół.
8. A te są imiona synów Izráelo- biodry iego, oprócz żón synów iego,
wych, którzy weszli do Aegyptu. sześćdźieśiąt y sześć.
27. A synowie Iozephowi, którzy
On z syny swemi. Pierworodny
mu sie urodźili w źiemi Aegypt
Ruben.
9. Synowie Rubenowi: Henoch, y skiéy, dusze dwie: Wszytkich dusz
Phallu, y Hesron, y Chárini.
domu lákobowégo, któré weszły do
' 10.SynowieSimeonowi: Iámuel,y Aegyptu, było śiedindźieśiąt.
lamin, yAhod, y lacliin, y Sohár, y
28. Y posłał ludę przed sobą do
Saul, syn Chánáneyskiéy niewiasty. lozephá, áby mu oznayinił y zaiá11. Synowie Lewi:Gerson, yKááth, chał do Gessen.
29. Dokąd gdy przyszedł, zaprzągy Meráry.
12. Synowie ludy: Her, y Onán,y szy Iozeph swóy wóz, wyiachał
Selá, y Pháres, y Zárá. Lecz Her y przećiw oycu swemu ná onóž mieyOnán, umarli w źiemi Chánáney sce: á uyźrzawszy go, rzucił sie ná
skiéy. Y urodzili sie synowie Phá- szyie iego, y obłapiając go płakał.
resowi: Hesron, y Haniu!.
50. Y rzókł oćiec do lozephá: Iuż
15. Synowie Issáchárowi: Tholá, wesoło umrę: gdyżem ogladał obli
y Phua, y lob, y Semron.
cze twoie, á ćiebie żywego zostáwu14- Synowie Zábulonowi: Sáred, ię.
y El on, y Iáhelel.
51. A on rzókł do bráéiéy swéy,y
15. Ci synowie Liiéy, które urodzi do wszystkiego dointi oycá swego:
ła w Mezopotámiiéy Siriyskiéy z Poiáde y opowiem Pháráonowi, y
Dyną córką swą: wszystkich dusz rzekę mu: Bráéiá moi y dóm oycá
Synów iego y córek, trzydźieśći y mego , którzy byli w źiemi Cháná
trzy.
neyskiéy, przyi achali do innie:
16. Synowie Gádowi: Séphíon, y
52. A są mężowie pasterze owiec,
Ilaggi, y Su ni, y Esebon, y Heri, y y bawią sie wychowaniem trzód:
Arody, y Areli.
owce swé y bydła, y wszytko co
17. Synowie Asser: Iámne y Iesua, mogli mieć, przywiedli z sobą.
y Iessui, y Beria, y Sárá siostra ich:
55. A gdy was przyzowie y rze
Synowie Bery: Heber, y Melchiel.
cze: Co zá robota wászá?
18. To synowie Zelphy, którą dał
54- Odpowiećie: Mężowie paste
Lábán Liiéy córce swéy: y té uro rze iesteśmy słudzy twoi, od dźiedziła Iákobowi szesnaśćie dusz.
ćiństwa naszego aż dotąd, y my, y
19. Synowie Ráchel zóny Iáko- oycowie nászy. A to rzeczećie, áhybowéy: Iozeph, y Beniamin.
śćie mieszkać mogli w źiemi Gessen:
20. Y urodźili sie Iozephowi sy bo sie brzydzą Aegyptiánie wszel
nowie w źiemi Aegyptsldéy, któré kimi pástérzmi owiec.
mu urodźiła Asseneth córká Putiphárá kapłana Heliopolskiego: MáROZDZIAŁ XLVII.
násses y Ephraim.
Iákob do .Aegyptu. przyiachał, y
21. Synowie Beniaminowi: Bela, osadził sie w Gessen: Głód tak parł
y Bechor, y Asbel,y Gerá,y Náámán, Aegyptczyki, ze y bydło, y imienie
y Echi, y Ros, y Mopliim, y Ophim, ná króla poprzéddli: Potym piata
y Ared.
cześć pożytków królowi postąpili ná
22. Ci synowie Ráchel, któré uro wieczność: Iákob potym lozephá o
dźiła Iákobowi : wszytkich dusz pogrzeb sivoy przysięgą zawiązał.
czternaście.
«
25. Synowie Dán, Husim.
1. Przyiácháwszy tedy Iozeph, o24- Synowie Nephtalim: Iaśiel, y znaymił Pháráonowi, mówiąc:
Guni, y leser, y Sallem.
Oćiec móy y braćia, owce ich y by
25. To synowie Bállei, którą dał dło, y wszystko co maią, przyszli z
Lábán Racheli córce swéy: y té uro źiemie Chánáneyskiéy, á oto stoią
dźiła Iákobowi: wszytkich dusz w źiemi Gessen.
śiedm.
2. Ostatnich též z bráciéy swéy
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piąći mężów postawił przed kró żywnośći zá konie, y zá owee, y zá
lem.
woły, y zá osły, y żywił ie onégo
3. Których on zopytał: Co zá ro roku zá odmianę bydła.
botę maćie? odpowiedzieli: Pasterze
18. Przyszli też do niego drugiego
owiec iesteśmy słudzy twoi, y my, roku, y rzekli mu: Nie zátáimy przed
y oycowie nászy.
pánem naszym, że gdy niestało pie
4- Przyszliśmy w gośćinę do zie niędzy, bydła wespół niestało: á
mie twoiéy, bo niemász trawy trzó- nietáynoc, że krom ciał y źiernie nic
dain sług twoich, iż ciężki głód w niemamy.
źiemi Chánáneyskiéy , y prośimy,
19. Czemuż tedy umrzemy przed
abyś nam sługam twoim kazał bydź oczymá twémi? my y źiemia nászá
w źiemi Gessen.
twoi będziemy: zákup nas ná służ
5. Rzekł tedy król do Iozephá: o- bę królewską, á day nam nasienia,
ćiec twóy y braćia twoi przyiácháli áby nie spustoszała źiemia, gdyby
zginął, ktoby ją sprdwował.
do ćiebie.
6. Ziemiá Aegyptská iest przed to
20. Kupił tedy Iozeph wszytkę
bą: kaź im mieszkać ná nalepszym źiemię Aegyptską, gdy każdy przemieyscu, á day im tę źiemię Gessen. dąwał ośiadłość swa dla wielkośći
Ieśli wiesz, że między nimi są mę głodu. Y poddał ią Pháráonowi,
żowie dowćipni, uczyń ie przełożo21. Y wszytkie ludźie iéy od osta
némi nád dobytki inémi.
tnich gránic Aegyptskich, áž do ko
7. Potym wprowadźił Iozeph oy niecznych gránic iéy.
cá swego do króla y postawił go
22. Oprócz źiernie káplááskiey,
przed nim: który błogosławiąc mu, którá im byládáná od królá: którym
8. Y spytany od niego: Wiele iest y żywność naznaczoną z gumien
dni lat wieku twego?
pospolitych dawano: y przetóż nie
9. Odpowiedźiał: Dni pielgrzymo inuśieli przedawać ośiadłośći swo
wania mego ies„t sto y trzydźieśći ich.
23. Y rzekł Iozeph do ludu: Oto
lat, krótkie á zlé, y niedoszły aż do
dni oyćów moich, których pielgrzy iáko widźićie, y was, y źiernie wasze
mowali.
Pháráon odźierżał: bierzćie naśienie,
10. Y błogosławi wszy króla, wy á ośióyćie role,
szedł precz.
24. Abyśćie mogli mieć zboże.
11. A Iozeph oycu y bráéiéy swéy Piątą część daćie królowi, á drugie
dał ośiadłość w Aegyptćie ná nay- cztery puszczam wam ná naśienie
lepszym mieyscu źiernie, Rámesses, y ná wychowanie czeladźi y dźiatek waszych.
iáko był roskazał Pháráon.
12. Y żywił ie y wszytek dóm oy
25. Którzy odpowiedźieli: Zdrowie
cá swego dodáiac żywnośći każde nászé w ręce twoiéy: niech tylko
mu,
weyźrzy ná nas pan nasz, á z we
13. To wszytkim świećie bowiém selem będźieiny służyć królowi.
chleba nie było, á głód śćisnął był
26. Od onégo czásu áž do dniá
źiemię, nawiecéy Aegyptską y Chá- dźiśieyszego we wszytkiéy źiemi
naneyską.
Aegyptskiéy piątą część królom pła
14- Z których wszytkié pieniądze cą, y weszło to iáko zá práwo,
zebrał zá przedánié zboża, y wniósł oprócz źiernie káplánskiéy, którá
ie do skarbu królewskiego.
wolna była od téy kondicyiéy.
15. A gdy nie stało płacey kupu27. Mieszkał tedy Izrael w Aegypt
iącym, przyszedł wszystek Aegypt ćie, to iest, w źiemi Gessen, y po
do Iozephá, mówiąc: Day nam chle siadł ia y rozkrzewił, y rozmnożył
ba, przecz umieramy przed tobą, sie nazbyt.
28. Y żył w niéy śiedmnaśćie lat:
gdyż iuż niestáie pieniędzy?
16. Którym 011 odpowiedźiał: Przy y stály'sie wszytkié dni żywota ie
pędźcie mi bydło wászé, y dam wam go sto czterdźieśći y śiedm lat.
29. A gdy widział, że sie przybli
zá nie żywnośći, ieśli płacey nieżał dźień śmierći iego: przyzwał sy
maćie.
17. Które gdy przywiedli, dał im ná swego Iozephá, y rzekł do niego:
4*
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Ieślim nalazł łaskę przed obliczem
8. Y uyźrzawszy syny iego, rzekł
twoim, połóż rękę twoie pod hiodrę do niego: Co zacz ći są?
moi ery uczynisz mi miłosierdzie y
9. Odpowiedźiał Iozeph: synowie
prawdę, żebyś mię nie grzeb! w Ae- moi są, które mi darował Bóg ná
g> picie:
tym mieyscu. Przywiedź ie, prawi,
30. Ale niechay śpię z oycy mć- do mnie, żebych im błogosławił.
mi, y wynieś mię z tóy źiemie, á
10. Oczy bowiem lzráelowé za
pochoway w grobie przodków mo ćmione były od wielkiéy starości, y
ich. Któremu odpowiedźiał Iozeph: iásnie widźieć niemógł. A przytulo
la uczynię coś roskazał.
ne do siebie, pocałowawszy y obła
31. A on rzókł: Trzyśiężże mi te piwszy ie,
dy. Który gdy przysiągł, pokłonił sie
11. Rzókł do syná swego: Nie-,
Izrael Bogu obróćiwszy sie ku gło postradałem widzenia twoiego: nád
wie łoza.
to pokazał mi Bóg nasienie twoie.
12. A gdy ie wźiął Iozeph z łona
ROZDZIAŁ XLVIII.
oycowégo, pokłonił sie nisko áž do
Iozeph oycd Idkobd niemocnego źiemie.
13. Y postawił Ephráimá po pránawiedził: Potym Id/tob syny iego
wóy
ręce swoiéy, to iest, po lewéy
so ie sposobi1, y błogosławił młod
szego, nud wolą lozephową, przeło Izráelowéy: á Mánássessá po lewéy
swoiéy, to iest, po práwéy oycożywszy starszemu.
wskiéy, y przytulił obu do niego.
1. To gdy sie ták odprawiło, dano
14- Który ściągnąwszy práwa rę
znać lozephowi, iź zaniemógł oćiec kę włożył ná głowę Ephráimá
iego: który wźiąwszy dwu synów mnieyszégo brátá, á lewa ná głowę
Mánássessá y Ephráimá, wybrał sie Mánássessá, który był starszy, ręce
w dróge.
przełożywszy.
2. Y powiedźiano starcowi, oto
15. Y błogosławił Iákob synom'
syn twóy Iozeph przyiachał do ćie Iozephowym, y rzćkł: Bóg przed
bie. Który pokrzepiwszy sie uśiadł którego obliczem chodźili oycowie
ná łoźku
moi, Abrahám, y Izáák, Bóg, który
3. A gdy wszedł do niego, rzókł: mię żywi od młodośći moiéy, áž do
Bóg wszechmogący ukazał mi sie tego dniá:
w Lu źie, którá iest w źiemi Cháná
16. Anyół, który mię wyrwał ze
neyskiéy, y błogosławił mi,
wszýtkiégo złego, niech błogosławi
4- Y rzókł: la ćiebie rozkrzewię tym dźiećióm: á niech będźie wzy
y rozmnożę, y uczynię ćie w gro wano nád nimi imię moie, y imio
mady ludźi, y damći tę źiemie y na- na oyców moich, Abraháma, y
śieniu twemu po tobie wośiadłość Izááká: á niech rostą w mnóstwo
wieczną.
ná źiemi.
5. Dwá tedy synowie twoi, któ17. A widząc Iozeph, że oćiec ie
rzyć sie urodźili w źiemi Aegypl- go położył prawą rękę ná głowę
skiéy piérwéy niżem ia tu przyszedł Ephraimowę, nie miło mu bárzo
do ćiebie. moi bi da: Epbraim y Má- było: y uiawszy reke oycowę, chćiał
násses, iáko Ruben y Symeon po i a podnieść z głowy Ephraimowéy,
czytani mi běda.
á przenieść ná głowę Mánássesso6. Inni zááie, któré zrodźisz po wę.
tych, twoi běda, á imieniem hraćióy
18. Y rzókł do oycá: Nie ták ma
swóy b< dą zwani w ośiadłośćiach bydź oycze: bo ten iest pierworodny:
swych.
położ prawice twą ná głowę iego.
7. Mnie bowiem kiedym szedł z
19. Który zbraniáiac sie, rzókł:
Mezopotámiiéy umárlá Ráchel w Wićmći synu móy. wiórh: y tenći
źiemi Cbánáneysk iéy ná sáinéy dro wprawdźie urośćie w lud y rozmno
dze, á był czás wiosny: y wchodźi- ży sie: wszakże brát iego młodszy,
łem do Ephraty,. y pogrzóbłein ią bedźie wiotszy nadeń, y naśienió
przy drodze Ephraty. ł tóra inszym iego rozmnoży sie w narody.
imieniem zowią Bethlehem.
20. Y błogosławił im czásu oné-
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go, mówiąc: W tobie będźie hlogo- źrzóhię swoie, á do winnéy maćice,
sławión Izrael, y będą mówić: o synu móy, oślicę swoie. Omyiew
Niechći uczyni Bóg iáko Ephraimo- winie szatę swoię,' á we krwi iáwi, y iáko Mánássessowi. Y posta gód winnych płaszcz swóy.
12. Cudnieyszę są oczy iego niż
wił Ephraimá przed lllánássessem,
21. Y rzeki do lozephá syná swe wino, á zęby iego bielsze niż mléko.
13. Zábulon ná brzegu morskim
go: Oto ia umieram, á bedźie Bóg
z wami, y przywróći was do źiemie mieszkać będźie: y ná staniu okrę
tów, dośiegaiac aż do Sydonu.
oyców waszych.
14 Issáchár ośieł mocny, leżący
Dáie tobie cześć iedne mi mo bra
22.
ćia twoie,którąm wźiął z rekiAmor- mirzdy granicami.
15. Upatrzył pokóy że iest dobry,
reyczyká mieczem y lukiem moim.
y źiemie ze bárzo dobrá: y podłożył
ramie swoie ku noszeniu, y został
ROZDZIAŁ XLIX.
Iákob synóm sivým z osobna bło- podatkom służący.
16. Dán, sądzić bedźie lud swóy,
gosłdwiąc, przyszłe téz rzeczy prze
powiadając, naznaczywszy mieysce iáko y inne pokolenie w Izraelu.
17. Niech będźie Dán wężem ná
pogrzebu swego, umarł.
drodze, źiniia ná szćieżce, kąsaiąc
1. A Iákob zezwał syny swé y kopyta końskie, áby spadl ieźdźieć
rzókł im: Zbierzćie sie, abym oznay- iego ná zad.
18. Zbawienia twego będę czekał
mił, co ma przyśdź ná was we dni
Pánie.
ostatnie.
19. Gad, przepasany bedźie wal
2. Zbierzćie się, á słuchayćió sy
nowie Iákobowi, sluchayćie Izraela czył przed nim: á on przepasany
będźie pozad.
oycá wászégo.
20. Asser, tłusty chléb iego, y bę
3. Ruben pierworodny móy, tyś
áilá moiá y początek boleśći rnoióy, dźie dawał roskoszy królom.
21. Nephtáli, ieleń wypuszczony,
pierwszy w dárzéch, więtszy w roy daiąc wymowę piękności.
skázowániu.
22. Syn przyrastáiacy Iozeph, syn
4- Wylałeś sie iáko wodá, nie rość:
boś wstąpił ná łoże oycá twego, y przyrastaiący y śliczny ná wevzrzeniu, córki przebiegały sie ná murze.
splugawiłeś pośćiel iego.
23. Ale roziatrzyli go,, y swárzyli
5. Symeon y Lewi braćia: naczy
sie, y zayźrzeli mu, máiacy strzały.
nia nieprawości walczące.
24. Uśiadł w mocnym łuk iego, y
6. W rade ich niechay nie wcho
dzi duszá moiá, á w zborze ich nie rozwiązane są związki ramion y
chay nie bedźie sława moiá: bo w rak iego, przez rece mocnego Iákpzapalczywośći swéy zabili męża, á bowégo: ztárntad wyszedł pástérz,
kamień Izraelski.
w swéy woli podkopali mur.
25. Bóg oycá twego bedźie po
7. Przeklęta zapalczywość ich, iż
úporná: á gniéw ich, iż niezmięk- mocnikiem twoim, á wszechmogą
czony: Rozłączę ie w Iákobie y roz cy bedźieć błogosławił hlogosláwieństwy niebieskimi zwiérzchu,
prószę ie w Izraelu.
8. ludo, ćiebie chwalić będą bra błogosławieństwy przepaści leżacey
ćia twoi: reká twoiá ná szyiách nie ná dole, błogosławieństwy piersi y
przyjaciół twoich, kłaniaćći sie bę żywota.
26. Błogosławieństwa oycá twego
dą synowie oycá twego.
9. Szczenię lwie ludá: do łupu sy zmocnioné sa błogosławieństwy oy
nu móy wstąpiłeś: odpoczywaiąc ców iego: ażby przyszło pożadanió
ległeś iáko lew, y iáko lwicá, któż pagórków wiecznych: niechay będą
ná głowie Iozephowéy, y ná ćiego wzbudźił?
10. Nie bedźie odiety sceptr od mieniu Názáréyczyká między bra
ludy, áni wódz, z biódr iego, aż ćia swoią.
27. Beniamin wilk drapieżny, rá
przydźie, który ma bydź posłań, á
on będźie oczekawániém narodów. no bedźie iadł łup, á wieczór bę
11. Przywięzuiąc do winnice dźie dzielił korzyści.
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7. A gdy on Jechał, Jechali z nim
28. Wszyscy ći wedwunaśćie po
koleniach Isráelowych: to im mó wszyscy starszy domu Pháráonowił oćiec ich, y błogosławił každé wégo, y wszyscy starszy źiernie
mu hłogosławieństwy wlásnéini.
Aegyptskiéy:
2g. Y roskazał im, mówiąc: la sie
8. Dóm Iozephów z braćia iego,
przyłączam do ludu mego: pogrzeb- oprócz małych dźiatek, y trzód, y
ćiesz mię z oycy inémi w iásKini bydla, któré zostawili w źiemi Ges
dwoistéy, która iest ná polu Ephro sen.
ná Ileteyczyká,
9. Miał též wozy y iézdné: y ze
30, Ná przeciwko Mámbré w źie brał sie poczet niemały.
mi Chánáneyskiéy, którą kupił
10. Y przyiecháli ná plac Atad,
Abrahám z polem u Ephroná Ile- który leży nád lordanem: kędy spráteyczyká w ośiadłość grobu.
wuiąc obchód z płaczem bárzo
31, Tám go pogrzebli y Sarę żónę wielkim y ciężkim, wypełnili śiedm
iego: tám pogrzebion iest Izáák z dni.
Rebeka żoną swoią; tám y Lia po
11. Co gdy uyźrzeli obywatele źiechowana leży.
mie Chánáneyskiéy, rzekli: Płacz
32, A dokonawszy roskazánia, to wielki iest Aegyptiánóm: y dla
którémi syny náuczal, złożył nogi tego nazwano iest imię onégo
swé ná łóżko, y umárl: y przyłożon mieyscá, Płacz Aegyptski.
iest do ludu swego.
12. Uczynili tedy synowie Iákobowi, iáko im był przykazał.
ROZDZIAŁ Ł.
13. Y doniósszy go do źiernie
Iozeph ćidło oycá swégo z czćl- Chánáneyskiéy, pogrzebli go w iániéyszemi slegyptzyki odprowadził, skini dwoistéy, którą był kupił
y pogrzebł z uczćiwym u niemałym Abraham z polem, w ośiadłość gro
obchodem w źiemi Chandneyskiey. bu, od Ephroná Ileteyczyká, przeBrdćid frasobliwi o odpuszczenie ćiwko Mámbré.
14- Y wrócił sie Iozeph do Aeprzewiny źąddiąc: którym potym
przykazawszy przeniesienie swe z gyptu z braćia swą y wszytkim to
warzystwem pochowawszy oycá.
Aegyptu, umarł w pokoiu.
15. Po którego śmierći, boiac sie
1, Co uyźrzawszy Iozeph, padl ná braćia iego, y mówiąc między sobą:
twarz oycá swego plącząc y cału- By snadź niepamiętni ná krzywdę,
iąc go.
którą odniosł, á nie oddał nam
2, Y roskazał sługain swyin le wszytkiego złego, któreśmy czynili,
karzom, áby wónnemi maściami
16. "Wskazali do niego mówiąc:
namazali oycá.
Oćiec twóy roskazał nam przed
3, Którzy gdy roskazániu dosyć tym niżli umarł,
czynili, wyszło czterdźieśći dni: ten
17. Abyśmyć to powiedźieli sło
bowiém obyczay był ćiał martwych wy iego: Proszę abyś zapamiętał
namazaných. Y płakał go Aegypt złego uczynku bráéiéy twoiéy, y
śiedmdźieśiąt dni.
grzechu, y złośći, którą wyrządźili
4- A gdy wyszedł czás zálohy, tobie: My też prośimy, abyś sługam
rzekł Iozeph do sług Pháráonowych: Bogá oycá twego odpuśćił tę nie
Ieślim nalazł łaskę przed obliczem prawość. Co usłyszawszy Iozeph
waszym, mówćie w uszy Tháráo- płakał.
U®wé,
18. Y przyszli do niego braćia ie
5, J)lá tego, že mię oćiec móy po go: ą pokłoniw szy sie nisko aż do
przysiągł, mówiąc: Oto umieram: źiernie, rzekli: Iesteśmy słudzy twoi.
w globie moim, którym sobie wyko
19. Którym on odpowiedźiał: Niepał w źiemi Chánáneyskiéy, pogrze bóyćie sie: izali sprzećiwić sie mo
biesz mię. Poiáde tedy á pogrzebie żemy woli Božéy?
oycá mégo, y wrócę sie.
/
20. Wyśćie © mnie złe myslili:
6. Y rzekł mu Pháráon: Iedź, ále Bóg obróćił to w dobré,, áby mię
á pogrzeb oycá twego, iakoś iest po- wywysszył, ták iáko teraz widzicie,
przyśiężony.
á żeby wiela ludu zachował.
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21. Niebóyćie sie: la żywić będę iéy Bóg was nawiedzi, y uczyni, že
was, y dziatki wásze. Y ćieszył ie, wynidźiećie z źiemie téy, do źiemie,
y łagodnie, y łaskawie mówił,
która przysiągł Abrahamowi, Izaa
22. Y mieszkał w Aegyptćie ze kowi, y lákobowi.
wszytki m domem oycá swego, y
24- A gdy ie poprzysiągł, y rzókł:
zył sto y dziesięć Jat. Y widźiał sy Bóg was nawiedźi: wynieśćiósz kony Ephraimowé áž do trzeciego po śći moie z sobą z mieyscá tego:
kolenia. Synowie též Máchirá syná
25. Umarł, wypełniwszy sto y
Híánássessowégo porodzili sie ná dźieśięć lat żywota swego. Y poma
koleniéch Iozephowych.
zány wonnémi maściami, włożony
23. Któré rzeczy gdy przeszły, iest do trunny w Aegyptćie.
rzćkł bráéiéy swéy: Po śmierci mo-
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ROZDZIAŁ I.
żonę robót, áby ie trapili ciężarami:
y
zbudowali miástá przybytków
Imiona synów Isrdćlowych, którzy
Weszli do .Aegyptu: Phclrao mnoże Pliáráonowi, Phitom, y Rámesses.
12. A im báržiéy ich tłumili, tym
nie ich robotami, chłopiąt zabijaniem,
więcey
sie mnożyli y rośli.
topieniem, próżno się kusi psować:
15. Y nienáwidzieli Aegyptińnie
Bab chytrość, y od Bogd zapłata.
synów Izráelowych, y trapili ie nay1. Te są imiona synów Izráelo gráwáiac ich:
14- Y ku gorzkośći przywodźili
wych, którzy weszli do Aegyptu z
lákohem : káždy z nich z domy swé- żywot ich robotami ćieżkimi, gliny y
cegły, y wszelaką służbą, którą byli
mi weszli:
2. Ruben, Syrneon, Lewi, Iudás, obciążeni w robotách około źiemie.
15. Y rzókł król Aegyptski bábám
5. Issáchár, Zábulon, yBeniamin,
Hebreyczyków: z których iednę zwa
4- Dan y Nephtháli, Gád y Aser.
5. Było tedy wszytkich dusz tych, no Zephorá, á drugą Phua:
16. Przykazując im. Gdy będźiektórzy wyszli z biodry lákobowéy,
śiedmdźiesiąt: á Iozeph był w Ae ćie babić Hebreiánkóm, á prziydźie
czás rodzenia, ieśli sie syn urodźi,
gyptćie.
6. Który gdy umarł, y wszyscy zóbiyćie go, á ieśli córká, záchobracia iego, y wszytek on rodzay, wayćie.
17. Lecz báby bały sie Boga, y nie
7. Synowie Izraelowi urośli, y
iákoby wyrastający rozmnożyli sie: uczyniły według przykazania króla
y z mocni wszy sie zbytnie napeł Aegyptskiégo, ále zachowały chłonili źiemię.
piatká.
18. Których wezwawszy król do
8. To wstał tym czasem król nowy
wád Aegyptem, który niewiedźiał o siebie, rzćkł: Cóż to iest cośćie chćiały uczynić żeśćie chłopięta zacho
lozephie:
9. Y rzókł do ludu swégo, oto lud wały?
19. Któré odpowiedźiały: Nie sać
synów Izráelowych wielki, y ino•nieyszy iest nftl nas.
Hebreiánki iáko Aegyptskié niewia
10. Pódźćie mądrze potłummygo, sty: bo sámé uinieią bábic, y pié
by sie snadź nie mnożył: á ieśliby rwéy rodzą niżli przydźjem do nich.
przypadła ná nas woyná, by sie nie
20. Uczynił tedy Bóg bábám do
przyłączył nieprzyiáciolóm naszym, brze; y rozkrzewił sie lud y zmo
á poraźiwszy nás nie wyszedł z źie cnil sie zbytnie,
mie.
21. A iż sie bały Bogá báby zbu
11. Ustawił tedy nád nimi przeło- dował im domy.
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22. Roskazał tedy Pháráon wszy- y widział, że nikogo nie masz, zabi
tkiému. ludowi swemu, mówiąc: wszy Aegyptczyká skrył go w piasek.
13. A wyszedszy dniá drugiego
Co sie kolwiek męzkieypłći urodzi,
to wrzuććie do rzeki: á cokolwiek uyźrzał dwu Hebreyczyków, á oni
sie wadzą: y rzókł onemu, który
niewieści éy, zachowayćie.
krzywdę czynił, czemu biiesz bli
ROZDZIAŁ II.
źniego twego?
t4- Który odpowiedźiał, któż ćię
Moyzesz nd wodę wyrzucony, od
postawił
kśiążęćiem y sędźiem nád
króléwnéy wyiety, od matki ivtdsney
karmiony, y od króléwnéy zd synu námi? czy mię ty clicesz zabić iásposobiony, z .Aeeyptu dla mezoboy- koś wezorá zabił Aegyptczyká ?
stwd ućielia do Mddyan, y tdm sie Ulękł sie Moyzész y rzókł: lakóż sie
tá rzecz obiáwilá?
zeni, y płodzi.
15. Y usłyszał tę mowę Pháráon,
1. Wyszedł potym mąż z domu y szukał zabić Moyzeszá: który
Lewi, y poiął żónę pokolenia swego, ućiekszy od oblicza iego, mieszkał
2. Która poczęła y porodźiła syná: w źiemi Mádiiánskiéy, y śiedźiał u
á widząc go bydź nadobnym, kryła studnie.
16. A kapłan Mádiiáňski miał
go przez trzy mieśiącó.
5. A gdy iuż taić nie mogła, wzięła śiedm córek, któré przyszły czerpać
plećianke z Sitowia, y námázálá ią wody: á napełniwszy koryta, chćiały
kliiem y smoła, y włożyła w nie napoić trzódy oycá swégo:
17. Nadeszli pasterze y odegnáli
dźiećiatko, y włożyła ie między roie: Y wstał Moyzész, á obroniwszy
góż ná brzegu rzeki,
4- A siostra iego stała z daleká, y dźiewki, napoił owce ich.
18. Któré gdy sie wróciły do Ráprzypátrowálá sie, co sie stanie.
5. Aleć oto zstępowała córká Phá- guelá oycá swégo, rzekł do nich:
ráonowá, áby sie kąpała w rzéce: á rrzecześćie nád zwyczay rychléy
J)ánny iéy chodźiły po brzegu rzeki, przyszły?
która uyźrzawszy plećianke miedzy
ig. Odpowiedźiały: Człowiek Aerogoźiem, posłała iednę z służebnic gyptezyk wybawił nas z ręki pásteswoich, y przynieśioną,
rzów: nád to y naczerpał wody z
6. Otworzy wszy, á widząc w niéy námi,y dał pić owcom.
dźiećiatko plączące, zmiłowawszy
20. Tedy on rzékl: A gdzie iest?
sie nád nim, rzekła, z dźiatek to Czemuśćie puściły człowieka? záHebreyskich iest ten.
wołayćie go, áby iadł chléb.
7. Któréy Siostra dźiećięćió rze
21. Przysiągł tedy Moyzész , że
kła, chcesz że póydę y zawołamći miał z nim mieszkać, y wźiął Seniewiasty Hebreyskiey,któraćby mo phorę córkę iego zá żonę:
22. Która mu urodźiła syná, któ
gła chować dźiećię?
8. Odpowiedźiała: Idź. Poszła dźie- rego nazwał Gersám, mówiąc: By
weczká, y zawołała mátki swéy.
łem przychodniem w źiemi cudzéy.
g. Do któréy rzekszy córká Pliá- Urodźiła zaś drugiégo, którego na
ráonowá, Weźmi (pry) to dźiećię á zwał Eliezer, mówiąc: Bóg bowiem
wychoway mi, ia tobie dam twą za- oycá mego pomocnik móy, wyrwał
5láte. Przyielá niewiasta, y karmiła mię' z ręki Ph áráonowéy.
źiććie: á gdy podrosło oddała córce
23. A po niemałym czaśie umarł
król Aegyptski, á wzdycháiac syno
Ph áráonowéy.
10. Któré oná przywłaszczyła zá wie Izraelowi dla robót wołali, y
syná, y názwálá imię iego Moyzész, wstąpiło wołanie ich do Bogá od
robót,
mówiąc: Iżem go z wody wyięła.
11. W oné dni gdy był urósł Moy24. Y usłyszał nárzékánie ich, y
zész, wyszedł do bráéiéy swéy, y wspomniał ná przymierze, któré
uyźrzał ich utrapienie, y męża Ae- uczynił z Abrahamem, Izaakiem, y
gvptczyká biiacégo iednégo z He- Iákobem.
25. Y weyźrzał Tan ná syny Izráebreyczyków bráéiéy iego.
12. A gdy sie obeyźrzał tám y sám, lowé, y poznał ie.
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ROZDZIAŁ III.
12. Który mu rzékl: la będę z
Moyzeszowi pasącemu owcelethro- tobą: á to będźiesz miał ná znák,
we świekra swégo, Bóg się we lirze żem ćię posłał: Gdy wywiedziesz lud
gordiącym ukazał, szląc go do sy móy z Aegyptu, oíiáruiesz Bogu ná
nów Izraelskich, które miał z niewoli téy górze.
13. Rzekł Moyzész do Bogá: Oto
Phdrdonowey wywieść.
ia póyde do synów Izráelowych, y
1. A Moyzész pasł owce Ielhro rzekę im: Bóg oyców waszych po
áwiekrá swégo kapłana Mádiiáii- słał mię do was. Ieśli mi rzeką:któré
skiégo: á gdy zagnał trzodę w głę iest imię iego? Cóż im powiem?
bokość pustynie, przyszedł do góry
14- Rzekł Bóg do Moyzészá: Iám
Božéy Horeb.
iest, którym iest: Rzekł: Ták po
2. Y ukazał mu sie Pan w pło wiesz synom Izráélowym: Który
mieniu ognistym z pośrzodku krza: iest, posłał mię do was.
y widział, iż kierz gorzał, á niezgo15. Y rzekł zaśie Bóg do Moyzé
rzał.
szá: To powiesz synom Izráélowym:
3. Y rzekł Moyzész: Póyde, á o- Pan Bóg oyców waszych, Bóg Abra
glądam widzenie to wielkie, czemu hamów, y Bóg Izaaków, y Bóg Iánie zgore ten kierz.
kobów, posłał mię do was: To iest
4- A widząc Pan, iż szedł patrzyć, imię moie ná wieki, y to pamiętne
zśwołał go z pośrzodku krza, y moie ná rodzay y rodzay.
rzekł: Moyzészu, Moyzészu. Który
16. Idź á zgromadź starsze Izrael
odpowiedźiał: Owom ia.
skie, y rzeczesz do nich: Tan Bóg
5. A on do niego: Nie przystępuy oyców waszych, ukazał mi sie, Bóg
sám: rozzuy bóty z nóg twoich: Abrahamów, Bóg Izaaków, y Bóg
mieysce bowiém, ná którym stoisz, Iákohów, mówiąc: Náwiédzáiac náźiemia święta iest.
wiedźiłein was, y widźiałem wszy
6. Y rzekł: lam iest Bóg oycá twe tko,co sie wam przydało w Aegyptćie.
go, Bóg Abraháma, Bóg Izááká, y
17. Y rzekłem, żebym was wy
Bóg Iákobá. Zakrył Moyzész obli wiódł z utrapienia Aegyptskiéso, do
cze swé: bo nieśmiał patrzyć ná ziemie Chánáneyczyká, y Heteyczy
przećiw Bogu.
ká, y Amorreyczyká, y rherezeyczy7. Któremu rzekł Tan: Widziałem ká, y Heweyczyká, y Iebuzeyczyká,
utrapienie ludu mego w Aegyptćie, do ziemie opływaiącóy mlekiem y
y słyszałem krzyk iego dla suro- miodem.
wośći tych, którzy są przełożeni nád
18. Y posłuchała głosu twego: y
robotami :
wnidźiesz ty, y starszy Izraelscy do
8. A wiedząc boleść iego, zstąpi królá Aegyptskiégo, y rzeczesz do
łem, abych go wyzwolił z rąk Aegy- niego: Pan Bóg Hebréyczyków we
ptiánów, y wywiódł z źiernie onéy, zwał nas: póydźiemy w dróge trzech
do ziemie dobréy y przestronéy: do dni ná puszczą, abyśmy ofiary czy
źiernie,która opływa mlekiem y mio nili Pánu Bogu naszemu.
dem, ná mieysce Chánáneyczyká, y
ig. Lecz ia wiém, że was nie puśći
Heteyczyká, y Amorreyczyká, y Phe- król Aegyptski, abyśćie szli, iedno
rezeyczyká, y Heweyczyká, y lebu- przez można rękę.
zeyczyká.
20. Wyciągnę bowiém rękę moię,
g. Krzyk tedy synów Izráelowych á będę karał Aegypt wszytkimi cu
przyszedł do mnie, y widziałem ich dami moimi, któré uczynię w pośutrapienie, którym od Aegyptian są rzód ich; potym was wypuśći.
ućisnieni.
21. Y dam łaskę ludowi temu u
10. Ale pódź á poszle ćię do Phá- Aegyptiánów: y gdy wychodźić beráoná, abyś wywiódł lud móy, syny dźiećie, nie wynidźiećie próżni: ále
Izráelowé z Aegyptu.
prosić będźie niewiasta u sąśiady
11. Y rzekł Moyzész doBogá: Któ- swéy y u gospodyni éy swéy, naczy
žem ia iest, abych szedł do Pháráo- nia srebrnego, y złotego, y szat: y
ná, á wywiódł syny Izráelowé z wlożyćie ie ná syny y ná córki wa
Aegyptu?
sze, y złupićie Aegypt.
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szá, rzćkł: Aaron brát twóy Lewita,
ROZDZIAŁ IV.
wićm
iż wymowny iest: Oto tenwyMoyzćsz wziąwszy od Bogd trzy
nidźie
przećiw tobie, á uyźrzawszy
znaki, idzie do .Aegyptu z zoną y z
ćię,
rozraduje
sie sercem.
dźiećmi: zona' obrzezała syna, gnieiv
15.
Mów
do
niego, y położ słowa
Boży ubłagała : potkawszy się z
Aaronem pospołu szli do synóiv Is- moie w uśćićch iego, á ia będę w
uśćićch twoich, y w uśćićch iego, y
raelskich.
pokażę wam, co czynić maćie.
16. On bedźie mówił zá ćię do lu
1. Odpowiedaiąc Moyzćsz, rzćkł:
Nie uwierzą mi, y nie usłuchają du, y będźie ušty twemi, á ty mu bę
głosu mego, ále rzeką: Nie ukazał dźiesz w tych rzeczach, któré ku
Bogu należą.
sie tobie Pan
17. Laskę tćż tę weźmi w rękę
2. Rzćkł tedy do niego: Co iest, co
trzymasz w ręce twoióy? Odpowie twoię, którą czynić będźiesz znaki.
18. Odszedł Moyzćsz y wróćił sie
dźiał: Laská.
3. Y rzćkł Pan: Porzuć ią ná źie do Iethro świekra swego, y rzćkł
mie. Porzućił, y obróciła się w wę mu: Póydę á wfóce sie do bráciéy
moiéy do Aegyptu , żebym obaczył
ża, ták iż ućiekał Moyzćsz.
4- Y rzćkł Pan: Wyćiągni rękę ieśli ieszcze żywi. Któremu rzćkł
twa, á uymi ogon iego: Wyciągnął Iethro: Idź w pokoiu.
19. Rzćkł tedy Pan do Moyzészá
y uiął: y obróciła sie w laskę.
5. Aby, prawi, uwierzyli, że sie w Mádián: Idź á wróć sie do Aegy
tobie ukazał Pan Bóg oyców ich: ptu. Pomarli bowiem wszyscy, któ
Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, y rzy szukali dusze twoićy.
20. Wźiął tedy Moyzćsz żónę swą
Bóg lákobów.
6. Y rzekł Pan ieszcze: Włóż rękę y syny swoię, y wsadźił ie ná osła,
twoię w zánádrá twć. Którą gdy y wróćił sie do Aegyptu, niosąc laskę
włożył w zánádrá, wyiął trędowatą Boże w ręce swoiéy.
21. Y rzćkł Pan wrácáiacému sie
iáko śnieg.
7. Włóż, pry, znowu rękę swą w do Aegyptu-: Patrz, abyś wszytkié
zánádrá: włożył, y wyiął zás, y była dźiwy, którćm położył" w ręce twćy,
czynił przed Pháráonem : la Zátwárpodobna innemu ciału.
8. leślić, prawi, nie uwierzą, y dze serce iego, y niepuśći ludu.
22. Y rzeczesz do niego: To mówi
nie posłuchają mowy znaku pie
rwszego, uwierzą słowu znaku po- Pan : Syn móy pierworodny Izrael.
23. Rzćkłćm tobie: Puść syná me
śl ednićgo.
9. A ieśli áni tym dwiemá zná- go, áby mi służył: á niechćiałeś go
kóm nie uwierzą, y nie posłuchaią puśćić: Oto i a zábiie syná twego
głosu twego: weź wodę rzeczną y pierworodnego.
wylćy ią ná suchą, á cokolwiek wy24- A gdy był ná dródze, w gospoczćrpniesz z rzeki, w krew sie o- dźie zabieżał mu Pan, y chćiał go
bróći. •
zabić.
25. Wzięła prędko Zephorá bárzo
10. RzćkłMoyzćsz: Proszę Panie,
nie iestem wymowny od wczoráy- ostry kamień, y obrzezała odrzézek
szćgo y dziś trzeciego dniá: y odką- syná swego, y tknęła sie nóg iego, y
deś przemówił do sługi twego, sta rzekła: Oblubieńcem krwie tyś mi
łem sie niesposobnieyszćgo y niery- iest.
chleyszégo ięzyka.
26. Y puścił go, skoro rzéklá: O11. Rzćkł Pan do niego: Któż u- blubieniec krwie dla obrzezania.
27. Y rzćkł Tan do Aarona: Idź
czynił usta człowiecze? ábo kto
uczynił niemego y głuchego , wi przeciwko Moyzészowi ná puszczą.
dzącego y ślepego? Izali nieia?
Który wyszedł przećiw iemu ná Gó
12. Idź że tedy, á ia będę w uśćićch rę Bożą, y pocałował go.
28. Y powiedźiał Moyzćsz Aaro
twoich: y náucze ćię,co masz mówić.
13. A on rzćkł: Proszę, Panie, po nowi wszystkie słowa Pańskie, którćmi go posłał, y znáki, któré roszli kogo masz posłać.
14- Rozgniewany Pan ná Moyzć- skazaL
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rzekli
do
ludu:
Ták
mówi
Tháraon:
2Q. Y przyszli pospołu, y zgroma
dzili wszystkie starsze synów Izráe- Nie daię wam plów:
11. Idźćie á zbiórayćie, ieśli gdźie
1 owych.
50. Y powiedał Aáron wszytkié nalóźć bedźiećie mogli, á namnióy
słowa, któré był rzekł Pan do Moy- sie nie umnieyszy z roboty wászéy.
12. Y rozprószył sie lud po wszy
zészá: y czynił znaki przed ludem.
51. Y uwierzył lud. Y usłyszeli, tkiéy źiemi Aegyptskiéy ná zbiera
że nawiedźił Pan syny Izraelskie, á ni é pléw.
13. A przystáwowie nád robota
iż weyźrzał ná ich utrapienie: á
mi, przynaglali im mówiąc: Wy
schyliwszy sie pokłon uczynili.
pełni ayćie robotę wasze ná każdy
dźióń, iakośćie piórwóy zwykli byli
ROZDZIAŁ V.
Moyzesz z .Aaronem. poruczenie czynić, gdy wam dawano plewy.
14- Y sieczeni byli biczmi, którzy
Boskie Phdrdonowi powidddią, które
on wzgdrdźiwszty tym okrutniey ćie- byli nád robotami synów Izráelo
zył Zydy nie ddiąc im pteui. Co wych, od wyćięgaczów PháráonoMoyzesz usłyszawszy prośi Puna zd wych, mówiąc: Przecz nie wypeł
niacie miary cegieł iáko piórwóy,
nimi.
áni wezorá, áni dźiś?
15. Y przyszli przełożeni synów
1. Weszli potym Moyzész y Aa
ron, y rzekli Pháráonowi: To mówi Izráelowych, y wołali do Pháráoná,
Pan Bóg Izráelów: Puść móy lud, mówiąc: Przecz ták czynisz prze
ciw sługom twoim?
áby mi ofiarował ná puszczy.
16. Pléw nam nie dáia, á cegły iá
2. A on odpowiedźiał: Kto iest
Pan, żebym słuchał glosu iego, á ko piórwóy czynić każą: Oto nas
puścił Izraela? Nie znam Páná, á sługi twoie biczmi śieką, á niespráwiedliwie sie dźieie przećiw ludowi
Izráelá nie puszczę.
3. Y rzekli: Bóg Ilebréyczyków twemu.
17. Który rzókł: Próżnuiećie, y
wezwał nas, á byś my szli trzy dni
drógi ná puszczą, y ofiarowali Pánu dla tego mówićie: Pódźmy á ofiáruy
Bogu nászému: by snadź nieprzy- my Pánu.
18. Przełóż idźćie á róbćie: Pléw
szedł ná nas mór ábo miecz.
4- Rzókł do nich król Aegyplski: nie dadzą wam, á oddaćie zwykłą
Przecz Moyzószu y Aaronie, odma liczbę cegieł.
19. Y baczyli przełożeni synów
wiacie lud od robót ich? idźcie do
Izráelowych, że sie źle z nimi dźiaciężarów waszych.
5. Y rzókł Pháráon: Wielki iest ło, iż im mówiono: Nie umnieyszy
lud źiemie, widźićie iż sie tłum ro- sie nic z cegieł ná każdy dźióń.
20. Y zabieżeli Moyzószowi y
zkrzówił: Iáko daleko więcóy, ieśli
Aaronowi, którzy stali ná przeciwko
im daćie od robót odpoczynek?
6. Roskazał tedy w on dźióń przy- wychodzącym od Pháráoná:
21. Y rzekli do nich: Niech weystáwóm nád robotami, y wyćięgaźrzy Pan á osądźi, żeśćie wonność
czóm ludu, mówiąc:
7. Żadną miarą nápotym nie bę- nasze uczynili śmierdzącą przed
dźiećie dawać plew ludowi do czy Pháráonem y sługami iego, y poda
nienia cegły,iáko przed tym, ále sami liście mu miecz, áby nas zabił.
22. Y wrócił sie Moyzész do Páná,
niech ida, á niech zbiéráia słomę.
8. A miarę cegieł, którą piórwóy y rzókł: Pánie, czemuś utrápil ten
czynili, włożyćie ná nie, á namnióy lud? czemuś mię posłał?
23. Bo od onégo czásu, iákom
nieumnieyszyćie: ábowiém próżnuią,y dla tego wołaią, mówiąc: Idźmy, wszedł do Pháráoná, abych mówił
w imię twoie, utrapił lud twóy: á
á ofiáruymy Bogu nászému.
9. Niech będą ućiśnieni robotami, niewybawiłeś ich.
y niechay ie wypełnią; áby nie przeROZDZIAŁ VI.
' stawali ná słowach kłamliwych.
Pan Bóg przez Moyzeszd y .Aa
10. Y ták wyszedszy przystáwowie nád robotami, y wyćięgacze, rona ćieszy lud Israélski, obiécuiqc
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im ziemie ('hdndneyshq, y wylicza
14- Ci są przed nieyszy domów w
národ synów Idkobowych po domiech, rodźiech ich. Synowie Ruben pie
dź do Moyzészá y .Aa rond,
rworodnego Izráelowégo: Iłenoch y
Phállu, Hesron, y Chármi.
1. Y rzekł Pan do Moyzészá: Te
15. Té rodzáie Ruben. Synowie
raz uyźrzysz, co uczynię Pháráono- Symeonowi: Iáinuel, y lamin, y
wi: Przez reke bowiém mocna wy- Ahod, y láchin, y Soar, y Saul, syn
puśći ie, y w ręce áilnéy wyrzući ie Chánáneyskiéy niewiasty. Ten ród
Symeonów.
z ziemie swéy.
16. A té imiona synów Lewi we
2. Y rzékl Pan do Moyzészá, mó
dług rodzáiu ich: Gerson, y Kááth,
wiąc: Ia Pan,
3. Którym sie ukazał Abrahamo y Meráry. A lat żywota Lewi było,
wi, Izaakowi, y Iákobowi w Bogu sto trzydźieśći y śiedm.
17. Synowie Gersonowi: Lobni, y
wszechmocnym : á imienia mego
Seinei, według rodzáiów ich.
Adonai nie oznaymiłem im:
18. Synowie Kááth: Amrám, y
4- Y uczyniłem przymierze z ni
mi, abych im dał ziemie Chánáney- Isáár, y Hebror, y Oziel. Lat též ży
ska, ziemie pielgrzymowania ich, w wota Kááth, sto trzydźieśći y trzy.
19. Synowie Merárégo: Moholi, y
któréy przychodniami byli.
5. lam usłyszał wzdychanie sy Musi. Té są rodzáie Lewi według
nów Izráelowych, którym ie utrápili fámiliy ich.
20. Y poiał Amrám żónę IocháAegyptiánie: y wspomniałem ná
hed, śiostrę stryieczna swoie: która
przymierze moie.
6. Przełóż powiedz synóm Izráe- mu urodźiła Aaroná y Moyzészá. A
lowym: la Pan,który was wywiodę z było lat żywota Amrám, sto trzy
wieźienia Aegyptczyków, y wyrwę dźieśći y śiedm.
21. Synowie též Isáár, Korę, y
z niewoléy: y odkupie w ramieniu
wywysszonym, y w sadách wielb ich. Nepheg, y Zechri.
22. Synowie też Oziel, Misáel, y
7. Y wezme was sobie zá lud, y
bede waszym Bogiem: y poznaćie, Elisáphán, y Sethri.
23. Y poiał Aaron żónę Elizabethę
żem ia iest Pan Bóg wasz, którym
was wywiódł z więzienia Aegy córkę Aminadáb śiostre Náhásoná,
która mu urodźiła Nádábá, y Abiu,
ptczyków,
8. Y wprowadził do ziemie, nád y Eleázár, y Ithámárá.
24. Synowie též Korégo: Aser, y
która podniosłem rękę moie, żebym
ia dał Abrahamowi, Izaakowi, y Elkaná, y Abiásáph: té są rodzáie
Iákobowi: y dam ią wam pośieśdź, Koritów.
25. Ale Eleázár syn Aaronów
ia Pan.
9. Powiedźiał tedy Moyzész wszy poiał żónę z córek Phutie: która
stko synóm Izráélowym: którzy nie mu urodźiła Phineesá. Ci są przeusłuchali go, dla ućiażenia ducha, y dnieyszy familiy Lewitów w ro
dzajach ich.
dla roboty bárzo ćiężkiey.
26. Ten iest Aaron y Moyzész,
10. Y rzekł Pan do Moyzészá, mó
którym przykazał Pan, áby wywie
wiąc:
11. Wnidź, á mów do Pháráoná, dli syny Izráelowé z źiernie Aegy
królá Aegyptskiégo, áby puścił syny ptskiéy według hufców ich.
27. Ci sa, którzy mówią do Phá
Izráelowé z ziemie swéy.
12. Odpowiedźiał Moyzész przed ráoná królá Aegyptskiégo, áby wy
Pánem: Oto synowie Izraelowi nie wiedli syny Izráelowé z Aegyptu:
słuchają mie, á iákóž usłucha Phá ten iest, Moyzész y Aaron,
28. W dźióń, w Itóry mówił Pan
ráo, zwłaszcza, żem iest nie obrze
do Moyzészá w źiemi Aegyptskiéy.
zany usty?
29. Y rzébl Pan do Moyzészá, mó
13. Y mówił Tan do Moyzészá y
Aároná, y dał roskazánié do synów wiąc: la Pan, mów do Tháraoná
Izráelowych, y do Pháráoná, królá królá Aegyptskiégo wszytko, co ia
Aegyptskiégo , áby wywiedli syny mówię do ćiebie.
30. Y rzékl Moyzész przed Pánem:
Izráelowé z źiernie Aegyptskiéy.
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Otom nie obrzezany iest ušty, iakóż ćiężało serce Pháráonowé, niechce
miec usłucha Pháráo?
puśćić ludu.
15. Idź do niego ráno, oto wyniROZDZIAŁ VII.
dźie do wody: y staniesz ná potka
Moyzćsz z Aaronem do Phdrdond niu iego przy brzegu rzéki, á laskę,
mówią: laskę w wezd: wody w krew która sie obróciła w smoka, weź
obracają. Co y czarnoksiężnicy uczy miesz w rękę swoię.
16. Y rzeczesz do niego: Pan Bóg
nili, y dla tego zakdmidto serce PhdHebreyczyków
posłał mię do ćiebie,
rdo nowi.
mówiąc: Puść lud móy, áby mi ofia
1. Y rzćkł Pan do Moýzészá, otom rował ná puszczy: á aż dotąd niechćie postawił Bogiem Pháráonowym, ćiałeś usłuchać.
17. Przetóż toć powiádá Tan, ztąd
á Aaron brát twóy będźie prorokiem
poznasz, żem ia Pan : oto uderzę la
twoim.
2. Ty mu powiesz wszystko, coć ską, która iest w ręce moióy, w wo
roskázuie: á on będźie mówił do dę rzéki, á obróci sie w krew.
18. Ryby tóż, któró są w rzóce,
Pháráoná, áby puśćił syny Ízráelowé
pozdychała, y zaśmierdzą sie wody,
z źiemie swóy.
5. Lecz i a zátwárdze serce iego, y y będą trapieni Aegyptiánie piiący
rozmnożę znaki y cuda moie w źie wodę rzeczną.
ig. Rzókł tóż Pan do Moýzészá:
mi Aegyptskióy,
4- Y nie usłucha was: y spuszczę Mów do Aarona: Weźmi laskę two
ręko moie ná Aegypt, y wywiodę ię, á wyćiągni rękę twą ná wody
woysko, y lud móy, syny ízráelowé z Aegyptskié,y ná rzéki ich, y ná stru
źiemie Aegyptskióy przez sady bárzo gi, y kałuże, y ná wszelkie ieźiora
wód, áby sie obróćiły w krew: á
wielkie.
5. Y Bodą wiedzieć Aegyptiánie, niech będźie krew po wszytkióy
żem ia iest Pan, którym wyciągnął źiemi Aegyptskióy, ták w naczy
rękę moie ná Aegypt, y wywiodłem niach drzewiánych, iáko y w ka
miennych.
syny ízráelowé z pośrzodRu ich.
6. Uczynił tedy Moyzćsz y Aaron,
20. Y uczynili Moyzćsz y Aaron
iáko im Pan przykazał: ták uczynili. iáko im Pan przykazał: y podniózszy
7. A było Moyzószowi ośmdźieśiąt laskę, uderzył w wodę rzóczna przed
lat, Aaronowi ośmdźieśiąt y trzy, Pháráonem y sługami iego: która sie
gdy mówili do Pháráoná.
obróćiła w krew.
8. Y rzókł Pan do Moýzészá y
21. A ryby, któró były w rzóce,
Aarona,
pozdychały: y zaśmierdziała sie rzé
g. (łdy wam rzecze Pháráo, ukaż- ká, y niemogli Aegyptiánie pić wody
ćie znaki: rzeczesz do Aarona, we rzécznéy, y bylá krew we wszy
źmi laskę twoie, á porzuć ią przed tkióy źiemi Aegyptskióy.
Pháráonem, y obróci sie w węża.
22. Y uczynili tákiéž czarownicy
10. Wszedszy tedy Moyzesz y Aa Eegyptscy czárámi swémi: y za
ron do Pháráoná, uczynili iáko był twardziało serce Pháráonowé, y nie
Pan przykazał. Y wźiął Aaron laskę usłuchał ich: iáko był przykazałPan.
przed Pháráonem y sługami iego,
23. Y odwrócił sie, y wszedł do
która sie obróćiła w węża.
domu swego, á nie przyłożył serca
11. Ale Pháráo wezwał mędrców áni tym rázem.
y czarowników: y uczynili tóż oni
24. Y wykopali wszyscy Aegy
przez czáry Aegyptskié, y iakióś ptiánie około rzéki wodo áby pili:
táiemné sprawy tymże sposobem.
bo niemogli pić wody rzęcznóy.
12. Y porzucili każdy laskę swoię,
25. Y wyszło śiedm dni, iáko záktóró sie obróćiły w smoki: AleAa- raźił Pan rzekę.
ronowá laská požádá ich laski.
ROZDZIAŁ VIII.
15. Y zatwórdźiało serce Pháráo
TCtor a plama nd Aegypt, żaby:
nowé, y nie usłuchał ich, iáko był
Pan przykazał.
Trzećia, mszyce: Czwarta, muchy:
14. Y rzókł Pan do Moýzészá, ob- Nd te wszytkié Phdrdo obiecuie wy
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14. Y zgromadzili ie ná niezmier
puścić lud Żydowski: dle gdy zdprzy
czyną Moyzćszową przestawały, nie- ne kupy, y zgniła źiemia.
15. A widząc Pháráo,že dano odpo
uczynił.
czynek, obciążył serce swé, y nie
1. Rzókł tóż Fan do Moyzészá: usłuchał ich, iáko Pan przykazał.
16. Y rzókł Pan do Moyzészá:
Wnidź do Tháraoná, á rzeczesz do
niego: To mówi I’an; Puść lud móy, Mów do Aarona: Wyćiągni laskę
twoie, á uderz w proch źiemie, á
áby mi ofiarował.
2. A ieśli nie będźiesz chćiał puś niech będą mszyce -po wszytkiéy
cić, oto ia záraze wszytkié granice źiemi Aegyptskiéy.
17. Y uczynili ták. Y wyćiągnął
twé žábami.
3. Y wykipi rzéká žáby: któré Aaron rękę trzymaiąc laskę, y ude
wryláza y wnidą do domu twego, y rzył w proch źiemie, y stały sie
do komory łóżka twego, y ná pośćiól mszyce ná ludźiech y ná bydle:
twoie, y do domów sług twoich, y wszytek proch źiemie obrócił sie we
ná lud twróy, y do pieców twoich, y mszyce po wszytkiéy źiemi Aegy
w ostatki potraw twoich,
ptskiéy.
18. Uczynili tymże sposobem cza
4- Y do ćiehie, y do ludu twego,
y do wszystkich sług txÝoich wláza rownicy czarami swemi, áby wy
wiedli mszyce, ále niemogli: y były
żaby.
5. Y rzeki Tan do Moyzészá: mszyce ták ná ludźiech, iáko y ná
Rzecz do Aarona: Wyćiągni rękę bydle.
ig. Y rzekli czarownicy do Phá
twa ná rzéki, y ná strugi, y ná ka
łuże, á wywiedź žáby ná źiemie Ae ráoná: Palec to Boży iest. Y zátwardźiało serce Pháráonowé, y nie po
gyptską.
6. Y wyciągnął Aaron ręce ná wo słuchał ich, iáko przykazał Pan.
20. Rzókł též Pan do Moyzészá:
dy Aegyptskié: y wylazły žáby, y
Wstań ráno, á stań przed Pháráookryły ziemię Aegyptską.
7. Ale y czarownicy uczynili cza liem: boć wynidźie do wody: y rze
rami swéini tymże sposobem: y wy czesz do niego: To mówi Pan: Tuść
lud móy, áby mi ofiarował.
wiedli žáby ná źiemie Aegyptską.
8. Y wezwał Pháráo Moyzészá y
21. A ieśli go nie puśćisz, oto ia
Aarona, y rzókł im: Módlćie sie do przypuszczę ná ćię, y ná sługi two
Páná, żeby oddalił žáby odemnie y od ie, y ná lud twóy, y ná domy twoie,
ludu mego: á puszczę lud, żeby ofia wszelaki rodzay much: y będą pełne
domy Aegyptskié much rozmái tógo
rował Pánu.
g. Y rzókł Moyzész do Pháráoná: rodzáiu, y -wszytka źiemia, ná któréy
Postanów mi czás, kiedy sie mam będą.
22. Y uczynię w on dźióń dźiwmi
modlić zá ćię, y zá sługi twoie, y zá
lud twóy, áby były odpędzone žáby źemię Gessen, w któréy lud móy iest,
od ciebie, y od domu twego, y od sług że tám nie będźie much: y poznasz,
twoich, y od ludu twego: á tylko w żem ia Pan w pośrzodku źiemie.
rzece zostały.
•23. Y uczynię przedział miedzy
10. Który odpowiedźiał: Iutro. A ludem moim, á ludem twoim: iutro
on, według słowa twego, pry, uczy ten znák będźie.
24- Y uczynił Tan ták, y przyszła
nię: abyś wiedział, że niemász iáko
muchá bárzo ciężka w domy Phá
Pan Bóg nasz.
11. Y odeydą žáby od ćiehie, y od ráonowé, y sług iego, y do wszy
domu twego, y od sług twoich, y od tkiéy źiemie Aegyptskiéy: y popsoludu twego: á tylko w rzéce zostaną. wálá sie źiemia od takowych much.
25. Y przyzwał Pháráo Moyzészá
12. Y wyszli Moyzósz y Aaron od
Pháráoná: y wołał Moyzósz do Páná y Aarona, y rzókł im: Idźćie, á ofiáo obietnice żab, którą był przy- ruyćie Bogu waszemu w téy źiemi.
26. Y rzókł Moyzész: Nie może
rzekł Pháráonowi.
15. Y uczynił Pan według słowa ták bydź: brzydliwośći bowiem AeMoyzószowógo: y wy zdychały žáby gyptiánów bedźieiny ofiarować Pánu
Bogu nászému? Bo ieśli będźiein
z domów, y ze wśi, y z pól.
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zabiiać to, co chwalą Aegyptiánie, roná: Weźinićie pełne garśói popioprzed nimi, ukámionuia nas.
łu z kominá, á niech ie rozsypie
27. Trzy dni drogi póydźieiny ná Moyzesz ku niebu przed Pháráonem.
puszczą: á ofiarować będziemy Pánu
9. Y niechay będźie proch ná wszy
Bogu nászému, iáko nam przykazał. tkę źiemię Aegyptską: bo będą ná
28. Y rzekł Pháráo: lać was pu ludźiach y ná bydlętach wrzody, y
szczę, abysćie ofiarowali Pánu Bogu prysczele nádeté po wszytkiéy źie
wászému ná puszczy: wszakże dá- mi Aegyptskiéy:
léy nie zachodźćie: prośćie zá mną.
10. Y wźięli popiołu z kominá, y
29. Y rzekł Moyzész: Wyszedszy stanęli przed Pháráonem, y rozsypał
od ćiebie będę prosił Páná: y odéy- ji Moyzesz ku niebu: y uczyniły sie
dźie muchá od Pháráoná, y od sług wrzody prysczelow nadętych ná luiego, y od ludu iego iutro: wszákže dźiach y bydle.
niechćiey więcóy omylać, byś puś11. Y niemogli czarownicy stać
ćić niemiał ludu ofiarować Pánu.
przed Moyzészem, dla wrrzodówr,któ50. Y wyszedszy Moyzesz od Fhá- ré ná nich były, y ná wszystkiéy
řáoná modlił sie do Páná,
źiemi Aegyptskiéy.
51. Który uczynił według słowa
12. Y zatwardźił Pan serce Phá
iego, y odiął muchy od Pháráoná, y ráonowé, y nie usłuchał ich iáko
od sług iego, y od ludu iego, nie zo mówił Pan do Moyzészá.
stała y iedná.
13. Y rzekł Pando Moyzészá: Rá
32. Y oćiężało serce Pháráonowé, no powstań y stań przed Pháráonem,
ták iž áni tym rázem nie puśćił ludu. y rzeczesz do niego: To mówi Pan
Bóg llebreyczyków: Puść lud móy,
ROZDZIAŁ IX.
áby mi ofiarował.
14- Bo zá tym rázem puszczę
Piątą plagę, zdychanie bydtd: Szó
stą, wrzodom: Siódmą, gromu y gra wszytkié plagi moie ná serce twoie,
du, któremi Bóg karat ylegypt, za y ná sługi twoie, y ná lud twóy: abyś
wiedźiał, że niéinász mnie podobne
myka .
go ná wszytkiéy źiemi.
1. A Pan rzekł do Moyzészá:
15. Teraz bowiém ściągnąwszy
Wnidź do Pháráoná, y mów do nie rękę skarżę ćię, y lud twóy morem,
go: To mówi Pan Bóg*IIebreyczy- y zginiesz z źiernie.
ków: Puść lud móy, áby mi ofiaro
16. Y dla tego wystawiłem ćię,
wał.
abych pokazał nád tobą moc moie,
2. A ieśli sie ieszcze zbraniasz, y á imię moie opowiedáné było po
zátrzymawasz ie:
wszytkiéy źiemi.
5. Oto ręka moiá będźie ná polá
17. leszcze trzymasz lud móy, á
twoie: y ná konie, y osły, y wie niechcesz go wypuśćić?
lbłądy, y woły, y owce, mór bárzo
18. Oto ia iutro tóyże godziny spu
ćiężki.
szczę grad bárzo wielki, iáki nie był
4- Y uczyni Pan dźiwną rzecz w Aegyptćie, ode dniá, którego iest
między ośiadłośćiami Izraelskimi, y założon, aż do tego czasu.
ośiadłośćiami Aegyptskimi, że zgolá
19. A ták pośli iuż teraz á zbierz
nic nie zginie z tego, co należy do bydło twoie, y wszytko co masz ná
Synów Izráelowych.
polu: bo ludźie, y bydło, y wszytko
5. Y postanowił Pan czas,mówiąc: co sie naydźie ná polu, á nie będźie
Iutro uczyni Pan słowo to ná źiemi. zgromadzono z polá, y spádnie grad
6. Uczynił tedy Pan słowo to ná- ná nié, pozdycha.
záiutrz: y pozdychało wszytko bydło
20. Kto sie bał słowa Pańskiego
Aegyptskie: á z bydła synów Izráe z sług Pháráonowych, kazał ucie
lowych zgoła nic nie zginęło.
kać sługóm swym y bydłu do domu:
7. Y posłał Pháráo, áby oglądano:
21. A kto niedbał ná słowo Pań
y nie zdechło było nic z tego, co dźie- skie, zostawił sługi swé y bydło ná
rżał Izrael. Y oćiężało serce Pháráo polu.
nowé, y niepuśćił ludu.
22. Y rzékl Pan do Moyzészá:
8. Y rzekł Tan do Moyzészá y A<a- Wyćiągni rękę twą ku niebu, żebę*
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dźie grad po wszystkióy źiemi Ae wiątą o ciemnościach: któremi Pan
gyptskióy ná ludźie, y ná bydło, y trćsktał Phdrdond.
ná wszystko ziele polne w źiemi
Aegyptskióy.
1. Y rzókł Pan do Moýzészá:
23. Y zćiągnął Moyzćsz laskę ku Wpidź do Pháráoná: iam bowiem
niebu, á Pan dał gromy, ygrad, y zatwardźił serce iego, y sług iego:
łyskawice biegáiacé po źiemi: y abych uczynił znáki moie té ná nim:
spuścił Pan grad ná źiemię Aegy
2. A żebyś powiadał w uszy syná
ptską.
twégo, y wnuków twoich, iłem
24- A grad y ogień, pospołu zmie kroć starł Aegyptiany, y znáki mo
szane padał: y był ták wielki, iáki ie czyniłem nád nimi: á żebyśćie
nigdy przed tym nie był widźiany we wiedzieli żem i a Pan.
wszystkióy źiemi Aegyptskióy, iáko
3. Weszli tedy Jtyoyzósz y Aaron
naród tamten stanął.
do Pháráoná y rzekli mu: To mówi
25. Y pobił grad we wszystkióy Pan Bóg Hebróyczyków: Dokądże
źiemi Aegyptskióy wszytko co było mi sie niechcesz poddać? puść lud
ná polu od czlowieká áž do bydlęćia: móy, żeby mi ofiarował.
y wszelkie źieló polne pobił grad,y
4- A ieśli. sie sprzeciwiasz, á niech
wszelkie drzewo krainy połamał.
cesz go puśćić, oto ia przywiodę iu26. Tylko w źiemi Gessen, gdźie tro szarańczą ná granice twoie:
byli synowie Izraelowi, grad nie
5. Która okryie wierzch źiemie,
padał,
áby ióy nam nióy widać nie było:
27. Y posłał Pháráo, y wezwał ále żeby ziedzono było, coby zo
Moýzészá y Aarona mówiąc do nich: stało po gradźie. Pogryźie bowiem
Zgrzeszyłem y teraz: Tan sprawie wszystkie drzewa, któró wschodzą
ná polach.
dliwy: ia y lud móy niezbożni.
6. Y napełni domy twoie, y sług
28. Módlćie sie do Páná, áby prze
stały gromy Boże y grad: żebym was twoich, y wszystkich Aegyptiánów:
puśćił, abyśćie żadną miarą więcey iáko wielkióy nie widzieli oycowie
twoi, y dźiadowie, iáko poczęli bydź
tu nie mieszkali.
29. Rzeki Moyzósz, gdy wynidę z ná źiemi, áž do dniá ninieyszégo. Y
miástá , podniosę ręce mé do Pána, odwrócił sie y wyszedł od Pháráoná.
7..Rzekli tedy słudzy Pliáráonowi
y przestaną gromy, y grádu nie bę
dźie: abyś wiedźiał, że Pańska iest do niego: Dlugóż brdźieiny cierpieć
to zgorszenie? puść ludźie, áby ofia
ziemia:
30. Aleć wiem, że yty, y słudzy rowali Pánu Bogu swemu. Izali nie
twoiieszcze sie nie boićie PanáBogá: widźisz, że zniszczał Aegypt?
8. Y zawołali zaśię Moýzészá z
31. Len tedy y ięczmień narażony
iest: przeto iż ieczmień był źielony, Aaronem do Pháráoná: który rzókł
im: Idźcie, ofiaruyćie Pánu Bogu wa
á len iuż główki wypuszczał:
32. Ale pszenica y żyto nie są na szemu: Klórzysz są co póyda?
9. Rzókł Moyzesz: Z dźiećmi náruszone, bo poznó były.
33. Y wyszedszy Moyzósz od Phá szómi y z starcami pójdźieiny, z
ráoná z miástá, wyciągnął rece do synmi y z córkami, z owcami y z
Páná: y przestały gromy y grad, y nie bydłem: ho iest wielkie święto Pá
ná Bogá nászégo.
kropnął wiecéy deszcz ná źiemie.
10. Y odpowiedźiał Pháráo: Yiech
34. A widząc Pháráo, że przestał
deszcz, y grad, y gromy, przyczynił ták bdęźie Pan ‘z wámi: iáko ia was
puszcze, y dźieći wászé. Któż o tyin
grzechu:
55. Y ociężało serce iego, y sług wątpi, że co nagorzóy myślićie?
11. Niebcdźieć ták: ále idźcie sa
iego, y zatwardziało zbytnie,.y nie
puśćił synów Izráelowych , iáko mi mężowie, á ofiaruyćie Pánu: boprzykazał Pan przez rękę Moyzó- śćie y sami o to prosili. Y wnetże
wyrzuceni sa od oczu Pháráoná.
szową.
12. Y rzókł Pan do Moýzészá:
ROZDZIAŁ X.
Wyćiągni rękę twa ná źiemie Ae
Ośmci plagę o szarańczy: y dzie gyptską do szarańczy, że wstąpi ná
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nié, y pożrze wszytko ziele, któré
25. Rzókł Moyzósz: ofiary tóż y
zostało po gradzie.
całopalenia dasz nam, któré ofiaro
13. Y wyciągnął Moyzész łaskę wać mamy Pánu Bogu nászéinu.
ná ziemię Aegyptską: á Pan przy
26. Wszytkié stáda póydą z námi:
wiódł wiátr parzący przez on cały nie zostanie z nich áni kopyto: któ
dzień y noc: á gdy było rano, wiatr rych potrzeba do služby Páná Bogá
parzący podniósł szarańczą.
nászégo: á zwłaszcza, że niewierny
14. Któráv wstąpiła ná wszytkę co sie ma ofiarować, aż ná samo
''źiemie Aegyptską: y usiadła po mieysce prziydźieiny.
wszytkich granicach Aegyptskich
27. Y zatwórdźił Tan serce Thániezliczona, iákiéy nie było przed ráonowé, y nieclićiał ich puścić.
onym czasem, áni potym będźie.
28. Y rzókł Pháráo do Moyzészá:
15. Y okryla wszytek wierzch Idź precz odemnie, á strzeż sie, abyś
ziemie pustosząc wszytko. Pożarta więcóy nie widział oblicza mego:
iest tedy wszytka trawa źiemie, y którego kolwiek mi sie dniá ukacokolwiek owocu ná drzewie było, żesz, umrzesz.
co był zostawił grad: y nie zostało
29. Odpowiedźiał Moyzósz: Ták
prawie nic źielonćgo ná drzewie, y będźie iakoś rzókł, nie uyźrzę więrná źielu źiemnym, we wszytkim cóy oblicza twego.
Aegyptćie.
16. Przetóż co rychléy Pháráo we
ROZDZIAŁ XI.
zwał Moyzészá y Aarona, y rzókł
Pieriviey niz dziesiąty znak Pan.
im: Zgrzeszyłem przećiwPanu Bo uczynił: upomina ie y uczy idko ^legu waszemu y przećiwko wam.
gyptczyki mieli złupić.
17. Ale teraz odpuśćcie mi grzech
ieszcze ten, á proście Páná Bogá
1. Y rzókł Pan do Moyzészá: le
wászégo, áby odemniete śmierć od szcze iedną plagą dotknę Pháráoná y
dalił.
Aegyptu, á potym puśći was, y przy
18. Y wyszedszy Moyzész od musi wyniśdź.
oblicza Pháráonowégo modlił sie do
2. A przeto powiesz wszytkiému
Páná.
ludowi, żeby zadał mąż od przyia19. Który kazał wiać w iatrowi z ćiela swego, á niewiasta od sąśiady
zachodu bárzo mocnému, y porwa swoiéy, naczynia srebrnego y zło
wszy szarańczą, wrzućił do morza tego.
czerwonego, y iedná niezostálá we
5. A Pan da łaskę ludowi swómu
wszystkich granicach Aegyptskich. przed Aegyptiány, y był Moyzész
20. Y zatwardźił Pan serce Phá- mąż bárzo wielki w źiemi Aegypt
ráonowé, y niepuśćił synów Izráe skiéy przed sługami Pháráonowómi,
lowych.
y wszytkim ludem.
2 u. Y rzókł Pan do Moyzészá:
4- Y rzókł: To mówi Pan: O pół
Wyćiągni rękę twą ku niebu, y nocy wynidę do Aegyptu:
niech będą ćiemnośći ná źiemi Ae
5. Y umrze wszelkie pierworo
gyptskiéy ták gęste, żeby sie ich dne w źiemi Aegyptskiéy od pie
mógł dotknąć.
rworodnego Pháráonowégo , który
22. Y wyćiągnął Moyzósz rękę ku śiedźi ná stolicy iego, aż do pierwo
niebu, y były ćiemnośći straszliwe rodnego niewolnice, która iest przy
po wszytkiéy źiemi Aegyptskiéy żarnach, y wszelkie pierworodne
przez trzy dni.
bydląt.
23. Żaden nie widźiał brátá swe
6. Y będźie krzyk wielki we
go, áni sie ruszył z mieyscá ná któ wszystkióy źiemi Aegyptskiéy, iáki
rym był: A gdziekolwiek mieszkali áni przed tym był, áni potym bę
synowie Izraelowi, bylá światłość. dźie.
24. Y wezwał Pháráon Moyzészá
7. A u wszytkich synów Izráelo
y Aarona y rzókł im: Idźćie, ofiáruy- wych, nie zámruknie pies, od czło
ćie Pánu: tylko owce wászé y bydło wieka aż do bydlęćia: abyśćie wie
niech zostanie, dźieći wászé niech dzieli, iák wielkim cudem dzieli Pan
idą z wami.
Aegyptiány y Izraela.
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8. Y znidą wszyscy słudzy twoi
10. Y nie zostánie nie z niego do
ći do mnie, y pokłonią mi sie mó poranku, ieśli co zostánie, ogniem
wiąc: Wynidź ty y wszytek lud to spalicie.
bie poddány: á potym wynidźieiny.
11. A pożywać go ták będźiećie:
g. Y wyszedł od Pháráoná bárzo Biodrá swé opaszećie, á bóty bc dźierozgniewany. Y rzekł Pan do Moy- ćie mieć ná nogach, trzymaiać kiie
zészá: Nie usłucha was Pháráon, w řekách, á będźiećie ieść spieszno:
áby sie wiele znaków stało w źiemi bo iest Phase (to iest przeszćie)
Aegyptskiéy.
Pańskie.
10. A Moyzesz y Aaron uczynili
12. Y przóydę przez źiemię Ae
wszytkié cudá któré są napisane, gyptską nocy onéy, y zabiię wszel
przed Pháráonem: y zatwardźił Pan kie pierworodne w źiemi Aegy
serce Pháráonowé: y nie puścił sy ptskiéy od człowieka aż do bydlcćia:
nów Izráelowych z ziemie swoiéy. y nád wszytkimi Bogi Aegyptskimi
uczynię sądy, ia Pan.
ROZDZIAŁ XII.
15. Ale krów będźie wam ná znák
Sposob ićdzenia y obchodu Ba ná domiéch, w których będźiećie: y
ranku Wielkanocnego, którego krwią uyźrzę krew y minę was: y nie bę
o drzwi pomdzowuno : Pierworodne dźie u was plaga zágubiáiaca, kiedy
rzeczy slegyptsklć pozdbiiał. Pan: uderzę źiemię Aegyptską.
14- A ten dzień bcdźiećie mieć ná
Potym lud Izraelski wyszedł złupipamiątkę: y będźiećie ji obchodźić
wszy -Aegyptczyki.
zá święto uroczyste Pánu, w roi Rzekł též Pan do Moyzészá y dzáiách waszych służba wieczną.
Aarona w źiemi Aegyptskiéy:
15. Siedm dni przasniki ieść be2. Ten miesiąc wám początkiem dźietie: pierwszego dniá nie będźie
mieśiąców: pierwszym budzie mię kwasu w domiéch waszych: ktobydzy miesiącami roku.
kolwiek iadł kwaszone, zginie du
5. Mówćie do wszego zgromadze szá oná z Izraela, od pierwszego
nia synów Izráelowych, y powié- dniá áž do dnia śiódmógo.
dzćie im: Dźióśiątógo dniá tego mie
16. Dźień pierwszy bedźie święty
siąca niech weźmie każdy báránká y uroczysty, y dźień śiódmy tymże
według fámiliiéy y domów swoich. świeceniem ucczony: žadnéy roboty
4- A ieśli mnieysza liczba iest, nie bcdźiećie w nie czynić, wyla
niżby dosyć było do ziedzenia bárán wszy to co należy ku ieďzeniu.
ká, weźmie saśiada swego, który
17. Y bcdźiećie zachowywać prza
mieszka podle domu iego, wedle li sniki: bo w tenże sam dźień wy
czby dusz, którychby dosyć było do wiodę woysko wászé z źiernie Ae
iedzenia báránká.
gyptskiéy, y strzédz będźiećie dniá
5. A báránek będźie bez zmazy, tego w rodzáiách waszych obrzędem
samczyk roczny: wedle którego wiecznym.
obrzędu weźmićie y koźiełka.
18. Pierwszego mieśiaca czterna
6. Y będźiećie go chować áž do stego dniá mieśiaca ku wieczorowi
czternastego dniá miesiąca tego, y będźiećie ieść przasniki, áž do dniá
ofiáruie go wszytko zgromadzenie dwudźiestego pierwszego tegoż miesynów Izráelowych ku wieczorowi. śiąca ku wieczorowi.
7. Y wezmą ze krwie iego, y po
ig. Przez śiedm dni nie naydźie sie
łożą ná obá podwoie, y ná na pró kwas w domiéch waszych: ktoby
żni ki domów, w których go będą iadł kwaszone, zginie duszá iego z
pożywać.
gromady Izraelskiéy, ták z gośći,iako
' 8. Y będą ieść mięso iego onéy z obywatel ów źiernie.
nocy, ogniem pieczone, y przásné
20. Nic kwaszonego nie bcdźiećie
chleby z polna sałata.
ieść: we wszytkich mieszkaniach
g. Nie będźiećie nic z niego ieść waszych przasniki ieść będźiećie.
surowego, áni warzonego w wodzie,
21. Y przyzwał Moyzesz wszy
ále tylko pieczone ogniem: głowę y tkich starszych synów Izráelowych,
y rzekł do nich: Idźcie wźiąwszy
z nogami iego y z strzewy ziećie.
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bydle po familiach waszych á ofia iáko był przykazał Moyzesz: y pro
ruyćie Phase.
sili u Aegyptiánów naczynia sre
22. A snopek hizopu omoczćie we brnego y złotego, y szat bárzo wicie.
krwi, która iest ná progu, á pokrop
36. A Pan dał łaskę ludowi przed
cie nią naprożnik y obá podwoie: Aegyptiány že im požyczáli: y złużaden z was niech nie wychodzi ze pili Aegyptiány.
drzwi domu swego, aż do záránia.
37. Y wyćiągnęli synowie Izrae
23. Przóydźie bowiem Pan zábiiá- lowi z Rámesse do Sokoth, około
iąc Aegyptiány: á gdy uyźrzy krew sześći set tysięcy pieszych mężów,
ná naprożniku, y ná obu podwoiách, okróin dźieći.
przestąpi drzwi domu, y niedopuśći
38. Ale y gmin pospolity niezli
zábiiáczowi wniśdź do domów wa czony szedł z nimi, owce y bydła, y
szych y obrażać.
zwierząt rozmaitych bárzo wiele:
24. Strzeż słowa tego zá práwo to
3g. Y popiekli mąkę, która dawno
bie y synom twoim áz ná wieki.
byli z /kegyptu rozczynioną wy
25. A gdy wnidźiećie do źiemie, nieśli, y náczynili podpłomyków
którą wam da Pan iáko obiecał, za przásnych: bo niemogły bydź za
chowacie te ceremonie.
kwaszone, że przymuszali wyniśdź
26. A gdy wam rzeką synow-ie wá- Aegyptiánie, y nie dopuszczali czynić
szy: Cóż to zá nabożeństwo?
żadnóy odwłoki: áni sobie namniey27. Powiecie im: Ofiárá prz'eszćia szćy potrawki nagotować.
Pańskiego iest, kiedy przestępował
40. A mieszkanie synów Izráelo
domy synów Izráelowych w Aegy wych, którym mieszkali w Aegy
ptćie, zábiiáiac Aegyptiány, á domy ptćie, było czterysta trzydźieśći lat.
nászé wyzwaláiac. Y schyliwszy sie
41. Któró gdy sie wypełniły, tógóż
lud pokłonił sie.
dniá wyszło wszytko woysko Pań
28. A wyszedszy synowie Izraelo skie z źiemie Aegyptskióy.
wi, uczynili iáko Pan roskazał Moy42. Noc tá godná zachowania Pá
zészowi y Aaronowi.
nu, kiedy ie wywiódł z źiemie Ae
29. Y stálo sie w pułnocy, pobił gyptskióy : tę zachowywać máia
Pan wszelkie pierworodne w źiemi wszyscy synowie Izraelscy, w ryAegyptskióy, od pierworodnego Phá- dzáiách swoich.
ráonowógo, który śiedźiał nájstolicy
45. Y rzókł Pan do Moýzészá y do
iego, aż do pierworodnego poimánóy, Aarona: Ten iest obrząd Phase: Ża
którá była w ciemnicy: y wszelkie den obcy nie będźie iadł z niego.
pierworodne bydląt.
44- A káždy niewolnik kupiony
30. Y wstał Pháráo w nocy, y obrzezany będźie, y ták będźie po
wszyscy słudzy iego, y wszytek Ae żywał.
gypt: y wsczął sie wielki krzyk w
45. Przychodźień y naiemnik, nie
Aegyptćie: bo nie było domu, w któ- beda ieść z niego.
rymby nie leżał umarły.
46. Wiednym domu będźie iedzo31. Y wyzwawszy Pháráo Moyzó- ny, y nie wynieśiećie nic z domu z
szá y Aarona w nocy, rzókł: Wstań mięsa iego, áni połamiecie iego kośći.
cie, á wynidźćie od ludu mego, wy, y
47- Wszytko zgromadzenie synów
synowie Izraelowi, idźćie, ofiaruyćie Izráelowych czynić go będźie.
Pánu iáko powiedaćie.
48. A ieśliby kto z przychodniów
32. Owce wászé y bydło zábie- chćiał przeyść do wászégo mieszka
rzćie, iakośćie żądali: á odchodząc nia, y czynić Pháse Pánu, piérwéy
będźie obrzezań wszelki mężczyzna
błogosławćie mi.
33. Y przynaglali Aegyptiánie lu iego, á w ten czas będźie porządnie
dowi, áby co rychlóy z źiemie wy obchodźił: y będźie iáko obywatel
szedł, mówiąc: Wszyscy pomrzemy. źiemie: ále ieśliby kto nie był obrze
34. Wźiął tedy lud rozczynioną zany, nie bedźie iadł z niego.
mąkę, piérwéy niż zakwaszona by
4y. Tóż prawo bedźie domowómu
ła, á zawiązawszy w płascze kładli y mieszkańcowi, który gościem iest
u was.
ná ramiona s-woie.
5o. Y uczynili -wszyscy synowie
35. Y uczynili synowie Izraelscy
5*
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Izraelscy, iáko roskazał Pan Moy- śiągł tobie y oycóm twoim, y da ią
zészówi y Aaronowi. A tegoż dniá tobie:
12. Odłączysz, każde któré otwiera
wywiódł Pan syny lzráelowé z zie
żywot Panu, y co pierworodnego
mie Aegyptskiéy hufcami ich.
iest w bydłach twoich, co iedno bę
ROZDZIAŁ XIII.
dźie sámczéy płći, to poświęćisz
Wyzwolenie z Aegyptu Pan pamię Pánu.
15. Pierworodne osiowe odmie
tać uroczystym tégo dniá obchodem,
nisz
owcą: á ieśli nieodlupisz, záy poświęcaniem pierworodnych, ro
biiesz.
A każde pierworodne czło
zliczał: a Izrael idąc po puszczy
wiecze
z synów twoich, zapłatą
miał wodzem słup ognisty, y obto
odkupisz.
cz ny.
14- A gdy ćie zopyta syn twóy iu1. Y mówił Pan do Moyzészá, mó tro, mówiąc: Cóż to iest? odpowiesz
mu: Mocna rolą wywiódł nas Pan
wiąc:
2. Poświęć mi každé pierworodne z źiemie Aegyptskiéy, z domu nie
otwarzáiacé żywot między syny I- wól óy.
15. Bo gdy był zátwárdzon Phá
zráelowémi, ták z ludzi, iáko y z by
ráo, á nieclićiał nas puścić: zabił Pan
dląt: wszytko bowiém iest moie.
3. Y rzókł Moyzész do ludu: Pá- wszelkie pierworodne w źiemi Ae
miętayćiesz ná ten dzień, którógoś- gyptskiéy, od pierworodnego czło
ćie wyszli z Aegyptu, y z domu nie wieczego, aż do pierw orodnego by
wól s twá: bo mocna ręką wywiódł dlęcego : przetóż ofiarnie Pánu
was Pan z mieyscá tego: abyśćie nie wszelkie co otwiera żywot sámczéy
płći, á wszytkié pierworodne z sy
iedli kwaszonego chleba.
4. Dźiśia wych&dźićie mieśiąca nów moich odkupuię.
16. Bedźie tedy iáko znák ná řece
nowych zbóż.
5. A gdy ćię wprowadzi Pan do twoiéy, y iáko co zawieszonego, dla
źiemie Chánáneyczyká, y Ileteyczy- wspomnienia, między oczymá twéká, y Amorreyczyká, y Heweyczyká, ini: że mocną ręką wywiódł nas Pan
yMeliuzeyczyká, która przysiągł oy- z Aegy ptu.
17. Gdy tedy Pháráo, wypuśćił lud,
cóm twoim, żebyć i a dał, ziemię pły
nąca mlekiem y miodem: będźiesz nie wiódł ich Bóg dróga źiemie Phiobchodzić ten obyczay obrzędów listyńskióy, która bliska iest, myś
ląc: by snadź nie żałował, gdyby
mieśiaca tego.
6. Siedm dni ieść będźiesz prza- uyźrzał,áno przeciw iemu walki posriki: á w dźióń siódmy będźie wstaią, y niewróćił sie do Aegyptu.
18. Ale obwodźił drogą pustynióy,
święto Tánu.
7. Przasniki ieść będźiećie przez która iest nád morzem czerwonym:
śiedm dni: nie ukaże sie u ciebie nic á wyszli zbroyno synowie Izraelowi
kwaszonego, áni we wszytkich gra z źiemie Aegyptskiéy.
uj. W źiął tóż Moyzész kośći Ionicach twoich.
8. Y będźiesz powiadał synowi zephowó z soba: przeto że był potwému dniá onégo, mówiąc: To iest, przyśiągł syny lzráelowé, mówiąc:
co mi uczynił Pan, kiedym wryszedł Nawiedźi was Bóg: wynieście ztąd
kośći moie z sobą.
z Aegyptu.
20. Y wyciągnąwszy z Sokoth,
g. Y będźie iáko znák ná řece two
iéy, y iáko pámiatká przed oczymá położyli sie obozem w Ethám ná
twremi: y áby zakon Pański był za ostatnich granicach pustynióy.
21. A Pan szedł przed nimi ná owsze w uśćiech twoich, bo ręką
mocną wyprowadźił ćię Pan z Ae- kazánie drogi , we dnie w słupie
obłoku, á w nocy w słupie ogni
gyplu.
ío.Strzédz będźiesz tákowéy usta stym: żeby był wodzem ná drodze
wy czásu naznaczonego ode dni do oboiégo czásu.
22. Nigdy nie odchodził słup obło
dni.
'
11. A gdy ćię wprowadźi Pan do ku we dnie, á slup ognisty w nocy
źiemie Chánáneyczyká, iáko przy- przed ludem.
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ROZDZIAŁ XIV.
wiém lepiéy było służyć im, niżli
Gdy Phdrdo ściga Isrdelity, po su pomrijéc ná puszczy.
13. Y rzekł Moyzész do ludu: Nieszy iv morze wszédszy: ze wszy
bóyćie
sie: stóyćie, á pátrzaycie ná
stkimi iezdnemi, y z wozy utoncif.
wielkie sprawy Pańskie, któré uczy
1. A Tan mówił do Moyzészá, mó ni dźiśia; bo Aegyptiánów, których
teraz widźićie, żadną miarą wiecćy
wiąc:
2. Mów synóin Izráélowym: Wró nie uyźrzyćie, áž ná wit Li.
ciwszy sie, niech sie obozem położą
14- Pan będźie walczył zá was, á
przećiw Phiháhiroth, któré iest mię wy milczeć bcdźiećie.
15. Y rzékl Pan do Moyzészá: Což
dzy Mágdalem, á morzem przećiw
Beelsephon: przećiw niemu obóz wołasz do mnie?mów synóm Izrael
położycie nád morzem.
skim, áby ciągnęli.
5. Y rzecze Pháráo o syniéch I16. A ty podnieś laskę twoie, y
zráelowych: Sćiśnieni są w źiemi, śćiagni reke twoie ná morze, á przezáwárlá ie puszcza.
dźićl ie: aby szli synowie Izraelowi
4- Y zátwárdze serce iego, y gonić śrzodkiem morza po suszy.
was bodzie: y uwielbion bede w
17. A ia zátwárdze serce Aegy
Rh ąraonie, y we wszytki m woysku ptiánów żeby was gonili: y uwiel
iego: á poznáia Aegyptiánie, żem i a bion bede w Pháráonie, y we wszyiest Pan. Y uczynili lák.
tkim woysku iego, y w woźiech, y
5. Y dano znać królowi Aegy- w ićzdnych iego.
18. Y wiedźieć będą Aegyptiánie,
ptskiemu, że ućiekł lud: y odmieniło
sie sęrce Pháráonowé y sług iego nád żem ia iest Pan, gdy bede uwielbion
ludem, y rzekli: Cóżeśmy chćieli w Pháráonie, y w woźiech także, y
uczynić, żeśmy puścili Izraela, áby w ićzdnych iego.
nam nie służył?
ig. A ruszywszy sie Anyół Boży,
6. Zaprzągł tedy wóz, y wszystek który szedł przed obozem Izrael
lud swóy wźiął z sobą.
skim, zaszedł zá nie; y z nim po
7. \ wźiął sześćset wozów wy społu słup obłokowy, przodek opuś
bornych, y cokolwiek w Aegyptćie ciwszy pozad,
wozów było: y wodze woyská wszy
20. Stanął między obozem Aegyptskiin, á między obozem Izrael
stkiego.
8. Ý zatwardźił Pan serce Pháráo skim, á był obłok ćiemny y oświe
ná królá Aegyptskiégo, y gonił syny cający noc, ták iż iedni do drugich
Izráelowé: lecz oni wyszli byli w przez całą noc przystąpić nieinogli.
21. A gdy Moyzész wyciągnął rę
ręce wysokiéy.
g. Y gdy Aegyptiánie następowali kę ná morze, zniósł ie Pan wianiem
w tropy idących przed sobą, naleźli wiatru gwałtownego y parzącego
ich w.oboźie nád morzem: wszyscy całą noc, y obróćii w suszą: y ro
iézdni y wozy Pháráonowé, y wszy zstąpiła sie wodá.
stko woysko byli w Phiháhiroth ná
22. Y weszli synowie Izraelowi
przećiwko Beelsephon.
przez pośrzodek suchego morza: bo
, 10. A gdy sie przybliżył Pháráo, była wodá iáko mur po práwéyy pa
podniózszy synowie Izraelowi oczy, lewéy stronie ich.
>•
uyźrzeli Aegyptiány zá sobą : y bali
23. A Aegyptiánie goniąc weszli
sie bárzo: y wołali do Páná,
zá nimi, y wszytka iézdá Pháráonoi*i. Y rzekli do Moyzészá: Po wá, wozy iego y iézdni przez poś
dobno nie było grobów w Aegy rzodek morza.
ptćie, dla tegoś nas pobrał, abyśmy
24. Y iuż Ęyła straż záiánna
pomarli ná puszczy? cożeś to chćiał przyszła: aleć oto 'weyźrzawszy
uczynić, żeś nas wyprowadził z Ae Pan ná woysko Aegyptiánów przez
słup ognia y obłoku , pobił woysko
gyptu?
12, Azá nie tá iest mowa, którą- ich.
śiny do ćiebie mówili w Aegyptćie,
25. Y powywracał koła wozów, y
mówiąc: Idz precz od nas, abyśmy pogrążeni w głębią. Rzekli tedy Aesłużyli Aegyptiánóm ? daleko bo- syptiánie: Ućiekaymy przed Izráe-
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lem: Pan bowiem walczy zá nimi gniéw twóy, który ie pożarł iáko
słomę.
przećiwko nam.
8. Á w duchu zapalczywośći two
26. Y rzéki Pan do Moýzészá:
Wyćiągni reke twą ná morze, że sie iéy zgromadziły sie wody: stanęła
wrócą -svody ná Aegyptiány, ná wozy woda płynącą: skupiły sie głębokośći
w pośrzód morzá.
y ná iézdne ich.
27. A gdy wyćiągnął Moyzész rękę
9. Rzekł nieprzyiačiél: Bede góprzećiw mqrzu, zwróćiło sie ná pié- nił y poymam: rozdźiele korzyśći,
rwszym świtaniu, ná piérwszé miey nasyći sie duszá moiá: dobede mie
sce: á uéiékáiacym Aegyptiánóm cza mego, y pobiie ie reka moiá.
zaskoczyły wody, y ogarnął ie Pan
10. Wionął wiátr lwóy, y okryło
ie morze: potoneli iáko ołów w wo
w pośrzód nawałnośći.
28. Y wróćiły sie wody, y okryły dach gwałtownych.
wozy y iézdné wszytkiégo woyská
11. Któż podobien tobie miedzy
Tháráonowégo, którzy goniąc weszli mocarzami Pánie? Kto podobny to
byli w morze: náwet y iednégo z bie? wielmożny w światośći, stra
nich nie zostało.
szny y chwalebny, czyniący dziwy.
20. A synowie Izraelowi szli przez
12. Sćiągnałeś rękę twoię, y po
pośrzodek suchego morzá, á wody żarła ie ziemia.
im były iáko miásto muru po prá13. Byłeś wódzem w miłośierdźiu
wéy y lewéy stronie.
twoim ludowi, któryś odkupił: y
3cf. Y wybawił Tan w on dzień niosłeś go w mocy twoiéy do mie
Izráelá z ręki Aegyptiánów.
szkania twego świętego,
3i. Y widzieli Aegyptiány martwe
14- Ruszyli sie narodowie, y roz
ná brzegu morskim, y rękę wielką, gniewali sie: boleści obięły obywa
któréy użył Pan przećiwko im: y tele Philistyńskie.
bał sie lud Páná, y uwierzyli Pánu,
15. Tedy sie strwożyły książęta
y Moyzészowi słudze iego.
Edom, mocarze Moab strach zdiął,
zdrętwieli wszyzcy obywatele CháROZDZIAŁ XV.
náneyscy.
16. Niech pádnie ná nie strach y
Podziękowawszy Izrdelitowie Panu
lękanie
w wielkość! ramienia twego,
fíogu śpiewdniem, przyszli do Mdrdth, gdźie gdy sie wody gorzkie obro-, niech sie stána nieruchomi iáko ka
mień, áž przeidźie lud twóy Pánie,
ćiły w słodkie, przyszli do Hetim.
áž przóydźie lud twóy ten, któryś
1. Śpiewał tedy Moyzesz y syno otrzymał.
wie Izraelscy tę pieśń Pánu: y rze
17. Wyprowadzisz ji y wsadzisz ná
kli: Spiéwaymy ránu chwalebnie: górze dziedzictwa twego, w namocbowiém uwielbiony iest, konia y nieyszym mieszkaniu twoim, któreś
ieźdzca zrzućił w morze.
urobił Pánie: światnica twoiá, Pá
2. Moc moiá y chwała moiá Pan, nie, która umocniły ręce twoie.
y stał mi sie zbawieniem: Ten Bóg
18. Tan będźie królował, ná wieki
móy, y wielbić go będę: Bóg oycá y dáléy.
mego, y wywysszać go będę.
19. Wiachał bowiém konny Phá3. Pan iáko mąż waleczny, wsze ráo, z wozmi y z iézdnémi swemi
chmocny imię iego.
w morze: y wróćił ná nie Pan wody
4- Wozy Pháráonowé, y woysko morskie: á synowie Izraelowi cho
iego wrzućił w morze: célnieyszé dzili po suszy przez pośrzodek iego.
kśiążęta iego potonęły w czerwo
20. Wźieła tedy Márya Prorokini
nym morzu.
śiostra Aaronowá bęben w rękę
5. Głębokośći okryły ie, poszli w swoię, y wyszły wszytkié białógłogłębia iáko kamień.
wy zá ni a z bębny, y z muzyka, ,
6. Práwicá twoiá, Pánie, uwiel
21. Którym zaczynała mówiąc:
biona iest w mocy, práwicá twoiá, Spiéwaymy Pánu: chwalebnie bo
Pánie, uderzyła nieprzyjaciela.
wiém uwielbiony iest,koniá y ieźdz
7 A w wieli ośći chwały twoiéy ca iego zrzućił w morze.
złożyłeś przećiwniki twoie: spuściłeś
22. A Moyzesz wywiódł Izráelá z
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5. A dniá szóstego niechay nágomorza czerwonego, y wyszli w pusczą Sur: y szli przez trzy dni po tuią coby wnieśli: á niech będźie
puszczy, á nie náydowáli wody.
tyle dwoie niż co zbierać zwykli ná
23. Y przyszli do Márá, y nie mo każdy dźióń.
6. Y rzekli Moyzesz y Aaron do
gli pić wód z Márá, dla tego że były
gorzkie: Zkad y słuszne imię dał wszytkich synów Izráelowych: W
mieyscu, zowiąc ie Márá, to iest, wieczór poznacie, że was Tan wygorzkość.
prowadźił z źiemie Aegyptskiey:
24- Y szemrał lud przećiw Moy7. A ráno uyźrzyćie chwałę Pańzészowi, mówiąc: Cóż będźiem pić? ,ską: usłyszał bowiém szemranie
25. A on zawołał do Tána, który wászé przećiw Pánu: á my co je
ukazał mu drzewo: któré gdy wło steśmy, żeśćie szemrali przećiwko
żył do wód, odmieniły sie w słodkość. nam?
8. Y rzókł Moyzesz: W wieczór
Tám ustawił mu przykazania y są
da wam Pan ieść mięso, á ráno chléb
dy, y tám go kusił,
26. Mówiąc: Ieśli usłuchasz gło w sytośći: przeto że usłyszał sze
su Páná Bogá twego, á będźiesz mrania wasze, którymeśćie szemrali
przed nim dobrze czynił, y będźiesz przećiw iemu, my bowiem co ieposłuszen roskazániu iego, y bę- • steśmy? áni przećiwko nam iest sze
aźiesz strzegł wszytkich przykazań mranie wasze, ále przećiwko Pánu.
g. Rzeki tóż Moyzész do Aarona:
iego, żadney niemocy, któram wło
żył ná Aegypt, nie przywiodę ná Powiedz wszytkiému zebraniu sy
ćię: iam bowiém Pan, lekarz twóy. nów Isráelskich: Przystąpćie przed
27. Y przyszli do Elim synowie Páná: bo słyszał szemranie wászé.
10. A gdy mówił Aaron do wszyIzraelowi , gdzie było dwanaśćie
źrzódeł wód y śiedmdźieśiąt palm, y tkiégo zgromadzenia synów Izráelo
wych, poyźrzeli ku puszczy, á oto
obozem stanęli przy wodźie.
chwała Pańska ukazała sie w oROZDZIAŁ XVI.
błoku.
11. Y rzókł Pan do Moyzészá, mó
Gdy synowie Isrdélscy o pokarm
wiąc:
ndrzekdici, dał im Pan dostatek prze
12. Słyszałem szemrania synów
piórek y Manny: y roskazdnie o zbie
Izráelowych,
mów do nich, w wie
raniu iey, y zachowaniu osobno.
czór bedźiećie ieść mięso , á ráno
1. Y ruszyli sie z Elim, y przy nasyćićie sie chlebem: y doznaćie,
szło wszytko mnostwo synów I- żem ia iest Pan Bóg wasz.
13. Stało sie tedy w wieczór, y
zráelowych ná puszczą Sin, która
iest miedzy Elim y Sinai: piętnastego wzlećiawszy przepiórki,okryły obóz:
dniá mieśiaca wtórégo potym, iáko poránu též rosá ležálá około obozu.
14- A gdy okryła wierzch źiemie,
wyszli z źiemie Aegyptskiéy.
2. Y szemrało wszystko zgroma ukazało sie ná puszczy coś dro
dzenie synów Izráelowych przećiw bnego á iákoby w stępie utłuczo
Moyzészowi yAaronowi ná puszczy. nego , ná podobieństwo śrzonu ná
3. Y mówili synowie Isráelscydo źiemi.
15. Co gdy uyźrzeli synowie Izrael
nich: O byśiny byli pomarli od reki
Páňskiéy w źiemi Aegyptskiéy, gdy- scy, rzekli ieden do drugiego: Mán
śmy śiedźieli nád gárncy miesá y je hu? (co znaczy: Cóż to iest?) bo niedliśmy chléb w sytośći, czemuśćie wiedźieli, co było. Którym rzókł
nas wywiedli ná te puszczą, abyśćie Moyzósz: Ten iest chléb, który wam
wszytko mnostwo głodem pomo dał Pan ku iedzeniu.
16. Táiest mowá, która przykazał
rzyli?
4. Y rzókł Pan do Moyzészá: oto Tan: Niech zbiera każdy z niego ile
ia spuszczę wam chléb z niebá: nie potrzeba ku iedzeniu: gomor ná ka
chay wychodźi lud, á zbiéra coby żda głowę, według liczby dusz wa
dosyć było, ná każdy dzień: abym go szych, któré mieszkaią w namiećie,
doświadczył, ieśliż chodzi w zakonie ták nábierzecie.
moim, ábo nić?
17. Y uczynili ták’synowie Izráe
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łowi: y nazbierali ieden wiecéy,dru wa, która Pan przykazał: Napełni
gi mniéy.
gomor z niego, á niech chowan bę
18. Y mierzyli wedle miary go dźie ná przyszłe potym rodzáie, áby
mor: áni który wiecéy nazbierał, znali chléb, którymem was karmił
wiecéy miał: áni który mniéy był ná puszczy, kiedy wyprowadzeni ienagotował, nalazł mniéy: ále każdy steśćie z źiemie Aegyptskióy.
w edlug tego, co mógi zieść, nazbierał.
53. Y rzćkł Moyzósz do Aarona:
, 19-Y rzćkł Moyzész do nich: Ża Weźmi státek ieden, á násyp weń
den niech nie zostawia z niego do Man, ile może w się wźiąć gomor,
zarania.
y połóż przed Pánem, ku zachowa
20. Którzy nie posłuchali go, ále niu ná rodzáie wászé,
zostawili niektórzy z nich aż do po
54- Iáko przykazał Pan Moyzészo
ranku: y ieto sie zalęgać chrobáct- wi: Y położył go Aaron w przyby
wem y pogniło. Y rozgniewał sie tku ná zachowanie.
35. A synowie Izraelowi iedliMan,
przećiw im Moyzész.
21. Y zbiéráli po ránu każdy, ile cztórdźieśći lat, aż weszli'do źiemie
mogło bydź dosyć ku jedzeniu: á gdy mieszkálnéy: Tym pokarmem ży
wieni są, aż przyszli do granic źie
sie zagrzało słońce, topniało.
22. A dniá szóstego zbiéráli po mie Chánáneyskiéy.
56. A gomor iest dziesiąta część
karmy we dwóy nasób, to iest, dwá
gomor ná każdego człowieka. Yprzy Ephy.
szli wszyscy przełożeni pospólstwa,
ROZDZIAŁ XVII.
y powiedzieli Moyzészowi:
23. Który im rzókł: To iest co
Gdy lud przéciiv Moyzészowi w
mówił Pan: Odpoczynienié Szábá- Rdphidym szemrał o wodę, dał im
thu iutro iest poświęcone Pánu: co Pan z skały wodę: u Josue JLmdlékd
kolwiek macie robić, robćie, á co poraża, póki nu górze Moyzész ręce
macie warzyć, warzcie: á cokolwiek ku Panu wznosi.
zostanie, schowayćie do jutra.
1. Wyćiągnąwszy tedy wszytko
24. Y uczynili ták iáko Moyzész
przykazał, á nie zgnióło, áni sie w mnostwo synów Izráelowych z pu
szczy Sin z stánowiski swómi, we
nim robak nalazł.
2.5. Y rzéki Moyzész: Ićdzćie to dług mówry Páiískiéy: położyli sie
dźiśia: bo Szábáth iest Pański: nie obozem w Ráphidym, gdźie niebyło
wody ku piciu ludowi.
naydźie sie dźiś ná polu.
2. Który swarząc sie z Moyzó26. Przez sześć dni zbićrayćie, á
dniá śiódmógo Szábáth iest Pański, szem, mówił: Day nam wody, aby
ch my pili. Którym odpowiedźiał
przeto sie nie naydźie.
27. Y przyszedł śiódmy dźióń: á Moyzész: Co sie swarzyćie zemną?
wyszedszy z ludu áby zbiéráli, nie Przecz kusicie Páná?
5. Y pragnął tám lud dla niedosta
naleźli.
28. Y rzćkł Pan do Moýzészá: Pó- tku wody, y szemrał przećiw Moyzé
kiż niechcećie zachować wskazania szowi, mówiąc: Czemuś nas wy
wiódł z Aegyptu, abyś pomorzył
mego y zakonu mego?
29. Patrzćie, iż Pan dał wam Szá nas, y dźieći nászé, y bydło pra
báth, y przeto w dźićń szósty dał gnieniem ?
4. Y wołał Moyzósz do Páná, mó
wam pokarm dwoiáki: każdy niech
mieszka sam u siebie, żaden niech wiąc: Cóż mam czynićludo.wi temu?
nie wychodzi z mieyscá swego dniá ieszcze maluczko, á ukámionuie
mię.
siódmego.
5. Y rzókł Pan do Moýzészá: Idź
5o. Y obchodźił Szábáth lud dniá
przed ludem, á weźmi z sobą z sta
śiódmógo.
31. Y nazwał dóm Isráelów imię rszych Izráelowych: y laskę, którąś
jego Man: któré było iáko nasienie uderzył w rzekę, weźmi w rękę
koryándru białe, á smák iego, iáko twoię, á idź.
6. Oto ia stanę tám przed tobą ná
białego chleba z miodem.
32. Y rzćkł Moyzćsz: Tá iest mo skále Iloreb: y uderzysz w skałę, á
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wypłynie z niéy wodá, áby pił lud: iednégo zwano Gersam, iż rzekł oUczynił ták Moyzesz przed stárszé- ćiec: Byłem przychodniem w źiemi
cudzéy.
mi Izráelo wémi:
4- A drugiego Eliezer: Bóg bowi
7. Y nazwał imię mieyscá onégo,
Kuszenie, dla swaru synów Izráelo ém, práwi, oycá mégo pomocnik
wych, á iż kusili Páná, mówiąc: móy, y wyrwał mię od mieczá Phá
ráo u owego.
Iestli Pan miedzy námi, czyli nić?
5. Przyszedł tedy Iethro powinny
8. Y przyszedł Amálek, y walczył
przeciwko Izraelowi w Ráphidym. Moyzészów y synowie iego, y żona
g. Y rzekł Aloyzćsz do lozuego: iego ná puszcza do Moyzészá, gdzie
Wybierz męże, á wyszedszy walcz sie był obozem położył przy górze
przećiw Amalekowi: ia iutro stanę Božéy.
6. Y wskazał do Moyzészá, mó
ná wierzchu pagórku, maiąc laskę
wiąc: la Iethro powinny twóy idę
Boża w ręce moiéy.
10. Uczynił Iozue iáko rzekł Moy do ćiebie, y żona twoiá, y dwá syno
zész, y potykał sie z Amálekiem : wie twoi z nią.
7. Który wyszedszy ná przeciwko
Lecz Moyzesz, y Aaron, y Hur wstą
powinnćmu swemu, pokłonił sie,
pili ná wierzch pagórku.
11. A gdy podnosił Moyzesz ręce, y pocałował go: y przywitali sie
przemagał Izrael: á ieśli trochę opu spoinie, słowy spokoynćmi. A gdy
wszedł do namiotu,
ścił, przewyćieżał Amálek.
8. Rospowicdźiał Moyzész powin
12. A ręce Moyzćszowć były cięż
kie: wźiąwrszy tedy kamień, podło nému swemu wszytko, co był uczy
żyli podeń, ná którym usiadł : á nił Pan Pháráonowi y Aegyptián^m
Aaron y Hur podpierali ręce iego z dla Izraela: y wszytkę praca, która
obudwu stron. Y stało sie, że sie ie ié potkała w drodze, a że ie Pan był
go ręce nie spracowały aż do zacho wybawił.
du słońca.
g. Y radował sie Iethro ze wszy
13. Y obrócił w tył Iozue Amá- tkich dóbr, któré uczynił Pan Izrae
leka, y lud iego paszezeką miecza.
lowi, iż go wybawił z ręki Aegy
14. Y rzekł Tan do Moyzészá: \á- ptiánów,
pisz to dla pamięći w księgi y poday
10. Y rzekł: Błogosławiony Pan,
uszam lozuego: bo wygładzę pamią który was wybawił z reki Aegyptiá
tkę Amálekowe pod niebem.
nów, y z ręki Pháráonowéy, który
15. Y zbudował Moyzész ołtarz: wyrwał lud swóy z ręki Aegy
y nazwał imię iego, Tan podwyższe ptskiéy,
nie moie, mówiąc:
11. Terazćm doznał, żewdelki Pan
16. Iż ręka stolice Pańskićy y nade wszytkić Bogi: przeto że sie
woyná Pańska będźie przećiw Ama przećiwko nim pyszno obchodźili.
lekowi od rodzáiu do rodzáiu.
12. Ofiarował tedy Iethro powin
ny Moyzészów całopalenia y ofiary
ROZDZIAŁ XVIII.
Bogu: y przyszedł Aaaron y wszy
Iethro cieść Moyzészow, usłysza scy starszy Izraelowi, áby chléb z
wszy sprawy, któré z nim Pan po nim iedli przed Bogiem.
10. A drugiego dniá siadł Moyzesz,
czynił, z zoruj y z dziećmi iego przy
szedł do Moyzészá, y poradził mu áby sądził łud, który stał przy Moy
dobrze o postanowieniu scdaków, y zészu od poranku aż do wieczora.
14- Co gdy uyźrzał powinny iego,
innych urzędników.
to iest, wszytko co czynił z ludem,
1. Y gdy usłyszał Iethro kapłan rzekł: Cóż to iest, co czynisz z tym
Mádiáňski, powinny Moyzészów, ludem? Czemu sam śiedźisz, á wszy
•wszytko co uczynił Bóg Moyzészo- tek lud czeka od poranku aż do wie
wi, y Izraelowi ludowi swemu, á iż czora?
wywiódł Pan Izraela z Aegyptu:
15. Któremu odpowiedźiał Moy
2. Wźiął Sephorę żóne Moyzćszo- zész: przyszedł lud do mnie pytać
wę, którą był odesłał,
sie wyroku Bożego.

3. Y dwu synów iéy, z których

16. A gdy im spóriáki przypádnie,
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1. Mieśiąca trzećiego wyszćia Iprzychodzą do mnie, ábym rozsądźił miedzy nimi, y pokazał przy- zráelá z źiemie Aegyptskiéy, w te
kazánié Boże, y prawa iego.
nże dźióń przyszli ná pustynią Sinai.
17. Ale on: Nie dobrą, pry, rzecz
2. Bo wyćiągnąwszy z Ráphidym,
czynisz:
y przyszedszy aż do puszczy Sinai,
18. Głupią pracą, psuiesz sie y ty, położyli sie obozem ná tymże miey
y lud ten, który z tobą iest: nád twe scu, y tamże rozbil Izrael namioty
siły iest spráwá, sam iéy nie bę przećiw górze.
dziesz mógł zdołać.
3. A Moyzész wstąpił do Bogá, y
19. Ale posłuchay słów moich y zawołał go Tan z góry, y rzókł: To
rády, á będzie Bóg z tobą. Bądź ty powiesz domowi lákobowému, y oludowi w tych rzeczach, któré ku znaymisz synóm Izráelowym:
Bogu należą, abyś odnosił co mówią
4- Wyście sami widźieli, com udo niego:
czynił Aegyptiánóm, y iákom was
20. Y ukazówał ludowi ceremo nośił ná skrzydłach orłowych, y
nie, y porządek służenia,y drogę, któ- wźiął sobie.
raby chodzić mieli, y dzieło, któróby
5. Ieśli słuchać bedźiećie głosu
czynić mieli.
mego, y strzódz umowy moióy, bę
21. A opatrz ze wszystkiego ludu dziecie mi własnośćią, ze wszech
męże potężne, y bogoboyné, w któ- narodów: ábowiém moiá iest wszy
rychby była prawda, y którzyby nie- tka źiemia.
nawidźieli łakomstwa: y postanów
6. A wy bedźiećie mi królestwem
z nich tyśiączniki y setniki, y pięć— kapłańskim, y narodem świętym. Tó
dźieśiątniki, y dźieśiątniki ,
są słowa, któré mówić będźiesz do
22. Którzyby lud sadźili ná każdy synów Izráelowych.
czás: á cokolwiek będźie więtszógo,
7. Przyszedł Moyzósz: y zezwaniech odnoszą do ćiehie, á sami ty wszy starsze ludu, przełożył im
lko mnieyszó rzeczy niechay sądzą: wszytki słowa, któré Pan roskazał.
y żebyć lżey było, podzieliwszy ćię8. Y odpowiedźiał wszytek lud po
żar miedzy insze.
społu: Wszytko co Pan rzókł, uczy
23. Ieśli to uczynisz, wypełnisz nimy. A gdy odniósł Moyzósz słowa
roskazánié Bożkió, y przykazanie ludu do Páná,
iego bedźiesz mógł znosić: y] ud ten
9. Rzókł mu Pan: Iuż teraz prziywszytek bedźie sie wracał z po- de do ćiehie we mgle obłoku, áby
koiem ná mieyscá swoie.
mię słyszał lud mówiącego do ćie
24- Co usłyszawszy Moyzesz,uczy hie, á wierzyłći ná wieki. Odniósł
nił wszytko co mu był podał.
tedy Moyzósz słowa ludu do Páná.
25 A wybrawszy może poteżnó
10. Który mu rzókł: Idź do ludu:
ze wszytkiógo Izraela, postanowił á poświeć ie dźiśia y iutro, y niech
ie przełożonómi nád ludem, tyśią wypiora szaty swoie.
czniki, y setniki, y pięćdźieśiątniki,
11. A niech beda gotowi ná dźień
y dźieśiątniki.
trzeći: trzećióso dniá bowiém zni26. Którzy sadźili lud czásu ka dźie Pan przed wszytkim ludem ná
żdego: á cokolwiek było ważniey- góro Sinai.
szégo, odnośili do niego, łacnieyszó
12. Y zamierzysz granice ludowi
tylko sadzać.
w około, y powiesz im: Strzeżćie
27. Y odprawił powinnógo swego: sie, abyśćie nie wstępowali ná górę,
który wróćiwszy sie odszedł do źie áni sie dotykali granic ióy: wszelki
mie swoióy.
któhy sie dotknął góry, śmierćią
umrze.
13. Reká sie go nietknie, ále ka
ROZDZIAŁ XIX.
mień mi zabit hi dźie, ábo strzałami
Wspomniawszy Pan dobrodźiey-' ustrzólan , bądź hvdb- będźie, bądź
stwo wyzwolenia z niewoléy, przy człowiek, nie bedźie żył. Gdy trabá
porze Sindi lazał lud poświcćić: dby brzmieć pocznie, tedy niech wstąpią
Pan zstąpif mówić do Moyzészá ná górę.
przed pospolitym ludem.
14- Y zstąpił Moyzósz z góry do
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ludu y poświęcił ji. A gdy wyprali rym ćię wywiódł z źiemie Aegyptszáty swé,
skiéy, z domu niewoley.
15. Rzćkł do nich: Bądźcie gotowi
3. Nie będźiesz miał Bogów cuná dźióń trzeći, á nie przystępuyćie »dzych przedemną.
do żón waszych.
4- Nie uczynisz sobie ryćiny, áni
16. Y iuż był przyszedł trzeći dźióń, żadnego podobieństwa, które iest ná
á záránié zááwitlo: alić oto poczęły niebie wzgórę, y któré ná źiemi ni
bydź słyszane gromy, y łyskać sie sko, áni z tych rzeczy, które są w
błyskawice, á obłok bárzo gęsty o- wodach pod ziemia.
5. Nie będźiesz sie im kłaniał, áni
krywać górę, á brzmienie trąby im
dáléy, tym więcey sie rozlegało: y służył, ia iestem Pan Bóg twóy
mocny, zapalczywy, náwiedzáiacy
zlękł sie lud, który był w oboźie.
17. A gdy ie wywiódł Moyzész ná nieprawość oyców nád syn mi, do
zábieženié Bogu z mieyscá obozu, trzeciego y czwartego pokolenia,
tych którzy mie nienawidzą:
stanęli pod sama góra.
6. Y czyniący miłośierdźió ná ty
18. A wszytka góra Sinai kurzyła
sie: przeto iż był Pan zstąpił ná nie siące tym, którzy mie miłuią y
w ogniu, y występował dym z nióy strzegą przykazania mégo.
7. Nie będźiesz brał imienia Bá
iáko z piecá: á wszytka górá była
straszliwa.
ná Bogá twego nadaremno: bo nie
19. A głos trąby z lekká sie bá- będźie miał zá niewinnego Pan te
rźióy rozlegał, y dłużóy sie rozwłó- go, któryby wźiął imię Páná Bogá
czył: Moyzész mówił, á Bóg mu swégo nadaremno.
8. Pámietay, abyś dźień sobotni
odpowiadał.
20. Y zstąpił Tan ná górę Sinai święćił.
ná sam wiérzch góry, y wezwał
9. Sześć dni robić bedźiesz, y beMoýzészá ná wiérzch iéy: Tám gdy dźiesz czynił wszytkié dźićła twoie.
w stąpił,
10. Ale dniá śiódmógo szabbát
21. Rzéki do niego: Zstąp, á o- Páná Bogá twego iest: nie będźiesz
swiádcz ludowi: by snadź niechćiał czynił żadney roboty weń, ty, y syn
przestąpić granic chcąc widźieć Pá twóy, y córká twoiá, sługa twóy, y
ná, y niezginęło z nich bárzo wie służebnica twoiá, bydle twoie y gość,
lkie mnostwo.
który iest miedzy bronami twémi.
22. Kapłani tóż,którzy przystepuią
11. Przez sześć dni bowiém czy
do Páná, niech sie poświęcą, zęby nił Pan niebo, y źiemię, y morze, y
ich nie pobił.
wszytko co w nich iest, y odpoczął
23. Y rzókł Moyzész do Páná: Nie dniá śiódmógo, y przetoż błogosławił
będźie mógł lud wstąpić ná gór<- Si Pan d niowi sobotniemu y poświęnai: tyś sie bowiém oświadczył y ćił ji.
12. Czći oycá twego y matkę two
roskazał mówiąc: Załóż granice oko
ło góry, y poświęć ią.
ie, abyś był długowieczny ná źiemi,
24- Któremu Pan rzéki: Idź, zstąp: którą Pan Bóg twóy da tobie.
á wstąpisz ty y Aaron z tobą. Lecz 0 13. Nić b‘ dźiesz zabiiał.
kapłani y lud niech nieprzestępuią
14- Nie będźiesz cudzołożył.
granie, áni wstepuią do Páná, by ^15. Nie bedźiesz kradźieży czynił.
#16. Nie będźiesz mówił przećiw
ich snadź nie pobił.
25. Y zstąpił Moyzész do ludu, y bliźniemu twemu świadectwa fał
szywego.
wszytko im powiedział.
0 17. Nie będźiesz pożadał domu
ROZDZIAŁ XX.
bliźniógo twego: áni bedźiesz prag
Moyzesz dźieśięćioro przykazanie nął żóny iego, nie sługi, nie służeb
Bole hiérze od Pana1. Sposob budo nice, nie wołu, nie osła, áni ża
dney rzeczy, która iego iest.
wania ołtarza Pdnu opisuie.
18. A wszytek lud widźiał głosy
1. Y mówił Pan wszytkié té sło y błyskania, y brzmienie trąby, y
kurzącą sie górę: á przestraszeni y
wa :
2. Iam iest Tan Bóg twóy, któ- boiaźnią zdięći stanęli z dáleeza,
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ig. Mówiąc Moyzészowi: Mów dźie przystáwion do drzwi y podwoty clo nas, y słuchać będziemy: niech iów, y przekole ucho iego szjdłem, y
Pan do nas nie mówi, byclimy będźie mu niewolnikiem ná wieki.
snadź nie pomarli.
7. Ieśli kto przędą córkę swoię,
20. Y rzekł Moyzesz do ludu:
żeby była sługą: nie wynidźie iáko
Nieboyćie sie: bo áby was doświad zwykły wychodzić niewolnice.
czył, przyszedł Bóg, y áby strach
8. Ieśli sie niespodoba oczom pá
iego był w was, y żebyśćie nie grze ná swego, któremu daná była, od
szyli.
prawi ia: á ludowi obcemu przędąc
21. Y stána! lud zdáléká. A. Moy nie będźie miał mocy, ieśli ią wzgar
zész przystąpił do mgły, w któréy dź! .
był Bóg.
9. Ale gdźieby ią synowi swemu
22. Rzekł nád to Pán do Moyzé poszlubił, wedle obyczáiu córek uszá: To powiesz synóm Izráélowym: Czyni iéy.
Wyście widzieli, żem z nieba mówił
10. A ieśli mu drugą weźmie, odo was.
pátrzy pannie wesele, y szaty, y za
20. Nie będźiećie czynić Bogów płaty wstydu nie odmówi.
áréhrnych, áni Bogów złotych bę
11. Ieśli trzech tych rzeczy nie
dźiećie czynić sobie.
uczyni, wynidźie darmo bez pienię
24. Ołtarz mi z ziemie uczynicie, dzy.
y ofiarować ná nim będźiećie cało
12. Kto uderzy człowieka, chcąc
palenia y zapokoyné wászé, owce zabić, niechay śmierćią umrze.
wászé y woły, ná wszelkim miey
13. Ale ktoby zdradą nie czyhał,
scu, ná którymby była pamiątka ále go Bóg podał w ręce iego: na
imienia mego: przydę do ćiebie, á znaczę tobie mieysce, ná któré ma
bedęć błogosławił.
uciéc.
2a. A ieśli mi uczynisz ołtarz ka
14 Ieśliby kto umyślnie zabił
mienny, nie buduyże go z ćiosa- bliźniego swego, y nasadziwszy sie
négo kamienia: bo ieślibyś podniósł zdrada, od ołtarza mégo oderwiesz
nań nóż twóy, będźie splugáwiony. go, áby umarł.
26. Nie bedźiesz wst< pował po
15. Ktoby uderzył oycá swrego
stopniach do ołtarza mégo, żeby sie ábo matkę, niech śmierćią umrze.
nie odkryła szkaradość twoiá.
16. Ktoby ukradl człowieka á
przedał by go, przekonany w wy
ROZDZIAŁ XXI.
stępku, niechay śmierćią umrze.
17. Ktoby złorzeczył oycu swe
Sqdoiv' prdivd o słudze albo słu
żebnicy kupnych, o męzoboysticdch, mu ábo matce, śmierćią niechay
o lirddźiectwdch, o tych którzy ro umrze.
18. Ieśliby sie zwadźili mężowie,
dzicom łdiq, albo ie bilą, swdrzq się,
á uderzyłby ieden bliźniego swego
y o icolć rogami bodącym.
kamieniem ábo pięścią, á on by nie
1. Te są sądy, któré im przeło umarł, ále by leżał na łóżku:
ig. Ieśliby wstał y chodźilby
żysz.
2. Ieśli kupisz niewolnika Ile- krom domu o lasce swoiéy: nie wi
breyczyká, bedźieć służył sześć lat, nien będźie któryby uderzył: wszak
że ták, żeby roboty iego y nakłady
śiódinego odeydźie wolny darmo:
5. Z iákaby suknia wszedł, z ta ná lékárze nagrodźił.
20. Ktoby ubił niewolnika swe
ką niech wynidźie: Ieśli maiąc żó
go ábo niewolnicę laską, y umarli
nę, y żona wespół wynidźie.
4. A ieśliby pan iego dał mu żonę, by w rękach iego: grzechu winien
y urodźiłaby syny y córki: niewia będźie.
21. Ale ieśli przez ieden dźień
sta y dźieći iéy będą páná iego, á
sam wynidźie z odźieniem swoim. ábo dwá żyw zostánie, nie będźie
5. Ieśliby rzekł niewolnik: Miłuię podległy karaniu: bo zá pieniądze
páná mégo, y żonę, y dźieći, nie iego iest.
22. Ieśliby sie pow adźili mężowie,
wynide wolnym:
6. Stawi go pan przed bogi, y bę á uderzyłby który niewiastę brze-
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mień na, ták žehy poroniła, álc sa wd: o gośćid, wdowę, y sierotę ka
ma żywa została: podleze szkodzie/ ranie, y o posłuszeństwie, y dzie
ileby maž niewiasty zażądał: á roz- sięcinach.
sądzcy osadza.
23. Ale gdźieby śmierć ná nie za1. leśliby kto ukradł wolu, ábo
tym przyszła, odda dusze zá duszę, owcę, y zabił ábo przedał: pięć
24- Oko zá oko, ząb zá ząb, wołów odda zá iednégo wołu, á
rękę zá rękę, nogę zá nogę,
cztery owce zá iednę owcę.
2Ó. Spárzeline zá spárzeline, rá
2. leśliby wyłamując złodźiey
ně zá ranę, śiność zá śiność.
dóm ábo podkopuiąc był naleźio26. leśliby kto uderzył w oko nie ny, á wźiąwszy ranę umarłby: ten
wolnika swégo, ábo niewolnicę, y kto go ranił, nie będzie winien,
uczyniłby ie iednookié, puści ie wol kr wie.
no zá oko, które wybił.
3. Ale ieśliby to po weszćiu
27. leśliby též wybił ząb niewol słońca uczynił, meżobóysKyo po
nikowi, ábo niewolnicy swoiéy, pełnił, y sam umrze, leśliby nie
tymże sposobem wolne ie wypuści.
miał, coby zá kradzież oddał, sam
28. leśliby wół rogiem ubódł me- niech zaprzedali będzie:
žá ábo niewiastę, y umarliby, uka-.
4. Ieśli sie u niego, co ukradł,
mionuią go: y nie będą ieść mię naydźie żywo, lub wołu, lub osła,
sa icgo, pan též wołu nie będzie lub owcę, we dwóy nasób wróci.
winien.
5. Ieśli kto uszkodzi pole ábo
29. Ale ieśliby wół był rogoho- winnicę, y puśći bydle swé, áby
dźieć od wczoráyszégo y dźiśtrze- spasło cudze: cokolwiek nalepszéćićgo dnia, y oświadczyli sie przed go będzie miał ná polu swym ábo
pánem iégo, á onby go nie zawarł: w winnicy, według oszacowania
y zabiłby mežá ábo niewiastę: te szkody nagrodzi.
dy y wołu ukámionuia, y páná ie6. leśliby wyszedszy ogień na
go zabiią.
trafił ćiernie, y zająłby kopy zbo
30. A ieśliby nadgrodę włożono ża, ábo stoiące zboże ná polu, na
nań, da zá duszę swoię cokolwiek grodzi szkodę, kto ogień zapalił.
zážadáia.
7. Ieśli kto zlećił przyiaćielowi
51. Syna též y córkę ieśli rogiem pieniądze, ábo státek ku schowa
uderzy, tákiémuž dekretowi podlęże. niu, á temu by który ie przyiął,
32. Ieśli sie ná niewolnika y nie ukradziono ie: ieśli sie náyduie
wolnicę rzući, trzydźieśći syklów złodźiey, dwoiáko nagrodźi:
srébrá da pánu, á woł ukámiono8. Ieśli niewiedzą o złodźieiu:
wan bedźie.
páná domu stawia przed bogi, y
53. leśliby kto otworzył studnię przyśięże, że nieśćiagnął ręki ná
y wykopał, á nie nakryłby iéy, á rzecz bliźniego swego,
wpadlby w nię wół ábo ośieł:
9. Ku uczynieniu zdrády, ták o
34. Pan studnie odda zapłatę
wołu, iáko y o osła, y o owcę, y o
bydląt, á co zdechło, iego będzie.
szatę, y cokolwiek szkodę przy
55. leśliby wół cudzy zranił wo nieść może: oboygu spráwá przy
łu czyiégo, á onby zdechł: przedá- toczy sie przed bogi: á ieśli oni
dzą wołu žywégo, y rozdzielą za osądzą, dwoiáko nagrodźi bliźnie
płatę: á mięso martwego między mu swemu.
się podzielą.
10. Ieśli kto zleci bliźniemu swe
36. Ale ieśli wiedział, že woł był mu osła, wołu, owcę, y wszellié
rogobodźca od wczoráyszégo ydźiś bydlę ná chowanie, á zdechlo by,ábo
trzeciego dnia, á nie strzegł go pan znędzniało, ábo było wzięte od nieiego, odda wołu zá wołu, á mięso przyiaćiela, á niktby tego nie widźiał:
weźmie całe.
11. Przyśięga bedźie w pośrzodku, że nieśćiągnał reki ná rzecz bli
ROZDZIAŁ XXII.
źniego swégo: y prziymie pan przy
O krddźiestwie, szkodzie, zasta sięgę, á on nie bedźie muśiał nagra
wie, pozyczdniit, y o gwałceniupra dzać.
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12. Ale ieśliby ukradzione było, stek twoich oddać nie omieszkasz:
nagrodzi szkodę pánu.
pierworodnego z synów twoich dasz
15. Ieśli od zwiérzá zaiedźionó, mi.
niech odniesie do niego co zabité
30. Z wołów tóż y z owiec ty
iest, á nie nagrodzi.
mże sposobem uczynisz: śiedm dni
14> Ktoby u bliźniego swego cze niechay będźie przy matce swoiéy,
go z tych rzeczy pożyczył, á znę- á dniá ósmego, oddasz mi go.
dzniałoby ábo zdechło w niebytno31. Mężami świętómi mnie bęśći páná, nagrodzić będźie muśiał. dźiećie: mięsa którégoby źwiórz pié
15. Ale ieśliby pan był ná ten rwéy skosztował, ieść nie będziecie,
czas, nie nadgrodźi, zwłaszcza ieśli ále psom wyrzućićie.
náhté przyszło zá zapłatę pracóy
iego.
ROZDZIAŁ XXIII.
16. Ieśliby kto zwiódł pannę ie
Přelivů sędziom. opisuie, idko Sze
szcze nieposzlubioną,y spałby z nią, mdią prećiwko nieprzyiaćielowi, idko
da iéy wiano, y będźie ią miał zá nd sądzie około ddróiv sprdivoivdé: o
zonę.
trzech uroczystych śicietdch opisanie,
17. Ieśli oćiec panny dać nie bę y zapłdty tym, którzy Boże przy
dźie chćiał: odłoży pieniądze, we kazanie pełnią.
dług obyczáiu wiáná, któré panny
brać zwykły.
1. Nie będźiesz prziymował głosu
18. Czárownikóm żyć nie dopu kłamliwego, y nie przyłożysz ręki
ścisz.
twoióy, abys zá niezbożnym miał
19. Ktoby nierząd płodźił z bydlę mówić fałszywe świadectwo.
ciem, śmiercią niechay umrze.
2. Nie póydźiesz zá gromadą ku
20. Kto ofiáruie bogom, zabit bę źle czynieniu: áni u śądu nie prze
staniesz ná zdaniu wiela ich, abyś
dźie, oprócz sámému Pánu.
21. Przychodnia nie zasmućisz, od prawdy odstąpił.
3. Nád ubogim tóż nie ulituiesz
áni so ućiśniesz: bośćie y sami
przychodniami byli w źiemi Aegy sie u sadu.
4- Ieśli podkasz wołu nieprzyiaptskióy.
22. Wdowie y śióroćie szkodźić ćiela twego, ábo osła błądzącego,
odwiedź go do niego.
nie bedźiećie.
5. Ieśli uyźrzysz osła nienawi
2-3. Ieśli ie obraźićie, h<jda wołać
do mnie, á ia wysłucham wołanie dzącego ćiebie, á on leży pod brze
mieniem, nie miniesz, ále podźwiich:
24. Y rozgniewa sie zapale żywość gniesz z nim.
6. Nie nachylisz sie ná sąd ubo
moiá, y pobiie was mieczem, y bo
dá žóny wászé wdowami, á syno giego.
7. Kłamstw á sie strzódz bedźiesz.
wie wászy sierotami.
25. Ieśli pienńdzy pożyczysz lu Niewinnego y sprawiedliwego nie
dowi mému ubogiemu, który mie zábiiesz: bo sie brzydzę niezbo
szka z tobą: nie bodziesz mu przy żnym:
8. Ani darów brać bedźiesz, któ
naglał, iáko wyciegácz, áni lichwa
ró y mądre zaślepiała, y wywracała
mi ućiśniesz.
26. Ieśli w zastawie od bliźniógo słowa sprawiedliwych.
9. Przychodniowi przykrzyć sie
twego weźmiesz odzienie, przed za
nie bedźiesz: wióćie bowiem dusze
chodem słońca wróćisz ie.
27. Abowióm to samo iest, czym przychodniów , gdyżeśćie y sami
sie odźiówa odźiónió ćiała iego: á przychodniami byli w źiemi Aegy
innego nic nie ma w czvmby spał: ptskióy.
10. Sześć lat zaśiówać bedźiesz
bedźieli wołał do mnie wysłucham
źiemie twoie, y zbierzesz zboże ióy.
go, bom iest miłośierny.
11. Ale śiódmógo roku zaniechasz
28. Bogóm uwłaczać nie bedźiesz,
á przełożonemu nad ludem twoim ióy, y dasz ióy odpoczynać: áby iedli ub odzy ludu twego: á cokolwiek
nie będźiesz złorzeczył.
29. Dźieśięćin twoich y pierwia zbędzie, niechay iedzą źwiórzęta
7S
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25. A służyć będźiećie Pánu Bo
poi né: Ták uczynisz w winnicy y
gu waszemu : abym błogosławił
w oliwnicy twoiéy.
12. Sześć dni robić będźiesz: śió- chlebóm twoim y wodam, á odiął
dmégo dniá przestaniesz, áby odpo niemoc z pośrzodku ćiebie.
26. Nie będźie nierodzáyna, áni
czął wół y ośieł twóy: y ochłodził
sie syn niewolnice twoiéy y przy niepłodna w źiemi twoiéy, liczbę dni
twoich wypełnię.
chodzień.
27. Strach móy puszczę ná uprze
15. Wszystko com wam powie
dźiał, chowayćie. A przez imię cu dzenie twoie, y pobiię wszytek lud,
dzych bogów nie bedźiećie przysię do którego wnidźiesz: y wszytkich
gać, áni będźie slyszáné z ust wa nieprzyiaćiół twoich przed tobą tył
obrócę :
szych.
28. Puśćiwszy piérwéy śierszenie
14 Trzykroć ná każdy rok święta
przed tobą, któré wypędzą Ileweymi obchodźić będźiećie.
15. Święta przásników strzédz czyká , y Chánáneyczyká, y Ileteybodziesz , śiedin dni ieść będźiesz czyká, piérwéy niżli wnidźiesz.
29. Nie wyrzucę ich przed obli
przasniki, iákom ći roskazał, czasu
mićśiaca nowych, kiedyś wyszedł z czem twoim zá ieden rok: áby sie
Aegyptu: Nie ukażesz sie przed o- źiemia w pustynia nie obróćiła, y
nie namnożyło sie ná ćię bestiy.
czyiná mémi próżen.
30. Pomału ie wypędzę z oczu
16. A święto žniwá piérwiastek
prace twoiéy, cośkolwiek śiał ná twych, áž sie rozmnożysz, y pośięroli. Święto též ná schodźie roku, dźiesz źiemię.
31. A granice twoie położę od
gdy zbierzesz wszytkié zboża twé
morza czerwonego, aż do morza
z polá.
17. Trzykroć do roku ukaże sie Pálestiúskiégo, á od puszczéy áž do
wszelki mężczyzna twóy przed Pá rzeki: podam w ręce wászé obywa
tele źiernie, y wyrzucę ie od oczu
nem Bogiem twoim.
18. Nie będźiesz ofiarował przy waszych.
32. Nie postanowisz z nimi przy
kwaśie krwie ofiáry moiéy, áni zo
stánie tłustość święta mégo áž do mierza, áni z bogami ich.
33. Niechay nie mieszkaią w źiemi
záránia.
19. Pierwoćiny zbóż źiernie twoiéy twoiéy: by ćie snadź nie przyprawili
przynieśiesz do domu Páná Bogá o grzech przećiwko mnie , ieślibys
twego. Nie będźiesz warzył koźlę- służył bogom ich: co tobie pewnie
będźie ku zgorszeniu.
ćia w mléku mátki iego.
20. Oto ia poszle Anyolá mego,
ROZDZIAŁ XXIV.
którvby szedł przed tobą, y strzégí
ná dródze, y wyprowadźił ćię ná
Uczyniwszy Panu Bogu ofiary, y
mievsce, którém ná gotował.
pokropiwszy lud krwią przymierza :
21. Szár.uy go, y słuchay głosu ie Moyzesz sam na gore wstąpił, gdźie
go, áni go lekce poważay: boć nie z Panem czterdźieśći dni mieszkał.
odpuści kiedy zgrzészysz, y iest imię
1. Moyzészowi též rzekł: Wstąp
moie w nim.
22. A ieśli usłuchasz głosu iego, á do Páná ty, y Aaron, Nádáb, y Auczynisz wszytko, co mówię: Nie- biu, y śiedmdźieśiąt starszych z Iprzyiaćielem będę nieprzyiaćiołóm zráelá, y pokłonićie sie z daleká.
2. A sam Moyzész wstąpi do Páná,
twoim, y utrapię, którzy ćię trapia.
23. Y póydźie Anyół móy przed á oni nie przybliżą sie: áni lud nie
tobą, y wprowadźi ćię do Amorrey wstąpi z nim.
3. Przyszedł tedy Moyzész, y po
czyká , y Heteyczyká , y Pherezeyczyká, y Chánáneyczyká, y Ilewey- wiedźiał ludowi wszystkie słowa
czyká, v lebuzevczyká,któré ia zetrę. Pańskie , y ■ sady. Y odpowiedźiał
24- Nie pokłónisz sie bogóm ich, wszytek ludiednym głosem: Wszy
áni im służyć bedźiesz: nie będźiesz tkié słowa Pańskie, któré mówił,
czynił to, co oni czynią: ále ie po- uczynimy.
4. Y napisał Moyzész wszytkié
psuiesz y połamiesz bałwany ich.
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ROZDZIAŁ XXV.
słowa Páíiskié : á ráno wstawszy,
zbudował ołtarz przy sáméy górze,
Roskazdno dać Pierwiastky , y
y dwanaśćie tytułów, według dwá- ofiarować Pdnu nd sprawienie Przy
uaśćie pokoleń Izraelowych.
bytku, .Archy, Stołu, Lichtarzu, y
5. Y posłał młodźieńce z synów sprzętów ich.
Izraelowych, y ofiarowali całopale
1. Y rzókł Pan do Moyzészá, mó
nia, y ofiarowali ofiary zapokoynó
Pánu ćielce.
wiąc:
6. Wziął tedy Moyzész połowicę
2. Mówr synóm Izrael owym, áby
krwie, y wlał w czaszę: á drugą mi wzięli pierwiastki: od każdego
połowicę wylał ná ołtarz.
człowieka, który ofiarnie dobrowol
7. Y wźiąwszy księgi przymierza, nie, weźmiećie ie.
czytał, á lud słuchał: którzy rzeki i:
5. A to iest co brać maćie, złoto,
"Wszytko co rzókł Pan, uczynimy, y srebro, y miedź,
y będziemy posłuszni.
4. Hyacint, y szarłat, y kármázyn
8. A on wziętą krwią pokropił dwákroc farbowany, y bisior, y
Jud, y rzókł: Táiest krów przymie śiefć koźią,
rza, które Pan postanowił z wámi
5. Y skóry háráni ó czerwono far
ná wszystkie tó słowa.
bowane, y skóry fiołkowe, y drzewo
g. Y wstąpili Moyzész y Aaron, Setim:
Nádáb y Abiu , y śiedmdźieśiąt z
6. Oliwę do przyprawienia świa
starszych Izráelowyclí.
tła, wonne rzeczy ná maść, y ka
10. Y uyźrzeli Bogá Izráelowégo: dzenia dobréy wóniéy:
á pod nogámi iego iáko robota ka
7. Kamienie onychiny, y drogie
mienia Szafirowego, á iáko niebo kámienié ná ozdobienie Ěphod y
gdy pogodne iest.
Rationała.
11. Ani ściągnął ręki swéy ná tó,
8. Y uczynią mi świątnicę , y
którzy daleko odstąpili z synów I- będę mieszkał w pośrzodku ich:
zráelowych, y w idźieli Bogá, y iedli,
g. Wedle wszytkiégo podobną
przybytku , który ukażę tobie, y
y pili.
12. Y rzókł Pan do Moyzészá: wszytkiégo naczynia ku służbie iego:
Wstąp do mnie ná górę, y bądź tám: A uczynićie ią ták:
á dainći tablice kamienne, y zakon
10. Skrzynię z drzewa Setim spóyy przykazanie, któróm napisał, abyś ćie , któréy długość niech ma pułtrzećia łokcia, szerokość pułtora,
ie nauczył.
13. Wstali Moyzész y Iozue sługa wysokość także pułtora.
iego: y wstępuiąc Moyzész ná górę
11. Y pozłoćisz ią złotem co naBożą,
czystszym wewnątrz y z wierzchu:
14- Rzókł do starszych: Pocze- y uczynisz ná nióy koronę złotą
kayc'ie tu aż sie wróćimy do was. wkoło:
Macie Aarona y llur z sobą, ieśli
12. Y cztéry kolcá złote, które
sie iáka spráwá otworzy, odnieśie- przyprawisz do czterech węgłów
ćie do nich.
skrzynie: dwá kolcá niech będą ná
15. A gdy wstąpił Moyzész, okrył iednym boku, á dwá ná drugim.
obłok górę,
15. Uczynisz též drążki z drzewa
16. Y mieszkała chwała Pánská Setim, y powleczesz ie złotem:
ná Sinai, zakrywszy ią obłokiem
14- Y przewleczesz ie przez kolcá,
przeze sześć dni: á siódmego dnia które sa ná bokách skrzynie, áby
zawołał go z pośrzodku mgły.
ią ná nich noszono:
17. A pozór chwały Pańskiéy był
15. Które zawsze będą w kolcach,
iáko ogień pałający ná wierzchu á nigdy z nich wyiętó nie będą.
góry przed oczyma synów Izraelo
16. Y włożysz do skrzynie świade
ctwo, które dam tobie.
wych.
18. Y wszedszy Moyzész wr poś17. Uczynisz y ubłagał nią ze złota
rzodek mgły wstąpił ná górę, y był naczystszégo: pułtrzećia łokcia bętám cztórdźieśći dni, y cztórdźieśćr dźie miała długość iéy, á pułtora
nocy.
łokćiń szerokość.
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18. Dwá též Cherubiny złote y gim, y gałka wespół y lilia, tá bę
bité uczynisz po obu stron wyro- dźie robota sześći piór, któré maią
cznice.
wywiedźionó bydź z slupcá:
ig. Cherub ieden niech będźie ná
54. Ale ná samym lichtarzu będą
iednym boku, á drugi ná drugim.
cztery czaszki ná kształt orzecha,
20. Obádwá boki ubłagał nie nie gałki též u káždéy y lilie.
chay zákrywáia rozśĆięgaiąc skrzy35. Gałki pod dwiema piórami ná
dlá, á zákrywáiac ubłagalnią, y nie trzech mieyscách, których wespół chay ieden ná drugiego patrzy, o- sześć będźie wychodzących z slupcá
bróćiwszy twarzy ná ubłagalnią , iednégo.
którą ma bydź nakryta skrzynia,
36, A ták, y gałki y pióra z niego
21. Do któróy włożysz świade będą wszystkie ukowáné ze złota
ctwo, któró dam tobie.
naczystszégo.
22. Ztámtad będę przykazował, y
5y. Uczynisz tóż śiedm lamp, á
będę mówił do ćiebie, nád ubłaga postawisz ie ná lichtarzu, áby świe
lnią y z pośrzodku dwu Cherubów, ciły ná przećiwko.
którzy będą ná skrzyni świadectwa,
38. Nożyczki tóż,' y w czym uwszytko, co roskażę przez ćię sy strzyżki będą gaszone, niech będą ze
nom Izrael owym:
złota naczystszégo.
23. Uczynisz tóż y stół z drzewa
3g. Wszystka waga lichtarza ze
Setim, máiacy dwá łokcie w zdłusz, wszystkim naczyniem iego, będźie
á łokieć w szérz, á ná zwysz pu- miáíá talent złota naczystszégo.
łtora łokcia.
4o. Pátrzay á uczyń ná kształt, kto*
24. Y pozłoćisz ji złotem naczy- ryć ná górze ukazany iest.
stszym: y uczynisz mu listwę zło
tą w koło,
ROZDZIAŁ XXVI.
2Ó. A ná listwie koronę mieyKształt y wizerunk budowania
scámi gładką, ná cztery pálce wy Przybytku, Zasłony, .Archy, Ubłasoką, á ná nióy drugą koronę zło- gdlnice, Stołu, Lichtarza, y inszych
ćiuchną.
rzeczy.
26. Zgotuiesz tóż cztery kolca zło
te, y przyprawisz ie do czterech
1. Przybytek zaśię ták uczynisz s
węgłów tegóż stolá káždéy nogi.
Dźieśięć opon z biśioru kręconego,
27. Pod korona beda kolca złote, y z hiacyntu, y szarłatu, y z káráby drążki przez nie przewłoczono, inázynu dwakroć farbowánégo z
á możono stół nośić.
odmiennych maści, robotą háftárska
28. Sámé też drążki uczynisz z uczynisz.
drzewa Setim, y powleczesz złotem
2. Dłuż opony iednóy, będźie mia
dla noszenia stołu.
ła ośm y dwadźieśćia łokiet: szerz
29. Sprawisz též miski y czászé, ná cztery łokcie będźie. Pod iedną
kádžiédlnicé y kubki,w których má- miarą uczynione będą wszytkié oią bydź ofiárowáné mokré ofiary, ze pony.
złota naczystszégo.
3. Tięć opon będą spínané, iedná
30. Y będźiesz kładł ná stół chleby z drugą, y druga pięć także złączone
pokládné przed obliczem moim za będą.
wsze.
4. Petliczki z hiacyntu po bokách
31. Uczynisz též lichtarz ukowány y po wierzchach opon uczynisz: áby
ze złota naczystszégo, słupiec iego sie mogły iedná z drugą spinać.
y pióra, czaszki y gałki, y lilie z
5. Pięćdźieśiąt petlic opona będźie
niego pochodzące.
miała po obu stronach, ták przypra
32. Sześć piór wynidźie z boków, wionych, áby pętlica przećiw pętlicy
trzy z boku iednégo, á trzy z dru przyszła, á iedná mogła sie spiąć z
drugą.
giego.^ ,
.
.
33. Trzy czaszki iákoby ná kształt
6. Uczynisz tóż pięćdźieśiąt kółek
orzecha ná każdym piórze, y gałka złotych, którémi opon zasłony spięte
wespół y lilia; y także trzy czaszki bydź máia, żeby przybytek był iedeii.
ná kształt orzecha ná piórze dru
7. Uczynisz tóż dek włośianych
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jedenaście, dla okrywania przykrycia węgłach niech będą postawione ná
przybytku.
zadzie przybytku.
8. Długość deki iednéy będźie mia
24- Y będą spoioné od dołu áž do
ła trzydźieśći łokiet, á szerokość wierzchu, á wszytkié iedná fugá bę
cztery: równa miárá będźie wszy dźie trzymała. Dwiema též deszcztkich dek.
kam, któré ná węgłach postawione
g. Z których pięć zepniesz oso bydź máia, tákiéž spoienié zosta
bno, á sześć złączysz iednę z drugą: wione będźie.
ták żebyś szósta dekę ná czele przy25. A będźiepospołu ośm deszczek,
kryćia we dwoię złożył.
á podstawków ich srebrnych sze10. Poczynisz też p ęćdźieśiat pe śnaśćie, dwá podstawki ná iednę
tlic ná kráiu déki iednéy, áby sie deszczkę licząc.
mogła z drugą spinać: y pięćdziesiąt
26. Uczynisz y drążki z drzewá
petlic ná kráiu drugiéy deki, áby sie Setim, pięć ná zátrzymánié deszczek
z drugą złączyła.
po iednym boku przybytku,
11. Ktemu uczynisz pięćdźieśiąt
27. A pięć drugich po innym, y
haftek miedzianych, któréiniby pe tyle drugié ná stronę zachodnia:
tlice były zápináné, áby iedno ze
28. Któré będą przewleczone
wszytkich przykryćie było.
przez pośrzodek deszczek od końca
12. A co zbywać będźie z dék, któ do końca.
ré sie ná przykryćie gotują , to iest,
29. Samé též deszczki pozłoćisz, á
iedná déká która zbywa, połowicą uleiesz ná nie kolca złote, przez
iéy zákryiesz tył przybytku.
któréby drążki spoioné deszczki trzy
13. A po iednéy stronie łokieć bę mały: któré okryiesz blachami złodźie wiśiał, á drugi po drugiéy, któ témi.
ry zbywa w długości dék, okrywając
30. Y wystawisz przybytek tym
obádwá boki przybytku.
kształtem, któryć ná górze ukazano.
14. Uczynisz też przykryćie dru
31. Uczynisz y zasłonę z hiacyn
gie ná wierzch z skór háráních cze tu y szarłatu y z kármázynu dwárwono farbowanych: á nád to ieszcze kroć farbowanego, y z biśioru krę
inne przykrycie z skór fiołkowey conego, robota háftárska, y piękną
fárby.
odmiana utkána,
15. Náczynisz též deszczek stoją
32. Która zawieśisz przed cztere
cych przybytku z drzewá Setiin,
ma słupami z drzewá Setim, któré
16. Z których każda dźieśięć ło- ácz sámé pozłocone 1 ęda, y mieć
kiet bedźie mieć ná dłużą, á ná szé- będą kápitellá zloté, ále podstawki
rzą pułtora.
srebrne.
17. Ná bokách desczki, dwoie fu
33. A zawleczona« bedźie
zasłona
c
gowanie bedźie,którémi deszczká ie przez kolcá, zá która postawisz
dná z druga sie spoi:y tym sposobem skrzynię świadectwa, która między
wszytkié deszcz!i będą zgotowane. świętnicą y świątnicami świątnice
18. Z których dwadźieśćia będą ná dźielić będźie.
południowym boku, który pátrzy ná
34. Położysz y ubłagał nia ná
wiatr południowy.
skrzyni świadectwa w świętym
19. Którym czterdźieśći podstaw świętych:
ków śrebrnych uleiesz, áby po dwu
35. Y stół przed zasłoną: á przePodstawku pod każda deszczką ná ćiwko stołowi lichtarz náboku przyrdwu węgłach było podłożono.
bylku południowym: stół bowiém
20. Ná drugim też boku przyby będźie stał ná stronie północney.
tku, który pátrzy ná północy, dwa
36. Uczynisz y lendę we drzwiach
dźieśćia deszczek będźie,
przybytku z hiacyntu modrego, y
21. Jláiacy czterdźieśći podsta szarłatu, y kármázynu dwakroć far
wków śrebrnych : dwá podstawki bowanego, y biśioru kręconego ro
pod każda deszczką będą podłożone. botą háftárska.
22. A ná zachodnia stronę przy
37. Y pięć słupów pozłoćisz z
bytku uczynisz sześć deszczek,
drzewrá Setim, przed którémi rozćią23. Y zśśię inne dwie, któré ná gniona będźie tendá: których kápi-
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tellá będą złote, á podstawki mie opony, iednéy stronie naznaczone
będą, y trzy słupy, y także wiele pod
dziane.
stawków :
ROZDZIAŁ XXVII.
15. A ná drugiéy stronie będą opo
Roskdzuią czynić ołtarz y sień ny máiacé piętnaśćie łokci, słupy
przybytków^: słupy y oley do kagań trzy y także wiele podstawków.
16. A w weszćiu do śieni sprawią
ców.
oponę ná dwudźiestu łokiet z hia
1. Uczynisz y ołtarz z drzewa Se cyntu, y z szarłatu, y z kármázynu
tim, który będzie miał pięć łokietw dwakroć farbowanego, y bisioru krę
dłuż, á także wiele w szérz, to iest, conego, robotą háftárska: słupy czte
kwadratowy, á trzy łokcie w zwysz. ry bedźie miała, z także wielą pod
2. Rogi zaś ná czterech węglach stawków.
z niego wynidąfy okryiesz ji mie
17. Wszytkié słupy śieni w koło
dzią.
będą powleczone srébrnémi blacha
3. Y náczynisz ku potrzebam ie mi z kápitéllámi srébrnémi y z pod
go, kotłów dlá zsypowánia popiołu, stawkami miedźianemi.
y kleszcze, y widełki, y naczynia do
18. W zdłuż zastąpi śień sto łokiet,
brania w śię ognia, wszytki é naczy w szérz pięćdźieśiat, w zwysz na
nia z miedzi poczynisz.
piąci łokiet bedźie, á bedźie z biśioru
4- Kratkę téz ná kształt śieći mie kręconego, y bedźie miała podsta
dzianą, u któréy ná czterech rogach wki miedźiane.
będą cztery kółka miedziane,
19. Wszytko naczynie przybytku
5. Które włożysz pod ognisko oł ku wszelakim potrzebam y obrzę
tarza, y będzie kratka aż do pół oł dom, ták kołki iego, iáko y śieni z
tarza.
miedźi poczynisz.
6. Uczynisz též dwá drążki do oł
20. Przykaż synóm Izráelowym,
tarza z drzewa Setim, które opra áby przynieśli do ćiebie oliwy z owisz blachami miedžiánémi.
liwnégo drzewá co naczystszéy, w
7. Y przewleczesz przez kolcá, y stępie tłuczoney: áby gorzała lámpá
będą z obu stron ołtarza do noszenia. záwsze
21. W przybytku świadectwa,
8. Nie zupełny ále czczy y próżny
wewnątrz uczynisz ji, iakóć ná gó przed zasłoną, która iest zawieszona
przed świadectwem. A będą ią sta
rze pokazano.
9. Uczynisz y sień przybytku, w wiać Aaron y synowie iego, áby aż
któréy po stronie południowey prze- do poranku świeciła przed Pánem,
ćiw południu będą opony z bisioru wieczna bedźie służba przez sukkręconego: sto łokci iedná stroná cessye ich od synów Izraelowych.
będzie mieć ná dłużą.
ROZDZIAŁ XXVIII.
10. A słupów dwadźieśćia z także
wielą podstawków miedzianych:
Odzienie Biskupie baronowe, y
które będą miały kápitellá z rzeza synów iego opisuie.
niem swoim śrebrne.
11. Tymże též sposobem ná pół1. Przyłącz też do siebie Aarona
nocnéy stronie w dłuż będą opony brátá twego z synami iego, z poś
ná sto łokci, słupów dwadźieśćia, y rzodku synów Izraelowych, áby mi
podstawków miedzianych pod taż urząd kapłański sprawowali: Aaron,
liczbą, á kápitellá słupów z rzeza Nádáb, y Abiu, Eleázár, y Ithámár:
niem swoim śróbrne.
2. Y sprawisz szaty święte Aa
12. A w szórokośći śieni, która ronowi bratu twemu ku czći y
pátrzy ná zachód, będą opony ná ozdobie.
pięśdźieśiat łokiet, á słupów dźieśięć,
3. Y będźiesz mówił wszytkim
y podstawków ich także wiele.
mądrego sercá, którém napełnił du
13. W teyże też szórokośći śieni, chem umiejętności , áby uczynili
która pátrzy ná wschód sloiícá, pięć száty Aaronowi, w którychby mi
dziesiąt łokci bedźie,
poświęcony służył.

W których piętnaśćie łokiet
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da: rátional y naramiennik, szatę chin, y Beryl: będą osádzoné we
y koszule wazką, czapkę y pás. U- złoto w rzędźiech swoich.
21. Y będą miały imioná synów
czyríia áwieté száty Aaronowi blátu
twemu y synóm iego, áby mi ká- Izráelowych : dwanaśćie imion będą
pláiíski urząd sprawowali.
wyrzezane, każdy kamień imieniem
5. Y nábiora złota, y hiacyntu, y káždégo, przez dwanaśćie pokolenia.
szárlatu, y kármázynu dwákroé Fár22. Uczynisz w rátionale láiicuszki, ieden drugiego sie dzierżący, ze
bowánégo, y bisioru.
6. Ale naramiennik uczynią ze złota naczystszégo:
zlota y hiacyntu, y szarłatu, y
23. Y dw á pierśćienió złote, które
kármázynu dwákroé farbowanego, przyprawisz przy obu końcach rá,
y biśioru kręconego robota liállá- tionału:
rska.
24. A łańcuchy zloté złączysz
7 Dwá kráie będzie miał złączo- pierścieniami, które są ná kráiách
né náobudwu bokách końców, žeby iego:
sie w iedno zeszły.
25. A samych łańcuchów końce,
8. Sámo též tkánie y wszytka ro dwiema huczkami spoisz, ná obuzmaitość roboty będzie ze złota, y z dwu bokách naramiennika, który
hiacyntu, y szarłatu, y kármázynu iest przeciwko rátionalowi.
26. Uczynisz y dwá pierścienie
dwákroé farbowanego, y biśioru krę
conego.
złote, które przyprawisz ná koń
g. Y weźmiesz dwá kámieniá o- cach rátionalu, ná kráiách któré są
nychiny, y wyryiesz ná nich imioná przećiwko naramiennikowi y ku ty
synów Izráelowych.
łowi iego sie máia.
27. K temu y drugié dwá pierśćie
ío. Sześć imion ná iednym kamie
niu, á sześć drugich ná drugim we nió zloté, któré máia bydź położone
dług porządku narodzenia ich.
ná obu bokách naramiennika ná dół,
n. Robotą sznicerá y rzężących który patrzy przeciw spoieniu dólne
kamienie drogie, wyryiesz ie imiony mu, áby sie mógł przystosować z
synów Izráelowych, y osadźisz ie naramiennikiem,
we złote osadzenia:
28. Y spiął sie rátional pierście
12. Y położysz ná obu bokách na niami swómi z pierścieniami nara
ramiennika pamiątkę synów Izráe miennika sznurem hiacyntowym,
lowych. Y będzie nośił Aaron imio iżeby trwało spoienié pięknie uro
ná ich przed Pánem ná obu ramio bione: á rátional y naramiennik od
nach, dla wspominania.
siebie niemogły bydź odłączone.
13. Uczynisz též y haczki ze złota,
2g. Y będźie nośił Aaron imioná
14- Y dwá łańcuszki z naczyst- synów Izráelowych w rátionale
szégo złota wespółck sie dzierżące, sądu ná pierśiach swoi cli, gdy bęktóre założysz ná haczki.
dźie wchodził do świątnice, pamią
15. Rátional též sądu urobisz liáf- tkę przed Pánem ná wieki.
társka robotą, według tkania nara
3o. A położysz ná rátionale sądu,
miennika, ze złota, z hiacyntu, y naukę y prawdę, które będą ná pier
szarłatu, y kármázynu dwákroé far siach Aaronowych , gdy wnidźie
bowanego, y biśioru kręconego.
Iirzed Páná: y ponieśie sąd synów
16. Czworogránisty będzie y dwoi .zráelowych ná pierśiach swoich
sty: miarę piędzi będzie iniaí, ták w przed obliczeni Pańskim záwždy.
zdłuż iáko w szerz.
31. Uczynisz też szatę naramien
17. Y nasadzisz weń cztery rzędy nika wszytkę z hiacyntu,
kamienie. W pierwszym rzędzie bę
32. U którćy we śrzodku ná wie
dzie kamień Sárdius, y Topásius, y rzchu będźie káplérzyk, á bramá
Smárag.
około niego tkána, iáko bywa ná
18. We wtórym/Kárbunculus, Sá- kráiách szat, áby sie łacno nie zdarł.
phir, y Iáspis.
33. A u dołu przy nogach téyže
19. W trzecim, Ligurius, Achałeś száty w około uczynisz iáko máloy Ainethist:
gránaty z hiacyntu y szarłatu, y z
20. W czwarty m, Chry solit, Ony- kármázynu dwákroé farbowanego,

KSIĘGI li MOYZESZOWE.
85
przeplatając w pośrzodkn dzwonki ny, krepie též przásné oliwa námáwkoło,
záné: z przedniéy maki pszénicznéy
54. Ták żeby dzwoneczek był zło wszytkiégo náczynisz.
ty, á inálogránat: y zaśię drugi dzwo
3. A włożywszy w kosz ofiáneczek złoty y málogránat.
ruiesz: á ćielca y dwru báránów.
55. A w tę szalę będźie sie obłó4. Y przywiedziesz Aaroná y syny
czył Aaron w odpráwowánju słu iego do drzwi przybytku świadectwa.
żby, żeby słyszano dźwięk, kiedy A omywszy oycá z synmi iego woda,
wchodzi y wychodzi z świątnice
5. Obleczesz Aaroná w szaty iego:
przed obliczem Pańskim y nie umarł. to iest w koszulę y w szatę, y w
56. Uczynisz też blachę ze złota naramiennik, y w rationał, który
naczystszégo: ná któréy wyryiesz śćiągniesz pásem.
robota sznicerska, Święte Pánu.
6. Y włożysz czapkę ná głowę
07. Y przywiażesz i a sznurem z iego, y blachę świętą ná czapkę,
hiacyntu, y będźie ná czapce,
7. Y oleiek námazywánia’wleiesz
58. Nád czołem nawyższego ka ná głowę iego: á tym sposobem bę
płana: y poniesie Aaron nieprawość dźie poświęcon.
tych rzeczy, któré ofiarowali, y po
8. Syny takież iego przywiedźiesz,
święcili synowie Izraelowi we wszy- y obleczesz ie w szaty Iniáné, y pá
tkicli darach y upominkach swo sem opaszesz,
ich. A bláchá będźie zawżdy na czele
9. Aaroná mówię y syny iego, y
iego, áby im był miłośćiw Pan.
włożysz ná nie czapki, á będą mi
3g. Y zćieśnisz szatę bisiorem, y kaplany służba wieczną. Gdy pouczynisz czapkę z bisioru, y pás ro święćisz ręce ich,
botą liáftárska.
10. Przywiedźiesz y ćielca przed
40. Ale synom Aaronowym szaty przybytek świadectwa: y włożą Aa
lniane poczynisz, y pásy, y czapki, ron y synowie iego ręce ná głowę
ku czci y ku ozdobie:
iego,
11. Y zábijesz go przed oczyma
41. Y uhierzesz w to wszytko
Aaroná brátá twego, y syny iego z Pańskimi, u drzwi przybytku świa
nim. Y wszytkich ręce poświęcisz dectwa.
y świetemi ie uczynisz, áby mi ka
12. A co weźmiesz ze krwie ciel
płański urząd sprawowali.
ca, włożysz ná rogi ołtarza palcem
42. Poczynisz też im ubrania Iná- twoim, á ostatek krwie wyleiesz u
né, áby zakryli ćiało sromoty swéy, podstawniku iego.
od biódr aż do udów:
13. Weźmiesz též łóy wszytek,
45. A będą ich używać Aaron y który okrywa ielitá, y odźieżę z wą
synowie iego, kiedy wchodzić będą troby, y dwie nerce, y łóy, który ná
do przybytku świadectwa, ábo gdy nich iest, y oíiáruiesz zapał ná ołta
przystępują do ołtarza, áby służyli rzu.
w świątnicy, żeby winni grzechu
14- Mięso zaś ćielca, y skórę, y
nie umárli. Práwro wieczne będźie gnóy spalisz precz zá obozem: przeto
Aaronowi y nasieniu iego po nim.
iż zá grzech iest.
15. Iednégo też báráná weźmiesz,
Pt O ZD ZIAŁ XXIX.
ná którego głowę włożą Aaron y
Idkie poświęcanie było Kapłanów: synowie iego ręce.
16. Którego gdy zábijesz, we
sposob ofiarowania, zd nie: kto pozy
źmiesz
ze krwie iego y wyleiesz
wał takowych ofiar: y o dwu baran
kach rocznych, które na każdy dzień około ołtarza.
17. A sámégo báráná ná sztuki
miano ofiarować.
zrąbisz, á omywszy trzewá iego y
1. Ale y to uczynisz, żeby mi byli nogi, włożysz ná zrąbane mięso, y
ná kapłaństwo poświęceni. Weźmi ná głowrę iego.
18. Y ofiáruiesz cálégo báráná ná
cielca z stádá y dwá bárány bez mázapał ná ołtarzu: oíiárá iest Pánu,
kuły.
2. Y chleby przasné, y osuch bez wonność nawdźięcznieysza ofiary
kwasu, któryby był oliwa zaczynio Pańskićy.
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ig. Weźmiesz též háraná drugiego, miesz, y uwarzysz mięso iego ná
ná którego głowę Aaron y synowie mieyscu świętym:
iego włożą ręce.
32. Które ieść bedźie Aaron y sy
20. Którego ofiárowáwszy, weź nowie iego. Chleby także, które są
miesz ze krwie iego, y włożysz ná w koszu w śieni przybytku świa
koniec uchá práwégo Aaronowégo y dectwa, ieść będą,
synów iego, y ná wielkie pałce ręki
33. Aby była ofiárá ubłagał na, á
icli y nogi práwéy, y wył ei es z krew ręce ofiarujących były poświęconó.
ná ołtarzu wkoło.
Obcy nie bedźie iadł z nich: bo świę
21. A gdy iuż weźmiesz ze krwie, te są.
która iest ná ołtarzu, y z oleyku ná34. A ieśli co zostanie z miesá
mázywánia: pokropisz Aarona y święconego, ábo z chlebów do zara
szaty iego, syny y szaty ich. A po- nia, spalisz ostatki ogniem: nie będą
święćiwszy ie y szaty,
ich ieść, bo poświecone są.
22. Weźmiesz z háraná łóy, y o55. Wszytko, córa ći przykazał, ugon, y tłustość, która okrywa wnę czynisz nád Aaronem y nád syny
trze, y odźieżę wątroby, y dwie ne iego. Siedm dni będziesz poświącał
rce, y łóy, który iest ná nich, y ło ręce ich:
patkę prawą, przeto iż iest báran
36. Y ćielca zá grzech ofiarować
poświęcenia:
będźiesz co dźień ná oczyśćienie. Y
2.3. Y bochen chleba ieden, osuch oczyścisz ołtarz, gdy ofiarujesz ofiarę
oliwą pokropiony, y krepel z kosza oczyśćienia, y námážesz ji ná po
Íirzasników, który przed obliczem święcenie.
‘ańskim iest postawiony:
57. Siediu dni będźiesz ołtarz o24. Y w1 łożysz to wszytko ná ręce czyśćiał y pośw ięcał, y będzie świę
Aároná y synów iego, y poświęcisz tym świętych: każdy ktoby sie go do
ie podnosząc przed ránem,
tknął bęilźie poświęcony.
2Ó. Y weźmiesz wszjtko z ręku
38. A to iest co czynić będźiesz
ich: y zápalisz ná ołtarzu ná cało ná ołtarzu: dwá báránki roczne co
palenie, wonność nawdźięcznieyszą dźień ustawicznie,
przed obliczem Tańskim, bo ofiárá
3g. Iednégo báránká poránu , á
iego iest.
t
drugiego w wieczór,
26. Weźmiesz też mostek z bárá40. Dźieśiątą część przedniéy mą
ná, którym iest poświęcon Aaron, y ki zákropionéy z oliwa zbitą, którapoświęćisz ji podnosząc przed Pá hy miała miarę czwarta cześć hin,
nem, y dostanie sie ná twoię część. y wina ku ofierze napóynéy pod taż
27. Y poświęćisz y mostek po miarą do báránká iednégo.
święcony, y lopátl ę, którąś oddźielił
41. Báránká zaś drugiego ofiaru
z háráná,
jesz ku wieczorowi wedle obrzędu
28. Którym Aaron y synowie iego poránnéy ofiary, y wedle tego, cośiny
są poświęceni, y dostána sie ná część powiedźieli , ná wonność wdzię
Aaron owa y synów iego prawem czności:
wiecznym od synów Izraelowych:
42. Ofiárá iest Tánu,ofiárowániém
bo sa pićrwoćiny y przódl i ofiar ich wiecznym ná pokolenia wászé, u
zapokoynych, któré ofiáruia Pánu.
drzwi przybytku świadectwa przed
29. Ale szatę święta, któréy uży Panem,gdźie postanowię,abych mó
wać bedźie Aaron, będą mieć syno wił do ćiebie.
wie iego po nim, żeby ie w niéy
43. Y tám będę przykazował sy
námázowano y ręce ich poświę nom Izráelowym, y poświeći się ocano.
łtarz w chwale moiéy.
5o. Siedm dni będzie iéy używał,
44« Poświęcę y przybytek świa
który miasto niego bedźie postáno- dectwa z ołtarzem, y Aarona z sywion nawyższymkapłanem z synów nmi iego, żeby mi urząd kapłański
iego, y który bedźie wchodził do sprawowali.
przybytku świadectwa, abywświą4-5. Y będę mieszkał w pośrzodku
tnicy służył.
synów Izraelowych, y będę im Bo
31. Ale háraná poświęcenia weź giem.
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13. Każdy który idźie w poczet
46. Y poznáia, żem ia Fan Bog ich,
którym ie wyprowadźił z źiemie da to, puł sykla według wagi kośćieAegyptskióy, żehych mieszkał mię jney. o)K' iel ma dwadźieśćia pieniędzy. Puł syklá będźie ofiarowano
dzy nimi, ia Pan Bóg icli,
Pánu.
14- Którego maią w liczbie, ode
ROZDZIAŁ XXX.
dwudźiestu
ląt y wysszóy, da okup.
Sposob budowania o/tarzu kadźl15. Bogaty nie przyłoży do pułsydlnćzo, y pieniędzy wybieranie na po
trzeby Przybyłkotce. IVdnny y mdśći klá, á ubogi nic nie umnieyszy.
16. A wźiąwszy pieniądze, któró
wonnéy sprawienie, y innych rzeczy,
złożone
będą od synów Izráelowych,
które do Przybytku przynaleldły.
dhsz ná potrzeby przybytku świa
1. Uczynisz tóż ołtarz, dla palenia dectwa, áby bylá pamiątka ich przed
Pánem , á żeby był miłośćiw duwonnych rzeczy z drzewa Setim,
2. Maiący łokieć w dłuż, á drugi sziiin ich.
17. Y rzókł Tan do Moýzészá,
w szórz, to iest kwadratowy, á dwá
łokcia ná wysz. Rogi z niego będą mówiąc:
18. Uczynisz y umywalnią miewychodźiły.
3. Y powleczesz ji złotem naczy- dźianą z podstawkiem ióy, do umy
stszym, ták kratkę iego, iáko y ścia wania: y postawisz ią między przy
ny w koło, y rogi. A uczynisz mu bytkiem świadectwa y ołtarzem. A
nalawszy wody,
koronie złoćiuchną w koło,
19. Będą w nióy umywać Aaron y
4. Y clwá pierścienia złote pod ko
rona po każdym boku, áby w nie synowie iego ręce swó y nogi,
20. Ggy będą mieli wchodźić do
wkładano drążki, y był noszony oł
przybytku świadectwa, y gdy będą
tarz.
5. Sámé tóż drążki uczynisz z mieli przystąpić do ołtarza, áby ofia
rowali ná nim kadzenie Pánu,
drzewa Setim y pozłocisz.
21. By snadź nie pomarli. Prawo
6. Y postawisz ołtarz przećiw za
słonie , która wisi przed skrzynia wieczne będźie iemu y nasieniu iego
świadectwa, przed ubłagałnia, która w potomstwách.
22. Y rzókł Pan do Moýzészá, mó
zakrywaią świadectwo, gdźie będę
wiąc:
mawiał tobie.
23. Weźmi sobie rzeczy wonnych,
7. Y będźie palił ná nim Aaron
zapał wdzięczno wonny ráno: gdy mirrby piórwszóyy wyboru óy pięć
przyprawować będźie lampy, zapa set syklów, cynámomu połowicę, to
iest, dwieście y pięćdźieśiąt syklów,
li go:
8. A gdy ie stawiać będźie pod tatarskiego ziela tóż dwieście pięć
wieczór, bedźie palił wonnośći wie dźieśiąt,
24. A Kaśsiióy pięćset syklów
czne przeŮ ránem, ná pokolenia
wedle wagi świątnice, á oliwy z owászé.
9. Nie będźiećie ná nim ofiarować liwnic miarę hin:
25. Y sprawisz oleiek pomázowákadzenia inákszóy przyprawy, áni
obiáty, y ofiáry, áni będźiećie ofiaro nia święty, maść sprawioną robotą
Aptekarską.
wać mokréy ofiáry.
26. Y pomążesz nią przybytek
10. A Aaron będźie sie modlił ná
rogach iego raz w rok, we krwi ofiá świadectwa y skrzynię testamentu.
27. Y stoi z naczyniem iego, lich
ry zá grzech, y bedźie błagał na nim
w rodzáiách waszych. Święty nád tarz, y naczynia iego, ołtarze kadze
nia,
świętymi będźie Panu.
28. Y całopalenia, y wszytek stá
11. Y rzókł Pan do Moýzészá, mó
tek do służby ich należący.
wiąc :
29. Y poświęćisz wszytko, y będą
12. Gdy zbierzesz summę synów
Izráelowych, według liczby, da ka świetó nád świętóini: kto sie ich
żdy okup zá dusze swó Pánu, y nie dotknie: poświęcon będźie.
30. Aaroná y syny iego pomążesz
będźie ná nie karanie, gdy będą po
y poświęćisz ie, áby mi sprawowali
liczeni.
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bá syná Achisámech z pokolenia
yrzad kapłański.
31. Synóm též Izráelowym po Dan. A w serce każdego ćwiczone
wiesz; oleiek ten pomázowánia bę go dałem mądrość: áby uczynili
dzie mi święty w narodźiech wa wszytko comći roskazał,
7. Przybytek przymierza, y skrzy
szych.
• 52. Ciało człowiecze nie będźie nię świadectwa, y ubłagalnią która
nim pomázowáné, y według złoże nád nią iest, y wszytko naczynie
nia iego nie uczynićie drugiego: bo przybytkowć,
8. V stół y naczynia iego, lich
poświęcony iest, y święty wam bę
tarz naczystszy z naczyniem iego, y
dzie,
33. Człowiek który byk ol wiek zło ołtarze kadzenia,
g. Y całopalenia, y wszytko na
żył takowy y dałby ohcému z niego,
czynie ich, y umywalnią z podsta
wygládzon będźie z ludu swego.
54. Y rzćkł Pan do Moyzészá: wkiem iéy:
10. Száty święte do służby Aaro
Weźmi sobie rzeczy wonnych: Stá
hly, y Onychy, y Gálbánu dobréy nowi kapłanowi, y synóm iego, áby
woniéy, y Kadźidła naświetleyszćgo, odpráwowáli urząd swóy w poświę
conych:
równey wagi będźie wszytko,
11. Oleiek pomázowánia y kadze
35. Y uczynisz kadzenie sprawi
one robota Aptekarską, zmieszane z nie z rzeczy wonnych w świątnicy:
pilnośćia, y czyste, y poświęcenia wszytko, comći roskazał, uczynią.
12. Y rzćkł Pan do Moyzészá,
bárzo godne.
36. A gdy to wszytko w drobniu- mówiąc: Mow synom Izráelowym
chny proch stłuczesz, położysz z y rzeczesz do nich:
niego przed przybytkiem świade
15. Patrzcie ahyśćie strzegli sza
ctwa, ná którym miSyscu ukażę sie batu mego: bo znamieniem iest mię
tobie, święte nad swiętemi będźie dzy mną á między wámi w rodza
wam kadzenie.
jach w aszych: óbyśćie wiedzieli, żem
57. Takowego złożenia nie będźie- ja Pan który was poświącam.
ćie czynić ná potrzeby wászé : bo
14- Strzeżćie szabatu mego, świę
święte iest Pánu.
ty bowióm iest wam: kto by ji zma
38. Człowiek którybykolwiek u- zał, śmiercią umrze: ktoby weń czy
czynił podobne, áby wonności iego nił robotę, zginie dusza iego z poużywał, wykorzenion będźie z ludźi śrzódku ludu swego.
swoich,
15. Sześć dni będźiećie czynić robotę-.dnia śiódmego szábát iest,odpoROZDZIAŁ XXXI.
czynienié święte Pánu. Każdy ktoby
w
ten dźićń co robił, umrze.
Naznaczył Pan Bezéleeld, y Oo16.
Niechay strzegą synowie Ilidbd nd budowanie Przybytku, y in
zraelowi
szabatu y niech ii śwrięcą
nych rzeczy, które roskazał: o strze
w
swych
rodzáiách.
Przymierze iest
żeniu soboty: y o tabłicdch, które
wieczne,
Pan Moyzćszowi dał.
17. Między mną á syny Izraelo1. Y rzćkł Pan do Moyzészá, mó wymi, y znamię wiekuisté: przez
wiąc:
sześć dni bowiem uczynił Pan niebo
2. Otom wezwał raianowićie Be- y źiemię, á w śiódmy od roboty prze
zeleelá syna Uriégo, syna Rurowe stał,
go, z pokolenia ludy,
18. Y dał Pan Moyzészowi, doko
3. Y napełniłem go duchem Bo nawszy tych mow ná górze Sinái,
żym , mądrością, y rozumieniem, y dwie tablice świadectwa kamienne,
umieiętnośćią w każdym rzemieśle, pisáné palcem Bożym.
4- Ku wymyśleniu co iedno może
bydź urobiono ze złota, y srebra, y
ROZDZIAŁ XXXII.
miedźi,
5. Marmuru, y kamienia drogiego,
Moyzész Bogd prosi dla ulania
y z rozlicznośći drzew.
ćićlcd: Tablice zszczepał: ciélcd
6. Y dałem mu towarzysza Ooliá- spalił: siaro nd zfukał: Bdłwochwd-
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lec kazał zdbiidć: d ostatkowi odpu
15. Wspomni ná Abraháma, Izászczenie u -ťdnd otrzymał.
áká, y Izraela sługi twoie, któryineś
Srzyśiągł sam przez śię, mówiąc:
1. A -widząc lud, iż omieszkawał
ozmnożę naśienió wászé iáko
Moyzész zniść z góry, zebrawszy gwiazdy niebieskie:y wszytkę tę źie
sie przeciw Aaronowi, rzeki: Wstań, mie, o któróiem mówił, dam naśieuczyń nam Bogi, którzyby szli przed niu waszemu: á bcdźiećie ią trzy
námi: Moyzészowi bowiém temu mać zawsze:
mężowi, który nas wywiódł z zie
14- Y ubłagany iest Pan, żeby nie
mie Aegyptskióy niewierny, co sie uczynił złego, które mówił przećiw
stało.
ludowj swemu.
2. Y rzókł do nich Aaron: Pobie15. Y wrócił sie Moyzész z góry
rzćie nausznicó złote z uszu żón, y niosąc dwie tablicy świadectwa w
synów, y córek waszych, á przy rękach swoich, pisáné z obu stron,
nieście do mnie.
16. Y uczynione robota Bożą: pis
3. Y uczynił lud co rozkazał, przy mo tóż Boże było ná tablicach wy
nosząc nausznicó do Aarona.
rzezane.
4. Które on wziąwszy, uformował
17. A usłyszawszy Iozue głos lu
robotą odlewaną, y uczynił z nich du wołającego, rzókł do Moyzészá:
ćielca odlanego, y rzekli: Ci sa Bo głos bitwy słychać w ohoźie.
gowie twoi Izraelu, którzy ćię wy
18. Który odpowiedział: Nie iest
wiedli z ziemie Aegyptskióy.
to głos upomináiacych ku bitwie,
5. Co uyźrzawszy Aaron, zbudo áni wrzask przyćiskaiących ku ućiewał ołtarz przed nim, y głosem wo kániu: ále głos śpiówaiących ia sły
źnego wołał, mówiąc: Iutro iest szę.
święto Pańskie.
19. A gdy sie przybliżył do obozu,
6. Y wstawszy ráno ofiarowali ca uyźrzał ćielca y tańce, y rozgnie
łopalenia, y ofiary zápokoyne, y u- wawszy sie bárzo, porzucił z ręki
śiadł lud ieść y pić, y wstali grać.
tablice, y stłukł ie pod górą.
7. Y rzókł Pan do Moyzészá, mó
20. Y porwawszy ćielca, ktorógo
wiąc: Idź, zstąp, zgrzeszył lud twóy, byli uczynili, spalił, y skruszył aż
któryś wywiódł z ziemie Aegy- ná proch, który wysypał ná wodę, y
dał z niego pić synom Izráelowym.
8. Ustąpili rychło z drógi, którąś
21. Y rzókł do Aarona: Cóżći ten
im ukazał, y uczynili sobie ćielca lud uczynił, żebyś przywiódł nań
odlewanego y pokłónili sie, y oíiá— grzech bárzo wielki?
ruiąc mu ofiary rzekli: Ci są Bogo
22. Któremu on odpowiedźiał:
wie twoi Izraelu, którzy ćię wywie Niech sie nie gniewa Pan móy: ty
dli z źiemie Aegyptskióy.
bowiem ten lud znasz, że skłonny
9. Y zaśię rzókł Pan do Moyzészá: iest do złego:
idzę, że ten lud iest twardego ka
20. Rzekli mi: Uczyń nam bogi,
rku:
którzyby szli przed námi: temu lxo10. Puść mię, że sie rozgniewa zá- wióin Moyzószowi, który nas wy
palczywość moiá ná nie, y wygładzę wiódł z źiemie Aegyptskióy, niewie
ie, á ciebie uczynię w lud wielki.
rny, co sie stało.
11. Ale Moyzész modlił sie Pánu
24- Którymem ia rzókł: Kto z was
Bogu swemu, mówiąc: Przecz, Pa ma złoto? przynieśli y dáli mi: y
nie, gniewa sie zapalczywość twoiá wrzuciłem ie w ogień, y wyszedł ten
przeciw ludowi twemu, któryś wy ćielec.
wiódł z źiemieAegyptskióy,śiłą wie
25. Widząc tedy Moyzész, że lud
lką, y ręką mocną?
był obnażony,(bo ji był złupił Aaron
12. Niech, proszę, nie mówią Ae- dlá zelżywośći plugastwa, á między
gyptiánie: Chytrze ie wywiódł, áby nieprzyiaćioły nagim zostawił)
ie pobił ná górach, y wygładził z
26. Y stoiąc w bronie obozu, rzókł:
źiemie: Niech ućichnie gniew twóy, Ieśli kto iest Pański, przyłącz sie do
á bądź litościwy nád złością ludu mnie. Y zebrali sie do niego wszy
twógo.
scy synowie Lewi:
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27. Którym rzéki: Ták mówi Tan cóy mlekiem y miodem. Bo nie póyBóg Izráelów: Niech mąż przypasze dę z tobą, boś iest lud twardego kar
miecz ná biodre swoię: iaźćiósz, á ku: bych ćię snadź nie wytracił ná
wracayćie sie od brany áž do brany drodze.
przez pośrzodek obozu, á zabiiayćie
4- Y usłyszawszy lud mowę tę
każdy brátá y przyjaciela y bliźniego bardzo zła, płakał, y żaden wedle
swego.
zwyczáiu nie włożył ná śię ochędó28. Y uczynili synowie Lewi we żki swoiéy.
dług mowy Moyzószowóy, y poległo
5. Y rzókł Tan do Moyzósza: Mów
w on dźióń około dwudźiestu y synóm Izráelowym: Ludeś twardego
trzech tyśięcy ludźi.
karku, raz prziydę w pośrzod ćiebie,
2g. Y rzeki Moyzósz: Poświęćili- y wygładzę ćię. luz teraz złóż ochęśćie ręce wásze dźiśia Tanu, każdy dostwo twoie z siebie , abych wiew synie y wr bráóie swoim, áby wam dźial co mam czynić z tobą.
było dáné błogosławieństwo.
6. Y złozyli synowie Izraelowi o30. A gdy naszedł dźióń drugi, chędostwo swoię od góry Horeh.
rzókł Moyzósz do-dudu: Zgrzeszyli
7. Moyzósz tóż wźiąwszy przyby
ście grzech bárzo wielki: wstąpię do tek, rozbił zá obozem daleko, y na
Páná , jeślibym go iáko zá grzech zwał imię iego, Przybytek przymie
wász mógł ubłagać.
rza. A wszytek lud, który miał o co
31. Ywróciwszy sie do Páná rzókł: pytać, wychodźił do przybytku przy
Proszę, zgrzeszył ten lud grzech bá mierza , przed obóz.
rzo wielki, y uczynili sobie Bogi
8. A gdy wychodźił Moyzósz do
przybytku, wstawał wszytek lud, y
złote:
32. Abo im odpuść tę winę, ábo stał każdy we drzwiach namiotu
ieśli nie uczynisz, wyinaż mię z swego , y pátrzáli w tył Moýzészá ,
kśiag twoich, któróś napisał.
áž wszedł do namiotu.
9. A gdy on wszedł do przybytku
33. Któremu odpowiedźiał Pan:
Kto zgrzeszy mnie, wymaże go z przymierza, zstępował słup obłoku,
kśiag moich:
ystał u drzwi, y mówił z Moyzószem;
34. Ale ty idź, á prowadź ten lud
10. Y widźieli wszyscy , że słup
gdźiem ći powiedźiał: Anyół móy obłokowy stał u drzwi przybytku.
póydźie przed tobą. A ia w dźióń Y stáli oni y kłaniali sie przezedrzwi
pomsty nawiedzę y ten grzech ich. namiotu swégo.
35. Skarał tedy Pan lud zá grzech
11. A Pan mówił do Moýzészá
ćielca, ktorógo był uczynił Aaron.
twarzą w twarz , iáko zwykł czło
wiek mówić do przyiaćiela swégo.
ROZDZIAŁ XXXIII.
A gdy sie on wraćał do obozu, sługa
Moyzész gdy gniew Pański nd lud iego lozue syn Nun, pacholę, nieubłagał, Ind ie za to Panu korzył: odchadzał z przybytku.
12. Y rzókł Moyzósz do Páná. Kaoblicznie sie Bóg z Moyzészém ro
zmawia : który dby mógł widzieć žesz ábym wywiódł ten lud : á nie
oznáymuiesz mi kogo poślesz ze
twarz, y chwałę Pańską, prośi.
mną, zwłaszcza żeś powiedźiał ;
1. Y rzókł Tan do Moýzészá, mó Znam ćie po imieniu, y nalazłeś ła
wiąc: Idź, rusz sie z tego inieyscá skę przeáemna.
13. Ieślim tedy nalazł łaskę przed
ty y lud twóy, któryś wywiódł z źie
mie Aegyptskióy, do źiemie, któram obliczem twoim, ukaž mi twarz
f rzyśiagł Abrahamowi, Izaakowi, y twoię, żebym ćię poznał, y nalazł
akohowi, mówiąc: Naśieniu twe łasi ę przed oczyma twemi: weyźrzy
ná lud swóy, ten naród.
mu dam ia:
14- Y rzókł Pan: Oblicze moie
2. Y poślę przesláncá twégo Anyoła, ábym wyrzućił Chánáneyczy- póydźie przed tobą, y damći odpoká, y Amorreyczyká, y Ileteyczyká, czynienió.
15. Y rzeki Moyzósz , ieśli nie ty
ÍPherezeyczyká, y Heweyczyká, y
sam wprzód póydźiesz, nie wywodź
ebuzeyozyká,
\
3. Y abyś wszedł do źiemie płyną- nas z inieyscá tego.
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5. A gdy zstąpił Tan przez obłok,
16. Albowiem po czymże będźiem
mogli poznać, ia ylud twóy, żeśiny stanął Moyzész z nim , wzywaiąc
naleźli lasie przed obliczem twoim, imienia Tańskiego,
6. Który gdy przechodził przed
ieśli nie póydziesz z námi, żebyśmy
byli chwaleni od wszytki eh norodow, nim , rzćkł: Tánuiacy Tánie Boże
miłosierny y łaskawy, cierpliwy, y
któré mieszkáia ná ziemi ?
17. Y rzeki Tan do Moyzészá: y mnogiey litośći, y prawdźiwy.
7. Który strzeżesz iniłośierdźia ná
to słowo któreś rzeki, uczynię: nálaźłes bowiem laskę przedemną, y tysiące: który zgładzasz nieprawęść,
y niezbożnośći, y grzechy, á żaden u
ćiebie samego znam po imieniu.
18. Który rzékl: Ukaz mi chwa ćiebie nie iest sam przez śię niewin
ny. Który nieprawość oyców oddálę twoie.
ig. Odpowiedział: la wszytko do iesz synom y wnukom do trzećićgo
bre tobie pokażę, y będę nazywał w y czwartego pokolenia.
8. Y pośpieszywszy sie Moyzész ,
imię Tańskie przed tobą: y zlituę sie
nád kim będę chćial, y będę miło- schylił sie twarzą do ziemie, y klániáiac sie,
śćiw komu mi sie podobać będźie.
20. Y zaśię rzćkł: Nie będziesz
9. Rzékl: Ieślim nalazł łaskę przed
mógł widzieć oblicza mego: nie uy- obliczem twoim Tanie, proszę abyś
źrzy mię bowiem człowiek, á będźie szedł známi (lud bowiem twardego
kárku iest) á zgładźił nieprawość!
21. Y leszcze: Oto iest (pry) miey- nasze y grzechy, á nas pośiadł.
sce u mnie, y staniesz ná skále.
10. Y odpowiedźiał Pan: la posta
22. A gdy przćydzie chwała mola, nowię przymierze, gdy wszyscy pápostawię ćię w rozpadlinie skały y trzać będą, cuda czynić będę, iákich
zakryię prawicą moią aż minę ;
nigdy nie widano ná ziemi y u ża
23. N odeymę rękę moię y uy- dnych narodów: áby uyźrzał ten lud,
žrzysz tył móy: lecz oblicza mego w którego pośrzódku iesteś, sprawę
widzieć nie będziesz mógł.
Pańską straszną, która mam ucznyić.
11. Slrzeżże wszytkićgo co tobie
ROZDZTAŁ XXXIV.
dźiś roskazuię: ia sam wyrzucę przed
Moyzész sprawiwszy inne tablice, obliczem twoim Amorreyczyk á, y
zakazawszy tez towarzystwa z Pogd- Chánáneyczyká, y Heteyczyká, Theny, y Bdłwochwdlstwd: przykaza rezeyezyká též, y Heweyczyká, y
wszy o pierworodnych, sobocie, prza- Iebuzeyczyká.
12. Strzeż abyś nigdy z obywatelsnikach , y innych świętach: nie iemi
źiemie onćy niemiał przyiąćieldzac czterdźieśći dni, z rogami z gó
ry zstąpił, d zakry wszy twarz z lu stwá, którćby tobie było ku upadku:
13. Ale ołtarze ich zepsuy , bał
dźmi mówił.
wany połamm, y gáie wyrąbay :
14- ^ie kłaniay sie Bogu cudzemu.
1. YPotym: Wyćiesz (prawi) so
bie dwie tablicy kamienne ná kształt Tan zápálczywy imię iego, Bóg za
pierwszych, á napisze ná nich sło wistny iest.
15. Me czyń przymierza z ludźmi
wa, któré miały tablice, któreś po
onych kráiów: by zaś gdy oni będą
tłukł.
2. Radź gotów ráno, żebyś wstąpił cudzołożyć z bogami swémi, yklázáraz ná górę Sinai , y staniesz ze niać sie bálwánóm ich, nie wezwał
mná ná wierzchu góry.
cię który, abyś iadł z rzeczy ofiaro
3. Żaden z tobą niech nie wstępu ie, wanych.
16. Ani żónyzcórek ich weźmiesz
y nieci) nie będźie widać nikogo po
wszytkiéy górze: woły też y owce synóm twoim, áby gdy one będą cu
niech sie nie paszą ná przećiw.
dzołożyć, nieprzywiedli synów two
4- Wyćiosał tedy dwie tablicy ka ich ku cudzołoztwu z bogi swćmi.
mienne , iákié przed tym były, y w
17. Bogów litych sobie nie uczy
nocy wstawszy wstąpił ná górę Si nisz.
nai, iáko mu był Tan przykazał, nio18. Święta przasników strzćdz bę
siąc z sobą tablice.
dziesz: śiedmdni ieść będziesz prza-
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sniki, iákomči przykazał czásu mie
, 02. Przyszli też do niego wszyscy
siąca nowin: w księżycu bowiém synowie Izraelowi: którym przyka
czásu wiosny wyszedłeś z Aegyplu. zał wszytko, co słyszał od Páná ná
19. Wszytko , co otwarza żywot górze Sinai.
sámczéy płci, moie będzie. Ze wszy
55. A skończywszy mowy, włożył
tkiégo bydła ták z wołów, iáko y z o- zasłonę ná twarz swoię:
wiec , moie będźie.
54. Którą wchodząc do Páná, y
20. Pierworodne osłowó odkupisz mówiąc z nim zeymował aż wy
owcą: á ieśli ani okupu zá nie dasz, szedł, á tedy mówił do synów Izráezabité będźie. Pierworodnego synów lowyćh wszytko, co mu było roskatwych odkupisz : y nie ukaźesz sie zano.
przed oczyma niemi próżny.
35. Którzy widźieli twarz wycho
2f. Sześć dni robić bedźiesz , śió- dzącego Moyzészá rogatą , ále on
dmógo dnia przestaniesz orać y żąć. zaśię zakrywał twarz swoię, ieśli
22. Święto tegodniów uczynisz kiedy do nich mówił.
sobie w pierwiastkach zboża żniwa
twego pszenicznego , y święto, gdy
ROZDZIAŁ XXXV.
ná zwróceniu rocznego czásuwszyMoyzész przykazał strzedz pilnie
tko się chowa.
Soboty. Kazano dać poddrzd nd
23. Trzech czasów roku ukaże budowanie Przybytku, y sprzętów
sie wszelki mężczyzna twóy przed iégo. Nd to wysadzeni Beseleet y
oblicznośćią wszechmogącego Páná Oolidb.
Bogá Izraelskiego.
24. Bogdy zniosę narody od obli
1. Zebrawszy tedy wszytko zgro
cza twego , y rozszerzę granice madzenie synów Izraelowych, rzókł
twoie, żaden nie bedźie ná zdradźie do nich : Tó są rzeczy , któré Pán
źieini twoiéy , gdy ty póydźiesz , y czynić roskazał.
gdy sie pokażesz przed obliczem Pá
2. Sześć dni będźiećie robić : sió
ná Bogá twego trzykroć do roku.
dmy dźień będźie wam święty, sza
25. Nie będźiesz ofiarował przy bat, y odpo» zynienió Pańskie: ktokwasie, krwie ofiáry moiéy: áni zo by robił weń , zabit będźie.
stanie ráno z ofiary święta Phase.
3. Nie wznióćićie ognia we wszy
26. Pierwiastki zboża źiemie twóy stkich mieszkaniach waszych przez
ofiáruiesz w domu Páná Bogá twego. dźień sobotni.
Nie będźiesz warzył koźlęćia w mlé
4. Y rzókł Moyzész do wszytkiéy
ku mátki iego.
gromady synów Izraelowych: Ta iest
27. Y rzókł Pan do Moyzészá: Na- mówá, którą przykazał Pan , mó
pisz sobie té słowa, którémi y z to wiąc :
bą , y z Izraelem uczyniłem przy
5. Odłączćie u was pierwiastki
Tanu. Każdy dobrowolny y ocho
mierze.
28. Był tedy tám z Pánem cztér- tnym sercem niech ie ofiáruie Pánu:
dźieśćidni, y cztórdźieśći nocy: chle złoto , y srebro, y miódź,
6. Y hiacynt, y szarłat, y kármába nie iadł y wody nie pił, y napisał
ná tablicach słów przymierza dźie- zyn dwákroč fárbowány, y biśiór,
śięć.
śierść kozia ,
29. A gdy schodźił Moyźesz z gó
7. Y skóry czerwono farbowane
ry Sinai trzymał dwie tablice świa y fiołkowóy maśći, drzewo Setim:
dectwa, á niewiedżiał, że twarz iego
8. N oliwrę ku przyprawie świa
rogata była , z społeczności mówy tła , y áby uczyniona była maść y
Pańskióy.
kadzenie nawdźięcznieyszć ,
30. A widząc Aaron y synowie I9. Kamienie onychiny, y kamie
zráelowi rogatą twarz Moyzeszowę: nie drogie ná ozdobienie naramien
bali sie przystąpić blisko do niego.
nika y rationału.
31. Y zawołani od niego, wróćili
10. Ktokolwiek między wami mą
sie ták Aaron iáko przełożeni zgro dry iest, niech prziydźie, y czyni co
madzenia. A potym iáko odprawił Pan roskazał:
11. To iest, przybytek, y dach iego
rzecz do nich,
c.
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y przykryćić, pierścienie y deski z wienić maśći, y ná złożenie kádzedrążkami, kołki y podstawki :
ni a barzo wdźięcznćy wonićy.
12. Skrzynię y drążki, ubłagalnią
29. Wszyscy mężowie y niewia
y zasłonę , którą przed nią zapu sty sercem nabożnym ofiarowali dá
szczał ą :
ry, áby uczynione były roboty, któ
15. Stół z drążkami , y z naczy re kazał Pán, przez rękę Moyzészá.
niem, y z chlebeni pokíádnym :
Wszyscy synów ie Izraelowi dobro
14- Lichtarz ku trzymaniu świateł, wolne Pánu oddali.
naczynie iego, y lampy, y oliwę ná
5o. Y rzćkł Moyzćsz do synów
posiłek ognia:
Izraelowycli : Oto wezwał Pan ná
15. Ołtarz kadzenia, y drążki, y imię Beseleelá syná Uriégo, syná
oleiek pomazania, y kadzenie z Hurćgo, z pokolenia ludy :
wonnych rzeczy, oponę do drzwi
31. Y napełnił go duchem Bożym,
przybytku:
mądrością, y rozumieniem, y umie16. Ołtarz całopalenia, y kratkę iętnośćią, y wszelką nauką ,
iego miedźianą , z drążkami y z
32. Ku wymyśleniu y uczynieniu
naczyniem iego : umywalnią y po roboty , we złoćie, we śrćbrze, y
dstawek ićy :
miedzi,
17. Opony do sieni z słupami y
33. Y w rzezaniu kamienia, y w
z podstawkami, zasłonę wedrzw iácli robocie ćieśielskićy. Cokolwiek mi
u śieni:
sternego wynaleźiono bydź może:
18. Kolki przybytku y śieni z po
54- Dał do sercá iego: Ooliábátéž
wrózkami swymi :
syná Achisámech z pokolenia Dan:
iq. Szaty których uzywáia ná
35. Obudwu wyćwiczył mądro
służbie świątnicć, odźienić Aarona ścią, áby czynili robotę ćieśielską,
nawyższćgo kapłana y synów iego , tkáckaty y háftárska, z hiacyntu,
áby mi sprawowali urząd kapłański. y szarłatu , y kármázynu dwákroč
20. Y wyszedszy wszytko zgro farbowanego, y biśioru , áby tkali
madzenie synów Izraelowycli od wszytko, y nowć wszelakie rzeczy
oblicznośći Moyzészá,
wynajdowali.
21. Qfiárowáli umysłem bárzo ocholnym y nabożnym pierwiastki
ROZDZIAŁ XXXVI.
Pánu , ná czynienie roboty przyby
Gdy iviecey niz było potrzeba zda-.
tku świadectwa. Cokolwiek ná słu
no poddrza, czyniono Przybyłej ze
żbę y ná száty święte było potrzeba, wszystkimi potrzebami iego: iako są
22. Meżowie z niewiastami dodali,
Opony, Kołdry, Przykrycie, Deszmánelle, y nausznieć, pićrśćienić, y czki, Drążki, y Zasłona.
práw’nieć, y wszytko naczynie złote
ná dáry Pańskie iest odłożono.
1. Uczynił tedy Beseleel y Ooliab,
20. leśli kto miał hiacynt, y sza y każdy mąż mądry, klóiym dał Pan
rłat, y kármázyn dwákroč farbowa mądrość y rozum , áby umieli mi
ny, biśiór, y sierść kozią, skóry ba sternie urobić, codo potrzeby świą
ranie czerwono farbowane, y fiołko- tnicć należy, y co Pan przykazał.
wey maści,
2. Y gdy i cli wezwał Moyzćsz y
24- Srébrá y miedzi , y kruszeć , każdego męża wyćwiczonego, które
ofiarowali Pánu, y drzewo Setím ná mu dał Pan mądrość, y którzy sie
rozmaite potrzeby.
dobrowolnie ofiarowali ná robotę:
26. Lecz y niewiasty nauczone,
3. Oddał im wszytkié dáry synów
co naprzędły, dały hiacynt, szarłat, Izraelowycli. Którzy gdy z pilno
y kármázyn , y biśiór,
ścią robili, ná każdy dzień ráno ślu
26. Y śierść kozią , z dobrćy wo- by lud ofiarował.
lćy wszytko dawáiac.
4. Dla czego rzemieślnicy przy
27. Przełożeni zaśie ofiarowali ka muszeni przyść,
mienie onychiny, y kamienie dro
5. Mówili Moyzćszowi: wdęcćy
gie ná naramiennik, y ná rationał : lud ofiarnie niżli potrzeba.
28. Y rzeczy wonnych, y oliwy ná
6. Kazał tedy Moyzćsz woźnćgo
przyprawę świateł, y uá przy prá głosem wołać: Ani mąż, áni niewia-
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23. Z których dwadźieśćia ná stro
stá niechay nic wiecéy niedawa ná
robote światnice. Y ták przestano nę południową były, przećiwkowia
tru południowemu,
od ofiarowania,
7. Przeto že rzeczy ofiarowanych
24. Ze czterdźieśćią podśtawlów
srebrnych. Dwá podstawki pod ie
dosyć bylo y zbywało.
8. Yuczynili wszyscy mądrzy ser dnę deszczke kładźiono z obu stron
cem ku wykonaniu roboty przyby węgłów , gdźie sie fugowania bo
tku, opon dziesięć, z biśioru kręco ków ná węgłach kończą.
nego, y hiacyntu, y szarłatu, y z kár
25. Ná stronę též przybytku, która
mázynu dwákroé farbowanego ro pátrzy ná pułnocy uczynił dwadźie
botą wzorzystą, y rzemiesłem tka śćia dészczek,
ckim :
26. Ze czterdźiestą podstawków
9. Z których iedná miała ná dłużą srebrnych, dwá podstawki do káždwadźieśćia y ośm łokiet, á ná szer dey deszczki.
zą cztery, iedná miárá bylá wszy27. A ku zachodowi, to iest, ná
tkich opon.
tę stronę przybytku, która ku mo
10. Y złączył pięć opon iednę z rzu pátrzy, uczynił sześć deszczek,
28. Y inne dwie ná kaźdyin.wędrugą, y drugie pięć złączył pospołu.
11. Poczynił tež petlice z hiacyntu gle przybytku w tyle:
po k ráiu opony iednéy z obu stron,
29. Któré bjły spoioné od spod
y po krain opony drugiéy takže:
ku áž do wierzchu, á w iedno sie spo
12. Aby przećiw sobie zeszły sie jenie pospołu zchodźiły. Ták uczy
wespół petlice, y iedná sie z drugą nił zobu stron ná węgłach:
spinała.
30. Zęby ośm było pospołu desz
13. Przeto ulał y pięćdziesiąt kol czek, y miały podstawków srebr
ców złotych , któréby uy ino wały nych szesnaśćie, to iest dwá pod
petlice opon, y był ieden przybytek. stawki pod kážda deszczką.
31. Uczynił též drążki z drzewa
14- Uczynił též dek iedenaśćie z
koźióy śierśći, dla przykrywania Selim, pięć ku trzymaniu deszczek
wierzchu przybytkowégo.
iednéy strony przybytku,
15. Iedná deká w zdłuż miała
32. A pięć drugich ku zięćiu de
trzydźieśći łokći, á w szerz cztery szczek drugiéy strony: y krom tych
łokćie: Iednéy miáry były wszy inna pięć ná zachodnią stronę przy
tki é deki:
bytku przećiw morzu.
33. Uczynił též drážek inny, któ
16. Z których pięć złączył osobno,
ryby przez śrzodek deszczek od wę
á sześć innych osobno.
17 Y uczynił petlic pięćdźieśiąt gla áž do węgła przechodził.
nákráiu deki iednéy, á pięćdźieśiąt
54. A deszczki sámé pozłoćił uná kráiu deki drugiéy, áby sie pospo lawszy podstawki ich srebrne. A
kolca ich złote poczynił , przez
lu schodziły.
18. Y haczków miedźianych pięć któréby dražki możono wkładać:
dźieśiąt, któréiniby sie spinało przy któré též sámé zlotémi blaszkami
kry éié, áby iedno przykrycie ze okrył.
35. Uczynił y zasłónę z hiacyntu,
wszytkich dek było.
ig. Uczynił y przykryéié przy y szarłatu, y kármázynu, y biśioru
bytku z skór háráních czerwono kręconego robotą tkacką mienioną
farbowanych, y drugié zwiérzchu y przetykana:
36. Y cztery słupy z drzewa Seprzykryéié z skór fiotkowéy maśći.
20. Narobił vdeszczek przybytku tim, któré z wierzchami pozłoćił,
ulawszy podstawki ich srebrne.
z drzewá Setím stoiacych.
37. Uczynił též zasłónę w wesz21. Dziesięć łokći była dtužá deszczki iednéy, a pułtora łokćia sze śćiu przybytku z hiacyntu, szar
łatu, z kármázynu, y biśioru krę
rzą miálá.
22. Dwoie fugowanie było w ká- conego, robotą háftárska:
38. Y słupów pięć z wiérzchámi
ždéy desce, áby sie iedná z drugą
schodziła. Ták uczynił u wszytkich ich, któré powlókł złotem, á pod
stawki ich ulał miedziáné.
deszczek przybytku.
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stégo, w których maią bydź ofiaro
Arche, CJbłagdlnią, Stół, Lich wane mokré ofiary.
17. Uczynił též lichtarz kowany
tarz, Kagańce, Ołtarz kddźidtny, y
Samego kadzidła sprawienie zamyka. ze złota naczystszégo. Z którego
slupcá, piórá, czaszki y gałki, y li
1. A Beseleel urobił y skrzynię z lie pochodziły:
drzewa Setim, maiącą pułtrzećia
10. Sześć ná obu stronach, trzy
łokćia w zdłuż á pultorá łokćia w piórá z iednéy strony, á trzy z dru
szérz, wyssza též ná pultorá łokćia giéy:
bylá: y oblókł ią zlotem co naczyst*19. Trzy czaszki ná kształt orze
szym wewnątrz y zwiérzchn.
cha, ná każdym piórze, á gałki wes
2. Y uczynił iéy koronę złotą w pół y lilia: á trzy czaszki ná kształt
około,
orzecha ná piórze drugim, á gałki
3. Ulawszy cztéry kolcá zloté po wespół y lilie. ledňáka bylá robota
czterech węgłach iéy: dw'á kolcá po sześći piór, któré pochodziły z Słup
iednéy stronie, á dwá po drugiéy.
ca lichtarzowego.
4- Drążki též uczjnil z drzewá
20. A ná sámym słupcu były czté
Setim, któré powlókł zlotém,
ry czaszki ná kształt orzecha, á
5. Y któré włożył w kolcá, któré gałki przy káždéy wespół y lilie:
były po bokách skrzynie, ku nosze
21. Y gałki podedwiemá piórami
niu iéy.
ná trzech mieyscách, których pos
6. Uczynił též ubłagał nią, to iest, połu iest sześć piór wychodzących z
wyrocznicę ze złota naczystszégo slupcá iednégo:
ná pułtrzećia łokćia wdluž, á ná
22. A ták y gałki y piórá z niego
pultorá w szérz.
były wszytkié ukowáné ze złota na
7. Kteinu dwá Cherubiny ze złota czystszégo .
bitégo, któré postawił z obu stron
23. Uczynił též śiedin lamp z no
ubłagał nie:
życzkami ich, y naczynie, w któ8. Cheruba iednégo ná wierzchu rychby ustrzyżki gaszono, ze zlotá
iednéy strony, á Cheruba drugiego naczystszégo.
ná wierzchu drugiéy strony, dwu
24. Talent złota ważył lichtarz
Cherubinów ná obu wierzchach ze wszytkim naczyniem swoim.
ubłagał nie,
25. Uczynił y ołtarz do kadzenia
9. Rozćiągaiące skrzydła, y ná- z drzewá Setim ná cztéry strony
krywáiacé ubłagał nią, á spólnie ná máiacy po łokciu, á ná zwysz dwá:
się y ná nię patrzące.
z którego węgłów wychodziły rogi:
10. Uczynił y stół z drzewá Se
26. Y powlókł ji złotem naczysttim, w zdłuż ná dwá łokcia, á w szym, z kratką, y śćidnami, y roga
szérz ná ieden łokieć, który miał w mi.
zwysz pultorá łokćia.
27. Y uczynił mu koronę zło11. Y powlókł ji złotem co na- ćiuchną w koło, y dwie kolcá złote
czystszym, y uczynił mu listwę zło pod koroną ná każdym boku, áby w
tą w koło,
nie wkładano drążki, y mógł bydź
12. A sáméy listwie koronę złotą noszony ołtarz.
miejscami gładką ná cztéry pálce,
28. A sámé drążki uczynił z
á ná téyže drugą koronę złotą.
drzewá Setim, y powlókł blachami
13. Ulał y cztéry kolcá zloté: któ zlotémi.
ré przyprawił do cztéréch w ęgłów
29. Złożył též oleiek ná maść po
u káždéy nogi stolu
święcenia, y kádzenié z wonnych
14- Przećiwko koronie: y wprá- rzeczy naczystszych robotą Aptéwił w nie drążki, żeby mógł bydź kárska.
noszony stół.
15. Sámé též drążki uczynił z
ROZDZIAŁ XXXVIII.
drzewá Setim, y powlókł ie złotem.
16. Y naczynie ku różnym po
Czynią ołtarz ofiarny, y fontá
trzebam stołowym, miski, czasze y ne miedzianą, y .Cień, y obliczaią
kubki, y kádzidlnicé, ze złota czy- ofiarowane poddrzd.
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EXODLS
1. Uczynił y ołtarz całopalenia z
17. Podstawki słupów były mie
drzewa Setim, po piąci łokiet ná dziane, á wierzchy ich zewszytkim
oz tery strony, á trzy ná zwysz:
swym rzezaniem srébrné : ále y sa
2. Którego rogi z węgłów wycho me słupy do śieni srebrem oprawił.
dziły: y powlókł ji blachami mie18. A w weszćiu iéy uczynił opo
dźińnćini:
nę háftárska robotą z hiacyntu, z
3. A ná potrzeby iego nagotował szarłatu, kármázynu, y z biśioru
z miedzi naczynia różnego, kotłów, kręconego, która miała dwadźieśćia
kleszczy, widełek, osęczek,y naczy łokći ná dłużą, á wysz ná piec ło
nia do brania w się ognia:
kiet była, według miary, którą
4- Y kratę iego ná kształt sieci u- wszytkić opony sienne miały.
czynił miedźianą, ii pod nią w poig. A słupów w weszćiu było
śrzód ołtarza ognisko,
cztéry, z podstawkami miedziáné5. Ulawszy cztéry kolcá ná także mi, á wiérzchy ich y rzezánié sré
wiele końców kraty, ná zakładanie brné .
drążków ku noszeniu:
20. Kołki też do przybytku y do
6. Któré y sámé uczynił z drze śieni w koło, uczynił miedziane.
wa Setim, y powlókł blachami mie21. Té są naczynia przybytku
dźianćmi:
świadectwa, któré policzone są we
7. Y wprawił ie w kolcá, któré dle przykazania Moyzészowégo w
ná bokách ołtarza wychodziły. A ceremoniach Lewitów, przez rękę
sam ołtarz nie był wewnątrz zupeł Ithámárá syná Aarona kapłana,
ny, ále wydrożiiły z deszczek,á czczy
22. Któré Beseleel syn Urégo sy
wewnątrz.
ná Uurowégo z pokolenia ludy, zá
8. Udźiałał y umywalnią miedzia roskazániem przez Moyzészá Pań
ną z podstawkiem iéy ze źwierćiadł skim wykonał,
niewiast, któré strzegły u drzwi
23. Wziąwszy k sobie tow arzysza
przybytku.
Ooliábá syná Achisámech z poko
g. Uczynił y sień , ná któréy lenia Dan, który też sam rzemieśstronie południowcy były opony z nik około drzewa wyborny był, y
bisioru kręconego, ná sto łokći,
tkacz, y hałlarz, z hiacyntu, z szar
10. Słupów miedzianych dwadzie łatu, kármázynu, y z biśioru.
ścia z podstawkami swymi: wierz
24. Wrszytkiégo zlota, któré wyda
chy słupów y wszytko roboty rze no ná budowanie świątnicć, y któ
zanie srebrne.
ré ofiarowano w podárzech, dwá11. Także ná stronie od pułnocy, dźieśćiń y dziewięć talentów było, y
opony, słupy, y podstawki, y wierz śiedinset y trzydzieści syklów ná
chy słupów tćyże miary, y roboty, y wagę świątnicć.
kruszcu były.
25. A ofiarowano było od tych,
12. A ná téy stronie, która patrzy którzy szli w poczet, od dwudziestu
ná zachód, były opony ná pięćdzie lat y wysszéy, z sześćiset y trzech
siąt łokiet, słupów dziesięć z pod tysięcy, y z piąćiset y z piąćidźiestawkami swymi miedzianych, á śiąt zbroynych.
wierzchy słupów y wszytko roboty
26. Było nad to sto talentów śrerzezánié srébrné.
brá, z których ulané są podstawki
15. Ná wschód zaś słońca zgoto świątnicć y weszćia gdzie zasłona
wał opony ná pięćdziesiąt łokiet:
wiśi.
14- Z których piętnaście łokiet
27. Sto podstawków uczynione są
trzech słupów, z podstawkami swé- ze stu talentów, każdy talent ná
mi ieden bok dźierźał:
każdy podstawek licząc.
15. A ná drugiéy stronie, (bo mię
28. A z tyśiąca y śiedmiset y
dzy obiema uczynił wchodzenie do śiedmidźieśiąt y piąci, uczynił wierz
przybytku) były takież opony ná chy słupów, któré też sámé powlókł
piętnaście łokći, y trzy słupy, y ták srebrem.
wiele podstawków.
29. Miedźi též ofiarowano tálen16. Wszystkie opony do śieni tów śiedmdźieśiąt y dwá tyśiąca, y
nlkáné byly z biśioru kręconego.
czterysta nad to syklów:

KSIĘGI II MOYZESZOWE.
97
5o. Z których ulano podstawki w rzezane imionmi dwunaśćie poko
weszćiu przybytku świadectwa, y lenia Izráelowégo, każdy imieniem
ołtarz miedziany z kratką iego y każdego.
wszylkié naczynia, któré ku potrze
15. Udziáláli u rátionalu y łań
ba m iego należą,
cuszki wespołek spięte, ze złota na3i. Y podstawki sieni ták w koło, czystszégo:
iáko y w weszćiu do niéy, y kołki
16. Y dwá haczki, y także wiele
do przybytku, y do sieni, w około.
obrączek złotych. A obrączki przy
prawili nii obu kráiách rátionalu,
ROZDZIAŁ XXXIX.
17. Z którychby wiśiały dwá łań
Ubiór Biskupi, y kapłański czy cuszki złote, któré założyli ná hacz
nią, y wszystko, co mu było przy ki, któré ná rogach naramiennika
były wysadzone.
kazano sprawić, uczyniono.
18. Té y naprzód y nazad ták sie
1. Z hiacyntu zaśię, z szarłatu, z z sobą schodziły, iż naramiennik y
kármázynu, y biśioru poczynił sza rátional pospołu sie wiązały,
ty, w któréby śie obłóczył Aaron,
19. Do pásá przypięte, y obrą
kiedy służył w świątuicy, iáko czkami tężey przyćiągnione , któré
przykazał Pan Moyzészowi.
złączał sznur z hiacyntu, áby wolno
2. A ták sprawił naramiennik ze nie wiśiały, y nie ruszały sis od śiezłota, z hiacyntu, y szarłatu, y kár bie, ták iáko Pan przykazał Moy
mázynu dwákroé farbowanego, y zészowi.
biśioru kręconego ,
20. Uczynili też y szatę naramien
3. Robotą tkacką, y nastrzygł nika wszytkę z hiacyntu,
blaszek złotych y wyćiągnął ie ná
21. Y káplerzyk ná wierzchu iéy
nici, áby sie mogły przeplatać z przećiw śrzodkowi, y bram około
pierwszych farb wątkiem,
kaplérzyká tkány:
4- Y dwá kráie wespółek sie złą
22. A ná dole u nóg malogranáczał acé ná obu bokách końców,
ty z hiacyntu, szarłatu, kármázynu,
' 5. Y pás z tychże maści, iáko był y z biśioru kręconego,
Pan przykazał Moyzészowi.
23. Y dzwoneczki ze złota na6. Zgotowały dwá kamienie ony- czystszego , któré przyprawili mię
chinowé osádzoné y wpráwioné we dzy málogránatámi u dołu onéy szá
złoto, y ryté robotą złotniczą iinio- ty w koło:
ny synów Izráelowych:
24. A dzwónyszek złoty y málo7. Y przyprawił ie ná bokách na gránat, w któré ubrány chodził naramiennika ná pamiątkę synów wyższy kapłan, kiedy służbę odpra
Izráelowych, iáko Pan przykazał wo wał, iáko był Pan przykazał
Moyzészowi.
Moyzészowi.
8. Udźiałał też rátional robotą
25. Poczynili też suknie z biśio
wzorzystą według roboty naramien ru robotą tkacką Aaronowi y sy
nika ze złota, z hiacyntu, szarłatu, nóm iego:
kármázynu dwákroé farbowanego,
26. Y czapki z koronkami ich
y biśioru kręconego:
bisiorowe:
9. Ná cztery gránié, dwoisty, ná
27. Y ubrania płoćienne z biśioru:
piędzi.
28. A pás z biśioru kręconego,
10. Y nasadził weń cztery rzędy hiacyntu, szarłatu, y kármázynu
drogich kamieni. W pierwszym rzę dwákroé farbowanego, robota háfdzie był Sárdius, Topásius, Smaragd. társka, iáko Pan był przykazał
11. We wtórym, Kárbunculus, Moyzészowi.
Száfir, y Iáspis ;
29. Sprawili y blachę świętego
12. W trzecim, Ligurius, Achá- uczczenia ze złota naczystszégo, y
tes, Amethist.
nápisáli ná niéy robotą złotniczą,
13. W czwartym, Chrysolith, Ony- Święte Pańskie:
chin, y Beri 11 us: osadzone y opra
30. Y przywiązali ią do czapki
wione złotem w rzędźiech swoich.
sznurem hiacyntowym, iáko był
14- A tá dwanaśćie kamieni były Pan przykazał Moyzészowi/
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31. Dokończono tedy wszy tkiéy Lichtarz będźie stał z lámpáini
roboty przyby tku y wierzchu świa swémi,
dectwa: y uczynili synowie Izrae
5. Y ołtarz złoty, ná którym pala
lowi wszytko, co był Pan przyka kádzenié, przed skrzynią świadec
zał Moyzészowi,
twa. Oponę zawiesisz w weszćitl
32. Y oddali przybytek y wierzch, przybytku,
y wszytkié naczynia, kolcá, deszcz
6. A przed nią ołtarz cálopalenia:
ki, drążki, słupy, y podstawki,
7. Umywalnia między ołtarzem á
33. Przykrycie z skór baranich przybytkiem, którą napełnisz woda.
czerwono farbowanych, y drugie
8. A sień obtoczysz oponami, y
przy kry ćie z fiołkowéy maśći skór, weszćić do niéy.
g. A wźiąwszy oleiek pomazania,
34. Zasłonę, skrzynię, drążki, ublagalnią,
námážesž przybytek z naczyniem
35. Stół z naczyniem iego y z iego, áby były pośw ięcone:
chleby pokládnémi:
10. Ołtarz całopalenia, y wszytki©
56. Lichtarz, lampy y naczynié naczynia iego:
ich z oliwą:
11. Umywalnia z podstawkiem iéy,
37» Ołtarz złoty y oleiek, y ká wszytko olejkiem pomazania po
dzenié z wonnych rzeczy,
święćisz, áby były święte świętych.
38. Y oponę w weszćiu przyby
12. Y przywiedziesz Aaroná y sy
tku :
ny iego do drzwi przybytku świa
5g. Ołtarz miedziany, kratkę, dectwa, y omyté woda,
drążki, y wszytkié naczynia iego:
13. Obleczesz w szaty święte, áby
umywalnią z podstawkiem iéy: mi służyli, á pomazanie ich ná ka
opony do śieni, y słupy z podstaw płaństwo wieczne pomogło.
kami swymi:
4. Y uczynił Moyzész wszytko
40. Oponę w weszćiu śieni, y co Pan przykazał.
powrózki do niéy, y kołki. Ná ża
16. A ták mieśiącó pierwszego ro
dnym naczyniu nie schodziło, któ ku wtórégo, pierwszego dnia mie
ré ná służbę przybytku , y ná siąca, postáwion iest przyby tek.
wierzch przymierza poczynić ro
16. Y podniósł ji Moyzész, y po
skazano:
stawił deszczki, y podstawki, y drąż
41. Száty też których kapłani uży ki, y postawił słupy,
wają w światnicy, to iest Aaron y
17. Y rozciągnął wierzch nád
synowie iego,
przybytkiem, włożywszy ná wierzch
42k Oddali synowie Izraelowi, iá przykryéié, iáko Pan był roskazał.
ko Pan był przykazał.
18. Włożył też świadectwo do
45. Któré gdy Moyzész uyźrzał skrzynie, złożywszy ná dół drążki,
wszytkié wykonane, błogośławił á wyrocznicę ná wierzch.
19. A Wniozszy skrzynię do przy
im»
bytku, zawieśił przed nia zasłonę,
áby wypełnił Pańskie roskazánie.
ROZDZIAŁ XL.
20. Postawił y stół w przybytku
Roskazano tbpiérWszy dźień pier
wszego miesiąca wznieść przybytek, świadectwa ná pułnocną stronę
y poświecić: co gdy uczyniono, przed zasłoną,
21. Sporządziwszy ná oczach
obtok Pański nu przybytek zstąpił,
chleby
pokladně, iáko był przyka
y nupełnił chwały iegó.
zał Pan Moyzészowi:
22. Postawił y lichtarz w przy
1. Y rzékl Pan do Moyzészá, mó
bytku świadectwa, ná przećiwko
wiąc:
2^ Mieśiaca pierwszego dnia pier stołowi, ná stronie południowey,
wszego kśiężyca, postawisz przy
20. Postanowiwszy porządnie lam
py według przykazania Pańskiego.
bytek świadectwa,
3. Y postawisz w nim skrzynię,
24. Postawił y ołtarz złoty pod
przykryciem świadectwa przećiwko
y zapuśćisz przednią zasłonę: á
4. Wniózszy stół, położysz ná zasłonie,
nim coc porządnie przykazano.
25. Y palił ná nim kádzenié won-
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ftých rzěczy, iáko był roskazał Tan oponę w weszćiu iéy, gdy sie wszy
tko dokończyło,
Moyzćszowi.
26. Zawieśił též oponę w wesz
02. Okrył obłok przybytek świódecćiu przybytku świadectwa,
twá, á chwała Pańska napełniła ji:
27. Y ołtarz całopalenia w śieni
33. Y nie mógł Moyzćsz wniśdź
świadectwa, ofiarując ná nim cá- pod przykryćić przymierza: bo był
łopalenić, y ofiary, iáko bjł Tan obłok zakrył wszytko, á máiestat
roskazał.
Pański błyskał sie: bo obłok zakrył
28. Umywalnią též postawił mię był wszytko.
dzy przybytkiem świadectwa y ołta
34. Ieśli kiedy obłok odstapował
rzem, napełniwszy ią wodą.
od przybytku, ćiągnęli synowie Izra
29. Y umywali Moyzćsz y Aaron elowi bufami swćmi:
y synowie iego ręce swe y nogi,
35. Ieśli wiśiał nád przybytkiem,
5o. Gdy wchodzili pod przykrycie mieszkali ná tymže mieyscu.
przymierza y przystępowali do ołta
36. Obłok bowićiu Pański wiśiał
rza, iáko był Tan przykazał Moyzć- nád przybytkiem we dnie, á ogień
śzowi.
w nocy, co widzieli wszyscy Indzie
3i. Tostáwil též sień około przy Izraelscy po wszytkich stanowi
bytku , y ołtarza, y rośćiągnąwszy skach swoich.
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ROZDZIAŁ I.
8. A członki, które są zrąbane, ná
wierzchu
porządnie położywszy, to
Tťdiukiey paloMy ofiary, którą hotokaustum zową, ofiarowania sposob iést, głowę y wszytko co iest przy
wątrobie,
'Opisuie, z Wołów, owiec, y ptaków.
g. Ielitáy nogi upłókawszy w W
1. Y zawołał Moyzészá, y mówił dźie: y spali ie kapłan ná ołtarzu ná
mu Pan z przybytku świadectwa , całopalenie y ná wdźięczną wonią
mówiąc:
Pánu.
2. Mów synóm Izrael owym, y rze10. A ieśli ofiárá iest z drobu, z oczesz do nich: Człowiek któryby z wiec ábo z kóz całopalenie: sámcá
was ofiarował ofiarę Pánu, z bydła, bez mákuly odda:
to iest, z wołów á z owiec, ofiaruiąc
11. A ofiarnie go u boku ołtarza,
ofiary.
który patrzy ku pułnocy, przed Pá
3. leśliby całopalenie było ofiárá nem: ii krów iego wyleią ná ołtarz
iego, y z rogatego bydła sálucá bez synowie Aaronowi w koło:
inakuły , będźie ofiarował u drzwi
12. Y rozbierzą członki, głowę, y
przybytku świadectwa, áby sobie u- wszytko co iest przy wątrobie, y
błagał Páná:
włożą ná drwá, pod które ma bydź
4. Y położy rękę ná głowę ofiary, podłożony ogień:
y będźie przyjemna y pomocna ku
15. A jelita y nogi wypłóczą w
oczyśćieniu iego:
wodzie. A wszytko co ofiarowano
5. Y ofiarnie ćielca przed Tanem, zápali kaplan ná ołtarzu ná całopa
y będą ofiarować synowie Aaronowi lenie, y wonność uawdźięcznieyszą
kapłani krévv iego, wylewając w Pánu.
koło ołtarza,który iest przededrzwia14- A ieśliby z ptástwá całopale
ini przybytku.
nia bylá ofiárá Pánu, z synogarlic
6. Y obłapiwszy skórę ofiary, zrą albo gołąbiąt:
bią członki w kęsy,
15. Ofiáruie ią kaplan u oł
7. Y podpalą ogień ná ołtarzu, stós tarza: y zakręciwszy mu głowę do
drew pićiwey ułożywszy:.
szyie, y przerwawszy mieysce rá7*
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ny, da wyciec krwi iego ná kray oł
12. Piórwoćiny tylko tych rzeczy
tarza:
będźiećie ofiarować y dáry: ále ná
16. A pęcherzyk gard zielny y pió ołtarz nie włożą ich ná wonność
rze porzuci blisko ołtarza ku wsclio- wdźięcznośći.
dniéy stronie, ná mieysce gdźie po
13. Cokolwiek ofiáry będźiesz ofia
piel wysypują:
rował, solą posolisz, áni odéymiesz
17. Y połamie skrzydła iego, y nie soli przymierza Boga twego z ofiary
pokráie, áni przetnie iéy żelazem, y twoiéy. Przy wszelkiéy obiacie two
spali ná ołtarzu, podedrwá ogień iéy ofiáruiesz sól.
podłożywszy. Całopalenie iest y ofia
14. Ale ieśli ofiáruiesz dar pier
ra woniéy nawdźięcznieyszćy Pánu. wszego zboża twego Pánu, z kłosów
ieszcze zielonych, będźiesz prażył
ROZDZIAŁ II.
ogniem, y zetrzesz ie iáko krupy, y
Sposob ofidroxvdnia chlebowe)' ták ofiáruiesz piérwoéiny Lwoie
ofiary, to iest mąki białey oleiempo Tanu,
15. Nalawszy z wiérzchu oliwy, á
kropi oney : kadzidła. , chleba, plac
włożywszy
kadźidła: bo iest obiátá
ków, y pierwoćin, bezkivu.su y miodu.
Pańska.
1 Dusza, gdy przyniesie obiatę
16. Z któréy kapłan spali ná pa
ofíáry Pánu: biała mąka będźie ofia miątkę daru część startych krup, y
ra iéy. Y náleie ná nie oliwy, y wło oliwy, y kadźidło wszytko.
ży kadzidła,
2. Y przyniesie do synów AaroROZDZIAŁ III.
nowych kapłanów: z których ieden
luko ofiarować ofiary spokoynych,
weźmie garść pełną maki białey y z wołów, owićc, idgniąt, y kóz
oliwy, y wszytko kadźidło, y poło
ży pamiątkę ná ołtarzu, ná won
1. Ieśliby ofiárá zapokoynych bylá
ność nawdźięcznieyszą Pánu:
ofiárá, á chćiałby z skotu ofiarować,
5. A co zostanie z ofiary, będźie sámcá álbo samicę, bez makuły
Aaronowé y synów iego, świętó ofiáruie przed Panem.
świętych z ofiar Pańskich.
2. Y położy rękę ná głowie ofiáry
4. Ale gdy ofiáruiesz ofiarę upie swéy,która ofiarowana będźie w we
czoną w piecu: z białey mąki, to szćiu przybytku świadectwa, y wyiest chleby bez kwasu oliwą rozmie leią synowie Aaronowi kapłani krew
szane, y krepie przásné oliwą po w koło ołtarza.
mazane.
5. Y będą ofiarować z ofiar zapo
5. leśli obiátá twoiá będźie z pan- koynych, ná obiatę Pánu, łóy który
wie białey mąki oliwą rozmieszana okrywa wnętrze, y cokolwiek iest
y bez kwasu,
tłustośći we wnątrz:
6. Podźielisz ią w kęsy, y wleiesz
4- Dwie nerce z łoiem, który oná nię oliwy.
krywa trzewá, y odźiedzę wątroby
7. Ale ieśli z rosztu będźie ofiara, z néreczkámi.
5. Y spala to ná ołtarzu ná cało
także biała mąka oliwą będźie za
czyniona :
palenie , drwa podnieciwszy , ná
8. Którą ofiarując Pánu, oddasz w obiatę nawdźięcznieyszćy wonności
Pánu.
f
ręce kapłańskie.
g. Który gdy ią będźie ofiarował,
6. A ieśli z owiec będźie dar y 4
weźmie pamiętne z ofiáry, y spali zapokoynych ofiárá: bądź sámcá oná ołtarzu ná wonność wdźięczno- fiáruie bądź samice, bez makuły
będą.
śći Pánu:
7. Ieśli báránká będźie ofiarował
10. A cokolwiek zostanie, będźie
Aaronowé y synów iego święte przed Pánem,
świętych z obiat Pańskich.
8. Położy rękę swą ná głowę ofiá
11. Wszelka obiátá, którą ofiarują ry swéy: która ofiarowana będźiew
Pánu, bez kwasu czyniona będźie, śieni przybytku świadectwa: y wy
y bynamniéy kwásu áni miodu nie leją synowie Aaronowi kréw iéy w
koło ołtarza.
będą pałić ná ofierze Pánu.
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g. Y ofiarują z ofiary zapokoy- pokropi nią śiedmkroc przed ránem
nych ofiarę Pánu: łóy y ogon wszy przećiwko zasłonie świątnice.
tek
7. Y włoży z teyże krwie ná rogi
10. Z nerkami, y tłustość, która ołtarza kadzenia nawdźięcznieyokrywa brzuch y wszytko wnętrzó, szégo Pánu, który iest w przybytku
y obiedwie nereczce z tłustym któré świadectwa,á ostatek wszytek krwie
iest przy trzcwách, y odźiedzę wą- wyleie ná podstawek ołtarza całopa
trobna z néreczkámi.
lenia, który iest w weszćiu przybytku.
11. Ý spali ie kapłan ná ołtarzu
8. A łóy ćielca wiymie zá grzech,
ná strawę ognia y obiaty Pánu.
ták ten który okrywa wnętrzności,
12. Ieśliby koza bylá obiátá iego, iáko y wszytko co wewnętrzu iest:
á ofiarowałby ią Pánu:
g. Dwie néréczcé y odźiódzkę,
15. Położy rękę swą ná iéy głowę, która ná nich iest przy trzewách y
y ofiáruie ią w weszćiu przybytku tłustość wątroby z néreczkámi,
świadectwa, y wyleią synowie Aa
10. lako wybierała z ćielca ofiary
ronowi kréw iéy w koło ołtarza.
zapokoynycli y spali ie ná ołtarzu
14- Y wezmą z niéy ná pastwę całopalenia.
ogniá Pańskiego łóy, który okrywa
11. A skórę y w'szytko mięso z
brzuch, y który zakrywa wszytko głowa y z nogami, y z wnętrzem, y
wnętrzó,
z gnoiem,
15. Dwie nerce z odźiedzą, która
12. Y z ostatkiem mięsa, wyniesie
iest ná nich -wedle trzew, y tłustość zá obóz ná mieysce czyste, gdzie
wątroby z néreczkámi.
wysypuią popiół: y zápali ie ná stó16. Y spali ie ná ołtarzu kapłan śie drew, któré ná mieyscu wysypa
ná żywność ogniá y nawdźięczniey- nego popiołu spalone będą.
széy woniéy. Wszelki łóy będźie
13. A ieśliby wszytek lud Izrael
Pański,
ski niewiedźiał, á z niewiadomośći
17. Prawem wiecznym w rodzá- uczynił, co przećiw przykazaniu
iácli waszych , y wszech mieszka Pańskiemu iest,
niach waszych: áni krwie, áni łoiu
14- A potymby obaczył grzéch
koniecznie ieść nie bedźiećie.
swóy: ofiáruie zá grzéch swóy ćiel
c
ca, y przywiedzie go do drzwi przy
ROZDZIAŁ IV.
bytku.
15. Y włożą starszy z ludu ręce
Sposob ofiarowania ojiar zd Ka
płana, zd przełożonego ndd ludem, y swé ná głowę iego przed Pánem: y
zd pospolitego człowieku, któryby sie ofiárowawszy ćielca przed oblicznośćia Pańską,
czego dopuścił prze niewiddómość.
16. Wniesie kapłan który iest po
1. Y rzókł Tan do Moyzészá, mó mazány ze krwie iego do przybytku
wiąc:
świadectwa,
2. Mów synom Izráelowym : Du
17. Omoczywszy palec, pokrapiásza któraby zgrzeszyła z niewiádo- iąc śiedmkroć przećiw zasłonie.
mośći, y ze wszytki eh roskazań Pań
18. Y włoży z teyże krwie ná rogi
skich, któré przykazał áby nie czy ołtarza, który iest przed Pánem w
niono, uczyniłaby co:
przybytku świadectwa: á ostatek
3. leśliby kapłan, który iest po onéy krwie wyleie przy podstawku
mazán, zgrzeszył, przywodząc lud ołtarza całopalenia, który iest przeku grzechowi, ofiáruie zá grzech dedrzwiámi przybytku świadectwa.
swóy ćielca bez inákuly Pánu:
19. Y wszytek łóy iego weźmie y
4. Y przywiedzie go do drzwi spali ná ołtarzu:
przybytku świadectwa przed Páná'
20. Ták czyniąc y z tym ćielcem
y położy rękę ná głowę iego, y ofiá iáko uczynił y piérwéy: á gdy sie
ruie go Pánu.
będźie kapłan modlił zá nimi, bę
5. Poczérpnie też ze krwie cielco- dźie im Pan miłośćiw.
wéy wnosząc ią do przybytku świa
21. A sámégo óielcá wyniesie zá
dectwa.
obóz y spali, iáko y piérwszégo ciel
6. Y omoczywszy palec we krwi, ca: bo iest zá grzéch. pospólstwa.
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22. leśliby zgrzószył książę, á
uczyni niewiádomie jedno z wie
O ofiarach zá grzechy zdmilczenią
lu co sie Tańskim zakonem zaka prawdy: dla przysięgi, spyshtdnia
zuje,
się omylnie, dla złego używania rze
23. A potymby obaczył grzech czy świętych, y dla niewiddómośći.
swóy, ofiáruie ofiarę Tanu, kozła od
kóz bez makuły.
1. leśliby zgrzeszyła dusza, y u-,
24. Y położy rękę swą ná głowę słyszałaby głos przyśięgaiącego, á
iego: á ofiárowawszy go ná miey- byłby świadek, že ábo sam widźiał,
8cu, gdźie zwykli zabijać całopa ábo wíé o tym: ieśli nieoznaymi, po-r
lenie przed Pánem, ponieważ zá niesie nieprawość swoię.
grzech iest,
2. Dusza, która sie dotknie czego
25. Omoczy kapłan palec we krwi nieczystego,lub od źwiórza zabitego,
ofiáry zá grzéch y dotykając rogów lub przez się zdechłego, ábo któré->
ołtarza całopalenia, á ostatek wylé- góżkolwiek inszego płazu: á zápó-.
wáiac u podstawku iego.
mni nieczystoly swoiéy, winná iest,
26. A łóy spali ná wierzchu, iáko y wystąpiła:
iest obyczay czynić przy ofiarach za
3. A ieśli sie dotknie czego z człopokoynych: y będźie sie kapłan mo wieczéy nieczystości, według wszel-r
dlił zań y zá grzech iego, á będźie kiéy nieczystości, którą sie zwykł
mu odpu8zczon.
1 mázáé: á zapamiętawszy, potym sie
27. leśliby zgrzeszyła duszá nie- -.obaczy, podlęże występkowi.
wiádomie z Indu źiemie, źe uczyni
4- Dusza, któraby przysięgła, á
cokolwiek z tych rzeczy, których sie wy rzćkł áby ušty swémi, ábo źle ábo
zákonem Tańskim zákázuie, á wy dobrze uczynić, á toby przyśięgą y
stąpiłaby,
mową potwierdziła, á zapomnia
28. Y poznała grzech swóy: ofiá- wszy potymby obaczyła występek
tuie kozę bez makuły.
swóy:
29. Y włoży rękę ná głowę ofiary
5. Niechay czyni pokutę zá grzéch,
która zá grzech iest, y ofiarnie ią ná
6. A niech ofiarnie z trzody owcę
inieyscu całopalenia.
ábo kozę, y będźie sie kapłan mo
50. Y weźmie kapłan ze krwie ná dlił zá nie, y zá grzéch iéy.
palec swTóy: á dotknąwszy sie rogów
7. A ieśliby nieinogła ofiarować
ołtarza całopalenia, ostatek wyleie u drobu: niech ofiarnie parę synogar
podstawku iego.
lic, ábo dwoie gołąbiąt Tany, ieduo
51. A wszytkę tłustość wybra-, zá grzech, á drugié ná całopalenie.
wszy, iáko wybierają z ofiar zapo
8. Y da ie kapłanowi: który piér-r
koynych, spali ná ołtarzu ná won wszé ofiáruiac zá grzéch, zalomí
ność wdźięcznośći Tánu: y będźie głowę iego ku skrzydełkom, ták że
sie modlił zá nim, á będźie mu odpu by u szyie wiáiálá, á nie do końca
szczono.
sie urwálá,
02. A ieśliby z drobu ofiarował
9. Y pokropi krwią ^iego ścianę
ofiarę zá grzech, to iest owcę bez ołtarza, á cokolwiek zostanie, da
makuły:
wykapać ná fundament iego, bo zá
53. Położy rek® ná głowę iéy, y grzéch iest.
ofiaruje ią ná inieyscu, kędy biią
10. Drugie zaś spali ná całopale
ofiáry całopalenia.
nie, iáko iest obyczay: y będźie sie
54. Y weźmie kapłan krwie iéy kapłan modlił zań, y zá grzéch iego,
palcem swym, á dotknąwszy sie ro á będźie mu odpuszczon.
gu ołtarza całopalenia, ostatek wy
11. A ieśliby nie mogła ręka iego
leie u podstawku iego.
ofiarować pary synogarlic, ábo dwoy55. Wszytek též łóy wybrawszy, gá gołąbiąt, ofiáruie zá grzech swóy
iáko wybierają łóy háráni, którego białey mąki dźieśiątą część Ephy,
ofiáruia zá zapokoyné: spali ná oł nie wleie do niéy oliwy, áni kadźi
tarzu ná żapał Tánu: y będźie sie dła nic nie włoży, bo zá grzéch iest.
modlił zań y zá grzéch iego, á bę
12. Y da ią kapłanowi: który na
dźie mu odpuszczono.
brawszy z niéy pełną garść, spali ná
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ołtarzu, ná pámialko onégo, który
6. A zá grzéch swóy ofiáruie bá
ofiarował,
ráná bez makuły z trzody, y da go
15. Modląc sie zá nim, y oczyśćia- kapłanowi, według oszacowania y
iąc: á ostatek będźie sobie miał w miąry przewinienia,
upominku.
7. Który sie będźie modlił zań
14. Y rzeki Tan do Moyzészá, mó przed Pánem, á będźie mu odpusz
wiąc:
czona każda rzecz, którą czynią©
15. Dusza ieśliby przestępuiąc zgrzeszył.
listáwy z omyłki w tych rzeczach,
8. Y rzekł Tan do Moyzészá, mó
któré Bánit są poświęcone, zgrze wiąc:
szyła: ofiáruie zá grzech swóy há
9. Roskaż Aaronowi y synóin iego:
rána bez mákuly z trzód, którego Ten iest zakon całopalenia: Będźie
kupić może zá dwá sykla według palona ná ołtarzu całą noc áž do za
rania: ogień z tegóż ołtarza będźie.
wagi świąt nice.
16. A tę szkodę, która uczynił, na
10. Oblecze sie kapłan w szatę y
grodzi, y piątą część nádda oddáiac w ubranie płócienne: y wybiérze
kapłanowi, który sie będźie modlił popiół, który żrzący ogień spalił, y
zá nim ofiaruiąc háraná, á będźie posypawszy ji przy ołtarzu,
mu odpuszozono.
11. Zewlecze pierwsze odźienió,
17. Dusza ieśli z niewiadomośći á oblokszy sie w inne, wyniesie ji
zgrzeszy, y uczyni iednę rzecz z zá obóz,á ná mieyscu bárzo czystym
tych, których sie zákázuie zakonem spali ji aż sie w perz obróći.
12. A ogień ná ołtarzu zawżdy
Pańskim, á będąc winna grzechu
będźie gorzał, który będźie żywił ka
obaczy nieprawość swoię:
18. Ofiáruie báráná bez mákuly z płan podkládáiac drwá ráno ná każdy
trzód kapłanowi, według miary y dzień, y włożywszy nań całopalenie,
oszacowania grzechu: który sie bę będźie ná nim palił łoie zapokoydźie modlił zań, gdyż niewiádomie nych.
15. Ogień ten ustawiczny iest,
ucz} nil, á będźie mu odpuszczono.
19. Bo przez omyłkę wystąpił który nigdy nie ustanie ná ołtarzu.
14- Ten iest zakon, obiaty, y mo
przeciw Pánu.
krych ofiar, któré ofiarować będą sy
ROZDZIAŁ VI.
nowie Aaronowi przed Pánem y
Ofiara za grzech wiadomy: Usta przed ołtarzem.
15. Weźmie kapłan garść bialéy
wa
ofiary palonćy ognici usta
wicznego: Ofiary przy święcepiii kd-t maki oliwa rozczynionóy, y wszy
płdnów, y o oficerze zd grzechy: d tko kadźidło, któré ná mące iest po
łożone: y spali ie ná ołtarzu ná
łito y kędy mdia ich ieść.
parnia Ikę woniéy nawdźięczniey1. Y rzékl Pan do Moyzészá, mó széy Pánu:
16. A ostatek bialéy mąki zió Aa
wiąc:
2. Dusza która zgrzeszy, á wzgár- ron z synmi swémi bez kw ásu, á
dźiwszy Páná,záprzy bliźniemu rze zié ná mięyspu świętym śieni przy
czy do schowania dánéy, któréyiéy bytku.
17. Ą. kwaszona nie będźie dla te
powierzono: ábo co gwałtem wy
go, iż sie część iéy ofiáruie ná zapał
ciśnie, ábo potwarz uczyni,
3. Abo naydźie rzecz straconą, á Pań.ski. Święte świętych będźie, iá
záprzawszy sie nád to przyśięże fał ko zá grzéch y zá występek:
18. Mężczyzna tylko z pokolenia
szywie, y cokolwiek innego uczyni
z wielu rzeczy, w których zwykli Aaronowégo ieść ie będźie. Zakonne
y wieczne będźie w pokoleniach
ludzie grzeszyć,
4- Przekonana w grzechu przy waszych z ofiar Pańskich. Każdy kto
sie ich dotknie , będźie poświęcony.
wróci
19. Y rzekł Pan do Moyzészá,
5. Wszytko, co zdradą clićiała otrzymać zupełnie, y nád to piątą mówiąc:
20. Tá iest obiátá Aąrona y synów
część Pánu, któréinu szkodę uczy
niła
iego, którą ofiároyváí tnaią Páiiu w
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džiéii pomázowánia swego. Dźieśią5. Y spali ie kapłan ná ołtarzu;
ta część Epliy mąki bialéy ofiáruia zapał iest Pánu zá występek.
6. Każdy mezczyzná z rodu ka
w oíierze wiecznéy, połowicę iéy
ráno, á połowicę iéy wieczór;
płańskiego, ná mieyscu świętym bę
21. Która w panewce záczyniona dźie tego mięsa pożywał, ábowiéin
oliwą usmażona będźie A ofiáruie święte świętych iest.
ią ćiepłą ná wonność nawdźię7. lako bywa ofiárowáná ofiárá
cznieysza Tánu,
zá grzéch, ták y zá występek: oboiéy
22. Kapłan, który ná oycowskié ofiary ieden zakon będźie: ná kapła
mieysce prawnie wstąpił, á spalą na, który ia ofiáruie, prziydźie.
Wszytkę ná ołtarzu.
8. Káplan,który ofiáruie całopale
23. Każda bowiem ofiárá kapłań nia ofiarę, będźie miał skórę iéy.
ska wszytka będźie spalona, á żaden
9. Y każda ofiárá z bialéy mąki,
z niéy nie będźie pożywał.
którą pieką w piecu, y cokolwiek ná
24 Y rzókł Pan do Moyzészá, roszćie, ábo w panewce byw'a przy
mówiąc:
prawione, tego kapłana będźie,który
25. Mów Aaronowi y synóm iego: ią ofiáruie:
Ten iest zakon ofiáry zá grzéch: Ná
10. Choćia oliwą záczyniona, chomieyscu gdźie ofiáruia całopalenie, ćia suché rzeczy będą, wszytkim
będźie ofiarowana przed Pánem , synóm Aaronowym równą miarą ná
święte świętych iest.
każdego będźie podźielona.
26. Káplan który ofiáruie, będźie
11. Ten iest zakon ofiary zapoią iadł ná mieyscu świętym, w śieni koynych , która oíiáruia Pánu.
przybytku.
12. Ieśli ná dźiękowanió ofiárá
27 Cokolwiek sie dotknie mięsa będźie, ofiáruia chleby bez kwásu
iéy, będźie poświęconó. Ieśli szátá oliwą pomázáné, y krepie przasné
krwią iéy będźie pokropiona , wy- oliwą pomázáné, y białą mąkę wa
piórą ią ná mieyscu świętym.
rzoną, y kołacze oliwa námázáné:
28. A naczynie gliniane, w któ
13. Chleby też kwaszone z ofiarą
rym ia warzono, stłuką, á ieśli na dźiękowania, którą zá zapokoyné
czynie będźie miedžiáné, wytrą iey ofiáruia:
Wymyia wodą.
14. Z których ieden zapiórwoćiny
29. Każdy mężczyzna z rodu ka będźie ofiárowan Pánu, y dostanie
płańskiego będźie mięsa iéy poży sie kapłanowi, który wyleie krów
wał: bo święte świętych iest.
ofiary.
30. Ofiárá bowiem, którą biią zá
15. Któréy mięso tegóż dnia ieść
grzéch, któréy kréw noszą do przy będą, áni zostanie nic z niego áž do
bytku świadectwa dla oczyśćienia w poranku.
świątnicy, nie będźie iedźiona, ále
16. Ieśli ślubem ábo dobrowolnie
spalona ogniem.
kto ofiáruie ofiarę, tegóż takież dniá
ziedźiona będźie: ále y ieśliby co ná
ROZDZIAŁ VII.
záiutrz zostało, może bydź iedźiono,
17. Ale cobykolwiek nalazł dźień
Sposob ojidrowania ojidry zd
grzéch, y ojidry spokoyney: Łoiu albo trzeći, ogień strawi.
18. leśliby kto pożywał mięsa
tłustośći, y krwie wobec zakdzuią
ofiáry zapokoynéy dniá trzeciego, ná
pozywać.
daremna będźie ofiárá, áni pomoże
1. Ten też zakon ofiary zá wystę ofiáruiacému: y owszem którabypek święte święty cli iest.
kolwiek dusza takim sie iedłem
2. Trzetóż gdźie będźie ofiárowáné splugáwilá, przestępstwa winna bę
całopalenie, záhiia y ofiarę zá wystę dźie.
pek; kréw iéy w koło ołtarza wyleią.
19. Mięso, któréby sie dotknęło
3. Oíiáruia z niéy ogon y łóy czego nieczystego, nie będźie iedźiookrywáiacy wnętrze:
né, ále ogniem będźie spalone: kto
4. Dwie nóreczcó y tłustość, która będźie czysty, będźie go pożywał.
iest przy trzewách, y odźiedzę wą
20. Duszá smazána, któraby iádlá
troby z néreczkámi.
z mięsa ofiary zapokoynych, która
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iest ofiarowana Pánu, zginie z ludu ofiáry zá grzéch y zá występek, y zá
swego.
poświęcenie, y ofiar zapokoynych:
21. A któraby sie dotknęła nieczy38. Któré ustawił Pan Moyzószostoty człowieezóy ábo bydlecéy, ábo wi ná górze Sinai, kiedy przykazał
wszelkiéy rzeczy, która splugawić synóm Izráelowym, áby ofiarowali
może, á iádláby z takowego mięsa, ofiáry swé Pánu, ná puszczy Sinai.
zginie z ludźi swoich.
22. Y rzókł Pan do Moyzészá, mó
ROZDZIAŁ VIII.
wiąc:
Poświącdnie ^darond y synów iégof
20. Mów synóm Izráelowym: Łoiu przybytku y wszystkiego sprzętu iégo.
owczego, y wołowego, y koziego,
ieść nie będziecie.
1. Y rzókł Pan do Moyzészá, mó
24. Łóy ścierwu zdechliny, y tego wiąc :
bydlęćia,któré zwierz ugonił,będzie
2. Weźrni Aaroná z synami iego,
cie inieć ná rozmaite potrzeby.
száty ich, y oleiek pomazania, ćielca
25. leśliby kto łóy, który ma bydź zá grzéch, dwu báránów, kosz z
ofiarowany ná zapał Pański, iadł, przasnikámi,
zginie z ludu swego.
3. Y zgromadź!sz wszytko zgro
26. Krwie též wszelkiégo źwió- madzenie, do drzwi przybytku.
rzęćia nie weźmiećie ná pokarm ták
4. Uczynił Moyzész iáko Pan roz ptaków, iáko z bydląt.
skazał. Y zgromadziwszy wszytek
27. Wszelka duszá, któraby iádlá lud przededrzwi przybytku,
kréw, zginie z ludzi swoich.
5. Rzókł: Tá iest mówá, którą
28. Y rzékl Pan do Moyzészá, mó Pan roskazał uczynić.
wiąc :
6. Y natychmiast ofiarował Aaro
29. Mów synóm Izráelowym, mó ná y syny iego: y omywszy ie,
wiąc: kto ofiáruie ofiarę zapokoy7. Ubrał nawyższógo káplaná w
nych Tánu, niech záraz ofiáruie y koszulę lnianą, opasawszy go pá
obiatę, to iest, mokré ofiary iéy:
sem,}' oblókszy go w szatę z hiacyn
30. Będźie trzymał w rękach łóy tu, y ná wierzch rámiennik włożył:
ofiary, y mostek: á gdy oboieofiáro8. Który śćiągnawszy pásem przy
wawszy Pánu poświęci, odda ka stosował do rátionalu , w którym
płanowi :
była Piáuká y Prawda.
31. Który spali łóy ná ołtarzu, á
9. Czapką též nakrył głowę, á ná
mostek będźie Aaronów y synów niéy przećiw czele przyprawił bla
iego.
i
chę złotą poświęconą ná poświece
32. Lopátká též práwá z ofiar za- niu, iáko mu był Pan przykazał.
pokoynych dostanie sie zá piórwo10. Wźiął y oleiek námázywánia,
ćiny kapłanowi.
którym namazal przybytek ze wszy
33. Ktoby z synów Aaronowych, tki m naczyniem iego.
ofiarował kréw y łóy, ten będźie
11. A gdy poświęcdiąc pokropił
miał y łopatkę práwa zá częśćswoię. ołtarz śiedmkroć, namazał ji , y
34- Abowiém mostek podnosze wszytkié naczynia iego, y umywa
nia, y łopatkę odłączenia wźiąłem od lnią z podstawkiem ióy oleykiem
synów Izraelowych z ofiar ich za- poświęćił.
pokoynych: y dałem Aaronowi ka
12. Który wylawszy ná głowę
płanowi y synóm iego prawem wie Aaronowę, pomazał go y poświęćił:
cznym, od wszytkiégo ludu Izrael
13. Syny tákiéž iego ofiárowaskiego.
wszy, oblókł w száty Iniáné, y opa
35. To iest pomazanie Aarona y sał pásy, y włożył czapki, iáko był
synów iego w obrzędźióch Pańskich Pan roskazał.
dniá, którego ie ofiarował Moyzész,
14. Ofiarował y ćielca zá grzech,
żeby kapłański urząd odpráwowáli, y gdy ná głowę iego włożył Aaron
36. Y co im dawać przykazał Pan y synowie iego ręce swó,
od synów Izraelowych ustawą wie
15. Ofiarował go nabrawszy krwie,
czną w rodzáiách ich.
y omoczywszy palec, dotknął sie
37. Ten iest zakon całopalenia y rogow ołtarzowych w koło. Który
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3o. A wźiąwrszy oleiek, y krew,
oczyściwszy y poświeciwszy, wylał
która była ná ołtarzu, pokropił Aa
ostatek krwie do spodku iego.
16. A łóy który był ná wnętrzu, rona y száty iego, y syny iego, y sza
y odźiedzę watrobną, y dwie nére- ty ich.
5i. A gdy ie poświęć!! w ubierze
czce z tłustośóią ięh spalił ná ołta
ich, przykazał im mówiąc: Warzćie
rzu:
17. Cielca z skórą y z mięsem y mięso przedcdrzwiámi przybytku, á
gnoiein paląc zá obozem, iáko Pan táni ie iódzćie, chleby též poświęce
nia iédzcie, któré w kosz są włożo
był przykazał.
18. Ofiarował y báráná ná cało- ne, iáko mi Pan przykazał, mówiąc;
palenié: ná którego głowo gdy Aaron Aaron y synowie iego ziedzą ie:
02. A cokolwiek zostanie 'mięsa y
y synowie iego włożyli ręce swe,
ig. Ofiarował go, y wylał krew chleba, ogień strawi.
35. Ze drzwi též przybytku nie
iego w koło ołtarza.
20. A sámégo báráná w sztuki wynidźiećie przez śiedin dni, áž do
zśiekawszy, głowę iego, y członki, dnia, którego sie wypełni czas po
święcenia wászégo. Przez śiedm dni
y łóy spalił ogniem,
21. Spłukawszy piérwéy ielilá z bowiem kończy sie pośw ięcenie:
34- Iáko sie y teraz stało, áby sie
nogámi. Y záraz całego báráná spa
lił ná ołtarzu, przeto iż był całopa porządek poświęcenia wypełnił.
leniem nawdźięcznieyszćy wonióy
35. We dnie y w nocy mieszkać
będziecie w przybytku, pilnuiąc
Tánu, iáko mu był przykazał.
22. Ofiarował y báráná wtorógo, straży Páiískiéy, abyśćie nie poma
ná poświęceniu kapłanów: y wło rli: bo mi ták przykazano.
56. Y uczynili Aaron y synowie
żyli ná głowę iego Aaron y synowie
iego wszytkié rzeczy, któré mówił
iego ręce swoie.
23. Którego ofiárowawszy Moy Tan przez rękę Moyzeszową.
zćsz, wziąwszy ze krwie iego, do
ROZDZIAŁ IX.
tknął sie końca ucha prawego Aaronowégo, y wielkiego pálcá práwéy
Przy ofiarowaniu za' grzech Ka
ręki, także też y nogi,
płański y wszech Indii, zstąpił ogień
24- Ofiarował y syny Aaronowé. od Bogd, y spalił ofiary.
A gdy krwią báráná ofiarowanego
dotknął sie końca práwégo ucha
1. A gdy przyszedł dzień ośmy,
każdego z nich, y pálcá wielkiego wezwał Moyzćsz Aarona y synów
ręki y nogi práwéy, ostatek wylał ná iego, y stárzych Izraelskich, y rzekł
ołtarz w około.
do Aarona:
25. A łóy y ogón y wszytkę tlu2. Weźmi z stáda ćielca zá grzéch,
stość, która okrywa ielitá y odźiedzę y báráná ná całopalenie , obu bez
wątroby, y dwie nerce z łoiem ich, .mákuly, y ofiáruy ie przed Pánem.
3. A do synów Izraelowycli mó
y łopatkę prawą oddzielił.
26. A wziąwszy z koszá przásni- wić będziesz: Weźinićie kozla zá
ków, który był przed Pánem, chléb grzéch , y ćielca, y baranka roczne
bez kwásu, y kołacz oliwą zaczy á bez mákuly ná całopalenie,
niony, y krcpel włożył ná łoie, y
4. Wołu y báráná ná zapokoyné:
y ofiáruycie ie przed Pánem, przy
łopatkę prawą,
27. Óaiąc w espół wszystko Aaro ofierze każdego, białą mąkę oliwą
nowi y synom iego: którzy gdy ie zaczynioną ofiaruiąc, dziś bowiem
podnieśli przed Tanem,
Pan ukáže sie wam.
28. Zaśie w ziąwszy ie z reku ich,
5. Przynieśli tedy wszytko co ro
spalił ná ołtarzu całopalenia: bo by skazał Moyzćsz do drzwi przybytku:
ła obiata poświęcenia, ná wdzięczną gdzie gdy wszytek lud stał,
wonność ofiary Pánu.
6. Rzekł Moyzćsz: Tá iest mowa,
29. Y wziął mostek, podnosząc ji którą Pan przykazał: Czyńcie á uká
przed Pánem, z báráná poświęcenia že sie wam chwała iego.
7. Y rzekł do Aarona: Trzystap
zá część swoię, iáko mu Pan był
do ułtąrzją, ą ofiąruy zá grzéch t\vóy;
przyką zał.
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ofiarny całopalenie, á módl sie sam scze, chwaliły rána,
o
pá śie y-zá lud. A gdy zábiiesz ofia
ro luilu, módl sie zá nim, iáko przy
ROZDZIAŁ X.
kazał Pan.
8. Y wnet Aaron przystąpiwszy
Nadab y słbiu ogień fioski spalił*
do ołtarza, oliárowal cielca zá grzéch których ludzie wszyscy, krom kdpłd-*
swóy;
nów,płaczą- Zakazano kapłanom wi
g. Którego krew podali mu syno nd pić: ale aby ostatek ojidr iaddli*
wie iego: w któréy omoczywszy pa przykazano.
lec, dotknął sie rogów ołtarzowych,
I
á ostatek wylał u spodku iego.
1. Y porwawszy Nádáb y Abiu sy
10. A łóy y néreczki y odźiedzę nowie Aaronowi kadźidlnice, wło-r
wątroby, któré są zá grzech, spalił żyli ognia y kadzidła ná wierzch oná ołtarzu, iáko Tan był przykazał fiaruiąc przed Pánem ogień obcy;
czego im było nie przykazano.
Moyzészowi:
11. A mięso y skórę iego zá obo
2. Y wyszedszy ogień od Fana,
požárt ie, y umarli przed Pánem.
zem spalił .ogniem.
12. Ofiarował y ofiarę całopalenia:
3. Y rzćkł Moyzész do Aarona j
y podali mu synowie iego krew iéy, To iest co Pan mówił: Poświęcon
którą wylał w koło ołtarza,
będę w tych, którzy sie przybližáia
15. Sáme též ofiarę zrąbawszy w do mnie, á przed oczyma wszytkiésztuki, z głową y z każdym człon go ludu rozsláwion będę. Co sły
kiem podali. Co on wszytko ná ołta sząc milczał Aaron.
rzu ogniem spalił,
4- Y zawoławszy Moyzész Misae14- Wypłókawszy piérwéy w wo- lá y Elisapliáná synów Ozielá stryiá
dźie ielitá y nogi.
Aáronowégo, rzćkł do nich: Idźćie
15. A zá grzéch ludu ofiaruiąc á weźmićie braćią -wasze od oblicza
zabił kozła: ń oczyściwszy ołtarz,
świątnice, á wynieście zá obóz.
16. Uczynił całopalenie,
5. Y wnet szedszy, wzięli ie iáko
17. Przydawszy* w ofierze mokré leželi obleczeni w száty płócienne,
ofiary, któré pospołu ofiaruią, y pa y wyrzućili precz iáko im było rołac ie ná ołtarzu oprócz obrzędów skazáno.
cál o pal en i a porá n n égo.
6. Y rzékl Moyzész do Aarona, y
18. Ofiarował y wolu y háraná o- do Eleázárá, y lthámárá synów ie
fiáry zapokoyné ludu: y podali mu go: Głów waszych nie odkrywayćie,
synowie iego kre^k, którą wylał ná á szat waszych nie rozdźićrayćie, byołtarz w około.
śćie snadź nie pomarli, á ná wszytko
19. A łóy wołowy y ogón barani, zgromadzenie nie przyszedł gniew.
y néreczki z tłuslośćią ich, y odźić- Bracia wászy y wszytek dóm Izráeckę wątroby,
lów niech płaczą ogniá, który Pan
20. Włożyli ná mostki. A gdy sie wzniecił.
spaliły łoie ná ołtarzu,
7. Ale wy nie wynidźiećie ze drzwi
9.1, Alostki ich y łopatki prawe od przybytku, ináczéy zginiecie: oleiek
dzielił Aaron podnosząc przed Pá-r bowiem świętego pomazania iest
nem, iáko był roskazał Moyzész.
ná was. Którzy uczynili wszytko
22. A wyciągnąwszy rękę do lu według przykazania Moyzészowégo.
du, błogosławił mu. Y dokonawszy
8. Y rzćkł Pan do Aarona:
tak ofiar zá grzéch y całopalenia y
g. Wina, y wszelkiego, co upoić
.zapokoynych, zstąpił.
może, pić nie będziecie ty y synowie
23. A wszedszy Moyzész y Aaron twoi, gdy wchodzicie do przybytku
do przybytku świadectwa, y ząśie świadectwa, óbyśćie nie pomarli: bo
wyszedszy błogosławili ludowi. Ý przykazanie wieczne iest w rodzáie
ukazała sie chwała Fańska wszy- wászé.
tkiému zgromadzeniu:
10. A zebyśćie mieli umiejętność
24. A oto .wyszedszy ogień od Pá rozeznania między rzeczą świętą y
na, požár! całopalenie y łoie, któré nfeświętą, między zmazaną y czy
były ná oltáizu. Co gdy uyźyzajy tłu- stą ;

twarzy swoie,

padá) ą ná
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1. Y rzókł Pan do Moyzészá y Aa*11. A żehyśćie uczyli syny Izráelowé wszytkich ustaw moich, któ roná, mówiąc:
2. Mówcie synóm Izráelowym:
ré mówił Pan do nich przez rękę
Té są zwierzęta, któré ieść macie,
Moyzészowe.
12. Y mówił Moyzész do Aaroná, ze wszytkich zwierząt ziemskich:
y do Eleázárá y Ithámárá synów ie
3. Wszelkie, któré ma rozdzieloné
go, którzy byli zostali: Weźmićieo- kopyto, á przeżuwa w bydle, ieść
íiáre,która została z obiáty Páóskiéy, będźiećie.
y iódzćie ią bez kwásu przy ołtarzu:
4. Lecz którekolwiek ácz przeżu
bo świętó nád świętómi iest.
wa y ma kopyto, ále nie dźieli go,
13. Ale ieść będźiećie ná mieyscu iáko wielbłąd y iné, ieść go nie bę
świętym , co dano tobie y synóm dźiećie, y między nieczyste policzytwoim z obiát Pańskich, iáko mi ćie.
przykazano.
5. lóż który przeżuwa, y kopyto
14- Mostek též który ofiarowano, nie dźieli, nieczysty iest.
y łopatkę którą oddzielono, ieść bę
6. Zaiąc też, bo y ten przeżuwa,
dźiećie ná przeczystym mieyscu, ty ále kopyto nie dźieli.
y synowie twoi y córki twoie z to
7. 1 świnią: która ácz dźieli ko
bą: bo tobie y synóm twoim odłożo pyto, nie przeżuwa.
ne są z ofiar zbawiennych synów
8. Tych mięsa ieść nie będźiećie,
Izraelowych:
áni sie śćierwów dotkniećie: bo wam
15. Trzelo iż łopatkę, y mostek, y są nie czyste.
łóy, który palą ná ołtarzu, podnośili
9. Té są, któré sie rodzą w woprzed Pánem, y przynależą tobie y dźie, y godzą sie ieść. Wszelkie, co
synóm twoim prawem wiecznym, ma skrzelle y łuski, ták w morzu,
iáko Pan przykazał.
iáko w rzekach y w ieźiorach, ieść
16. A w tym kozia który był ofiá- będźiećie.
rowan zá grzéch gdy Moyzész szu
10. Lecz cokolwiek skrzelli y łu
kał, nálazt że był spalon: y rozgnie ski nie ma,z tych, któré sie w wodźie
wawszy sie ná Eleázárá y Ithámárá rucháia y żywią, omierzłe wam
syny Aaronowé którzy pozostali,
11. Y obrzydłe będźie: mięsa ich
rzókł:
ieść nie będźiećie, á zdechlin wióro
17. Czemuśćie nie iedli ofiáry zá wać sie będźiećie.
grzéch ná mieyscu świętym, gdyż
12. Wszytko co nie ma skrzel y
święte świętych iest, y ďáná wam, łuski w wodach, nieczyste będźie.
abysćie nośili nieprawość zgroma
13. Te są, których z ptastwá ieść
dzenia, y modlili sie zá nim przed nie maćie, y strzédz sie ich maćie:
obliczem Pańskim:
orła y gryphá, y orła morskiego,
18. Zwłaszcza iż ze krwie iéy nie
i4- Y kanie, y sęmpa, według ro
wnieśiono do świątnice, á mieliście dzáiu iego,
ią ieść w świątnicy, iáko mi przy
15. Y wszelkiégo kruczego rodzákazano?
iu, ná podobieństwo iego,
19. Odpowiedział Aaron: Ofiaro
16. Strusá, y sowy, y łyski, y iáwana iest dziś ofiárá zá grzech y strzabá według rodzáiu swego:
całopalenie przed Pánem: mnie zaś
17. Puhaczá, y nórká, y lbę,
przydało sie co widzisz: iákožem ią
18. Y łabęćia, y bąka, y porphymógł ieść, ábo sie podobać Pánu w rioná,
obrzędach sercem żałosnym?
19. Herodyáná, y chárádryoná we
20. Co gdy usłyszał Moyzész, dług rodzáiu swégo, dudka też y nie
toperza.
przyiął dość uczynienie.
20. Wszelkie z latających, któré
ROZDZIAŁ XI.
chodźi ná czterech nogach, obrzydłe
wam będźie.
.
Oddzielenie y rozsądek zwierząt
21. A cokolwiek ácz chodźi náczystych y plugawych, y ulyivánie cztérech nogách, ále ma dłuższe poich, tak izby synowie Isrdelscy świe- szlédnié golenie, którémi skacze po
temi byli, iako y Pan Bog ich.
ziemi,
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22. Ieść macie: iáko iest szarańcza zgromadzenie wód, czyste będźie.
w rodzáiu swoim, y átlákus, y ophi- Ktoby sie śćićrwow tych rzeczy do
omáchus, y kouiczek, każde według tknął, splugáwion będźie.
rodzaiu sw.ego.
57. Ieśli upádnie ná nasienie, nie
25. A cokolwiek z latających czte splugáwi go.
ry tylko nogi ma, obrzydłe wam bę
38. Ale ieśli kto wodą poleie na
dźie:
sienie, á potym sie go zdechlina do
24. A ktokolwiek sie dotknie zde tknie, natychmiast będźie splugá
chliny ich, splugáwi sie, y będźie wioné.
nieczystym aż do wieczora:
3g. Ieśli zdechnie bydlę, któré sie
2.5. A jeśliby potrzeba było, áby wam ieść godźi, kto sie śćierwu iego
niósł co z tych zdechłego, wypierzę dotknie, nieczysty będźie aż do wie
szaty swoię, y będźie nieczysty aż czora:
do zachodu słońca.
40. A ktoby iadł co z niego, śbo26. Wszelkie źwierzę któré ácz by nosił, upierze szaty swoię, y nie
ma kopyto, ále go nie dźieli, ani czysty będźie aż do wieczora.
przeżuwa, nieczyste będźie: á kto sie
41. Wszelkie co płaza po źiemi,
go dotknie, splugáwi sie.
obrzydłe będźie, áni będźie brano ná
27. Co chodźi ná łapach ze wszy- pokarm.
tkich źwierząt, któré chodzą ná
4‘2. Cokolwiek ná piersiach łaźi
czterech nogach, nieczyste będźie: o czterech nogach, y nóg wiele ma,
kto sie dotknie śćierwu ich, będźie ábo sie włóczy po źiemi, ieść nie
zmazány aż do wieczora.
będźiećie: bo brzydkie iest.
28. A ktoby tákié śćierwy nosił,
43. Nie plugawćie dusz waszych,
wypierzę szaty swoię, y nieczysty áni sie dotykayćie nic tych rzeczy,
będźie aż do wieczora: wszytko to abyśćie nie byli nieczystymi.
bowiém plugáwé wam iest.
44- Bom ia iest Fan Bóg wasz:
29. Té též między plugáwemi bę bądźcie świętymi, bom ia święty iest.
dą poczytane, z tych, które sie ru Nie pl ugawćie dusz w aszych żadnym
szają ná źiemi: łasica, y mysz, y płazem, który sie rucha po źiemi.
krokodyl,każde według rodzáiu swe45. Bom ia iest Pan, którym was
wywiódł z źiemieAegyptskióy,abych
5o. Mygále, chameleon, y tarantu wam był zá Bogá. Świętymi będźie
la, y iászczorká, y kret:
ćie, bom ia święty iest. Tenći iest
31. Wszytko to nieczyste iest. Kto zakon źwierząt y ptaków, y wszelsie dotknie ścierwu ich, nieczysty kiéy duszy žywiacéy, która sie ru
będźie aż do wieczora:
cha w wodźie y płaza sie po źiemi,
32. Y ná cokolwiek upádnie co z abyśćie znali różność czystego y nie
śćierwu ich, splugáwioné będźie, czystego, y wiedźieli cobyśćie ieść
ták naczynie drzewiáné, y szátá, ábo odrzucać mieli.
iáko y skóry y włóśienice: y w czym
kol wiek robią, beda w wodźie ornoROZDZIAŁ XII.
czoné, y będą zmázáné aż do wie
Niewiasty, która rodzi, nieczystość,
czora, á ták potyni będą oczyśćionó.
y oczyśćienia obyczay y ofiara.
35. A naczynie gliniane, w któréby co z tych wpadło, splugáwioné
1 Y rzekł Fan do Moyzészá, mó
będźie, y przełóż ma bydź stłuczono. wiąc:
54. Wszelki pokarm, który ieść
2. Mów synom Izráelowym , y
będźiećie, ieśli wleią nań wody, nie rzeczesfe do nich: Niewiasta ieśli
czysty będźie: y wszelka rzecz mo przylawszy nasienie, porodźi męż
kra y którą pija z wszelkiego naczy-. czyznę, nieczystą będźie przez śiedm
nia, nieczysta będźie.
dni, według dni odłączenia mieśię35. Y cokolwiek z zdechlin tako cznéy.
wych pádnie ná nié, nieczyste be3. A oámégo dniá będźie obrzeza
dźie: bądź piece, bądź panwie, będą no dźiećiątko:
skażone, y nieczyste będą.
4. A oná trzydźieśći y trzy dni

36. A źrzódła y studnie, y każde mieszkać będźie we krwi oczyśćienia
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swégó. Zadňéý rżecży swietéy nié by ćiemnieyszy był trąd, á ná skódotknie sie, y nie wnidźie do świą- rzéby nie urósł, oczyści go, bo
tnice, áž sie wypełnia dni oczyśćie- świerzb iest: y upierze człowiek
ni a iéy.
száty swoie, á będźie czystym.
5. A ieśli dzieweczkę urodzi, nie
7. Lecz ieśliby po tym, iáko go ka
czysta będźie dwie niedzieli, Według płan oglądały y przywrócon był do
zwyězáiú choroby mieśięcznóy , á chędogośći, zaś trąd urósł, przywio
sześćdźieśiąt y sześć dni będźie mie dą go do niego,
szkać we krwi oczyśćienia swego.
8. Y będźie osądzony zá nieczy
6. A gdy Sie Wypełnią dni oczy stego.
śćienia iéy» zá svitá, ábo zá córkę,
tj.riagá trądu ieśliby bylá ná czło
przyniesie báránká rocznego ná ca wiecze, przywiodą go do kapłana,
łopalenie, y gołąbię ábo synogarlicę
10. Y ogląda go. A gdy biała bárzá grzéch, do drzwi przybytku świa wá ná skórze będźie, y zmieni wło
dectwa, y odda kapłanowi,
sów pozór, y sámé též mięso žywé
7. Który ie ofiarnie przed Pánem^ sie ukáže:
y bedźie sie modlił zá nie, y ták beti. Zá trąd zástárzály będźie osą
dźie oczysćiona, od płynicnia krwie dzony y w rosły w skórę. Splugáiéy, ten iest zakon rodzacéy syná wi go tedy kapłan, á nie zamknie^
ábo dziewkę.
bo iasną nieczystotę ma.
8. A ieśliby nie nálázlá ręka iéy^
12; Ale ieśli sie rozkwitł rozcho
ániby Inogłd ofiarować báránká : dząc sie trąd po skórze, y okrył wszy
•weźmie parę synogarlic, ábo dwoie tkę skórę od głowy áž do nóg: co
gołąbiąt, iedno ná całopalenie , á kolwiek okiem oglądano bydź może^
drugié zá grzéch, y będźie sie mo
15. Obeyźrzy go kapłan, y że ma
dlił zá nie kapłan, y ták bedźie oczy- Czysty trąd, osądźi: przeto że sie
śćionth
wszytek w białość obrócił, y dlá
tego Człowiek czysty będźie.
ROZDZIAŁ XIIŁ
14- A kiedy sie ná nim żywe mię
so
pokażc^
Sposob ppzhdnia tredu, na czło
15. Tedy zá rozsądkiem káplááwiecze, y nci szacie.
skim ^plugawiony będźie, y między
1. Y rzćkł Tan do Moyzészá y Aá- nieczyste policzony, mięso bowiénl
toná, mówiąc:
žywé ieśli iest trędem nákážoné>
2. Człowiek ha którego skórze y nieCzysté iést.
ćiele pokaze sie różna bárWá, ábo
16. Lecz ieśli sie zasię obróci w
krostá, ábo co Isniacégo sie, to iest, białość, y okryie wszystkiego czło*plagá trądu: przywiedźion będźiedo Wieká,
Aatoná kapłana, ábo do iednégo któ17. Ogląda go kapłan y osądźi
régóžkolwiek z synów iego.
czystym.
5. Który gdy uyźrzy trąd ná skó
18. Ciało zaś y skorá ňá któréy
rze, y włosy w biała barwę odmieć sie wrzód uczynił y zgoił,
ni o né, y sám kształt trądu niższy
19. A ná inieyscu wrzodu uka
niżli skóra y inne ciało: plaga trądu załaby sie blizna biała ábo przyiest, y ná zdánié ićgo będźie odla- czórwieńszym, przywiodą człowie
ezohy.
ka do kapłana:
20. Który gdy uyźrzy mieyśce
4. Ale ieśli łsniąca sie białość bę
dźie ná skórze., á nie niższa niżli trędu niższe niż insze ćiało, y wło
inné ciało, y włosy téyže báVwy co sy w białość obrócone, splugáwi
y piérwéy: zamknie go kapłan przez go: plagá bowiem trędu uczyniła
śiedm dni,
sie we wrzedźie.
5. Y ogłada dnia śiódmćgo: nie
21. A ieśli włos dawną ma bar
śliby trąd dáléy sie nie szerzył, y wę, á blizná przyćiemnieyszym, á
nie przestąpił ná skórze pierwszych nie głębsza niżli bliskie ciało, za
granic: zaśię go zamknie drugą mknie go przez śiedm dni.
22. A ieśliby urosła, przysądzi mu
śiedm dni.
6. A śiódmćgo dnia ogląda: leśli trąd.
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38. Mąż álbo hiewiáštá, ti które
23. Lecz ieśli stánie ná Swym
mieyscu, blizna - iest wrzodowa, á go ná skórze ukaże sie białość*
5y. Ogląda ie káplan, á ieśli nayczłowiek czysty będzie.
9.4. A ćitiło y skóra, któraby ogień dźie, że się przyćiemnieysza białość
spalił, ieśli uzdrowione, ma bliznę lśni ná skórze, niechay wić, że nie
iest trąd, ále pláná biała, á człowiek
białą ábo czerwona,
20. Ogląda ią kapłan, alić sie w czysty. *
40. Mąż z którego głowy włosy
białość odmieniła, á mieysce iéy iest
głębsze niżli inna skóra: splugáwi lńzą, łysy á czysty iest:
41. Aieśli od czoła włosy mu obgo, bo sie plaga trędu ná bliźnie za
lazły, przełyśióły y czysty iest.
częła.
42. Ale ieśli ná łysinie, ábo ná
26. A ieśliby sie włosów bárwá
nie odmieniła, áni plagá niższa iest przełyśieniu biała álbo czérwona
niżli insze ćiało, á kształt sam tre- bárwá sie ukaże,
43. A káplan to uyźrzy, przy sądu iest przyćiemnieyszym, zamknie
dźi mu wątpienia trąd, który urósł
go przez śiedm dni,’
27. A śiódmego dniá ogląda. Ieśli ná łyśinie.
44- Ktokolwiek tedy będźie splusie rozszerzył ná skórze trąd, splu
gáwion trądem, á oddźielon iest zá
gáwi go.
28. Lecz ieśliby ná swym miey rozsądkiem kapłańskim:
45. Będźie miał szaty rozprótć,
scu białość stanęła nie dosyć iásna,
plagá spalenia iest, y przeto będźie głowę odkrytą, ustá szatą zákryte, y
oczyśćion, blizná bowiém iest spa będźie wołał, że iest splugáwiony y
smrodliwy.
lenia.
46. Trzez wszytek czas, póki iest
29. Mąż ábo niewiasta, w którógoby głowie ábo brodzić wyrastał trędowatym y nieczystym, sam bę
dźie mieszkał zá obozem.
trąd: ogląda ie kapłan.
47. Szátá sukienna, ábo płoćien30. A ieśliż głębsze będźie micysce niżli inné ćiało, á włos żółty, y na, któraby miálá trąd,
48. Ná osnowie ábo ná wątku, ábo
nád zWyczay ćieńszy, splugáwi iet
więc skorá, ábo cokolwiek z skóry
-bo trąd głowy y brody iest.
31. Ale ieśli uyźrzy mieysce zma uczyniono,
4g. Ieśli białą ábo czćrwoną zma
zy równe bliskiemu ćiału, y włos
czarny: zamknie go przez siedm za bedźie zárážona, zá trąd bedźie
miana, y kapłanowi będźie oka
dni,
32. A dniá śiódmego ogłada. Ieśli zana.
50. Który oglądaną zamknie przez
nie przyrosło zinázy, á włos swą
barwę ma, á mieysce sadzela rów- śiedm dni:
51. A śiódmego dniá zaś obeyźrzané innemu ćiału:
33. Ogolą człowieka oprócz miey- wszy, ieśli uyźrzy że sie rozszerzy
8cá zmázy, y zamkną go przez dru ło, trąd trwały iest: osądzi szatę bydź
nieczysta, y każdą rzecz, ná któréy
gą śiedm dni.
34. Ieśli dniá siódmego uyźrzą sie naydźie:
52. A przetóż będźie spalona og
áno stoi sadziel ná swym mieyscu,
á nie iest głębszy niżli inne ćiało, niem .
53. Lecz ieśli uyźrzy, że iéy nie
oczyśći go, y wymywszy szaty sw e
przybyło,
czysty będźie.
54. Roskaże,y wymyią to, ná czym
35. Ale ieśli po oczyśćieniu uro
iest trądfty zamknie ono przez dru
icie zaś zmázá ná skórze,
56. Aie bedźie wieećy patrzył, ie gą śiedm dni.
55. A gdy obaczy, że sie pierwsza
śli włos w żółta barwę iest odmie
niony ábo nić: bo iáwnie nieczysty fárbá nie przywróciła, á przećię nie
przyrosło trądu, osądźi zá nieczystą,
iest.
87. Ale ieśli zmázá stánie, á wło y spali ogniem, przeto że sie roźlał
sy czarne będą, niechay wie, że po wierzchu száty, ábo po wszy
człowiek iest uzdrowiony, á śmiele tki éy trąd.go czystym niech osądzi,
56. A ieśli przyćiemnieyszym be-
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dźie mieysce trądu po wypraniu sza zaczyniona oliwą, á osobno kwar
ty, odedrze ie, y oddźieli od całego. tę oliwy.
57. A ieśliby sie dáléy ukazał ná
11. A gdy kapłan oczyśćiaiący
tych mieyscách, któré piérwéy by człowieka, postawi go, y to wszy
ły bez makuły, trąd lataiący y nie stko przed Pánem we drzwiach
stateczny, má bydź ogniem spalono. przybytku świadectwa,
58. Ieśli ustanie, wymyie ono co
12. Weźmie báránká y ofiáruie go
chędogie iest, wodą powtóré, y bę zá występek, y kwartę oliwy: á ofiádźie czyste.
rowawszy wszytko przed Pánem,
5g. Toć iest zakon trądu szaty su
15. Ofiáruie baranka, gdźie obykien néy, y płóćienney, osnowy y czay ofiarować ofiarę zá grzéch y
wątku, ykażdego sprzętu skórzane całopalenie, to iest, ná mieyscu
go, iáko ma bydź oczyśćiona ábo świętym. Iáko bowiém zá grzéch,
splugáwiona.
ták y zá występek kapłanowi nale
ży ofiárá: Święta świętych iest.
ROZDZIAŁ XIV.
14- V wźiąwszy kapłan krwie
Ofiary, któremi oczyśćiuno trąd, ofiary, która ofiarowana iest zá wy
ták z człowieka iáko z domu, albo stęp, włoży ná koniec ucha prawe
go, lego który sie czyśći, y ná wiel
z szaty.
kie pálce práwéy ręki y nogi:
1. Y mówił Pan do Moyzészá rzé15. A z kwarty oliwy wleie nale
kąc:
wa rękę swą,
2. Tá iest ustáwá trędowatego, gdy
16. Y omoczy w niéy palec prá
będźie miał bydź oczyśćiony. Przy wéy ręki, y pokropi przed Pánem
wiodą go do kapłana:
śiedmkroć.
5. Który wyszedszy z obozu, gdy
17. A co zostało oliwy w lewćy
naydźie, že trąd iest oczyśćiony,
ręce, wyleie ná koniec ucha pra
4. Przy każę owemu który sie czy wego, tego który sie czyśći, y ná
ści, áby ofiarował dwu wróblów ży wielkie pálce ręki y nogi práwéy, y
wych zá śię, któré sie ieść godzą y ná krew która wylana iest zá wy
drewno cedrowe, y kármázyn, y hi- stępek,
zop.
18. Y ná głowę iego.
5. Y kaze jednego z wróblów
ig. Y będźie sie zá njm modlił
ofiarować ná naczyniu glinianym przed Pánem, y uczyni ofiarę zá
nád wodą żywą:
grzéch. Tedy ofiáruie całopalenie,
6. A drugiego żywego z drewnem
20. Y włoży ie ná ołtarz z mo
cedrowym, y z kármázynem, y z křemi ofiárámi swémi, y człowiek
hizopem omoczy we krwi wróbla porządnie oczyśćiony będźie.
ofiarowanego,
21. Ale ieśli iest ubogi, á nie mo
7. Którą pokropi onégo, który ma że ręka iego naleźć tego co sie rzebydź oczyśćiony śiedinkroć, áby był klo: zá występ weźmie báránká ná
prawnie oczyśćiony: y puści wróbla ofiarę, żeby sie zá nim kapłan mo
zywégo, áby uleciał ná pole.
dlił, y dźieśiątą część bialéy mąki
8. A gdy wypierzę człowiek szaty záczynionéy oliwą na ofiarę, y
swé, ogoli wszytkié włosy ciálá, y kwartę oliwy,
oinyie sie wodą: y oczyśćiony wni22. Y parę synogarlic, ábo dwoie
dźie do obozu, wszakże ták, żeby gołąbiąt, z których iedno niech bę
mieszkał przed namiotem swoim dźie zá grzéch , á drugié ná całopa
przez śiedm dni,
ť
lenie:
g. A dnia śiódinego ogoli włosy ná
25. Y ofiáruie óśmego dniá oczy
głowie, y brodę, y brwi, ypowszy- śćienia swego kapłanowi do drzwi
tkim ciele włosy: á omywszy powtó- przybytku świadectwa przed Pá
ré szaty y ćiało,
nem .
10. Ośmógo dnia weźmie dwá ba
24- Który wziąwszy báránká zá
ranki bez makuły, y owcę roczną grzéch y kwartę oliwy, podniesie
bez makuły, y trzy dźieśiąte częśći pospołu:
białóy mąki ná ofiarę, któraby była
25. Y ofiárowawszy báránká, ze
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na
krwie i ego w łozy ná koniec uchá pra
42. A kamienie inne wprawić
wego,tego który sie czyści, y ná wiel ná mieysce tych, któré wybrano, y
kie pálce ręki iego y nogi práwéy: wapnem inym dóm potynkować.
45. A ieśli potym iáko kamienie
26. „A część oliwy náleie ná rękę
wyłamano y proch wyskrobano, y
swa lewą,
27. W któréy omoczywszy palec inszym wapnem potynkowáno,
44- Wszedszy kapłan, uyźrzałby,
práwéy ręki , pokropi śiedinkroć
że sie trąd wróćił, á ściany plana
przed Tanem:
28. Y doiknie sie końca ucha pra mi splugáwioné, trąd iest trwały, y
wego, tego który sie czyści, y wiel dóm nieczysty:
45. Który wnet rozwrála, á ka
kich palców ręki y nogi práwéy, ná
Inieyscu krwie, która iest wylana mienie iego y drzewro, y wszytek
proch wyrzucą przed miasto ná
zá występ:
29. A ostatek oliwy, która iest w mieysce nieczyste.
lewey ręce, wyleie ná głowę oczy46. Ktoby wszedł do onégo domu
śćionćgo, áby zań ubłagał Páná:
gdy iest zámkniony, nieczysty bę
50. A synogarlice ábo gołębie dźie aż do wieczora:
ofiarnie,
47- A ktoby spał w nim y iadł co,
51. ledno zá występ, á drugié ná wypierzę száty swé.
48. Lecz ieśli wszedszy kapłan
całopalenie z mokřemi ofiarami
uyźrzy, że trądu nie przyrosło w do
swémi.32. Tać iest ofiárá trędowatego, mu potym iáko z nowu był tynko
który mieć nie może wszytkiégo ku wany; oczyśći go, po wróceniu
zdrowia:
oczyśćieniu swemu.
53. Y rzékl Pan do Moyzészá y do
4p. A ná oczyśćienie iego weźmie
Aarona, rzekąc:
parę wróblów, y drewna cedrowe
34- Gdy wnidźiećie fio ziemie Chá- go, y kármázynu, y hizopu:
náneyskiéy, którą ia wam dam w
50. A ofiarowawszy wróbla iedziéržáwe, ieśli będźie zarażenie dnégo ná naczyniu glinianym nád
wodą żywą,
trędu w domie:
35. 1’óydźie ten którego iest dóm,
51. Weźmie drewno cedrowe, y
opowiadając kapłanowi y rzecze: hizop, y kánnázyn, y wróbla żywe
Iákoby zarażenie trędu widzi mi sie go, y oinoczy wszytko we krwi
bydź w domu moim .
wróbla ofiarowanego, y w wodzie
56. A on przy każę, áby wszytko żywóy: y pokropi dóm śiedinkroć, .
52. Y oczyśći ji ták we krwi wrówynieśli z domu piérwéy niżliby
wszedł do niego y oglądał ieśli iest blowéy, iáko y w wodźie žywéy, y
trędowaty: áby sie nie splugáwily w. wróblu żywym, y drzewie cedro
wszytkié rzeczy, któré są w domu: wym, y hizopie, y kármázynie.
A potym wnidźie áby oglądał trąd
53. A puściwszy wróbla latać
domu:
wolno ná pole, będźie sie modlił zá
57. A ieśli uyźrzy ná śćianach dóm, y prawnie będźie oczyśćiony.
iego iákoby dołki bladośćia ábo
54- Tenći iest zakon wszelkiego
czerwonośćią szpetne, y głębsze trędu y zarażenia:
niżli insza śćiana,
55. Trędu szat y domów,
38. Tedy wynidźie z domu, y wnet
56. Y blizny, y wyrzucających sie
zamknie ji przez śiedm dni.
króst y łskniącey sie plány, y gdy
5p. A wróćiwszy sie dnia śiód- sie ná różne barwy odmienia farby,
inégo ogląda ji. A ieśli uyźrzy, że
67. Aby sie mogło wiedźieć, któprzyrosło trędu,
régo czásu iest iáka rzecz czysta
40. Każę wyłomić kamienie, ná ábo nieczysta.
którym trąd iest, y wyrzućić ie przed
ROZ DZÍAL XV.
niiásto ná mieysce nieczyste:
41. A sam dóm oskrobać we
wnątrz w około, y wysypać proch
Oczyśćidnie mę.zd, którego nieczy
skrobania przed miasto ná mieysce stość nasienna ciecze, y niewiasty,
nieczyste,
' • która przyrodzone rzeczy ćierpi.
8
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1. Y rzćkł Fan do Moyzészá y do
15. Który uczyni iedno zá grzech
Aarona, mówiąc:
á drugie ná całopalenie, y będźie sie
2. Mówcie synóm Izráelowym, y modlił zá nim przed Pánem, áby
powiedzcie im: maž, który ciérpi na był oczyśćion od płynienia naśienia
sienia płynienie, nieczysty bedźie.
swégo.
5. A ná ten czas bedźie osadzony,
16. Maž, z którégo wynidźie naže podległ téy chorobie, gdy ná kaž śienió złączenia, oinyie woda wszy
dý czás przylgnie do ćiała iego, y tko ćiało swé: y nieczysty będźie áž
spiecze sie plugawa wilgotność.
do wieczora.
4- Każda pościel, ná któréyby spał,
17. Szatę y skórą, którą bedźie
nieczysta bedźie, y gdziekolwiek miał, wymyie wodą, y nieczysta bę
siedział.
dźie áž do wieczora.
5. Ieśli sie który człowiek dotknie
18. Niewiasta, z którą spał, oinyie
łoża iego, upierze száty swé, y sam sie wodą, y nieczysta będźie áž do
omywszy sie wodą, nieczysty bę wieczora.
dźie áž do wieczora.
ig. Niewiasta która co miesiąc
6. leśliby śiedźiał tám gdźie on cierpi płynienie krwie, przez śiedm
śiedźiał, y ten wymyie száty swé, á dni będźie odłączona.
omywszy sie Wodą, nieczysty bę
20. Każdy kto sie iéy dotknie, bę
dźie áž do wieczora.
dźie nieczysty aż do wieczora.
7. Ktoby sie dotknął ciała iego,
21. Y ná czym by spála ábo śiewymyie száty swé: á sam omyw dźiała we dni odłączenia swégo,
szy sie wodą nieczysty będźie áž do splugáwioné będźie.
wieczora.
22. Ktoby sie dotknął łoża iéy, u8. Ieśli ślinę takowy człowiek pierze száty swé : á sam též omy
rzuci ná tego który czysty iest, wszy sie wodą, nieczysty będźie aż
upierze száty swé, á omywrszy sie do wieczora.
wodą, nieczysty będźie áž do wie
23. Wszelkiego naczynia, ná któ
czora.
rymby oná śiedźiała, ktoby sie kog. Siodło ná którymby śiedźiał, lwiek dotknął, upierze száty swé: á
nieczyste bedźie:
sam omywszy sie wodą, nieczysty
10. Y cokolwiek było pod tym, będźie áž do wieczora.
który płynienie naśienia ćierpi, nie
24- leśliby spał z ni a czásu kr
czyste będźie áž do wieczora. Klo- wie mieśięcznćy, nieczysty 1 ędźie
by nosił cokolwiek z tych rzeczy, przez śiedm dni: y wszelka pościel,
wypierzę száty swé: á sam omy ná któréyby spał, nieczysta będźie.
wszy sie wodą, nieczysty będźie áž
25. Niewiasta która ćierpi przez
do wieczora.
>
wiele dni płynienie krwie nie ná
11. Każdy, kogoby dotknął, któ czás mieśiąców, ábo którá po miery takowy iest, nie omywszy pié- śięczney krwi płynąć nie przestáie,
rwéy ręku, wypierzę száty swé, á póki podległa téy niemocy, nieczy
omywszy sie wodą, nieczysty będźie sta będźie iákoby bylá czásu mieśięcznego.
aż do wieczora.
26. Wszelka pościel ná któréyby
12. Naczynie gliniane, którego sie
dotknie, będźie stłuczone: á na spała, y naczynie ná którymby śie
czynie drzewiáné będźie wymyte dźiała, splugáwioné będźie.
27. Ktokolwiek sie ich dotknie,
wodą.
15. Ieśli będźie uzdrowiony ten, wypierzę száty swé: á sam omy
który takową niemoc cierpi, nali wszy sie wodą, nieczysty będźie áž
czy śiedm dni po oczyśćieniu swo do wieczora.
28. A ieśli sie zastanowi krew, y
im, á omywszy odźienić y wszytko
ciało w wodźie žywéy, będźie czysty. przestanie płynąć, naliczy śiedm dni
14- A dniá óśmego weźmie parę czyśćienia swégo:
2g. A óśmego dniá ofiáruie zá
synogarlic, ábo dwoie goląbiąt, y
prziydźie przed oblicze Pańskie , do śie kapłanowi parę synogarlic, ábo
drzwi przybytku świadectwa, y da dwoie goląbiąt do drzwi przybytku
świadectwa:
ie kapłanowi.

KSIĘGI III MOYZESZOWE.
115
10. A którego ná kozła wypu
50. Który Jedno uczyni zá grzech,
á drugie ná całopalenie, y będźie sie szczał 11 égo,postawi go żywego przed
modlił zá nie przed Pánem, y zá Pánem, áby uczynił modlitwę nád
nim, á wypuścił go ná puszczą.
płynienić nieczystośći iéy.
11. To rządnić odprawiwszy,
51. Przetóż nauczać będźiećie sy
ny Izráelowé, áby sie strzegli nie ofiáruie ćielca, á modląc sie zá śię y
czystośći, y nie pomarli w pluga zá dóm swóy, ofiáruie go:
12. A wźiąwszy kadźilnicę, którą
stwach swych, gdyby splugáwili
przybytek móy, który iest między węglem zarzystyin napełni z ołtarza,
y nabrawszy ręką przyprawionego
wami.
02. Tenći iest zakon tego, który kadzenia wonnego ná zapał, wnićierpi płynienić nasienia, y który dźie zá zasłonę do świątnice:
13. Aby nákfadszy ná ogień won
sie plugawi sprawą z niewiastą,
ności, mgła ich y párá okryła wyro35. Y która miesięcznych cza
sów bywa wyłączona, ábo która cznicę, która iest nád świadectwem,
ustawiczną krwią płynie, y czło á nie umarł.
wieka, któryby spał z nią.
14- Weźmie też krwie ćielcowćy,
y pokropi palcem śiedmkroć prze
ROZDZIAŁ XVI.
ciw ubłagałniéy ná wschód słóńca.
15. A gdy zábiie kozła zá grzéch
Kiedy álbo idko kapłan miał wcho
dzić do świątnice : y oczyścić ią z ludu, wniesie krew iego zá zasłonę,
przybytkiem y z ołtarzem, y idko iáko iest przykazano o krwi ćielco
wćy, áby pokropił przeciwko wyromiał kozła żywego ofiarować.
cznicy,
1. Y mówił Tan do Moyzészá po
16. A oczyścił świątnice od nieśmierci dwu synów Aaronowych, czystot synów Izraelowycli, y od
kiedy ofiaruiąc cudzy ogień zabici są: przestepslwá ich , y wszytkich
2. Y przykazał mu, mówiąc: Mów grzechów. Wedle tego obrzędu uczy
do Aaroná brátá twégo, ábys nie ni przybytkowi świadectwa, który
każdego czasu wchodźił do świą- rozbity iest między nimi w pośrzodtnice, która iest zá zasłoną przed ku plugastw mieszkania ich.
ubłagalnią, która iest nakryta skrzy
17. Żaden człowiek niechay nie
nia, áby nie umarł, ( bo w obłoku będźie w przybytku kiedy nawyższy
ukázowác sie będę nád wyrocznicą) kapłan wcliodźi do świątnice, áby
3. Aż to piérwéy uczyni: Cielca sie modlił zá śię y zá dóm swóy, y
zá grzéch ofiáruie, á báráná ná ca zá wszytko zgromadzenie Izrael
skie, póki nie wynidźie.
łopalenie.
4- Oblecze sie w szatę lnianą, á
18. A gdy wynidźie do oltarzá,
ubraniem lnianym okryie łono; który iest przed Pánem, niech sie
opasze sie pásem lnianym, á czap modli zá śię, á wźiąwszy krew ćiel—
kę lnianą weźmie ná głowę: bo té cową y kozłową, niech ią wyleie ná
szaty są święte, w któré wszytkie, rógi iego w około,
omywszy sie oblecze sie.
19. Y kropiąc palcem śiedmkroć,
5. Y prziymie od -wszytkiégo
niech ji oczyśći, y poświęci od niezgromadzenia synów Izraelowycli czystoty synów Izraelowycli.
dwu kozłów zá grzéch, á iednégo
20. A gdy oczyśći świątnice, y
báráná ná całopalenie.
przybytek, y ołtarz, tedy nieeh ofiá
. 6. A gdy ofiáruie ćielca, y modlić ruie kozła żywego:
sie będźie zá śię y zá dóm swóy,
21. A włożywszy obiedwie ręce
7. Dwu kozłów postawi przed ná głowę iego, niechay wyzna wszyPánem we drzwiach przybytku tkić nieprawości syn ów Izrael owých,
świadectwa:
y wszytkié występki y grzechy ich:
8. Y puściwszy ná obudwu łósy, którémi przeklinaiąc głowę iego,
ieden Pánu, á drugi kozłowi wypu- wypuści go przez człowieka nágoszczálnému,
towánégo ná puszczą.
g. Którego lós wynidźie Tánu,
22. A gdy zaniesie koźićł wszy
ofiáruie go zá grzéch;
tki© nieprawości ich do źiemie
8=*
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pustéy, á będźie puszczon ná pusty
nią.
Nigdźiey ićdno u drzwi przybytko23. Wróći sie Aaron do przybytku wych ma bydź ofiarowano, d krwie y
świadectwa, á złożywszy száty, w zdechliny zakazano.
któré piérwéy był obleczony , gdy
wchodził do świątnice, y tám ie zo
1. Y mówił Fan do Moyzészá, mó
stawiwszy,
wiąc:
24 Umyie ćiało swé ná mieyscu
2. Mów Aaronowi y synóm iego,
świętym, y oblecze sie w száty swé. y wszylkim synóm Izráelowym mó
Y pot) m gdy wyszedszy ofiáruie ca wiąc ďo nich: Tá iest mowá, którą
łopalenie swoię y pospólstwa, bę Pan roskazał, mówiąc:
dźie sie modlił tak zá się iako y zá
3. Każdy człowiek z domu Izráelud:
lowégo, ieśli zábiie wołu ábo owcę,
25. A łóy który iest ofiarowany zá ábo kozę, w oboźie áho zá obozem,
4. A nie ofiáruie u drzwi przyby
grzechy, spali ná ołtarzu.
26. On zaś który wypuści kozła tku ofiáry Pánu, krwie winien łewypuszczálnégo, oinyie száty swé dźie: iákoby krew wylał, ták zginie
y ćiało wodą, y ták wnidźie do z pośrzodku ludu swego.
obozu.
5. Przełóż kapłanowi ofiarować
27. A ćielca y kozła, któré zá máia synowie Izraelowi ofiáry swé,
grzéch były ofiarowane, y których któré zábiia ná polu, áby były po
krew wniesiona iest do świątnice, święcone Pánu przededrzwiámi
áby sie wykonało oczyśćienie, wy przybytku świadectwa, á niech ie
niosą precz zá oboz, y spala ogniem, ofiáruia zá ofiáry zapokoyné Tánu. ;
ták skóry iáko mięso ich y gnóy
6. Y wyleie káplan krew ná oł
ich.
tarz Tański u drzwi przybytku świa
28. A ktobj kol wiek ie spalił, wy dectwa, y spali łóy ná wonność
myie száty swé y ćiało wodą, y ták wdźiecznośći Pánu:
w nidźie do obozu.
7. A żadna miára wiecéy nie będą
29. Y będźie wara to zá ustawę ofiarować ofiar swych czártóm, z
wieczna: Mieśiaća śiódmego, dźie- którémi cudzołożyli.
śiatćgo dniá mieśiaća trapić będźie
8. Ustáwá wieczna będźie im, y
ćie duszé wászé, y żadnćy roboty potomkóm ich. Y do nich rzeczesz:
czynić nie będźiećie, bądź obywatel, Człowiek z domu Izrael owego y z
bądź przychodźióń, który gośćiem przychodniów którzy gośćmi sa u
iest między wami.
was, który ofiáruie całopalenie ábo
5o. Tego dniá będźie oczyśćienie ofiarę,
wászé y ochędożenić od wszystkich
9. A do drzwi przybytku świódegrzechów waszych: przed Tanem ctwá nie przywiedźie iéy, áby bylá
będźiećie oczyśćieni.
ofiarowana Pánu: zginie z ludu
31. Bo szábát odpoczynienia iest, swégo.
y trapić będźiećie dusze wászé usta
10. Człowiek każdy z domu Tzráewa wieczna.
lowégo y z przychodniów którzy
32. A oczyśćiać będźie kapłan,któ gośćmi sa między nimi, ieśliby iadł
ry iest pomazány, y którego rece są krew, zátwárdze twarz inoię prze
poświęcone, aby kapłański urząd ćiw duszy iego, y wygubię ią z ludu
sprawował miásto oycá swégo: á iéy,
f
11. Bo dusza ćiała we krwi iest:
oblecze sie w szatę lnianą y w
odźie iie święte,
á iam ia dał wara, abyśćie nia ná
33. Y oczyści świątnice, v przy ołtarzu oczyśćiali zá dusze wászé,
bytek świadectwa, y ołtarz, kaplany á krew była ná oczyśćienió dusze.
12. Przeto żem rzćkł synóm Izráetéž y wszytek lud.
34- Y będźie wam to zá ustawę lowym: żadna dusza z was nie bę
wieczna, abyśćie sie modlili zá syny dźie iádlá krwie, áni z przychodniów,
Izráelowé y zá wszytkié grzechy którzy aośćmi sa u was.
13. Człowiek którykolwiek z sy
ich raz w rok. Uczynił tedy Moy
nów Izraelowych,y z przychodniów,
zész, iáko mu Pan był przykazał.
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którzy gośćmi są u was, ieśli łowem go, którą urodźiła oycu twému, á
álbo ptasznictwem uchwyći zwie iest siostra twoiá, nie odkryiesz.
rza álbo ptaká, któré sie ieść godzi:
12. Sromoty śiostry oycá twego nie
niechay wyleie krew z niego, á odkryiesz: bo ćiało iest oycá twego.
okryie ią ziemią.
•
13. Sromoty śiostry málki twéy
14. Dusza bowiem każdego ćiała nie odkryiesz, przeto że ciało iest
we krwi iest: przetoin rzćkł synóm matki twoiéy.
Izráelowym: krwie wszelkiego cia
14- Sromoty stryiá twego nie od
ła ieść nie będziecie, bo dusza ciała kryiesz, áni przystąpisz do żóny iego,
we krwi iest: á ktokolwiekby ią iadł, która ćię powinowactwem dośięga.
zginie.
15. Sromoty niewiastki twoiéy nie
15. Duszá,któraby iádlá zdechlině odkryiesz, bo iest żona syna twego:
ábo co uchwyconego od bestiy, ták z áni odkryiesz sromoty ićy.
obywatel ów iáko y z przychodniów,
16. Sromoty żóny brátá twego nie
omyie száty swé, y sam śiebie wodą, odkryiesz: bo sromotá brátá twego
y nieczysty bedźie aż do wieczora, y iest.
tym porządkiem stanie sie czystym.
17. Sromoty żóny twéy y córki
16. Lecz ieśli nie omyie szat swych iéy nie odkryiesz. Córki syna iéy, y
y ćiała, ponieśie nieprawość swoię. córki ićy nie weźmiesz, abyś miał
odkryć sromotę iey: ho ćiało ićy są,
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á tákié złączenie kaźirództwo iest.
18. Siostry żóny twéy ná nałożniStopnie małżeństwa nieprzystoynéctwo przy niéy nie weźmiesz, áni
go, y rozmaite plugdwośći ćielesne.
odkryiesz sromoty ićy, póki ieszcze
1. Rzćkł Tan do Moyzészá, mó oná żywa.
19. Do niewiasty, która ćierpi
wiąc:
2. Mów synóm Izráelowym: y przyrodzona chorobę, nie przystą
rzeczesz do nich: la Pan Bóg wasz: pisz, áni odkryiesz sprosnośći iéy.
5. Według obyczáiu ziemie Ae20. Z żona bliźniego twego spać
gyptskićy, w którćyieśćie mieszkali, nie będźiesz, áni sie nasienia zmie
czynić nie będziecie: y według oby szaniem splugáwisz.
21. Z nasienia twego nie dasz, áby
czáiu ziemie Chánáneyskiéy, do któ
réy iá was wprowadzę, nie bedźiećie ie ofiarowano bałwanowi Moloch,
czynić, áni w ustawach ich chodzić áni splugáwisz imienia Bogá twego.
Ia Pan.
będziecie.
22. Z mężczyzną nie złaczay sie
4. Czynić będziecie sądy moie y
przykazania mego strzédz, y chodzić złączeniem niewieśćim: bo brzydw nim bedźiećie: ia Pan Bóg-wasz. kość iest.
23. Z żadnym bydlęćiem nie złą
5. Strzeżćie praw moich y sadów,
któré człowiek pełniąc żyć będzie w czysz sie, áni sie z nim splugáwisz.
Niewiasta niech niepodléga bydlęnich. Ia Pan.
6. Żaden człowiek do bliskićy ćiu, áni sie złącza z nim: bo hanie
krwi swéy nie przystąpi, áby odkrył bna złość iest.
24. Ani sie plugawcie témi wszysromotę iéy. Ia Pan.
7. Sromoty oycá twego, y sromoty tkimi rzeczami, którémi sie splugámatki twéy nie odkryjesz: inátká wili wszyszcy narodowie, któré ia
twoiá iest, nie odkryjesz sromoty ićy. wyrzucę przed obliczem waszym,
25. Ý którémi iest splugáwiona
8. Sromoty żóny oycá twego nie
odkryiesz: bo sromotá oycá twégo ziemia, któréy ia złości nawiedzę,
iest.
áby wyrzuciła obywatele swoie.
26. Strzeżćie ustaw moich y są
9. Sromoty siostry twéy z oycá ábo
z matki, która w domu, álbo gdźie dów, á nie czyńcie ze wszech tych
indźie urodzona iest, nie odkryiesz. brzydkośći, ták obywatel iáko mie
10. Sromoty córki syna twego, szkaniec, który gościem iest u was.
ábo wnuczki z córki twéy nie od
27. Abowiém té wszytkié brzyd
kośći czynili obywatele źiemie, któ
kryiesz: bo sromotá twoiá iest.
11. Sromoty córki zóny oycá twe rzy byli przed wámi, y s plugawili ią-

LEVITICUS
ii8
28. Przetóż strzeżcie, áby y was ściśniesz.Nie zmieszká pracá naiem- I
także nie wyrzućiła , gdybyśćie tym niká twégo u Ciebie aż do zarania.
14- Nie będźtesz złorzeczył głu- I
podobné rzeczy czynili, iáko wyrzu
chemu, áni przed ślepym nie bę- I
ciła naród, który był przed wami.
2g Wszelka duszá , któraby co dźiesz kładł zawady: ále sie będźiesz J
uczyniła z tych brzydliwośći, zginie bal Páná Bogá twégo : bom ia est I
Tan.
z pośrzodku ludu swego.
15. Nie bedźiesz czynił nieprawo
3o. Strzeżcież mandatów moich.
Nie czyńćie co czynili Ci, co przed ści, áni niesprawiedliwie sądźić bę- 1
wámi byli, á nie plugawcie sie w dźiesz. Nie pátrz ná osobę ubogiego, 1
áni czci twarzy możnego: sprawie- '
nich. Ia Pan Bóg wasz.
dliwie sądź bliźniemu twemu.
16. Nie będźiesz potwarcą, áni
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Nauki y przykazania rozmdite , podszczuwáczem między ludem. Nie
które sie śćiągdią do sądów, y ku do będźiesz stał przećiw krwi bliźniego
twego. Ia Pan.
brym obyczdióm.
17. Nie miéy w nienawiści brátá
1. Rzekł Pan do Moyzészá, mó twego w sercu twoim, ále go iáwnie
karz, abyś nie miał grzechu dla niego.
wiąc:
2. Mów do wszego zgromadzenia
18. Nie szukay pomsty, áni pamię
synów Izrael owych, y rzeczesz do tać będźiesz krzywdy sąsiadów two
nich: świętemi bądźcie: bom ia ich. Będźiesz miłował przyiaćiela
święty iest Pan Bóg wasz.
twego iáko sam śiebie. la Pan.
3. Każdy sie bóy oycá swego y
19. Praw moich strzeżcie. Bydlę
mátki swéy. Sábbátów moich strzeż cia twego nie spuszczay z bydlely
cie. la Pan Bóg wasz.
rodzáiu inszego. Roléy twoiéy nie
4 Niezwracayćie sie do bałwanów, ośićway rozmaitym naśieniem. Sza
áni bogów litych sobie czyńćie. la ty, która ze dwu rzeczy iest utkaná,
Pan Bóg wasz.
nie obleczesz.
20. Człowiek Jeśliby spał z nie
.5. Ieśli ofiarować będźiećie ofiarę
zapokoyną Pánu, áby bylá ubłagał na: wiastą złączeniem nasienia, któraby
b. Tegoż dnia, którego będźie ofia była niewolnicą choć ná wydaniu
rowana, będźiećie ia ieść y dnia dru ále nie okupioną, áni wolnością da
giego : á cokolwiek zostanie do dnia rowaną: oboie ubici będą,y nie umrą,
trzeciego, ogniem spalićie.
ponieważ nie była wolną.
7. Ieśli kto po dwu dniu będźie
21. A zá występek swóy ofiáruie
iadł z niéy, przeklęty będźie y winien Pánu u drzwi przybytku świadectwa
báráná:
niezhożnośći.
22. Y będźie sie kapłan modlił
8. Y poniesie nieprawość swoię,
bo święte Pańskie pomazał, y zginie zań, y zá grzéch iego przed Tanem,
duszá oná z ludu swego.
á będźie mu zaś milośćiw, y odpu
g. A gdy żąć będźiesz zboże z źie szczony grzéch będźie.
mie twoiéy, nic będźiesz golił źiemie
23. Gdy wnidźiećie do źiemie, y
aż do gruntu: áni pozostałych kło nászczépíéie w niéy drzewá rod záysów zbierzesz.
négo, oderzniećie iáko rzecz nieczy
10. Ani w winnicy twoiéygróny stą: owocé, któré rodzą przez trzy
iágód upadających zbierzesz, ále látá, nieczyste wam będą, áni ich
ubogim y gościom ná zbieranie zo ieść bedźiećie.
stawisz. Ia Pan Bóg wasz.
24- Ale czwartego roku wszelki
u. Nie będźiećie czynić kradźieży, owoc ich, będźie poświęcony chwa
nie bedźiećie klámáé: áni bedźie o- lebny Pánu.
szukiwał żaden bliźniógo swégo.
25. A piątego roku będźiećie ieść
12. Nie będźiesz krzywoprzyśię- owoc pozbierawszy iáblká, któré z
gał w imię inoie, y nie splugáwisz śiebie daią. la Pan Bóg wász.
imienia Boga twego, la Pan.
26. Nie będźiećie ieść ze krwią.
13. Nie będźiesz kładł potwarzy, Nie będźiećie wróżyć, y snów nie
ną bliźniego twégo, áni go gwałtem będźiećie przestrzegać.
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27. Ani w kolo będziecie strzydz ćiwko iemu: y wytnę go z pośrzodku
włosów, áni brody golić będźiećie.
ludifiego, przeto że dał z nasienia
28. V zá umarłego nie będźiećie swego Moloch, y splugawił światnirzezać ćiala wászégo, áni znaków cę moie, y zmazał święte imię moie.
iákich, áni pialná sobie czynić bę
4- A ieśliby lud źieinie, niedbáiac
dźiećie. Ia Pan.
y Jákoby lekce powažáiac roskazánié
29. Nie daway ná wszeteczność moie, wypuśćił człowieka, który z
córki twoiéy, áby sie nie splugáwilá nasienia swego dał Moloch, ániby go
ziemiá,y nie napełniła sie grzechem. chćiał zabić,
50. Sabatów moich strzeżcie, á
5. Staw ię twarz swą przećiw onóświatnicó moióy bóyćie sie. Ia Pan. mu człowiekowi y przećiw powino
51. Nie skłaniayćie sie do czaro wactwu iego, y wytnę y samego y
wników, áni sie w ieszczków niocz wszystkich, którzy mu przyzwolili,
pytayćie , abyśćie sie przez nie nie áby cudzołożył z Moloch, z pośrzod
ku ludu iego.
splugáwili. la Pan Bóg wasz.
02. Przed głową szedźiwą po
6. Dusza, któraby sie skłoniła do
wstań, á czći osobę stárégo: á bóy czarowników, y wieszczków, y cu
sie Táná Bogá twego, lam est Pan. dzołożyłaby z nimi, postawie twarz
55. Będźieli przychodzień mie moię przećiw ióy, y wygładzę ią z
szkał w ziemię wászéy, á będzie pośrzód ludu ióy.
przebywał między wami: nie urą7. Pośwriacayćie sie á bądźćie
świętymi: bom ia est Pan Bóg wasz.
gayćie mu:
8. Strzeżcie przykazania mego, á
54. Ale niecłi będzie między wami
iáko obywatel: y będźiećie go miło czyńcie ie: la Pan, który was pośwać iáko sámi śiebie: bośćie y wy wiącam.
byli przychodniami w ziemi Aegy9. Ktoby złorzeczył oycu swemu,
ptskiéy. la Pan Bóg wasz.
ábo matce, śmierćią niechay umrze:
35. Nie czyńcie nic przewrotnego oycu y matce złorzeczył, krew iego
w sądzie, w prawidle, w wadze, y niech będźie ná nim.
w mierze.
10. Ieśliby kto cudzołożył z żoną
36. Szale sprawiedliwe, y równe drugiego, á cudzołóstwa sie dopuśćił
niech będą gwichty, sprawiedliwy z żona bliźniego swego, śmierćią
korzec, y kwarty sprawiedliwe, la niechay umrą y cudzołożnik y cu
Pan Bóg wasz, którym was wy dzołożnica.
11. Ktoby spał z macocha swoia,
wiódł z źieinie Aegyptskióy.
57. Strzeżćież wszógo przykazania á odkryłby sromotę oycá swego, nie
mego y wszech, sadów, á czyńcie ie. chay oboie śmiercią umrze: krew
ich niechay będźie ná nich,
la Pan.
12. Ieśliby kto spał z niewiastką
swoią, oboie niechay umrze, bo ha
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Cl którzy ofidruiq bdłwdnóm z ple niebną złoś.ć popełnili: krew ich
mienia swego: którzy czarowników niech będźie ná nich.
13. Ktoby spał z mężczyzną złą
albo wrotek sie dok/addią: którzy
czeniem niewieścim, obádwrá ha
rodzicom łdiqt y z bydlety nieuczci
we sprawy miewdiqfmdiq bydź smier- niebną złość zbroili: śmierćią nie
chay umrą: krew ich niechay bę
ćiq straceni.
dźie ná nich,
14- Ktoby poiąwszy zá żonę córkę,
1. Y mówił Tan do Moyzészá, mó
wiąc: To powiesz synom Izráelo- poiął matkę ióy, haniebną złość
wym: Człowiek z synów Iz rado zbroił: żywo z nimi będźie gorzał,
wych , y z przychodniów, którzy nie zostanie lák wielki grzech w
pośrzodku w'as.
mieszkáia w Izraelu,
15. Ktoby sie z bydlęciem y źwió2. Ieśliby który dał z nasienia swe
go bałwanowi Moloch, śmiercią .rzęćiem złączył, śmiercią niechay
niech umrze: lud ziemie ukámianuie umrze: zwierzę też źabiyćie.
16. Niewiasta, klórahy podległa
8°3. A ia stáwfe twarz moię prze- którómukolwiek bydlęciu, pospołu
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z nim będźie zabita, krew icli niech
będźie ná nich.
17. Ktobykolwiek poiął siostrę
swą, córkę oycá swego, ábo córkę
matki swóy, y uyźrzałby sromotę
iéy, y onáby widźiała sromotę brata
swego, sprosną rzecz uczynili: za
bici będą przed oczyma ludu swego,
dla tego, że sromotę swą ieden dru
giemu odkryli, y poniosą nieprawość
swoię.
18. Ktoby spał z niewiastą w
płynieniu miesięcznym, y odkryłby
sromotę iéy , y onáby otworzyła
źrzódło krwie swoiéy: oboie zabici
będą z pośrzodku ludu swego.
ig. Sromoty śiostry mátki twoiéy,
y śiostry oycá twego nie odkryiesz:
ktoby to uczynił, sromotę ćiała swe
go obnażył, poniosą oboie niepra
wość swoię.
20. Ktoby spał z żoną stryiá ábo
wuiá swego, y odkryłby sromotę
krewnośći swoiéy, poniosą oboie
grzéch swóy: bez dźieci umrą.
21. Ktoby poiął żónę hrátá swégo,
czyni rzecz która sie niegodźi: sro
motę brátá swego odkrył: bez dźieci
będą.
22. Strzeżcie ustaw moich y są
dów, á czyńćie ie: áby y was nie
wyrzuciła źiemia, do któréy maćie
wniść, y mieszkać.
23. Nie chodźćie w ustawach na
rodów, któré ia wypędzę przed wa
mi. Wszytko to bowiem czynili y
zbrzydźiłem sie nimi.
24. Wam zaś powiádam, pośiądźćie źiemie ich, którą wam dam w
dźiedźictwo, źiemie płynącą mle
kiem y miodem. Ia Pan Bóg wász,
którym was odłączył od innych
narodów.
25. Odlaczćiósz wy též bydlę czysté od nieczystego, y ptaka czystego
od nieczystego, abyśćie nie splugáwili dusz waszych, bydlęty y ptaki,
y wszytkim tym co sie rucha ná
ziemi, y którém wam pokazał bydź
nieczyste.
26. Będźiećie mi świętymi, bo
święty iestem ia Tan, y odłączyłem
was od inszych ludów, abyśćie byli
moi.
27. Maž ábo niewiasta, w którychby był duch python ów, ábo wie
szczy, śmiercią niech umrą: kamie-

nem ie pobiią, krew ich niech bę
dźie ná nich.*

ROZDZIAŁ XXI.
Nd których pogrzćbiech mogli ka
płani bywać, d idkowe zóny poyniowdć, którzy się niegodźili na kapłań
stwo, y o cóřce kdpłańskićy gdyby
wy stapi/a.

1. Rzókł též Pan do Moyzészá:
Mów do kapłanów, synów Aaronowych, y rzeczesz do nich: niech sie
niemaże kapłan śmierćiarni sąśiadów swoich,
2. Chyba krewnych á bliskich, to
iest, oycá y mátki, y syna y córki,
y brátá,
3. Y śiostry panny, która nie szła
zá mąż:
4. Lecz áni kśiążęćiem ludu swego
nie splugáwi sie.
5. Nie będą golić głowy áni brody,
áni ná ciele swym będą czynić rze
zania.
6. Świętymi będą Bogu swému, á
nie splugawią imienia iego: ábowiém zapał Pański, y chleby Bogá
swego oíiáruia, á przetóż świętymi
będą.
7. Nierządnice y podléy wszete
cznice nie póymą zá żónę, áni téy,
która odrzucona iest od męża: bo
poświęceni są Bogu swému,
8. Ý chleby pokładnó ofiáruia.
Niechże tedy świętymi będą, bom y
ia święty iest Tan, który ie poświącam.
g. Kapłańska córka ieśliby zasta
na była w nierządźie, y zgwałciła
imię oycá swego, ogniem będźie
spalona.
10. Arcykapłan, to iest, nawiętszy
kapłan między braćią swoią,na któ
rego głowę wylany iest oleiek poma
zania, y którego ręce ná kapłaństwo
są poświęconó, y obleczony iest w
száty święte: głowy swóy nie od-,
kryie, szat nie rozedrze:
11. Y do żadnego umarłego zgoła
nie wnidźie. Y oycem swym y ma
tką nie będźie sie plugawił,
12. Ani wynidźie z Świętych, áby
nie splugawił Świątnice Pańskióy:
bo oleiek świętego pomazania Bogá
iego iest ná nim. Ia Pan.
13. Pannę zá małżónkę weźmie:
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14- Lecz wdowy, y odrzuconóy, y którym iest nieczystotá, zginie przed
plugáwéy, y nierządnice niepóymie, Pánem. Iá iestem Pan.
ále panienkę z ludu swego:
4. Człowiek z naśienia Aarono15. Aby . nie zmieszał plemienia wégo, któryby był trędowaty, ábo
rodzáiu swego z pospolitym czło płynienić naśienia cierpiący: nie bę
wiekiem ludu swego: bom ia Pan, dźie iadł z tych rzeczy, któré mi są
‘który go poświacam.
poświęcone , aż będźie uzdrowion.
16. Y rzekł Pan do Moyzészá, mó Któryby sie dotknął nieczystego od
wiąc:
zmarłego , y z którego wychodźi
17. Mów do Aarona, człowiek z nasienie iákoby złączenia,
nasienia twego, według domów, któ
5. Y który siedotjka płazu y cze
ryby miał zmazę, nie będźie ofiaro gokolwiek nieczystego, którego dował chleba Bogu swemu,
tknienić iest nieczyste:
18. Ani przystąpi do służby iego:
6. Nieczysty będźie aż do wieczo
ieśli będźie ślepy, ieśli chrómy, ieśli ra, y nie będźie iadł tych rzeczy,
małego nosá ábo wielkiego, ábo któré są poświęcone: ále gdy ornyie
krzywego,
ćiało swoię wodą,
19. Ieśli złamaney nogi , ieśli
7. A słońce zaydźie: tedy oczy
reki,*
śćiony, będźie pożywał rzeczy po
z
,
20. Ieśli garbaty, ieśli płynących święconych: bo pokarm iego iest.
oczu, ieśli máiacy bielmo ná oku,
8. Zdechliny y uhwyconego od
ábo świerzb ustawiczny, ieśli par źwierza nie będą ieść, áni sie splu
chy ná ćiele, ábo wypukły.
gawią nimi. lam iest Tan.
21. Wszelki,’ któryby miał wadę
9. Niéchay strzegą przykazania
z naśienia Aarona kapłana , nie mego, áby nie podlegli grzechowi,
przystąpi ofiarować ofiar Pánu, áni y nie umarli w Świątnicy, gdyby
chlebów Bogu swemu:
ią splugáwili. Ia Pan który ie po22. Wszakże będźie pożywał chle świącam.
ba, który.ofiarnią w świątnicy,
10. Żaden obcy nie bedźie iadł
23. Ale ták, żeby zá zasłonę nie rzeczy poświęconych: komornik ka
wchodźił, áni do ołtarza przystępo płański, y naiemnik ieść z nich nie
wał: ponieważ ma wadę, á niema będą.
plugawić świątnice moiéy. Ia Pan,
11. Ale którego kapłan kupił, y
który ie poświacam.
któryby był rodźić domu iego, ći bę
24- Mówił tedy Moyzćsz do Aaro dą ieść z nich.
na y do synów iego, y do wszytkiégo
12. Ieśli córka kapłańska póydźie
Izráelá, wszystko co mu było roska- zá kogokolwiek z ludu: z tych rze
zano.
czy któré sa poświęcone y z piérwoćin nie będźie iadła.
ROZDZIAŁ XXII.
13. Ale ieśli wdowá, álbo odrzu
cona,
y bez dźiatek wróci sie do do
Którzy by sie mieli wśćiągdć od tych
rzeczy, htóre są,Panu fíogu poświęco mu oycá sweso: iáko panienką zwy
ne, a łitore rzeczy mieliby ofiarować. kła bylá, będźie ieść pokarmy ovcá
swego. Wszelki obcy ieść z nich
1. -Mówił też Pan do. Moyzészá, niema wolnośći.
rzekac:
14- Ktoby z niewiadomośći iadł
2. Mów do Aarona y do synów ie poświęconó, nádda piata część do
go, áby sie strzegli tych rzeczy, któré tego co ziadł, y da kapłanowi do
są poświęcone synów Izráelowych, Świątnice.
y nie splugáwiáli imienia rzeczy
15. Ani splugáwia poświęconych
mnie poświęconych, któré oni ofiá- rzeczy synów Izráelowych, któré
ruią. Ta Pan.
ofiáruia Pánu:
3. Mów do nich y do potomków
16. By snadź nie podięli karania
ich: Wszelki człowiek,który przystą zá grzéch swóy, gdyby iedli poświę
pi z rodu wászégo do tych rzeczy cone. Ia Pan ’który ie poświacam.
któré są poświęcone, y któré ofia
17. Y rzekł Pan ďo Moyzészá, mó
rowali synowie Izraelowi Tanu, w wiąc:
C

z

LEVIT1CUS
12,2
02. Nie plugawćie imienia mego
18. Mów do Aarona y synów ie
go, y do wszytkich synów Izraeló- świętego, abych był święcon w po
wych, y rzeczesz do nich: Człowiek śrzodku synów Izraelowych. Ia Pan,
z domu Izráelowégo y z przychod który was poświęcam,
55. ¥ wywiodłem z źiemie Aegyniów mieszkających u was, któryby
ofiarował ofiarę swą, ábo szluby peł ptskiéy, ábym wam był zá Bogá. la
niąc, ábo dobrowolnie ofiarując, co- Pan.
bykolwiek ofiarował ná całopalenie
ROZDZIAŁ XXIII.
Pánu,
19. Aby było ofiarowano przez
Uroczystośći Świąt Wielkanocnych,
was, samiec będźie bez mákuly z Świątecznych, Tegodniow, Żniw,
wołówr, y z owiec, y z kóz.
Trąb, Oczyśćienia* Kuczek, y idką
20. leśliby miał wadę, nieofiáru- sprawą maią bydź sprawowane.
iećie, áni będźie przyiemno.
21. Człowiek któryby ofiarował
1. Y mówił Pan do Moyzészá ,
ofiaro zapokoynych Pánu, ábo szlu rzeką c:
by pełniąc, ábo dobrowolnie ofiá2. Mów synom Izráelowym , y
ruiąc: ták z wołów iáko z owiec rzeczesz do nich: Té są święta Pań
w ády niemáiacé ofiáruie, áby przy skie , któré bedźiećie zwać świeiemno bylo: żadna wádá w nim nie temi.
5. Sześć dni będźiećie robić: dźióń
będźie.
22. Ieśli będźie ślepe, ieśli ułó- siódmy, że iest odpoczynienié Saba
mné, ieśli bliznę máiacé, ieśli bro tu, bedźie názwan święty, žadnéy
dawki ábo świerzb, ábo párch, nie roboty weń robić nie będźiećie. Sá
ofiaruiećie ich Pánu, áni palcie z hat Pański iest we wszech mieszka
niach waszych.
nich ná ołtarzu Pańskim.
20. Wołu y owcę, ucho y ogon u4. Té są tedy święta Tańskie świę
ćiawszy dobrowolnie ofiarować mo te , któré obcliodźić maćie czasów
żesz: ále szlub z nich wypełniony swoich.
5. Mieśiąca pierwszego czterna
bydź niemoże.
24- Żadnego źwiórzęćia któréby stego dniá mieśiąca ku wieczoru
miało ábo stárté, ábo stłuczone, ábo Pháze Pańskie iest:
wyrznioné á wyieté iaderká, nie ofia
6. A piętnastego dniá tego księży
rujecie Pánu, áw źieini wászéytego ca wielkie święto przasników ieśt
koniecznie nie czyńćie.
Pánu. Siedm dni przasniki ieść bę
25. Z ręki cudzoźiemca nie bę dźiećie.
dźiećie ofiarować chleba Bogu wa7. Dźień pierwszy będźie wam
szemu,y cokolwiek by inszego chćiał przechwalebny y święty: żadnćy ro
dać: bo sa wszytkié skażone y po boty służebniczey weń robić nie bę
mázáné, nie prziymiećie ich.
dźiećie:
26. Y mówił Pan do Moyzészá,
8. Ale ofiarować będźiećie ofiarę
mówiąc:
w ogniu Pánu przez śiedm dni, á
27. Wół, owca, y koza, gdy sie dźień śiódiny bedźie chwalebnieyszy
urodzą, śiedm dni będą po cyckiem y świętszy: y žadnéy roboty slużemátki swoiéy: á óśmego dniá y po bniczéy nie uczynicie weń.
ty m mogą bydź ofiarowane Pánu.
9. Y mówił Tan do Moyzészá, rze28. Choć to krowa, choć owca, kac:
nie beda ofiarowane iednégo dniá z
10. Mów synóm Izráelowym, y
płodem swym.
rzeczesz do nich: Gdy wnidźiećiedo
29. Ieśli ofiarować będźiećie ofia źiemie, którą ia wam dam, y pożnie-'rę zá dźięk czynienie Pánu, áby mo ćie zboże: przyniesiecie snopy kło
gła bydź ubłagał na,
sów pierwociny żniwa waszego do
50. Tegóż dniá ia ziećie,, nie zo kapłana.
stanie nic do poranku drugiego dniá,
11. Który podniesie snopek przed
la Pan.
Pánem, áby przyjemny był zá was
51. Strzeżcie roskazań moich, y drugiego dniá Sábátu, y poświeći go.
czyńćie ie. Ia Pan.
12. Y tego dniá, którego poświęca.
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ią snopek, będźie zabit baranek nie tne, gdy uderzą w trąby, y będźie
pokalany roczny-ná całopalenie Tá názwány święty:
25. Zadnéy roboty służebniczey
nu.
15. Y mokré ofiáry z nim będą o- weń robić nie będźiećie, y ofiáruie
fiárowáné, dwie dziesiąte części bia- cie całopalenie Tánu.
26. Y mówił Tan do Moyzészá,
léy maki oliwa zaczynionéy ná za
pał Tański, y ná wonność nawdźię- rzekąc:
27. Dźieśiątógo dniá miesiąca tego
cznieyszą: á mokra též ofiárá winá
siódmego dźień oczyśćienia będźie
czwarta część Ilin.
14. Chleba y prážmá, áni krup przechwalebny,y będźie zwań świę
nie będźiećie ieść ze zboża, áž-do ty: y będźiećie weń dręczyć dusze
dniá, którego ofiáruiecie z niego Bo wászé,y ofiaruiećie całopalenie Pánu.
28. VVszelkiéy roboty służebni
gu wászému: Trzykazánié iést wie
czne w rodzáiách y wszech mie czey robić nie będźiećie czásu dniá
tego: bo dźień ubłagania iest, áby
szkaniach waszych.
15. Liczyć tedy będźiećie od dru wam był iniłośćiw Pan Bóg wász.
29. W szelka dusza, któraby nie by
giego dniá Sábátu, któregośćie ofia
rowali snopek pierwocin, śiedm te- ła udręczona tego dniá, zginie z lu
dzi swoich.
godniów zupełnych,
50. A któraby iakąkolwiek robotę
16. Aż do drugiego dniá wypełnie
nia śiódinego tegodniá, tó iest pięć robiła, zgładzę ią z ludu ióy.
51. Trzetóż nic robić nie będźiećie
dziesiąt dni: y ták ofiarę nową Tánu
weń: ustáwá wieczna będźie wam,
ofiáruiecie,
17. Ze wszytkich mieszkań wa we wszech rodzáiách y mieszka
szych dwá chleby pierwocin, ze dw u niach waszych.
52. Sáhat odpoezynienia iest , y
dźiesiątych części białey mąkikwaszonéy, które upieczećie ná pierwo będźiećie trapić dusze wasze dźiewiatégo dniá miesiąca. Od wieczo
ciny Tánu.
świećić
bedźiećie
18. Y ofiaruiećie z chlebem śiedm ra doz wieczora
,
z
c
C
baranków bez makuły rocznych, y święta wasze.
55. Y mówił Pan do Moyzészá,
cielca iednégo z stáda, y dwu báránów, y běda ná całopalenie z mo rzekąc:
křemi ofiarami swémi, ná wronność
54- Mów synom Izráelowym: Od
piętnastego dniá miesiąca tego sió
nawdźięcznieyszą Tánu.
kuczek śiedm
19. Uczynicie też kozła zá grzech dmego,
o? lieda
e t święta
c
ydwu baranków rocznych ofiary za- dni Pánu.
55. Pierwszy dźień będźie ná
pokoynych.
20. A gdy ie podnieśie kapłan z zwány przechwalebny y naświę
chlebámi pierwocin przed Tanem, tszy: zadnéy roboty służebniczey
weń robić nie będźiećie.
dostaną mu sie ná użytek iego.
56. A przez śiedm dni ofiaruiećie
21. Y nazowiećie ten dzień prze
chwalebny y naświętszy: žádné) ro całopalenia Pánu. Dźień též óśiny
boty służebniczey weń robić nie bę będźie przechwalebny y naświętszy,
dźiećie. Ustáwá wieczna będźie we y ofiaruiećie całopalenie Pánu: iest
wszech mieszkaniach y wrodzáiách bowiem zgromadzenia y zebrania:
zadnéy roboty służebniczey weń ro
waszych.
22. A gdy będźiećie żąć zboże zie bić nie będźiećie.
57. Teć są święta Pańskie, które
mie wászéy, nie będźiećie go przyżynać aż do źieinie: áni pozostałych zwać będźiećie naslawnieyszémi, y
kłosów zbierzećie: ále ie ubogim y naświctszómi, v bedźiećie w nie ofiáprzychodniom zostawicie, lam iest rować obiáty Pánu, całopalenia y
mokré ofiary, według obyczáiu dniá
Tan Bóg wasz.
20. Y mówił Pan do Moyzészá, káždégo:
58. Okróm Sobót Pańskich: y da
rzekąc:
rów Waszych, y które ofiarować bę
24. Mów synom Izrael owym :
Mieśiąca siódmego, pierwszego dniá dźiećie z szlubu, ábo które dobro
miesiąca będźie wam Sáhat, páinie- wolnie dawać będźiećie Pánu,
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3g. Od piętnastego tedy dniá mie ciw drugiemu ná stole przeczystym
siąca siódmego, gdy zbierzećie wszy przed Pánem położysz,
tki é owoce źiemie wászéy, będźiećie
7. Y włożysz ná niekńdźidłń naobchodźić święta Pánu przez śiedm iáánieyszégo, áby był chléb ná pa
dni, dnia pierwszego y ósmego bę miątkę obiáty Pańskiey.
dźie Sábát, to iest odpoczynienié
8. IXá każda sobotę będą ie odmie
40. Y weźmiećie sobie dnia pier niać przed Pánem, przyjęte od synów
wszego owoce z drzewa napiękniey- Izráelowych przymierzem wie
szégo, y rózczki pálmowé y gałązki cznym:
drzewa gęstych gałęźi, y wierzbiny
9. Y będą Aaronowé y synów
od potoku, y będźiećie sie weselić iego, áby ie iedli ná mieyscu świę
przed Pánem Bogiem waszym.
tym: bo święte świętych iest z ofiar
41. Y święćić będźiećie święto Pańskich prawem wiecznym.
iego śiedm dni przez rok. Ustáwá
10. A oto wyszedszy syn niewi
wieczna bedźie w rodzáiách wa asty Jzráelskiéy, którego miała z
szych. Mieśiaca siódmego święta mężem Aegyptcyáninem między sy
bedźiećie
świecić,
ny Izráelowymi, swarzył sie w ęboC
i
'
f
42. Y będźiećie mieszkać w kucz źie z mężem Izraelskim.
kach przez śiedm dni. Wszelki kto
11 A gdy zbluźnił imię Pańskie
iest z rodu Izráetowégo będźie mie y złorzeczył mu, przy wiedźiono go
szkał w kuczkach:
do Moyzészá. (A zwano matkę iego
43. Aby sie nauczyli potomkowie Sálumith, córká Dabry z pokolenia
wászy, żem kazał w kuczkach mie Dán;
szkać synom Izráelowym, gdym ie
12. Y wsadzono go do ćiemnice,
wywiódł z źiemie Aegyptskiéy. la ażby sie dowiedzieli, coby roskazał
Pan B óg wász.
Pan.
13. Który rzekł do Moyzészá,
44- Y mówił Moyzész o świętach
wielkich Pańskich do synów Izráe mówiąc :
lowych.
14. Wywiedź bluźniórcę zá obóz,
á niech włożą wszyscy, którzy sły
ROZDZIAŁ XXIV.
szeli, ręce swé ná głowę iego, y
Sposob sprawiania lamp do ko niech gp ukámionuie wszytek lud.
15. A do synów Izráelowych mó
ścioła: chlebów oblicznośći, y bara
wić
będźiesz: Człowiek któryby zło
nie bluźnierzów, y tych, którzy kogo
rzeczył
Bogu swemu , poniesie
szkodzą.
grzéch swóy,
16. A ktoby bluźnił imię Pánskié,
1. Y mówił Pan do Moyzészá,
śmiercią niech umrze, kamieńmi go
rzeka c:
2. Przykaż synom Izráelowym, zábiie wszystek lud, choćby on oby
ábyé przynieśli oliwy z drzewa watel, choć przychodźień był. Kto
oliwnégo przeczystéy y przeźrzo- by bluźnił imię Pańskie, śmierćią
czvstéy, dla przyprawienia lamp niech umrze.
17. Ktoby uderzył, y zabił czło
ustawicznie,
3. Przed zasłona świadectwa w wieka, śmierćią niecb umrze.
18. Któby zabił bydlę, da inne,
przybytku przymierza. Y bedźie ie
stawiał Aaron, od wieczora áž do to iest duszę zá duszę.
19. Któby oszpecił kogokolwiek
zarania przed Pánem, służba y obrzędem wiecznym w rodzáiách z saśiadów swoich , iáko uczynił,
ták mu sie stanie.
waszych.
20. Złamanie zá złamanie , oko
4- Ňá lichtarzu przeczystym bę
dzie ie zawżdy stawiał przed obli zá oko, zah zá zab, odda. Taka uczy
nił zmazę , taką ćierpieć będźie
czem Pańskim.
5. Weźmiesz też bialéy maki y muśiał.
21. Kto zábiie bydlę, odda insze.
upieczesz z niéy dwanaśćie chle
bów, z których każdy będźie miał Kto zábiie człowieka, będźie karan.
22. Iednáki sad niechay będźie
dwie dźieśiate części,
6. Z których po sześći ieden prze między wámi, bądźby przychodźień,
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bądź obywatel zgrzeszył: bom ia co sie sámo ná polu rodźi, y pier
wocin zbiérániá wi ná niezbierzećie,
iest Pan Bóg wasz.
12. Dla poświęcenia lubileuszá,
25. Y mówił illoyzész do synów
Izráelowych: y wywiedli onégo któ ále natychmiast ofiarowane ieść bę
ry był zbluźnił zá obóz, y zabili go dźiećie.
kamieńmi: Yuczynili synowie Izra
13. Roku lubileuszá wrócą sie
elowi ták, iáko był przykazał Tan wszyscy do maiętnośći swych.
Moyzészowi.
14- Gdy co przedasz sąśiadowi
swému, ábo kupisz u niego, nie
ROZDZIAŁ XXV.
zásmucay brátá twego, ále według
Postanowienie o siódmym y miło- liczby lat lubileuszá kupisz u nie,
śćiwym lećie, o lichwie, o zniewo S°j
15. A według porácliowánia zbo
leniu, y o poimanych odkupieniu.
ża przędą tobie.
16. Im wiecéy zostanie lat po Iu1. Y mówił Tan do Moyzészá
bileuszu, tym więtsza będźie zapła
ná górze Sinái, rzekac:
2. Mów synóm Izráelowym, y ta: á im mniéy czasu naliczysz,
rzeczesz do nich: Gdy wnidźiećie tym tańsze kupno bedźie. Czás bo
do źiemie, która ia wam dam, So- wiem zboża przędą tobie.
botuy Sobotę Pánu.
17. Nie trapćie hraćiey z pokole
3< Sześć lat zasiewać bedźiesz
nia
wászégo, ále sie niech każdy
e
poletwoie, y sześć lat obrzynać hę- boi Boga swego: bo ia Pan Bóg
dźiesz winnicę twoię, y zbierać wasz.
18. Czyńćie przykazania moie, á
owoce iéy:
4 Ale siódmego roku Sábát będźie sądów przestrzegayćie y wypełniayźiemi odpoczynienia Pańskiego: po ćie ie, abyśćie mógli mieszkać w
la zasiewać nie będźiesz, y win źiemi bez wszelkiego strachu,
nice nie będźiesz obrzynać.
ig. A żeby wam źiemia rodziła
5. Co sámá ziemia zrodzi, żąć urodzáie swoię, którychbyśćie uży
nie będźiesz: y iágód w innych piér- wali áž do sytośći, nie boiąc sie na
woćin twoich zbierać nie będźiesz jazdu od nikogo.
iáboby zbieranie wina: bo rok od
20. A ieśli rzeczećie: Co będźie^
poczynienia iest źiemie.
my ieść śiódmego roku, ieśli nie bę
6. Ale wam będą ná pokarm, to dziemy śiać áni zbierać zboża na
bie y niewolnikowi twemu, niewol szego?
nicy y naiemnikowi twemu, y przy21. Dam wam błogosławieństwo
ćhodniowi, którzy gośćmi są u ćie- moie roku szóstego, y uczyni urobie:
dzay trzech lat:
7. Bydłu twemu y dobytkowi:
22. Y będziecie śiać óśmego roku,
wszytko co sie zrodzi będzie ku ie- a będźiećie ieść staré zboże áž do
dzeniu
dźiewiatego roku: áž sie urodzą no
8. Naliczysz tez sobie śiedm te- we, ieść będźiećie staré.
godniów lat, to iest, po śiedm kroć
23. Ziemia též nie będźie przedáśiedm , któré pospolu czynią lat na ná wieczność: bo moiá iest, á
cztćrdźieśći y dźiewięć:
wyście przychodniowie y kmiećie
g. Y zatrąbisz w trąbę mieśiaca moi.
siódmego , dziesiątego dnia mie
24. Przetóż wszelka źiemia ośiadśiaca, czasu ubłagania , po wszy- łośći wászéy pod kondycyą wyku
tkióy źiemi wászéy.
.
pienia przedána będźie.
10. Y poświęćisz rok pięćdźie25. Ieśli zubożawszy brát twóy
śiaty, y ogłośisz odpuszczenie wszy- przędą maiętnostkę swoię, á chćiałtkim obywatelóm źiemie twoiéy: by bliski iego, może wykupić co on
ábowiém ten iest Inbileusz. Wróći był przedał.
sie człowiek do maiętnośći swoiéy,
26. A ieślihy nie miał bliskiégo,
y każdy sie w róci do domu dawnego: á samby mógł zapłatę ná okup ná11. Bo Inbileusz iest, v pięćdzie leść:
siąty rok. Nie będźiećie śiać áni żąć
27. Będą porachowane pożytki od
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42. Słudzy bowiem moi są, y iam
tego czásu iáko przeciął: á co zosta
nie odda temu co kupił, y ták od- ie wywiódł z źiemie Aegyptskióy:
niech nie będą przedawáni iáko
biérze majętność swoię.
28. A ieśli nie naydźie ręka niewól hicy:
45. Nie trap go mocą, ále sie bóy
iego, zęby oddał zapłatę, będźie trzy
mał kupiec, co kupił, áž do roku Bogá twego.
44- Niewolnik y niewolnica niech
Iubileuszá: w nim bowiém každé
przedánié wróci sie do Páná, y do wain będźie z narodów, któré są w
okolicy wászéy,
dźierżawce pierwszego.
45. Y z przychodniów ,* którzy go29. Ktoby przeciął dóm w murze
mieyskiin, będźie miał wolność od śćiami są u was, ábo którzy sie z
kupienia, áž sie ieden rok skończy. nich urodzą w ziemi wászéy, tó be50. Ieśli nie wykupi, á rok minie, dźiećie mieć zá sługi:
46. Y prawem dziedzicznym po
ten który ji kupił, będźie ji miały
potomkowie iego ná wieczność, á dacie ie potomkóm, y odźierżyćie ná
nie będźie mógł bydź wykupiony wieki, ále bráéiéy wrászéy synów
Izraelowych nie ućiskayćie mocą.
áni w Jubileusz.
4y. Ieśli sie zmocni u was ręka
51. Ale ieśli dóm iest we wśi,
która nie ma murów, polnyyi pra przychodnia y gościa, á brát twóy zwem przedan będźie: ieśli piérwéy ubožawszy przędą sie mu, ábo któnie będźie wykupione, w Iubileusz rómukolwiek z rodu iego:
48. Po záprzedániu może bydź od
wróci sie do Páná.
52. Domy Lewitów, któló są w kupi 011. Ktdfy clíce z braćióy iego,
mieśćióch, záwždy mogą bydź wy odkupi go.
4g. Y striy, y stryieczny brát, y
kupione:
55. Ieśli ich nie wykupią, w Iu- krewny, y powinowaty. A ieśli y
bileusz wrócą sie do Panów: bo do sam będźie mógł, odkupi sie,
50. Obráchowawszy tylko lata
my miast Lewitskich, mińśto ma
jętności są między synmi lzráelo- od czásu zaprzedania swego, aż do
roku Iubileuszá: á pieniądze zá
wymi.
54. Ale domy ich ná przedmieściu któré był przedan, według liczby
niech nie będą przedáné, bo iest lat, y iáko naiemnikowi płacą zráchowawszy.
ośiadłość wieczna.
51. Ieśli więcey'lat będźie któré
55. Ieśli zubožeie brát twóy , á
oslábieie ręka iego, y prziymiesz zostáia áž do Iubileuszá, wedle
go iáko przychodnia, y gościa, á tychże odda y okup.
52. A ieśli mało, porachuje sie z
będźie żył z tobą,
56. Nie weźmiesz lichwy od nie nim według liczby lat, y odda kup
go, áni więcey niżeś dał: bóy sie cowi co zostało lat,
55. Których piérwéy służył za
Bogá twego, żeby żyć mógł twóy
płaty wráchowawszy: Nie będźie go
brát przy tobie,
5y. Pieniędzy twoich nie dasz mu dręczył gwałtownie przed oczyma
ná lichwę, y zboża nád zwysz nie twé mi.
będźiesz wyciągał.
54- A ieśliby przez to nie mógł
58. la Pan Bóg wász, którym was bydź odkupiony roku Iubileuszu,
wywiódł z źiemie Aegyptskióy, wynidźie z dźiećmi swémi:
55. Moi bowiem słudzy są syno
ábym wam dał ziemię Chánánéywie Izraelowi, któróm wywiódł z
śką, á był Bogiem waszym.
Š9. Ieśli ubóstwem przyćiśniony źiemie Aegyptskióy.
zaprzeda sie tobie brát twóy, nie bę
ROZDZIAŁ XXVI.
dźiesz go ćiśnął służbą niewolniczą,
40. Ale iáko náiemnik y oracz
Tym którzy przykazanie Pand fíobędźie u ciebie: áž do roku Iubile- gd pełnią, zapłaty opisuią: d którzy
uszá będźie robił u ćiebie,
przestepuią, karanie wielkie.
41. A potym wynidźie z dźiatkanii swómi, y wróci sie do rodziny y
1. Ja Pan Bóg wasz: Nie będźie
do maiętnośći oyców swoich.
ćie sobie czynić bałwana, áni ryćiny^

KSIĘGI III MOYZESZOWE.
127
áni , znaków stawiać będźiećie , rącośćią, któraby pokazila oczy wa
áni kamienia znacznego postawi sze, y znedźiła dusze wászé. Pró
cie w źiemi wászéy, żebyśćie sie żno siać bedźiećie siew, który od niemu kłaniali. Bom ia iest Pan Bóg przyiaćiół pożarty będźie.
17. Postawię twarz moię prze
wász.
2. Zachowayćie święta moie, á ná ćiwko wam, yupadniećie przed nieświątnice moię strachayćie sie. la przyiaćioly waszymi, y będźiećie
poddáni tym, którzy was máia w
Pan.
5. Ieśli w przykazaniach moich nienawiści, będźiećie ućiekać clioć
chodźić będźiećie, á mandaty moie was nikt gonić nie będźie.
18. A ieśli áni ták nie usłuchacie
zachowaćie y wypełnicie ie,
4. Dam wam dżdże czasów swo mie, przydam karania waszego
ich, á ziemia da urodzay swóy, y śieilmiorako dla grzechów waszych,
19. Y zetrę pychę zatwardzenia
owocu.drzewa pełne będą.
ó. Zaymie młódźba żniwa zbie waszego. Y dam wam niebo z wierz
ranie winá, á zbieranie winá ná- chu iáko żelazo, á źieinie miedźiadeydźie siew:’ y będźiećie ieść chleb na.
20. Wniwecz póydźie praca wa
wasz w sytości, y bez strachu miesz
sza, nie da źiemia pożytku, áni
kać będźiećie w źiemi wászéy.
6. Dam pokóy ná granicach wa drzéwá dadzą owoców.
21. Ieśli chodźić będźiećie prze
szych: będźiećie spać, á nie będźie
ktoby przestraszył. Odóymę zlé ciwko mnie, á nie zechcećie mię
zwierzę: á miecz nie przéyd^ie gra słuchać, przydam kaźni wászéy
śiedmiorako dla grzechów w aszych:
nic waszych.
7. Bedźiećie uganiać nieprzyiaćio- • 22. Y puszczę náwas bestiie pol
ne, któréby poiádly was y dobytek
ły wászé, y upádna przed wami.
8-. Będą gonić pięć waszych sto wász,y przywiodły do trochy wszy
obcych, á sto z was dźieśięć tysięcy: tko, á drogi wászé żeby spustoszápolega nieprzyiaćiele wászy mie
2J. A iesliż áni ták nie będźiećie
czem przed oczymá wászéini.
9. Weyźrzę na was y rozkrzewię, chcieć przyiąć karnośći, ále przerozmnożycie sie, y utwierdzę przy ćiwko mnie póydźiećie:
24. Ia też przećiwko wam prze
mierze moie z wami.
10. Będźiećie ieść nastárszé sta ciwny póydę, y uderzę was śiedmrych rzeczy, á staré gdy nowé na kroć dla grzechów waszych,
25. Y przywiodę ná was miecz
staną wyrzucicie.
11. Postawię przybytek móy w mszczący sie przymierza mego. A
pośrzodku was, á nie odrzuci was gdy ućieczećie do miast, puszczę po
wietrze między was, y będźiećie po
duszá moiá.
12. Będę chodźił między wami, y dáni w ręce nieprzyiaćielskió,
26. Gdy złomie podporę chleba
będę Bogiem waszym, á wy będźie
wászégo: ták iż dźieśięć niewiast
ćie ludem moim.
15. la Pan Bóg wasz, którym záraz w iednym piecu będą piec
was wywiódł z źiemieAegyptianówT, . chléb,, y będą ji oddawać pod wray będźiećie ieść á nie naiećie
żebyśćie im nie-służyli, y którym
połamał łańcuchy sziy waszych, sie.
27. A ieśli áni przez to nie usłużebyśćie prosto chodźili.
14- A ieśli mię nie usłuchaćie, y chaćie mię, ale póydźiećie przećiw
nie zachowaćie wszytkich przyka ko mnie:
28. Y ia póydę przećiwko wam,
zań moich,
15. Ieśli wzgardźićie práwá moie, w zapalczywośći przećiwnóy, y ska
y sądy moie lekce poważycie, áby- rżę was śiedmią plag dla grzechów
śćie nie uczynili tego com ia posta waszych:
nowił, y wniwecz obróćićie przy
29. Ták iż będźiećie ieść ćiała sy
nów waszych, y córek waszych.
mierze moie:
16. la też wam to uczynię: Na
30. Popsuię wyżyny waśze, y bał
wiedzę was prędko ubóstwem y go- wany połamię, Padniećie między
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obáliny bałwanów waszych, y bę grzechy swoię, iż odrzucili sądy mo
dźie sie brzydziła wámi duszá mo- ie, y práwá moie wzgardzili.
44- Wszakże též gdy byli w źiemi
iá’51. Ták bárzo, iž miástá wászé nieprzyiaćielskiey, nie do końcam
obrócę w pustynią, y spustoszę ich odrzućił, á nim ich ták wzgar
świątnice wászé, y nie prziymę dził, żeby wyniszczeni byli, y żewięcey wonności nawdźięczniey- bych zrzućił przymierze moie z ni
mi. lam bowiem iest Pan Bóg ich,
széy.
32. Y popsuię ziemię wasze, y
45. Y wspómnię ná przymierze
zdumiéia sie nád nią nieprzyiaćiele moie dawne, kiedym ie wywiódł z
wászy, gdy będą w niéy mieszkać. źiemie Aegyptskiéy przed oczyma
53. A was rozprószę między na narodów, abym był Bogiem ich. Ia
rody, y dobędę mieczá zá wámi, y Pan. Teć są sady, y przykazania, y
hędźie źiemia wászá pusta, á miá práwá, któré dał Pan między sobą
stá wászé zburzone.
á między syn mi Izráelowymi ná gó
34. Tedy sie będą podobały źiemi rze Sinái, przez ręce Moyzészowé.
Sabaty iéy, po wszytkié dni pustek
iey: kiedy będźiećie
ROZDZIAŁ XXVII.
35. W źiemi nieprzyiaćielskiey,
Obietnice y śluby rozmaite: tudźiei
będźie sobotowała, y odpocznie Sa y wypełnienia ich, y dźieśiećin pła
baty pustek swoich: przeto že so cenie.
bie nie odpoczęła w Sabaty wasze,
1. Y mówił*Pan do Moyzészá, rzegdyśćie mieszkali ná niéy.
36. A którzy z was zostaną, dam kąc:
2. Mów synóm Izráelowym, y
strach do serca ich w źiemiach
nieprzyjacielskich, przestraszy ie rzeczesz do nich: Człowiek który
chrzęst listu lecącego, y ták będą uczyni ślub, á poślubi Bogu du
ućiekać iáko przed mieczem: będą szę swoię, pod szacunkiem da okup.
5. Ieśli będźie mężczyzna od dwupadać choć ich nikt nie goni,
37. Y pád nie káždy ná brátá swe dźiestego roku, áz do sześćdźieśiątego, iáko ućiekaiacy przed woyną, ża go roku: da pięćdźieśiąt syklów sre
den z was nie będźie sie śmiał sprze- bra wedle kośćielney wagi:
4. Ieśli niewiasta, trzydzieści.
ćiwić nieprzyiaćielowi:
5. A od piątego roku áž do dwu38. Poginiećie między pogány, y
dźiestego, mężczyzna dá dwadźiepoié was źiemia nieprzyiaćielska.
3g. A ieśli y z tych niektórzy zo śćia syklów, niewiasta dźieśięć.
6. Od iednégo mieśiaca, aż do
staną, uschna w nieprawość!ách
swroich; w źiemi nieprzyiaćioł swo piątego roku, zá mężczyznę dadzą
ich, y zá grzechy oyców swych y pięć syklów: á zá żeńsczyznę trzy.
7. Mężczyzna w sześćidźieśiąt lat
swoię, utrapieni będą.
40. Aż wvznáia nieprawośći swo- y dáléy, da piętnaśćie syklów, nie
ie y przodków swoich, którémi wy wiasta dźieśięć.
8. Ieśli będźie ubogi, á szacunku
stąpili przećiwko mnie, y chodźili
oddać nie będźie mógł: stanie przed
sprzeciwiáiae mi sié.
41. Chodzić tedy y ia będę prze kapłanem, á ile on oszácuie, y obaćiwko im, y w wiodę ie do źiemie czy że może oddać, tyle da.
9. Ale bydlę, któré może bydź onieprzyiaćioł ich, aż sie zawstydźi
nieobrzezáné serce ich: tóż sie mo fiárowáné Pánu , ieśliby kto ślu
bował, święte będźie,
dlić będą zá niezbożnośći swoię.
10. Y nie hędźie mogło bydź od
42 Y wspómnię ná przymierze
moie, którém uczynił z Iákobem, y mienione, to iest, áni lepszé zá gor
z Izáákiem, y z Abrahámem. Y sze, áni gorsze zá lepszé: á ieśli
^odmieni, y to któré iest odmienione,
wspómnię též ná źiemie,
43. Która będąc od nich opuszczo y ono zá któré odmienione iest, bę
na, będźie sie sobie podobała w dźie poświęcone Pánu.
11. Bydlę nieczyste któré Pánu
świętach swoich, ćierpiac pustki
dla nich. A oni będą sie modlić zá ofiarowane bydź nie może, ieśliby
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kto szlubił, będźie przywiedzione lat áž do Iubileuszá cenę, y da ten
przed kaplanův
który ią był szlubił Pánu.
12. Który osądziwszy ieśli dobré
24. A w Iubileuszu wróci sie do
iest ábo zlé, ustawi zapłatę.
pierwszego Páná, który ie był przę
15. Którą będźieli obciął dać ten dą!, y miał ie w dziale maięlnośći
który ofiáruie: nádda nad oszacowa swoiéy.
nie piątą cześć
23. Wszelki szacunek będą wa
14. Człowiek ieśli szlubi dóm żyć syklem Świątnice. Sykiel ma
swóy, y poświęći Pánu, ogląda ji dwadźieśćia pieniędzy.
káplan ieśli iest dobry ábo zły, y
26. Pierworodnych, któré należą
wedle ceny, która od niego postano Pánu, żaden niemoże poświęćić, ani
wiona będźie, przedan będźie.
szlubić, bądź wół, bądź owcá, Fań
15. Lecz ieśli ten który szlubił skie są.
będźie ji chćiał odkupić, da piątą
27. A ieśli iest bydlę nieczyste,
część bszácowánia nád zwysz, y bę odkupi ten który ofiarował, według
dźie miał dóm.
szacunku twego, y nádda piątą część
16. A ieśli rolą ośiadlośći swóy ceny. Ieśli nie będźie chćiał odkupić,
szlubi y poświęci Pánu: według przedáné będźie innemu zá cokol
miary zaśiwku będźie szacowana wiek od ćiebie będźie oszacowane.
céná, ieśli trzydźiesta korcy jęczmie
28. 'Wszelkie co poświęcone bę
nia zaśiówaią ziemię, zá pięćdzie dźie Pánu, bądź człowiek, bądź by
siąt syklów srébrá ma bydź prze- dlę, ábo rola, nie będźie przedano,
dána.
áni będźie mogło bydź odkupiono.
17. Ieśli záraz od roku zaczętego Cokolwiek raz będźie poświęcono,
Iubileuszá poślubi rolą, zá co może święte świętych będźie Pánu.
stać, zá to będźie oszacowana.
2y. Y wszelkié poświęcenie, które
18. Ale ieśli wyszło nieco czásu: ofiáruie człowiek, nie będźie odku
kapłan poráchuie pieniądze według pione, ále śmiercią umrze.
liczby lat, któré ieszcze zbywáia aż
30. Wszytkié dźieśięćiny źiemie,
do Iubileuszá, y wytrącono będźie choć ze zboża, choć y z owocu drze
z zapłaty.
wá, Pańskie są, y iemu sie poświę19 A ieśli będźie chćiał odkupić caią.
rolą, ten który ią szlubił, nádda piątą
31. Ieśli kto chce odkupie dźieśię
część oszacowanych pieniędzy, y ćiny swoię, nádda piata część ich.
otrzyma ią.
32. Wszytkich dźieśięćin wołu, y
20. Lecz ieśli nie będźie chćiał owce, y kozy, któré przechodzą pod
odkupić, ále komu inszemu bedźie laską pástérzowa, cokolwiek dźiezaprzedana: iuż wiecéy ten który śiatć przydźie, poświęcone Pánu bę
ią szlubił, odkupić iéy nie będźie dźie.
mógł.
55. Nie będą wybierać áni dobrego
21. Bo gdy przydźie dźień Iubileu- áni złego, áni innym będźie odmie
szu, będźie poświęcona Pánu, á ma nione: Ieśli kto odmieni, y to co sie
jętność poświęcona do práwá należy odmieniło, y zá co sie odmieniło,
kápláiiskiégo.
będźie poświęcone Pánu, y nie bę
22. Ieśli pole kupione iest, á nie dźie odkupione.
z oyczystéy ośińdłośći, poświęcone
34. Té są przykazania, któré robędźie Pánu:
skizał Pan Moyzészowi do synów
Zráchuie
25.
kapłan w edług liczby Izraelowych ná górze Sinai.
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ROZDZIAŁ I.
Wyliczenie pocztów dwanaście z
pokolenia synów izraelskich; d syno
wie Lewi ku służbie kośćielney odłą
czeni, y nuznuczeni.

1. Y mówił Pan do Moyzészá ná
puszczy Sinai w przybytku przymie
rza, pierwszego dniá miesiacá wtórégo, roku wtórégo po wyszćiu icli
z Aegyptu, rzekąc:
2. Zbierzćie summę wszylkiégo
zgromadzenia synów Izráelowych.
według rodzáiów y domów ich y
imiona każdego, cokolwiek iest płći
męzkiey,
3. Od dwudziestu lat y wysszéy,
wszystkich mężów mocnych w
Izraelu, á policzyćie ie według huf
ców ich, ty y Aaron.
4- A z wámi będą kśiazęta poko
lenia y domów w rodzinach swych,
5. Których té są imioná. Z Ruben,
Eli sur syn Sedeur.
6. Z Simeon , Sálámiel syn Surysáddái.
7. Z Iudá, Náásson syn Aminádáb.
8. Z Issáchár, Náthánáél syn
Suar:
g. Z Zábulon, Eliáb syn Helon.
10. A synów lozephowych z Ephraim Eíisámá syn Amiud. Z Mánásse, Gámáliel syn Phádássur.
11. Z Beniamin, Abidan syn Ge
deonów.
12. Z Dan, Ahieser syn Ammisádái:
13. Z Aser, Phegiel syn Ochran.
14- Z Gad, Eliazáph syn Duel.
15. ZNephtali, Ahirá syn Enan.
16. Ci nazacnieyszy kśiazęta lu
du w pokoleniach y w rodzáiách
swoich, y głowy woyska IzraeloWégo:
17. Któré wźięli Moyzész y Aaron
ze wszystkim mnóstwem pospól
stwa:
18. Yzgromadzili pierwszego dniá
mieśiaca wtórégo, popisuiac ie we
dług rodu, y domów , y fámiliy, y
głów, y imión każdego, od dwudzie
stego roku y wysszéy,

19. lako był przykazał Pan Moyzészowi. Y policzeni są ná puszczy
Sinai.
20. Z Ruben pierworodnego Izráelowego, według rodów, y fámiliy, y
domów ich, y imión káždéy głowy, ,
wszy tkiéy płći mezkićy od dwudzie
stego roku y wysszéy, wychodzących
ná woynę,
21. Czterdźieśći y sześć tysięcy y
pięćset.
22. Z synów Simeon według ro
dzáiów, y familiy, y domów rodzin
ich , policzeni są po imionach y
po głowach każdego, wszylkiéy mę
żczyzny od dwudziestego roku y
wysszéy, wychodzących ná woynę,
23. Pięćdźieśiąt y dźiew'ięć tyśięcy
y trzysta.
24. Z synów Gad, według ro
dzáiów, y fámiliy, y domów' rodzin
ich, naliczeni sa po imionach ka
żdego od dwudziestu laty wysszéy,
wszyscy którzyby ná woynę wy- .
chodzili,
25. Czterdźieśći y pięć tyśięcy,
sześćset y pięćdźieśiąt.
26. Z synów Iudá , według ro
dzáiów, y fámiliy y domów rodźin
ich po imionach káždégo, od dwu
dziestego roku y wysszéy, wszyscy
którzy mogli ná woynę wychodźić,
27. Naliczeni są śiedmdźieśiąt y
cztery tyśiące, y sześćset.
28. Z synów Issáchár, według ro
dzáiów, y fámiliy, y domów rodźin
ich, po imionach káždégo, od dwu
dziestego roku y wysszéy, wszyscy
którzyby ná woynę wychodźili,
29. Naliczeni są pięćdźieśiąt y
cztery tyśiące y czterysta.
30. Z synów Zábulon, według ro
dzáiów. y fámiliy, y domów rodźin
ich, náliczeni sa po imieniu káždégo,
od dwudźiestćgo roku y wysszéy,
wszyscy którzy mogli ná woynę
wychodzić,
31. Pięćdźieśiąt y śiedm tyśięcy,
y czterysta.
32. Z synów Iozeph, z synów Ephraiin, według rodzáiów, y fámiliy,
y domów rodźin ich, náliczeni są
po imieniu káždégo, od dwudziestego
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roku y wysszéy, wszyscy którzy
48. Y mówił Pan do Moyzészá,
mogli ná woynę wychodzić,
rzekąc:
35. Czterdzieści tysięcy, piećset.
4g. Pokolenia Lewi nie licz, y nie
34- A z synów Mánásse, według położysz summy ich z syn mi Izra
rodzáiów, y fámiliy, y domów ro el o w ćmi:
dzin ich, popisani są po imieniu
5o. Ale ie postanów nád przyby
każdego, od dwudziestego roku y tkiem świadectwa, y wszytkim na
wýsszéy , wszyscy którzy mogli ná czyniem iego, y cokolwiek ku cćerewoynę wychodzić,
moniam należy. Ci nosić będą przy
35. Trzydzieści dwá tysiąca, dwie bytek , y wszytko naczynie iego: y
ście.
będą w posługowaniu , y w około
36. Z synów Keniami nowych, przybytku obozem sie położą.
według rodzáiów , y fámiliy, y do
ói. Gdy będźiećie mieć ćiągnąć,
mów rodzin ich, naliczeni są Lewitowie przybytek składać będą:
imionmi każdego, od dwudziestego á gdy sie obozem położyć, postawią:
roku y wysszey, wszyscy którzy á któby obcy przystąpił, zabit bę
inogli wychodzić ná woynę,
dźie.
37. Trzydzieści pięć tysięcy, czte
52. A synowie Izráelowň będą
rysta.
stać obozem, każdy wedle hufców,
38. Z synów Dán , według rodzá y pułków, y wóysk swoich.
iów, y fámiliy, y domów rodzin ich,
55. A Lewitowie wkoło przybytku
naliczeni są każdego imieniem, od namioty rozbiiać będą, áby nie przy
dwudziestego roku y wysszey, wszy szedł gniéw ná zgromadzenie synów
scy którzy mogli ná woynę wycho Izráelowych, y będą czuć ná straży
przybytku świadectwa.
dzić,
5g. Sześćdźieśiąt, dwá tysiąca,
54- Uczynili tedy synowie Izrae
śiedmset.
lowi wedle wszytkićgo, co był przy
4q. Z synów Aser, według rodzá kazał Pan Moyzćszowi.
iów, y fámiliy, y domów rodzin ich,
ROZDZIAŁ II
naliczeni są po imionach każdego
od dwudziestego roku y wysszey,
Które pokolenie nd którey stronie
wszyscy którzy mogli wyniść ná swidta midło położyć obóz stvóy
woynę,
przy przybytku świadectwu, wyli
41. Czterdźieśći tyśięcy y tysiąc, czywszy wszystkie kśiązeld, opisuie.
pięćset.
42. Z synów Nepbtháli, według
1. Y mówił Pan do Moyzészá y
rodzáiów , y fámiliy, y domów ro Aarona, rzekąc,
dzin ich*, naliczen i są imieniem ka
2. Każdy wedle hufców, znaków
żdego, od dwudziestego roku y wy y chorągwi,y domów rodźin swoich,
sszéy , wszyscy którzy mogli wy obozem sie położą synowie Izrae
chodzić ná woynę,
lowi w około przybytku przymie
43. Pięćdziesiąt trzy tysiące, czte rza.
rysta.
3. Ná wschód słońca Iudás rozbiie
44- Ci są, któré policzyli Moyzćsz namioty , według hufców woyská
y Aaron, y dwanaście książąt Izrael swoiego: á będźie Hetmanem synów
skich , każdego według domów ro iego fráhásson syn Aminadáb
4. A wszytka summá ludu woiendzáiów ich.
45. Y była wszytka summá sy négo z pokolenia iego, śiedmdźieśiąt
nów izráelowych według domów, y y cztery tyśiące, y sześćset.
5. Podle niego położyli sie obozem
fámiliy ich, od dwudziestego roku y
wysszey, którzy mogli wychodzić pokolenia Issáclťár, którego Hetman
ná woynę,
był Náthánáel syn Suár,
6. A wszystek poczet żołnierzów
46. Po sześć kroć sto tyśięcy y
trzy tyśiące mężów, pięćset y pięć— iego, piećdźieśiąt cztéry tyśiące,
czterysta
dźieśiąt.
•
7. W pokoleniu Zabul on Hetma
47. Lecz Lewitów w pokoleniu
fámiliy swoich, nie liczono z nimi. nem był Eliáb syn Hel on.
9*
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8. Wszytko z pokolenia iego woj żyli sie obozem synowie Dan, któ
sko żołnićrzów, pięćdźieśiąt śiedm rych Hetman był Ahiezer syn Amtysięcy, czterysta
misaddai.
q. Wszytkich których w obozie
26. Wszytko woysko żołnićrzów
lud y naliczono było, sto ośmdźieśiąt, iego którzy są policzeni , sześćsześć tyśięcy, czterysta: á wedle dźieśiąt, dwá tyśiąca, śiedm set.
hufców swoich pierwszy wynida.
27. Rodle niego rozbili namioty
10. W obozie synów Ruben ku z pokolenia Azer: których Hetman
południowóy stronie,Hetmanem bę był Rhegiel syn Ochran.
dzie Elisur syn Sedeur,
28. Awszytko woysko żołnierzów
11. Awszytko woysko żółnićrzów iego którzy policzeni są, cztćrdźieiego którzy są policzeni, czterdzieści śći tyśięcy, ty siać, pięćset.
sześć tysięcy, pięćset.
29. Z pokolenia synów Nephtháli
12. Rodle niego obozem sie poło Hetman był Aliirá syn Enán
żyli z pokolenia Simeon: których
5o. A w szytko woysko żołnićrzów
Hetman był Sálámiel syn Surysádái: iego, pięćdźieśiąt trzy tysiące cztery
13. A wszytko woysko żołnić- sta.
rztwá iego , któré policzono , pięć
31. Wszytkich policzonych w
dźieśiąt, dziewięć tyśięcy, trzysta.
olioźie Dan było sto pięćdźieśiąt
14- W pokoleniu Gad, Hetma śiedm tyśięcy, sześćset: á ostatni
nem był Eliazapli syn Duel:
pociągną.
15. A wszytko woysko żołnić
32. Tá liczbá Synów Izraelowych
rzów iego, którzy są policzeni , według domów rodzin ich , y we
ęztćrdźieśći pięć tyśięcy, sześćset, dług hufów rozdźielonćgo woyskń,
pięćdźieśiąt.
po sześć kroć sto tyśięcy,trzy lyśiącć,
16. Wszytkich popisanych w obo- pięćset, pięćdźieśiąt.
źie Ruben, sto pięćdźieśiąt tyśięcy,
33. A Lewitów nie liczono między
tysiąc, czterysta, pięćdźieśiąt w hu- syny Izráelowymi: ták bowiem był
fiech swoich: wewtórym rzędźie po przykazał Fan Moyzészowi.
ciągną.
34. Y uczynili synowie Izraelowi
17. A podniosą przybytek świade wredle w szytkiégo co był Pan wska
ctwa według urzędów Lewitów y zał. Stanowili sie obozem według
hufców ich, iáko podnieśion będźie hufów swoich , y ćiągnęli według
ták też y złożon, każdy wedle mieysc fámiliy y domów oyców swoich.
y porządków swoich ćiągnąć bę
dźie.
ROZDZIAŁ III. .
18. Ku zachodni ćy stronie bedźie
Lewity Pan ku posłudze swćy Zoobóz synów Ephráim, których'Het
śćielney na mieysce pierworodnych
man był Elisáiná syn Am mi ud:
synów ludu Izraelskiego wezwał, y
19. Wszytko woysko żołnićrzów obrał, y policzyć kazał: Kśiązętd
iego , którzy są policzeni, cztćr- im y posługi własne naznaczył.
dźieśći tyśięcy pięćset.
20. A z nimi pokolenie synów
1. Te są rod/.áie Aaroná y Moy
Mánásse , których Hetman był Gá- zészá, w dźićń którego mówił Pan
máliel syn Phádássur.
do Moyzészá ná górze Sinái.
21. A wszytko woysko żołnićrzów
2. A tć imiona synów Aaronoiego, którzy są policzeni, trzydźie- wych: pierworodny iego Nádáb, pośći y dwá tyśiąca, dwieście.
tym Abiu, y Eleázár, y llháinár.
22. W pokoleniu synów Beniamin
3. Té imiona synów AaronoHetman był Abidan syn Gedeonów: wych kapłanów których pomazano,
20. A wszytko woyskożołnićrzów y których ręce napełniono y po
iego którzy popisani są, trzydzieści święcono, áby kapłański urząd spra
pięć tyśięcy, czterysta:
wowali.
•
24. Y wszytkich policzonych w
4. Nádáb bowiem y Abiu pomarli,
oboźieEphráim, sto ośm tyśięcy sto gdy ofiarowali ogień obcy przed
w liufiech swoich: ći pociągną trzeci. obliczem Pańskim ná puszczySinái,
ŁÓ. Ku północnćy stronie poło bez potomstwa: y odprawowáli ká-
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plański urząd Eleázár y ithámár
25. A będą mieć straż w przyby
przed Aaronem oycem swoim.
tku przymierza,
5. Y mówił Pan do Moyzészá,
26. Sam przybytek y przykryćić
rzekąc.
iego, zasłonę, która záciagáia prze6. Przywiedź pokolenie Lewi, y dedrzwiámi przykryćia przymierza,
postaw przed oczyma Aarona ka y opony śieni, oponę téz, którą za
płana , áby mu służyli ,
wieszała w weszćiu śieni przyby
7. Y strzegli y pilnowali cokol tku, y cokolwiek do służby ołtarza
wiek należy do służby zgromadzenia należy, powrozy przybytkowi y
przed przybytkiem świadectwa,
wszytki é statki iego.
8. Y niech strzegą naczynia przy27. Rod Kááth, będzie miał lud
hytkowego, służąc ná posłudze iego. Amrámity, y lesáárity, yHebronity,
Y dáruiesz Lewity,
y Ozyelity. Teć są domy Káátliitów,
g. Aaronowi y synóm iego, którym policzone po imionach swoich,
dáni są od synów Izráelowych. A
28. Wszytkich rodzáiu męzkićgo,
Aaroná y syny iego postanowisz nád od iednégo kśiężyca y wysszéy, ośm
służbą kapłańska.
tyśięcy, sześćset: będą mieć straży
10. Obcy, któryby ku posługowa- Swiątnice,
fiiu przystąpił, umrze.
29. Y położą sie obozem ná połu
11. Y mówił Pan do Moyzészá, dniową stronę,
rzekąc:
30. A Hetman ich będźie Elisa12. lam wźiał Lewnty od synów phan syn Oziel,
Izráelowych miasto wszelkiego pie
31. Y będą strzédz skrzynie, y sto
rworodnego otwarzáiacégo żywot łu, y lichtarza, ołtarzów y naczynia
między syny Izráelowymi, y będą Swiątnice,którémi służbę sprawuią,
Lewitowie moi.
« .
y zasłony, y wszelki takowy sprzęt.
13. Bo móy iest każdy pierworo
32. A Hetman Hetmanów Lewi te
dny: odtąd iakóm pobił pierworo ki cli Eleázár syn Aaroná kapłana
dne w źiemi Aegyptskiéy, poświęci będźie nád strażnikami straży Świa
łem sobie cokolwiek sie pierwszego tu i ce.
rodzi w Jzráelu od człowieka aż do
33. A od Meráry będą ludowie Mobydlečiá, moi są: la Pan.
holitowie y Muzytowie, policzeni
14. Y mówił Pan do Moyzészá ná imionmi swymi:
^puszczy Sinai rzekąc:
34. Wszytkich rodzáiu męzkićgo,
15. Policz syny Lewi według do od iednégo mieśiaca y wysszéy, sześć
mów oyców ich, y fámiliy, każdego tyśięcy, dwieśćie.
mężczyznę od iednégo miesiąca y
35. Hetman ich Suriel, syn Alńwysszéy.
haiel: ná póluocnéy stronie, obozem
16. Policzył Moyzész iáko Pan sie położą.
przykazał,
36. Pod ich strażą będą deszczki
17. Y naleźieni są synowie Lewi przybytkowć, y drążki, y słupy, y
po imionach swych: Gerson y Kááth podstawki ich, y wszytko co ku táy Meráry.
kowéy służbie należy:
18. Synowie Gerson: Lebni y Seinei.
37. Y słupy sienne w około z pod
19. Synowie Kááth: Amrajn y Ie- stawkami swémi, y kołki z powro
saar, Hebron y Ozyel.
zami.
20. Synowie Merary: Moholi y
58. Stanowić sie -.obozem będą
Musy.
przed przybytkiem przymierza, to
21 Od Gersona były dwie familie, iest, ná wschód słońca, Moyzész y
Lebnitska y Semeyska:
Aaron z syny swémi, trzymáiac
22. Których náliczono ludu płći
straż Swiątnice w pośrzodku synów
męzkiey, od iednégo mieśiaca y wys Izráelowych. Ktokolwiek obcy przy
széy, śiedm tyśięcy y pięćset.
stąpi, umrze.
20. Ci zá przybytkiem klaśdź sie
3g. Wszytkich Lewitów, które
obozem będą, ná zachód słońca
policzyli Moyzész y Aaron wedle
24. Pod Hetmanem Eliasaph sy
przykazania Pańskiego, według do
nem Lael
mów ich, rodzáiu męzkićgo, od mić-
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śiąca jednego y wysszey, było dwá- széy áž do piećdźieśiątćgo roku:
dźieśćia dwá tyśiaca.
wszytkich którzy wchodzą áby stáli
40. Y rzekł Fan do Moyzészá: Po y służyli w przybytku przymierza.
licz piénvorodné płći męzkićy z sy
4. Tá iest służba synów Kááth:
nów izraelowycli, od iednégo mie do przybytku przymierza y do Świę
siąca y wysszey, y będźiesz miał tego Świętych,
summę ich.
5. Wnidźie Aaron y synowie iego,
41. V weźmiesz mi Lewity mia gdy sie będźie miał ruszyć obóz, y
sto wszytkich pierworodnych sy zćymą zasłonę, która wisi przedenów Izráelowych: lam iest Pan: y drzwiámi, y uwiną w nie skrzynię
bydło ich miasto wszego pierworo świadectwa,
dnego bydła synów Izráelowych.
t). Y okryią zaś przykry ćiein z
42. Policzył Moyzćsz iako był Pan skór fiołkowćy farby, y rozćiagna ná
irzykazał, pierworodne synów Izráe- wierzchu przykryćie wszytko z hia
owych.
cyntu, y założą drążki.
7. Stół též pokładania obwiną
43. Y było mężczyzn wedle imion
swych , od miesiąca iednégo y wys przykryciem z hiacyntu, y pokładą
széy, dwadzieścia dwá tyśiaca, dwie z nim kadźidlnicć y możdzerzjki,
ście, śiedindźieśiąt trzéy.
kubki y czászé do łania ofiar mo
44- Y mówił Pan do Moyzészá, krych: chleb záwsze ná nim będźie:
rzekąc:
8. Y rozćiagna z wierzchu nakry45. Weźmi Lewity miasto pierwo ćie karmazynowe, któré zaś nakryią
rodnych synów Izráelowych: y by przykryciem z skór fiołkowćy maści,
dło Lewitów miasto bydła ich, y bę y záwioda drążki.
dą moimi Lewitowie. la iestem Pan.
9. Wezmą leż przykrycie z hia
46. A w okupie dwu set śiedmi- cyntu , którym nakryią lichtarz z
dźieśiąt trzech, którzy przechodzą lampami y kleszczykami, y z ućieliczbę Lewitów z pierworodnych radły iego, y ze wszy Ikim naczyniem
synów Izráelowych,
oliwnym, któré do przyprawienia
47. Weźmiesz po piąći syklów ná lamp są potrzebne:
każda głowę wedle wagi Świątnice.
10. A ná wszytko włożą przykry
Sykiel ma dwadźieśćia pieniędzy.
cie z skór fiołkowćy farby, y założa
48. Y dasz pieniądze Aaronowi y drążki.
synom iego, okup tych którzy są
11. Ołtarz zaśię złoty obwiną onád zwysz.
dźieniem z hiacyntu, y rozćiagna z,
49- rźiął tedy Moyzćsz pieniądze wierzchu dekę z skór fiołkowrey
tych, którzy byli nád zwysz, y któré inaśći, y założą drążki.
odkupili od Lewitów,
12. Wszytko naczynie, którym
5o. Zá pierworodne synów Izráe służą w Świątnicy, obwiną w przylowych, tysiąc, trzysta, sześćdźie- kryćić z hiacyntu, y rozciągną z
śiąt pięć syklów, wedle wagi Swią- wierzchu dekę z skór fiołkowćy
inaśći, y założą drążki.
tnice.
5i. Y dał ie Aaronowi y synom
13. Ale y ołtarz oczyśćią z popio
iego, według słowa , któré mu był łu y obwiną ji odzieniem szárlatnym,
Pan przykazał.
14- Y włożą z nim wszytko na
ROZDZIAŁ IV.
czynie, którego užywáia do służby
Urzędy y uczynności Léivitow po iego, to iest naczynia do brania w
familiach y ndrodźiech ich opisuie y śię ognia, widełki, trzyzebáté wi
dły, haki, y łopaty. Wszytko naczy
rozdaie.
nie ołtarza nakryią deka z skór fioł
1 Y mówił Pan do Moyzészá y kowćy maści, y założą drążki.
Aarona, rzekąc:
15. A gdy uwiną Aaron y sy nowie
2. Weźmi summę synów Kááth iego Świątnice, y wszytko naczynie
z pośrzodku Lewitów według do- iéy, gdy sie będźie ruszał obóz, tedy
mow y fámiliy ich,
wnidą synowie Kááth , áby nieśli
3. Od trzydziestego roku y wys uwinioné: y nie dotkną sie náczy-
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nia Świątnice, áby nie pomarli. Té swéy, y służbę przymiérza świade*
'
*
sa brzemiona synów Kááth w przy ctwá.
31. Té są brzemiona ich: będą no
bytku przymierza:
• 16. Nád któréini będźie Eleázár sić deszczki przybytku y drążki iego,
syn Aarona kapłana: do którego sta słupy y podstawki ich,
rania należy oliwa do przyprawienia
32. Słupy też śieni w około z pod
lamp y zapał złożony, y ofiárá którą stawkami, y z kolkami, y z powro
zawsze ofiáruia, y oleiek námazy- zami ich. Wszytko naczynie y sprzęt
wánia, y cokolwiek do służby przy pod liczba wezmą y ták poniosą.
bytku należy , y wszégo naczynia,
33. Ten iest urząd fámiliy Merárktóré są w Swiątnicy.
czjków, y służba w przybylku przy
17. Y rzeki Tan do Moyzészá y miérza, á będą pod ręką ithámárá
Aarona, mówiąc:
syna Aarona kapłana.
18. Nie wytracayćie ludu Kááth z
34 roli czyli tedy Moyzész y Aa
pośrzodku Lewitów:
ron y przełożeni Synagogi syny
19. Ale to im uczyńcie áby żyli, á Kááth według rodów y domów oy
nie pomarli, ieśli sie dotkną Świę ców ich ,
tych nád Świętymi. Aaron y syno
55. Od trzydźiestu lat y wysszéy
wie iego wnidą, y oni rozłożą robotę áž do pięćdźieśiatego roku, wszy
każdego, y rozdziela co kto ma nieść. stkie którzy wchodzą ná posługę
20. Inszy żadna dwornośćia niech przybytku przymiérza:
nie widzą rzeczy, któré są w Swię36. Y nálázío sie ich dwá tyśiąca,
tnicy, piérwéy niżli ie obwiną, iná- śiedmset, pięćdźieśiąt.
czéy pomrą.
37. Ten iest poczet ludu Kááth,
21. Y mówił Pan do Moyzészá, którzy wchodzą do przybytku przy
rzekąc:
miérza: té policzył Moyzész y Aa
22. Weźmi też summę synów ron, według słowa Pański égo przez
Gerson według domów y fámiliy y rękę Moyzészá.
rodzin ich,
3o. Zliczeni też są y synowie Ger
23. Od trzydźieśći lat y wysszéy son, według rodów y domów oyców
aż do lat piąćidźieśiat. Policz wszy ich,
tkié,którzy wchodzą y służą w przy
3p. Od trzydźiestu lat y wysszéy,
bytku przymiérza.
áž do piąćidźieśiatego roku, wszy
24. Ten iest urząd domu Gersoni- scy którzy wchodzą áby służyli w
tów,
przybytku przymiérza:
25. Aby nosili opony przybytku,
40. Y nálázío sie ich dwá tyśiąca,
y wierzch przymiérza, przjkryćie sześćset, trzydźieśći.
drugié, á nád wszystko zasłonę fio—
41. Ten iest lud Gersonitów, któ
łkowey maści, y zasłonę, która wiśi ré policzyli Moyzész y Aaron wedle
w weszćiu przybytku przymiérza,
słowa Pańskiego.
26. Opony sienne y zasłonę w
42. Policzeni sa y synowieMeráry,
weszćiu, która iest przed przybytki według rodów y domów oyców ich,
em. Wszytko co do ołtarza należy ,
45. Od trzydźiestu lat y wysszey,
powrózki y naczynia poslugowánia, aż do piąćidźieśiatego roku, wszyscy
27. Ná roskazánié Aaronowé y którzy wchodzą do wypełnienia po
synów iego, poniosą synowie Ger rządku przybytku przymiérza: son, y będźie wiedźiał każdy któré44- Y nálázío sie ich, trzy tysiące,
mu ciężarowi ma bydź podległy.
dwieśćie:
28. Tá iest służba fámiliy Gerso45. Ten iest poczet synów Merary,
nitów w przybytku przymiérza, á któré policzyli Moyzesz y Aaron,
będą pod ręką Ithámárá syna Aaro według roskazánia Fańskiego przez
na kapłana.
rękę Moyzészá.
46. Wszyscy którzy policzeni są
29. Syny też Meráry wedle fami
liy y domow oyców ich policzysz , z Lewitów, y któré popisać kazał
30. Od trzydźiestu lat y wysszéy mianowicie Moyzész y Aaron, y
áž do piaćidźieśiąt lat , wszytkich przełożeni Izraelscy, według rodów
którzy wchodzą ná urząd posługi y domów oyców ich,
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47- Od trzydziestu lat y wysszéy, žóná wystąpiła, y wzgardźiwszy
áž do pięćdziesiątego roku, -wcho małżonkiem
dzący ná służbę przybytku, y ná
13. Spałaby z inszym mężem, á tenoszenie brzemion,
goby mąż doznać niemógł, ále táie48. Było wobec ośm tyśięcy, pięć inné iest cndzołoztwo, á świadkami
set ośmdźieśiąt.
niemoże bydź dowiedźione, iż iéy
49- Według słowa Tańskiego po nie zastano w cudzołoztwie:
liczył ie Moyzész, każdego według
14- Ieśli duch podeyzrzenia wzru
urzędu y brzemienia iego, iáko mu szy męża przećiw zenie swéy, która
był Pan przykazał.^
ábo iest splugáwiona, ábo fałszywe
domniemanie ná nię kláda:
ROZDZIAŁ V.
15. Przywiedźie ią do kaplana, y
Nieczystych a plugawych w obozie ofiáruie obiatę zá nię dziesiąta część
nie chowdćy dle precz wyrzucać: spo korca mąki ięczmienney: nie wleie
sób ofiarowania za grzech przez nie- ná nię oliwy, áni włoży kadźidbd/ość uczyniony: Prawo o zdwisney dla: ponieważ ofiárá podeyzrzenia
iest, y ohiátá dochodząca cudzołomiłośći mezd przećiw zenie.
ztwá.
16. Ofiarnie ią tedy kapłan y po
I. Y mówił Pan do Moyzészá,
rzekąc:
stawi przed Pánem.
' 2. Trzykaż synóm Izráelowym ,
17. 1 weźmie wody świętey w na
áby wyrzućili z obozu wszelkiego czyniu glinianym, y trochę źiemie
tredowátégo, y który nasieniem pły ze tła przybj tku wsypie w nię.
nie, y splugawił sie umarłym:
18. A gdy stanie niewiasta przed
3. Ták mężczyznę iáko y niewia obliczem Pańskim, odkryie głowę
stę wyrzuććie z obozu, áby go nie iéy, y włoży ná ręce iey ofiarę wspo
splugáwili gdyżem mieszkał z wami. minania, y obiatę podeyrzenia: á sam
4- Y uczynili ták synowie Izrae będźie trzymał wody bárzo gorzkie,
lowi, y wyrzućili ie z obozu, iáko ná któré ze złorzeczeniem klątew
mówił Pan Moyzészowi.
nakładł.
5. Y mówił Pan do Moýzészá, rze
19. Y poprzyśięże ią y rzecze: Iekąc:
śłi nie spał mąż obcy z tobą yieśliś
6. Mów do synów Izráelowych: nie iest splugáwiona opuśćiwszy ło
Mąż ábo niewiasta gdy uczynią ze że małżonkowó, nie zaszkodząć te
wszytkich grzechów któré sie zwy wody bardzo gorzkie, w którem kłąkły ludziom przygadzác, á przez tew nakładł.
niedbałość przestąpią przykazanie
20. Ale ieśliżeś ustąpiła od męża
Tańskie, y zgrzeszą,
twego, y iesteś splugáwiona, á obco
7. Wyznaią grzech swóy, y odda wałaś z inszym mężem:
dzą same główna rzecz y piata część
21. Tym przeklęctw am podłeżesz:
nád ?wysz onému, przećiw któremu Niechay ćie da Pan ná przeklęctwo,
zgrzeszyli.
y przykład wszystkich w ludźie
8. A ieśliby nie był ktoby odebrał, swoim: niech uczyni, że wygniie łono
dadzą Pánu, y będźie kapłańskie, twoie, á brzuch twóy opuchnąwszy
wylawszy báráná, który bywa ofiá- niech sie rospuknie.
rowan ná oczyśćienić, áby bylá ofia
22. Niechay wnidą wody przeklę
ra u błagał na.
te do brzucha twego, á gdy opu
9. Wszytkié též piérw oćiny, któ chnie żywot, niech wygniie łono. Y
re ofiáruia synowie Izraelowi, na odpowie oná niewiasta, Amen, Ależą do kapłana:
men.
10. Y cokolwiek do Swiątnice ofiá
23. Y napisze kaplan ná kśiążkach
ruia od káždégo, y daią w ręce ka té przeklęctwa, y zmaže ie wodą
płańskie, iego będźie.
bárzo gorzką, ná którą klątew na
II. Y mówił Pan do Moyzészá, kładł,
rzekąc:
24- Y da iéy pić. Którą gdy wy12. Mów do synów Izráelowych, piie,
y rzeczesz do nich: Mąż którégoby
25. Weźmie kapłan z ręki iey ofiá-
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rę podeyrzenia, y podniesie ią przed poświęcenie Bogá iego iest ná gło
Tánejn, y włoży ią ná ołtarz; wszak wie iego.
że ták, że priérwéy,
8. Po wszystkie dni odłączenia
26. Garść ofiary weźmie z tego co swego, świętym będźie Pánu.
ófiaruią y spali ná ołtarzu: y tak da
9. A ieśliby kto umarł naglé przed
pić niewieście wodę bárzo gorzka.
nim, splugáwi sie głowa poświęce
27. Którą gdy wypiie, ieśli splu nia iego: którą natychmiast ogoli
gáwiona iest, á wzgardziwszy męża onegóż dniá oczyśćienia swego , y
cudzolostwá winná, rozóydźie się po zaśię śiódmego,
niéy wodá przeklęctwa, y gdy sie
10. A óśmego dniá ofiáruie paro
brzuch wezdmie, łono wygniie: y synogarlic, ábo dwoie gołąbiąt, ka
będźie niewiasta ná przeklęctwo, y płanowi w weszćiu przymierza
ná przykład -wszytkiemu ludowi.
świadectwa.
20. Ale ieśli nie iest splugáwiona,
11. Y uczyni kapłan iedno zá
będźie bez obrażenia, y dziatki mieć grzéch, á drugié ná całopalenie, y
będźie.
będźie sie modlił zá nim, bo zgrze
29. Tenći iest zakon podeyrzenia. szył nád umarłym: y poświęci gło
Ieśli ustąpi żona od męża swego, y wę iego w on dzień:
ieśli splugáwiona będźie,
12. Y poświęći Pánu dni odłącze
50. A mąż duchem podeyrzenia nia iego, oíiáruiac báránká rocznego
wzruszony, przywiedźie ia przed zá grzéch: wszakże tak, aby dni pier
oblicze Pana, y uczyni iey kaplan wsze w niwecz poszły , ponieważ
wedle wszystkiego co iest napisano: splugáwioné poświęcenie iego.
51. Mąż bez winy będźie, á oná
15. Ten iest zakon poświęcenia.
odniesie nieprawość swoię.
Gdy sie wypełnia dni, któré był ślu
bem postanowił: przywiedźie go do
ROZDZIAŁ VI.
drzwi przybytku przymierza,
14- Ý ofiáruie obiatę iego Pánu,
Poświęcanie y oddawanie Ndzdréyt: żyli o w, y lilóremi słowy łidpldni bárápká rocznego bez mákuly ná
całopalenie, y owcę roczną bez zma
mieli ludźiam błogosławić.
zy zá grzéch, y báránká bez maku
1. Y mówił Pan do Moyzészá ły ofiarę zapokoyna,
Rzekąc:
15. Y kosz chlebów przasnych
2. Mówr do synów Izráelowych, y oliwą zaczynionych, y kreplów bez
rzeczesz do nich. Maż ábo niewia kwasu oliwą pomazanych, y mokré
sta gdy uczynią ślub áby sie poświę ofiary każdego,
cili: y chcą sie Pánu poświęćić:
16. Któré ofiáruie kapłan przed
5. Od winá, y od wszelkiego co Pánem, y uczyni ták zá grzéch iá
upoić może, wstrzymawać sie máia. ko y ná całopalenie.
Octu z winá, y z któregokolwiek
17. A báránká ofiáruie ofiarę za
.innego napoiu, y cokolwiek z iágo- pokoyna Pánu, ofiaruiąc wespół
dy winnéy wytłaczała, pić nie będą: kosz przásnikow y mokré ofiáry
lágod winnych świeżych áni su wedle zwyczáiu powinné.
chych ieść nie będą,
18. Tósz ogolony będźie Názáreus
Ą. To wszytkie dni przez które przededrzwiáini przybytku przymie
Pánu ślubem są poświęceni: coko rza z włosów poświęcenia swego;
lwiek z winnice bydź może: od ró- y weźmie włosy iego y włoży ná
zynki aż do iágodki, ieść nie będą.
ogień który iest podłożony pod ofiarę
5. Przez wszytek czas odłączenia zapokoynych.
iego brzytwa nie przóydźie przez gło
19. Y łopatkę uwarzona báráná,
wę iego, aż wypełni dni przez któré y chléb bez kwasu ieden z kosza,
sie poświęcił Pánu. Świętym hędźie y krepel przásny ieden, y da w ręce
zapuszczeniem włosów' głowy iego. Ná záře u szá, po ogoleniu głowy iego.
6. Przez wszytek czás poświęce
20. Y wźiąwszy ie zaś od niego,
nia swrego do umarłego nie wnidźie, podniesie przed obliczem Pańskim.
7. Ani sie y oycá, y matki, y brá- A poświęcone kapłańskie będą, iá
fą, y siostry pogrzebem zmazę; bo ko mostek, który odłączyć kazano, y
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łopatka. Totym może pić Názáreus łów dál synóm Meráry, według
urzędów y służby ich, pod ręką
■wino.
21. Tenći iest zakon Názáreuszá, Ithámárá syná Aarona kapłana.
g. A synóm Kááth nie dał wozów
kiedy ślubi obiatę swa Fénu czásu
poświęcenia swego, oprócz tego co y wołów: bo w Swiątnicy służą, á
naydźie ręka iego wedle tego iáko brzemiona ná swych rámiónách no
był ná umyśle ślubił, ták uczyni ku szą.
10. Ofiarowały tedy książęta ná
Wykonaniu poświęcenia swego.
22. Y mówił Fan do Moyzészá, poświecenie ołtarza w dźień, które
go iest pomazány, dar swóy przed
rzekąc:
23. Mów Aaronowi y synóm iego: ołtarz.
11. Y rzókł Pan do Moyzészá:
Ták błogosławić będźiećie synóm IKażde kśiążę każdego dniá niech
zráelowym, y rzeczećie im:
24. Niechayći Tan błogosławi, y ofiáruie dáry ná poświęcenie ołta
rza.
niechay ćię strzeże.
12. Atak piérwszégo dniá ofiaro
25. Niech pokaże Pan oblicze swo
je tobie, y niech sie zmiłuie nád to wał dar swóy Náhásson syn Amibą.
nádáb z pokolenia Iudá,
13. A były w nim miska srebrna,
26. Niech obroći Fan twarz swoię
która ważyła sto y trzydźieśći sy
ku tobie, y niech ći da pokóy.
27. Y będą wzywać imienia mego klów, czászá srebrna,máiaca śiedmnád synmi Izráelowymi, á ia im dźieśiąt sjklow wedle wagi Swiątbłogosławić będę.
nice, obie pełne bialéy mąki záczynionéy oliwą ná ofiarę:
ROZDZIAŁ VII.
14- Możdżerzyk z dźieśiąći syk
lów
złotych pełen kadźidłó:
Podurza d ojidry K.źiąząt Isrdel15. Wołu z stáda, y hárána, y bá
słiich wed/ug pokolenia ich, na po
święcanie Przybytku Bożego y Ołta ránká rocznego ná całopaleniem
16. Y kozła zá grzéch:
rza. Pan z Ublagalnie mówi do
17. A ná ofiarę zapokoynych wo
TMoyzćszd.
łów dwá, báránów pięć, kozłów
1. Y stało sie w dźień którego pięć, báiánków rocznych pięć. Tać
dokończył Moyzész przybytku y iest ofiárá Náliássoná syná'Aminá
postawił ji : y namazał y poświę dáb.
18. Wtórégo dniá ofiarował Náćił ji ze wszytkim sprzętem iego,
ołtarz także, y wszytko naczynie tliánáel syn Suár kśiążę z pokole
nia lssáchár ,
iego:
2. Ofiarowały kśiażęta Izraelskie,
19. Miskę srebrna, ważącą sto y
y głowy fámiliy, któré były w każdym
trzydźieśći syklów, czaszę srebrną,
pokoleniu, y przełożeni nád teini, máiaca śiedmdźieśiat syklów -vse
którzy policzeni byli,
dle wagi Świątnice, obie pełne bia
3. Dáry przed Pánem: sześć wo léy mąki oliwą záczynionéy ná
zów przykrytych ze dwunaśćią wo ofiarę :
łów. leden wóz darowało dwoie
20. Możdżórzyk złoty maiacy dźieksiążąt, á każdy po iednym wołu, y śięć sjklów pełen kadzidła:
ofiarowali ie przed przybytkiem.
21. Wołu z stáda, y háraná, y bá
4. Y rzókł Fan do Moyzészá:
ránká tocznego ná całopalenie:
5. Prziymi od nich, áby były
22. Y kozła zá grzéch:
ná posługę przybytku, á dasz ie
23. A ná ofiarę zapokoynych wo
Lewitóm według porządku posługi łów dwu, báránów pięć, kozłów
ich.
pięć, baranków rocznych pięć. Tá
6. A ták przyiawszy Moyzész bylá ofiárá Náthánáela syná Suár.
wozy y woły, oddał ie Lewitom.
24. Trzećiógo dniá kśiążę synów
7. Dwá wozy y czterech wołów
Zábulon Eliáb syn Helon,
dał synom Gerson, według tego iáko
25. Ofiarował miskę srebrne, wapotrzebowali.
zacą sto y trzydźieśći syklów, czá8. Cztéry drugie wozy y ośm wo szę srebrną, máiaca śiedmdźieśiat
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syklów ná wagę Swiątnice, obie peł
45. Wołu z stáda, y hárána, y ba
ne białey mąki oliwą záczynionéy ranka rocznego ná całopalenie:
ná ofiarę :
46. Y kozła zá grzech:
26. Możdżerzjk złoty ważący dźie
47- A ná ofiáry zapokoynych wo
śięć syklów pełen kadzidła:
łów dwu, báránów pięć, kozłow
27. Wołu z stadá, y háraná, y ba pięć, baranków rocznych pięć. Tać
lónka rocznego ná całopalenie.
była ofiárá Eliásáph syna Duel.
28. Y kozła zá grzech:
48. Dniá siódmego kśiążę synów
29. A ná ofiarę zapokoynych, wo Ephráim Elisamá syn. Ammiud,
łów dwu, hárán ów pięć, kozłow
49- Ofiarował miskę srebrną, wa
pięć, baranków rocznych pięć. Tác żąca sto y trzydźieśći syklów, cza
iest ofiárá Eliáb sýná łlelon.
sze srebrna, máiaca śiedmdźieśiąt
30. Dniá czwartego książę synów syklów ná wagę Swiątnice, obie
Buben Elisur syn Sedeur,
pełne białey mąki oliwą záczynio
51. Ofiarował miskę srebrną, wa- néy ná ofiarę:
,
żaca sto y trzydźieśći syklów, cza
50. Możdżćrzyk złoty ważący dźie
szę srebrną, máiaca śiedmdźieśiąt śięć syklów pełen kadźidła:
syklów ná wagę Swiątnice, obie
51. Wołu z stáda, y hárána, y ba
pełne białey mąki oliwą záczynio ranka rocznego ná całopalenie:
néy ná ofiarę:
Ó2. Y kozła zá grzech:
32. JIozdzérz}k złoty ważący dźie
53. A ná ofiáry zapokoynych wo
śięć syklów pełen kadźidła:
łów dwu, báránów pięć, kozłów
53. Wołu z stáda, y hárána, y ba pięć, baranków rocznych pięć. Tać
ranka rocznego ná całopalenie:
była ofiárá Elisám syná Ammiud.
54. Y kozła zá grzech :
54- Dniá óśmego kśiążę synów
55. A ná ofiarę zapokoynych wo Mánásse, Gámáliel syn Thádássur,
łów dwu, báránów pięć, kozłów
55. Ofiarował miskę sróbrną, wa
pięć, baranków rocznych pięć. Tać żącą sto y trzydźieśći svklów, czábyła ofiárá Elisur syna Sedeur.
szę srebrną, máiaca śiedmdźieśiąt
56. Dniá piątego książę synów syklów ná wagę Swiątnice, obie peł
Simeon Sálámiel syn Surysáddái,
ne białey mąki oliwą záczynionéy
37. Ofiarował miskę srebrną, wa ná ofiáre:
żącą sto y trzydźieśći syklów, cza
56. Możdżćrzyk złoty ważący
szę srebrną, máiaca śiedmdźieśiąt dźieśięć syklów pełen kádžidlá:
syklów ná wagę Swiątnice, obie peł
57. Wołu z stáda, y háraná, y ba
ne białey mąki oliwą záczynionéy ranka rocznégo ná cálopalenié:
ná ofiarę:
58. Y kozła zá grzech:
38. Możdżćrzyk złoty ważący dźie
5g. A ná ofiáry zapokoynych, wo
śięć syklów pełen kadźidła:
łów dwu, báránów pięć, kozłów
3g. Wołu z stadá, y hárána, y ba pięć, baranków rocznych pięć. Tać
ranka rocznego ná całopalenie:
była ofiárá Gámálielá syná Thá4ó. Y kozła zá grzech:
dássur.
4.1. A ná ofiáry .zapokoyné wo
60. Dniá dźiewiatego kśiążę sy
łów dwu , báránów pięć, kozłow nów Beniamin, Abidan syn Gedeo
pięć, baranków rocznych pięć. Tać nów',
była ofiárá Sálámiel syna Surysád
61. Ofiarował miskę srebrną, wa
dái.
za ca sto y trzydźieśći syklów, cza
f 42. Dniá szóstego kśiążę synów szę srebrna, máiaca śiedmdźieśiąt
Gad Eliásaph syn Duel,
syklów ná wagę Swiątnice, obie peł
43. Ofiarował miekę srebrną,wa ne białey mąki oliwą záczynionéy
żącą sto y trzydźieśći syklów, cza ná ofiarę:
62. Ý możdżćrzyk złoty ważący
szę srebrną, máiaca śiedmdźieśiąt
syklów ná wasręSwiątnice, obie peł dźieśięć syklów pełen kadzenia:
ne białey maki oliwą záczynionéy
63. Wołu z stáda, y háraná, y ba
ná ofiarę:
ranka rocznégo ná cálopalenié:
44- Możdżćrzyk złoty ważący dźie
64. Y kozła zá grzech:
śięć syklów pełen kadźidła:
65. A ná ofiáry zapokoynych, w<?-
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łów dwu, ."báránów pięć, kozłów
piec, baranków rocznych pięć. Tác
była ofiárá Abidan syná Gedeonowég°66. Dniá dziesiątego kśiążę synów
Dan, Ahiezer syn Ainmisáddái,
67. Ofiarował miskę srebrną, wa
żącą sto y trzydźieśći syklów, cza
szę srebrną, máiaca śiedmdźieśiat
syklów ná wagę Świątnice, obie
pełne mąki oliwą záczynionéy ną
ofiarę:
68. Możdżórzyk złoty ważący
dźieśięć syklów pełen kadźidła:
69. Wołu z stáda, y hárána, y bá
ránká rocznego ná całopalenie:
70. Y kozła zá grzech:
71. A ná ofiáry zapokoynych wołow dwu, báránów pięć, kozłow
pięć, baranków rocznych pięć. Tác
była ofiárá Ahiezer syná Ammisáddái.
72. Dniá iedennastégo kśiążę sy
nów Asser, Thegiel syn Ochran,
73. Ofiarował miskę srebrną, wa
żącą sto y trzydźieśći syklów, cza
szę srebrną, máiaca śiedmdźieśiat
syklów ná wagę Świątnice, obie
pełne białóy mąki oliwą záczynio-*néy ná ofiarę:
74-Możdżórzyk złoty maiący dźie
śięć syklów pełen kadźidła:
75. Wołu z stáda, y hárána, y bá
ránká rocznego ná całopalenie:
76. Y kozła zá grzech:
77. A ná ofiáry zapokoynych wo
łów dwu, báránów pięć, kozłów
pięć, baranków rocznych pięć. Tać
była ofiárá Thegiel syná Ochran, >
78. Dniá dwunastego kśiążę sy
nów Nephtáli, Ahirá syn Enán,
79. Ofiarował miskę srebrną, wa
żącą sto y trzydźieśći syklów, cza
szę srebrną, máiaca śiedmdźieśiat
syklów ná wagę Świątnice, obie
pełne mąki oliwą záczynionéy ną
ofiarę:
, 80. Możdżórzyk złoty ważący
dźieśięć syklów pełen kadźidła:
81. Wołu z stáda, y háraná, y bá
ránká rocznego ná całopalenie;
82. Y kozła zá grzech:
83. A ná ofiáry zapokoynych wo
łów dwu, báránów pięć, kozłow
pięć, baranków rocznych pięć. Táé
była ofiárá Ahirá syná Enán.
84- Té rzeczy ná poświącąnie oł

tarza są ofiarowane od książąt Iz
raelowych,w dźień, którego poświę
ceń iest: misek srébrnych dwánaśćie: czasz srebrnych dwanaście:
możdżórzyków złotych dwanaście:
85. Ták że sto y trzydźieśći sy
klów srébrá miała miska iedná, á
śiedmdźieśiat syklów czaszá iedná:
to iest, wobec wszystkiego naczy
nia ze srébrá syklów dwrá tyśiąca,
cztérystá wagi Świątnice.
86. Możdżórzyków złotych dwánaśćie pełnych kadźidła, po dźieśiąći syklach ważących wagą Swiątnice: to iest wespół złota syklów
sto y dwadźieśćia:
87. Wołów z stáda ná całopalenie
dwanaście, báránów dwanaśćie, ba
ranków rocznych dwanaśćie, y mo
kré ofiáry ich, kozłów dwanaśćie
zá grzéch:
88. Ná ofiáry zapokoynych wołow
dwadźieśćia y cztéry, báránów
sześćdźieśiąt, kozłów sześćdźieśiąt,
baranków rocznych sześćdźieśiąt.Té
rzeczy są ofiárowáné ná poświącńniu
ołtarza, gdy ji pomazano.
89. A gdy wchodźił Moyzész do.
przybytku przymierza, áby sie ráIźil wyrocznicę, słyszał głos mó
wiącego do siebie z ublagalnie, któ
ra była nád skrzynia świódectwa
między dwiema Cherubiny, zkąd
też mawiał do niego.
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ROZDZIAŁ VIII.
TU/eysce, kształt, y stanie lich
tarza: Látá y pošiviqcdnie Letvitow.

1. Y mówił Tan do Moyzészá rze
ką c:
2. Mów Aaronowi y rzeczesz do
niego: Gdy postawisz śiedm lamp,
lichtarz ná stronie południowóy
niech postáwion będźie. To tedy
przykaż, áby lampy ku północy z
przećiwia patrzyły ku stołowi chle
bów pokład nycli: ku téy stronie, ku
któréy sie lichtarz obrócił, świećić
maią.
3. Y uczynił Aaron, y wstawił
lampy ná lichtarz, iáko roskazał
Tan Aloyzószowi.
4- A robotą lichtarza tá bylá ze
złota kowanego, ták słupiec śrzedni,
iáko y wszytko co z obu stron piór
wychodziło; na kształt który uką?
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zał Pan Moyzészowi, ták urobił áby nie było plagi ná lud, ieśliby
lichtarz.
śmieli przystąpić do Świątnice.
5. Y mówił Pan do Moyzészá rze
20. Y uczynili Moyzćsz y Aaron
kąc:
y wszytko mnostwo synów Izráelo
6. Weźmi Lewity z posrzód sy wych z Lewitami co był roskazał
nów Izráelowych, á oczyść ie
Pan Moyzészowi:
7. Wedle tego porządku: Niech
21. Y oczyśćieni są, y wymyli sza
będą pokropieni wodą oczyśćienia, ty swoię. Y podniósł ie Aaron przed
á niech ogolą wszytkié włosy ćiała Pánem, y modlił sie zá nimi ,
swego. A gdy wymyią szaty swe, y
22. Aby oczyśćieni weszli ná
oczyśćieni będą,
urzędy swé do przybytku przymierza
8. Wezmą wołu z stad, y mokrą przed Aaroná y syny iego. lako ro
ofiarę iego, białą mąkę oliwą zaczy skazał Pan Moyzészowi o Lewitach,
nioną, á wołu drugiego z stáda ty ták sie stało.
weźmiesz zá grzech:
23. Y mówił Pan do Moyzészá,
g. Y przywiedźiesz Lewity przed rzekąc:
przybytek przymierza, zwoławszy
24. To iest prawo Lewitów, od
wszytkiégo mnóstwa synów Izráe dwudziestu y piąći lat y wysszey,
lowych.
wchodzić będą, áby służy li w przy
10. A gdy Lewitowie będą przed bytku przymierza.
Pánem: włożą synowie Izraelowi
25. A gdy pięćdźieśiat lat wieku
ręce swé ná nié.
wypełnią, służyć przestaną:
11. Y ofiáruie Aaron Lewity, dar
26. Y będą pomocnikami braćiey
rzed oczyma Pańskimi od synów swćy w przybytku przymierza, áby
zráelowych, áby służyli ná posłu strzegli tęgo co im zlecą, ále robót
dze iego.
samych niech nie czynią. Ták ro
12. Lewitowie też położą ręce swé zrządź! sz Lewitom ná strázéy ich.
ná głowy wołów, z których iednégo
uczynisz zá grzéch, á drugiego ná
ROZDZIAŁ IX.
całopalenie Pańskie, abyś sie mo
Którego czasu przewód obchodzić
dlił zá nimi.
mieli, także y nieczyści, albo podró
13. Y postawisz Lewity przed żni: Obłok obtoczywszy Przybytek
oczyma Aarona y synów iego, y po Hoży, wiódł woyslio Żydowskie.
święcisz ofiarowane Pánu,
14- Y odłączysz z pośrzodku sy
1. Mówił Pan do Moyzészá ná pu
nów Izráelowych, áby byli moi.
szczy Sinái roku wtórégo powyszćiu
15. A polym wnidą do przybytku ich z źiemie Aégyptskiéy, miesiąca
przymierza, áby mi służyli. Y ták pierwszego, rzekąc:
oczyśćisz y poświećisz ie ná ofiarę
2. Niech uczynią synowie Izraelo
Pánu: bo darem darowani mi są oď wi Pháse czásu swego,
synów Izráelowych.
3. Czternastego dniá mieśiąca te
16. Miasto pierworodnych, któré go ku wieczoru, według wszystkich
otwarzáia wszelki żywot w Izrae obrzędów y usprawiedliwienia iéy.
lu wziąłem ie.
4. Y przykazał Moyzćsz synom
17. Moie bowiem są wszystkie Izráelowym, áby uczynili Pháse,
pierworodne synów Izráelowych,
5. Którzy uczynili czásu swego,
ták z ludźi iáko y z bydła. Odedniá, czternastego dniá mieśiąca ku wie
którégom pobił wszelkie pierworo czoru ná górze Sinai. Wedle wszy
dne w źiemi Aégyptskiéy, poświę tkiégo co był roskazał Pan Moyzé
ciłem ie sobie:
szowi, ták uczynili synowie Izrae
18. Y wziąłem Lewity miasto lowi.
wszech pierworodnych synówIzráe
6. Ale oto niektórzy splugáwi en i
lowych:
duszą człowieka, nie mogli czynić
ig. Y darowałem ie Aaronowi y Pháse dniá onego, przystąpiwszy do
synom iego z pośrzodku ludu, áby Moyzészá y Aaroná,
mi służyli miasto Izraela w przyby
7. Y rzekli im: Nie ezyśćiśmy dla
tku przymierza, á modlili sie zá nie, dusze czlowieezéy. Przecz nam
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odeymuią, że nie možem ofiarować
21. Ieśli był obłok od wieczora áž
ofiary Pánu czasu swego między sy do zarania, á wnet ráno odszedł od
ny Izráelowymi?
namiotu, ćiągnęli: á ieśli po dniu y
8. Którym odpowiedział Moyzész: nocy odstąpił, rozbierali namioty.
Postóyćie áž sie poradzę co Pan o
22. A ieśli przez dwá dni ábo przez
was kaze.
ieden inieśiąc ábo dłuższy czás stał
9 Y mówił Pan do Moyzészá rze nád namiotem, mieszkali synowie
kąc:
Izraelowi ná tymże mieyscu, y nie
10. Mów synóm Izráelowym : ruszali sie: ále wnet skoro odstąpił,
Człowiek który będźie nieczystym ruszali obóz.
dla dusze, ábo w drodze daleko, w
20. Ná słowo Pańskie rozbiiáli na
narodzie waszym , niechay czyni mioty y ná słowo iego ćiągnęli: y
1’Jiáse Pánu,
byli na straży Páiískiéy według ro11. Miesiąca wtórégo, czternastego skazánia iego przez rękę Moyzészá.
dniá miesiąca ku wieczoru: z przasnikámi y z polną sałatą ieść będą:
ROZDZIAŁ X.
12. Nie zostawią nic z niego aż do
O użytku l'rąb, nd których trąbie
zarania, y kości iego nie złamią: nie woyskd sie ruszały z tnieyscd: o
wszystek porządek Pháse zácho- przyrodnym Moyzészoicym Hobub,
wáia.
którego sobie przewodnikiem chćiał
13. Ale ieśli kto y czysty iest, y nie mieć, y o podnoszeniu, y składaniu
był w drodze, á przećię nie czynił Przybytku Bożego.
Pháse, bedźie wygładzona duszá oná
z ludu swego: bo ofiáry Pánu nie
1. Y mówił Pan do Moyzészá, rze
ofiarował czásu swego: grzech swóy kąc:
sam ponieśie.
2. Uczyń sobie dwie trąbie srebrne
14- Gość též y przychodzień ieśli kowáné, którémibyá mógł zwoływać
będą u was, uczynią Pháse Pánu, lud, gdy sie ma ruszyć obóz.
według ceremoniy y usprawiedli
3. A gdy w trąby zatrąbisz, zgrowienia iéy. Ustáwá iednász będźie u madźi sie do ciebie wszjtek lud do
was tak przychodniowi iáko y oby drzwi przybytku przymierza.
4. Ieśli raz zatrąbisz: przijdą do
watelowi.
15. Dniá tedy którego postáwion ciebie kśiazęta, y głowy mnóstwa
był przybytek, okrył ji obłok. A od lzráelowégo.
5. A ieśli dłuższe y przerywane
wieczora nád przybytkiem było iáko
trąbienie zabrzmi, ruszą obozy pie
widzenie ogniá áž do zarania.
16. Ták sie dźiało ustawicznie: rwszy, którzy są ná wschód sło
we dnie okrywát ji obłok, á w nocy ńca.
6. A ná wtóré trąbienie y tákoiáko widzenie ognia.
17. A gdy był odjęty obłok, który wész brzmienie trąby, złożą namio
okrywał przybytek, tedy sie ruszali ty, którzy mieszkáia ná południe. Y
synowie Izraelowi: á ná mieyscu kę tymże sposobem y drudzy uczynią,
dy stanął oblok, tám sie obozem po gdy będą trąbić ná ruszenie.
7. Lecz gdy sie będźie miał lud
łożyli.
18. Nároskazánié Pańskie ćiągnę- zgromadźić , będźie prosté brzmie
li, y ná roskazánié iego stanowili nie trąb, á nie przerywáiac brzmieć
przybytek: przez wszytkiedni, przez będą.
8. A trąbić będą synowie Aarono
które stał oblok nád przybytkiem,
wi kapłani w trąby: y będźie tá umieszkali ná tymże mieyscu:
19. A ieśli sie trafiło że przez dłu stávjá wieczna w rodzáiách wági czas trwał nád nim, byli synowie szycll.
9. Ieśli wyciagniećie ná woynę z
Izraelowi ná strażach Pańskich, á
źieinie wászéy ná nieprzyiaćiele,
nie ruszali sie,
20. Ile dni był obłok nád przybyt którzy walczą prećiwko wam: bę
kiem. Ná roskazánié Pańskie rozbi dźiećie trąbić głośno brzmiącemi trą
jali namioty, y ná roskazánié iego bami , y bedźie wspomnienie ná
składali.
was przed Pánem Bogiem waszym:
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27. A w pokoleniu synów Nephdbyśćie byli wyrwani z rak nie
táli, Hetmanem bylAhirá syn Enán.
przyjaciół waszych.
28. Té są obozy y ćiągnienia sy
10. Ieśli kiedy będźiećie mieć
ucztę, y dni święte, y nów mieśią- nów Izráelowych według ufców ich,
ców, trąbić będźiećie trąby nád cało gdy sie ruszali.
29. Y rzekł Moyzész, Ilobáb sy
paleniem, y nád ofiarami zapokoynémi, áby wam były ná wspomnie nowi Ráguelá Mádiánity krewnemu
nie Boga waszego, la Fan Bóg wasz. swemu: Ciągniemy do mieyscá, któ
11. Róku wtórégo, mieśiąca wtó- re nam Pan dać ma: pódź z nami,
régo, dwudziestego dniá mieśiaca żebyśmyć uczynili dobrze: bo Tan
podniósł sie obłok od przybytku obiecał dobrá Izraelowi.
przyiniórza:
30. Któremu on odpowiedział: Nie
12. Y ruszyli sie synowie Izraelo póydę z tobą ,• ále sie wrócę do źie
wi ufcámi swémi z pustynie Sinái, mie swéy, w któréiem sie narodźił.
y położył sie obłok ná puszczy Phá31. A on : Nie opuszczay, pry, nas:
ran,
bo ty wiész ná których mieyscách
13. Y ruszyli obóz pierwszy we- po puszczy obóz stanowić mamy, y
dłus roskazánia Pańskiego przez rę będźiesz przewodnikiem naszym.
kę Moyzészá,
32. A gdy prziydźiesz z námi, co
14- Synowie ludowi z ufcy swé kolwiek nalepszćgó będźie z bo
mi: których Hetman był Náhásson gactw,któré nam Pan da, tobie damy.
33. Ciągnęli tedy od góry Páiískiéy
syn Am i nadáb.
15. W pokoleniu synów Issáchár drógą trzech dni, á skrzynia przy
Hetmanem był Náthánáél syn Suár. mierza Pańskiego szła przed nimi
16. W pokoleniu Zábulon Hetma przez trzy dni, upatruiąc mieysce
nem był Eliáb syn Helon.
obozowi.
17. Y złożony iest przybytek, któ
34. Obłok też Pański był nád ni
ry niosąc wyszli synowie Gerson y mi we dnie gdy ćiągnęli.
Meráry.
35. A gdy podnoszona była skrzy
18. Y ruszyli sie też synowie Ru nia, mawiał Moyzćsz: Powstań Fa
ben ufcámi y porządkami swémi, nie, á niech sie rozprószą nieprzyja
których Hetmanem był Helisur syn ciele twoi, á niech ućiekaią, którzy
ćię nienawidzą, od oblicza twego.
Sedeur.
36. A gdy ia składano mówił: Na
19. A w pokoleniu synów Simeon, Hetmanem był Sálámiel syn wróć sie Pánie do mnpstwá woyská
Surisáddái.
Izraelskiego.
20. A w pokoleniu Gád, Hetma
ROZDZIAŁ XI.
nem był Eliásáph syn Duel.
21. Y ruszyli sie téz Kááthitowie
Zydowie zd szemraniem przććiwko
niosący Swiatnicę. Ták długo przy Panu, ptali otrzymali: Moyzészowébytek nieśiony był , áž przyszli ná go Duchu Pan udzielił śiedmidźieśiąt
mieyśce stanowiska.
starszym z ludu: Pan pokarał plagą
22. Ruszyli obóz y synowie Ephrá- wielką lud dla ich ządze: Mieyscu
im ufcámi .swémi, w których woy- imię dano Groby ządz.
sku Hetmanem był Elisámá syn
Am mi ud.
1. W tym czaśić wszczęło sie sze
20. A w pokoleniu synów Mánás- mranie ludu, iákoby styskuiącćgo
se, Hetmanem był Gámáliel syn dla prace przeciw Pánu. .Co usły
Phádásur.
szawszy Pan rozgniewał sie.
24. A nád pokoleniem Beniamin,
2. Y zapaliwszy sie ná nie ogień
Hetman był Ábidán syn Gedeonów. Tański, pożarł ostatnią część obozu.
25. Ná ostatku obozów wszytkich A gdy wołał lud do Moyzészá, mo
ćiągnęli synowie Dan ufcy swemi, dlił sie Moyzćsz do Páná y západ!
w których woysku Hetmanem był ogień.
Ahieser syn Ammisáddái.
3. Y nazwał imię onego mieyscá
26. A w pokoleniu synów Aser, Zapalenie: iż sie przeciwko nim za
Hetmanem był Phegiel syn Ochran. palił ogień Pański.
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4. Lud bowiem pospolity, który bie: y odeymę z ducha twego y dam
był wyszedł z nimi, chciwością był im, áby dźwigali z tobą brzemię tego
zapalony, siedząc y plącząc, przyłą ludu, á nie ty sam był obćiażon.
18. A do ludu rzeczesz: Poświęćczywszy k sobie syny lzráelowe, y
mówił: Któż nam da mięsa do iedze- ćie sie: iutro będźiećie ieść mięso:
bom ia słyszał was mówiąc: Kto
nia?
5. Wspominamy ná ryby, ktore- nam da potrawy mięsa? dobrze nam
śmy iadáli w Aegyptćie darmo: przy było w Aegyptćie: żeby wam dał Pan
chodzą ná pamięć ogórki, y málony, mięsa, y żebyśćie iedli:
19. Nie przez ieden dźień áni dwá,
y łuczki, y cebule, y czosnki.
6. Duszá nászá schnie, ninacz in ábo pięć, ábo dźieśięć, áni też dwa
szego nie patrzą oczy nászé iedno dźieśćia,
ná Mám
20. Ale przez mieśiąc dni, aż po7. A było Mán iáko nasienie ko- leźie przez nozdrze wászé, y obroći
się w brzydliwość: dla lego, żeśćie
ryándrowé bárw y bdelliowćy.
8. Y obchodził lud y zbierając ji odpędzili Páná, który iest w pośrzod
mełł w żarnach, ábo tłuki w moż- ku was , y płakaliśćie przed nim,
dżćrzu warząc w garncu, y czyniąc mówiąc: Przćcześmy wyszli z Aez niego placki smaku iakoby chleba gyptu?
z oliwą.
21. Y rzćkł Moyzész: Sześćset
9. A gdy pádál á w nocy ná obóz tyśięcy pieszych iest ludu tego, á ty
rosa, spadało pospołu y Mán.
mówisz: Dam im ieść mięsa przez
10. Usłyszał tedy Moyzész lud plą cały mieśiąc?
czący po domach swych, każdego
22. Izali owiec y wolow mnó
we drzwiach namiotu swoiego. Y stwa nabiią, żeby im dostálo ku je
rozgniewała sie zapalczywość Pań dzeniu? ábo sie wszytkié ryby mor
ska bárzo: ále y Moyzészowi zdála skie ná kupę zbiorą, áby ie nasyciły?
a5. Któremu odpowiedział Pan. Asie rzecz nieznośna.
11. Y rzćkł do Páná: Czemuś u- zaż ręka Pańska iest niemocna? luz
dreczył sługę twego? przecz nie náy- teraz uyźrzysz ieśli sie moiá mowa
duię łaski przed tobą? A czemuś skutkiem wypełni.
włożył ciężar wszystkiego ludu tego
24. Przyszedł tedy Moyzész, y po
ná mię?
wiedział ludowi słowa Pańskie, ze
12. izalim ia począł to wszystko brawszy śiedmdźieśiat mężów z star
mnostwt), áboin ie urodził, żebyś mi ców Izraelskich,któré postawił oko
rzeki: Nieś ie ná łonie twoim, iáko ło przybytku.
zwykła nośić mámká dźiććiątko, y
25. Y zstąpił Pan przez obłok, y
Zanieś do źiemie, którąś przyśiągł mówił do niego odćymuiąc z ducha*
który był w Moyzészu, y ddiąc śie■oycóin ich?
13. Zkadże ia mam wziąć mięso, dmidźieśiąt mężom. A gdy duch odabych dał ták wielkiemu mnóstwu? poczynał ná nich, prorokowáli, áni
płaczą ná mię, mówiąc: Day nam polym przestali.
mięsa* abyśrny iedli.
26. A w oboźie zostali byli dwá
14-Ńiemogę sam zdźierżećwszyst mężowie, z których iednégo zwano
Eldád, á drugiego Medád, na których
kiego ludu tego: bo mi ćiężki iest.
15. A ieśli sie tobie ináczéy zda, duch odpoczynął: bo y oni byli po
proszę abyś mię zabił, á niechay nay- pisani y nie wyszli byli do przyby
dę łaskę, w oczach twoich, abych tku.
27. A gdy prorokowáli w oboźie,
nie ćierpiał ták wiele złego.
16. Y rzekł Pan do Moyzészá: prz.ybieżało pacholę y dałoznaćMoyZbierz mi śiedmdźieśiat mężów z zészowi , rzekąc: Eldád y Medád
starszych Izraelowych, któré ty prorokuią w oboźie.
znasz że są starszymi ludu y mi
28. Vi net Iozue syi\ Nun sługa
strzami : y przywiedziesz ie do drzwi Moyzészów, y wybrany z wielu
przybytku przymierza, y każesz im rzćkł: Pánie móy Moyzészu, zabroń
lam stać z sobą,
im»
29. A on; Co im zayrzysz dla
17. Żebym zstąpił y mówił do ćie-
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innie? Ktoby dał áby wszystek lud
7. Ale nie taki sługa moy Moy
prorokował, á zęby iin dał Pan du zész , który we wszystkim domu
cha swego?
moim nawiernieyszy iest:
3o. Y wrócił sie Moyzész y starszy
8. Abowiém usty do ust mówię
Izraelscy do obozu.
ieinu: y iáwnie , á nie przez zasło
5i. A wiátr wyszedszy od Pána, ny , y figury Páná widźi. Czemuporwawszy z zamorza przepiórki, żeśćie sie nie bali uwłaczać słudze
przyniósł y spuścił ná obóz, drógą, memu Moyzészowi.
ile iednégo dniá uyść może ze wszy
g. Y rozgniewawszy sie ná nie,
tkich stron obozu w koło: y latały odszedł.
po powietrzu ná dwá łokcia wzwysz
10. Y obłok też odszedł który był
nád ziemią.
nád przybytkiem : alić oto Márya
5a. Wstawszy tedy lud przez wszy ukazała sie zbielałą trądem iáko
tek on dźień y noc, y drugiego dniá, śnieg. A gdy ná nię weyźrzał Aaron,
nazbierali przepiórek,kto mdło, dźie y uyźrzal trędem osypaną,
śięć korcy:y szuszyli ie około obozu.
11. Rzekł do Moyzészá: Proszę
55. leszcze mięso było w zębiech Panie inóy , nie kładź ná nas grze
ich, áni był ustał takowy pokarm: á chu tego, któregośmy sie głupie
oto zápal czywość Pánská wzruszy dopuścili: '
wszy sie ná lud, uderzyła ji plagą
12. Aby sie nie stálá tá iáko mar
zbytnie wielką.
twa, y iáko niedoszły płód,który wy
34. Y nazwano ono inieysce, Gro pada z żywota mátki swéy. Otoiuż
by pożądania: bo tám pogrzebli lud, połowica ciała iey pożarta iest od
trądu.
który pożądał.
c
13. Y wołał Moyzesz do Páná: Bo
35. A ruszywszy sie z Grobów po
żądania, przyszli do llaseroth: y mie że, proszę, uzdrów ią:
szkali tám.
14- Któremu Tan odpowiedźiał:
Gdyby był oćiec iéy plunął ná iéy
ROZDZIAŁ XII.
oblicze: zażby nie miálá była przyMdrya z Aaronem przećiwko namniéy przez śiedm dni wstydem
Moyzészowi szemrzą: którego Pan sie zapłonąć? Niech będźie wyłą
u nich pierwey schwdliwszy, one po- czoną z obozu ná śiedm dni, á potym będźie zaś przyzwana.
fukał, d Mdryą trędem zdrdźit.
15. Wyłączona tedy iest Márya z
1. Y mówiła Márya y Aaron prze obozu przez śiedm dni: á lud nie
ćiw Moyzészowi dla żony iego Mu- ruszył sie z mieyscá onego, aż zaś
przyzwana bylá Márya.
rzynskiéy,
2. Y rzekli: Izali tylko przez
ROZDZIAŁ XIII. .
Moyzészá samego mówił Pan? á za
y nam tákiesz nie mówił? Co gdy
Posiał Moyzesz szpićgi do ziemie
usłyszał Pan,
obiécdney: Którzy nd znak obfitości
3. (Bo Moyzesz był mąż bárzo przynieśli gałąski z owocami y gročichy nád wszytkie ludzie którzy nd: przćdsie iedndk, oprocz Kdleba
mieszkali ná źiemi)
d Josuego, wzruszyli w ludu sze
4- Wnet rzókł do niego, y do Aa mranie.
roná, y do Máryéy: Wynidźćie tyl
ko was troie do przybytku przy
1. Y ruszył sie lud z Háseroth,
mierza. A gdy wyszli,
rozbiwszy namioty w pustyni Pha5. Stąpił Pan w słupie obłoko ran ,
wym, y stanął w weszćiu przybytku,
2. Y tám mówił Tan do Moyzé
wołaiąc Aaroná y Máryéy. Którzy szá, rzekąc:
gdy szli ,
3. Posli meze , którzyby oglądali
6. Rzekł do nich: Słuchayćie słów źiemię Chánánéyska, którą mam dać
moich: Ieśli kto będźie między synom Jzráelowym , po iednému z
wami prorok Pański , w widzeniu każdego pokolenia , z przednieyukażę mu sie , ábo przez sen będę szych.
4. Uczynił Moyzész co Pan ka
mówił do niego.
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zał, z puszczy Pharan , posławszy grona, urżnęli galas winną z iágoda
męże przednieyszć, których té są iéy, którą nieśli ná drągu dwá mę
imiona :
żowie. Z málogránatów też y fig
5. Z pokolenia Ruben , Sámuá mieyscá onégo nabrali,
syná Zechur.
25. Któré názwáné iest Nehel E6. Z pokolenia Simeon, Sápliát schol , to iest strumień groná , dla
syná Iłuri.
tego, że ztámtad grono winné przy
7. Z pokolenia Iudá, Káleb syná nieśli synowie Izraelowi.
Iephone.
\
26. Y wrócili sie szpiegiérze z
8. Z pokolenia Isáchár, Igal syná źiemie po czterdźieśći dni , obszeIozepbá.
dszy wszytkę I rainę,
g. Z pokolenia Ephráim, Ozee sy
27. Przyszli do Moyzészá y Aaro
na Kun.
na y do wszytkiégo zgromadzenia
10. Z pokolenia Beniamin, Phálty synów Izráelowych ná pustynią
syná Rápliu.
Phárán , która iest w Kádes. A po11. Z pokolenia Zábulon, Geddiel wiedźiawszy im y wszytkiémumnó
syná Sodi.
stwu ukazali owoce źiemie.
12. Z pokolenia Iozepli sceptru
28. Y powiadali rzekąc: Przyszli
Mánásse, Gáddi syná Sus.
śmy do źiemie, do któryś nas posłał,
15. Z pokolenia Dan, Ammiel
która záiste opływa mlekiem y mio
syná Gemálli.
dem , iáko z tych owoców poznać
14- Z pokolenia Aser, Stliur syna sie może:
Michaela.
2g. Ale obywatele ma bárzo moc
15. Z pokolenia Nephtáli, Náhábi né, y miástá wielkie y murowane.
syná Uapsy.
Widźieliśmy tám pokolenie Enák.
16. Z pokolenia Gad , Guel syná
50. Amálek mieszka ná poludnié:
Iletéyczyk, ylebuzéyczyk, y AmorrMáhiego.
17. Té są imiona mężów, któré héyczyk po górách: Chánánéyczyk
posłał Moyzész ná oglądanie źie zaś mieszka nád morzem y przy
mie: y nazwał Ozeaszá syná Nun, rzece lordanie.
lozue.
51. W tym Káleb hámuiac sze
18. Posłał ie tedy Moyzész ná mranie ludu, któré sie wszczynało
oglądanie źiemie Chánáneyskiéy, y przećiw Moyzészowi, rzekł: Pódźmy
rzekł do nich: Idźcie południową á pośiadźmy źiemie, bo ią odźiestroną. A gdy przyidźiećie ná góry, rżeć będźiem mogli.
ig. Oglądaćie ziemię iáka iest: y
52. Lecz drudzy którzy z nim by
lud który iest obywatelem iéy, ieśli li, mówili: Żadną miarą nie może
iest mocny ábo słaby: ieśli ich mała my ciągnąć do tego ludu , bo mocnieyszy iest niżli my.
liczba czy więcćy:
55. Y uwlékli źiemi , którą byli
20. Sámá źiemia dobra czy zła:
iákié miástá, murowane czy bez oglądali, przed synmi Izráelowymi,
muru:
mówiąc: Ziemia , którąśmy przey21. Ziemia tłusta, czy niepłodna, źrzeli , pożera oVywátéle swé: lud
gáista ábo bez drzew. Bierzćie serce, któryśmy widźieli, wysokiego wzro
a przynieście nam z owoców źie stu iest.
mie. A był czas gdy iuż skoroźrzałe
54- Tameśmy widźieli dźiwy z
synów Enák z rodu ObrzymsI iégo:
iágody winné ieść może.
22. A gdy poszli, wyszpiegowáli do których przyrównani zdaliśmy
źiemie od puszczy Sin, aż do Rohob sie iáko szarańcza.
wchodzącym do Emát.
ROZDZIAŁ XIV.
25. Y poszli ná południe, y przy
szli do Hebron, gdźie byli Achiman,
lo^ue y Káleb darmo chcą za
y Sisái , y Tholmái synowie Enák: burzenie ludu skromić: Moyzész
bo Hebron śiedm lat przed Thánim Pand tuli prośbami: wszytkim nd
miastem Aegyptskim zbudowane puszczy śmierć osądzono, prócz
iest.
Kdlébd y losue: Kydy nieprzyiaęiel
24. Y szedszy aż do strumienia pośiekł idko skrzętne.
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1. Y ták wrzescząc wszytek gmin, lok zákrywá, á iż w słupie obłokopłakał nocy onéy,
wym chodzisz przed nimi we dnie,
2. Y szemrali przećiw Moyzészo á w słupie ognistym w nocy:
wi y Aaronowi wszyscy synowie
15. Ześ pobił tákié mnostwo iá
Izraelowi, mówiąc:
ko człowieka iednégo: y rzekliby:
3. O bychmy byli pomarli w Ae
16. Nie mógł wprowadźić ludu
gyptćie: y ná téy wielkiéy pustyni do źiemie, którą im był przyśiągł:
day Boże byśmy poginęli, y nie y przeto ie pobił ná puszczy:
wprowadził nas Ban do téy źiemie,
17. Niechay tedy będźie uwiel
abyśmy nie upadli od miecza, á żo biona moc Pánská, iákoá przyśiągł,
ny y dziatki nászé nie były zapro mówiąc:
wadzone w niewolą. Izali nie Je18. Pán cierpliwy y wielkiego
piéy wróćić sie do Aegyptu:
miłośierdźia, odeymuiący niepra
4- Y rzekli ieden do drugiego: Po wość y grzechy, á żadnego niewin
stanówmy sobie wodzá, á wróćmy nego nieopuszczaiący, który na
sie do Aegyptu.
wiedzasz grzechy oyców ná sy
5. Co usłyszawszy Moyzész y
ni éch do trzeciego y czwartego po
Aaron, upadli ná oblicze ná źiemie kolenia.
frzede wszystkim gminem synów
19. Odpuść, proszę, grzéch ludu
zráel owych.
tego według wielkośći miłośierdźia
6. Ale lozue syn Nun y Káleb syn twego, iakoś był miłośćiw wycho
Iephoné, którzy téz oględowali źie- dzącym z Aegyptu aż do tego miej
mię, rozdarli száty swé,
sca.
7. Y do wszégo zgromadzenia sy
20. Y rzćkł Pán: Odpuśćilem
nów Izraelowych mówili: Ziemia według słowa twego.
którąśmy obeszli bárzo dobra iest.
21. Żywię iá: y będźie napełnio
8. Będźieli nain Tan miłośćiw, na chwałą Pańską wszytka źiemia.
wprowadźi nas do niéy, y da nam
22. Wszakże wszyscy ludźiektóźiemie mlekiem y miodem płyną rzy widźieli máiestat móy, y cuda,
którém czynił w Aegyptćie y ná
cy
g. Niechcieyćie spórnémi Jiydź puszczy, á kuśili mię iuż przez
Srzećiw Pánu, y nie bóyćie sie lu- dźieśięć kroć, ani byli posłuszni
źi źiemie onéy: bo iáko chleb ták głosu mego,
ie poieść możemy. Odstąpiłać od
20. Nie oglądaią źiemie, o którą
nich wszelka obrona: Pan z nami przyśiągł oycóin ich: áni żaden z
iest, nie bóyćie sie.
tych który mi uwlókł, nie uyźrzy
10. A gdy wołało wszystko zgro iéy.
madzenie, y chćióło ie kamieńmi
24. Sługę mego Kálebá, który
pobić, ukazała sie chwálá Pánská pełen ducha mego szedł zá mna,
nád wierzchem przymiérza wszyst wprowadzę do téy źiemie, którą ob
kim synóm Izráelowym.
szedł: á nasienie iego odźiedźiczy
11. Y rzćkł Pan do Moyzészá: ią .
Dokądże będźie mi uwłaczał ten
25. Iż Amálekitá y Chánáneyczyk
lud? Pókiż mi wierzyć nie będą mieszkáia po dolinách: iutro rusz
ná wszystkie znamiona,którem czy cie obóz, y wróććie sie ná puszczą
nił przed nimi?
drogą morza czerwonego.
12. Uderzę ie tedy morem, y wy
26. Y mówił Pan do Moyzészá y
tracę: á ćiebie uczynię Kśiążęćiem Aarona rzekąc:
nád narodem wielkim, y mocniey27. Dokądże tá zła gromádá szeszym niż ten iest.
mrzé przećiwko mnie? Narzekania
13. Y rzćkł Moyzész do Páná: synów Izraelowych słyszałem.
áby usłyszeli Aegyptiánie, z których
28. Przeto powiedz im. Zywę ia
pośrzodku wywiódłeś ten lud,
mówi Pan: Iakośćie mówili gdym
14- Y obywatele téy źiemie, któ ia słyszał, ták wam uczynię.
rzy słyszeli, żeś ty Panie iest mię
29. Ná téy pustyni będą leżeć
dzy tym ludem, y bywasz widźian trupy wászé. Wszyscy którzyśćie
twarzą w twarz, á iż ie twóy ob- policzeni od dwudźiestu lat y wy
ro*
x
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sszéy, á szemraliśćie przećiwko słuchać Páná, áni będźie Pan z wa
mnie,
mi .
30. Nie wnidźiećie do ziemie, o
44 1 ^ecz oni zaćmieni wstąpili
którą podniosłem rękę moie, że ná wierzch góry. A skrzynia Testa
bym wam mieszkać dał,-oprócz mentu Páiískiégo y Moyzész nie
Kálebá syná Iephoné, á lozue sy odeszli z obozu.
ná Nun.
45. Y zstąpił Amálékitá y Chá
31. A dziatki wászé, o któryche- nánéyczyk, który mieszkał ná gó
śćie mówili, že miały bydź korzy rze, y pobiwszy ie y pośiekszy go
ścią nieprzyiaćiolóm, wprowadzę, nił ie aż do Hormy.
áby widziały źieinie, która sie wam
niepodobálá.
ROZDZIAŁ XV.
32. Trupy wasze będą leżeć ná
Co mieli ofiarować przyszédszy
puszczy.
do źiemie obiécdney: pomsta pysz
33. Synowie wászy będą tułacza nych: kdmionuią człowieka' który w
mi ná pustyni lat czterdzieści, y Sobotę drwd zbierał: o podołkach
poniosą cudzołoztwo wászé, áž zni dla pamięci Przykazaniu Bożego.
szczeją trupy oycowskié ná puszczy:
34. Według liczby czterdzieści
1. Mówił Fan do Moyzészá, rze
dni, przez któreśćie oględowali zie kąc:
mię, rok zá dźień przyczytan bę
2. Mów do synów Izráelowych, á
dźie. Y przez czlerdźieśći lat odnie- rzécz do nich: Gdy wnidźiećie do
śiećie nieprawośći wászé, ypozna- źiemie mieszkania waszego, którą
ćie pomstę moię:
ia wam dam,
35. Bo iókoin rzékl ták uczynię
3. A uczynićie obiatę Pánu ná
wszylkiéy téy zléy gromadźie, któ cálopalenié, ábo ofiarę śluby oddára powstała przećiwko mnie: ná iąc, ábo z dobréy woléy ofiáruiac da
téy pustyni ustanie y pomrze.
ry, ábo ná uroczyste święta wászé,
56. Wszyscy tedy mężowie, któ paląc wonność wdzięczności Pánu
re był posłał Moyzész ná przepá- z wołów ábo z owiec:
trowánie źiemie, y którzy wróci fr 4- Którykolwiek by ofiarował-ofia
wszy sie ku szemraniu przywiedli rę, będźie ofiarował obiatę. Białey
wszytek gmin przećiwko nielnu, mąki dźieśiątą część Ephy zaczy
uwłócząc źiemi, žeby zła była,
nioną oliwą, która będźie miała
37. Pomarli y pobići są przed obli mirrlię czwartą część llin:
czem Pańskim.
5. A winá ná lanie mokrych ofiar
38. Lecz lozue syn Nun, y Ká- pod taż miarą da do całopalenia,
leb syn Iephone, žywi zostali ze ábo do ofiáry. Przy każdym báránku,
wszytkich, którzy byli szli oględo6. Y baranie będźie obiátá białey
mąki ze dwu dźieśiątycli części,
wać źiemie.
3g. Y mówił Moyzész wszystkie któraby zaczyniona była oliwą
té słowa do wszech synów Izráe trzećiey części Hin:
lowych, y płakał lud bárzo.
7. A winá ná mokrą ofiarę trze
40. Alić oto bárzo ráno wsta ćiey częśći téyže miáry będźie ofia
wszy wstąpili ná wierzch góry, y rował ná wonność wdźiecznośći
rzekli: Gotowiśmy iść ná mieysce, Pánu.
o którym Pan mówił: bośmy zgrze
8. A kiedy z wołów uczynisz cá
szyli.
lopalenié, ábo ofiarę, żebyś wypeł
41. Którym rzekł Moyzész: Cze nił ślub ábo ofiáry zápokoyné,
mu przestępuiećie słowo Pańskie,
g. Dasz do káždégo wołu białey
co sie wam nie poszczęśći?
mąki trzy dźieśiąte częśći záczy
42. Nié chodźcie: bo nie iest Pan nionéy oliwą, coby miało pół miá
z wami: abyśćie nie polegli przed ry Hin:
nieprzyiaćioły waszymi.
10. Y winá ná lanie mokréy ofiá
43. Amálékitá y Chánánéyczyk ry téyže miáry ná obiatę nawdźięprzed wami są, których mieczem cznieyszéy wonności Pánu.
poleżećie, przeto żeśćie niechćieli
11. Ták uczynisz,
48
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12. Trzy każdym wole, y baranie, śći co uczyniła, choćby był oby
watel, clioćia‘gość (ponieważprze
y baranku, y koźielku.
13. Ták obywatele iáko y cudzo- ciwko Tánu sprzećiwny był) zgi
nie z ludu swego:
źieincy
31. Słowo bowiem Pańskie wzgár14. Tymże sposobem ofiáry będą
dźił, y przykazanie iego zgwałcił:
ofiarować.
15. Iedno przykazanie y sąd bę przetóż zgładzon będźie y ponieśie
dźie ták wam, iáko przychodnióm nieprawość swoię.
32. Y stálo sie, gdy byli syno
źiemie.
16. Mówił Tan do Moyzészá, rzé- wie Izraelowi ná puszczy, y naleźli
człowieka zbiéráiacégo drwá w dźień
kąc:
17. Mów synóm Izráelowym, y sobotni,
rzecz do nich:
33. Stawili go Moyzészowi, y
18. Gdy wnidźiećie do źiemie, któ Aaronowi, y wszytkićmu zgroma
rą wam dam,
dzeniu.
19. A będźiećie ieść chléb onéy
34- Którzy zamknęli go w ćiemkrainy, oddźielićie piérwoóiny ránu, nicy, niewiedzac coby z nim czynić
20. Z pokarmów waszych. lako mieli .
35. Y rzćkł Pan do Moyzészá :
z boiewisk piérwoóiny oddźielaćie:
21. Ták y z pokarmów daćie piér Smierćią niech umrze ten człowiek:
niech go kamieńmi zábiie wszytka
woóiny ránu. 22. A ieśli z niewiadomośći prze- rzésza zá obozem.
36. Y wywńodszy go precz, zabili
stąpióie cokolwiek z tych rzeczy,
go kamieńmi , y umarł, iáko Tan
k|óré mówił Tan do Moyzészá,
23. Y roskazał przezeń do was, o przykazał,
37. Y rzćkł Tan do Moyzészá:
fledniá którego począł roskázowáóy
38. Mów synom. Izráelowym , y
dál éy,
2Ą. Y zapomni uczynić mnostwo: rzeczesz do nich: áby sobie poczy
ofiáruie ćielca z stáda całopalenie, nili bramy ná rogach płaszczów,
ná wonność przewdźięczną Tanu, przyprawiw szy do nich sznurki z
y obiatę iego y mokra ofiarę, iáko hiacyntu:
69. Ná któré gdy weyźrzą, niech
ceremonie chcą, y kozła zá grzech:
25. Y będźie prosił kapłan zá wspomináia ná wszytkié przykaza
wszytko zgromadzenie synów Iz nia Pańskie, áni sie niech nie udaraelowych,á będźie im odpuszczono, wáia zá myślami swémi,yzá ocza
ponieważ nie umyślnie zgrzeszyli: mi po rozmaitych rzeczach cudzo
przecie iednák ofiáruiac zapał rá łożąc:
40. Ale ráczéy pamiętając ná
nu zá śię, y zá gzéch, á omylenie
przykazanie Pańskie, niech ie peł
swoię :
26. Y będźie odpuszczono wszyt- nią y niech będą świętymi Bogu
kićinu ludowi synów Izraelowych, swoiemu.
41. lam Pan Bóg wasz, którym
y przychodnióm, którzy gośćmi są
między nimi: ponieważ winá iest was wywiódł z źiemie Aegyptskióy,
wszytkiégo ludu z niewiadomośći: ábym był Bogiem waszym.
27. A ieśli iedná duszá zgrzeszy
ROZDZIAŁ XVI.
niewiedzac, ofiáruie kozę roczną
zá grzéch swóy:
Chore, Ddthdn, y .Abiron rozruch
28. Y będźie sie kapłan modlił miedzy ludźmi uczynili, y pożarta
zá nią, że z niewiadomośći zgrze źiemid żywolud iny przy zwaldiacy
szyła przed ránem: y uprosi iéy im, ci same z towarzystwem ogień
odpuszczenie, á będźie iéy odpusz spalił: tudzież y inych szemrzących
czono.
czternaście tyśiąc y śiedmset.
29. Ták obywatelom iáko y przy
1. Ałió oto Korę syn Isáár, syná
chodnióm zakon ieden bedźie wszytkim, którzyby zgrzeszyli niewie Kááth, syná Lewi, y Dathan, y Abi
dzac.
ron synowie Eliáb, Hon též syn
30. Ale duszá, któraby z bardo- Pheleth, z synówr Ruben,
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2. Powstali przeciw Moyzészowi, zo, rzekł do Páná: Nie pátrz ná ich
y inni z synów Izráelowych dwie ofiary: ty wiesz żem nigdy áni ośiełście pięćdziesiąt mężów, przedniey- ká nie wźiął od nich, á nim utraszy z Synagogi, y których czásu ra pił żadnego z nich.
dy mianowicie przyzywano.
16. Y rzekł do Korégo: Ty y wszy
3. Y gdy stanęli przeCiw Moyzé stek zbór twóy stańóie osobno przed
szowi y Aaronowi, rzékli: MiéyCie Pánem, á Aaron iutrzeyszégo dniá
dosyC, bo wszytek lud świętych iest, osobno.
á iest Pan między nimi: Przecz śię
17. Weźćiesz każdy kadźidlnicę
wynaszaćie ná<^ ludem Pańskim?
wászé, á nakładźcie ná nie kadźidła
4- Co gdy usłyszał Moyzész, upad! ofiáruiac Pánu, dwieście pięCdźiená oblicze swoię:
śiąt kadźidlnic: Aaron też niechay
5. Y mówił do Korę, y do wszyt trzyma kadźidlnicę swoię.
kiégo mnóstwa: Iutro ráno okaże
18. Co gdy uczynili, gdy stał Moy
Pan, którzy do niego należą, y świę zész y Aaron,
te przyłączy do śiebie: á któré obie
19. Y zgromadźili przeCiwko im
rze, przybliżą sie do niego.
wszytek lud do dizwi przybytku: u6. To tedy uczynicie: Weźmi każ kazálá sie wszytkim chwała Páňská.
dy kadźidlnicę swoię, ty Korę y
20. Y mówiąc Pan do Moyzészá
wszystek zbór twóy:
y Aaroná rzókł:
7. A nánrawszy iutro ognia, ná21. Odłączcie sie z pośrzodku zbo
kładźóie nań kadzidła przed Pánem: ru tego, że ie znagła zatracę,
á kogokolwiek obierze, ten będźie
22. Którzy upadli ná twarzyrzé
święty: bárzo sie wynośióie syno kli: Namocuieyszy Boże Duchów
wie Lewi.
wszelkiego Ciała, izali gdy ieden
8. Y rzekł zaś do Korégo: Słu- zgrzeszy, przeCiw wszystkim gniew
chayóie synowie Lewi:
twóy srożyC sie bedźie?
9. Izali wam mało, że was od23. Y rzekł Pan do Moyzészá:
dźielił Bóg Izráelów od wszystkie
24. Roskaż wszystkiemu ludu áby
go ludu, y przyłączył sobie, abyśćie sie odłączył od namiotów Korć, y
mu służyli w służbie przybytku, y Dáthán, y Abiron.
stali przed mnóstwem ludu y słu
2Ó. Y wstał Moyzész, y szedłwdo
żyli mu?
Dáthán y Abiron: á gdy szli zá nim
10. Dla tegoż kazał przystąpić do starszy Izraelowi,
śiebie tobie, y wszytkiéy bráCiéy
26. Rzekł do ludu: Odstapćie od
twéy synóm Lewi, abyśćie też sobie namiotów ludzi niezbożnych, á nie
kapłaństwo przywłaszczali,
dotykayćie sie co do nich należy,
11. A żeby wszystek zbór twóy abyśćie nie byli zágárniéni w grze
powstał przećiw Pánu? bo cóż iest chach ich.
Aaron żebyśćie szemrali przeCiw
27. A gdy odstąpili od namiotów
iemu? ■
ich w około: Dáthán y Abiron wy12. Posłał tedy Moyzész áby zá- szedszy stali w wesz Ci u namiotów
wółał Dathán y Abiron syny Eliáb. swoich z žónámi y z dźiećmi, y ze
Którzy odpowiedźieli: Nie póydźie- wszytkim zborem.
28. Y rzekł Moyzész: To tym po
my.
13. Máloli ná tym masz, żeś nas znacie, że mie Pan posłał ábych czy
wywiódł z źiemie, która mlekiem y nił wszytko co widzicie, á nie z włamiodem płynęła, abyś pobił ná pu snégom to serca wymyślił.
styni, iedno abyś panował nád ná
29.Ieśli zwyczayną ludźióm smierCią zginą, y nawiedźi ie plagą, któ
mi?
14- Poprawdźie wwiódleś nas do rą y inni nawiedzeni bydź zwykli,
źiemie, która płynie stru mień mi nie posłał mię Pan:
mléka y miodu, y dałeś nam ośia3o. Ale ieśli nowa rzecz uczyni
dłośći pól y winnic. Czyli y oczy Pan, że otworzywszyźiemia pászczenászé chcesz wył u pić? niepóydźie- kę swą pożrze ie, y wszytko co do
nich należy, y zstąpią żywi do pie
my .
15. Y rozgniewany Moyzész bár kła, poznaóie, że zbluźnili Páná
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51. Natychmiast tedy skoro prze Weźmi kádzidlnice, á nábrawszy
stał mówić, rozstąpiła sie ziemia ogniá z ołtarza, nakładź nań kadźi
pod nogami ich:
dła, szedszy prędko do ludu, abyś
02. Y otworzywszy paszczćkę swą, sie modlił zá nimi: bo iuż wyszedł
pożarła ie z namioty ich, y ze wszy gniéw od Páná, á plagá sie sroży.
stką inaiętnośćią ich.
47- Co gdy uczynił Aaron, y wbie25. Y zstąpili żywo do piekła, o- żał w pośrzód ludu, który iuż ogień
kryći ziemią, y zginęli z pośrzodku porażał, ofiarował kádzenié:
zgromadzenia.
48. Á stoiąc między martwémi y
34. Ale y wszystek Izrael który žywémi prośił zá ludem, y przestała
stał około, ućiekł ná krzyk ginących, plagi,
mówiąc: By snadź y nas ziemia nie
4y. A było, którzy są pobići, cztépožárlá.
tnaśćie tyśięcy y śiedmset ludzi,
55. Lecz y ogień wyszedszy od oprócz tych,którzy poginęli w rozru
Páná zabił dwieśćie pięćdziesiąt mę chu Korégo.
żów, którzy ofiarowali kadzenie.
5o. Y wrócił sie Aaron do Moyzé
56. Y mówił Tan do Moyzészá, szá do drzwi przybytku przymierza,
rzekąc:
gdy zgubienie przestało.
5y. Pzykaž Eleázárowi synowi Aaronowému kapłanowi, áby pozbie
ROZDZIAŁ XVII.
rał kadźidlnice, któré leza ná pogo
Wźiete roszczki ode dwunaśiie
rzelisko, á ogień tám y sám niech Kźiąząt Izraelskich: tylko .Aaronowd
rozmiecie: bo sa poświęcone
zakwitła y owoc ddld: y schowana
5(8. Śmierćią grzeszników, á niech iest do Przybytku łiolćgo.
ie rozbiie ná blachy, y przybiie do
ołtarza, przeto že ofiarowano w nich
1. Y mówił Pan do Moyzészá, rze
kádzenié Pánu y poświęcone sa: áby kąc:
2. Mów do synów Izráelowych, á
ie widźieli ná znák y pamiątkę sy
weźmi od nich po lasce wedle poko
nowie Izraelowi: 5g. Y pozbierał Eleázár kapłan lenia ich, od wszytkich kśiażat po
kádzidlnice miedziane, w których kolenia, lasek dwanaście, y káždégo
ofiarowali oni których ogień pożarł, imię nápiszesz ná lasce iego.
y rozbił ie ná blachy, przybyiaiąc
5. A imię Aaronowé będźie w po
do ołtarza: <
koleniu Lewi, y iedná laská wszy40. Aby mieli nápotym synowie tkié z osobná familie mieć będźie:
4. Y położysz ie 'w przybytku
Izraelowi, ćzymby sie upomnieli ,
zęby żaden nieprzystępował obcy, y przymierza przed świadectwem,
który nie iest z nasienia Aaronowé- gdźie będę mówił do ćiebie.
5. Którego z tych obiorę, zakwit
go do ofiarowania kadźidła Pánu,áby
nie ćierpiał iáko ucierpiał Korę y nie laská iego: y zahamuię od siebie
wszytek zbór iego, iáko mówił Pan uskarżania synów Izráelowych, któprzez Moyzészá.
rémi szemrzą przećiwko wam.
6. Y mówił Moyzész do synów I41. Lecz wszytko mnostwo sy
nów Izráelowych szemrało názáiutrz zráelowych: y dali mu wszytkié
przećiw Moyzészowi y Aaronowi, kśiazęta laski z káždégo pokolenia:
y było lasek dwanaście oprócz laski
rzekąc: Wyśćić pobili lud Pański.
42. A gdy sie wszczynał rozruch, Aaronowéy.
y tumult rósł,
7. Któré gdy położył Moyzész
45. Moyzész y Aaron ućiekli do przed Pánem w przybytku świade
przybytku przymierza. Który, gdy ctwa:
weszli, okrył obłok, y ukazała sie
8. Názáiutrz wróćiwszy sie nalazł
cli wała Pańska.
iż zákwitnęła laská Aaron owa w do
mu Lewi: y gdy nápeczniálo pąko
44- Y" rzekł Tan do Moysészá:
45. Wynidźićie z pośrzodku tego wie, wyszły kwiátki, któré, gdy sie
zgromadzenia, y teraz ie zgładzę. A list rozwił, w migdały sie obróćily."
gdy leželi ná źiemi,
g. Y wyniósł Moyzész wszytkié
46. Rzekł Moyzész do Aaroná: laski od oblicznośći Pańskiey do
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■wszytkich synów Izráelowych: y do służby ołtarza należy, y zá zasło
uyźrzeli, y odebrali każdy laskę ną iest, przez kaplany będźie spra
swoię.
wowano. Ieśli kto obcy przystąpi,
10. Y rzekł Pan do Moyzészá: Od zabit będźie.
nieś laskę Aaron owę do przybytku
8. Y mówił Pan do Aaroná: 0świadectwa, áby tam była chowana tomći dał straż piórwoćin moich.
ná znak sprzećiwnych synów Izráe Wszytkié rzeczy, któré poświącane
lowych, á ustały szemrania ich ode- bywaią od synów Izráelowych da
mnie, áby nie pomarli.
łem tobie y synóm twoim zá urząd,
11. Y uczynił Moyzész iáko mu kapłański prawem wiecznym.
Pan przykazał.
g. A lák to będźiesz brał z tych
12. Y rzékli synowie Izraelowi do rzeczy, które poświęcone bywaią, y
Moyzészá: Oto zniszczeliśmy,wszy ofiarowane są Pánu. Każda obiátá,
scyśmy zginęli.
y ofiárá, y cokolwiek zá grzéch y zá
13. Kto iedno przystąpi do przy występek bywa mi oddano, y dostáie
bytku Pańskiego, umiera. Izali áž sie Świętym Świętych, twoie będźie
do szczątka wszyscy wytraceni bydź y synów twoich.
mamy?
10. W Świątnicy to będźiesz iadł:
Mężczyzna tylko to będźie ieść: bo
ROZDZIAŁ XVIII.
poświecone iest tobie.
11. A piórwoćiny, któréby ślubo
O pracy y stróżach Lewitów: Piewali
y ofiarowali synowie Izraelo
rwoćiny y Ofiary Kapłanom, d dzie
sięciny Lewitom naznaczone: którzy wi, dałem tobie y synóm fwoiin y
zds z tych dziesięcinę., daivdli ^.aro corkórn twym, prawem wiecznym.
Kto czysty iest w domu twoim bę
nowi.
dźie ich pożywał.
12. Wszystko co nalepszégo oli
1. Y rzekł Pan do Aaroná: Ty y
synowie twoi y dóm oycá twego z wy y winá y zboża, cokolwiek pie
tobą, ponieśiećie nieprawość Swią- rwocin ofiaruią Tanu, dałem tobie.
tnice. Y ty y synowie twoi wespół
13. Wszelkiego zboża początki
dzierżeć ná sobie będźiećie grzechy któré rodzi źiemia, á bywaią odnie
kapłaństwa waszego.
sione Pánu, dostána sie ná twoie po
2. Lecz y braćią twoię z pokolenia trzeby: kto czysty iest w domu two
Lewi , y sceptr oycá twego weźmi im, pożywać ich bedźie.
z sobą, á niech pogotowiu będą, y
14-Wszystko co z ślubu oddawać
niech ći posługują: á ty y synowie będą synowie Izraelowi,twoié będźie.
twoi służyć będźiećie w przybytku
15. Cokolwiek pierwszego wychoświadectwa.
dźi z żywota wszégo éiálá, któré o3. Y będą czuć Lewitowie ná ro- fiáruia Pánu, bądź z ludzi, bądź z
6kazánié twoie, y ná wszystkie ro bydła będźie, do twego práwá naleboty przybytku: wszakże ták, áby do żeć będźie: wszakże ták, abyś zá pie
naczynia Świątnice áni do ołta rworodne człowiecze okup brał, á
rza nie przystępowali, żeby y oni nie wszelkie źwiórzę nieczyste odkupić
pomarli, y wy pospołu nie poginęli. kazał.
4- Ale niech z tobą będą, á nie
16. Którego okup będźie po miechay czuią ná strażach przybytku y śiącu, piąćią syklów srébrá nawagę
ná wszytkich obrzędach iego. Obcy Świątnice. Sykiel ma dwadźieśćia
nie będźie sie mieszał między was. pieniędzy.
5. Czuyćie ná straży Świątnice y
17. Lecz piérwodnégo krowiego
ná służbie ołtarza, áby nie powstał y owczego y koźiego nie dasz odkugniéw ná syny Izráelowé.
pować: bo są poświecone Pánu.
6. lam wam dał braćią wasze Kréw tylko ich wyleiesz na^ołtarz,
Lewity z pośrzodku synów Izráelo á łoie spalisz ná przewdźięczną
wych, y dałem dar Pánu, áby służyli wonność Pánu.
w posługach przybytku iego.
18. Mięso zaś na twoié sie potrze
7. A ty y synowie twoi strzeżcie by dostanie, iáko mostek poświęco
kapłaństwa wászégo: á wszytko co ny y łopatka prawa, twoié będą.
15a
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ofiar
synów
Izraelowych,
y
nie
po

19. Wszystkie piérwoóiny Swiątnice, któré oíiáruia synowie Izrae marli.
lowi Tánu, dałem tobie y synóm y
ROZDZIAŁ XIX.
corkóm twoim prawem wiecznym.
Umowa około soli, iest wieczna
Z popiołu Ldłowice rydzdwey spa
przed Pánem tobie y synóm twoim. lonej, czyniono wody oczyśćidnia,
20. Y rzćkł Pan do Aarona: W których nd rozmaite potrzeby y oczy
ziemi ich nic nie pośiedźiećie, áni śćidnia używano.
części między nimi mieć będźiećie:
I. Y mówił Pan do Moyzészá y
iam część y dziedzictwo twoie w
Aarona rzekąc:
pośrzodku synów Izraelowych.
21. A synóm Lewi, dałem wszy % 2. Tá iest ustáwá ofiáry, którą Pan
stkie dźieśięćiny synów Izraelowych ustawił. Przykaż synóm Izráelo
w ośiadłość zá służbę, którą mi słu wym, áby przywiedli do ciebie kro
wę czerwoną lat zupełnych, w któ
żą w przybytku przymiérza:
22. Aby więcey nie przystępowali réyby nie było žadnéy zmázy, ániby
synowie Izraelowi do przybytku, áni nośiła iárzmá:
3. Y oddacie ią Eleázárowi kapła
sie dopuszczali grzechu śmiertelne
nowi.
Który wywiódszy ią zá obóz,
go, _
20. Gdyż sami synowie Lewi mnie ofiáruie przed oczyma wszytkich:
w przybytku służą, y grzechy ludu
4- Y omoczywszy palec we krwi
noszą. Ustáwá wieczna będźie w ro- iéy, pokropi śiedm króć przeciw
dzáiách waszych. Nic inszego dźie- drzwiam przybytkowym,
5. Y spali ią przed oczyma wszyt
rżeć nie będą,
24. Przestawáiac ná ofierze dźie- kich, ták skórę y mięso iéy, iáko
śięćin, którém ná używanie ich y kréw y gnóy w ogień wrzućiwszy.
6. Drewno też cedrowe, y hisop,
ná potrzeby oddźielił.
25. Y mówił Tan do Moyzészá, y kármázyn dwákroó farbowany,
kapłan wrzuci w płomień, który
rzekąc:
26. Przykaż Lewitom y opowiedz: krowę żrze.
7. A ná ten czás dopiéro omywszy
Gdy weźiniećie od synów Izraelo
wych dźieśięćiny, którém wam dał, száty y ćiało swoię, wnidźie do obo
pierwociny ich ofiáruyóie Pánu, to zu, y zmazány będźie áž do wie
czora.
iest dźieśiątą część dźieśięćiny,
8. Ale y on, który ią spali, omyie
27. Aby wam poczytano zá ofiarę
pierwocin, ták z boiowisk iákó y z száty swé y ćiało, y nieczysty bę
dźie áž do wieczora.
pras:
9. A mąż czysty zbierze popiół
28. Y wszytkich rzeczy, których
bierzećie piérwoóiny, ofiáruyóie Pá krowy, y wysypie ji zá obozem ná
mieyscu przeczystym, áby był zgro
ny y dayćie Aarorfowi kapłanowi.
29. YVszytko co ofiarować będźie madzeniu synów Izraelowych ná
ćie z dźieśięćin, y oddźielićie ná po- straż y ná wódę pokrapiania: bo kro
dárze Pánu, nalepszé y wyborne bę wa zá grzéch iest spalona.
10. A wypłókawszy, który nośił
dźie.
30. Y rzeczesz do nich: Ieśli co pópioł krowy, száty swoié, nieczy
przedniéyszé y lepszé rzéczy ofiá- stym będźie aż do wieczora. Będą
ruiećie z dźieśięćin: będźie wam po to mieć synowie Izraelowi y przyczytano iakobyśćie z boiowiská y z chodniowie mieszkaiący między ni
mi rzecz świętą prawem wiecznym.
prásy piérwoóiny dáli:
II. Ktoby sie doktnął trupa czło
31. A będźiećie ie ieść ná każdym
mieyscu wászym, ták wy sámi, iáko wieczego, á dla tego byłby nieczysty
y czeladź wászá: bo iest zapłata zá przez śiedm dni:
służbę, którą służyćie w przybytku
12. Będźie pokropion tą wodą trzeświadectwa.
óiégo dniá y śiódmego, y ták oczyśći52. A nie będźiećie grzeszyć w on będźie. Ieśli trzeóiégo dniá nie
tym, przednie sobie y tłuste rzeczy będźie pokropion, śiódmego nie bę
zachowuiąc, abyśćie nie splugáwili dźie mógł bydź oczyśćiony.
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13. Każdy ktoby siedotknął dusze mieśiąca piérwszégo: y mieszkał
ludzkiéy martwi z n y, á nie byłby po lud w Kádés. Y umarła tám Márya,
kropiony tym zmieszaniem, splugá y pogrzebiona iest ná tymże miey
wi przybytek Pański, y zginie z I- scu.
zráelá: iż wodą oczyśćienia nie iest
2. A gdy lud nie miał wody, zeszli
pokropiony, nie czysty będźie, y zo sie przećiwMoyzészowi y Aaronowi:
stanie ná nim plugastwo iego.
3. A uczyniwszy rozruch mówili:
14- Ten iest zakon o człowieku, Obyśmy byli zginęli między bracią
który umiera w namiećie: Wszyscy, nasza przed Pánem.
którzy wchodzą do namiotu iego, y
4- Przecześćie zawiedli zgroma
wszystko naczynie, któré tám iest, dzenie Pańskie ná puszczą, abyśmy
nieczyste będzie przez śiedm dni.
y my pomarli y dobytki nászé?
15. Naczynie, któreby nie miało
5. Czemuśćie nam kazali wyniść
wieká ábo przywiązania zwiérzchu, z Aegyptu, y przywiedliśćie ná to
nieczyste będźie.
mieysce bárzo zlé, któré zááiéwáné
16. Ieśli sie kto ná polu dotknie hydz nie może, áni fig rodźi, áni
trupa człowieka zabitego, ábo też winnic, áni pomágránátów, nákoswą śmiercią umarłego, ábo kości niec nie ma y wody ku pićiu?
iego,' ábo grobu, nieczysty będźie
6. Y wszedszy Moyzész y Aaron,
przez śiedm dni.
rozpuśćiwszy lud , do przybytku
17. Y wezmą popiołu spalenia y przymiérza, upadli twarzą ná zie
grzechu, y wleią wody żywćy nań mię, y wołali do Páná, y rzekli: Pa
w naczynie.
nie Boże wysłuchay wołanie tego
18. W któréy gdy mąż czysty omo- ludu, á otwórz im skarb twóy źrzóczy hizop, pokropi nim wszystek dło wody žywéy, áby nasyćiwszy sie,
namiot y wszystko naczynie, y lu- przestało szemranie ich: y ukazała
dźie takową záraza splugáwioné:
sie chwała Pańska nád nimi:
19. Y tym obyczáiem czysty oczy
7. Y rzókł Pan do Moyzészá, mó
ści nieczystego trzeciego y śiódmego wiąc:
dniá, á. oczyśćiony dniá śiódmego,
8. Weźmi laskę, á zgromadź lud,
omyie y sam śiebie y száty swoię, y ty y Aaron brát twóy, y mówćie do
nieczysty będźie áž do wieczora.
skały przed nimi, á oná da wodę. A
20. Ieśli kto tym sposobem nie bę gdy wywiedziesz wodę z skały, bę
dźie oczyśćiony: zginie duszá iego z dźie piło wszytko zgromadzenie, y
pośrzodku zgromadzenia: bo Swiat- bydło iego.
nieę Fańską splugáwi!, á nie pokro
9. Y wźiął Moyzész laskę, która
pion iest woda oczyśćienia.
była przed obliczem Pańskim, iáko
21. Będźie to przykazanie ustawą mu roskazał,
wieczną. Ten téz, który kropi wodą,
10. Zgromadźiwszy lud przed ská- >
wymyie száty swoię. Każdy, który łę y rzćkł im: Sluchayćie sprzećiwni
sie dotknie wody oczyśćiania, nie y niewierni: Izali z téy skały bęczysty bedźie aż do wieczora.
dźieiny wam wodę wywióśdź mogli?
22. Czego sie kolwiek dotknie nie
11. A gdy podniósł Moyzész rękę,
czysty, nieczystym uczyni: á duszá, uderzywszy dwá kroć laską w ska
która sie dotknie czego z tych rzeczy, łę, wyszły wody bárzo obfite, ták iż
nieczysta Będźie áž do wieczora.
pił lud y bydło.
’
12. Y mówił Tan do Moyzészá y
ROZDZIAŁ XX.
Aarona: lżeśćie mi nie wierzyli, áflldrya umarła: szemrzącemu lu byśćie mię byli poświęćili przed syndu woda z sporu dána z skuły: d mi Izrael owymi: nie wwiedźiećie
Edom gdy ich przez źiemie nić- tych ludów do źiemie, którą im
chćiał przćpuśćić, udali sie do góry dam.
13. Tá iest wodá przeciwieństwa,
Hor: tám Eledzdr nd Kapłaństwo
gdźie
sie swárzyli synowie Izraelo
poświęcony, d .Aaron umarł.
wi przećiwko Pánu, y poświęcony
1. Y przyszli synowie Izraelowi, y iest w nich.
14- Tosłał tym czásem Moyzész
wszystko mnostwo ná puszczą Sin,
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posly z Kádes do króla Edom, któ28. Y zewlókszy Aarona z szat
rzyby powiedzieli: To wskázuie brát iego, oblókł w nie Eleázárá syna
twóy Izrael: Wiósz wszytkę praca, iego.
która nas potkała,
29. A gdy on umarł ná wiérzchu
15. lako zstąpili oycowie nászy* góry: zstąpił z Eleázárein.
do Aegyptu , y mieszkaliśmy tam
5o. A wszytek lud widząc, iż Aa
przez długi czas, y trapili nas Ae- ron umarł, płakał nád nim trzygyptiánie y oyce nászé:
dźieśći dni po wszjdkich familiach
16. Y iakośiny wołali do Páná, y swoich.
■wy słuchał nas,y posłał Anyolá,który
nas wywiódł Z' Aegyptu. Oto w
ROZDZIAŁ XXI.
mieśćie Kádes , któré iest ná osta
Łud Isrdćlski zwalczył Króla Cltdtnich granicach twoich, położeni,
ndneyskiego: d gdy szemrali prze
17. Prosiémy, áby nam wolno by ciwko Panu, o drogę, węzami skara
ło przeyść przez źiemię twoie. Nie ni: d ku zabieleniu tdkiey pladze,
pójdziemy przez polá, áni przez miedzianego węza zawieszono, y
winnice , nie będziemy pić wody z uzdrawiał lud. Seon y Og królowie
studzien twoich, ále póydźiein dró- zwalczeni.
gą pospolitą, ni ná práwo ni ná le
wo nie zstępuiąc, áž przeydźiemy
1. Co gdy usłyszał Chananéyozyk •
granice twoie.
Król Arad, który mieszkał ná połu
18. Któremu Edom odpowiedział: dnie to iest, że przyciągnął Izrael
Nie pójdziesz przez mię, bo iná- drógą szpiegów, w alczył przećiw
czéy zhroynoć záiáde.
iemu, á zostawszy zwyćiężcą, po
19. Y rzekli synowie Izraelowi: brał z niego korzyści. *
Bitym gośćińcem pójdziemy: á ieśli
2. Lecz Izrael ślubem sie Pánu
będziemy pić wodę twoie my y by obowięzuiąc, rzekł: Ieśli podasz ten
dło nászé , damy co słuszna iest: lud w reke moie, zgładzę miástá iego.
5. Y wysłuchał Pan prośbę Izrae
žadnéy nie będźie o zapłatę trudno
ści, tylko niech prędko przeydźiemy. la, y podał Chánánéyczyká, ktorégo
20. A on odpowiedział: Nie przéy- on wybił, wywrróćiwszy miástá
dźiesz. Y natychmiast wyćiągnął iego: y nazwał imię mieyscá onégo
przećiwko, z niezliczonym ludem y llorma, to iest przeklęctwo.
ręka mocna,
4. Y ruszyli sie z góry Hor drógą.,
21. Y niechćiał przyzwolić pro- która wiedźie do morza czerwonego,
szacému , áby był dopuścił prze- áby obeszli źiemie Edom. Y począł
szćia przez granice swoię. A prze- sobie tęsknić lud w drodze y w pratóż odwrót uczynił od niego Izrael. cóy.
5 Y mówiąc przećiw Bogu y Moy
22. A gdy ruszyli obóz z Kádes,
przyszli do góry Hor, która iest ná zészowi , rzekł: Czemuś nas wy
wiódł z Aegyptu, abyśmy pomarli
gránciách źiemie Edom:
23. Gdźie mówił Pan do Moyzé ná pustyni? Niémász chleba, niémász wody: duszá nászá iuż sie
szá, rzekąc:
24- Niechay Aaron idźie do ludu brzydźi tym bárzo lekkim poka
swego: bo nie wnidźie do źiemie, rmem.
6. Przełóż Pan przepuśćił ná lud
którą dał synóm Izráelowym, przeto
że niedowiarkiem był ustam moim węże ogniste, zá których ránami y
śmierćiami bárzo wielu,
u wody przećiwieństwa.
7. Przyszli do Moyzészá y rzékli:
25. Weźmi Aaroná, y syná iego z
nim, á zawiedźiesz ie ná górę Hor. Zgrzeszyliśmy , żechmy mówili
26. A obnażywszy oycá z szaty przećiw Pánu y tobie: proś áby od
iego, obleczesz w nie Eleázárá syná dalił od nas węże. Y modlił sie Moy
iego, á Aaron zebrany będźie, y u- zész zá ludem :
8. Y rzekł Pan do niego : Uczyń
mrze tám.
27. Uczynił Moyzész , iáko był węża miedzianego, á wystaw go ná
Pan przykazał: y wstąpili ná górę znak: który ukąszony weyźrzy nań,
Hor przed wszystkim mnóstwem.
żyw będźie.
C

C
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g. Uczynił tedy Moyzesz węza źiemia iego od Arnon aż do Ieboky
miedzianego , y wystawił go ná synów Aminon: bo mocną obroną
znak: ná którégo gdy ukąszeni pa były opatrzone grániceAmmonitów.
trzyli, byli uzdrowieni.
25. Pobrał tedy Izrael wszytkié
10. Y ruszywszy sie synowie ^niástá iego, y mieszkał w mieśćióch
Izraelowi obozem stanęli w Oboth. Amorréyskich , to iest w Hesebon,
u. Zkąd wyćiągnąwszy rozbili y we wsiach iego.
namioty w Ieábárim ná puszczy ,
26. Miasto Hesebon było Sehoná
która patrzy ku Mąab przećiwko królá Amorréyskiégo, który walczył
wschodniéy stronie.
przećiwko królowi Moáb: y wziął
12. Aztamtąd sie ruszywszy przy wszytkę ziemię, która pod iego wła
szli do strumienia Zared:
dzą była aż po Arnon.
27. Trzetóż mówią w przypowie13. Który puśćiwszy obozem sta
nęli przećiw Arnon, któré iest ná śći: Pódźćie do łlesehon , niech sie
puszczy, á wysadza sie ná granicach zbuduie y wystawi miasto Sehon:*Amorréyczyká: bo Arnon iest gra
28. Ogień wyszedł z Hesebon, pło
nicą Moábska , dźieląc Moábity od mień z miasteczka Sehon , y pożarł
Ar Moábitów y obywatele wyżyn
Amorréyczyków.
14. Zkąd mówi ą w kśiegach woien Arnon.
Pańskich: lako uczynił ná morzu
2g. Biádá tobie Moáb , zginąłeś
czerwonym , ták uczyni ná poto- ludu Chámos. Podał syny iego náB
cech Arnońskich.
uóiekánié, á córki w poi mánie kró
15. Skały potoków nachyliły sie, lowi Amorréyczyków Sehon.
30. Iárzino ich zaginęło od Heseáby odpoczynęły w Ar, y usiadły ná
bon áž do Dibon, spracowani przy
granicach Moábskich.
16. A z tego mieyscá okazała sie szli do Nophe, y áž do Medábá.
31. Mieszkał tedy Izrael w źiemi
studnia, o któréy Pan mówił do Moy
zészá: Zgromadź lud, á dam im Amorréyczyká.
32. Y posłał Moyzész którzyby
wody.
17. Tedy śpiówał Izrael tę pieśń: wyszpiegowáli Iázer: którégo wio
ski pohráli, y pośiedli obywatele.
Wystąp studnio. Śpiewali:
33. Y obrócili sie y szli drogą Bá* 18. Studnia, którą wykopały ksią
żęta, y zgotowali Hetmanowie ludu sán , y zastąpił im Og król Básán,
w zakonodawcy y w laskach swoich. ze wszytkim ludem swym, "chcąc
dać bitwę w Edrái.
Z pustynie do Máthány.
34- Y rzekł Pan do Moyzészá: Nie
ig. Z Máthány do Náháliel: Z Náhóy sie go, bom go dał w rękę two
háliel do Bámoth.
20. Z Bámoth, dolina iest w krai ie , y wszytek lud y źiemie iego: y
nie Moáb ná wierzchu Phásgá, któ uczynisz mu ták iakoś uczynił Sehonowi królowi Amorréyczyków,
ra patrzy przećiw puszczy.
21. Y posłał Izrael posły do Se- obywatelowi Hesebon.
35. Poraźili tedy y tego z synmi
honá Królá Amorréyskiégo, mó
iego, y wszytek lud iego aż do szczą
wiąc:
22. Proszę, áby mi wolno było tku, y pośiedli źieinię iego.
przeyść przez źiemie twoie: nie
ROZDZIAŁ XXII.
zstapiémy ná polá y winnice, nie
Król
Moabski Baldk po dwdkroć
będziemy pić wody z studzien: dróBdldamd
przyzywa aby złorzeczył
gą królewską póydźiemy, áž przéyludu. Izraelskiemu: ale mu tego Bóg
dźieiny gránice twoie.
23. Który niechćiał dozwolić áby bronił: d nd koniec .Anyoł go zgro
przeszedł Izrael przez gránice iego, mił, d oślica przemówiła.
y owszem zebrawszy woysko wyiá1. Y ruszywszy sie stanęli obozem
chał przećiwko ná puszczą,y przyiá- ná polách Moáb, gdzie zá Iordanem
ehał do Iásá, y walczył przećiw Iericho leży.
iemu.
2 A widząć Bálák syn Sephorów
24- Od którégo porażony iest pá- wszystko co uczynił Izrael Amorszczeką miecza, y otrzymana iest reyczykówi,
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17. Iestem gotów uczćić ćię, y
5. A iz sie go zlękli Moábitowie,
á iż naiázdu iego zdźierżeć nie ino- cokolwiek záchcesz, damći: Przydź
á złorzecz ludowi temu.
©ll ?
18. Odpowiedźiał Báláám: By mi
4- Rzeki do starszych Madian:
Ták wygładzi ten lud wszystkie, dał Bálák pełen dóm swóy srébrá y
którzy w granicach naszych mie złota: nie będę mógł odmienić sło
szkała, iáko zwykł wół trawę aż do wa Páná Bogá mego, żebych ábo
korzenia wyiadać. Ten był ná ten więcey ábo mnićy mówił.
19. Proszę żebyśćie tu zostali le
czás Królem w Moáb.
5. A ták posłał posly do Bálááiná szcze przez tę noc, żebym mógł wiesyná henrowego wieszczka, który dźieć co mi powtóre Pan odpowie.
20. Przyszedł tedy Bóg do Báláámieszkał nád rzeką źiemie synów
Animon, áby go przyzwali, y rzekli: má w nocy y rzćkł mu: Ieśli we
Oto lud wyszedł z Aegyptu, który zwać ćię przyszli ći ludźie, wstań
okrył wierzch źiemie, zasadźiwszy á idź z nimi : ále ták, abyś coć roskażę, czynił.
sie przećiwko mnie.
21. Wstał Báláám ráno, y ośio6. A ták przyiódź, á zlórzécz te
mu ludowi, bo mocnieyszy iest nád dławszy oślicę swą iachał z nimi.
22. Y rozgniewał sie Bóg, y sta
mię: zabym go iáko mógł porazić y
wygnać z źiemie moióy. Wiem bo- nął Anyół Pański ná dródze przećiw
wíém, iż błogosławion będźie kogo Báláámowi, który śiedźiał ná oślicy,
ty błogosławisz, á przeklęty ná któ á dwu sług miał z sobą.
23. Uyźrzawszy oślica Anyolá
rego złorzćczeństwa zgromadźisz.
7. Y poszli starszy Moáb y sta stoiącćgo ná dródze z dobytym mie
rszy Mádián máiac w ręku zapłatę czem, odwróćiła sie z drogi, y szła
wróżby. A gdy przyszli do Báláámá, po roli. Którą gdy bił Báláám y
y powiedzieli mu wszystkie słowa chćiał ná szćićżkę nawieść,
Bálakowé:
24. Stanął Anyół w ćieśni dwu
8. On odpowiedźiał: Zostańćie tu płotów, którćini winnice ogrodzone
przez noc , á odpowiem cokolwiek byly25. Którego widząc oślica przymi Tan rzćcze: A gdy zostali u Bá
láámá , przyszedł Bog , y rzćkł do tárlá do ściany , y stárla nogę śle
niego:
dzącego. A on ią powtórć bił.
26. A przecie iednák Anyół prze9. Co to zacz ći ludźie u ćiebie?
10. Odpowiedźiał: Bálák syn Se- szédszy ná mieysce ciásné, gdźie áni
phorów kíól Moábitów posłał do w práwo áni w lewo nie mogła
ustąpić, zastąpił ićy drogę.
mnie,
27. Y gdy widziała oślica Anyolá
11. Mówiąc: Oto lud, który wy
szedł z Aegyptu, okrył wierzch źie stoiącćgo , upadlá pod nogami śle
mie: przyićdź, á przeklni ji, á zabym dzącego. Który rozgniewawszy sie,
barźićy kilem boki ićy obiiał.
iáko mógł walcząc odpędźić go.
28. Y otw'orzył Pan usta oślice
12. Y rzćkł Bóg do Baláámá: nie
chodź z nimi, y nie klni ludu : bo y przerzćkła : Cóżemći uczyniła ?
przecz mię biiesz oto iuż trzćći kroć?
iest błogosławiony.
29. Odpowiedźiał Báláám: Iżeś
13. Który ráno wstawszy rzćkł do
książąt: ldźćie do źiemie wászéy, zasłużyła,y szydźiłaś zemnie: Obych
bo mi Bóg zakazał iść z wami.
miał miecz, żebym ćię zabił.
30. Rzćkła oślica: ázam nie bydlę
14- Wróćiwszy sie książęta rzekli
do Báláká: Niechćiał Bálááin przyść twoié, ná którymeś zawsze zwykł
z námi.
śiedźieć aż po dźiśićyszy dźień? po
15. On znowu posłał daleko wię wiedz, comći takowego kiedy uczy
cey y zacnieyszych niżli przed tym niła? A on rzćkł: Nigdy.
był posłał.
31. Natychmiast otworzył Tan
. 16. Którzy przyiáchawszy do Bá oczy Báláámowi, y uyźrzał Anyolá
láámá, rzekli: Ták mówi Bálák syn stoiącćgo ná dródze z gołym mie
Sephor. Nieoćiągay sie przyść do czem, y pokłonił sie twarzą do źie
mnie.
mie.
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32. Któremu Anyół: Czemu, pry, potka: á cokolwiek roskaże, po
trzeci kroć biiesz oślicę twoie? lam wiem ći.
przyszedł, abych, sie tobie sprzeci
4. A gdy odszedł prędko, zabieżał
wiał, bo przewrotna iest drógá twoiá, mu Bóg, y mówił do niego Báláám:
á mnie przeciwna:
Postawiłem prawi śiedm ołtarzów,
55. Y by była oślica nie zstąpiła z y włożyłem ćielca y báráná ná
drogi, daiąc mieysce sprzećiwiaiące- wierzch.
mu sie, zábilbych ćię był, á onáby
5. A Pan włożył słowo w usta
żywa została.
iego: Y rzekł: Wróć sie do Báláká,
34. Rzekł Báláám: Zgrzeszyłem, á to będziesz mówił.
nie wiedząc żebyś ty stał przećiw
6. Wróciwszy sie zastał Bálááká
mnie: y teraz ieślić sie nie podoba, stoiacégo przy całopaleniu swoim, y
abych iachał, wrócę sie.
wszystkie kśiazęta Moábitów:
35. Rzćkł Anyół: Iedź z tymi: á
7. Y wziąwszy przypowieść swostrzeż sie abyś nic inszego nie mó ię, rzekł: Z Arám przywiódł mię
wił iedno coc roskażę. Y iachał z Bálák król Moábitów z gór wscho
kśiążęty.
dnich: Podź, práwi, á złorzecz lá36. Co usłyszawszy Bálák wyiá- kobowi: spiesz sie á przeklinay Ichał przećiwko niemu do Miaste zráelá.
czka Moábitów, któré leży ná osta
8. Iáko mam złorzeczyć, któremu
tnich granicach Arnon.
nie złorzeczył Bóg? A iáko mam
37. Y rzekł do Báláámá: Posłałem przeklinać tego, którégo Pan nie
posły abych ćię przyzwał: Czemu- przeklina?
ześ nie záraz przyiáchal do mnie?
g. Z naywyższych skał uyźrzę go,
Czy dla tego, że zapłaty zá przyiazd á z pagórków oglądam go. Lud sam
twóy oddać nie mogę?
mieszkać będźie, á między narody
38. Któremu on odpowiedział: nie będźie policzon.
Otóż mię masz: Azaż co innego mó
10. Kto przeliczyć może proch láwić mogę, iedno co Bóg włoży w kobów, y wiedźieć liczbę pokolenia
usta moie?
Izrael owego? Niech umrze dusza
3g. Y iácháli pospołu, y przyiá- moiá śmierćią sprawiedliwych , á
cháli do miástá, które było ná osta niech sie staną ostatnie rzeczy moie
tnich granicach królestwa iego.
tym podobné.
40. Y nabiwszy Bálák wołów y
11. Y rzekł Bálák do Báláámá:
owiec, posłał do Báláámá y książąt, Cóż to iest co czynisz? Abyś prze
którzy z nim byli, dáry.
klinał nieprzyiaćioły moie przyzwa
41. A gdy było ráno, wiódł go ná łem ćię: á ty przeciwnym obyczáiem
wyżyny Báálowé, y uyźrzał ostatnią błogosławisz im.
cześć ludu.
12. Któremu on odpowiedźiał:
Azaż mogę co inszégo mówić iedno
ROZDZIAŁ XXIII.
co każę Pan?
v
13. Rzekł tedy Bálák: Pódź zemną
Bdlaam kazał sobie śiedm ołta
rzów uczynić, aby ludu złorzeczył: ná drugie mieysce, skądbyś część Iale Pan Bóg złorzeczenie obrócił w zráelá uyźrzał, á wszytkiégo widźieć
błogosławieństwo: Potym ndinągóre nie mógł: ztamtąd go przeklinay.
14- A gdy go zawiódł ná mieysce
wiódł go król Bdluk.
wysokie ná wierzch góry Phásgi,
1. Y rzekł Báláám do Báláká: zbudował Báláám śiedm ołtarzów,
Zbuduy mi tu śiedm ołtarzów, á ná- y włożywszy ná wierzch ćielca y
gotuy także wiele ćielców y téyže báráná,
15. Rzekł do Báláká: Stóy tu u
liczby báránów.
2. A gdy uczynił wedle mowy Bá całopalenia twego, aż ia ná przećiw
láám, włożyli pospołu ćielca y bá- pobieżę.
16. Któremu gdy Pan zaszedł, y
ráná ná ołtarz.
3. Y rzekł Báláám do Báláká: Po- włożył słowo w ustá iego, rzekł:
stóy trochę u twego całopalenia, Wróć sie do Báláká, á to mówić mu
áž póydę, owa mię podobno Pan bedźiesz.
e
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17. Wróciwszy sie nalazł go stoią- podobało Pánu, áby błogosławił Ieégo u całopalenia swego, y Książę zráelá, żadną miarą nie wychodził
ta Moábitów z nim. Do którego Bá iáko przed tym chodził szukać wie
szczby: ále obróciw szy twarz swoię
lák: Co, prawi, mówił ran?
18. A on wźiąwszy swą przypo ku puszczy,
2. Y podniówszy oczy, uyźrzał
wieść rzekł: Stóy Báláku á słuchay,
Izráelá w namiećiech mieszkającego
słysz synu Sephorów:
19. Nie iest Bóg iáko człowiek, według pokolenia iego: y gdy ná
áby kłamał: áni iáko syn człowie pad! nań duch Boży,
3. Wźiąwszy przypowieść mówił:
czy, żeby sie odmieniał. Rzekł tedy á
nie uczyni? mówił á nie wypełni? Rzekł Báláám syn Beor: rzekł czło
20. Ku błogosławieniu przywie wiek, którego oko iest zátkáné:
4- Rzekł słuchacz powieśći Bo
dziony iestem, błogosławieństwa za
bronić nie mogę.
żych: który widzenie wszechmogą
21. Niéinász bałwana w Iákobie, cego widział, który upada, y ták sie
áni widać wyobrażenia w Izraelu. otwiéráia oczy iégo:
5. Iáko piękne przybytki twoie
Tan Bóg iego iest z nim, á trąbienie
Iákobie, y namioty twoie Izraelu?
zwyciestwá królewskiego w nim.
t>. Iáko niziny gáisté, iáko sády
22. Bóg wywiódł go z Aegyptu,
którego moc podobna iest Rynocero- przy rzekach wilgotne, iáko namio
towi.
ty, któré postawił Pan, iáko cedry
23. Niémász wieszczby w Iáko- przy wodách.
7. Popłynie wodá z wiádrá iego,
bie, áni wróżki w Izraelu. Czasów
swoich będźie powiedziano iákobo- á nasienie iego będźie w wody wiel
wi y Izraelowi, co Bóg uczynił.
kie. Będźie wźięt dla Agágákról ie
24- Oto lud iáko lwica powstanie, go, y odiętó hędźie królestwo iego.
á iáko lew sie podnieśie: nie leże,
8. Bóg wywiódł go z Aegyptu, któ
áž pożrze korzyść, á krew pobitych rego moc podobna iest Rynocerotowéy: Pożrzą narody nieprzyiaćiele
wypiié.
25. Y rzekł Bálák doBáláámá: Ani iego, á kości ich połamią, y podziu
go przeklinay, áni go błogosław.
rawią strzałami.
26. A on odpowiedział: zamći nie
9 Położywszy sie spał iáko lew,
mówił, że cokolwiek mi Bóg roskaże, y iáko Iwicá, któréy żaden obudzić
to uczynię?
nie będźie śmiał. Któryć będźie bło
27. Y rzekł Bálák do niego: Podź, gosławił, będźie y sam błogosławio
á zawiodę cię ná inne mieysce: Ieśli ny: kto będźie złorzeczył, w złorzesnadź podoba sie Bogu żebyś ie z czeństwie poczytan będźie.
tamtąd przeklinał.
10. Y rozgniewawszy sie Bálák ná
28. A gdy go zawiódł ná wierzch Báláámá, klaśnąwszy rękoma mó
góry Phogor, która patrzy ku pu wił: Ná złorzeczenie nieprzyiaćioszczy,
«
łom moim przyzwałem ćie: którym
29. Rzekł mu Báláám: Zbuduy mi przeciwnym obyczáiem błogosławi
tu śiedm ołtarzów, á nágotuy tyleż łeś po trzećie.
cielców y tóyże liczby báránów.
11. Wróć sie ná mieysce twoie.
30. Uczynił Bálák, iáko rzekł Bá Postanowiłem wprawdźie uczćić ćię
láám. Y włożył ćielce y hárány ná znamienićie, ále ćię Pan zbawił nágotowánéy czći.
każdy ołtarz.
12. Odpowiedźiał Báláám do BáROZDZIAŁ XXIV.
láká: Azain posłom twoim, któreś
Baldám po trzeći kroć błogosła do mnie posłał, nie mówił:
13. By mi dał Bálák pełen dóm
wi y szczęśliwe rzeczy winszuje ludu.
Izraelskiemu; y o Christuśie, .Amdle- swóy srébrá y złota, nie mogę prze
chitdch, Cyneyczykach, y Rzymia stąpić słowa Páná Bogá mego, abym
nach wiele opowiada rzeczy przy co dobrego ábo złego miał mówić z
serca swego: ále cokolwiek Pan rze
szłych.
cze to mówić będę?
1. Y gdy obaczył Báláám, że sie
14- Wszakże wrácáiac sie do ludu
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mego, dam radę co twóy lud uczyni swroie. A oni iedli y kłaniali sie Bo
gom ich.
temu ludowi czásu ostatecznego.
3. Y poświęcony iest Izrael Beel15. Wźiąwszy tedy przypowieść
znowu mówił: Rzćkł Báláám syn phegorowi : á rozgniewawszy sie
Beor, rzćkł człowiek, którego oko Pan,
iest zatkán ć:
4- Rzćkł do Moyzészá: Weźmi
16. Rzćkł słuchacz powieści Bo wszytkié kśiążęta ludu, á powieś ie
żych, który zna naukę Nawyższćgo, przećiw słońcu ná szubienicach,
y widzenia Wszechmocnego widzi, áby sie odwrócił gniéw móy od Iktóry upadaiąc ma oczy otworzo zráelá.
ne.
&. Y rzókł Moyzész do Sędźiów
17. Uyźrze go, ále nie teraz: oglą Izraelskich: Zábiy każdy bliźnie
dam go, ále nie zhliská. Wznidźie swć, którzy są poświęceni do Beelgwiazda z Iakobá, y,powstanie la phegorá.
ská z Izraela, y pohiie kśiążęta Mo
6. A oto ieden z synów Izráeldo
áb, y spustoszy wszytkié synySeth. wych wszedł przed braćią swą o18. Y będźie Idumeá dźierżawa nierzadnicé Mádiánitki, przed oczyiego: dźiedźictwo Seir dostanie sie má Moyzćszowćmi y wszytkićy rzenieprzyiaćiołóm iego: lecz Izrael széy Izráelowéy, którzy płakali u
mężnie sobie będźie poczynał.
drzwi przybytku.
ig. Z lákobá będźie, któryby pa
7. Co gdy usłyszał Phinees syn
nował, y wytracił ostatki miástá.
Eleázárá, syná Aaráonowégo kapła
20. A gdy uyźrzał Amáleká, wźią- na, wstał z pośrzodku zgromádzew.szy przypowieść rzćkł: Początek nia, á porwawszy puginał,
narodów Amalek, którego ostatki
8. Wszedł zá onym mężem Izrael
zagubione będą.
skim do nierządnego gmachu, y
21. Uyźrzał též Cynéyczyká: y przebił oboie záraz, to iest męża y
wźiąwszy przypowieść rzćkł: Mo- niewiastę przez skryte mieyscá.
cneć wprawdźie iest mieszkanie
g. Y ustalá plagá od synów Izrae
twoie, ále choćbyś położył ná skále lowych:
gniazdo twé,
10. A pobito ich dwadźieśćia y
22. A byłbyś wybrany z narodu cztery tyćiące ludźi. Y rzćkł Pan do
Cynowego, pókiż będźiesz mógł wy Moyzészá:
trwać? Assur ćię bowiem poyina.
11. Phinees syn Eleázárá, syná
23. Y wźiąwszy przypowieść za Aaronowćgo kapłana , odwrócił
śię mówił: Ach, kto będźie żyw, gdy gniéw móy od synów Izraelowych:
to Bóg uczyni?
iż zapal czy wośćią moią wzruszył
24. Przypłyną w galerach ze sie przećiwko im, abych ia sam nie
Włoch, zwyciężą Assyriyczyki, y wytracił synów Izraelowych w za
zburzą Hebreyczyki, á ná ostatek y pal czy w ości moićy.
sámi zginą.
12. Przełóż mów do niego: Oto
25. Y wstał-Báláám, y wrócił sie daię mu pokóy przymierza mego,
ná mieysce swoię: Bálák sie tćż dro
15. A będźie ták iemu iáko y nagą, którą był przyiachał, wróćił.
śieniu iego przymierze kapłaństwa
wieczne, iż sie zapalił zá Bogá swe
ROZDZIAŁ XXV.
go, y oczyścił złość synów Izraelo
Izrael sie splugdwił córkami Md- wych.
14- A było imię męża Izrael
didńskiemi, dla czego Pan Książęta
kazał zwiesić ku słońcu. Phinees skiego, który zabit iest z Mádiániodźierzał kapłaństwo wieczne, przeto tką, Zámbry syn Salu, książę z ro
ze zabił Zdmbrégo y Kozbe nd nie dzáiu y z pokolenia Simeonowćgo.
15. A niewiastę Mádiánitke, która
rządzie.
podpolu zabita iest, zwano Kozbi,
1. A Izrael mieszkał ná ten czás córka Sur kśiążęćia zacnego Mádiw Setim, y cudzołożył lud z córka áiískiégo: '
mi Moáb,
16. Y mówił Tan do Moyzészá,

2. Któré wezwały ich ná ofiáry rzekąc:
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17. Nieptzyiaćielmi was niech po- mini tów: lachin, od tego dóm Iáchinilów :
Czuią Mádiánitowie, á pobiyćie ie:
13. Zare, od tego dóm Zareitów:
18. Ponieważ y oni nieprzyjaciel
skie przećiwko wam uczynili, y Saul, od tego dóm Saulitów.
14. Té są domy z pokolenia Syme
oszukali zdradą przez bałwana Phogor, y Kozbi córkę kśiazęćia Mádi- on, których wszytek poczet był dwa
áúskiégo siostrę swą, która zabita dzieścia, dwá tysiąca, dwieście:
15. Synowie Gad, wredle rodzáiów
iest w dźień kaźni dla świętokrayswoich: Sephon, od tego dóm Sephostwá Phogor.
nitówT: Aggi, od tego dóm Aggitów:
ROZDZIAŁ XXVI.
Suni, od tego dóm Sunitów:
16. O z iii, od tego dóm Oznitów:
Drugi raz poczytała syriy Izrdćlowe, gdy iuź do źiemie obiécdney ller, od tego dom Heritów:
17. Arod, od tego dóm Aroditów:
.wniść mieli) tylko té którzy ku boiu
Ariel,
od tego dom Arielitów:
sposobnie
18. Té są domy Gad, których
1. Potym iáko krów wilinych wy wszytek poczet był cztćrdźieśći ty
lana iest, rzekł Pan do Moyzészá y śięcy, pięćset.
19. Synowie Iudá, ller y Onan,
Eleázárá syná Aaronowégo kapłana:
2. Policzcie wszytek poczet synów którzy obá umarli w źiemi ChánáIzráelowych od dwudziestu lat, y neyskiéy.
20. A byli synowie ludowi we
wysszéy, według domów y rodzáiów
ich wszystkich, którzy mogą Wy dług rodzáiów swych: Sela, od któ
régo dóm Seláitów: Phares, od któ
chodzić ná woynę.
5. Mówili tedy Moyzész y Eleázár rego dóm Pháresytów: Zare, od któ
kapłan ná polu Moáb nád Jordanem régo dom Zareitów.
21. Zaś synowie Pháresowi: Heprzećiw Ierychu,do tych, którzy byli
4. Od dwudziestu lat y wysszéy, sron, od którégo dóm Hesronitów: y
iáko Pan był roskazał. Których tá Hámul, od którego dóm Ilámulitów.
22. Té są domy ludowe: których
iest liczba:
5. Ruben pierworodny Izráelów, wszytek poczet był śiedmdźieśiąt
tego syn Henoch, od którego dóm sześć tyśięcy, pięćset.
20. Synowie Issáchár według ro
llenochitów: y Pliállu, od którégo
dzáiów swoich: Tholá, od którégo
dóm Pháll nitów:
6. Y llesron, od którégo dóm Ile- dóm Tholáitów: Pliua, od którégo
sronitów: y Chár mi, od którégo dóm dóm Phuáitów:
24. lásub, od którégo dóm IásubiChármitów.
7. Té są dómy z pokolenia Ru tów: Semran, od którego dóm Seben : których pocztu nálázlo sie mránitów.
25. Té są rodzáie Issáchár, któ
czterdzieści trzy tyśiące, y śiedmset
rych poczet był sześćdźieśiąt cztery
trzydźieśći.
tyśiące, trzysta.
8. Syn Thaliu Eliáb.
26. Synowie Zábulon wedle rog. Tego synowie Namuel, y Dáthán, y Abiron. Ci są Dáthán y Abi- dzáiów ich: Sared, od którégo dóm
ron przednieyszy z ludu, którzy po Sareditów : Elon, od którégo dóm
wstali przećiw Moyzészowi y Aaro Elonitów: Ialel, od którégodómlanowi w rozruchu Korégo, kiedy sie lelitów.
27. Té są rodzáie Zábulon, któ
byli zbuntowali przećiw Pánu:
10. A otworzywszy sie ziemiá po rych poczet był sześćdźieśiąt tyśięcy
žádá Korégo, y wiele ich pomarło, pięćset.
28. Synowdelozephowi według rokiedy spalił ogień dwieście pięćdźiódzáiówr swoich: Mánásse y Ephraim
śiąt mężów. Y stał sie wielki cud,
29. Z Mánásse poszedł Máchir, od
11. Ze gdy Kóre ginął, synowie
którégo dóm Máchiritów. Máchir
iego nie poginęli.
12. Synowie Symeon w’edług ro zrodził Gáláádá, od którego dóm Gádzáiów swoich: 'Namuel,od tego dóm lááditów.
5o. Gáláád miał syny: Iezer, od
Yámuelitów: lamin, od tego dóm la
11
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którego <lóm lezerytów: y Helek, od
którego dóm Helekitów:
5i. Y Asriel, od którego dóm Asriélitów: Šechem, od którego dóm
Sechemitów:
за. Y Semidá, od którego dóm Ser
midáitów : y Hepher, od którego dóm
Hepheritów.
35. A był Hepher ociec Sálpliáádów, który nie miał synów, ále tylko
córki, których té sa imioná: Máálá
y Noá, y Heglá, y Melcliá, y Thersá.
34- Té są familie Mánássc: á po
czet ich, pięćdziesiąt dwá tysiąca,
śiedmset.
55. A synowie Ephraim według
rodzáiów ich ći byli: Sutliálá, od
którego dóm Sutháláilów: Becher,
od którego dóm Becheritów: Tehen,
od którego dóm Tehenitów:
зб. A syn Suthálá był lleran, od
którego dóm Ileránitów.
37. Té sa rodzáie synów Ephráim owych, których poczet był trzy
dzieści dwá tysiąca, pięćset
38. Ci są synowie lozephowi, we
dług domów ich. Synowie Beniami
nowi w rodzáiách ich: Bela, od którégo dómbeláitów: Asbel, odktórégo
dóm Asbelitów: Achirám,od którégo
dóm Achirámitów:
5g. Suphám, od którégo dóm Suphámitów: Hupháin, od którégo dóm
Iluphámitów:
40. Synowie Bela, Hered y Noeman. Od Heredá dóm Hereditów: od
Noemán, dóm Noemánitów.
41. Ci są synowie Beniaminowi
wedle rodzáiow swoich, których
poczet był czterdzieści pięć tyśięcy,
sześćset.
42. Synowie Dan wredług rodzáiów
swoich: Suhám, od którégo dóm
Suhámitów: té są rodzáie Dán we
dług domów ich.
45. Wszyscy byli Suhámitowie:
których poczet był sześćdźieśiąt,
cztéry tyśiące, czterysta.
44- Synowie Aser według ro
dzáiów' swych: Ieinná, od którégo
dóm Iemnáitów: lessui, od którégo
dóm Iessuitów: Brie, od którégo dóm
Brieitów.
45. Synowie Brie: Heber, od któ
régo dóm Heberitów: y Melchiel, od
którégo dóm Melchielitów.
46 A imię córki Aser było Sára.

47. Té są rodzáie synów Aserowych: á poczet ich pięćdźieśiąt, trzy
tyśiące, czterysta.
48. Synowie Nephtáli według ro
dzáiów ich: lesiel, od którégo dóm
Iesielilów: Guni, od którégo dóm
Gunitów:
4y. leser, od którégo dóm Ieseritów:
Selem, od którego dóm Selemitów.
50. Té są rodzáie synów Nephtáli
według domów swoich: których po
czet czterdźieśći pięć tyśięcy, czte
rysta.
51. Tá iest summá synów Izráe
lowych, którzy policzeni są, sześć
set tyśięcy, tyśiąc, śiedmset, trzydźieśći.
52. Y mówił Fan do Moyzészá,
rzekąc:
53. Tym podzielona będźie źiemia
według liczby imion, wośiadłośćiach
ich.
54. Których będźie więcóy, więk
szą część dasz, á których mniéy,
m niéysza: každému iáko teraz poli
czeni sa, bedźie daná ośiadłość:
55. Wszákóz ták, áby los źiemie
dźielił pokolenióin y familiom:
56. Cokolwiek lósem przypádnie,
to niechay weźmie ábo większa li
czba ábo mnieysza.
57. Ten též iest poczet synóm Le
wi, według domów swoich: Gerson,
od którego dóm Gersonitów : Kááth,
od którégo dóm Kááthitów: Merári,
od którégo dóm Meráritów.
58. Té są domy Lewi: Dóm Lobni, dóm Hebroni, dóm Moboli, dóm
Musi, dóm Koře. Lecz Kááth zrodźił Amram:
5g. Który miał żonę Iochabed cór
kę Lewi, która mu sie urodźiła w
Aegyptćie. Tá urodźiła Amram mę
żowi swemu syny, Aaroná, y Moy
zészá, y Márya śiostrę ich.
60. Z Aaroná poszli Nádáb, y Abiu, y Eleázár, y Ithámár:
61. Z których Nádáb, y Abiu po
marli , gdy ofiarowali ogiéíi obcy
przed Fanem.
62. A było wszytkich, którzy są
policzeni, dwadźieśćia trzy tyśiące
mężczyzny od iednégo mieśiaca y
wysszey: bo ich nie liczono między
syny Izráelowyrai, áni im z drugimi
dano ośiadłośći.
63. Ten iest poczet synów Izráe-
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12. Rzókł též Pan do Moyzészá:
lowych, którzy są popisani od Moy
zészá y Eleázárá kapłana ná polách Wstąp ná té górę Abárim, á ogląday
Moáb nád Jordanem przećiw Jery ztámlad źiemie, którą dam synóm
Izráelowym:
chowi.
13. A gdy ią oglądasz, póydźiesz y
64. Między którymi nie był żaden
z tych, którzy przed tym policzeni ty do ludu twégo, iáko brát twóy
byli od Moyzészá y Aaroná ná pu Aaron:
szczy Sinai.
14- Ześćie mię obraźili ná puszczy
65. Abowićm im był Pan przepo Sin w przećiwieństwie pospólstwa,
wiedział, że wszyscy mieli pomrzeć aniśćie mie chćieli poświęcić przed
ná puszczy. Y żadnego z nich nie nim nád wodámi. Tć są wody prze
zostało, iedno Káleb syn Jephone, á ciwieństwa w Kádes pustynie Sin.
15. Któremu odpowiedźiał Moy
Josue syn Nun.
zész :
ROZDZIAŁ XXVII.
16. Niech opatrzy Pan Bóg duchów
wszégo
ćiała , człowieka , któryby
Prawo o dziedziczenul d przypad
kach : Pan Moyzészowi y śmierć opo był nád tym zgromadzeniem:
17. Y mógłby wychodzić y wcho
wiedział, y namiastka naznaczył.
dzić przed nimi, á wywodźić ie ábo
1. Y przyszły córki Sálpháád syná wprowadzać: áby lud Pański nie
Hepher, syná Gáláád, syná Mácliir, był iáko owce bez pástérzá.
18. Y rzeki Pan do niego: Weźini
syná Mánásse, który był synem Josephowym : których są imioná: Iozuégo syná Nun, męża, w którym
Máálá, y Noá, y Ileglá, y Melchá, y iest Duch, y włóż rękę twoie nań.
Thersá.
19. Który stánie przed Eleázárem
2. Y stanęły przed Moyzészem y kapłanem y przedewszystkim mnó
Eleázárem kapłanem y przedewszé- stwem :
20. Y dasz mu przykazania przed
mi kśiążęty ludu, u drzwi przybytku
przymiérza, y rzókły:
oczyma wszystkich y część chwały
5. Ociec nasz umarł ná puszczy, twoiéy, áby go słuchało wszystko
á nie był w rozruchu, który sie zgromadzenie synów Izraelowych.
wzburzył przećiw Pánu zá Korégo,
21. Zá niego, ieśli co prziydźie
ále w swym grzechu umarł: ten nie czynić, Eleázár kapłan będźie sie
miał mężczyzny synów, przecz gi radził Páná. Ná słowo iego będźie
nie imię iego z domu iego, przeto wychodźił y wehodźił on, y wszyscy
że nie miał syná? Dayćie nam imie- synowie Izraelowi z nim y insze
nié między krewnymi oycá nászégo. mnostwo.
4- Y odniósł Moyzész sprawę ich
22. Uczynił Moyzész iáko był Tan
do sądu Pańskiego.
roskazał. Y wźiąwszy Jozuégo, po
5. Który rzókł do niego:
stawił go przed Eleázárem kapła
6. Słuszney rzeczy żądaią córki nem, y przed wszystkim mnóstwem
Sálpháád: day im i mienić między ludu.
krewnymi oycá ich, á niechay po
25. A włożywszy ręce ná głowę
nim ná dziedzictwo nastąpią.
iego, wszystko powtórzył,co był Pan
7. A do synów Izraelowych to mó roskazał.
wić będźiesz:
ROZDZIAŁ XXVIII.
8. Człowiek gdy umrze bez syná,
ná córkę spádnie dziedzictwo:
Opisuie ofiary każdego dniu: Ty
9. Ieśli córki nie miał, będźie miał godniowe : Miesięczne: Uroczyste
potomki bracia swą.
dwie: Prdsnic y Tegodniow.
10. A ieśliby y bráéiéy nie było,
daćie dźiedźictwo braćićy oycá iego.
1. Rzókł též Pan do Moyzészá:
11. A ieśliby áni stryiów miał:
2. Roskaż synóm Izráelowym y
dano będźie dźiedźictwo tym, którzy rzeczesz do nich: Obiatę moie y
mu są nablizszy. Y będźie to synóm chleby, y zapał wonności pr^ewdźięIzráelowym áwieté wieczną ustawą, cznéy ofiaruyćie wedle czasów
iáko przykazał Pan Moyzészowi:
swoich.
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3. Té są ofiáry, któré ofiarować nastego dnia miesiąca, Pháse Pań
macic: Báránki roczne niepokalane skie bedźie,
dwá ná każdy dźień ná cálopalenié
17. A piętnastego dniá uroczyste
święto: śiedm dni przasniki ieść
wieczne:
4. Iednégo ofiaruyćic ráno, á dru będą.
giego pod wieczór:
18. Z których dźień pierwszy
5. Dziesiątą część Ephy białey mą chwalebny y święty będźie: wszel
ki, któraby rozczyniona bylá oliwą ki éy roboty służebniczey weń robić
nzeczystą, y miała czwartą część nie bedźiećie.
ig. V ofiaruiećie zapał cálopalenié
lin.
6. Cálopalenié ustawiczne iest, Pánu, cielców z stáda dwu, báráná
klóreśćie ofiarowali ná górze Sinai iednégo , baranków rocznych bez
ná wonność przewdźieczną zapału makuły śiedm:
Pańskiego.
20. Y obiáty káždégo z nich z
7. A ofiaruiećie winá czwartą białey mąki, któraby bylá oliwa za
część Ilin do káždégo baranka w kropiona, trzy dźieśiate częśći do
Swiątnicy Páóskiéy.
káždégo ćielca, á dwie dźieśiate do
8. \ drogiego báránká tákiéž ofiá báráná,
ruiecie ku wieczoru wedle wszy
21. A dźieśiątą część dźieśiątey do
stkiego porządku ofiáry ránéy, y mo káždégo báránká, to iest do śiedmi
krych ofiar iéy obiatę przewdźię- baranków.
cznéy wonności Pánu.
22. Y kozła zá grzech iednégo, że
g. Ale w dźień sobotni ofiaruyćie by było oczyśćienie zá was,
dwu baranków rocznych niepokala
23. Oprócz całopalenia zaran
nych, y dwie dźieśiate częśći białey nego, któré zawsze ofiarować bę
maki oliwą rozczynionéy ná ofiarę dźiećie.
y mokré ofiáry.
24- Ták czynić będźiećie na káždy
10. Któré porządnie wyléwáia ná dźień z śiedmiu dni ná podniále
każdą sobotę na cálopalenié wie- ogniá, y ná wonność przewdźięczną
czné.
Pánu, która powstanie z cało pale**
11. A pierwszego dniá kśiężyca nia, y z mokrych ofiar káždégo.
ofiáruiecie cálopalenié Pánji cielców
2.5. Dźień též siódmy przechwa
z stáda dwu, báráná iednégo, ba lebny y święty wam będźie: wszelranków rocznych śiedm niepokala kiéy roboty służebniczey weń nie
nych,
uczynicie.
12. Y trzy dźieśiate częśći białey
26. Dźień też pierwoćin, kiedy
tnaki oliwą záczynionéy ná ofiarę ofiáruiecie nowé zboża Pánu, gdy sie
do ćielca káždégo: y dwie dźieśiate wypełnią tegodnie, chwalebny y
częśći białey mąki oliwą rozczy święty będźie: wszelkiego dźieła
nionéy do káždégo báráná:
służebniczego weń czynić nie bę
13. A dźieśiątą część dźieśiątey
dźiećie.
części białey maki z oliwy ná ofiarę
27. Y ofiaruiećie całopalenie ná
do káždégo báránká. Cálopalenié wonność przewdźięczną Pánu, ćielprzewdźięczney wonności y zapału ców dwu, báráná iednégo, y baran
iest Pánu.
ków rocznych bez zmazy śiedmi:
28. A ná obiatę ich białóy maki
14- A mokré ofiáry winá, któré
przy káždéy ofierze ináia bydź wy oliwą rozczynionéy trzy dźieśiate
lewane, té będą: Połowica Hin do częśći do ćielca káždégo, do bárá
káždégo ćielca, trzóćia część przy nów dwie,
2g. Do baranków dźieśiątą część
baranie, czwarta przy baranku. To
będźie cálopalenié przez wszystkie dźieśiątey częśći , których pospołu
miesiące, któré w obroćie rocznym iest śiedm baranków: kozła též,
30. Którégo zábiiáia ná oczyśĆiepo sobie następuią.
nié: oprócz całopalenia wiecznego,
15. Koźieł též ofiárowan będźie
Pánu zá grzechy ná cálopalenié wie y mokrych ofiar iego,
31. Niepokalane ofiáruiecie wszy
czne z mokřemi ofiarami iego.
16. A miesiąca pierwszego, czter tkié y z ich mokřemi ofiarami*

I
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ROZDZIAŁ XXIX.
cie, ále święcić będźiećie święto uUroczyste siciętd Księżycu siód roczysté Pánu śiedm dni.
15. Y ofiaruiećie całopalenie ná
mego, y ofiary które mieli w nie ofidwonność
przewdźięczną Pánu, ciel
roiruć, zwłaszcza sicietd Kuczek
ców z stáda trzynaśćie, báránów
przez ośm dni opisuie.
dwu, baranków rocznych bez zmázy
1. Miesiąca też siódmego pierwszy czternaście:
dzień chwalebny y święty będźie
14- A ná mokré ófiáry ich bialéy
wam. Wszelkiego dzielą niewolni maki oliwą záczynionéy, trzy dzie
czego czynić weń nie będźiećie: bo siąte części do ćielca każdego, któ
iest dźićń trąbienia y trąb.
rych pospołu iest cielców trzynaśćie,
2. Y ofiaruiećie całopalenia ná á dwie dźieśiąte części báránów iewonność przewdźięczną Pánu, ciel dneinu, to iest, pospolu báránóm
ca z stáda iednégo, báráná iednégo, dwiema:
15. A dźieśiata część dźieśiatey
y baranków rocznych bez zmázy
śiedmi:
części każdemu barankowi, którjcb.
5 A ná obiáty ich bialéy maki oli pospołu iest baranków czternaście,
wa záczynionéy trzy dźieśiąte czę16. Y kozła zá grzéch, oprócz cá
śći do każdego ćielca: dwie dźieśiąte lopalenia wiecznego, y obiaty, y modo báráná,
kréy ofiary iego.
4- A iedne dźieśiata do hárán17. Drugiego dniá ofiaruiećie ćielka, których pospołu iest baranków ców z stáda dwanaśćie, báránów
śiedm.
dwu, baranków rocznych bez zmázy
5. Y kozła zá grzech, którégo o- czternaście:
fiáruia ná oczyśćienie ludu,
18. Y obiaty, y mokré ofiary każ
6. Oprócz całopalenia ná nowiu dego, do cielców, y báránów, y ba
kśiężyców y z obiatami iego, y cało ranków, porządnie odpráwowác bępalenia wiecznego z zwykłeini ofia źiećie:
rami mokřemi. Témiz obrzędy ofia
ip. Y kozła zá grzéch, oprócz ca
rować będźiećie ná wonność prze- łopalenia wiecznego, y obiaty, y
wdźieczną zapał Pánu.
mokréy ofiary iego,
7. Óźieśiąty też dzień mieśiąca te
20. Dniá trzećiego ofiaruiećie ćielgo śiódmego, bedźie wam święty ców iedcnnaśćie, báránów dwu, ba
chwalebny, y będźiećie trapić dusze ranków rocznych bez zmázy czter
wászé: wszelkiego dźieła niewolni naście:
czego czynić weń nie będźiećie,
21. Y obiáty, y mokré ofiary każ
8. Y ofiaruiećie całopalenie Pánu dego, do cielców, y báránów, y ba
ná wonność przewdźięczną, ćielca ranków, porządnie odpráwowác bę
z stáda iednégo , báráná iednégo, dźiećie:
báránków rocznych bez zmázy
22. Y kozła zá grzéch, oprócz cáśiedmi-.
łopalenia wiecznego, y obiaty, y
g. A ná obiatę ich bialéy mąki o- mokréy ofiary iego.
liwą rozczynionéy trzydźieśiąte czę
25. Dniá czwartego ofiaruiećie ćiel-r
ści do ćielca każdego: dwie dźieśiąte ców dźieśięć, báránów dwu, baran
do báráná,
ków rocznych bez zmázy czterna
10. A dźięśiątą część dźieśiąley ście:
części do każdego báránká, których
24. Y obiáty, y mokré ofiary każ
wespół iest baranków śiedm.
dego, do cielców, y báránów, y ba
11. Y kozła zá grzéch, oprocz te ranków, porządnie odpráwowác bę
go co iest obyczay ofiarować zá wy dźiećie:
stępek ná oczyśćienie, y całopalenie
25. Y kozla zá grzéch, oprócz ca
wieczne, z obiatą y mokřemi ofia łopalenia wiecznego, y obiáty iego,
rami ich.
y mokréy ofiary.
12. A piętnastego dniá mieśiąca
26. Dniá piątego ofiaruiećie ciel
siódmego, który wam święty y chwa ców dźiewięć, báránów dw u, báráíilebny będźie, wszelkiego dźieła nie ków rocznych bez zmázy czternawolniczego weń czynić nie będzie śćie;
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27. Y obiaty, y mokré ofiáry każ synów Izraelowych: Tá iest mowa,
dego, do ćielców, y báránów, y ba którą Pan przykazał:
5. Ieśli który mąż ślubi co Pánu,
ranków, porządnie odpráwowác bę
dźiećie.
ábo sie obowiąże przyśięgą: nie zła
28. Y kozła zá grzech,oprócz cało mie słowa swégo, ále wszystko, co
palenia wiecznego, y obiaty iego, y obiecał, wypełni.
4. Białogłowa ieśliby co ślubiła á
inokréy ofiáry.
29. Dniá szóstego ofiaruiećie ciel przyśięgą sie obowiazálá, która iest
ców ośm, báránów dwu, baranków w dómu oycá swego, y w leci ech
rocznych bez zmazy czternaście:
ieszcze dźićwczecych, ieśli sie do50. Y obiáty, y mokré ofiáry każ wié ociec o ślubie który obiecała, y
dego, do cielców, y báránów, y ba o przyśiedze którą obowiazálá du
ranków, porządnie odpráwowác bę szę swa, á będźie milczał, ślubu
dźiećie:
winna będźie:
51. Kozła též zá grzéch, oprócz
5. Cokolwiek obiecała y przyśięcałopalenia wiecznego, y obiáty ie gła, skutkiem wypełni.
go, y inokréy ofiáry.
6. Ale ieśliby záraz skoro usły
52. Dniá siódmego ofiaruiećie ćiel— szał był przećiw temu ociec, y ślu
ców śiedm, y báránów dwu, baran by y przyśięgi iéy ważne nie będą,
ków rocznych, bez zmázy cztérna- áni winná będźie obietnice, przeto
śćie,
iż oćiec był przećiw temu.
55. Y obiáty, y mokré ofiáry’każ
7. Ieśli będźie miała męża y śludego, do ćielców, y báránów, y ba biláby co, á słowo by raz z ust iéy
ranków, porządnie odprawować bę wyszedszy duszę iey przyśięgą obowiązało:
dźiećie:
34. Y kozła zá grzéch, oprócz ca
8. Którego dniá mażby usłyszał, y
łopalenia wiecznego, y obiáty iego, nie sprzećiwił sie, ślubu winná bę
y m< kréy ofiáry.
dźie, y odda cokolwiek obiecálá.
55. Dniá ośmego, który iest prze
9. Ale ieśliby usłyszawszy záraz
chwalę12ny, wszelkiego dźieła słu sie sprzećiwił, y wniweez obrócił
żę! niczego czynić nie będźiećie,
obietnice iéy, y słowa ktorémi obo
56 Ofiarniac całopalenie ná won wiazálá duszę swoię, miłośćiw iéy
ność przewdźięczna Pánu,ćielcá ied będźie Pan.
négo , háraná iednégo, baranków
10. Wdowa y odrzucona cokol
rocznych bez zmázy śiedm:
wiek ślubia, oddadzą.
37. Y obiáty, y mokre ofiáry każ
11. Zoná w domu męża, gdy sie
dego, do ćielców, y báránów, y ba ślubem obowiąże y przyśięgą,
ranków, porządnie odprawować bę
12. leśliby usłyszał mąż á milczał
dźiećie,
áni sie sprzećiwił obietnicy, odda co
38. V kozła zá grzech, oprócz ca kolwiek obiecała.
łopalenia wiecznego, y obiáty iego,
13. Ale ieśliby sie wnet sprzeći
y mokréy ofiáry.
wił: nie będźie winná obietnice, bo
3g. To ofiarować będźiećie Panu sie maż sprzećiwił: á Tan iéy miłoná uroczyste święta wászé: oprocz śćiw będźie.
ślubów y dobrowolnych ofiar wa
14- leśliby ślubiła y przyśięgą sie
szych w całopaleniu, wybrane w mo- obowiazálá, żeby postem, áby in
krey ofierze, y ofiarach zapokoynych. nych rzeczy strzymániein trápila
duszę swoię: ná woléy męża będźie,
ROZDZIAŁ XXX.
żeby czyniła, ábo nie czyniła.
15. leśliby usłyszawszy maż za
O ślubie y przysiędze męsbiey: cl
biedy ślub dlbo przysięga pdnien, milczał, á do drugiégo dniá odłożył
zdánié: cokolwiek bylá ślubiła y
albo zón wazy, dlbo nie wazy.
obiecálá, odda: ponieważ skoro usły
1. Y powiedźiał Moyzész synóm szał, zamilczał.
Izráelowym wszytko co mu Pan był
16. Lecz ieśli był przećiw temu
roskazał:
iáko sie dowiedźiał: on poniesie nie
2. V mówił do kśiążąt pokolenia prawość iéy.
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15. Y wyszli Moyzész y Eleázár
17. Té są práwá, któré ustawił
Pan Moyzészowi między mężem y kapłan, y wszyscy przełożeni Syna
zona, między oyeem y córką, która gogi przećiwko im z obozu.
14- Y rozgniewany Moyzész ná
iest ieszcze w leciéch dźiewczynych,
ábo która mieszka w oycowskim Ilelmany woyská, ná tyśiączniki y
domu.
ná setniki , którzy byli przyszli z
woyny,
ROZDZIAŁ XXXI.
15. Rzekł: Czemuśćie niewiasty
zachowali
?
Poraziwszy ILIddyclńczyki, same
16. Záž nie té sa, któré zwiodły
tylko Panny zachowali: Plony w ro
imy dział dano miedzy walec zniki, y syny Izráelowé zá poduszczeuiem
pospólstwo: Pierwociny Kdpłunom y Báláámowym, y przywiodły was ku
Lewitom z nich oddzielała, y dary zgrzeszeniu przećiw Pánu grzechem
Phogor, prze co y lud iest pokaran?
Panu dźiekuiąc ofiar nią hoyne.
17. A ták wszytkié zabiyćie co
1. Y mówił Pan do Moyzészá rze kolwiek iest mężczyzny y między
kąc:
dziećmi: y niewiasty, któré iuž po
2. Pomśći sie piérwéy krzywdy znały inęze w złączeniu pozábiiaysynów Izráelowych nád Mádiánitá- ćie:
ini, y ták zebrań będziesz do ludu
18. A dzieweczki y wszystkie biatwego.
łegłowy panny zachowayćie sobie:
5. Y wnet Moyzész: Uzbróyćie,
19. A mieszkayćie śiedm dni zá opry, z was inęże ku bitw ie, którzyby bozem. Ktoby zabił człowieka ábo
mogli uczynić pomstę Pańską nád sie dotknął zabitego, oczyśćion bę
Mádiánity,
dźie dniá trzeciego y siódmego.
4. Tysiąc mężów z káždégo poko
20. Y wszytek łup bądźby szátá
lenia niech będźie wybranych z była, bądź naczynie, y coby ku uży
Izraela, którzyby posláni byli ná waniu zgotowano było, ze skór ko
woynę.
žich y śierći y drzewa, będźie oczy
5. Y wyprawili po tysiącu z káž ści on o.
dégo pokolenia, to iest, dwánaáčie
21. Eleázár też kapłan do mężów
tyśięcy gotowych do bitwy:
woyská, którzy sie potykali, ták mó
6. Któré posłał Moyzesz z Phinee- wił : To iest przykazanie zakonu,
sem synem Eleázárá kapłana: na któré roskazał Pan Moyzészowi:
czynie též św ięte y trąby ná trąbie
22. Złoto y srebro, y miedź, y że
nie dal mu.
lazo, y ołów, y cená,
7. Y podkawszy sie z Mádyáiíczy20. Y wszystko co może przeyść
ki y zwyćiężywszy ie, wszytkę mę przez płomień, ogniem sie oczyśći:
żczyznę pobili,
á cokolwiek ogniá strzymać nie mo
8. Y Króle ich, Ewi, y Recem, y że, wodą oczyśćienia będźie poświę
Sur, y Hur, y Rebe, pięć książąt na cono:
rodu: Báláámá też syná Beorowégo
24. Y wymyiećie száty wászé dniá
mieczem zabili.
siódmego, á oczyśćieni potym do o9. Y poliráli niewiasty y dziatki bozu wnidźiećie.
ich, y wszystko bydlo, y wszytek
25. Rzekł též Pan do Moyzészá:
sprzęt, cokolwiek mogli mieć, splą
26. Weźmićie summę tego, co podrowali:
imąno od człowieka áž do bydleéiá,
10. Ták miástá iáko wśi y mia ty y Eleázár kapłan y przełożeni po
steczka ogień pożarł.
spólstwa:
11. Y pohráli plony, y wszytko co
27. Y w rówrny dźiał rozdźielisz
poimáli ták z ludzi iáko z bydła:
korzyść między té, którzy sie poty
12. Y przywiedli do Moyzészá, y kali y wyszli ná woynę, y między
Eleázárá kapłana, y do wszylkiégo wszytek inny lud pospolity.
zgromadzenia synów Izráelowych.
28. Yoddźielisz część Pánu od tych,
Inny lepak státek znieśli do obozu którzy walczyli y byli ná woynie,
ná polách Moáb nád lordanetn prze iednę duszę z piąćiti set, ták z ludźi
ćiwko Ierychu;
iáko y z wołów, y osłów, y owiec,
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29. Y dasz ia Eleázárowi kapłano
49. My słudzy twoi, obliczyliśmy
wi, bo pierwociny Fańskie są.
poczty ludźi woiennych, którćśmy
30. Z połowice téz synów Izráelo mieli pod ręką naszą: á nie zginały
wych, weźmiesz pięćdziesiątą gło ieden.
wę ludzi y z wołów y osłów y owiec,
50. Y dla tego oftáruiemy w dáry
wszystkich zwierząt, y dasz ie Le Pańskie każdy cośmy mogli naleść
witom. którzy czuią ná straży przy w korzyści złota. Nágolenice złoić,
bytku Pańskiego.
y mánelle, pierścienie, y práwnice,
51. Y uczynili Moyzész y Eleázár y łańcuszki: abyś sie modlił zá ná
iáko Pan przykazał. e
mi do Páná.
32. A było plonu, który woysko
51. Y przyięli Moyzćsz y Eleázár
poimało, owiec po sześć kroć’sto ty kapłan wszytko złoto w różnych
rzeczach ,
śięcy, śiedmdźieśiat y pięć tyśięcy,
33. Wołów śiedmdźieśiat y dwá
5ž. Pod wagą szesnastu tyśięcy,
śiedmi set, piąćidźieśiąt syklów, od
tyśiaca.
34. Osłów sześćdźieśiąt tyśięcy y tyśiączników y od setników.
53. Bo każdy co ná woynie uchwy
tysiąc:
35. Dusz ludzkich płći żeńskićy cił, iego było.
które nie uznały mężów, trzydźieśći
54- A wźiąwszy, wnieśli do przy
y dwá tyśiaca.
bytku świadectwa, ná pamiątkę sy
36. Y daná iest połowica tym, któ nów Izráelowych przed Pánem.
rzy w bitwie byli, owiec po trzy
ROZDZIAŁ XXXII,
kroć sto tyśięcy, trzydźieśći y śiedm
tyśięcy, pięćset:
Synom Ruben y Gddy połowicy
37. Z których ná stronę Pańską pokolenia Manaseszoicégo , dclno
náliczno owiec sześćset, śiedmdźie- cześć ich zet lorddnem : d oni sie
śiąt pięć.
obuioiązdli braćią swoią do ziemię
58. A z wołów trzydźieśći sześć obićcdney zbroyno doproicadźię.
tyśięcy, wrołów śiedmdźieśiat dwá:
39. Z osłów trzydźiestu tyśięcy,
1. A synowie Ruben y Gad mieli
pięćset, osłów sześćdźieśiąt ie wiele bydła, y mieli w bydle maję
tność niezliczoną. A gdy obaczyli
den :
40. Z dusz ludzkich szesnastu ty lázer y Gáláád źiemie sposobne da
śięcy, dostało sie ná Pańską stronę, , chowania bydła ,
trzydźieśći dwie duszy,
2. Przyszli do Moyzészá y Eleá
41. Y oddał Moyzćsz liczbę pie zárá kapłana y do przełożonych po
rwocin Tańskich Eleázárowi kapła spólstwa, y rzćkli:
. 5. A Tároth, y Dibon, y lázer, y
nowi,
42. Iáko mu było roskazano z po Nemrá, llezebon, y Eleále, y Sábam,
łowice synów Izráelowych, którą y Nebo, y Beon ,
4- Ziemia , którą zwoiował Tan
był oddźielił tym, co w bitwie byli.
45. A z połowice, która sie dostála przed obliczem synów Izráelowych,
innemu pospólstwu, to iest z owiec źiemia iest bárzo obfita ná chowa-,
po trzy kroć sto tyśięcy, trydźieśći nić bydła : á my słudzy twoi mamy
śiedm tyśięcy y z piąći set,
wiele bydła:
5. Y prosimy, ieśliśmy naleźli ła
44- Y z wołów trzydźieśći sześć
skę przed tobą , abyś ią nam słu
tyśięcy,
.
45. Y z osłów trzydźieśći tyśięcy, gom twoim dał zá ośiadłość, á nie
kazał nam przeprawić sie przez
y piąći set,
46. Y z ludźi szesnastu tyśięcy,
Jordan.
6. Którym odpowiedźiał Moyzćsz:
47. Wźiął Moyzćsz pięćdźieśiątą
głowę, y dał Lewitóin, którzy straż A więc braćia wászy póydą ná
trzymali w przybytku Pańskim, iá woynę, á wy tu śiedźieć będźiećie?
ko Pan był przykazał.
7. Czemu kaźićie serce synów I48. A gdy przystąpili do Moyzészá zráelowych, żeby nie
przełożeni woyská tyśiącznicy y se ná mieysce, któré im
.8. Izali nie tak czynili oycowie
tnicy, rzekli:
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22. A będźie mu poddana wszy
wjszy , gdym posłał z Kádesbárné
tka źiemia: tedy będźiećie bez winy
ná szpiegowanie źiemie?
g. Y gdy przyszli áž do doliny gro- u Páná yu Izráelá, y otrzymacie
pá, oglądawszy wszytkę źiemie, ská- krainy , których chcećie przed Pá
iili serce synóm Izráelowym, že nie nem.
weszli ná granice, któré im Fan dał.
23. Ale ieśli tego, co powkidaćie,
10. Który rozgniewawszy sie przy nie uczynićie: nikt nie wątpi, że
grzeszycie przećiw Bogu: á wiósiągł, mówiąc:
11. Ieśli ogladaią ludźie ći, którzy dzćie, iż grzech wász zachwyci
wyszli z Aegyptu odedwudźiestu lat was.
y wysszéy, źiemie, którąm pod przy
2z|. A ták buduyćie miástá dźiat
sięga obiecał Abrahamowi, Izaako kóm waszym, y owczarnie y chle
wi, y Iákobowi: y niechćieli iść zá wy owcam y dobytkom waszym: á
mna ,
to, cośćie obiecali, wypełńcie.
12. Oprócz Kálebá s/ná Iephone
25. Y rzekli synowie Gád y Ru
Cenezeýezyká, á Jozuego syná Nun, ben do Moyzészá: lesteśmy słudzy
twoi, uczyniémy co nász Pan każę.
ći wypełnili wolą moie.
15. Y rozgniewawszy sie Pan ná
26. Dźiatki nászé, y niewiasty,
Izráelá , obwodźił go po puszczy y bydła y dobytki zostáwiémy w
czterdzieści lat, áž wyginął wszytek miástách Gáláád:
naród, który był złe uczynił przed
27. A my słudzy twoi wszyscy
oczyma iego.
gotowi póydźiemy ná woynę, iáko
14. A oto wy , prawi, powstali ty Panie mówisz.
ście miasto oyców waszych , ro
28. Przykazał tedy Moyzész Eleázmnożenie y wychowanie ludźi zárowi kapłanowi , y Jozuemu sy
grzesznych, abyśćie przyczynili zá- nowi Nun , y kśiążętóm domów
palczywośći Páiískiéy przećiw I- wedle pokolenia lzráelowégo , y
rzókł do nich:
zráelowi.
15. Ieśli nie będźiećie chćieli iśdź
29. ieśli przóydą synowie Gad y
zá nim, na pustyni lud opuśći, á wy synowie Ruben z wámi Jordan
przyczyną będźiećie śmierci wszyt wszyscy zbroyno ku bitwie przed
kich.
Pánem , y wam źiemia będźie pod
16. A oni blisko przystąpiwszy, dána: dayćie im Gáláád w ośiadłość.
rzékli: Owczarnie owcóm zbuduie30. Ale ieśliby przóiśdź niechćieli
my , y chlewy dla bydła, dźiatkóm zbroyno z wámi do źiemie Chánáán,
též nászym miástá obronne:
między wámi mieyseá ku mieszka
17. A my sarni zbroyni y prze niu niech wezmą,
pasani póydźiemy ná woynę przed
31. Odpowiedzieli synowie Gady
synmi Izráelowymi, áž ie ná miey- synowie Ruben: Lako mówił Pan
scá ich wprowádžiémy. Dźiatki na sługom swoim lak uczynimy:
sze, y cokolwiek mieć możemy, bę
32. Sami zbroyno póydźiemy przed
dą w mieści ech murowanych , dla Pánem do źiemie Chánáán,y wyznazdrady obywatel ów.
wainy, żeśiny ośiadłość iuż wźięli
18. Nie wróćiómy sie do domów zá lorda nem.
naszych, áž odźierżą synowie Izrae
33. A ták dał Moyzész synóm
Gád, y Ruben, y połowicy pokolenia
lowi dźiedźictwo śwoie:
ig, Y nie hędźiemy nic domagać Mánásse syná lozephowégo, króle
sie zá Jordanem, boiuż mamydźió- stwo Sehon królá Amorreyczyká, y
rżawę naszę ná wschodniéy iego królestwo Og królá Bázán, y źiemie
Stronie.
ich z iniásty swómi w około.
20. Którym rzókł Moyzész: Ieśli
34. Zbudowali tedy synowie Gád,
chcećie uczynić co obiecuiećie , Dibon, y Atároth, y Aroer,
idźćiesz przed Pánem gotowi ná
35. Y Elhroth, y Sophan, y Iázer,
woynę:
y lekbáá
36. Y Beth nemrá, y Bethárá 11, mi á21. A każdy mąż w aleczny niech
przóydźie Jordan zbróyno , áž Tan stá obronné, y stania bydlu swé
wywróći swé nieprzyiaćioły,
mu,
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57. A synowie Ruben zbudowali
g. A ruszywszy sie z Márá, przy
Hezebon, y Eleále, y Káriátháiin,
szli do Elim, gdzie było dwanaśćie
38. Y Nabo, y Báálmeon, odmie źrzódeł wodnych , y śiedmdźieśiąt
niwszy im imiona , Sábáiná též: palm: y stanowili sie tám.
dáiac nazwiska miastom któré zbu
10. Ale y z tamtąd wyszedszy,
dowali.
rozbili namioty nád morzem cze
3g. Lecz synowie Máchir, syná rwonym. A odciągnąwszy od mo
Mánásse szli do Gáláád , y spusto rza czerwonego,
szyli ią zabiwszy Amorréyczyká
11. Położyli sie obozem ná pu
obywatela iéy.
szczy Sin.
40. Dal tedy Moyzész ziemię Gá
)2. Zkąd wyszedszy, przyszli do
láád Máchir synowi Mánásse, który Dáphká.
mieszka! w niéy.
13. A wyszedszy z Daphká sta
41. A láir syn Mánásáe poszedł nęli obozem w Alus.
y wziął wioski iéy , któré nazwał
14- A wyćiągnąwszy z Alus, w
Háwoth láir, to iest wsi láir.
Ráphidiin rozbili namioty, gdzie
4ž. Nobe též poszedł , y wziął lud nie iniał wody ku piciu.
Chánátli z wioskami iéy: y nazwał
15. A wyćiągnąwszy z Ráphidiin,
ią imieniem swoim Nobe.
stanęli obozem ná puszczy Sinái.
16. Ale y z puszczy Sinái -wyszeROZDZIAŁ XXXIII.
dszy , przyszli do Grobów pożąda
Obliczywszy czterdźieśći y dwoie nia.
17. A odciągnąwszy od Grobów
stády, w których Izraelczycy posta
pożądania
, położyli sie obozem w
wili przez ten czás, idko wyszli z
sŁegyptu, aź do weszćia do źiemie Iláseroth.
18. A z Iláseroth przyszli do
obićcdn&y: kaźe Pan Chandneyczyki
Rethmá.
wybić: .Aaron tez nd górze umarł.
ig. A wyćiągnąwszy z Rethmá,
1. Te są stanowiska synów Izráe stanęli obozem w Remmómphares,
lowych, którzy wyszli z Aegyptu
20. Zkąd wyszedszy, przyszli do
hufcami swymi pod ręką Moyzészá, Lebná.
y Aaroná.
21. Z Lebná położyli sie obozem
2. Któré spisał Moyzész według w Reśie.
mieysc obozów , któré ná roskazá22. A wyszedsyy z Resá przyszli
nie Tańskie odmieniali.
do Ceelathá.
3. A ták wyćiągnąwszy z Ráme23. Zkąd wyćiągnąwszy, położyli
szé, miesiąca pierwszego, piętna sie obozem ná górze Sepher.
stego dniá miesiąca pierwszego,
24. A odszedszy od góry Sepher,
drugiego dniá Pháse, synowie Izrae przyszli do Arádá.
lowi ręką wyniosłą , gdy ná to pa
25k Ztamtąd wyćiągnąwszy, sta
trzyli wszyscy Aegyptiánie,
nęli obozem w Mácéloth.
4. Y grzébli pierworodne , któré
26. A wyćiągnąwszy z Mácéloth,
był Pan pobił (bo y w bogach ich przyszli do Thááth.
pokazał był pomstę)
27. Z Thááth położyli sie obozem
5. Położyli sie obozem w Sokot.
w Tháre.
6. A z Sokot przyszli do Ethám,
28. Zkąd -wyszedszy , rozbili na
któré iest ná ostatnich granicach mioty w Methká.
puszczéy.
2g. A z Methká położyli sie obo
7. Ztamtąd sie ruszyw szy, przy zem w Hesmoná.
szli przećiw Phiháhiroth , któré
3o. A wyćiągnąwszy z Hesmoná,
patrzy ku Beelsephon, y położyli sie przyszli do Moseroth.
obozem przed Mágdalem.
51. A z Moseroth położyli sie obo
8. A odćiagnąwszy od Phiháhi zem w Beneiáákán.
roth, przeszli przez pośrzód morza
32. A wyiáchawszy z Beneiáákán,
uá puszczą, á idąc przez trzy dni przyszli do góry Gadgad.
po puszczy Ethám, położyli sie w
33 Zkąd ruszywszy sie, obozem
Márá.
stanęli w Jetebathá.
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54. Az Ietebathá przyszli do-lle54- Którą między się lósem pobroná.
dźielióie. Tym, których więcćy bę
55. A z Hebroná wyszedszy, sta dźie, szerszą dacie, á których mniéy,
węższą. Každému iáko lós pádnie,
nęli obozem w Asyongaber.
56. Ztámtad wyiáchawszy, przy ták będźie dané dźiedźictwo. We
szli ná puszcza Sin, tá iest Kádes. dług pokolenia y domów ośiadłość
07. A wyciągnąwszy z Kádes, będźie podzielona ,
położyli sie obozem ná górze Hor,
55. Lecz ieśli nie będźieCie chćieć
ná ostatnich granicach źiemieEdom. wytracić obywatel ów źiemie, którzy
58. Y wstąpił Aaron kaplan ná zostaną, będą wam iáko goźdźie w
górę Hor, ná roskazanie Fańskie: y oczach, y osczépy w bokách, y bétám umarł roku czterdziestego wy- da sie wam przećiwić w źiemi mie
szćia synów Izráelowych z Aegy- szkania waszego:
Ítu , mieśiacd piątego , pierwszego
56. A cokolwiekem im był umy
ma mieśiaca:
ślił uczynić, wam uczynię.
i
5g. Gdy mu było lat sto dwadzie
ścia trzy,
ROZDZIAŁ XXXIV.
4o. Y usłyszał Chánánéyczyk król
Ograniczywszy cztery częśći źie
Arad , który rnies kał ná południe, mie obićcdney, według czterech stron
iż synowie Izraelowi przyszli do świ 'td, dzielić roskazdno ie losem,
źiemie Chánánéyskiéy.
y naznaczono kto ią miał wydzielać.
' 4i.-A ruszywszy sie od góry Ilor,
1. Y mówił Tan do Moyzészá, rze
położyli sie obozem w Sálmon.
42. Zkąd wyszedszy, przyszli do kąc :
2. Przykaż synóm Izráelowym y
Phunom
45. A wyćiągnąwszy z Phunon o- rzeczesz do nich: Gdy wnidźiećie do
bozem stanęli w Obolh.
źiemie Chánánéyskiéy, á w ośiadłość
44- A z Obolh przyszli do Ieábá- wam lósem padnie, téini granicami
rim, któré iest ná granicach Moábi- ograniczona będźie.
5. Strona od południa pocznie sie
tów.
45. A ruszywszy sie z Ieábáriin, od puszczy Sin , która iest wedle
rozbili namioty w Dybongad.
Edóm: y będźie miała granice ná
46. Zkad wyszedszy stanęli obo wschód słońca morze słone,
zem w llelmondeblátháim.
4- Któré okrąża stronę południo
47- A ruszywszy sie z Helmonde- wą przez wstępowanie Skorpiona,
blátháim , przyszli do gór Abárim ták żeby przeszły do Senná, y przy
przeciwko Naho. .
szły od południa áž do Kádesbárne,
48. A od gór Abárim odciągną zkąd wynidą granice od wśi imie
wszy przeszli ná polá Moábskié niem Adár, y pociągną do Asemoná.
nád Jordanem przeCiw lerychowi.
5. Y póydźie kołem gránicá od A4g. Y tám sie położyli obozem od semony áž do potoka Aegyptskiégo,
Bethsimoth aż do Abel sátym ná y morzá wielkiego brzegiem sie
rownieyszych mieyscách Moábi- skończy.
tów.
6. A strona zachodnia pocznie sie
5o. Gdzie mówił Tan do Moyzé od morzá wielkiego, y tymże sie koń
szá:
cem zamknie.
51. Przykaż synóm Izráelowym,
7. A ná pułnocną stronę, od mo
á mów do nich: Gdy sie przepra rzá wielkiego granice sie zaczną
wicie przez Jordan , wszedszy do przychodzące áž do góry nawyszéy,
źiemie Chánánéyskiéy ,
8. Ud klóréy póydą do Emath aż
52. WytrátCiesz wszystkie obywa do gránic Sedádá:
tele onéy źiemie : połamCie znaki,
9. Y póydą granice áž do Zephroy bałwany pokruszcie, y wszystkie ná y do wśi Euan. Té będą granice
ich wyżyny spustoszcie,
ná stronie północnćy.
55. Oczyśćiaiąc ziemię , y mie10. Ztámtad wymierzone będą
szkáiac w niéy: bom ia ią dał wam granice przećiw wschodniéy stronie
w ośiadłość,
ode wśi Enan áž do Sephámá,
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11. A od.Sephámá zstąpią granice dobrowolnym, y przygodnym. Tedo Hebla przećiw studni Dáphnim: dnćgo świadectwo nieważne.
Ztamtąd prziydą przećiw wschodu
1. To też mówił Pan do Moyzé
słońca do morza Cenereth,
12. Y poćiągną aż do Jordanu, á szá ná polách Moáb nad Jordanem,
ná ostatek morzem słonym sie za przećiw Ierychowi:
2. Przykaż synóm Izráelowym
mkną. Tę ziemię będźiećie mieć we
áby dáli Lewitom z ośiadłośći
dle granic ićy w okół.
15. Y przykazał Moyzész synóm swych,
3. Miástá ku mieszkaniu, y przed
Izráelowym, mówiąc: Tá będźie źie
mia, którą pośiędźiećie losem, y któ mieścia ich w okolo:áby sami miesz
rą kazał Pan dać dźiewięćiorgu po kali w mieśćiech, á przedmieścia
żeby były dla bydła y dobytku:
koleniu, y połowicy pokolenia.
4- Któré od murów mieyskich z
14. Abowićm pokolenie synów
Ruben według domów swoich, y po zámurza w około rośćiagną sie ná
kolenie synów Gád według liczby tyśiąc kroków,
5. Ku wschodu będą dwá tyśiąca
rodów, połowica też pokolenia Máłokci, ku południu takież będą dwá
násse,
15. To iest, pul trzecia pokolenia tyśiąca: ku morzu též któré pátrzy
wźięły część swoię zá Jordanem ná zachód słońca, táž miárá bedźie,
przećiw Ierychowi ná wschodnią á strona pułnocna tákimze kresem
sie skończy: á miástá będą w po
stronę.
śrzodku, á zá miásty przedmieścia,
16. Y rzekł Pan do Moyzészá:
6. A z samych miasteczek, któré
17. Té są imiona mężów, którzy
wam ziemię podzielą. Eleázár ká Lewitom dacie, sześć běda ná rátunek zbiegóm odłączone, áby ućiekł
plan, y Jozue syn Nun,
18. Y iédno kśiążę z każdego po- do nich ktoby kréw roźlał: á oprócz
tych innych cztćrdźieśći y dwie mia
kolenia,
19. Których té są imiona: z poko steczek.
7. To iest wobec cztćrdźieśći ośm
lenia Judy, Káléb syn Jephone.
20. Z pokolenia Simeon, Samuel z przedmieściami swćmi.
8. A tych miast któré będą dáné
syn Am mi ud.
21. Z pokolenia Beniamin, Eli— z dzierżaw synów gradowych, od
tych którzy więcey máia, więcey
dád syn C haseł on.
22. Z pokolenia synów Dán, Bok- odięto będźie, á którzy mniéy máia,
mniéy każdy według miary dźipki syn Jogi i.
23. Z synów Jozephowych, z po dźictwa swégo, da miástá Lewi
kolenia Manaśse,llanniel synEphod. tom.
g. Rzćkł Pan do Moyzészá:
24. Z pokolenia Ephráim, Kámuel
10. Mów synóm izráelowym, y
syn Sephthan.
25. Z pokolenia Zabul on, Elisa- rzeczesz im: Kiedy przeydźiećie
przez lordan do źiemie Chánáneyphán syn Phárnách.
26. Z pokolenia Issácliár, kśiążę skiey,
11. Postanowićie któré miástá má
Phálthiel syn Ozán.
27. Z pokolenia Aser, Ahiud syn ia bydź ná pomoc zbiegów, którzy
niechcąc kréw roźlali:
Sálomi.
12. w których kiedy będźie zbieg,
28. Z pokolenia Nephtáli, Phedáel
krewny zabitego nie będźie mógł go
syn Ąmińiud.
29. Ci sa, którym przykazał Pan, zabić, áž stánie przed oblicznośćią
áby podźielili synóm Jzráelowym gromady, á spráwá iego sądzona bę
dźie.
Źięmię Chananeyską,
15. A z ty ch miast, któré sie ná
pomoc zbiegów oddźielaią,
ROZDZIAŁ XXXV.
14. Trzy będą zá lordanein, átrzy
Widstel Lewitom roskdzuie Pan w. źiemi Chánánéyskiéy,
15. Ták synóm Izráelowym, iáko
oddzielić, y ty zbrodniom drugie ku
ucieczce. Prawo o mezoboystwie y przychodnióm y gościom, áby U-
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ciekł do nich ktoby niechcąc krew miarą do miast swoich wróćić sie
rozlał.
nie będą mogli:
16. Ieśliby kto uderzył żelazem, á
53. Abyśćie nie slpugáwili źiemie
umarłby który uderzony iest: wi mieszkania waszego, która sie krwią
nien bedźie mężobóystwa, y sain niewinnych splugáwi: á ináczéy
umrze.
oczyśćiona bydź nie może, iedno
17. Ieśliby kamieniem ćiśnał, á krwią tego, który przelał krew dru
uderzony umarł, także karan będźie. giego.'
18. Ieśli drewnem uderzony
34 Y ták będźie oczyśćiona ośiadumrze: inężobóyce krwią zémszczo- łość wászá, gdyż ia z wámi miesz
ny będźie.
kam. lam bowiem iest Pan, który
19. Bliski zabitego, mężobóycę mieszkam między synmi Izráelozábiie záraz skoro go poima.
wymi.
20. Ieśli kto z nienawiści czło
wieka popchnie, ábo nań co rzući
ROZDZIAŁ XXXVI.
z zasady:
Pokolenia aby sie zeymoicdniem
21. Abo będąc mu nieprzyjacie zon niemieszdli: aby sie dźierzclioy
lem ręka uderzy, á on umrze: ten d imienia rożnych nie pomieszali.
który uderzył, winien bedźie mężobóystwá: krewny zabitego, záraz
1. Przystąpiły y kśiazęta domów
skoro go naydźie zábiie.
Gáláád syná Máchir, syná Mánásse
22. A ieśliby z przygody, y bez z pokolenia synów Jozephowych: Y
waśni, .
mówili Moyzészowi przed kśiążęty
23. Y bez nieprzyiaźni co lako Izraelskimi y rzékli:
wego uczynił,
, 2. Tobie Pánu nászému przyka
24. A toby sie pred ludem poka zał Pan, abyś źiemie lósem podźiezało, y między tym który uderzył y lił synóm lzráelowym, á żebyś cór
bliskim , sprawa o krewby sie roz- kom Sálpháád brátá nászégo dal
trzasnęla:
ośiadłość.oycu należącą:
25. VVybáwion będźie niewinny z
5. Któré ieśli ludźie inszego po
ręki mszczącego sie, y będźie przez kolenia zá żony wezmą, póydźie zá
wyrok przywróceń do miástá, do któ nimi ośiadłość ich: y gdy przenierego był ućiekł, y będźie tám miesz śiona do inszego pokolenia będźie,
kał áž wielki kapłan, który oleiem umnieyszy sie nászégo dźiedźictwa.
świętym iest pomazany, umrze.
4- A zátym sie stanie, że gdy Ju
26. Ieśli mežobóycá zá granicami bileusz, to iest pięćdźicśiąty rok od
miast, któré wygnańcom są nazna puszczenia prziydźie, pomiesza sie
czone,
lósów podźielenić, y ośiadłość je
27. Będźie náleziohy, y zabily od dnych przóydźie do drugich.
tego, który sie mści krwie, bez winy
5. Odpowiedźiał Moyzész synóm
będźiektóry go zabił.
lzráelowym y zá roskazániem Pań
28. Miał bowiém zbiég áž do skim mówiąc: Dobrze pokolenie sy
śmierci kapłana nawyższćgo śie- nów Jozephowych rzćkło.
dźieć w mieście A gdy on umrze
6. Y to prawo o córkach Sálpháád
mežobóycá, wróći sie do źiemie od Páná iest wydáné: Niechay idą
swoiéy.
zá kogo clicą, tylko żeby zá swego
29. To wieczno będźie, y zá pra pokolenia ludźie:
wo we wszystkich mieszkaniach
7. Aby sie nie mieszała ośiadłość
waszych.
synów Izráelowych z pokolenia w
3o. Mežobóycá zá świadkami karan pokolenie: bo wszyscy mężowie
będźie: ná świadectwo iednégo žá póymować będą żony z pokolenia y
den zdány nie będźie.
rodu swego:
5i. Nie weź miecie okupu od tego
8. Y wszytkié białegłowy z tegoż
który winien krwie, natychmiast y pokolenia mezé wezmą-, áby dźiesam umrze.
dźictwo zostawało w domiéeh,
32. Wywołani y zbiegowie przed
9. A żeby sie nie mieszały poko
śmiercią kapłana wielkiego żadną lenia, ale ták zostały.
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10. Iáko od Páná sa oddzielone. Y była daná, została sie w pokoleniu y
uczyniły córki Sálphaád iáko bylo w domu oycá ich.
15. Té są przykazania y sady, któ
roskazano:
11. Y szły Máálá, y Thersá, He re roskazał Pan przez rękę Moyzé
gla, y Melchá, y Noa zá syny stryiá szá do synów Izráelowych, ná po
swégo,
lach Moáb nád Jordanem przeciw
12. Z fámiliéy Mánásse, który był Jerychowi.
syn Jozephów: y ośiadłość, która im
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ROZDZIAŁ I.
9. Y rzéklem wam ná on czás:
10. Nie mógę was sam znieść: bo
Krótkie rozpomindnie y opisanie
Pan
Bóg wász rozmnożył was, á
tych rzeczy, które potykały Izrdélczyki na puszczy, y kdzn zd nie iest was dźiś iáko gwiazd niebies
kich bárzo wielé.
dowiarstwo.
11. (Pan Bóg oyców waszych nie
1. Te są słowa, któré mówił Moy chay przyczyni do téy liczby wiele
zész do wszégo lzráelá zá Jordanem tyśięcy, á niech wam błogosławi
ná pustyni polnéy, przećiw morzu iáko rzekł. )
czerwonego, między Phárán, y Tho12. Nie mógę ia sam waszych
phel, y Laban, y Ilásérotli, gdzie spraw znośić, y brzemion y swaiest bárzo wiele złota,
rów.
2. Iedennaście dni od Iloreb przez
15. Podayćie z was męże mądre
drogę góry Seir áž do Kádesbárne.
y umieiętnó, y których obcowanie
3. Czterdziestego roku, Jedenaste byłoby doświadczone w pokolcňáich
go mieśiąca mówił Moyzész do sy waszych, że ie postawię przełożo
nów Izráelowych wszytko co mu nymi nád wámi.
był przykazał Pan áby im powie
14- Tedyśćie mi odpowiedźieli:
dział:
Dobra rzecz iest, którą chcesz uczy
4- Potym iáko zabił Sehon króla nić .
Amorrhéyskiégo, który mieszkał w
15. Y wziąłem z pokoleń waszych
Hesebon, y Og, krolá Basa 11, który męże mądre y ślachetne: y uczyni
mieszkał w Astároth y w Edrai,
łem ie kśiażęty, tyśiacznikami, y
5. Zá Jordanem w źiemi Moáb. Y setnikami, y pięćdźieśiatniki, y dźiepoczął Moyzész wykładać zakon, y śiąlniki, którzyby was uczyli każdéy rzeczy,
mówić:
6. Pan Bóg nasz mówił do nas ná
16. Y przykazałem im mówiąc:
Horeb rzekąc: Dosyć wam żeśćie ná Słuchayćie ich, á co sprawiedliwa
téy górze mieszkali.
iest sądźcie: choćby obywatel był
7. Wróćcie sie á ćiągnićie ku gó on, choćia gość.
rze Amorréyczyków, y do i nich,
17. Rozność żadna osob nie bę
któré iéy są nabližszé polné y gó dźie, ták małego wysłuchaćie iáko
rzyste y niższe mieyscá ku południu y wielkiego, y nic bedźiećie mieć
y nád brzegiem morzá źiemie Chá- wzglądu ná osobę żadnego, ponie
nánéyczyków y Libanu, aż do wiel- waż sad Boży iest. Ieśliby sie wam
kiéy rzéki Euphratesá.
zdálo co trudnego, odnieście do mnie,
8. Oto, prawi, dałem wam: wni- á i a wysłucham.
dźćie á pośiądźćie ią,/ o którą przy
18. Y przykazałem wszytkie rze
siągł Pan oycóm wászym, Abráámo- czy którćbyśćie czynić mieli.
wi, Izaakowi y Jakubowi, żeby ią
19. A ruszywszy sie od Iloreb,
dał im y nasieniu ich po nich,
przeszliśmy przez puszczą strasz-
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liwą y -wielką, którąśćie widźieli, dródze, y wymierzał mieysce, gdźiedrogą góry Ámorrhéyskiéy, iáko byśćie namioty rozbiiać mieli, w no
nam był przykazał Fan Bóg nasz. cy ukázuiac wam drogę przez ogień,
A gdyśrny przyszli do Kádesbárne, á we dnie przez słup obłokowy.
20. Rzéklem wam: Przyszliśćie
54. A gdy usłyszał Pan głos mów
do góry Amorrhéyczyká, którego waszych, rozgniewany przyśiągł: y
Pan Bóg nasz da nam.
rzókł:
35. Nie ogląda żaden z ludźi tego
21. Ogląday źiemie, którą Pan Bóg
twóy dał tobie: wstępny á pośiaday narodu niecnotliwógo źiemie dobréy,
ią, iáko mówił Pan Bóg nasz oy- która mem pod przyśięgą obiecał oycóm twoim: nie bóy sie y namniéy cóm waszym,
sie nie lękay.
56. Oprócz Káleb syná Iephone,
22. Y przystąpiłiśćie do mnie wszy ten bowiem ią ogląda, y iemu dam.
scy, y rzćklisćie: Poślimy męże któ źieinię, którą deptał, y synóm iego,
rzyby oglądali ziemię, y oznaymili ponieważ naśladował Páná.
która byśmy sie drogą puścić mieli, y
37. A nie ma iść w podźiwienió
do których miast sie udać.
rozgniewanie ná lud, gdyż y ná mię
20. A gdy mi sie mowá podobálá, rozgniewany Pan dla was rzćkł:
posłałem z was dwanaśćie mężóW, áni ty nie wnidźiesz tám:
38. Ale Iozue syn Nun sługa twóy,
po iednému z pokoleń swych.
24* Którzy poszedszy y wstąpi ten wnidźie zá ćię. Tegoupominay
wszy ná mjeyscá górzyste, przyszli y pośilay, á on lósem podźieli źie
áž do doliny groná: á wypatrzy mie Izraelowi.
wszy ziemię,
5g. Dziatki wászé, o któryclieśćie
25. Nabrawszy owoców iéy, áby powiadali, że ie zábiora w niewolą,
okazali żyzność, przynieśli do nas, y synowie, którzy dźiś między złym
y rzekli: Dobra iest źiemia, którą á dobrym nie znaią róznośći, ći wniPan Bóg nasz da nam.
dą: y onym dam źiemie, á pośiędą
26. Y niechćieljśćie wstąpić: ále ią.
niewierni ná mowę Páná Bogá na
4o. A wy sie wróććie, á ćiągniszego
ćie w puszczą, drógą morza czer
27. Szeinraliśćie w namiećiech wonego.
waszych, y rzćkliśćie: Nienawidźi
4>. Y odpowiedźieli mi: Zgrzeszy
nas Pan, y przeto wywiódł nas z liśmy Pánu, póydźiemy y walczyć
źiemie Aegyptskióy, áby nas wydał będźieiny, iáko przykazał Pan Bóg
nász. A gdyśćie ubrawszy sie we
w ręce Amorréyczjká y wytracił.
2(3. Dokąd póydźiemy? Posłowie zbroie szli na górę,
42. Rrzókł mi Pan: Mów do nich:
przestraszyli serce nászé mówiąc:
Nader wielkie mnostwo iest, y nád Nie wstępuyćie áni walczćie, bo nie
nas wzrostem wyższe: miástá wiel iestem z wámi: byśćie zaś nie upa
kie, y áž do nieba obronne, widźie- dli przed nieprzyiaćioły waszymi.
45. Mówiłem wam, á niesłuchóliśmy tám syny Enácim.
29. A ia rzćkłein wam: Nie lękay- liśćie: ále sprzeóiwiáiac sie roskazániu Pańskiemu, y nadęći pychą
ćie sie, áni sie ich bóyćie:
30. Pan Bóg, który iest wódzem poszliście ná górę,
waszym, sam będźie walczyłzá was,
44- A ták wyszedszy Amorrhéyiáko uczynił w Aegyptćie, ná co czyk, który mieszkał ná górách, y
záiáchawszy gonił was, iáko zwy
wszyscy patrzyli.
01. Y ná puszczy (sameś widźiał) kły gonić pszczoły:
nośił ćię Pan Bóg twóy, iáko zwykł
45. Y bił was od Seir áž do Hornosić człowiek maluczkiego syná má.
46. A gdyśćie wróćiwszy sie pła
swégo, po wszystkiéy dródze którą
śćie chodźili, á żeśćie przyszli ná to kali przed Pánem, nie wysłuchał
was, áni chćiał przyzwolić ná głos
mieysce.
62. Lecz áni ták uwierzyliśćie wász.
Pánu Bogu waszemu,
47. Siedźieliśćie tedy w Kádesbár
33. Który szedł przed wámi w ne przez czas długi.
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ROZDZIAŁ II.
sie przeprawili przeż potok Záred,

Powtarza dobrodziejstwa Pań
skie, które uczynił ludu Izruéiowemu: IValki przećiw slmmon y lYLoab
Zuka zuie, y zwulczenie Króld Seond
y źiemie iego.

1. A wyciągnąwszy ztámtad przy
szliśmy W puszczą, która wiedzie do
morza czerwonego, iáko mi Pan
mówił- y krążyliśmy około góry Seir
przez czas długi i
2. Y rzekł Pan do mnie:
5. Dosyćeśćie krążyli około téy
góry: idźcie ku północy.
4. A ludowi przy kaź, mówiąc:
Przóydźiećie przez granice bráci éy
wászéy synów Ezaw, którzy miesz
kała w Seir, y będą sie was bać.
5. Patrzćiesz tedy pilnie, ahyśćie
sienie ruszyli przećiwko im. Bonie
dain wam źiemie ich coby mogła
stopa iednéy nogi zastąpić, bom zá
ośiadłość Ezaw górę Seir dał.
6. Żywność kupicie u nich zá
pieniądze, y ieść będźiećie: wodę ku
pioną czerpać y pić będźiećie.
7. Pan Bóg twóy blogosławiłći Wé
Wszelkiéy sprawie rak twoich:
Wie drogę twoie, iakoś przeszedł tę
puszczą wielką, przez cztórdźieśći
lat mieszkający z tobą Pan Bóg
twóy, á ni naczymći nie schodźiło.
8. A gdyśmy minęli bracia nasze
syny Ezaw, którzy mieszkali ná
Seir, drogą polną z Eláth, y z Asyongáber, przyszliśmy do drogi, która
Wiedźie ná puscza Moáb:
g. Y rzekł Pan do mnie: Nie walcz
przećiw Moábitóm, áni sie z nimi
potykay: boć nie dam nic z źiemie
ich, iżem synom Lothowym dał Ar
W ośiadłość.
10. Emim pierwszy byli obywa
tele ióy, lud wielki y potężny, y ták
Wysoki, że ie z pokolenia Enáciin
iáko obrzymy bydź rozumiano,
11. Y byli podobni synom Enácim, náwet Moábitowie zową ie
Emim.
12. A w Seir piérwéy mieszka
li Horreyczykowie: któré wypędźiwszy y wygoniwszy, mieszkali
synowie Ezaw, iáko uczynił Izrael
w' źiemi ośiadłośći swéy, którą mu
Pan dał.
%
15. Ruszywszy sié tedy, ńbyśmy

przyszliśmy do niego.
14. A czásu wszylkiégo, klórégośmy chodzili od Kadesbárne, aż
do ptzeszćia potoku Záred-, było
trzydźieśći y ośm lat: aż wyginał
wszytek ród ludźi walecznych z
obozu, iáko był przyśiągł Pan:
15. Którego ręka bylá przećiwko
im, áby wyginęli z pośrzodku obozu .
16. A gdy wyginęli wszyscy wa
leczni cy ,
17. Mówił Pan do mnie, rzekąc:
18. Ty dziś przéydziesz gránice
Moáb, miasto imieniem Ar:
ig. A przystąpiwszy do bliskich
mieysc synów Ammon, strzeż sie^
abyś nie walczył przećiwko im, áni
sie ruszay ná bitwę: boć nie dam
z źiemie synów Ammon: gdy żem
ią dał w ośiadłość synom Łothowym.
20. Zá źiemie obrzymów miano
ią, y w niéy daw no przed tym miesz
kali obrzymowie, które Ainmónitowie zową Zomzommim*
21. Lud wielki y mnogi* y wzro
stu wysokiego, iáko Enáciin, któré
Wygładźił Pan przed nimi:
22. Y dał im mieszkać iniásto
nich, iáko uczynił synom Ezaw*
którzy mieszkała ná Seir, wygła
dź! wszy Horreyczyki, á dawszy int
źiemie ich, którą trzymała aż do
tego czásu.
20. lleweyCzy ki lóż, klói‘zy miesz
kali w Háserym áž do Gásán Káppádoczánie wygnali: którzy wyszed
szy z Káppádoéiiéy, wygładźili fe*
y mieszkali miasto nich.
24. Wstańcie á przóydźiećie stru
mień Arnon: otom dał w rękę two
ie Sehon królá llesebon Amorreý“
czyká, y ziemię iego poczni posia
dać, á stocz przećiw niemu bitwę.
25. Dźiśia pocznę puszczać strach
y boiaźń twoie ná ludy, którzy
mieszkają podewszytkim niebem:
áby usłyszawszy imię twoie lękali
sie, y iáko zwykli rodzące drżeli y
boleścią zięći byli.
26. Posłałem tedy posły z puszce
Kádemoth do Sehon Króla Hesebon
słowy spokoynémi, mówiąc:
27. Przóydźiem przez źiemie two
ie, drógą pospolitą póydźicin: nie
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zstapiémy áni w práwo áni w lewo. Bázán przećiwko nam z ludem
28. Żywności przeday nam zá swym ku bitwie w Edrái.
pieniądze, zebyśmy iedli: wody zá
2. Y rzekł Pan do mnie: Nie bóy
pieniądze użycz, y ták pić będzie sie go: bo w rękę twoie dány iest
my. To tylko, abyś nam pozwolił ze wszytkim ludem y ziemią iego:
przeszćia,
y uczynisz mu iakoś uczynił Sehon
29. lako uczynili synowie Ezaw, Królowi Amorrhéyczyków, który
którzy mieszkáia ná Seir, y Moábi- mieszkał w Hesebon.
towie, którzy mieszkáia w Ar: áž
3. Dał tedy Pan Bóg nász w ręce
prziydźiem do Jordanu y przćydźie- nászé, y Ogá Królá Bázán, y wszy
my do źiemie, którą Pan Bóg nasz stek lud iego: y poraźiliśmy ie áž
da nain.
do szczątku,
50. Y niecbćiał Sehon Król Ilese4. Burząc wszytkié miástá iego
bon pozwolić nam przeszćia: iż był iednégo czásu: niebyło miasteczka,
zatwardźił Pan Bóg twóy ducha ie któréby na’s uszło, sześćdźieśiąt
go, y zatwardźił był serce iego, áby miast, wszytkę krainę Argob, kró
był podań w ręce twoie, iáko teraz lestwa Og w Bázán.
widzisz.
5. Wszytkie miástá były obronio
51. Y rzekł Tan do mnie: Otomći ne mury wysokimi y bramami y z
począł podawáó Sehon y ziemię ie zaworami, oprócz miasteczek nie
go, poczni ią pośiadać.
zliczonych, któré nie miały murów.
02. Y wyszedł Sehon przećiwko
6. Y zgladźiliśmy ié iakośmy by
nam ze wszystkim ludem swym ku li uczynili Sehon Królowi Hasebon,
bitwie do łasa.
wytraciwszy wszelkie miasto, me
35. Y podał go nam Tan Bóg nasz: ze, y niewiasty, y dźiatki:
poraźiliśmy go y syny iego ze
7. Lecz bydło y korzyśći miast
wszytkim ludem iego.
rozebraliśmy.
54- Y wszytkie miástá náon czás
8. Y wźięliśmy won czas źiemie
wzięliśmy, wybiwszy obywatele ich, z ręki dwu Królów Amorrhéyczy
męże y niewiasty y dziatki. Niezo- ków, którzy byli zá Jordanem: od
potoku Arnon, áž do góry Hermon,
stawilisiny w nich niczego,
9. Którą Sydoiiczycy Sárion zo35. Oprócz bydła, któré sie dosta
ły łup bioracych: á korzyśći miast wą, á Amorrhéyczycy Sánir:
10. Wszystkie miástá, któré leżą
któreśmy wzięli,
36. Od Aroer, któré iest nád brze w równiéy, y wszytkę źiemie Gáláád
giem potoku Arnon, miasteczka, y Bázán áž do Selchá y Edra miast
któré w dolinie leży, áž do Gáláád. królestwa Og w Bázán.
11. Bo tylko sam Og król Bázán
Nie było wśi y miástá, któréby uszło
rąk naszych: wszystkie nam Pan został sie był z narodu Obrzymów.
Ukázuia łoże iego żelazne, które iest
Bóg nasz podał,
57. Oprócz źiemie synów Am mon, w Rábáth synów Aininon, dźiewięć
do któreyieśmy nieprzystąpili: y łokiet maiące wzdłuż, á cztéry w
wszytkich, któré przyległy strumie szerz, ná miarę łokćia ręki męskiey.
12. Y pośiedliśmy ná on czás źie
niowi Iebok, ý miast ná górach, y
wszytkich mieysc, do których nam mie, od Aroer któré iest nád brzégiern potoku Arnon, áž do połowice
niedopuśćił Tan Bóg nász.
góry Gáláád: A miasta iego dałem
Ruben y Gad.
ROZDZIAŁ III.
13. A oslátek Gáláád y wszystek
Opisuie powtore walkę przećiw
Bázán
królestwa Og, dałem poło
Og Królowi Bdzan, y łoźko iego, y
dźiat dwu pokoleniu, Ruben y Gad, wicy pokolenia Mánásse, wszytkę
y połowice IVIdndsessowégo: Prośba krainę Argob: y wszytkę Bázán zoMoyzćszowa do Bogd, dby mógł wą źiemią Obrzymów
14- Iáir syn Mánásse posiadł
■wnidź do źiemie obieedney.
wszystkę krainę Argob, áž do gra
1. A ták obróciwszy sie szliśmy nic Gessury y Mácháty. Y nazwał
drógą Bázán: y wyszedł Og Król od imienia swégo Bázán Háwoth
12
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láir: to iest, wśi láir, áž do dnia dźi- y potwierdź: oli bowiem póydźie
śieyszego.
przed tytu ludem, y podzieli im źie
15. Máchirówi též dałem Gáláád. mie, którą oglądasz.
16. A pokoleniu Ruben y Gád, da
29. Y mieszkaliśmy w dolinie
łem od źiemie Gáláád áž do poteku przećiw bałwanicy 1’hogor.
Arnon, pul potoku y ukráine áž do
poteku Jebok, którá iest gránicá sy
ROZDZIAŁ IV.
nów Ainmon:
Upomina Moyzész lud izrdélski ku
17. Y równinę pustynie y Jordan, zachowaniu Przykazania łiozego f
y granice Generel li áž do inorzá pu- grożąc przestępcom: zih dzuie obra
szczéy, któré iest nasloiíszé, pod gó zom mieć ku chwuteniu ich: Śmierć
rę 1’hásgá ku wschodu słońca.
swoię opowiada: trzy midstd ku ucie
18. Y roskázalem wam ná on czas, czce wywołanym odłączył.
mówiąc: Pan Bóg wász dáie wam
te ziemię w dźiedźictwo, gotowi
1. A teraz Izraelu słuchay przy
idźćie przed braćią wasza synmi I- kazania y sądów, których ia ciebie
zráelowy mi,wszyscy mężowie duży: uczę: abyś ie czyniąc żył, á wsze19. Bez żón y dźieći y bydła: wiem dszy posiadł ziem ę, którą Pan Bóg
bowiem, że więcey doby tku maćie, y oyców waszych da wam.
w mieśćiech zostać muszą którém
2. Nie przydacie do słowa, któré
wam dał,
wam mówię, áni uymiećie z niego:
20. Až odpoezynienié da Pan brá- strzeżcie mandatów Páná Bogá wa
éiéy wászéy, iako wam dał: y po- szego, które ia wam roskazuię.
śięda oni též źiemie, która im da zá
5. Oczy wászé widźiały wszytko,
Jordanem: tedy sie każdy wróci do co uczy nił Pan przećiw Beelphegor,
ośiadłośći swóy, ktorąmem wain iáko pokruszył wszytkié chwalcę
dat.
iego z pośrzodku was.
21. Jozuemu też ná on czás przy
4. A wy, którzy stoićie przy Pánu
kazałem rzekąc: Oczy twoie wi Bogu waszym, ży wiśćie wszyscy aż
dźiały co uczynił Tan Bóg w ász tym do dniá dźiśieyszógo.
dwiema Królom: takżeć uczyni
5. Wióćie, żem was nauczał przy
wszylkim królestwam, do których kazania y sprawiedliwość!, iáko mi
przćydźiesz.
roskazał Pan Bóg móy, ták ie czy
22. Nie bóy sie ich: bo Tan Bóg nić będźiećie w źiemi, którą pośięwász będźie walczył zá was.
dźiećie:
20. Y prosiłem Páná w on czás,
6. Y zachowacie ie, á wypełnicie
mówiąc:
skutkiem. To bowiém iest wászá
24- Panie Boże, tyś począł poka mądrość, y rozum przed ludźmi, że
zów ać słudze twemu wielkość two by usłyszawszy té wszytkié przy
ie, y reke bárzo mocną. Bo niémász kazania, rzekli: Oto lud mądry y ro
inszego Bogá áni ná niebie áni ná zumny, naród wielki.
ziemi, któryby mógł czynić dźieła
7. Y niémász inszego narodu ták
twoie,y przyrównać siemocy twoiéy. wielkiego, któryby miał Bogi ták
25. Przeydę tedy' oglądam źiemie )rzy bližáiacé sie do niego, iáko Pan
tę niepospolita zá Jordanem, y górę Jóg nasz przytomny iest ná wszytę wyborną, y Liban.
ikié prośby nászé.
26. Y rozgniewał sie Pan ná mię
8. Bo któryż inszy národ iest ták
dla was, áni mię wysłuchał, ále mi zacny, żeby miał ceremonie y sady
powiedźiał: Dosyć masz: żadną mia sprawiedliwe, y wszytek zakon,
rą nie mów więcey do mnie o téy który ia dźiś przełożę przed oczy
rzeczy.
wászé?
27. Wstąp ná wierzch Phásgi, á
9. Strzeż tedy sam śiebie, y dusze
obróć w koło oczy twoie, ná zachód swóy pilnie. Nie záponnuay słów,
y ná północy, y ná południe y ná któré widźiały oczy twoie, a niechay
wschód, á pátrz, bo nie przeydźiesz nie wypadaią z serca twego po wszy
tkié dni żywota twego. Będźiesz ich
przez ten Jordan.
28. Przykaż Jozuemu, umocni go nauczał syny y wnuki twoie,
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10. Ode dniá,któregoś stanął przed twego, któré uczynił z tobą: y uczy
Pánem Bogiem twoim ná lloreb, nił sobie rytego podobieństwa tych
gdy mi Tan mówił, rzekąc: Zgro rzeczy, których Pan czynić zakazał.
madź do mnie lud,áby słuchali mów
24- Bo Pan Bóg twóy iest ogień
moich, á nauczyli sie bać mnie przez trawiący, Bóg zawisny.
25. Ieśli zrodźićie syny y wnuki, á
wszytek czas, którego żyią ná źiemi,
będźiećie mieszkać w źiemi, á zwieá nauczali syny swoie.
11. Y przystąpiliśćie pod górę, dźieni uczynićie sobie iákié podo
która gorzała aż do nieba: y była ná bieństwo, broiąc złość przed ránem
Bogiem waszym, żebyśćie go ku
niéy ćiemność, y obłok, y mgła.
12. Y mówił Pan do was z poś gniewu przywiedli.
rzodku ognia: słyszeliśćie głos słów
26. Zá świadki biorę dźiś niebo y
iego, aleśćie kształtu zgoła nie wi źiemie, że rychło zginiećiez ziemie,
dzieli.
którą przeszedszy Jordan pośiędźie
15. Y okazał wam przymierze
ćie. Nie będźiećie w niéy przez długi
swoie, któré roskazał żebyśćie czy czás mieszkać, ále wygladźi was Pan,
27. Y rozprószy po wszytkich nanili, y dźieśięć słów, któré napisał
rodźiech, y mało was zostanie mię
ná dwu tablicach kamiennych.
14- Mnie też roskazał ná on czás, dzy narody, do których was Pan záabych was nauczył obrzędów y są wiedźie.
dów, którćbyśćie zachować mieli w
28. A tám będźiećie służyć bogóm,
źiemi, którą pośiędźiećie.
którzy ręką człowieczą są udźiała15. A przeto strzeżćie pilnie dusz ni, drewnu á kamieniu, którzy nie
waszych. Nie widźieliśćie żadnego widzą, áni słyszą, áni iedzą, áni
podobieństwa w dźień, którégo Pan wąchaią.
mówił do was ná Horeb z pośrzodku
29. A gdy szukać będź-iesz tám
ogniá:
Páná Boga twego, naydźiesz go:
16. Ahyśćie snąć oszukani nie ieśli go iedno całym sercem szukać
uczynili sobie podobieństwa rytego, będźiesz , y wszytkim utrapieniem
ábo obrazu mężczyzny, ábo nie dusze twoiéy.
wiasty,
5o. Gdy ćię naydą wszytkié té
17. Wyobrażenia wszelkich źwie- rzeczy, któré są przepowiedziane,
rząt, któré są ná źiemi, ábo z ptá- ostátniégo czásu nawróćisz sie do
stwá pod niebem latáiacégo,
Pana Boga twego, y będźiesz słu
18. Y płazu, który płaza po źiemi, chał głosu iego.
ábo ryb, któré są w wodách pod
31. Ab owiem Bóg miłośierny Pan.
źiemią:
Bóg twroy iest, nie opuśći ćię, áni
19. Abyś snąć podniózszy oczy w do końca zgładźi, áni zapamięta
niebo, nie uyźrzał słońca, y kśiężyca, przymierza, ná któré przyśiągł oyy wszytkich gwiaźd niebieskich, y cóm twoim.
uwiedźiony błędem, nie kłaniał sie
32. Pytay sie o dawnych czaśiech,
im, y nie służył, któré stworzył Pan któré były przed tobą, ode dniá, któ
Bóg twóy ná posługę wszytkim na- régo stworzył Bóg człowieka ná
rodóm, któré są pod niebem.
źiemi, od kráiu niebá aż do kráiu
20. Lecz was wźiął Pali, y wy iego: ieśli sie kiedy taka rzecz stała,
wiódł z pieca żelaznego Aegyptskié- ábo kiedy doznano iest,
go, áby miał lud dźiedźiczny, iáko
35. Aby słyszał łud głos Boga mó
iest dźiśieyszógo dniá.
wiącego z pośrzodku ogniá, iakoś
21. Y rozgniewał sie Pan ná mię ty słyszał, á żyweś został:
dla mów waszych, y przysiągł że
34- Ieśli uczynił Bóg, że wszedł y
nie przéyde zá Jordan, y nie wnidę wźiął sobie lud z pośrzodku naro
do źiemie nalepszéy, którą wam da. dów, przez doáwiádczánié, znaki, y
22. Oto umieram w téy źiemi, nie cuda, przez woynę, y mocną rękę,
przéyde Jordanu: wy przeydźiećie, y wyćiągnione ramię, y straszne wi
y pośiędźiećie źiemie wyborną.
z dzenia: w edle wrszytkiego co czynił
23. Ostrzegayże sie, abyś kiedy dla w as Pan Bóg wasz w Aegyptćie,
niczapomniał przymierza r.ínáBogá ná co p itrzyły oczy twoie:
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35. Abyś wiedźiał, iż Pan sam iest
49- Wszystkę równinę zá Jorda
Bogiem, á niéinász innego oprócz nem ná wschodnią stronę áž do mor
zá pustyni, y aż pod górę Phásgá.
niego.
36. Dałći słyszeć swóy głos z nie
ROZDZIAŁ V.
ba, áby ćię nauczył, y ná źiemi ukazałći ogień swóy bárzo wielki, y sły
Powtarza, y wykłada diieśiećioro
szałeś słowa iego z pośrzodku ognia: Boże Przykazanie: Boidzń synów
67. Abowiém umiłował oyce two Izraelskich, gdy usłyzsćli głos Boży,
ie, y obrał nasienie ich po nich, y y gdy uyźrzeli gore gordidcą.
wywiódł ćię idąc przed lobą w mocy
swoiéy wielkiéy z Aegyptu:
1. Y wezwał Moyzész -wszégo I38. Aby wygładźił narody bárzo zráelá, y rzékl do niego: Słuchay
wielkie, y mocnieyszé nád ćię ná Izraelu ceremoniy y sądów, któré ia
weszćie twoie: y wprowadził ćię, y dźiś mówię w uszy wászé: nauczćie
dalći źiemie ich w ośiadłość, iáko sie ich, y skutkiem wypełńiayćie.
to widźisz ániá dźiśieyszego.
2. Pan Bóg nász uczynił z námi
3g. Atak poznay dźiśia, á myśl w przymierze ná Horeb.
sercu swoim, że Pan sam iest Bo
3. Nie z oycy nászémi uczynił
giem ná niebie wysoko, y ná źiemi przymierze, ále z námi, którzy tu ná
nisko, á niémász innego.
ten czás iesteśmy y żywiemy.
40. Strzeż przykazania y manda
4. Twarzą w twarz mówił do nas
tów iego, któré ia przjkazuię tobie: ná górze z pośrzodku ogniá.
abyć dobrze było y synóm twym po
5. lam zmówcą y śrzodkiem był
tobie, á żebyś przez długi czás trwał miedzy Pánem á między wámi czásu
ná źiemi, którą Pan Bóg twóy da onégo, ábych wam opowiadał slow á
iego. Bośćie sie bali ogniá, y nie
tobie.
41. Tedy oddźielił Moyzész trzy wstąpiliście ná górę, y mówił:
miástá zá Jordanem ná wschodnią
6. la Pan Bóg twóy, którym ćię
wywiódł z źiemie Aégyptskiéy, z
stronę,
42. Aby do nich ućiekał, ktoby domu niewóléy.
zábil niechcąc bliźniego swego, áni
7. Nie bedźiesz miał bogów cu
mu był nieprzyiaćielem przed ie- dzych przeá oczymá memi.
dnym y drugim dniem, y do którégo
8. Nie uczynisz sobie ryćiny, áni
podobieństwa wszytkich rzeczy,któ
z tych miast ubiec mógł.
' Ą5. Bozor ná puszczy, któré leży ré są ná niebie wzgórę, y któré ná
ná równéy źiemi, z pokolenia Ru źiemi nisko, y które są w wodach
ben: y Rámot w Gáláád, któré iest pod źiemia.
w pokoleniu Gád: y Golan w Bázán,
g. Nie będźiesz sie im kłaniał, áni
któré iest w pokoleniu Mánásse.
służył. Bom ia iest Pan Bóg twóy,
44- Tenći iest zakon, który położył Bóg zawistny, oddający nieprawość
oyców ná syniéch do trzećićgo y
Moyzész przed syny Izráelowymi,
45. Y té świadectwa, y obrzędy, y czwartego pokolenia,tym którzy mię
sądy, któré mówił do synów Izráe nienawidzą:
lowych, kiedy wyszli z Aegyptu,
10. A czyniący miłośierdźie ná
46. Zá Jordanem w dolinie prze wiele tyśięcy, miłuiącym mię y
ćiw bałwanicy Phogor w źiemi Se strzegącym przykazań moich.
11. Nie będźiesz używał imienia
hon á królá Amorrheyskiégo, który
mieszkał w Ilesebon, którégo zabił Páná Bogá twego ná daremno: bo
Moyzész, synowie też Izraelowi wy nie uydźie karánia, któryby ná pró
żną rzecz wźiął imię iego.
szedszy z Aegyptu,
12. Záchoway dźień Sobotni, abyś
47. Pośiedli źiemie iego, y źie
mie Og królá Bázan, dwu królów ji święcił, iakoć przykazał Pan Bóg
Amorrheyskich, którzy byli zá Jor twóy.
danem ná wschód słońca:
13. Sześć dni robić będźiesz, y
48. Od Aroer, któré leży ná brze uczynisz wszytkie roboty twoie.
gu potoku Arnon, áž do góry Sion,
14- Siódmy dźień iest Sábbáth, to
która iest też Hermon,
iest, odpoczynienié Páná Bogá twe-
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g°- Nie będźiesz weń czynił žadnéy tkiégo, coć rzecze Pan Bóg nász: á
roboty, ty, y syn twóy, y córka, słu mówić będźiesz do nas, á my usły
żebnik y służebnica, y woł, y ośieł, szawszy czynić ie będźiemy.
y każde bydlę twoie, y gość, który
28. Co usłyszawszy Pan, rzókł do
iest między bramami twoimi: áby mnie: Słyszałem głos słów ludu te
odpoczynął służebnik y służebnica go, któré mówił do ćiebie: dobrze
twoiá, iáko y ty.
wszytko mówili.
15. Pamiętny, żeś y sam służył w
29. Ktoby to dał, áby tákié serce
Aegyptćie, y wywiódł ćię ztámtad mieli, żeby sie mnie bali, y strzegli
Tan Bóg twóy ręką mocną y ramie wszytkich roskazań moich po wszy
niem wyćiągnionym. Y przetóżći tek czás, áby im dobrze było, y sy
przykazał, abyś zachował dźień So- nóm ich ná wieki?
Dotni.
30. Idź á powiedz im: Wróćcie sie
16. Czći oycá twego, y málke, iá- do namiotów waszych.
koć prz)kazał Pan Bóg twóy, abyś
31. A ty stóy tu zemná, á opo
zył przez długi czás, á żebyć sic do wiem tobie wszytkié przykazania
brze wiodło ná ziemi, która Pan Bóg moie, y ceremonie, y sądy: których
twóy'da tobie.
ich uczyć będźiesz, áby ie czynili w
17. Nie będźiesz zabiiał:
ziemi, którą im dam w ośiadłość.
18. Ani będźiesz cudzołożył:
32. Strzeżćież tedy y czyńćie co
19. Y kradzieży nie będźiesz czy wam Pan Bóg przykazał: nie ustąnił.
pićie áni ná práwo áni ná lewo:
20. Ani będźiesz mówił przećiw
33. Ale dróga, którą przykazał Pan
bliźniemu twemu fałszywego świa Bóg wász chodźić będźiećie, abyśćie
dectwa.
żyli, y dobrze sie wam dźiało, á
21. Nie będźiesz pożądał zóny bli przedłużyły sie dni w źiemi ośiadloźniego twego, nie domu, nie roléy, śći wászéy.
nie sługi, nie służebnice, nie wołu,
nie osła, y wszytkich rzeczy, które
ROZDZIAŁ VI.
iego są.
Aby
miłowali Pand Boga, d bali
22. Teć słowa mówił Pan do
sie
go,
upomina.
Takież aby go nie
wszytkiégo zgromádzenia wászégo
kusili,
ale
zdkona
dby uczyli syny
ná górze z pośrzodku ogniá, y obło
swoię.
ku y mroku, głosem wielkim, nic
wiecéy nie przydáiac: y napisał ie
1. Te są przykazania y ceremo
ná clwu tablicach kamiennych, któré nie y sądy , których roskazał Pan
mi dał.
Bóg wász , abych was nauczył, y
23. A wy gdyśćie usłyszeli głos z ábyáéie ie czynili w źiemi, do któ
pośrzodku ciemności, á widźieli górę réy przychodźićie pośićść ią:
goraiącą, przystąpiliście do mnie
2. Abyś sie bał Páná Bogá twego,
wszytkié książęta pokolenia, y star y strzegł wszystkich mandatów y
szy, y rzćkliśćie:
przykazań iego, któré ia przykazuię
24. Oto nam ukazał Pan Bóg nasz tobie, y synóin y wnukóm twoim,
máiestaty wielkość swoię. Głos iego po wszystkie dni żywota twego, áby
słyszeliśmy z pośrzodku ogniá, y sie przedłużyły dni twoie.
doznaliśmy dźiś, że gdy Bóg mówił
3. Słuchay Izraelu, á pilnuy, abyś
z człowiekiem, został żyw człowiek. czynił, coć Pan przykazał, y miał
25. Przeczże tedy pomrzemy, y sie dobrze, y rozmnożył sie báržiéy,
pożrze nas ten ogień bárzo wielki? iakoć obiecał Tan Bóg oyców two
do ieśli więcey uslyszémy głos Páná ich , źiemię mlekiem y miodem
Bogá nászégo, pomrzemy.
płynącą.
26. Což iest wszelkie ćiało, áby
4. Słuchay Izraelu, Pan Bóg nász,
slucháó miało głosu Bogá żywiące Pan ieden iest.
go, który z pośrzodku ogniá mówi,
5. Będźiesz miłował Páná Bogá
iakośmy my słyszeli, á mogło bydź twego ze wszytkiégo sercá twego, y
żywo?
ze wszystkiéy dusze twoiéy, y ze
27. Ty ráczéy idź: á sluchay wszy- wszystkiéy śiły twoiéy.
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6. Y będą té słowa , które ia dziś gyptćie , y wyw iódł nas Pan z Aeprzykázuie tobie, w sercu twoim:
gyptu mocną ręka:
7. Y będźiesz ie powiedał synóm
22. Y czynił znaki y cuda wie
twoim, y będźiesz w nich rozmy lkie á bárzo złe w Aegyptćie prze
ślał śiedząc w domu twoim, y idąc ćiw Pháráonowi y wszystkiemu do
w drodze, spiąć, y wstáiac.
mowi iego, przed oczymá nászémi,
8. Y przywiążesz ie iáko znak do
25. Y wywiódł nas z onad,áby
ręki twoiéy , y będą, y ruszać sie wprowadzonym dal ziemię, o którą
będą między oczyma twémi,
przyśiągł oycóm naszym.
g. Y nápiszesz ie ná podwoiu y
24- Y przykazał nam Pan, żebyśná drzwiach domu twego.
my czynili wszystkie té práwá, y
10. A gdy ćię wprowadźi Fan Bóg bali sie Páná Bogá nászégo, żeby
twóy do źiemie , o którą przyśiągł nám było dobrze po wszystkie dni
oycóm twym , Abrahamowi, Izaa żywota nászégo, iáko iest dziś.
kowi , y Iákobowi : y dać miasta
25. Y bedźie nam miłośćiw, ieśli
wielkie y bárzo dobré, którycheś będźiem strzédz y czynić wszystkie
nie budował,
przykazania iego przed Pánem Bo
11. Y domy pełne wszystkich bo giem naszym, iáko nam roskazał.
gactw, którycheś nie zbudował, stud
nie, którycheś nie kopał, winnice y
ROZDZIAŁ VII.
oliwnice, którycheś nie sadźił, á
Zakazuie stowarzyszenia z Pola
będźiesz iadł y náiész sie:
ny, y owszem Ołtarze, Lasy; lid12. Strzeż pilnie, abyś nie zapom łwdny wytracić roskdzuie, obiecuiąc
niał Páná, który ćię wywiódł z zie
gotową pomoc Pańską, y obfitość nd
mie Aegyptskiéy, z domu niewoli. wszystkim, gdźieby Przykazania
13. Páná Bogá twego bać sie be- iego strzegli y czynili.
dźiesz,yiemu sámému służyć, y
przez imię iego przyśięgać będźiesz.
1. Gdy ćię wwiedźie Pan Bóg
4. Nie póydźiećie zá bogi cudzé- twóy do źiemie , do któréy wchomi wszystkich narodów, które są dźisz , abyś ią pośiadł , á wygładźi
około was:
wiele narodów przed tobą , Betey15. Abowiem Bóg zawisny, Pan czyká , y Gergezeyczyká , y AmorBóg twóy w pośrzodku ciebie: by rheyczyká, Chánáneyczyka, y Phesie kiedy nie rozgniewała zápal czy- rezeyezyká, y Heweyczyká, y Iebuwość Páná Bogá twego przećiw to zeyezyká, śiedm narodów daleko
bie , á nie zniósł ćię z wierzchu więtszćy liczby niż ty iesteś, y mo
źiemie.
cniejszych nád ćię:
16. Nie będźiesz kuśił Páná Bogá
2. Y gdy ie Pan Bóg twóy podda
twego , iakoś kuśił ná mieyscu ku tobie, wybiiesz ie do szczętu. Nie
szenia.
weźmiesz z nimi przymierza, ýni
17. Streż przykazania Táná Bogá sie zlituiesz nád nimi, áni sie matwego , y świadectw y ceremoniy, łżeństwy z nimi złączać będźiesz.
któréé przykazał:
3. Córki twéy nie dasz synowi
18. A czyń to, co sie podoba y iego, áni córki iego -weźmiesz sy
co dobré iest przed oczyma Pański
nowi twemu:
mi, abyś sie miał dobrze: áwsze4. Bo zwiedźie syná twego, że nie
dszy pośiadł źiemie bárzo dobrą, o póydźie zá mna, ále ráczéy áby
którą przyśiągł Pan oycóm twoim, służył cudzym bogom. Y rozgniewa
19. Ze miał wygładźić wszystkie sie zapalczywość Pánská, y wygłanieprzyiaćioły twé przed tobą, iáko dźi ćie prędko.
powiedźiał.
5. Ale owszem to im uczynićie:
20. A gdy ćie zopyta syn twóy Ołtarze ich wywróććie , y bałwany
iutro mówiąc: Ćo znaczą té świa pokruszcie, y gáie wyrąbayćie, y
dectwa y ceremonie, y sądy, któré ryciny popalcie.
nam przykazał Pan Bóg nasz?
6. Boś iest lud święty Pánu Bogu
21. Rzeczesz mu : Byliśmy nie twemu. Ciebie obrał Pan Bóg twóy,
wolnikami Pháráonowymi w Ae- abyś mu był ludem osobliwym, ze
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wszytkich ludów, którzy są ná
18. Nie bóy sic, ále pómni co
źiemi.
uczynił Pan twóy 1’háráonowi, y
7. Nie przetoć, żeśćie wszystkie wrszytkim Acgyptiánóm ,
narody liczbą przechodzili, do was
19. Plagi bárdzo wiel£íé, które
sie przyłączył Pan , y obral was, widziały oczy twoie, y znaki y
gdyż was niniéy iest, niżli wszy cuda, y rękę mocna y ramie wyćiątkich ludów:
gnioné , aby ćię wywiódł Pan Bóg
8. Ale iż was Tan umiłował, y twóy. Także uczyni wszytkim lu
strzegł przysięgi, którą przysiągł dom, których sie boisz.
oycóin wászym. Y wywiódł was
20. Nád to y śierszenió posle Pan
mocną ręką , y wykupił z domu Bóg twóy ná nie, aż wygładźi wszy
niewoley, z ręki Pháráoná królá tkie y wytraci, klórzyby sie przed
Aegyptskiégo.
tobą wybiegali, y zataić sie mogli.
9. Y będźiesz wiedźiał, że Tan
21. Nie będźiesz sie ich bal: bo
Bog twóy sam iest Bóg mocny y Pa n Bóg twóy iest w pośrzodku
wierny, strzegąc przymierza y mi- ćiebie, Bóg w ielki y straszny:
łośierdźia tym, którzy go miłuią, y
22. On wyniszczy té narody przed
tym , którzy strzegą przykazania oczymá twémi polekku y potrosze.
iego, do tysiąca rodzáiów:
Nie będźiesz ich mógł rázem wygła
10. A oddaiący nienawidzącym go dzić: by sie snąć nie namnożyło
záraz, tak że ie wytraci, y dalóy nie przećiwko tobie bestiy źiemie.
odłoży, tudźiesz im oddawaiąc co
23. Y da ie Pan Bóg twóy przed
zasłużyli.
oczymá twémi , y pobiie ie, aż wy
11. Przełóż strzeż przykazań, y giną do szczętu.
ceremoniy, y sadów , które ia lo
24. Y poda króle ich w ręce two
bie dźiś roskazuię, abyś czynił.
ie, y wytracisz imiona ich pod nie
12. Ieśli usłyszawszy té sady bę bem: żadenći sie nie hędźie mógł
dziesz ich zachował y czynił, bę sprzeciwić, aż ie zetrzesz.
dźie strzegł y Pan Bóg twóy przy
25. Ryćiny ich ogniem popalisz:
mierza tobie y miłosierdzia , które nie będziesz pożądał srébrá y złota,
z którego są uczynione , áni we
przysiągł oycóin twoim:
i5. Y umiłuie ćię, y rozmnoży, y źmiesz nic sobie z nich , abyś sie
będźie błogosławił owocowi żywota nie potknął dla tego, że obrzydłość
twego , y owocowi źiemie twoiéy, iest Páná Bogá twego.
26. Ani wnieśiesz z bałwana do
zbożu twemu , y zbieraniu winá,
oliwie , y stádóm , trzodóm owiec domu twego, byś sio nie stał przetwoich ná źiemi, zá która przysiągł klęctwem, iáko y on iest. Iáko
sprosnośćią brzydzić sie bedźiesz,
oycóm twym, żeby ią dał tobie.
14- Błogosławiony będźiesz mię y iáko splugáwienié y sinrócl omiedzy wszystkimi narody. Nie będźie rźisz sobie, bo przeklęctwem iest.
u ciebie niepłodnego oboićy płći,
ROZDZIAŁ VIII.
ták w ludziach, iáko y w trzodach
twoich.
Przypomina Żydom utrapienia y
15. Odéymie Pan od ćiebie wszel dobrodźieystioa, które im Pan nd
ką niemoć, y chorób Aegyptskicli puszczy czynił: aby y tych, y Pand
bárzo złych, któré znasz, nieprze- Bogd swégo niezapomindli.
puśći ná ćię , ále ná wszytkie nie1. Wszelkie roskazánié, któré ia
przyiaćioły twoie.
16. Pożrzesz wszytkie narody, dźiś przykazuię tobie, strzeż pilnie
które Pan Bóg twóy da tobie. Nie abyś czynił: abyśćie mogli zyć y
zfolguie im < ko lwroie, áni będźiesz rozmnożeni byli, y wszedszy pośiesłużył bogóin ich, abyć nie byli ku dli źiemię, o którą przysiągł Pan
oycóm waszym
upadku twemd.
2. Y pomnieć będźiesz ná wszy
17. leślibyś rzekł w sercu twoim:
Więcey iest narodów tych niżeli tkę drogę, przez którą ćie przypromnie, iakóż ie będę mógł wry gła wadźił Pan Bóg twóy przez cztérdźieśęi ląt po puszczy, áby ćię tradź i ć?
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niedźwiadek, y źmiia, á žadnéy zgo
ła nie było wody:
15. Który wywiódł strumienié z
twardéy skały,
16. Y karmił ćię manną ná pu
szczy , któréy nie znali oycowie
twoi , á utrapiwszy ćię y doświad
czywszy, ná ostatek zmiłował sie
nád tobą,
17. Abyś nie rzókł w sercu two
im: Siła moiá á moc reki moióy to
mi wszytko sprawiły.
18. Ale żebyś pomniał ná Páná
Bogá twego , że on tobie śił dodał,
áby wypełnił swó przymiórze, o
któré przyśiągł oycóm twoim, iáko
dźień dźiśióyszy pokázuie.
19. Ale ieśli zapomniawszy Páná
Bogá twego, póydźiesz zá Bogami
cudzymi , á będźiesz im służył y
kłaniał sie im: oto teraz przepowia
dam tobie, że koniecznie zginiesz.
20. Iáko narodowie, które wygu
bił Pan ná weszćió twoie, ták y wy
zaginiecie, ieśli nie będźiećie po
słuszni głosu Páná Bogá wászégo.

pił y doświadczył, á žehy wiadomo
bylo co w sercu twoim tkwiálo ,
jeślibyś strzegł przykazania iego,
czyli nié.
3 Trapił ćię niedostatkiem, y dałći pokarm mannę, któróyeś nie znał
ty y oycowie twoi: abyć okazał, iż
nie samym chlebem żyie człowiek,
ále wszelkim słowem, któré wycho
dzi z ust Tańskich.
4. Odźienió twoie, którymeś sie odźiówał, namnióy nie zwiotszálo, y
nogá tw'oia nie stárla sie. Oto czter
dziesty rok iest.
5. Abyś rozmyślił w sercu twoim,
iż iáko człowiek ćwiczy syná swego,
ták Pan twóy ćwiczył ćiebie,
6. Abyś Strzegł przykazania Taná
Bogá twego, y chodził drogami iego,
y bał sie go.
7. Abowićm Pan Bóg twóy wpro
wadzi ćię do źiemie dobróy, ziemie
strumieni, y wód y źrzódeł: ná któTÓy polach y górach wynikaią rzek
głębokośći:
8. Ziemie pszenice, jęczmienia, y
winnic, w któréy figi y pomágra
naty , y oliwnice sie rodzą: źiemie
oliwy y miodu.
9. Gdźie bez wszégo niedostálku
będźiesz iadł chléb tw óy , y wszy
tkich rzeczy dostálku zażywać
będźiesz: któréy kamienie są żela
zo , á z gór iey kruszce miedzi kopaią:
10. Abyś, gdy będźiesz pożywał y
nasycisz sie, blogosláwil Pána Bogá
twego zá źiemie niepospolitą , którąć dał.
11. Pilnuyże á strzeż sie, ábyá
kiedy nie zapomniał Páná Bogá
twégo, á nie zaniedbał przykazania
iego, y sadów, y ceremoniy , któré
ia dźiś przykazuię tobie:
12. By zaś gdy sie náiész y násyćisz,domów pięknych nábuduiesz,
y námieszkasz sie w nich , y bę
dźiesz miał stáda krów , y trzódy
owiec , srebra y złota, y wszytkich
rzeczy dostatek:
13. Nie podniosło sie serce twoie,
y nie wspomniałbyś Táná Bogá
twego, który ćię wywiódł z źiemie
Aegyptskióy, z domu niewolóy:
14. Y był przewodnikiem twoim
ná puszczy wielkiéy y strásznéy, ná
któréy był wąż duchem palący, y

ROZDZIAŁ IX.
Zapominając, id/io sie zdwzdy hu
Panu JRogu przykro stawili: tłumi
ich durne: by lepdłi przyszłych zwyćięslw sobie nie przypisowali.

1. Słuchay Izraelu: Ty dźiś przóydźiesz Jordan, abyś pośiadł národy
bárzo wielkie, y mocnieyszé nád
ćię, miástá okrutne, y wymurowa
ne aż do nieba,
2. Lud wielki y wysoki, syny
Enácim, któreś sam widźiał y sły
szał , przećiwko którym nikt sie
sprzećiwić nie może.
3. Bedźiesz tedy wiedźiał dźiśia,
że Pan Bóg twóy sam przóydźie
przed tobą, ogień pożóraiący y ni
szczący, który ie skruszy y wygładźi,
y wytróći przed obliczem twoim
prędko, iakoć powiedźiał.
4- Nie mówrże w sercu twroim, gdy
ie wygładźi Fan Bóg twóy przed
tobą: Dla sprawiedliwośći moiéy
wprowadźił mię Pan, abych tę źie
mie pośiadł, ponieważ dla niezbożnośći ich wytracone są tó narody.
5. Abowiem nie dla sprawiedli
wośći twoich, y prawośći serca
twego wnidźiesz,dbyś pośiadł źiemie
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ich: ále iż oni niezbożnie czynili,
ná weszćie twé sa wygładzeni: á
zęby l’an wypełnił słowo swé, któ
re pod przyśięgą obiecał oycóm two
im Abrahamowi, Izaakowi, y la
ko bo wi.
6. Przeto wiedz, że nie dla spra
wiedliwość: twoich Tan Bóg twóy
dał tobie w ośiadłość tę niepospolitą
ziemię: gdyżeś ty iest lud twardego
karku.
7. Pámietay á nie zapominayiakoś
ku gniewu przywodził Páná Bogá
twego ná puszczy. Od onégo dniá,
któregoś wyszedł z Aegyptu áž do
tego inieycá , zawżdyś przećiwko
Pánu spór trzymał.
8. Bo y ná Horeb obruszyłeś go,
y rozgniewany chćiał ćię wygła
dzić,
g. Gdym wstąpił ná górę, abych
wźiął tablice kamienne,tablice przy
mierza, któré uczynił z wami Pan:
y trwałem ná górze czterdźieśći dni
y nocy, clilebá nie iedząc y wody
nie piiac.
10. Y dał mi Pan dwie tablicy na
pisane palcem Bożym, y zamykają
ce w sobie wszystkie słowa, któré
wam mówił ná górze z pośrzodku
ogniá, gdy sie zebranie ludu zgro
madziło.
11. A gdy minęło czterdźieśći dni
y czterdzieści nocy, dał mi Pan dwie
tablicy kamienne, tablice przymie
rza,
12. Y rzekł mi : Wstań, á znidź
ztad rychło: bę lud twóy, któryś wy
wiódł z Aegyptu,opuśćili prędkodrógę, któraś im ukazał, y uczynili so
bie zlićinę:
13. Y zaśię rzókł Tan do mnie:
Widzę, iż ten lud iest twardego kar
ku :
14. Puść mię, że ji zetrę, y wygła
dzę imię iego z podniehia: á posta
nowię ćiebie nád ludem, któryby był
wietszy y inocniéyszy niżli ten.
15. A gdym zstępował z goráiacéy
góry, á dwie tablicy przymierza trzy
małem obiema rękoma:
16. A uyźrzałem żeście zgrzeszyli
Pa nu Bogu waszemu, y uczyniliśćie
sobie ćielca litego, á opuśćiliśćie
rychło drógę iego, którą wam oka
zał:

17. Porzućiłem tablice, z ręku
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moich, y stłukłem ie przed oczyma
wászémi,
18. Y padlém przed Pánem iáko
piérwéy, przez czterdźieśći dni y no
cy chleba nie iedząc y wody nie
piiac dla wszystkich grzechów wa
szych, którycheśćie nábroili przećiw
Pánu, y iego do gniewu przywiedli:
ig. Bom sie bał zapalczywośći y
gniewa iego, którym wzruszony ná
was, chćiał was wygładźić. Y wy
słuchał mię Pan y tym aázem.
20. Ná Aaroná též bárzo rozgnie
wany, chćiał go zetrzeć: y zá niego
takież modliłem sie.
21. A grzéch wász, któryśćie byli
uczynili,to iestćielca,pochwyćiwszy
spaliłem ogniem, y skruszywsy go
w kęsy, á prawie w proch obroćiwszy,wrzućilem w potok, który cie
cze z góry.
22. W pożarze též, y w kuszeniu,
y u Grobów pożądania draźniliśćie
Páná:
23. Y kiedy was posłał z Kádeshárne mówiąc: wstąpćie á pośiądźćie
ziemię, którą wam dał: y wzgardźiliśćie roskazániém Páná Bogá wa
szego, y nie wierzyliśćie mu, y ániśćie głosu iego słuchść chćieli,
24- Aleśćie zawsze byli sprzećiwnymi od tego dniá,którégom was poznáwác począł.
25. Y leżałem przed Pánem czter
dźieśći dni y nocy, przez którém go
uniženié prośil, áby was nie wygładźił iáko był zagroźił:
26. Y modląc sie mówiłem: Panie
Boże nie zátracay ludu twego y dźiedźictwa twego, któreś odkupił w
wielkość! twoiéy, któreś wywiódł z
Aegyptu mocna ręką.
27. Pomni ná sługi twoié Abrahá
ma, Izááká y Iákobá: nie pátrz ná
twardość ludu tego, y ná niezbożność
y ná grzéch:
28. Aby snąć nie rzékli obywatele
źiemie,
29. Z któreyeś nas wywiódł: Nie
mógł ich Pan wprowadzić do źiemie,
którą im obiecał, y nienawidźiał ich;
przeto ie wywiódł áby ie pobił ná
puszczy.
'
30. Którzy sąludtwóyydźiedźictwo twoie, któreś wywiódł w mocy
twéy wielkiéy, y w ramieniu twoim
wyćiągnionym.
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sie bał Páná Bogá twego, á chodził
ROZDZIAŁ X.
w
drogách iego, á miłował go, y słu
O drugich tahlicdcli zmidnke czy
ni, o śmierci ^Idronowey: aby sie Bo żył Pánu Bogu twemu ze wszelkie
gd ha/i, d miłowali go, d obrzezali go serca twego, y ze wszystkiey du
sercd swe, miłowali ludzie podróżne, sze twoiéy:
13. A żebyś strzegł przykazania
d przez imę iego przysięgali.
Tańskiego y ceremoniy iego, któré
1. Ná on czás rzekł Fan do mnie: ia dźiś tobie przjkazuię, abyć sie do
Wygładź sobie dwie tablicy kamien brze działo?
ne, iáko były pierwsze, á wstąp do
14 Oto Páná Bogá twrego iest nie
mnie ná górę: y uczynisz skrzynię bo, y niebo nieba, źiemia y wszystko
drzéwiána,
»
co iest ná niéy:
2. Napisze ná tablicach słowa,któ
15. A wżdy z oycámi twémi spoił
re były ná tych coś ie przed tym po sie Pan, y umiłował ie, y obrał natłukł, y włożysz ie do skrzynie.
śienie ich po nich, to iest was, ze
3. Uczyniłem tedy skrzynię z drze wszytkich narodów, iáko sie dziś
wa Setim. A wygładziwszy dwie ta pokázuie.
blicy kamienne, ná kształt pie
16. A ták obrzeżcie odrzózek ser
rwszych, wstąpiłem ná górę, maiąc ca wászégo, á kárku wászégo dáléy
ie w ręku.
nie zátwárdzaycie:
4- Y napisał ná tablicach wedle
17. Abowiem Pan Bóg wasz sam
tego, co piérwéy był napisał słów iest Bogiem bogów y Panem pa
dźieśięć, któré mówił Tan do was nujących, Bóg wielki y możny y
ná górze z pośrzodku ognia, gdy sie straszny, który nie prziyinuie osoby,
był lud zgromadźił: y dał mi ie.
áni dárów.
5. Y wróciwszy sie z góry zstąpi
18. Czyni sad śićroćie y wdowie,
łem, y włożyłem tablice do skrzynie, iniłuie przychodnia y dáie żywność
kto ram był udźiałał, któré do tego y odźienie.
19. Y wy tedy miłuj cie przycho
czásu tám są, iáko mi Pan przykazał.
6. A synowie Izraelowi ruszyli o- dnie, bośćiey sami byli przychodnia
bóz z Beroth, synów lakan do Mo- mi w źiemi Aégyptskiéy.
20. Páná Bogá twego będźiesz sie
será, gdźie Aaron umarł y pogrzébion iest, miásto którégo kapłański bał, y iemu sámému służył: bodziesz
urząd odpráwowal' Eleázár syn iego. stał przy nim, y w imię iego przy
7. Z tamtąd przyszli do Gádgád: sięgać będźiesz.
21. On iest chwała twoiá, y Bóg
z którégo mieyscá wyciągnąwszy,
położyli sie obozem w iethebáthá, w twoy, który uczynił z tobą té wiel
możne y straszliwe rzeczy, które
źiemi wód y potoków.
8. Ná ten czás odłączył pokolenie widźiały oczy twoie.
22. W śiedmidźiesiąt dusz zstąpili
Lewi, áby nośiło skrzynię przymie
rza Fańskiego, y stało przed nim w oycowie twoi do Aegyptu: á teraz
służbie, y błogosławiło w imię iego oto rozmnożył ćię Fan Bóg twóy
iako gwiazdy niebieskie.
aż do dniá dźiśieyszego.
g. Przeco nie miał Lewi części
ROZDZIAŁ XI.
áni ośiadłośći z braćią swą- bo sam
Pan iest dźiedźictwem iego, iáko mu
Przypomina rozmaite dobrodźieyobiecał Pan Bóg twóy.
stwd Boże, y obiecuie wiele dobrego
10. A iam stał ná górze, iáko y chowdczom, d złego przestępcom
piérwéy, czterdzieści dni y nocy: y Przykazania Bożego: to iest błogo
' wysłuchał mię Pan y onégo rázu, y sławieństwo y przeklectwo.
ćiebie zatracić niecbćiał.
1. Miłuy tedy Fáná Bogá ttfego, y
11. Y rzekł mi: Idź, á uprzédzay
'lud, że wnidźie y pośiędźie źiemię, choway przy kazania iego y ceremo
' którą przyśiągł oycóm ich, żebym nie, sądy y mandaty przez wszytek
czás.
iin dał.
2. Foznayćie dźiś czego nie znaią
12. A teraz Izraelu, czegóż Pan
Bóg twóy żąda od ćiebie, iedno abyś synowie wászy, którzy' nic widźieli
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17. A Pan rozgniewany nie zam
káry Páná Bogá Avászégo, wielkośći
iego, y mocnéy ręki, y rámieniá wy- knął niebá, y dždžé nie padały, áni
źiemia dawálá urodzáiu swego, y sa
ćiągnionego,
5. Znaków y spraw, któré uczy mi zginęli prędko z źiemie wybornił w pośrzod Aegyptu Pháráonowi nćy, którą wam Pan dać ma.
18. Włóżcie té słowa moie do serc
krolowi, y wszytkiéy źiemi iego,
4- Y wszylkiemu woysku Agy- y do myśli waszych, á zawieście ie
ptiánów, ykonióm y wozóm: iáko ná znák ná rękach, y między oczy
ie okryly wody morzá czerwonego,* ma wászémi położnie.
19. Náuczaycie syny wászé, áby ie
gdy was gonili, y zgładził ie Pan áž
rozmyślali: kiedy ęiedźieć będźiesz w
do dniá dźiśieyszćgo:
5. Wam tez co uczynił ná pu domu twym, y chodzić będźiesz w
szczyk żeśćie przyszli ná to mieysce: dródze, y ukłądźiesz sie y wstaniesz:
6. YDáthán yAbiron synómEliáb,
20. Nápiszesz ie ná podwoi ách y
który był synem Ruben, któré otwo drzwiach domu twego:
21. Aby sie rozmnożyły dni twoie
rzywszy pászczéke swa źiemia popožárlá z domy y z namioty y ze y synów twoich w źiemi, którą
wszytką maięlnośćią icli, którą mie przysiągł Pan oy.com twoim, żeby
dał im póki niebo wiśi nád źiemia.
li w pośrzodku Izráelá.
22. Ieśli bowiem strzédz będźiećie
7. Oczy wászé widźiały wszystkie
sprawy Pańskie wielkie, któré uczy roskazań, któré ia wam przykazuję,
y czynić ie będźiećie, abyśćie miło
nił ,
8. Abyśćie strzegli wszystkie przy wali Páná Bogá wászégo, y chodźikazania iego, któré ia wam dźiś li we wszytkich drogách iego, trzy
przykazuię: y mogli wniść y pośieść mając sie go,
23. Wytraci Pan wszystkie té na
źiemie, do któréy wchodźićie,
g. Ý żyć w niéy prez czás długi: rody przed obliczem waszym, y poktórą pod przyśięgą obiecał Pan oy- śiędźiećie ie, któré są więtsze y moccóm waszym, y naśieniu ich, mle nieyszé niżli wy.
24- Wszelkie mieysce, ná któré
kiem y miodem płynącą.
10. Ziemia bowiem , do któréy stąpi nogáwászá, wászé będźie. Od
wchodzisz pośieść ią, nie iest iáko puszczy y od Libanu, od rzeki wieźiemia Aegyptska, z któróyeś wy Ikiéy Euphrátesá áž do morzá za
szedł, gdźie pośiawszy naśienió ná chodniego będą granice wászé.
25. Žáden nie stánie przećiwko
kształt ogrodów wody prowadzą
wam, strach wász y boiaźń puści
obléwáiacé.
11. Ale iest źiemia górzysta y po Pan Bóg wász ná każdą źiemie, któ
rą deptać będźiećie, iáko wam po
lis ta, z nieba dżdżu czekáiaca.
12. Którą Pan Bóg twóy zawsze wiedź! ał.
26. Oto kładę przed oczy wászé
náwiédza, á oczy iego ná niéy są od
dźiś błogosławieństwo y przeki ępoczątku roku áž do końca iego.
15. Ieśli tedy będźiećie posłuszni ctwo:
27. Błogosławieństwo: ieśli po
wskazaniom moim, któré ia wam
dźiś przykazuję, abyśćie miłowali słuszni będźiećie Przykazaniu Páná
Páná Bogá wászégo, y służyli mu ze Bogá wászégo, któré ia wam dźiś
wszystkiego sercá wászégo y ze przykazuję:
28. Przeklęctwo: ieśli nie będźie
wszystkiéy dusze wászéy:
14- Da deszcz źiemi wászéy, cze- ćie posłuszni mandatom Páná Bogá
sny y pozny, abyśćie zebrali zboże wászégo, ále zstąpicie z drogi, którą
ia wam teraz ukazuię, y póydźiećie
y wino y oliwę,
15. Y siano z pól ná żywność do z á bogami cudzymi, których nie zna
bytków, y abyśćie sami iedli, y na cie.
sycili sie.
29. A gdy ćię wprowadźi Pan Bóg
16. Strzeżćież, by sie snąć nie u- twóy do źiemie, do któréy idźiesz ná
wiodlo serce wászé, y nie odstąpili mieszkanie: położysz błogosławień
od Páná, y służyli cudzym Bogom, stwo ná górze Gáryzym, przeklę
y kłaniali sie im:
ctwo ná górze Hebal:

i8B
DEUTERONOMIUM
3o. Któré są zá Iordanem, zá dró10. Przeydźiećie Jordan, y miesz
ga, która idzie ná záchod słońca, w kać będźiećie w źiemi, którą wam
źiemi Chánáneyczyká, który mie da Pan Bóg wasz: żebyśćie odpoczyszka w polach przećiw Gálgálá, któ nęli od wszytkich nieprzyiaćioł w
ra iest podle doliny ćiągnącey sie y około, y bez wszelkiéy boiaźni
mieszkali ná mieyscu,
záchodzacéy daleko.
51. Wy bowiem przeydźiećie Jor
11. Któré obierze Pan Bóg wasz,
dan, abyśćie pośiedli ziemię, którą áby imię iego było ná nim, tám
Pan Bóg wasz da wam, abyśćie ią ^vszystko co przjkázuie znośić bę
mieli y pośiedli.
dźiećie, całopalenia y ofiáry y dźie
32. Patrzćiesz tedy, abyśćie wypeł śięćiny, y pierwoćiny rąk waszych:
nili céremonie y sądy, któré ia dźiś y cokolwiek przedniego iest w dápołożę przed oczy wászé.
rzéch, któré szlubicie Pánu.
12. Tám užywáé będźiećie przed
ROZDZIAŁ XII.
Pánem Bogiem wászym, wy y sy
Kaze wykorzenić Bałwochwalstwo, nowie y córki wászé, słudzy y słu
Dźieśięćiny, y Pierwoćiny dawać, żebnice, y Lewita, któryw mieśćiech
Ofiary ndpewnym mieyscu ofidrowuć, waszych mieszka: bo nie ma in
szego dźiału y ośiadłośći między
y pozywania krwie zdkazuie.
wami.
1. Te są przykazania y sądy, któ
15. Streż, abyś nie ofiarował cało
re czynić maćie w źiemi, którą Pan palenia twoich ná każdym mieyscu,
Bóg oyców twoich da tobie, abyś któré uyźrzysz:
ią pośiadł po wszytkié dni, których
14- Ale ná tym, któré obierze Pan
w iednym z pokolenia twoim, bę
chodźić będźiesz po źiemi.
2. Wywróććie wszytkié mieyscá, dźiesz ofiarował ofiáry, y uczynisz
ná których chwalili Poganie, któré cokolwiek przykazuję tobie.
pośiędźiećie, bogi swoie, ná górach
15. A ieślibyś chćiał ieść, y iewysokich y pagórkach, y pod każ dzenié mięsa podobałoćby się, zábiy
dym drzewem gałęźistym.
á iédz według błogosławieństwa Pá
3. Porozwalayćie ołtarze ich, y ná Bogá twego, które tobie dał w
połamćie słupy, gáie ogniem spal- mieśćiech twoich: choć nieczyste
ćie, bałwany pokruszćie: wygładź będźie, to iest ináiacé zmazę y ułom
cie imiona ich z onych rnieysc.
ne: choćia czyste, to iest całe y bez
4- Nie uczynićie ták Pánu Bogu zmázy, któré sie ofiarować godźi,
wászému:
iáko sarnę y ieleniá ieść będźiesz:
5. Ale ná mieysce, któré obierze
16. Bez iedzenia tylko krwie, któ
Pan Bóg wasz ze wszech pokolení rą ná źiemie iáko wodę wyleiesz.
waszych, áby tám położył imię swo
17. Nie będźiesz mógł ieść w mia
ie, y mieszkał ná nim, prziydźiećie: steczkach twoich dźieśięćiny zboża,
6. Y ofiarować będźiećie ná miey- y winá, y oliwy twoiéy, piérwoscu onym całopalenia y ofiáry wá rodztwá bydła y drobu, y«*Wszytkich
szé, dźieśięćiny, y piórwoćiny rąk rzeczy, którćbyś ślubował, y dobro-«
waszych, y śluby, ydáry, y piérwo- wolnie ofiarować chćiał, y pierwo
cin rąk twoich,
rodné krów y owiec.
7. Y tám będźiećie ieść przed o18. Ale przed Pánem Bogiem two
czymá Páná Bogá waszego: y we im ieść ie bedźiesz, ná mieyscu, któ
selić sie będźiećie we wszem do re obierze Pan Bóg twóy, ty y syn
czego śćiągniećie rękę wy y domy twóy, y córká twoiá, y sługa, y słu
wászé, w których będźie wam bło żebnica, y Lewita, który mieszka w
gosławił Pan Bóg wasz.
mieśćiech twoich: y bedźiesz sie
8. Nie będźiećie tám czynić co weselił y posilał przed Íránem Bo
my tu dźiś czynimy, każdy co sie giem twoim, we wszystkim, do cze
mu dobrze zda.
go ściągniesz rękę twoię.
9. Bośćie aż do tego czásu nie
19. Strzeż, abyś nie opuszczał Le
przyszli do odpoczynienia y ośiódło- wity, przez wszytek czás, którégo
"sći, którą wam da Pan Bóg wasz.
mieszkasz ná źiemi.
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ROZDZIAŁ XIII.
20. Gdy rozprzestrzeni Pan Bóg
*

twóy granice twoie, iakoć powie
dział, á będźiesz chćiał ieść mięsa,
którégo pragnie duszá twoiá:
21. A mieysce, któréby obrał Pan
Bóg twóy, áby tám było imię iego,
ieśli daleko hędźie: zábiiesz z bydła
y z drobu któré mieć będźiesz,
iakomći przykazał, y będźiesz iadł
w miasteczkach twoich iakoć sie
podobá.
22. Iáko iedzą sarnę y ielenia,
ták ono ieść bedźiesz: y czysty iáko
y nieczysty pospołu ieść będą.
23. Tylko siď tego strzeż, abyś kr
wie nie iadł, bo krew ich iest mia
sto dusze: y przetóż nie masz ieść
dusze z mięsem:
24. Ale ná źiemię wyleiesz iáko
wodę,
25. Aby sie dobrze dźiało tobie y
synóm twoim po tobie, gdy uczy
nisz co sie podoba przed oczyma
Pańskimi.
26. A co poświęćisz y poślubisz
Pánu, weźmiesz y przydźiesz ná
mieysce, któré obierze Pan:
27. Y ofiáruiesz ofiary twoie, mię
so y krew, ná ołtarzu Páná Bo
gá twego, krew ofiar wyleiesz ná
ołtarzu, á mięso sam ieść bę
dźiesz.
28. Strzeżże á sluchay wszytkiégo co ia przykázuie tobie, áby do
brze było tobie y synóm twoim po
tobie ná wieki, gdy będźiesz czynił
co iest dobrego y przyiemnego przed
oczymá Páná Bogá twego.
29. Gdy wytraći Pan Bóg twóy
przed obliczem twoim narody, do
których wnidźiesz pośieść ie, á pośiędźiesz ie, y mieszkać będźiesz w
źiemi ich,
30. Strzeż, ábyá ich nie naślado
wał, gdy ná twoie weszćió będą
wygładzeni , y nie pytał sie o
ceremoniach ich mówiąc: lako
chwalili ći narodowie bogi swoię,
ták y i a chwalić będę.
31. Nie uczynisz ták Pánu Bógu
twemu. Wszytkié bowiém brzydliwośći, których nienawidźi Pan, czy
nili Bogórn swoim, ofiaruiąc syny
y córki, y paląc ogniem.
32. Co przykázuie tobie, to tylko
czyń Pánu: á nic nie przydawáy,
áni umnieyszay.
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Fdlszyivému Prorokowi, aby nie
wierzyli, któryby ich znaki d cudy
chćiał odwieść od Bogd, d iako go
karać, y te,którzy k niemu przystaną.

1. Ieśli powstánie w pośrzodku
ćiebie Prorok, ábo któryby mówił,
że sen widział y opowiedźiałby znák
y cudo,
2. A stálo by sie ták iáko powiedźiał y rzekłćiby: Pódźiny á nááláduymy bogów obcych, których nieznasz, á służmy im.
3. Nie usłuchasz słów onégo Pro
roka ábo widosná: bo kuśi was Pan
Bóg wász, áby iáwno było, ieśli go
miłuiećie czy nie, ze wszytkiégo
sercá, y ze wszytkiéy dusze wászéy.
4- Páná Bogá wászégo nászláduyćie, á iego sie bóyćie, y strzeżćie
przykazania iego, y słuchayćie głosu
iego: iemu służyć będźiećie, y iego
sie będźiećie trzymać:
5. A on prorok ábo snów wymy
śl ácz zabit będźie: bo mówił áby was
odwiódł od Páná Bogá wászégo, któ
ry was wywiódł z źiemie Aegyptskiéy, y odkupił was z domu nie
wól éy, áby ćię uwiódł w błąd z dro
gi, którą tobie przykazał Pan Bóg
twóy: á znieśiesz złe z pośrzód śie
bie.
6. Ieśliby ćię chćiał namówić brát
twóy syn mátki twoiéy, ábo syn
twóy, ábo córká, ábo żona, która
iest ná łonie twoim, ábo przyiaćiel,
którégo miłuiesz iáko duszę swoię,
potáiemnie mówiąć: Pódźmy, á służ
my bogórn cudzym, których nie
znasz, ty y oycowie twoi,
7. Wszytkich w okół narodow,
którzy blisko ábo daleko są od po
czątku áž do końca źiemie:
8. Nieprzyzwalay mu, áni słuchay, áni mu niech nie przepuszcza
oko twoie, żebyś sie nád nim zmi
łował, y zataił go:
9. Ale natychmiast zábiiesz, nie
chay naprzód będźie ná nim ręka
twoiá, á potym wszytek lud niech
puśći rękę.
10. Kamieńmi utłoczon zabit be
dźie: bo ćię chćiał oderwać od Páná
Bogá twego, który ćie wywiódł z
źiemie Aégyptskiéy, z domu niewo
le/:
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5. Ielenia y sarnę, bawoła, dźiką
11. Aby wszytek Izrael usłysza
wszy bal sie, á żadną miarą więcey kozę, łanią, oryxá, y wielbłądóparnie czynił nie téy rzeczy podobnego. dá.
6. Wszelkie zwierzę, któré dźieli
12. Ieśli usłyszysz wiednym miast
twoich, które Pan Bóg twóy da tobie ná dwoie kopyto, á przeżuwa, ieść
ku mieszkaniu, niektóre mówiące: będźiećie.
7. A z tych zaś, któré przeżuwa
15. Wyszli synowie Beliál z po
śrzodku ciebie, y odwrócili obywa ła ále kopyta nie dźielą, ieść nie
tele miástá swego y rzekli: Podźmy maćie: iáko wielbladá, záiacá, iéžá:
á służmy cudzym bogom, których Té, iż przeżuwała á kopyta nie dźie
lą, nieczyste wam będą.
nieznaćie:
r
8. Świnia też, że dźieli kopyto á
14. Pytay sie usilnie y z pilnością:
dowiedziawszy sie prawdy, ieśli nie przeżuwa, nieczysta będźie,mię
naydźiesz, że pewna co powiadała y sa ich ieść nie będźiećie, á śćierwu
že tá brzydłość skutkiem sie wypeł sie nie dotkniecie.
9. To ieść będźiećie ze wszytkich
niła:
15. Wnet wybiiesz obywatele mia mieszkających w wodźie: któré má
sta onógo w pászczéce miecza, y ia skrzélle y łuski, iedzćie:
10. Któré bez skrzél y łuski są,
zgładzisz ie, y wszystko, co w nim
nie iedzćie: bo są nieczyste.
iest áž do bydlęćia.
16. Cokolwiekby też było sprzętu,
11. Wszystkie ptaki czyste iédzzgromadzisz w pośrzód ulic iego, y ćie,
12. Nieczystych nie iedzćie: to iest:
z samym miastem zapalisz, ták że
byś wszystko zniszczył Pánu Bogu orła y gryphá, y orła morskiego,
13. Ixioná y sempá y kanie we
twemu, y było grobem wiekuistym:
dług rodzáiu swego:
nie będzie więcey budowTáné,
14- Y wszégo rodzáiu kruczego,
17. Ani przylnie nic do ręki twéy
15. Y strusa, y sowy, y łyski, y iáz onégo przeklectwá: áby sie odwróćił Tan od gniewu zápálczywo- strzabá, według rodzáiu swego:
16. Ilerodioná y łabęćia, y ibę,
śći swoiéy, y smiłował sie nád tobą,
17. Y nórká, porphyrioná, y noc
y rozmnożył ćię iáko przyśiągł oynego kruká, báká, y cliárádrioná,
cóm twoim:
18. Gdy będźiesz słuchał glosu każde według rodzáiu swego: dudka
Páná Bogá twrego, strzegąc wszyst też y nietoperza.
18. Y wszelkie , któré płaza á
kiego przykazániaiego, które ia dźiś
przykazuię tobie, abyś czynił co sie skrzydełka má, nieczyste będźie, y
podoba przed oczyma Páná Bogá nie będźie iedźiono.
19. Wszelkie, co czyste iest, iedźtwego.
ćie.
20. A cokolwiek zdechlina iest,
ROZDZIAŁ XIV.
nie
iedzćie z niego: Przychodniowi,
Obchodom Pogańskich sie strzedz
przy umarłym: rozeznanie mieć czy który iest między bramami, twymi,
stych zwierząt od nieczystych, dzie day żeby iadł, ábo mu przeday: boś
ty iest lud śwrięty Papá Boga twego.
sięciny dawać roskuzuie.
21. Niewarz koźlęćia w mleku
1. Synami bądźćie Páná Bogá wá mátki iego.
22. Dźieśiątą część oddźielisz ze
szégo: Nie będźiećie sie rzázáé, áni
czynić będźiećie łysiny nád umar wszystkich pożytków twoich, któré
sie rodzą ná źiemi ná każdy rok,
łym .
23. Y będźiesz iadł przed oczyma
2. Boś lud święty iest Pánu Bogu
twemu, á ciebie obrał, abyś mu był Páná Bogá twégo ná mieyscu, któré
zá lud osobliwy, ze wszystkich na obierze, áby ná nim wzywano imie
nia iego, dźieśięćinę zboża twégo y
rodów, którzy są ná źiemi.
5. Nie iadayćie rzeczy, któré nie winá y oliwy, y pierworodne z by
dła y z owiec twoich: abyś sie nau
czyste są.
4- Ten iest zwierz, który ieść bę czył bać Páná Bogá twégo ná każdy
dźiećie: Wołu, y owcę, y kozę,
czás.
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24. A gdy dalsza będźie droga, y ‘wszystkiego, coć roskazał, y co ia
mieysce, któreby obrał Pan Bog dźiś przykazuię tobie: błogosławićći
twóy, y błogosław iłći, á nie będźiesz będźie, tako obiecał.
6. Bedźiesz pożyczał wielóm na
mógł do niego tych wszytkich rze
rodom: á sam u żadnego pożyczać
czy donieść:
25. Przedasz wszystko, y w pie nie będźiesz. Będźiesz panował nád
niądze obróćisz, y poniesiesz ręką wielą narodów, á nád tobą nikt pa
twoią, y póydźiesz ná mieysce, któ- nować nie będźie.
7. Ieśli ieden z bráéiéy twoiéy,
réby obrał Pan Bóg twóy:
«
26. Y kupisz z tychże pieniędzy którzy mieszkają między bramami
cokolwiekći sie będźie podobało, miástá twego, w źiemi, którąć da Pan
bądź z wołów, bądź z owiec, winá Bóg twóy, do ubóstwa prziydźie: nie
też y sicery, y wszego, czego pożąda zátwárdžisz serca twego, áni ściś
duszá twoiá: á będźiesz iadł przed niesz ręki,
8. Ale ią otworzysz ubogiemu, y
Panem Bogiem twoim, y będźiesz
używał ty y dóm twóy,
pożyczysz czego baczysz że potrze
27. Y Lewit, który iest między buje.
g. Strzeż, abyć snąć nie wkradła
bramami twémi: strzeż, abyś go nie
opuszczał, bo niéma innéy częśći w sie myśl niezbożna, y żebyś nie
rzekł w sercu swym: Nadchodźi
ośiadłośći twoiéy.
28. Roku trzeciego odłączysz dru siódmy rok odpuszczenia: á odwró
ga dźieśięćinę ze wszego, coć sie ro ciłbyś oczy twé od ubogiégo brátá
dzi na on czás, y odłożysz w domu twego, niechcąc mu, czego zada, po
życzyć: by nie wołał przećiwko to
swoim.
2y. Y przydźie Lewit, który niéma bie do Páná, á obróćiłocby sie w
inszey częśći áni ośiadłośći z tobą, grzéch.
10. Ale mu dasz: á nie uczynisz
y przychodzień y śierota y wdowa,
którzy sa między bramami twéini, nic chytrze w założeniu potrzeb ie
y będą ieść, y nasycą sie: abyć bło go: áby tobie błogosławił Pan Bóg
gosławił Pan Bóg twóy we wszy twóy ná wszelki czás, y ná wszem,
stkich sprawach rąk twoich, które do czego ściągniesz rękę.
11. Nie zeydźie ná ubogich w źie
czynić będźiesz.
mi mieszkania twego: przeto ia roskazuię tobie, abyś otwarzał rękę
ROZDZIAŁ XV.
Prawo odpuszczenia rolu siódme bratu twemu potrzebuiacému y ubo
go, którym obyczuiem obchodzić: o giemu,który z tobą mieszka wźiemi.
12. Gdyć będźie przedány brát twóy
słudze Zydowinie, któryby miał bydź Hebreyczyk
ábo Hebreiánká, á słuwolnym, y o pierwszych, rzeczy ofia
żyćći będźie sześć lat, śiódmego roku
rowaniu.
wolnym go wypuśćisz:
13. A którégo wolnością dáruiesz,
1. Siódmego róku będźiesz czynił
żadnym sposobem próżnym mu
odpust,
2. Który tym porządkiem obcho odéyáé nie dopuścisz:
14- Ale mu dasz ná drógę z owiec,
dzony będźie. Któremu co winien
przyiaćiel albo bliźni y brát iego, nie y z boiowiská, y z prásy twoiéy,
bedźie sie mógł upominać: bo iest którémi Pan Bóg twóy błogosławił
tobie.
rok odpuszczenia Pańskiego.
15. Pamiętay, żeś y sam służył w
5. Od gośćia y przychodnia wy
ciągać będziesz: u sąśiaddy bliskiego źiemi Aegyptskiéy, á wybawił ćię
nie .będziesz miał mocy upominać Pan Bóg twóy, y przetóż ia teraz
przykazuję tobie.
sie:
16. A ieśli rzecze, niechcę wy4. A zgoła ubogi y żebrak nie bę
dźie między wámi: áby tobie błogo niść: przeto iż ćię miłuie y dóm
sławił Pan Bóg twóy w źiemi, kló- twóy: á baczy, że sie ma dobrze u
ćiebie:
rąć da w ośiadłość.
17. Weźmiesz szydło, á przeko5. Ieśli iednak będźiesz słuchał
glosu Páná Bogá twego, á str jógł lesz ucho iego we drzwiach domu
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twego, y hędźie tobie służył ná wie
ki. Służebnicy też także uczynisz.
18. Nie odwrácay od nich oczu
twoich, gdy ie wolno puśćisz: bo
wedle mytá naiemnika przez sześć
lat służył tobie: abyć błogosławił
Pan Bóg twóy we wszystkich spra
wach, któré czynisz.
19. Z pierworodnych, które sie ro
dzą w bydle y w owcach twoich:
cokolwiekiest płci sámczéy poświęćisz Pánu Bogu twemu. Nie będziesz
robił pierworodnym krowy, áni bę
dźiesz strzygł piérworodnych owiec.
20. Przed oczymá Páná Bogá twe
go będźiesz ie iadł ná każdy rok ná
mieyscu, któré obierze Tan, ty y dóm
twóy.
21. A ieśliby miało wadę,ábochro
mé było, ábo slepé, ábo ná którym
członku szpetne ábo ułomne: nie
będźie ofiarowane Pánu Bogu twe
mu:
22. Ale między brámámi miástá
twego ziész ie, ták czysty iáko y nie
czysty iednáko ieść ie będźie, iáko
sarnę ábo ieleniá.
23. To tylko zachowasz, abyś
krwie ich nie iadł, ále ią wyleiesz
ná źiemię iáko wodę.

ROZDZIAŁ XVI.
Opisuie osobliwe trzy uroczyste
Święta, Prasnic, Tegodniow, y Ku
czek: y postanowienie Sędzi spra
wiedliwych.

1. Zachoway mieśiąc nowego zbo
ża, y pierwszy czás wiosny, abyś
czynił Pháse Pánu Bogu twemu. Bo
w tym miesiącu wywiódł ćię Pan
Bóg twóy z Aegyptu w nocy.
2. Y będźiesz ofiarował Pháse
Pánu Bogu twemu z owiec y z wo
łów ná mieyscu, któré obierze Ban
Bóg twóy, áby tám mieszkało imię
iego.
3. Nie będźiesz w nie iadł chleba
kwaszonego: Siedm dni będźiesz
iadł bez kwásu, chléb utrapienia,
boś w strachu wyszedł z Aegyptu:
abyś pamiętał ná dźień wyszćia
twego z Aegyptu, po wszytkie dni
żywota twego.
4- Nie ukaże sie kwás we wszech
granicach twoich przez śiedm dni,
y nie zostanie z mięsa tego, co ofia

rowano iest, wieczór dniá pierwsze
go, aż do zarania.
5. Nie będźiesz mógł ofiarować
Pháse, w którymkolwiek inieśćie
twoim, któré Pan Bóg twóy da tobie:
6. Ale ná mieyscu, klóré obierze
Tan Bóg twóy, áby tám przebywało
imię iego, ofiáruiesz Pháse w wie
czór ná zachodźie słońca, kiedyś
wyszedł z Aegyptu.
7. Y upieczesz, y ziész ná mieyscih, któré obierze Pan Bóg twóy, á
ráno wstawszy, póydźiesz do przy
bytków twoich.
8. Sześć dni będźiesz iadł przasniki: á w dźień śiódmy, iż iest zebra
nie Páná Bogá twego, roboty czynić
nie będźiesz.
9. Siedm tegodniów naliczysz so
bie od onégo dniá, którégo śierp we
zboże zapuścisz.
10. Y będźiesz ohchodźił święto
Tegodniów Pánu Bogu twemu, ofia
rę dobrowolna ręki twoiéy, którą
ofiáruiesz według błogosławienia
Táná Bogá twego.
11. Y będźiesz używał przed rá
nem Bogiem twoim, ty, y syn twóy,
y córká twoiá, sługa twóy y służeb
nica twoiá, y Lewit, który iest mię
dzy bramami twymi, y przycho
dźień, y śierota, y wdowa, którzy
mieszkáia zwámi,ná mieyscu, któré
obierze Pan Bóg twóy, áby tám mie
szkało imię iego:
12. Y będźiesz wspominał, iżeś
niewolnikiem był w Aegyptćie: y
będźiesz strzegły czynił, co przyka
zano.
15. Święto też Kuczek obchodźić
będźiesz przez śiedm dni, gdy zbie
rzesz z boiowiská y z prasy poży
tki twoie:
14. Y będźiesz używał w święto
twoie, ty, y syn twóy, y córká, słu
ga twóy y służebnica, Lewit též y
przychodźień, y śierota y wdowa,
którzy są między bramami twymi
15. Siedm dni Pánu Bogu twemu
święta obchodźić bedźiesz ná miey
scu, któré obierze Pan, y błogosławićći hędźie Pan Bóg twóy we
wszech urodzáiách twoich, y we
wszelkiey sprawie rąk twoich, y bę
dźiesz w radośći.
16. Trzykroć do roku ukaże sie
każdy mężczyzna twóy przed obli-
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eznośćią Páná Bogá twego, ná mieyscu, któré obierze: ná święto Przasników, ná święto Tegodniów, y ná
święto Kuczek. Nie ukażesz sie
przed Tánein próżny.
17. Ale ofiáruie każdy wedle tego,
co będźie miał , podług błogosła
wieństwa Páná Bogá swégo, któré
mu da.
18. Sędzię y urzędniki postano
wisz we wszytkich bramach two
ich, któreć da Pan Bóg twóy w ka
żdym pokoleniu twoim: áby sądzili
lud sadem sprawiedliwym,
19. Ani sie ná drugą stronę nie na
chylali. Nie będźiesz przymował
osób, áni brał darów: bo dáry zaślepiáia oczy mądrych, á odmieniała
‘słowa sprawiedliwych.
20. Sprawiedliwie co iest sprawie
dliwego konać będźiesz: abyś żył y
pośiadł źiemie, którąć da Pan Bóg
twóy.
21. Nie będźiesz sądźił gáiu y
wszelkiégo drzewá przy ołtarzu Pá
ná Bogá twego.
22. Ani sobie udźiałasz, áni po
stanowisz słupa: których nienawidźi Pan Bóg twoy.

ROZDZIAŁ XVII.
Nie Iddd ofiara Panu ma bydź ^fidrowdna: Bałwochwalstwo idko kdrdć:
w wielkich rzeczach dokładać sie
naywyźszeao kdpłdnd, y w obieraniu
Króld sprdwd.
1. Nie będźiesz ofiarował Pánu
Bogu twemu owce y wołu, ná któ
rym iest zmázá, ábo iáka skázá: bo
brzydliwość lest Pánu Bogu twemu.
2. Gdyby sie naleźli u ćiebie w
iednéy z bram twoich, któreć da Pan
Bóg twóy, mąż ábo niewiasta, któ
rzyby uczynili złość przed oczyma
Páná Bogá twego,y przestąpili przy
mierze iego,
5. Zęby szli y służyli cudzym bogóm, y kłaniali sie im, słońcu y
kśiężycowi, y wszelkiemu woysku
niebieskiemu, czégóm nie przyka
zał:
4. A oznaymionoćby to, y usły
szawszy wywiedziałbyś sie pilnie, y
nalazłbyś że prawda- iest: y obrzydłość uczyniona iest w Izraelu:

5. Wywiedziesz męża y íiiéwiá-
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stę, którzy rzecz bárzo złośliwą
uczynili do bram miástá twego, y
będą ukámionowáni.
6. W uśćiech dwu ábo trzech
świadków' zginie, który będźie zabit.
A żadnego niech nie zábiiáia, gdy
ieden przećiw iemu dáie świadectwo.
7. Ręką świadków pierwsza zábiie go, á ręka inszego ludg ostatnia
rzuci sie nań: abyś odiąlzle z pośrzód śiebie:
• - 8. Ieśli trudny á wątpliwy u ćie
bie sąd obaczysz między krwią á
krwdą,między sprawą á sprawą,trą
dem á trądem: y sędziów między
bramami twémi obaczysz słowa
różne: wstań á wstąp ná mieysce,
które obrał Pan Bóg twóy.
9. Y prziydźiesz do kapłanów ro
du Lewitskiégo, y do sędźićgo, który
ná on czás będźie: y pytać sie od
nich będźiesz: którzy oznaymią to
bie sądu prawdę.
10. Y uczynisz cokolwiekći po
wiedzą przełożeni mieyscá , któré
obrał Pan, y nauczą ćię
11. Według zakonu iego: y bę
dźiesz zdania ich naszladował. Ani
ustąpisz ni w prawo ni w lewo.
12. A ktoby hardym był, niechcąc
bydź posłusznym roskazánia kapła
na, który ná on czás służy ránu Bo
gu twemu, y dekretu sędźiógo, umrze on człowiek, y odéymiesz zlé
z Izráelá:
13. A wszytek lud usłyszawszy
będźie sie bał, áby sie potym żaden
pycha nie nadymał.
14 Gdy wnidźiesz do źiemie, któ
rąć da Pan Bóg twóy, á pośiędźiesz
ią y będźiesz mieszkał w niéy, y
rzeczesz: Postanowię nád sobą Kró
lá, iáko máia wszytkié narody oko
liczne :
15. Postanowisz tego, którégo Pan
Bóg twóy obierze z liozby bráciéy
twoiéy. Nie będźiesz mógł innego
narodu człowieka królem uczynić,
któryby nie był brát twóy.
16. A gdy będźie postanowiony,
nie będźie chował wiele koni, ani
zaśię wprowadźi ludu do Aegyptu,
liczbą iezdy zmocniony: zwłaszczó,
iż wam Pan przykazał, abyśćie sie
żadną miarą taż drogą więcey nie
wracali.

17. Nie będźie miał siła żon, któi3
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g. Gdy wnidźiesz do źiemie, którąćda Pan Bóg twóy, strzeż sie, abyś
niechćiał nászládowáé brzydliwośći
onych narodów.
io. Ani sie niech nienayduie w
tobie, któryby oczyśćiał syná swego
ábo córkę, przewodząc przez ogień:
ábo któryby sie radźił práktykarzów,
y wierzył snom y wróżkom, y áni
niech nie będźie guslarz,
u. Ani czarownik, áni ktoby sie
duchów złych radźił, áni wie
szczków, ábo sie od umarłych pra
wdy dowiadował.
12. Tym bowiem wszytkim brzydźi sie Pan, y dla takich złośći wy
gubi ie Fan ná weszéié twoie.
13. Doskonałym będźiesz y bez
zmázy z Pánem Bogiem twoim.
ROZDZIAŁ XVIII.
14- Narody té, których źiemię poKapłanom y Lewitom miasto dźie- śiędźiesz, wieszczków y práktyka
dźictwd dane są ofiary: o ProroJiU rzów słuchaią: ty zaśię ináczéy iesteś od Páná Bogá twego nauczony.
prawdziwym y fałesznym.
15. Proroka z narodu twego y z
1. Nie będą mieć kapłani y Lewi bráéiéy twoiéy iáko mnie, wzbudźi
towie, y wszyscy którzy z tegoż po tobie Pan Bóg twóy, tego słuchać
kolenia są, częśći y dźiedźiclwa z będźiesz,
innym Izraelem, bo oíiáry Páúskié
16. lakoś żądał u Páná Bogá twego
y obiáty iego ieść będą,
ná Iloreb, gdy sie zgromadzenie ze
2. Y nic inszego nie wezmą z brało, y rzekłeś: Wiecéy nie będę
ośiadłośći bráéiéy swoiéy: bo Pan iest słuchał glosu Páná Bogá mego, á
ich dźiedźictwo, iáko im powiedział. ogniá lego bárzo wielkiego wiecéy
5. Ten bedźie sad kapłanów od nie uyżrzę, abych nie umarł.
ludu y od tych, którzy przynoszą
17. Y rzekł mi Pan: Dobrzeć wszy
ofiary: cboćia wołu, choćia owcę tko mówili.
ofiáruia, dadzą kapłanowi łopatkę y
18. Proroka im wzbudzę z pośkałdun:
rzód bráéiéy icli, podobnego tobie:
4- Piérwoéiny zboża, winá, y oli y włożę słowa moie w usta iego, y
wy, y część wełny z strzyżenia będźie mówił do nich wszytko, co
owiec.
mu przykaże.
5. lego bowiem obrał Tan Bóg
19. A ktoby słów iego, któré bę
twóy ze wszech pokoi en i twoich, dźie mówił w imię moie, słuchać
áby stał y służył imieniowi Pańskie niechćiał, ia zemśćićielem będę.
mu sam y synowie iego ná wieki.
20. A prorok, któryby hardośćia
6. Ieśli wynidźie Lewit z iednégo zepsowány, chćiał mówić w imię
miast twoich,ze wszytkiégo Izráelá, moie, ęzegom mu ia nie przykazał,
w' którym mieszka, á będźie chćiał żeby mówił,”ábo imieniem cudzych
iśdź pragnąc mieyscá, któré Pan bogów, zabit będźie.
obrał:
21. A ieśli taiemną myślą odpo7. Będźie służył w imię Páná Bogá wiész: Iáko mogę rozumieć słowo,
swego, iáko y wszyscy bráéia iegCK^którégo Pan nie mówił?
Lewitowie, którzy stać będą ná on
22. Ten znak będźiesz miał. Co w
czás przed Tanem.
imię Fańskie prorok on przepowie.,
8. Część pokarmów weźmie też á nie sianie sie: tego Pan nie mó
którą y inni, oprócz tego co w mie- wił, Ale z dumy umysłu swego pro
śćie iego z oycowskiégo spadku ie rok wymyślił: y przetóż bać sie go
mu należy.
nie będźiesz.

réby przyłudźiły serce iego, áni sre
bra áni złota niezmierne wagi.
18. Ale gdy uśiędźie ná stolicy
królestwa swego, wypisze sobie po
wtórzenie prawa zakonu tego ná
księgach, wźiąwszy exeinplarz od
kapłanów pokolenia Lewitskiégo.
ig. Y będźie miał z sobą, y bę
dźie ie czytał po wszytkie dni żywota
swego, áby sie uczył bać Páná Bogá
swego, y strzédz słów y ceremoniy
iego, któré w zakonie są przykazane.
20. A niech sie nie podnośi serce
iego w pychę nád braćią swą, áni
sie uchyla -ná prawą ábo ná lewą
stronę, áby długi czás królówał
on sam y synowie iego nád Izrae
lem.

i
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ROZDZIAŁ XIX.
Bóg twóy da tobie w ośiadłość, abyś
Odiać liaze miastu dla ucieczki
tym, którzyby co niechcctc zrobili, o
świadkach prawdziwych y fdłszy-

1. Gdy wylraći Pan Bog twóy na
rody, których ziemię da tobie y po
siądziesz ią, y będźiesz mieszkał w
ióy mieśćiech y w domióch :
2. Trzy miasta odłączysz sobie w
pośrzodku źiemie, klorą Fan Bóg
twóy da tobie w ośiadłóść,
5. Usławszy pilnie drogę: á ná
trzy rowno częśći wszytkę źiemie
twóy krainę rozdźielisz: áby miał z
bliska, który dla mężobóystwa zbie
giem iest, gdźieby mógł uyść.
4- To będźie prawo mężobóyce
ućiekaiącógo, którego żywot ma bydź
zachowań: ktoby zabił bliźniego
swego niewiedząc, y o którym sie
Žiokázuie, że wczorá y dźiś trzęći
Iźióń żadnóy przećiw niemu niena
wiści nie miał,
5. Ale że poszedł z nim po prostu
do lásá rąbać drew, á rąbiąc drzewo
wypádláby śiekióra z ręki, y żelazo
spadszy z toporzyska, uderzyłoby
przyiaćiela iego y zabiło: ten do ie
dnégo z przerzeczonycli miast ućiecze, á będźie żyw:
6. By snąć bliski tego, którego
krew iest wylaná, boleścią wsruszony nie gonił y nie uchwyćił go,
gdyby dłuższa drógá była, y zabiłby
onógo, który nie iest winien śmierći:
ponieważ przećiwko onómu, który
zabit iest, pokázuie sie, że żadnóy
przed tym nienawiśći nie miał.
7. A przeto przykazuię lobie, abyś
trzy miasta, iedno od drugiego ró
wnie daleko, oddźielił.
8. A gdy Tan Bóg twóy rozszerzy
granice twoie, iáko przyśiągł oycóm
twoim, á dać wszytkę ziemię, którą
im obiecał,
g. (Ieśli iednák strzódz będźiesz
roskazánia iego, á uczynisz co dźiś
przykazuię tobie,abyś miłował Fana
Bogá twego, y chodźił drogami iego
przez wszytek czás) przydasz sobie
trzy drugie miástá y przerzeczonycli
trzech miast liczbę dwoiaką uczy
nisz :
10. Aby nie wylewano krwie niewinnóy w pośrzód źiemie, którą Tan

nie był krwie winien.
11. Lecz ieśli kto maiąc w niena
wiśći bliźniego swego, zasadźił sie
ná gardło iego, á powstawszy uder
zył go y umarłby á ućiekł do iednégo
z miast wysszéy námienionych:
12. Posla starszy miástá onógo, y
porwą go z mieyscá ucieczki, y wy
dadzą go w reke bliskiemu, którego
krew iest wylana, y umrze.
13. Nie zmiłuiesz sie nád nim, y
odóymiesz krew niewinną z Izráelá,
abyć sie dobrze dźiało.
14- Nie weźmiesz áni przeniesiesz
gránice sąśiada twego, które założy
li przodkowie w maiętnośći twoiéy,
którąć da Fan Bóg twóy w źiemi,
którą weźmiesz w ośiadłośći.
15. Nie stanie ieden świadek prze
ćiw żadnemu iakibykolwiek on
grzech y złość była: ále w uśćióch.
dwu ábo trzech świadków stanie
każde słowo.
16. Ieśliby stanął świadek kłamli
wy przećiw człowiekowi, winuiąc
go o przestępstwo:
17. Stána obá którzy maią sprawę
przed ránem, przed oblicznośćią ka
płanów y sędziów, którzy ná ten
czás będą.
18. A gdy bárzo pilnie sie wywiáduiąc dóydą tego, że fałszywy świadekmówił kłamstwo ná brátá swego:
19. Oddadzą mu, iáko bratu swe
mu uczynić myślił,
20. Y zniesiesz złó z pośrzodku
ćiebie, áby drudzy usłyszawszy bali
się, á żadną miarą nie śmieli nic
takowego czynić.
’
21. Nie zmiłuiesz sie nád nim, ále
duszę zá duszę, oko zá oko, ząb zá
zab, reke zá reke, nogę zá nogę wvćiegać bedźiesz.

ROZDZIAŁ XX.
Czasu woyny, które do domu zaś
odesłać: Prawd woienne i dli o zacho
wać: które drzewa wyrebowdc nd po
trzeby woienne, d kto tym dać pokoft
1.Ieśli sie ruszysz ná woynę prze
ćiw nieprzyiaćiołóm twoim, á uyźrzysz iezdnó y wozy, y wietszé
niżbyś ty miał nieprzyjacielskiego
woyská mnóstwo, nie będźiesz sie
ich bał; bo Fan Bóg twóy iest z
15 *

ig6

DEUJERC NOMIUM

tobą, który ćię wywiódł z źiemie
Aegyptskióy.
2. A gdy sie iuż przybliżać be
zie podkanié, stánie káplan przed
woyskiem uszykowanym, y będźie
ták mówił do ludu:
3. Słuchay Izraelu, wy dźiś prze
ćiwko nieprzyjaciołom waszym bi
twę ztaczaćie: niechże sie nie lęka
serce wászé, nie bóyćie sie, nieustepuyćie, áni sie ich strácháyéie:
4. Bo Pan Bóg wász iest w poś
rzodku was, y zá wámi przećiw nieprzyiaćiołóin będźie walczył, áby
was wyrwał z niebespieczeiistwá.
5. Kapitanowie takież w każdym
bufie w uszach woyská obwołaią:
który iest człowiek, który zbudował
dóm nowy á ieszcze go nie odnowił:
niech idzie y wróci sie do domu swe
go, by snąć nie umarł ná woynie, y
innyby ji odnawiać muśiał.
6. Który iest człowiek, który násadźił winnice, á ieszcze ia nie
uczynił pospolita, z któréyby sie godźiło wszystkim pożywać: niech
idźie y wróći sie do domu swégo: by
snąć nie umarł ná woynie, á inszyby
powinność iego odprawował.
7. Który iest człowiek, który zrękował żónę, á niepoiał iéy: niech
idźie y wróći sie do domu swégo:
by snąć nie umarł ná woynie, á
inszyby ią poiał człowiek.
8. To powiedźiawszy, przydadzą
ostatek y rzeka do ludu: który iest
człowiek boiaźliwy y serca lękli
wego, niech idźie y wróći siedodo
mu swégo: by nie kaźil sercá bráćićy swóy, iáko on sam strachem
iest przerażony.
9. A gdy umilkną wodzowie woy
ská, y koniec mowy uczynią, każdy
swóy hufiec ku podkániu będźie go
tował.
10. Ieśli kiedy przyćiagniesz, abyś
dobywał miástá , piérwéy mu pokoy ofiarujesz.
11. Ieśliż przymie á otworzyć bra
my, w szystek lud, który w nim iest,
zachow ań będźie, y będźie tobie
służył pod podatkiem.
12. Lecz ieśli przymiérza nie bę
dźie chćiał uczynić, y zácznie prze
ćiw tobie woynę, będźiesz go doby
wał.

13. A gdy ie Pan Bóg

w' rękę twoie, pobiiesz wszystko co
iest w nim płći męzkióy w paszczćce miecza :
4. Oprócz niewiast, á niemówiat, bydła, y inszych rzeczy, które
są w mieśćie: wszystkę korzyść
woysku podźielisz, y pożywać bę
dźiesz z łupu nieprzyiaćiół twoich,
klóryć Pan Bóg twóy da.
15. Ták uczynisz w szystkim mia
stom, któré są bárzo daleko od cie
bie, á nie są z tych miast, któré
weźmiesz w ośiadłość.
16. A z tych miast, któré dáhé
będą tobie, nikogo zgoła żywo nie
zostawisz:.
17. Ale pobiiesz w pászczéce
miecza , to iest Hetheyczjká, y
Amorrłieyczy ká, y Chánáneyczyká,
Pherezeyczyká , y Heweyczyká , y
Jebuzeyczyká, iakoć Pan Bóg twróy
przykazał:
18. Aby snąć was nie nauczyli
czynić wszystkie!) obrzydł i woś.ći,
które sami czynili bogom swoim:
á zgrzeszylibyście przećiw Panu
Bogu waszemu.
19. Gdy obleżesz miaśto przez
czás długi, á obtoczysz ie szańcami,
-abyś go dobył: nie będźiesz wyci
nał drzew, z których ieść sie może,
áni śiekiórami w około pustoszyć
masz krainę: bo drewno iest, á nie
człowiek, áni może walczących
przećiw tobie przyczynić liczby.
20. Lecz ieśli któré drzewá nie
sá rodzące owocu , ále leśne, y ná
inszé potrzeby służące: wytni á spo
rządź machiny, aż dobędźiesz miá
stá, które przećiwko tobie walczy.

ROZDZIAŁ XXI.
Sprdwd o mezobóystwie taiemnym,
niewieééie nd woynie poimdney; o nie
posłusznym synie, y o tym, którégoby
obieszono.

1. Gdyby naleźiono w źiemi, którą
Pan Bóg twróy da tobie, trupa czło
wieka zabitego, á niewiedźianoby o
winnym meżobóystwa:
2. Wynida starszy, y sędziowie
twoi, y rozmierzą od mieyscá trupu
odległość każdego miástá okolicznó-r
gO:
3. A któré obaczą bliższe nád in
twoy poda sze: stárszy onégo miástá wezmą
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■jałowice z stáda, która nie ciągnęła
iár/.má, ani źiemie lemieszem próła,
4. Y zawioda ią do doliny oslrey
y kámienistéy, która nigdy nie iest
orana, áni siewu przyieła : y utną
ná niéy szyię jałowicy,
5. Y przystąpią kapłani synowie
Lewi, klóreby obrał ran Bóg twóy
áby mu służy li , y błogosławili w
imię iego, á według słowa ich każda
sprawa , y co iest czyste ábo nie
czyste, było osadzono.
6. Y prziydą starszy miástá onégo
do zabitego , y omyią ręce swé nád
iałowicą, która w dolinie zabita
iest,
7. Y rzeką: Ręce nászé téy krwie
nie wylały, áni oczy nie widziały.
8. Bądź miłości w ludowi twemu
Izrael, któryś odkupił 1’ánie, á niepoezytay krwie niewinney w pośrzodku ludu Izraelskiego. Y bedźie
odięta od nich winá krwie:
9. A ty daleko będźiesz ode krwie
niewinnego, która wylana iest, gdy
uczynisz co Pan przykazał.
10. Ieśli wynidźiesz ná woynę
przećiw nieprzyjaciołom twoim, á
poda ie Pan Bóg twóy w ręce twoie,
y poi masz więźnie,
11. A uyźrzysz w liczbie pojma
nych niewiastę nadobną, á rozmiłuiesz sie iéy, y będźiesz ią chćiał
mieć zá żonę,
12. Wwiedźiesz ią w dóm twóy:
która ogoli włosy, y obrzeże páznogćie,
13. Y złoży odzienie, w którym
iest pohnána: ą siedząc w domu two
im będźie płakać oycá y mátki swéy
miesiąc ieden , á potym wnidźiesz
do niéy, y będźiesz spał z nią, á
będźie żona twoią.
14. A ieśli potym nie będźieć sie
podobała, puścisz ia wolno, áni bę
dziesz mógł przedać zá pieniądze,
áni mocą ućisnąć: ponieważeś ią
poniżył.
15. Ieśli będźie miał człowiek
dwie żenie, iednę miłą á drugą
omierzłą, á miałyby z niego dźiatki,
á byłby syn omierzłby pierworodny:
16. A chćiałby majętność między
swé syny rozdźielić: nie będźie
mógł syná miłey uczynić pierwo
rodnym, y przełożyć nád syná omie
rzłby:

17. Ale syná omierzłby przyzna
zá pierworodnego , y da mu z tego
co ma, “wszytko dwoiáko: ten bo
wiem początkiem iest synów iego,
y iemu przynależy piérworodztwo.
18. Ieśli zrodźi człowiek syná
oćiętnógo y upornégo, któryby nie
słuchał ojcowskiego ábo macie
rzyńskiego roskazánia , á skarany,
wzgardźiłby posłusznym bydź:
19. Poimáia go y powiodą do star
szych miástá onégo, y do bramy
sądowey,
20. Y rzeką do nich: Ten nász
syn, u porny y oćiętny iest: naszego
upominania słuchać niechce, bie
siadami sie bawi, y nierządem, y
ucztami:
21. Kámieúmi go utłoczy lud
miástá, y umrze: abyśćie odięli zlé
z pośrzodku was , á wszytek Izrael
słysząc áby sie bał.
22. Gdy popełni człowiek co śmier
ćią karano bydź ma, á skazany ná
śmierć, zawieszony będźie ná szu
bienicy:
20. Nie zostanie ná drzewie trup
iego: ále tegoż dniá będźie pogrzebiony: bo przeklęty od Bogá iest,
który wiśi ná drzewie: y żadna mi
arą nie splugáwisz źiemie twoiéy,
którąć Pan Bóg da w ośiadłość.

ROZDZIAŁ XXII.
Idkoby sie mieli sprawiać prze
ćiwko bydlęciu albo iney rzeczy naleźiorey, o pokućie zd cudzołóstwo, o
pannie ndruszoney w mieśćie albo
nd polu zgwd/coney.
1. Nie uyźrzysz wołu brata twego
ábo owcę błądzącą, y miniesz, ále
przywiedźiesz bratu twemu:
2. Choćiaż nie iest bliski brát
twóy, áni go znasz: przywiedźiesz
do domu twego, y będą u ćiebie pó
ki ich szukać będźie twóy brát, y
odbierze.
3. Także uczynisz z osłem , y z
szata, y z każda rzeczą brata twego,
któraby zginęła : ieśli ią naydźiesz,
nie zaniedbaj iákohy cud/.ey.
4. Ieśli uyźrzysz osła brata twego,
ábo wołu, á on padł na dródz nie
przenieśiesz okiem, ále z min pudnieśiesz.

5. Nie oblecze sie niewiasta , w

NOMIUM
21. Wyrzucą ią zcdrzwi domu oycá iéy, ykamieńmi ztłuką ią mężo
wie miástá onégo y umrze: bo uczy
niła hańbę w Izraelu , że nierząd
popełniła w domu oycá swego, á
odéymiesz złó z pośrzód śiebie.
22. Ieśliby mąż spał z żoną dru
giego, oboie umrze, to iest cudzo
łożnik y cudzołożnica, á odéymiesz
zlé z Izraelá.
23. Ieśliby dźieweczkę pannę zrękował mąż, á nálazlhy ia kto w mieśćie y leżałby z nra,
24. Oboie wywiedźiesz do brony
miástá onego, y kńmieńmi utłucze
ni bedá: dźiówka, że nie wołała bę
dąc w mieście : mężczyzna, iż poni
żył żonę bliźniego swego : á odéy
miesz zlé z pośrzód śiebie.
2Ó. Ale ieśli ná polu nalazł mąż
dźiówkę , która zrekowána iest, á
uchwyćiwśzy leżałby z nią, on sam
umrze:
26. Dziéwká nic cierpieć nie bę
dźie, áni iest winna śmierci: bo iáko
zbóycá powstáie przećiw bratu swe
mu, y zábiia go: ták sie y dźiówce
przydało.
|
27. Sáma bylá ná polu, wołała, y
nikt nie przybył, ktoby ią wyba
1 wił.
28. Ieśli naydźie mąż dźieweczke
pannę, która nie ma oblubieńca, á
uchwyćiwśzy będźie spał z nią, á
rzecz do sądu prziydźie:
29. Da on który spał z nią, oycu
dźiewki pięćdźieśiąt syklów srébrá,
y będźie ią miał zá żonę, iż ią po
niżył: nie będźie iéy mógł opuśćić
przez wszytkié dni żywota swego.
nienawiści,
30. Nie póymie człowiek żony oy
17. Kładźie ná nię złą sławę, że cá swego , áni odkryie przykrycia
powiádá: nie nalazłem córki tw'oiéy iego.
panną: á oto té są znaki panieństwa
córki moiéy. Y rozwiną odźienió
ROZDZIAŁ XXIII.
przed starszymi miástá:
Komu sie nie godzi do Kośćiołd
18/Y poimaią starszy onégo miá wnidź, d łiomu godzi: o spługamiestá męża, y ubiią go,
niu nocnym: o potrzebie przyrodzo19. Skazuiąc go nád to ná sto sy ney: o nierządnych niewiastach: o
klów srébrá, któré da oycowi dźiów- lichwie, ślubie: o winnicy y zbo
Łi: iż puśćił złą sławę ná pannę I- żu bliźniego.
zraełską: y będźie ią miał zá żonę,
y nie będźie iéy mógł opuśćić przez
1. Nie wnidźie rzezaniec, który ma
wszytkié dni żywota swego.
stárlé ábo wyrznioné iadrá , y u20. A ieśli prawda iest co zarzu rzniony korzeń, do kośćioła Pańskie
cał, ý nie nálázlo sie w dźiówce go.
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mezkié odzienie , áni maž używać
będźie száty niewieśćiey: bo brzydki
iest u Páná, który to czyni.*
6. Ieśli idąc w dródze ná drzewie
ábo ná źiemi gniazdo ptaszę naydźiesz, á matkę ná ptaszętach, ábo
ná iáycách siedzącą: nie poimasz
iéy z dziećmi :
7. Ale odlecieć dopuśćisz maiąc
poimáné dzieci: abyć sie dobrzedźiało, á długi czás żył.
8. Gdy zbuduiesz dóm nowy, uczynisz mur dachu w okolo: áby
nie była wylana krew w domu
twoim , á byłbyś winien, gdyby sie
kto zemknął, y spadł ná dół.
9. Nie będźiesz pośiówał winnice
twéy różnym nasieniem: by sie y
śiów, któryś śiał, y co sie ródźi z
winnice, záraz nie poświęćiło.
10. Nie będźiesz orał wołem po
społu y osłem.
11. Nie obleczesz sie w száte, któ
ra z wełny y ze lnu iest utkána.
12. Sznurki ná kráiách poczynisz
ná czterech końcach płaszcza twego,
którym sie odźiówść będźiesz.
15. Ieśli mąż póyinie żonę, á po
tym by ią miał w nienawiśći,
14- Y szukałby przyczyn, dla którychby ią opuśćił, zárzucáiac iéy
złą sławę, y rzekłby: Poiąłem tę żo
nę , y wszedszy do niéy , nie nalazłem ią panną:
15. Wezmą ią oćieć y mátká iéy,
y przyniosą z sobą znaki panieństwa
iéy do starszych miástá, którzy są
w bramie:
p 16. Y rzecze oćiec : Córkę moię
dałem temu zá żonę,
c7 którac iż ma w

panieństwo:

2. Nie wnidźie inámzer, to iest
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z nierządnice urodzony do kościoła
Pańskiego áž do dziesiątego pokole
nia.
3. Ammonit y Moábit, áni po dzie
siątym pokoleniu nie wnidą do ko
ścioła Pańskiego ná wieki.
4. Bo wain niechćieli zabieżeć z
chlebem, y z wodą ná dródze kiedyśćie wyszli z Aegyptu, á iż náieli
przećiw tobie Báláámá syná Beorowégo z Mezopotámiiéy Syriyskiéy,
áby ćię przeklinał:
5. Y niechćiał Pan Bóg twóy słucháó Báláámá , y obróćił przeklęctwo iego w błogosławieństwo twé,
dla tego, že ćię umiłował.
6. Nie uczynisz z nimi pokoiu,
áni sie będźiesz starał o ich dobré
przez wszytkié dni żywota twego
ná wieki.
7. Nie masz sie brzydzić Idumeyczykiem, ho brát twóy iest, áni Acgyptczykiem, boś przychodniem był
w źiemi iego.
8. Którzy sie z nich narodzą, w
trzećim pokoleniu wnidą do kościoła
Pańskiego.
g. Kiedy wynidźiesz przećiw nieprzyiaćiołóm twoim ná woynę,
strzédz sie będźiesz od wszełkióy
złey rzeczy.
10. Ieśli będźie między wámi
człowiek, któryby sie snem nocnym
splugáwi!: wynidźie zá obóz,
11. Y nie wróći sie áž sie ku
wieczorówi omyie wodą, á po za
chodzie słońca wróci sie do obozu.
12. Będźiesz miał mieysce zá obo
zem, gdźie będźiesz wychodźił ná
potrzebę przyrodzoną ,
13. Niosąc kołek zá pásem, á gdy
uśiędźiesz, wykopasz w koło: á wy
kopaną źiemia okryiesz to, czegoś

o Pan Bóg twóy chodźi w
pośrzodku ob^zu áby ćie wyrwał, y
podałći nieprzyiaćiele twoie: y niech
będźie obóz twóy święty, á niech
nie będźie w nim widać żadnego
plugastwa, aby ćię nie opuścił.
15. Nie wydasz niewolnika Pánu
iego, któryby sie ućiekł do ćiebie.
16. Będźie mieszkał z tobą ná
mieyscu które mu sie podoba, y w
jednym z miast twoich odpocznie:
nie zásmucay go.
17. Nie będźie nierządnica z córek
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Izraelowych, áni nierządnik z sy
nów Izraelowych.
18. Nie będźiesz ofiarował zapłaty
wszetecznice, áni zapłaty psá w do
mu Páná Bogá twego, cożkolwiekby
bjłocoś ślubował: bo oboie brzydkość iest u Páná Bogá twégo.
19. Nie pożyczysz bratu twemu
ná lichwę pieniędzy, áni zboża, áni
žadnéy innéy rzeczy:
20. Ale obcemu. Lecz brátu twe
mu tego, czego mu trzeba, bez lich
wy pożyczysz: á być błogosław ił Pan
Bóg twóy w káždéy sprawie twéy,
w źiemi, do któréy wnidźiesz pośieść ią.
21. Gdy ślub poślubisz Pánu Bogu
swemu, nie będźiesz zwłaczał od
dać: bo sie go będźie upominał Pan
Bóg twóy, á ieślibyś zwłaczał, będ,źieć zá grzéch poczytano.
22. Ieśli niechcesz obiecać, bez
grzechu będźiesz.
.
23. Ale co raz wyszło z ust two
ich, zachowasz, y uczynisz iakoś
obiecał Tánu Bogu twemu, á wła
sną wolą y usty twymi wyrzekłeś.
24. Gdy wnidźiesz do winnice bli
źniego twego, iédz iágód i leć sie po
dobá: á z winnice z sobą nie wy
noś.
20. Ieśli wnidźiesz we zboże bli
źniego twego, rwać kłosy będźiesz,
y ręką zetrzesz, ále sierpem żąć nie
masz.' W’

ROZDZIAŁ XXIV.
Dopuszcza węzom zenie dać list
opuszczenia: o miłośierdźiu przeci
wko dłużnikom ubogim: o sądzie cu
dzoziemca y sieroty: o ostatkach żniw
y win.

1. Ieśli póymie człowiek żonę, y
będźie ią miał, y nie naydźie łaski
przed oczyma iego dla iákiégo plu
gastwa: napisze list rozwodny, y
da w rękę iéy y puści ią z domiz
swego.
2. A gdy odszedszy póydźie zá in
szego męża ,
3. Y onby ią też miał w nienawiśći, y dałby iéy list rozwodny, y puśćiłby ią z domu swego, ábohy więc
umarł:
4. Nie będźie mógł pierwszy mąż
znowu wziąć zá żonę: bo iest splu-
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gáwiona, y zslalá sie brzydką przed
18. Pámietáy, żeś służył w AegyPanem: byś nie przyprawił o grzech ptćie y wybawił ćię ztámtad l’an
źiemie twoiéy, którąćby Pan Bóg Bóg twóy. 1’rzeto przykázuie tobie,
abyś tę rzecz czynił.
twóy dał abyś pośiadł.
ig. Gdy będźiesz żał zboże ná
5. Gdy weźmie człowiek świeżo
żonę, nie wynidźie ná woynę, áni swym polu, á zapomniawszy snop
nań żadna potrzeba pospolita wło zostawisz: nie wróćisz sie, abyś go
żona nie będźie, ále wolen bedźie wziął: ále przychodniowi y śióroćie
bez winy w domu swym, áby sie y wdowie wziąć dopuścisz. A być
przez ieden rok weselił z żoną swą. błogosławił Pan Bóg twóy we wsze6. Nie będźiesz brał w zastawie lkiéy robocie rąk twoich.
spodniego y zwierzchniego kamie
20. Ieśli zbierzesz owoce oliwne,
nia młyńskiego, ábowiem duszę swą cokolwiek ná drzéwiech zostanie,
nie wróćisz sie żebyś zebrał: ále zo
zástáwil u ćiebie.
7. Ieśliby się nalazł człowiek, na stawisz przychodniowi, śióroćie y
mawiający brátá swego z synów wdowie.
Izráelowych, á przedawszy go wźią21. Ieśli obierzesz winnicę twoie:
łby pieniądze: będźie zabit, á odéy- nie zbierzesz gron pozostałych: ále
sie dostána ná potrzebę przychodni
miesz złe z pośrzód śiebie.
8. Strzeż pilnie, abyś niewpadłw owi, śieroćie y wdowie.
záraze trądu, ále uczynisz wszytko,
22. Pomni, żeś y ty służył w Aeczegokolwiek ćię nauczą kapłani ro gyptćie, y przetóć przykázuie, abyś
du Lewitckiégo, według tego iákoin czynił tę rzecz.
im przykazał, y wypełnisz z pilno
ROZDZIAŁ XXV.
ścią.
g. Pamiętayćie co uczynił Tan
Przy li draniu winnego co zd spra
Bóg wász Máryéy ná drodze, gdyśćie wa, idko brat umarłego brata zonę
wychodzili z Aegyptu.
miał poj mować, d mlłczałUby czym
10. Gdy sie będźiesz upominał u miał bydź karan, w watenlu fałszu
bliźniego twego iákiéy rzeczy, któ- zdkdzuie, .Amalechyly wytrdćić kaze.
rąć dłużen: nie wnidźiesz do domu
1. Ieśli będźie spráwá między
ifego, abyś wźiął zastawę:
11. Ale będźiesz stał przed domem, którémi, á ucieka sie do Sędźiów:
kogo uznaią bydź sprawiedliwym,
á onći wynieśie co będźie miał.
12. Lecz ieśli ubogi iest, nie prze- temu sprawiedliwości zwycięstwo
nocuie u ćiebie zastawa:
przysądzą: kogo niezbożnyin, osądzą
13. Ale mu ią záraz wróćisz przed zá niezbożnego,
zachodem słońca: áby spiącwodźie2. A ieśli tego, który zgrzeszył,
niu swoim, błogosławił tobie, á że obaczą godnego bicia: położą go, y
byś miał sprawiedliwość przed Pá przed sobą bić każą. Według miary
grzechu, będźie y rázów miárá.
nem Bogiem twoim.
14- Nie odmówisz mytá potrzeb
5. Wszakże ták, żeby liczby cztórnego y ubogiego brátá twego, choć dźiestóy nieprzeszły: áby szkárádzie
przychodnia, który z tobą mieszka pośieczony przed oczyma twémi nie
w źiemi, y między bramami twémi: odszedł brát twróy.
15. Ale tegoż dniá oddasz mu za
4- Nie zawiążesz gęby wołowi trą
płatę prace iego przed zachodem cemu ná boiowisku zboże twoie.
słońca: bo ubogi iest, á z tego żywi
5. Gdyby mieszkali bracia pospo
duszę swoię: áby nie wołał do Páná łu, á ieden z nich zszedłby bez po
przećiw tobie, y byłoćby poczytano tomstwa, żona zmarłego nie póydźie
zá grzéch.
zá innego: ále ią póymie brát iego,
16. Nie bedá zabići oycowie zá sy y wzbudzi nasienie brata sw ego:
ny, áni synowie zá oyce: ále każdy
6. Y pierworodnego z niéy syná
zá grzech swóy umrze.
imieniem iego ná zowie, áby nieby
17. Nie wywrócisz sądu przychod ło zgładzone imię iego z Izraela.
nia áni śieroty, áni weźmiesz w za
7. A ieśliby nie chćiał poiąć żony
stawie szaty wdowy.
brátá swego, która mu prawem wa-
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rąć Pan Bóg twóy da abyś osiadł, y
pośiędźiesz ią, y mieszkać w niéy
będźiesz:
2. Weźmiesz ze wszego zboża
twego pierwociny, y włożysz ie w
kosz, y póydźiesz do mieyscń, któré
Pan Bóg twóy obierze, áby tám wzy
wano imienia iego:
3. Y przystąpiwszy do kapłana,
który ná on czás będźie, y rzeczesz
do niego: Wyznawani dźiś przed Pá
nem Bogiem twoim, żem wszedł do
źiemie, o którą przyśiągł oycóm na
szym, żeby ią nam dał.
4- Y przylawszy kapłan kosz z
ręki twoiéy, postawi przed ołtarzem.
Páná Bogá twego:
5. Y będźiesz mówił przed oczy
ma Páná Bogá twego: Syriyczyk
przeszladował oycá mego , który
szedł do Aegyptu, y gościem był tám
w liczbie bárzo máléy: y rozmno
żył sie w naród wielki, y mocny, y
nieprzeliczonego mnóstwa.
6. Y trápili nas Aegyptiánie y
przeszládowáli, kładąc brzemiona
bárzo ćiężkić:
7. Y wołaliśmy do Páná Bogá oyców naszych: który nas wysłuchał,
y weyźrzał ná uniżenie nászé, y ná
práca, y ná ućiśnienió:
8. Y wywiódł nas z Aegyptu rę
ką mocną y ramieniem wyćiągnionym, w strachu wielkim, w zna
kách, y cudach:
g. Y wprowadźił ná to mieysce, y
podał nam źiemie mlekiem y mio
dem płynącą.
10. A przetóż teraz ofiaruię pier
wsze urodzáie zboża źiemie, którą
mi dał Pan. Y zostawisz ie przed
oczymá Páná Bogá twego, y pokło
niwszy sie Pánu Bogu twemu.
11. Y używać bedźiesz we wszy
tkich dohrách, które Pan Bóg twóy
da tobie, y domowi twemu, ty y Łewit, y przychodźień, który z tobą
iest:
12. Gdy wypełnisz dźieśiećine
wszech urodzáiów twoich , roku
dźieśięćin trzeciego dasz Łewitowi,
ROZDZIAŁ XXVI.
y przychodniowi y śieroćie, y wdo
Pierwsze rzeczy y dźieśięćiny łio- wie, áby iedli między bramami twemu, gdźie, d iako midły bydź da mi, y náiedli sie:
13. Y rzeczesz przed oczymá Páná
wane.
.
•
»Bogá twego: Wyniosłem co iest po
1. A gdy wnidźiesz do źiemie, któ święcono z domu mego, y dałem to

lezy: póydźie niewiasta do bramy
mieyskiéy, y ućiecze sie do sta
rszych, y rzecze: Niechce brát męża
mego wzbudzić imienia brátá swego
w Izraelu: áni mnie poiąć zá zonę.
8. Y wnet każą go przyzwać, y
zopytáia. Ieśli odpowie: Niechce iey
•wziąć zá żonę:
g. Przystąpi niewiasta do niego
przed starszymi, á ściągnie bót z no
gi iego, y plunie mu w twarz iego,
y rzecze: Ták sie stanie człowieko
wi,który nie buduiedomu brátá swe
go10. Y oazową imię iego w Izrae
lu: Dóm rozzutégo.
11. Ieśliby mieli między sobą poswar dwá mężowie, y ieden z dru
gim wadźićby sie począł: á chcąc
żona iednégo wyrwać męża swego z
reki mocnieyszégo, y śćiagnełaby rę
kę y ucliwyćiłaby zá męzki członek
iego:
íž.Utniesz iey rękę,áni sie zmięk
czysz nád nia żadnym miłosierdziem.
13. Nie będźiesz miał w worku
różnych gwichtów : więtszego y
mnieyszégo:
14- Ani będźie w domu twoim
korzec więtszy y mnieyszy.
15. Wagę bedźiesz miał sprawie
dliwą y prawdźiwa, y korzec równy
y prawdziwy będźiesz miał, abyś
długi czás żył ná źiemi, którąć Pan
Bóg twóy da.
16. Brzydźi sie bowiem Pan twóy
tym, który to czyni, y mierźi go
wszelka niesprawiedliwość.
17. Pomni coć uczynił Amálek w
drodze, kiedyś wychodził z Aegyptu:
18. łakoć zábiezál: y ostateczne
woyská twego, którzy ustawrszy od
poczywali, pobił, kiedyś ty był gło
dem y pracą strapiony, á nie bał sie
Boga.
19. Gdyć tedy Tan Bóg twóy da
odpocznienié, á podbiie wszystkie
w okół narody, w źiemi, którąć obie
cał: wygładźisz imię iego z podniebia: Strzeż, abyś nie zapomniał.
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Lewitowi, ý przychodniowi, y sie
rocie, y wdowie, iákos mi roskazał:
nie przestąpiłem przykazania twego,
ánim zapomniał roskazánia twego.
14- Nie iadłem z nich w żałobie
moiéy, ánim ich oddzielił w iákiéykolwiek.nieczystości, ánim wydał z
tych rzeczy nic ná rzecz pogrzebną.
Byłem posluszen głosu Páná Bogá
mego, y uczyniłem wszytko iákos
mi przykazał.
15. Weyźrzysz z świątnice twoiéy,
y z wysokiego niebios mieszkania,
á błogosław ludowi twemu Izrael
skiemu, y źiemi, którąś nam dał, ia
koś przyśiągł oycóm naszym, źiemi
mlekiem y miodem płynącóy.
16. Dźiśia Pan Bóg twóy przyka
zał tobie, abyś czynił té przykazania
y sądy: y strzegł, y pełnił ze wszy
tkiégo serca twego, yzewszytkiéy
dusze twoiéy.
17. Panas dźiś obrał, ábyé był Bo
giem, á żebyś chodźił drógámi iego,
y strzógł ceremoniy iego, y przyka
zania y sądów, á był posłuszen roskazániu iego.
18. Y Pan obrał ćię dźiś, abyś mu
był ludem osobliwym, ták iákoc powiedźiał, á żebyś strzegł wszytkiégo
przykazania iego:
ig. Y żeby ćię uczynił wyższym
náde wszytkié narody, któré stwo
rzył ku chwale y imieniu y sławie
swoiéy: ábyá był ludem świętym Pá
ná Bogá twego, iáko mówił.
ROZDZIAŁ XXVII.
Ołtarz kaze budować, y zakon
d prawo na kamieniu, Wybić: Błogo
sławieństwa cnotliwych, y przeklęctwa złych.
1. Y przykazał Moyzész y starszy
Izraela ludowi, mówiąc: Strzeżćie
wszytkiégo roskazánia, któré wam
dźiś przykázuie.
2. A gdy przóydźiećie przez Jordan
do źiemie, którąć Pan Bóg twóy da:
postáwisz kamienie wielkie y potynkuiesz ie wapnem,
3. Abyś mógł ná nich nápisáé
wszytkié słowa zakonu tego, prze
prawiwszy sie przez Jordan: abyś
wszedłdo źiemie,którąćPan Bógtwóy
da, źiemie mlekiem y miodem pły
nącą,iáko przyśiągł oycóm twoim.

4. Gdy tedy przeydźiećie Jordan,
postawćie kamienie, któré ia wam
dźiś przykázuie ná górze llebál, y
potynkuiesz ie wapnem:
5. Y zbuduiesz tám ołtarz Pánu
Bogu twemu z kamienia, którego sie
żelazo nie tknęło,
6. A z kamienia niećiosanego y
niewygładzonego: y oíiáruiesz ná
nim całopalenia Pánu Bogu twemu,
7. Y oíiáruiesz ofiáry zapokoyné,
y bedźiesz tám iadł y używał przed
Tanem Bogiem twoim.
8. Y nápiszcsz ná kamieniach
wszytkié słowa zakonu tego zna
cznie y iásnie.
g. Y rzekli Moyzész y kapłani z
rodu Lewitskiégo do wszytkiégo Izráelá: Pilnuy á słuchay Izraelu:
Dźiśia zostałeś ludem Páná Bogá
^twégo.
10. Będźiesz słuchał głosu iego, y
będźiesz czynił roskazánia y spra
wiedliwości, któré ia przykázuie to
bie.
11. Y przykazał Moyzész ludowi
dniá onégo, mówiąc:
12. Ci stána ná błogosławienie lu
dowi ná górze Gáryzym, przeprawi
wszy sie przez Jordan: Simeon, Le
wi, Judas, Issáchár, Jozeph, y Be
niamin.
15. A przeciwko ći stána ná prze
klinanie ná górze llebál: Ruben,
Gád, y Aser, y Zábulon, Dán,yNephtháli.
14- Y będą mówić Lewitowie, y
rzeką do wszech mężów Izraelskich
głosem wyniosłym:
15. Przeklęty człowiek , który
dźiała rycinę y zlićinę, brzydliwość *
Pańską, robotę rak rzemieślniczych,
y stawi ji w skrytośći. A odpowie
wszytek lud, y rzecze: Amen.
16. Przeklęty, który nie czci oycá
swego y mátki. Y rzecze wszystek
lud: Amen.
17. Przeklęty, który przenosi gra
nice bliźniego swego. Y rzecze
wszytek lud: Amen.
18. Przeklęty, który czyni, że śle
py błądźi w dródze. Y rzecze wszy
tek lud: Amen.
ig. Przeklęty, który wy wraca sąd
przychodnia, śićroty , y wdowy. Y
• rzecze wszytek lud: Amen.
20. Przeklęty, który spi z żoną oy-
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cá swego, y odkrywa przykrycie łó
żka iego. Y rzecze wszytek lud: Amen.
21. Przeklęty, który nierząd płodźi
z w szelákim bydlęćiem. Y rzecze
wszytek lud: Amen.
22. Przeklęty, który spi z siostrą
swoią, z córką oycá swégo, ál>o
mátki swéy. Y rzecze wszytek lud:
Amen.
23. Przeklęty, który spi z świekrą
swoią. Y rzecze wszytek lud: Amęn.
24- Przeklęty, który táiemnie zá
biie hlizniégo swego. Y rzecze wszy
tek lud: Amen.
. 25. Przeklęty, który bierze dáry,
aby zabił duszę krwie niewinnéy. Y
rzecze wszytek lud: Amen.
26. Przeklęty kto nie trwa w słowiech zakonu tego, áni ich skutkiem
pełni. Y rzecze wszytek lud: Amen.

ROZDZIAŁ XXVIII.
Opisuie y wyddie błogosławień
stwa rozmaite na té, którzy chować
będą Przyhazdnie Pdńsłiie: dprzełilectwd na przestepce.

1. A ieśli będźiesz słuchał głosu
Páná Bogá twego, abyś czynił y
zachował wszystkie przykazania ie
go, któré ia dźiś przykázuie tobie,
uczyni ćię Pan Bóg twóy wyższym
nád wszytkié naródy, któré są ná
źiemi.
2. Y prziydą ná ćię té wszystkie
błogosławieństwa, y ima sie ćiebie:
ieśli iednák słuchać będźiesz przy
kazania iego.
3. Błogoslawionyś ty w mieśćie
y błogosławiony ná polu.
4- Błogosławiony owoc żywota
twego, y owoc źiemie twéy, y owoc
bydla twoiégo, stáda, dobytków
twoich, y owczarnie owiec twoich.
5. Błogosławione gumna twoie y
błogosławione ostatki twoie.
6. Błogosławiony będźiesz ty
wchodząc y wychodząc.
>
7. Da Pan nieprzyiaćioly twoie,
którzy powstałą przećiw tobie, pa
dające przed oczyma twymi: ieaną
drógą wynidą przećiw tobie, á śiedmią dróg ućiekać będą przed obli
czem twoim.
8. Spuści Pan błogosławieństwo
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ná spiżarnie twoie, y ná wszystkie
dźieła rak twoich, y będźieć błogo
sławił w źiemi, którą weźmiesz.
g. Wystawi ćię Tan sobie zá lud.
święty iakoć przysiągł: ieśli będźiesz
strzegł przykazania Páná Boga twe
go, y chodźił drogami iego.
10. Y uyźrzą wszystkie narody
źiemie, że imię Pańskie wzy wane
iest nad tobą, y bać sie będą ćiebie.
11. Dać Pan obfitość wszego do
brá, owocu żywota twego, y owocu
bydła twego, y owocu źiemie twéy,
którą przyśiągł Pan oycóm twoim,
ńbyć ią dał.
12. Otworzy skarb swóy bárzo
dobry niebo, áby dało deszcz źiemi
twéy czásu swego, y będźie błogo
sławił wszystkim robotóm rąk two
ich: Y będźiesz pożyczał wielóin
narodom, á sam u nikogo pożyczać
nie będźiesz.
15. Postawi ćię Pan głową á nie
ogonem: y będźiesz záwsze ná
wierzchu, á nie ná spodku: ieśli
iednák słuchać będźiesz przykaza
nia Taná Bogá twego, któré ia dźiś
przykázuie tobie, á będźiesz strzegł
y czynił,
14- A nie ustąpisz od niego, ni ná
práwo ni ná lewo, áni póydźiesz zá
bogami cudzymi, áni im służyć bę
dźiesz.
15. Ale ieśli nie będźiesz chćiał
słuchać głosu Páná twego, abyś
strzegł y czynił wszystko roskazánié iego y ceremonie, któré ia dźiś
przykázuie tobie: prziydą ná ćię té
wszytkié przeklectwá, y chwycą
sie ćiebie.
16. Przeklęty będźiesz w mieśćie,
przeklęty ná polu.
17. Przeklęte gumno twoie, y
przeklęte ostatki twoie.
18. Przeklęty owoc żywota twego,
y owoc źiemie twoiéy, stáda wołów
twoich, y trzody owiec twoich.
ig. Przeklęty będźiesz wchodząc
y przeklęty wychodząc.
20. Przepuśći Pan ná ćię głód y
łaknienie, y przeklęctwo ná wszyt
kié spráwy, któré będźiesz czynił:
aż ćię zetrze y zatraci prędko, dla
wynalazków twoich bárzo złych, w
którycheś mię opuśćił.
21. Niechći przyda Pan morowé
powietrze, aż ćię wyniszczy z źi«-

DEUTERONOMIUM
2O4
inie, do któréy wnidźiesz pośieść którégo nie znasz: á bądź záwsze
ią.
potwarz cierpiący y ućiśnion po
22. Niechay ćie Pan skarżę niedo wszytkié dni,
statkiem, gorączką y źimnica, upa
34- Y zdumiały od strachu tych
leniem y go racein, y skażonym po rzéczy, któré będą widźiały oczy
wietrzem j rdzą, á niech ćie doga twoie.
nia, aż wyginiesz.
35. Niech ćię zaraźi Pan złym
23. Niechay będźie niebo, któré wrzodem ná koleniéch y ná lystách,
nád tobą iest, miedziane: á ziemia, y niech ćię nie mogą uleczyć, od
która depcesz, żelazna.
stopy nogi aż do wierzchu twego.
24. Niech da Tan zá deszcz źiemi
36. Zawiedźie ćię Pan, y Królá
twoiéy proch, á z nieba niech ná twégo, którego ustawisz nád soba,
cię zstąpi popiół, aż będźiesz wni do narodu, którégo nie znasz ty y
wecz obrócon.
oycowie twoi, y będźiesz tám słu
25. Niechay ćię poda Pan upadaią- żył bogom cudzym, drewnu y ka
cégo pr'.ed nieprzyiaćioły twymi, mieniu.
iedna drogą wychodź przećiwko im,
37. Y będźiesz stracony, przypo
á śiedinia ućiekay, á bądź rozpró- wieścią y baśnią wszystkim naro
szon po wszystkich królestwach dom, do których ćię Pan wprowáźiemie.
dźi.
26'. Y niech będźie trup twóy po
38. Siew wielki wrzućisz w źiekarmem wszjlkiin ptakom po mię, á málo zbierzesz: bo wszjtko
wietrznym y źwiórzóm źiemnym, pożrze szarańcza.
niech nie będźie ktoby odpędzał.
3g. Winnicę nasadzisz y okopasz:
27. Niechay ćię zaraźi Pan wrzó- á winá pić nie będźiesz, y nic z
dem Aegyptskim, y część ciała, przez niéy nie zbierzesz: bo ią robacy spu
która plugastwa wychodzą,krostami stoszą.
y świerzbem: ták żebyś nie mógł
40. Oliwy mieć będźiesz we
bjdź uléczon.
wszech granicach twoich, á oliwą
28. Niechay ćię skarżę Pan ode- sie mazać nie będźiesz: bo opadaią
szćiem od rozumu y ślepotą, y sza y zgina.
leństwem ,
41. Synów y córek narodźisz, á
2g. Y mácay o południu, iáko niezázyiesz ich: bo ie zawiodą w
zwykł macać ślepy w ćiemnośćiach, niewolą.
á nie prostuy dróg twoich. Y przez
4a. Wszystkie drzéwá twoie, y owszytek czás odnoś polwarz, á bądź woce źiemie twoiéy rdzá zniszczy.
gwałtem potłumion, áni miéy, kto
43. Przychodzień, który mieszka z
by ćię wybawił.
tobą, wstąpi ná ćię, y będźie wyż
30. Poymi żonę, á drugi niechay szy: á ty zstąpisz, y będźiesz niż
z nią spi: dóm zbuduy, á w nim nie szy.
mieszkay: nasadź winnicę, á nie
44- On tobie pożyczać będźie, á
ty mu nie będźiesz pożyczał. On
zbiéray z niéy winá.
31. Wołu twego niech zabiią będźie głową, á ty ogonem.
przed tobą, á nie iédz z niego: osła
45. Y prziydą ná ćię wszystkie té
twego niech porwą przed oczymá przeklectwá, y goniąc poimaią ćię
twymi, á niechći go nie wrócą: Ow aż zginiesz: żeś nie słuchał głosu
ce twoie niech będą dáné nieprzy Páná Bogá twégo, ániá chował przy
jaciołom twoim, á niech nie będźie, kazania iego, y ceremoniy, któréč
roskazał.
ktobyć dopomógł.
32. Synowie twoi y córki twé
46. Y będą ná tobie znaki y cuda,niech będą dané inszemu narodowi, y ná plemieniu twoim áž ná wieki:
ná co będą patrzać oczy twoie, y u47. Przeto żeś nie służył Pánu
stawać pátrzac ná nie przez cały Bogu twemu w weselu y w rado
dźień: á niech nie będźie śiły w rę- ści serca, dla wszystkich rzeczy
dostatku:
cé twoiéy.
33 Owocé źiemie twéy, y wszyst
48. Będźiesz służył nieprzyiaćiekie pracé twoié, niechay poić lud, lowi twemu, którego Pan ná ćię
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á nie będźiesz sie bał imienia iego
chwalebnego y strasznego, to iest
Páná Bogá twégo:
5g. Rozmnoży Pan plagi twoie, y
plagi naśienia twego, plagi wielkie
y trwałe, choroby złe y ustawiczne.
60. Y obróći ná ćię wszystkie utrapienia Aegyptskie którycheś się
lękał, y chwycą sie ćiebie:
61. Nád to wszystkie niemocy y
plagi, któré nie sa napisane w księ
gach zakonu tego, przywiedzie Pan
ná ćię, áž ćię zetrze:
62. Y zostaniećie w máléy licz
bie, któryśćie przed tym byli iako
gwiazdy niebieskie prze mnostwo:
irzeto żeś nie słuchał głosu Páná
Jogá twego.
63. A iáko sie przed tym radował
Pan nád wámi, czyniąc wam.do
brze y rozinnažáiac was: tak sie
będźie radował tracąc was y wywraeáiac, żebyśćie zniesieni byli z
źiemie,doktóréy wnidźiesz pośieśćią.
64. Rozprószy ćię Pan między
wszystkie naródy pd końca źiemie,
áž do gránic iéy: y tám będźiesz
służył bogórn cudzym, których y ty
nieznasz y oycowie twoi, drew
nom y kamieniom.
65. Między naródy též onémi nie
uspokoisz sie, áni będźie miała od
poczynku stopa nogi twoiéy. Dać
tám bowiem Pan serce lękliwe, y
oczy ustáiacé, y duszę żałość i ą utrapioną,
66. Y będźie żywot twóy iákoby
wiszący przed tobą. Będźiesz sie bał
w nocy y we dnie , á nie będźiesz
wierzył żywotowi twemu.
67. Poránu będźiesz mówił: Kto
mi da wieczór? á w wieczór: Kto mi
da zaranie?dla strwożenia serca twe
go, którym sie strachać będźiesz, y
dla tego, co widzieć będźiesz oczyma
twymi.
68. Odwiedźie ćię Pán w okręćiech do Aegyptu ta droga, o któróyći mówił, żebyś iéy wiecéy nie
widział. Tám będźiesz zaprzedali
nieprzyjaciołom twoim zá niewol
ił iki, y zá niewolnice, á nić będźie,
ktoby kupował.

przepnśći, w głodzie y w pragnieniu,
y w nagości, y we wszelakim nie
dostatku: y włoży iárzmo żelazne
ná szyię twoie, áž ćię zetrze, •>
49- Przywiedzie ná ćię Tan na
ród z daleká y z ostatnich granic źie
mie, ná podobieństwo orla z pędem
♦lecącego, klórégoiezyká nie będźiesz
mógł rozumieć:
50. Aaród bárzo wszéteczny, któ
ry nie uczci starego, áni sie uliluie
nád małym,
51. Y pożrze owoc bydła twégo,
y pożytki źiemie twéy: áž zginiesz,
y nie zostawić pszenice, winá, y
oliwy, stad krów, y trzód owiec: áž
ćię wygubi,
52. Y zetrze we wszystkich mia
stach twoich, y obala sie mury two
ie mocné y wysokie, którymeś dufał wewszytkiéy źiemi twoiéy. Będźi esz ohlężon w mieśćiech twoich
we wszystkiéy źiemi twéy, którąć
da Van Bóg twóy:
55. Y będziesz iadł owoc żywota
twego, y mięso synów twoich y có
rek twoich, któreć Ván Bóg twóy
da,w ućiśnieniuy spustoszeniu,któ
rym ćię śćiśnie twóy nieprzyjaciel.
54- Człowiek roskoszny y zby
teczny bárzo, hędźie zayźrzał bratu
swemu, y zenie, która leży ná łonie
iego,
55. Aby im nie dał mięsa synów
swoich, któré będźie iadł: przeto
že nic inszego nie mą w oblężeniu
y niedostatku, którym ćię spustoszą
nieprzyiaćiele twoi, we wszytkich
mieśćiech twoich.
56. Niewiasta pieszczona á roskosznicá, która po źiemi chodźić
niemoglá,áni stopy nóg postawić,od
roskoszy y pieszczoty wszelkiéy, bę
dźie zayźrzała mężowi swemu, któ
ry leży ná łonie iéy dla mięsa syna
y córki,
57. Y czepka, który wychodźi z
pośrzód łona iéy, y dla dźiatek, któ
re sie teyże godziny urodźiły. Bo ie
będą ieść potáiemnie, dla niedostat
ku wszech rzeczy w oblężeniu y
spustoszeniu , którym ćie śćiśnie
twóy nieprzyiaćićl w mieśćiech
twoich.
ROZDZIAŁ XXIX.
58. Ieśli nie bedźiesz strzegł y
czynił wszystki słowa zakonu tego,
Przymierze y przy*'e u łudu Iz
któré w tych księgach są napisane, raelskiego z Panem Bogiem, y groź-
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bd tym, którzyby to Przymierze zła
14- Ani wam samym ia to przy
mali,
mierze czynię, y té przysięgi utwie
rdzam:
1. Te sa słowa przymiérza, któ
15. Ale wszytkim , którzy tu są,
ré Pan przykazał Moyzészowi po y których niémász.
stanowić z synini Izráelowymi w
16. Wy bęwióm wióćie iakośiny
źiemi Moáb: oprócz onégo przymié mieszkali w źiemi Aegyptskióy, y
rza, któré z nimi stanowił ná Horeb. iakośmy przeszli przez pośrzodek
2. Y zwołał Moyzész wszytkiégo narodów, przez któré idąc
Izráelá, y rzćkł do niego: Wyście
17. Widźieliśćie obrzydłośći y
widźieli wszystko, co czynił Tan smrody,to iest, bałwany ich, drewno
rzcd wami, w źiemi Aegyptskióy y kamień, srebro y złoto, któré chwa
háráonowi, y wszytkim sługóm ie lili:
go, y wszytkiéy źiemi iego:
18. By snąć nie był między wámi
3. Tokusy wielkie, któré widźiały mąż, ábo niewiasta, dóm ábo poko
oczy twoie, znáki oné y cuda wiel lenie, którego serce odwrró’ćiło sie
kie,
dźiś od Páná Bogá nászégo, żeby
4. Y nie dał wam Pan sercá ro szedł y służył bogom onych naro
zumnego , y oczu widzących, y dów: y byłby między wámi korzeń
uszu, któré mogą słyszeć, aż do dniá rodzący żółć y gorzkość.'
dźiśieyszógo.
19. A gdyby usłyszał słowa téy
5. Wiódł was przez cztórdźieśći przyśięgi, błogosławiłby sobie w
łat po puszczy: á nie wytarły sie sercu swoim mówiąc: Pokov mi
száty wászé, áni boty nóg waszych będźie, y będę chodźił w niepránie popsowały sie od starości.
wośći serca mego: á niech strawi
6. Chlebaśćie nie iedli , wina y piiána pragnącą,
sicery nie piliśćie: abyśćie wiedźieli,
20. A Pan niech mu nieodpuśći:
żem ia iest Pan Bóg wász.
ále ná ten czás nawięcóy niech sie
7. Y przyszliśćie ná to mieysce: y zápali gniéw iego, y zapal czywość
wyiechał Sehon król Hesebon, y Og przećiw onému człowiekowi , y
król Bázán, záiéždžáiac nam ku niechuśiędą ná nim wszytkié przeklectwá, któré w tych księgach są
bitwie. Y poraźiliśmy ie:
8. Y wźięliśmy źiemie ich, y da nápisáné: y niech wyinaże Pan imię
liśmy ią w ośiadłość Rubenowi, y iego z podniebiós,
Gadowi, y połowicy pokolenia Má21. Y wyniszczy go ná zatracenie
ze wszech pokolení Izraelowych
násse.
9. A ták strzeżćie słów przymié według przeklęctw, któré sie w
rza tego, y pełnicie ie: abyśćie ro księgach zakonu y tego przymiérza
zámykáia.
zumieli wszystko co czynićie.
22. Y rzecze naród potomny, y
10. Wy dźiśia stoićie wszyscy
przed Pánem Bogiem waszym, ksią synowie, którzy sie potym urodzą, y
żęta wászé, y pokolenia, y starszy, obcy, którzy z daleká przyiáda, wi
y náuczyéielé, y wszytek lud 1- dząc skarania téy źiemie, y niemocy,
zráelski,
którémi ią Pan u trapił,
11. Dźiatki yżóny wászé, yprzy23. Siarka, y solna gorącośćią spa
chodźień , który z tobą mieszka w liwszy, ták żeby iéy potym nie śiaoboźie, prócz tych, którzy drwa rą no, áni nie źielonógo nie rodźiła, ná
bią, y tych, którzy wodę noszą:
kształt wywrócenia Sodomy y Go12. Abyś przeszedł w przymierzu ińorrhy, Adamy y Selioim, któré wy
Páná Bogá twégo, y w przyśiędze, wrócił Pan w gniewie y w zapálktórą dźiś Tan Bóg twóy stanowi z czywośći swoiéy.
tobą:
24. Y rzeką wszyscy narodowie:
13. Aby ćię wystawił sobie zá Czemu ták Pan uczynił téy źiemi?
lud, á sam był Bogiem twoim, iá- Coż to zá gniéw zapalczyw ośći iego
koć powiedźiał, y iáko przyśiągł gwałtowny?
25. Y odpowiedzą: Iż opuścili
oycóm twoim, Abrahamowi, Izaa
przymierze Pańskie, któré uczynił
kowi, y Iákobowi:
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z oycy ich, kiedy ie wywiódł z zie
mie Aegyptskiéy:
26. Y służyli cudzym bogóm, y
kłaniali sie tym, których nie znali, y
którym nie byli dáni:
27. Y dla tego sie zapalił gniew
Pański ná tę ziemię, że przywiódł
ná nię wszytkié przeklęctwa, któré
w tych kśięgach są napisane:
28. Y wyrzućił ie z źiemie swóy
w gniewie, y w zapalczywośći, y
rozgniewaniu wielkim, y porzucił
ie w cudzą ziemię, jako sie dźiś pokázuie.
29. Táiemnice Pánu Bogu nászéinu: które są iáwné, nam y synom
naszym áž ná wieki, abyśmy czynili
wszytkié słowa zakonu tego.

ROZDZIAŁ XXX.
Prawdziwa pokuta Pand Bogd ub/aga: o bliskośći Przykazania Bo
żego: przekłada Żydom złe y dobre,
dby sobie wybierali co clićieli.
1. Gdy tedy ná ćię przyda te wszy
tkié mowy, błogosławieństwo álbo
przeklęctwo, którém przełożył przed
oczy twoie: á ruszony žalem sercá
twego między wszytkiómi narody,
do których ćię rozproszy Pan Bóg
twóy,
2. Y nawrócisz sie do niego, y
usłuchasz roskazánia iego, iáko ia
dźiś przykazuję tobie, z synami twémi, ze wszylkiégo sercá twego, y ze
wszytkióy dusze twoiéy:
5. Przywróci Pan Bóg twóy poimánié twoie, y zmiłuie sie nád tobą,
y zbierze ćię znowu ze wszytkich
na.rodów, między które ćię był piérwéy rozprószył.
4. Byś był y ná kráie niebá roz
prószony, ztamtąd ćię wyćiągniePan
11 óg twóy,
5. Y weźmie y wprowadźi do źie
mie, którą pośiedli oycowie twoi, y
otrzymasz ią: á błogosławiącći robyli oycowie twoi.
6. Obrzežé Pan Bóg twóy serce
twé y serce nasienia twego: żebyś
miłował Páná Bogá twego ze wszytkiégo sercá twego, y ze wszytkiéy
dusze twoiéy, abyś mógł żyć.
7. A té wszytkié przeklectwá
obróći ná nieprzyiaćioły twoie, y ná
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té, którzy ćię nienawidzą y przeszladuią.
8. A ty sie nawrócisz, y usłuchasz
głosu Páná Bogá twego; y będźiesz
czynił wszytkié przykazania iego,
któré ia dźiś roskazuię tobie:
g. Y uczyni Pan Bóg twóy, że be
dźiesz obfitował we wszytkich spra
wach rąk twoich, w płodźie żywota/
twego, y w owocu bydła twego, y
w urodzáiu źiemie twoiéy, y w ży
zności wszech rzeczy. Abowiém náwróći sie Pan, áby sie weselił nád
tobą we wszytkich dohrách, iáko sie
weselił nád oycy twémi:
10. Ieśli iednák będźiesz słuchał
glosu Páná Bogá twego, y strzegł
przykazania iego, y ceremoniy, któré
w tym zakonie są nápisáné: y náwróćisz sie do Páná Bogá twego, ze
wszylkiégo sercá twego, y ze wszy
tkiéy dusze twoiéy.
11. Roskazánié to któré ia dźiś
przykazuję tobie, nie iestći nád tobą,
áni daleko odległe,
12. Ani położone ná niebie, żebyś
mógł mówić: Któż z nas może wstą
pić do niebá, áby ie zniósł do nas, y
zebyśmy słyszeli y skutkiem pełnili?
id. Ani zá morzem leżące, abyś
Iirzyczyny wynaydował, y rzekł:
kto z nas będzie mógł przepłynąć
morze, á przynieść ie áž do nas:
abyśmy słyszeli y czynili, co iest
przykazano?
14- Ale bárzo blisko ćiebie iest
mowá w uśćiech twoich, y w sercu
twoim, abyś ią czynił.
15. Uważ,. żećiein dźiś położył
przed oczy twoie, żywot y dobré, á
á z drugiéy strony, śmierć y złó:
16. Abyś miłował Páná Bogá twe
go, á cliodźił w drogách iego, y
strzegł roskazánia iego, y ceremo
niy, y sądów: y abyś żył, á żeby ćię
rozmnożył y błogosławiłći w źiemi,
do któréy wchodźisz pośieść ią.
17. Lecz ieśli sie odwróci serce
twoie, y nie będźiesz chćiał słuchać,
á błędem zwiedźiony pokłóuisz sie
cudzym bogóm, y będźiesz im słu
żył:
18. Przepowiádamói dźiśia, że zgi
niesz, á mały czás będźiesz mie
szkał w źiemi, do któréy wnidźiesz
przeprawiwszy sie przez Jordan pośióść ią.
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10. Y przykazał im, mówiąc: To
19. Wzywam świadków dźiś nie
ba y ziemie, żem położył przed was śiedmi lat, roku odpuszczenia, w
żywot y śmierć, błogosławieństwo y święto
Kuczek,
c.
przeklęctwo. Obierayże tedy żywot,
11. Gdy sie znidą wszyscy z Izráe
lá, áby sie pokazali przed oczyma
abyś y ty żył, y nasienie twoie:
20. Y miłował Páná bogá twego, Páná Bogá twego ná mieyscu, któré
y był posłuszny głosu iego, y stał obierze Pan, czytać będźiesz sriowá
przy nim (bo on iest żywotem two zakonu tego przed wszystkim Izrae
im, y przedłużeniem dni twoich) lem, co oni słyszeć będą,
12. Y w iedno wszytek lud zebra
abyś mieszkał w źiemi, o która
przyśiągł Pan oycóm twoim, Abra wszy ták męże iáko y niewiásty,
hamowi, Izaakowi, y lákobowi, że dźiatki y przychodnie,którzy są mię
dzy bramami twémi, áby slucháiac
by ią dał im.
uczyli sie, y bali sie Páná Bogá wá
ROZDZIAŁ XXXI.
szégo, y strzegli, y pełnili wszytkié
Moyzész na swe mieysce postana słowa zakonu tego.
15. Synowie lóż ich, którzy teraz
wia Jozue: Kśiegi drugiego zakonu
liaze pisać, y w ^Lrce JBozey chować. niewiedzą, áby mogli słuchać y bali
sie Páná Bogá swego, po wszytkié
1. Szedł tedy Moyzész y mówił dni, których mieszkáia ná źiemi, do
wszystkie té słowa do wszytkiégo któréy. wy przepráwiwszy sie przez
Jordan idźiećie otrzymać ią. .
Izráelá,
14- Y rzćkł Pan do Moyzészá: 02. Y rzókł do nich: Sto y dwa
dźieśćia lat mi dźiś, niemogę dáléy to blisko są dni śmierci twoiéy: záwychodźić y wchodźić, á zwłaszcza, wołay Jozuégo á stóyćie w przyby
że mi też Pan powiedźiał: Nie przéy- tku świadectwa , że mu przykażę.
Poszli tedy Moyzész y Jozue, y sta
dźiesz tego Jordanu.
3. Pan Bóg tedy twóy przeydźie nęli w przybytku áwiádectwá:
15. Y ukazał sie tám Pan w słu
przed tobą: on wygładźi wszytkié té
narody przed oczyma twymi, y po- pie obłokowym, który stanął w we
śiędźiesz ie: á ten Jozue przeydźie szćiu przybytku.
16. Y rzćkł Pan do Moyzészá: Oprzed tobą, iáko Pan mówił.
4- Y uczyni im Pan, iáko uczynił to ty zaśniesz z oycjr twémi, á ten
Sehon y Og królom Amorrheyczy- lud powstawszy będźie cudzołożył
zá bogi cudzymi w źiemi, do klóków, y źiemi ich, y wygładźi ie.
5. Gdy tedy y té wam podda, także rćy idźie áby w niéy mieszkał: tám
im uczynicie iákoin wam roskazał mię odstąpi , y zgwałci przymierze,
6. Mężnie czyńćie á umocniayćie którém z nim postanowił.
17. Y rozgniewa sie zapalczywość
sie: nie bóyćie sie, áni sie lęKayćie
ná uyźrzenić ich: ábowiém Pan Bóg moiá przećiw iemu dniá onógo, y
twóy sam iest wodzem twoim, á nie opuszczę go, y skryię oblicze moie
przed nim, y będźie ná pożarćie:
opuści anhćię odstąpi.
7. Y zawołał Moyzész Jozuégo, y naydźie go wszytko złe, y uciski,
rzćkł mu przed wszytkim Izrae tak iż rzecze w on dźień: Prawdźilem: Umacniaj sie y bądź mężnym, wie, iż nie iest Bóg zemná, nalazły
ty bowiem wprowadzisz teę lud mię té złe.
18. A ia skryię y zátáie oblicze
do źiemie, która Pan przyśiągł dać
oycóm ich, y ty ią losem podźielisz. moie w 011 dźień, dla wszystkiego
8. 'A Pan, który iest w odzem wa złego, które czynił, iż sie udał zá
szym, ten będźie z tobą: nie opuści bogi cudzymi.
19. Teraz tedy napiśćie sobie tę
ćię áni odstąpi: nie bóy sie áni sie
pieśń, á nauczcie syny Izráelowé:
lękay.
9. Napisał tedy Moyzész ten za áby ná pamięć umieli y usty śpie
kon, y dał ji kapłanom synóm Lewi, wali, y niech mi będźie tá pieśń ná
którzy nośili skrzynię przymiérza świadectwo między synmi Izráelá.
20. Wprowadzę go bowiem do
Pańskiego, y wszystkim starszym
źiemie, o którąm przyśiągł oycóm
Izraelskim:
7
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2. Niechay sie zrośćie iáko deszcz
iego, mlekiem y miodem płynącey.
,A gdy sie naiedzą y nasycą y utyią: nauka moiá, niechay płynie iáko ro
odwrócą sie do cudzych bogów, y sa wymowa moiá, iáko deszcz ná
będą im służyć: y uwlóczyć mi będą źiele, á iáko krople ná trawę.
y zrzuca przymierze moie.
5. Bo będę wzywał imienia Pań
21. Gdy go naydźie wiele złego y skiego: dayćie wielmożność Bogu
ućiski: odpowie mu tá pieśń ná świa naszemu.
dectwo, któréy nie wymáze žádné
4. Boże sprawy są doskonałe, á
zapamiętanie z ust naśienia twego. wszytkie drógi iego sądy: Bóg wie
Bo ia wiem myśli iego co będźie rny á bez wszelkiéy nieprawośći,
czynił dźiś, piérwéy niż go w wiodę sprawiedliwy y prawy.
do źiemie, którą mu obiecał.
5. Zgrzeszyli mu, á nie synowie
22. Napisał tedy Moyzész pieśń, y iego w smródách: naród zły y prze
nauczył syny Izrael owé.
wrotny.
2ó- Y przykazał Pan Jozuemu sy
6. Izali to oddawasz Pánu ludu
nowi Nun, y rzekł: Lmaeniay sie y głupi á szalony: ázaž nie on iest
bądź duży, ty bowiem wwiedźiesz oycem twoim, który ćię posiadł y
syny Izráelowé do źiemie, którąm uczynił, y stworzył ćię?
obiecał, y ia będę z tobą.
7. Wspomni ná dawné dni,roziny24. Gdy tedy napisał Moyzész sło ślay każdy rodzay: spytay oycá twe
wa zakonu lego w kśiegach, y doko go, y oznaymi tobie: starszych two
nał:
ich, y odwiedzać.
25. Przykazał Lewitom, którzy
8. Gdy dzielił Nawyższy narody:
nosili skrzynię przymierza Pańskie gdy oddźielał syny Adámowé, zało
go, mówiąc:
żył granice narodów: według liczby
26. Weźmićie té księgi, á połóżcie synów Izraelskich.
ie przy boku skrzynie przymierza
g. A część Pańska lud iego: láPáná Bogá wászégo: žehy tám były kob sznur dźiedźictwa iego.
przećiw tobie ná świadectwo
10. Nálazl go w źiemi pustéy, ná
27. Znam ia bowiem upór twóy, mieyscu strachu y głębokiey pusty
y k.írk twóy bárzo twardy. leszcze niéy: Obwiódł go y uczył: y strzegł
gdym był żyw y chodził z wámi, zá- iáko źrzenice oká swego.
wżdyśćie spornie czynili przećiw
11/ Iáko Orzeł wywabiáiacy ku
l‘ánu:iákóz daleko wiecéy gdy umrę? lataniu orlęta swe, y nád nimi la
28. Zgromadzćiesz do mniewszy- tający , rozszyrzył skrzydła swoię,
stkié stárszé wedle pokolení wa y wziął go, y nośił ná ramionach
szych, y nauczyciele, y będę wzy swoich.
wał ná nie nieba y źiemie.
12. Pan sam wodzem iego był: á
29. Wiem bowiem, że po śmierci nie był z nim Bóg obcy.
inoiéy zle czynić będźiećie, y ustą13. Postawił go ná wysoki éy źie
pićie prędko z drógi, którą wam mi: áby iadł owoce polne, żeby ssał
przykazał: y zábieža wam złe osta miód z opoki, á oliwę z natwárdszéy
tniego czásu, kiedy czynić bedźiećie skály.
złość przed oblicznośćią Iwańską,
14. Masło z krów, á mléko z oabyśćie go rozdrażnili robotami rąk wiec ztłustośćią iágniat, y báránów
waszych.
synów Bázán : y kozły z nalepsz'ą
30. Y mówił Moyzész, gdy sły pszénica, y krew iágody pił iáko naszało wszystko zgromadzenie Izrae szczérsza.
lskie słowa pieśni téy, y aż do koń
15. Roztył miły, y odwierzgnął:
ca wyprawił.
roztywszy, ztłuśćiawszy, nąpeczniawszy, opuścił Bogá Stworzyciela
ROZDZIAŁ XXXII.
swego, y odstąpił od Bogá Zbawicie
Pieśń Moyžészoiva o dobrodźiey- la swego.
stwdch Hożych, d niewdźiecznośći
16. Rozdrażnili go w bogach cu
Zydow.
dzych, y w obrzydłośćiach ku gnie
1. Sluchayćie niebiosa co mówię, wu wzruszyli.
niech słucha źiemia słów ust moich.
17. Ofiarowali czártóm á nieBo4
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33. Żółć smoków wino ich, á iad
gu: bogóm, których nie znali: nowotni y świeży przyszli, których źmiiowy nie uleczony.
34. Izali té rzeczy nie są skryte u
nie chwalili oycowie ich.
18. Bogá, który ćię urodził, opu innie,y zapieczętowane w skárbiéch
ściłeś y zapomniałeś Páná stworzy moich?
35. Moiać iest pomsta, á ia oddam
ciela twego.
19. Uyźrzał Pan, y do gniewu ná czás, áby sie powinęła nogá ich:
wzruszony iest: iż go rozdrażnili sy blisko iest dźień zginienia, y czasy
sie ku przybyćiu kwapią.
nowie iego y córki.
36. Będźie sądźił Pan lud swóy, á
20. Y rzekł: Skryię oblicze moie
od nich, á będę sie przypatrował nád sługami swymi zmiłuie sie:
końcowi ich: Naród bowiem prze Uyźrzy iż zemdlała ręka, y zámknieni też ustáli, á którzy zostali zni
wrotny iest, y niewierni synowie.
21. Oni mię rozdrażnili w tym, szczeli.
rzecze: Gdźióż są bogowie
który nie był Bogiem: y rozgniewali
w próżnościách swoich: á ia drażnić icł^w których nadźieie mieli?
38. Z których ofiar iailáli tłustość,
ie będę w tym, który nie iest lu
dem, y w głupim narodżie gniewać á pili wino mokrych ofiar? Niechay
wstaną á rátuia was, á niech was
ich będę.
22. Ogień zapalił sie w zapalczy w potrzebie obronią.
3g. Obaczćiesz, żem ia iest sam, á
wośći moiéy, y będźie gorzał aż do
spodku pieklą: y pożrze ziemię z nie masz inszego Bogá oprócz mnie:
iej urodzajem, y grunty gór wypali. ia zábiie y ia ożywię : zranię y ia
23. Zgromadzę ná nie złe, y strza zlécze; á niémász, ktoby z ręki
moiéy mógł wyrwać.
ły moie wystrzelam w nie.
40. Podniosę
ku --------niebu rękę
moię,
24- Wyzdychaią głodem y pożrzą
---------- T—
ie płacy kiwaniem bárzo przykrym: ,y rzekę: Żywię ia ná wieki,
zęby bestiy zapuszczę w nie, z iá/" Ieśli
I~'1' zaostrzę
--i -~u
—i.z.
41.
iáko 1.1
błyskawicę
dem wlekących sie po źiemi, y pła- miecz móy, y pochwyci sąd ręka
inoiá: oddam pomstę nieprzyiaćiozáiacych.
25. Znadworza pustoszyć ie będźie łóm moim, y tym, którzy mię nienamiecz, á wewnątrz strach, mło- widźieli, odwetuię.
42. Upoię strzały moie krwią ich,
dźieńca, wespół y pannę, ssącćgo z
á miecz móy pożrze mięso, ze krwie
człowiekiem starym.
26. Rzćkłem: Kędyż są? uczynię, pobitych, y z poimánia odkrytéy nieże ustanie z ludzi pamiątka ich.
przyiaéielskiéy głowy.
27. Ale dla gniewu nieprzyiaćiół
43. Chwalcie narodowie lud iego,
odłożyłem: by snąć nie pysznili sie bo sie krwie sług swoich inśćić bęnieprzyjaciele ich, y nie rzćkli: Rę dżie: y pomstę odda nád nieprzyia
ka nászá wysoka, á nie Pan, spra ćioły ich, á będźie iniłośćiw źiemi
ludu swego.
wiła to wszystko.
44- Przyszedł tedy Moyzész y mó
28Í Naród bez rády iest, y bez rowił wszystkie słowa téy pieśni do
stropnośći.
. 29. Day Boże, áby mądrzy byli, y uszu ludu, on y Jozue syn Nun.
45. Y dokonał tych wszystkich po
rozumieli, y ostateczne rzeczy opá- •
wieści, mówiąc do wszylkiégo Izrae
trowáli.
5o. Jáko ieden ugania tyśiąc, á la.
46. Y rzekł do nich: Przyłóżcie
dwá w tył obracaią dźieśięć tyśięcy?
izali nie przeto, iż Bóg ich zaprze sercá wászé do wszytkich słówr, któ
ré iá dźiś wam oświadczam: abyśćie
dał ie, á Pan zawarł ie?
31. Nie iest bowiem Bóg nász iáko roskazáli synóm waszym chować ie
bogowie ich: y nieprzyiaćiele nászy y czynić, y wypełnić wszystko co
napisano iest tego zakonu:
są sędźiowie.
32. Z winnice Sodomskiéy, win
47- Bo nie darmo ie wam przyka
nica ich, y z przedmieścia Gomor- zano, ále áby każdy z was żył w
rhy winna iágódá ich, iágodá żółci, nich: które czyniąc trwalibyście
przez długi czás ná źiemi, do któréy
á grona bárzo gorzkie.
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przeprawiwszy sie przez Jordan łość twoiá y náuká twoiá mężowi
świętemu twemu, któregoś doświad
wehodzićie pośieść ia.
48. Y mówił Tan do Moyzészá czył w pokuszeniu, y osądziłeś u
wod sprzećiwieństwa.
tegoż dnia, rzekąc:
g. Który rzćkł oycu swemu y ma
49. Wstąp ná tę górę Abárim, (to
iest, przeszćia) ná górę Nebo, która tce swéy: Nie znam was, á braćićy
iest w źiemi Moábskiéy przećiw Je swéy: Niewiém o was: y nie ználi
rychu: á ogladay ziemię Chánáney- synów swoich. Ci strzegli mów
ska , która ia dam synóm Izráelo twoich, y przymierze twé zacho
wym odźierżećią, ánmrzy ná górze. wali.
50. Ná która wstąpiwszy będźiesz
10. Sądy twoie o Jákobie, y zakon
przjłączon do ludów twoich, iako twóy o Izraelu: będą kłasdź kádze
umarł Aaron brát twóy ná górze Uor, nié w zapalczywośći twoiéy, y ca
łopalenie ná ołtarzu twoim.
y przyłożon iest do ludów swoich:
51. Bośćie wystąpili przećiwko
11. Błogosław Pánie mocy iego, á
mnie w pośrzodku synów Izraelo sprawy rąk iego prziymi: Potłucz
wych u wody w Kades pustyni Syn: grzbiety nieprzyiaćiół iego: á któ
á niepoświęćiliśćie mię między syn rzy go nienawidzą, niechay nie po
wstaną.
mi lzráelowymi.
12. Beniaminowi też rzćkł: Na52. Z przećiwia oglądasz ziemię,
á niewnidźiesz do niéy, którą ia dam milszy Tański będźie mieszkał u
niego bespiecznie: iako w łóżircy
synóm Izráelowym.
cały dźień mieszkać będźie, á mię
dzy rámiony iego będźie odpoczywał.
ROZDZIAŁ XXXIII.
13. Jozephowi też rzeki: Z błogo
Moyzész przed* śmiercią ostatnie
sławienia
Tańskiego źiemia iego z
ddie błogosławieństwa każdemu z
owoców niebieskich y rosy, y głę
osobna pokoleniu Izraelskiemu.
bokość! podległćy.
1. To iest błogosławieństwo, któ
14- Z iáblek owoców słońca y
rym błogosławił Moyzész, człowiek kśiężyca,
Boży, synóm Izráelowym przed
15 Z wierzchu starych gór, z
śmiercią swą.
owoców pagórków wiecznych:
2. Y rzćkł: Pan z Synái przyszedł,
16. Y z urodzáiów źiemie, y z
y z Seir wyszedł nam, ukazał sie z obfitości iéy Błogosławieństwo onegóry Phárán, á z nim świętych ty go, który sie we krzu ukazał, nie
siące. W prawicy iego ognisty za chay przydźie ná głowę Jozephowę,
kon.
y ná wierzch głowy Názáreuszá
między bracia iego.
5. Umiłował narody: wszyscy
święci sa w ręku iego,á którzy przy
17. Iáko pierworodnego była pię
bliżała sie do nóg iego, wezmą z kność iego, rogi Rhinocerotá, rogi
nauki iego.
iego, témi rozmiece narody áž ná
4. Zakon nam przykazał Moyzész kráie źiemie: teć są mnóstwa Ezá dźiedźictwo mnóstwa Jákobowé- phráim, y té tysiące Mánásse.
18. A Zábulonowi rzćkł: Wesel
go5. Będźie u napráwszégo królem sie Zábulon w wyszćiu twoim, á
zgromadźiwszy książęta ludu z po Issáchár w namiećićch twoich.
koleń mi Izráelowémi.
19. Ludzi przyzowa ná górę: tám
6. Niech żywię Ruben, á niech ofiarować běda ofiáry sprawiedliwo
nie umiera, á niechay będzie mały ść! : którzy po wódź morska będą ssać
w liczbie.
iako mléko, y skárby zákryte pia
7. To iest błogosławieństwo Ju- sku.
dowć: Usłysz Panie głos Judów, á
20. Y Gadowi rzćkł: Błogosławio
do ludu iego wprowadź go: ręce iego ny w szerokości Gád: iáko lew od po
będą sie zań biły, y pomocnikiem czynał, y wźiał ramię y głów ę.
iego przećiwko nieprzyiaćiołóm iego
21. Y ogladał państwo swoię, że
będźie.
w częśći iego nauczyćićl iest odło
8. Łewiemu też rzćkł: Doskona żony: który był z kśiążęty ludu, y
14*
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czynił sprawiedliwość! Pańskie, y zał mu Pan wszytkę źiemię Gáláád
sad iego z Izraelem.
áz do Dán,
22. Dánowi téz rzekł: Dán scze2. 3 wszytkiégo Nephtháli, y źie
liie lwie popłynie hoynie z Bázán. mię Ephraim y Mánásse, y wszytkę
23. A Nephlhálemu rzekł: Veph- źiemię ludy aż do jnorzá ostatniego,
thałi będźie używał obfitości, y pe
3. Y stronę południową, y szero
łen będźie błogosławieństwa Pań kość polá Jery chá miástá palm aż do
skiego, morze y południe pośiędźie. Segor.
24. Aserowi też rzekł: Błogosła
4. Y rzeki Pan do niego: Tać iest
wiony w synićch Aser, niech hę źiemia, o którain przysiągł Abraha
dźie przyiemny bráéiéy swéy.ániech mowi, Izaakowi, y Jakubowi, mó
omacza w oliwie nogę swoię.
wiąc: nasieniu twemu dam ią. Wi25. Żelazo y miedź obuwie iego. dźiałes ią oczyma swémi, ále nie
Iáko dni młodośći twoiéy, ták y sta przéy dźiesz do niéy.
rość twoiá.
5. Y umarł tám Moyzćsz sługa
26. Niémász innégo Bogá, iáko Pański w źiemi Moábskiéj' ná roBóg napráwszégo: wsiádácz niebie skazánié Pańskie:
ski pomocnikiem twoim. Wielmo6. Y pogrzeb! go w dolinie źiemie
żnośćią iego obłoki przebiegáia.
Moábskiéy przećiwko Phogor: á nie
- 27. Mieszkanie iego wzgórę, á ze dowiedźiał sie człowiek o grobie ie
spodku rámioná wieczne: wyrzuci go aż do teráznieyszégo dniá.
7. Moyzészowi sto y dwadźieśćia
prźed obliczem twoim nieprzyjacie
lat było gdy umarł: á nie zaćmiło sie
la, y rzecze: Skrusz sie.
28. Bedźie mieszkał Izrael hespie- oko iego, áni sie poruszyły zęby iego.
8. Y płakali go.synowie Izraelowi
cznie, y sam. Oko lákohowéw zie
mi zboża y winá, á niebiosa zach ná polach Moáb trzydźieśći dni: y
murzą sie rosa.
spełniły sie dni płaczu plączących
29. Błogosławionym ty Izraelu: kto Moyzészá.
podobny tobie ludu, który zbáwion
9. A Jozue syn Nun napełnion iest
bywasz w Pánu? Tarcz pomocy Ducha madrośći: bo Moyzész nań
twoiéy, y miecz chwały twoiéy: włożył ręce swoię. Y byli mu posłu
záprza sie ćiebie nieprzyjaciele szni synowie Izraelowi, y uczynili
twoi, á ty po szyiách ich deptać bę iáko Pan roskazał Moyzészowi.
10 Y nie powstał nápotym prorok
dźiesz.
w Izraelu iáko Moyzész, klórégoby
znal Pan twarza w twarz,
ROZDZIAŁ XXXIV.
11 We wszytkich znakách y cu
Moyzész nu gó/e wstąpił: źiemię
dach,
które posłał przezeń, żeby czy
obiecaną oglądał: 1 rnurł: lud go plą
cze, d nu mieysce iego Jozue wstą nił w źiemi Aégyptskiéy Pháráonowi,y wszy tkim sługóm iego,y wszypił.
tkiéy źiemi iego,
12. Y wszelaka rękę mocna, y .dzi
j. Wstąpił tedy Moyzész z pól
Moáb ná górę \ebo, ná wierzch wy wielkie, któré czynił Moyzesz
Phásgá, przećiwko Jerychu: y uka przed wszytkim Izraelem.
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ROZDZIAŁ I.
Pan Bóg doddie myśli Josue, d on
ludu roskazał sie nd drogę gotoivdé,
d lud mu posłuszeństwo ślubnie.
i. Y stało sie po śmierći Moyzé
szá sługi Pańskiego, iż mówił Pan
do Jozuego syná Nun, służebnika
Moyzészowégo, y rzekł inu :
2. Moyzész sługa móy umarł:
Wstań, á przepraw sie przez ten Jor
dan, ty y wszytek lud z tobą do zie
mie, którą iá dam synóm Izraelo
wi m.
5. Wszelkie mieysce, po którym
deptać bedźie stopa nogi wászéy,dam
wam, iakom rzekł Moyzészowi.
4- Od puszczéy y od Libanu, aż do
rzeki wielkićy Euphratesa, wszytka
ziemia Uetéyězj ków , aż do morzá
wielkiego ná zachód słońca, będźie
gránicá wászá.
5. Żaden sie wam sprzećiwić nie
będźie mógł, po wszytkié dni żywo
ta twego: iakom był z Moy/sészem,
tak będę z tobą: nie opuszczę ćię,
áni ćię odstąpię.
6. Zmacniay sie, á bądź dużym:
ábowiém ty lósem'p idźielisz ludowi
temu ziemię, o któram ,oycóm ich
przysiągł, żebym ia dał im.
7. Zmacniay sie tedy, á bądź moc
nym bárzo: abyś strzegł y czynił
wszytek zakon , któryć roskazał
Moyzész sługa móy: nie ustępuyod
niego w práwo áni w lewo, abyś ro
zumiał wszytko co czynisz.
8. Niechay nie odstępnie księga
zakonu tego od ust twoich: ále w
niéy będźiesz rozmyślał we dnie y
w nocy, abyś strzegł y czynił wszy
tko co w niéy napisano: uá ten czás
wyprostutesz drogę twoię, y wyro
zumiesz i a.
y. Oloć przykaznię, zmacniay sie,
á bądź duży. \ie bóy sie, áni sie lękay, bo z tobą iest Pan Bóg twóy we
wszytkim do czegokolwiek sieobró-r
Ćisz.
I
to. Y przykazał lozue przełożo-r
nym nád ludem mówiąc: PrzeydźĆie
pr e pośrzodek obozu, y rozkażćie
ludowi, y mówćie ;

11. Nagotuyćie sobie strawy, po
trzech dniach bowiem póydźiećie zá
Jordan , y wnidźiećie pośieśdź zie
mię, którą Pan Bóg wasz da wam.
12. Rubenitóm léz y Gáditóm, y po
łowicy pokolenia Mánásse rzekł;
13. Pamiętajcie ná mowę , którą
wam roskazał Moyzesz sługa Pań
ski, mówiąc: Pan Bóg wász dał
wam odpoczynienió, y wszylkę zie
mię.
. 14. Zony wászé, y synowie, y do
bytki zostaną w źiemi, którą wam
dał Moyzesz zá lordanem : á wy
przejdźcie zbróyni przed braćią wa
szą , wszyscy ręką mocni , á wal
czcie zá nimi.
15. Aż da Pan odpoczynienió bráćióy wászéy, iáko y wam dał, że
też y oni ośiegną ziemię, która Pan
Bóg wász da im: á ták wróćićie sie
do źiemie ośiadłośći wászéy, y bę
dźiećie w niéy mieszkać, która wam
dał Moyzesz sługa Pański zá Jor
danem ná wschód słońca.
16. Y odpowiedzieli lozuemu , y
rzékli: Wszytko coś nam roskazał,
uczyniómy: y gdziekolwiek poślesz,
póydźiemi.
17. lakośmy we wszem byli po
słuszni Moyzészowi , tak będźiem
osłuszni y tobie: tylko niech Pan
óg twóy będźie z tobą, iako był z
Moyzószem.
18. Ktoby sie sprzeciwił ustom
twoim, á nie byłby posłuszny wszyt
kim rnowam, któré mu przjkażesz,
niechay umrze: tylko ty zmacniay
sie, mężnie sobie poczynay.

Ł

ROZDZIAŁ II.
Posłano szpiegi do miastu Ierycho,
łitórych. Rdhdh nieuććiwa białax'owu przechowała, wziąwszy od ni h,
obietnicę lutośći.
1. Posłał tedy Jozue syn Nun z
Setim dwu mężów szpiegów po
tajemnie, y rzekł im: Idźcie á wypátruyéie źiemie, y miasto Jerycho.
Którzy wyszedszy weszli w d m
niewiasty wszetecznóy, imieniem
Ráháb. y stanęli u niey^
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2. Y dano znać królowi Jerycho,
y powiedziano: Oto mężowie z sy
nów Izraelowych weszli tu w nocy,
żeby wypátrowáli ziemię.
5. Y posła! król-Jerycho do Ráháb,
mówiąc:
y wiedź męże , którzy
przyszli do ćiebie, y weszli do dmnn
twego: bo szpiegówie sa, y wszytkę
źiemie wypátrówáé przyszli.
4- A wźiąwszy niewiasta męże
skryła, y rzekła: Znam sie do tego,
przyszli do innie, álein nie w iedźialá skąd byli:
5. A gdy bramę zamykano, gdy
iuż było ciemno, y oni záraz wy
szli, niewiém gdźie poszli: gońcie ie
prędko, á poimaćie ie.
6. A ona ie wwiódła ná altáne
domu swego, y nakryła ie paźdźierzem lnu, które tam było.
7. A ći którzy byli posláni, śćigali ie dróga, która wiedźie do brodu
Jordanu: á gdy oni wyszli, wnet
zámkniono bramę.
8..leszcze bylinie zasnęli, którzy
sie kryli , á oto niewiasta wstąpiła
do nich, y rzéklá:
9. Wiem, że Pan dał wam źiemie:
ábowiém przypadł strach wász ná
nas, że zemdleli wszyscy obywatele
źiemie.
10. Słyszeliśmy, że Pan wysuszył
wody morzá czerwonego ná weszcié
wászé. kiedyśćie wyszli z Aegyptu,
y cośćie uczynili dwiema królóm Amorrheycz) ków, którzy byli zá Jor
danem: Sehon y Og, któreśćie pobili.
11. A to słysząc polękaliśmy sie,
y zemdlało serce nászé, y nie ostał
sie w nas duch ná przyszćie wászé:
bo Pan Bóg wász sam iest Bóg ná
niebie wzgórę, y ná źiemi nisko.
12. Przełóż teraz przyśiężćie mi
przez Páná, iż iakóm ia nád wámi
użyła miłośierdźia, tak y wy abyśćie
uczynili z domem oycá moiégo:y
dayćie mi znák pewny,
13. Ze zachowaćie żywo oyca me
go y matkę, braćia y śiostry moie, y
wszytko co ich iest, á wyzwolićie
dusze nászé od śmierći.
14- Którzy odpowiedźieli iéy: Du
sza nászá niechay 1 ędźie za was ná
śmierć : wszakże ieśli nas nie wy
dasz. A gdy nam Pan da źiemie,
okażemy nad tobą miłosierdzie y
prawdę.
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15. Spuściła ie tedy ná powrozie
z okna, bo dóm iéy był przy murze.
16. Y rzéklá im: V\ stapćie ná gó
ry, áby snąć was 'nie potkali wracáiacy sie: á tám sie kryyćie przez
trzy dni, aż sie wrócą, á tak poydźiećie dróga wasza.
17. Którzy rzekli do niéy Będźiem
wolni od téy przyśięgi , którąś nas
poprzyśięgła :
18. Ieśli gdy wnidziemy do téy
źiemie, znakiem b< dźie ten pow ró
zek czérwon y, á uwiażesź go w oknie,
z któregoś nas spuściła: á oycá twe
go y matkę, y braćia, y wszytkę twą
rodźine zgrómadźisz do domu sw ego.
19. kto ze drzwi domu twego
wynidźie , krew iego będźie ná główę iego,'á my będźiem niewinni.
Ale krew wszytkich, którzy z tobą
w domu będą, obr.óći sie ná głowę
nasze, ieśli sie ich kto dotknie.
20. Ale ieśli nas będźiesz chćiała
wydać, y tę mowę obiawić, będźiem.
wolni od téy przyśięgi, którąś nas
poprzyśięgła.
2 u A oná odpowiedziała: lakośćie
rzékli , ták niechay będźie. \ puś
ciwszy ie aby poszli, jiwiazálá po
wrózek czerwony w oknie.
22. A oni idąc przyszli do gór, y
mieszkali tám przez trzy dni, aż sie
wróćili ći którzy gonili: bo nászukawszy sie po wszytkich drogách,
nie naleźli ich.
23. Którzy gdy weszli w miasto,
wróćili sie, y zstąpili szpie'gowie z
góry: á przeprawiwszy sie przez
Jordan przyszli do Jozuégo syná \un
y powiedzieli mu wszytko, co sie iin
było przydało:
24. Y rzekli: Dał Tan wszytkę te
ziemię w ręce nászé, y upadli od
strachu wszyscy obywatele iéy.

ROZDZIAŁ III.
Mocą d dziwem osobliwym od T>ogd Jordan wysechł, y tdk lud Izrael
ski przeszedł do źiemie obićcdney.

1. Wstawszy tedy Jozue w nocy,
ruszył sie z obozem : á wyćiagnawszy z Selim, przyszli do Jordanu
on y wszyscy synowie Izraelowi, y
mieś,.káli tám trzy dni.
2. Któré gdy minęły, przeszli wo*
źniowie przez pośrzod •bozu,
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5. "Woláiac y mówiąc : Gdy uyźrzyćie skrzynię przymierza Páná
Bogá -wászégo, y kaplany rodu Lewitskiégo niosące ią, wy sie též ruszćie, á idźcie zá idąęemi wprzód:'
4- A niechay hędźie plac między
wámi á między skrzynia ná dwá
tyśiaca łokiet: abyśćie zdáleká mogli
widzieć, którą drógą iśdź macie:
bośćie przed tym nią nie chodzili: á
strzeżcie sie, abyśćie sie nie przybli
żali do skrzynie.
5. Y rzekł Jozue do ludu : Po
świećcie sie: bo iutro Tan uczyni
rnieázy wámi cudá.
6. Y rzekł do kapłanów: Weźmićie skrzynię przymierza , á idźćie
przed ludem: Którzy czyniąc dosyć
roskazániu, wzięli, y szli przed ni
mi.'
*
7. Y rzekł Pan do Jozuego: Dźiś
ćię pocznę wywyższać przede wszyt
kim Izraelem: áby wiedźieli, iż iákom był z Moyzészem, lákem iesty
z tobą.
8. A ty roskaż kapłanom, którzy
niosą skrzynię przymierza, á rzecz
im: Gdy wniśźiećie w część wody
Jordanu, stańcie w niéy.
9. Y rzekł Jozue-do stnów Izráe
lowych: Przystąpcie sám, á słuchayćie słowa Páná Bogá wászégo,
10. Y zaś: Po tym , pry, poznacie,
że Pan Bog żywiący iest w pośrzo
dku was , y wytraci przed oczyma .
wászémi Cliánáneyczyká, y Helheyczyká, Heweyczyká, y Pherezeyczyká , Gergezeyczyká též y Iebuzeyczyká, y Amorrheyczyká.
11. Oto skrzynia przymierza Páná
wszéy źiemie póydźie przed wámi
przez Jordan.
(
12. Nagotuyćiesz dwanaśćie mę
żów z pokolenia Izráelowégo : po
iednému z każdego pokolenia.
15. A gdy położą stopy nóg swo
ich kapłani, którzy niosą skrzynię
Páná Bogá wszéy źiemie w wodźie
Jordanowéy: wody któré są po nižéy,
zbieżą y opádna : á któré powyssz
idą, w iednéy kupie sie zastanowią.
14- Wyszedł tedy lud z namiotów
swych, áby przeszedł Iordan: á ka
płani którzy nieśli skrzynię przy
mierza, szli przed nim.
15. A gdy oni weszli w Jordan, á
nogi ich w części wody omoczoné
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były (á Iordan brzegi łoża swego
czásu żniwa był napełnił)
16. Stanęły wody zciekáiacé , ná
iednym mieyscu, y iáko górá podno
sząc sie widźianó były daleko od
miástá, któré zową Adom, aż do
mieyscá Sárthán : á któré były ni
ższe, do morzá pustynie, (któré te
raz martwym zową) spłynęły, aż do
szczętu ustały.
17. A lud szedł ná przećiwko Jery
chowi: á kapłani,którzy nieśli skrzy
nię przymierza Pańskiego, stáli ná
sucbéy źiemi w pośrzód Iordanu
przepasani , áž wszytek lud przez
suché łoże przecliodźił.

ROZDZIAŁ IV.
/Wyniesiono dwanaście kamieni ze
śrzodku Jordanu nu pamiątkę potom
nym czasom, a drugą dwanaście we
śrzodku tozyskd Jordanowégo po
stawiono.

1. Którzy gdy przeszli, rzekł Tan
do lozuego:
2. Obierz dwunaśćie mężów, po
iednému z każdego pokolenia:
3. A roskaż im, áby wźięli z po
śrzodku łoża Iordanu , gdzie stały
nogi kapłanów, dwanaśćie natwárdszych kamieni, któré położycie ná
mieyscu obozu, gdźie rozbiiećie na
mioty téy nocy.
4. Y wezwał Jozue dwunaśćie mę
żów , któré wybrał z synów Izráe
lowych po iednému z każdego po
kolenia ,
5. Y rzekł do nich: Idźćie przed
skrzynię Páná Bogá wászégo do po
śrzodku Jordaná, á wynieście ztám
tad każdy po iednym kamieniu ná
ramionach waszych, według liczby
synów Izráelowych:
6. Aby był znak w pośrzód was:
á gdy was będą pytać synowie w.iszy
iutro , mówiąc : Co znaczy kamie
nie ?
7. Odpowiecie im: Ustały wody
Jordanowé przed skrzynią przymie
rza Pańskiego, gdy szła przezeń: y
dla tego położono té kámienié ná
pamiątkę synów Izráelowych, áž ná
wieki.
8. Uczynili tedy synowie Izraelo
wi ták iáko im roskazał Jozue, nio
sąc z pośrzodku Jordanowégo łoża
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dwanaście kamieni, iáko mu był
Fan roskazał, według liczby synów
Izráelowych, áž ná mieysce, ná
którym sic obozem położyli f y tám
ie pokładli.
g. Drugie lóż dwanaśćie kamieni
położył .Jozue ná śrzód łoża Jordahu,
-kędy stali kapłani , którzy nieśli
skrzynie przymierza : y są tám áž
do teráznieyszégo dniá.
10. A kapłani, którzy nieśli skrzy
nię, stali w pośrzód Jordanu, áž sie
wypełniło wszytko, cp Jozuému że
by mówił do ludu, przykazał był
Pan , y powiedział mu Moyzész. Y
spieszył sie lud, y przeszedł.
n. A gdy wszyscy przeszli, prze
szła y skrzynia Pańska, y kaplani
szli przed ludem.
12. Synowie též Ruben, y Gad, y
pół pokolenia Mánásse, szli zbtoyno
przed synami Izráelowymi, iáko im
był Moyzész przykazał:
15. Y czterdźieśći tyśięcy ludzi
walecznych, ufcámi, y klinami szli
po równinách y polách miástá Je
rycha.
14* Onégo dniá uwielbił Pan Jozuégo przedewszyslkim Izraelem ,
áby sie go bali, iáko sie bali Moy
zészá póki żył.
15. i rzekł do niego.
16. Przykaż kapłanóm , którzy
niosą skrzynię przymierza, áby wy
stąpili z Jordanu.
17. Który przykazał im, mówiąc:
Wystąpćie z Jordanu.
18. A gdy wystąpili niosąc skrzy
nię przymiérza Pańskiego, y sucha
źiemie deptać poczęli , wróciły sie
wody Jordanu do łoża swego, y pły
nęły iáko przed tym zwykły były.
19. A Jud wyszedł z Jordanu dzie
siątego dniá miesiąca pierwszego, y
położyli sie obozem wGálgálácli ná
wschodnią stronę miástá Jerycha.
20. Dwanaśćie też kamieni, któ
re z Jordanowégo łoża wzięli byli,
postawił Jozue w Gálgálách ,
21. Y rzekł do synów Izráelo
wych: Kiedy spytąią synowie wászy
jutro oyców swych, y rzeką im: Co
znaczy to kamienie?
22. Nauczyćie ich, y rzeczećie:
Przez suché łoże przeszedł Izrael
Jordan ten :
23. Gdy osuszył Tan Bóg wász
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wody iego przed oczymá wászémi
ażeśćie przeszli:
24. lako był piérwéy uczynił ná
czerwonym morzu , któré osuszył
ażeśmy przeszli :
25. Aby poznały wszytkié narody
źiemskió przemocną rękę Pańską,
á żebyśćie sie y wry bali Páná Bogá
wászégo po wszytek czás.
ROZDZIAŁ

V.

Polekali sie Chdndneyczyikoiuie, ob
rzezują sie izrdélczykowie, Phase
przeszćia obchodzą, ustała Manna,
.Anioł Pański sie ukazał Josuemu.

1. Gdy tedy usłyszeli wszyscy kró
lowie Amorrheyczyków, którzy mie
szkali zá Jordanem ku zachodu sło
ńca, y wszyscy królowie Chánáán,
którzy dźierżeli bliskie wielkiego
morzá mieyscá , że wysuszył Pan
w ody Jordanowé przed syn mi Izráe
lowymi , aż przeszli: upadło serce
ich, y nie został w nich duch, boiących sie weszćia synów Izráelo
wych.
2. Tego czásu rzekł Tan do Jozuego: Uczyń sobie noże kamienne
á obrzezéž powtóré syny Izráelowé.
3. Uczynił co Pan kazał, y obrze
zał syny Izráelowé ná pagórku
odrzézków.
4. A tá iest przyczyna wtórégo obrzezánia: Wszytek lud, który wy
szedł z Aegyptu płći męzkiey, wszy
scy/woienni mężowie pomarli na
puszczy , przez bárzo wielkie krą
żenie drógi , którzy-.wszyscy byli
obrzezani.
5. A lud, który sie urodził ná
puszczy,
6. Przez cztćrdźieśći lat drógi bár
zo szérokiéy pustynie, był nieobrzezány: áž wymarli ći, którzy niesłucháli głosu Pańskiego, y którym
przedtym przyśiągł był, żeby im nie
ukazał ziemię mlekiem y miodem
płynącą.
7. Tych synowienástapili námieysce oyców;, y od Jozuégo obrzezani
są: ponieważ iáko sie urodzili, w
odrzezku byli , áni ich żaden ná
drodze był obrzezał.
8. A gdy byli wszyscy obrzezani,
mieszkali ná tymże mieyscu obozu,
áž sie wygoili.
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g. Y rzćkł Pan do Jozuégo : Dźi
śia zdiąłem z was zelżywość Aegyptską. Y nazwano imię onégo
mieyscá Gálgálá, áž do dniá teraznieyszégo.
10. Y mieszkali synowie Izraelo
wi w Gálgálách, y czynili Pháse
czternastego dniá miesiąca ku wie
czoru ná polach lerycho:
11. Y iedli zboże źiemie drugiego
dniá, przásny chléb y pražmo tegóż
roku.
12. Y przestała HJánná, skoro po
częli ieść zbože źiemie, áni używali
więcey synowie Izraelowi onégo po
karmu , ále iedli ze zboža źiemie
ťhánáneyskiéy roku tego.
13. A gdy Jozue był nápolu mia
sta Jerycha, podniósł oczy, y uyźrzał
męża stoiącćgo* • przećiwko iemu ,
dzierżącego dobyły miecz, y szedł do
niego, y rzćkł: Nasześ, czyli nie
przyjacielski?
14- A on odpowiedźiał: Nie: alem
iest Hetman woyská Pańskićgo, y
terazem przyszedł.
15. Upadł lozue twarzą ná źiemie,
y pokłoniwszy sic rzeki: Co Pan
móy mówi do sługi swego?
16. A on: Zzuy, pry, obuwie twoie
z nóg twoich: bo mieysce, ná któ
rym stoisz, święte iest. Y uczynił
lozue iáko mu było roskazano.

ROZDZIAŁ VI.
O dobyćiu y sadzeniu, miasta Je
rycho: o zachowania Pidhab niewia
sty, y przekle.ctwo miasta lego.
1. A Jerycho zámknioné było, y
opatrzone dla boiaźni synów Izrae
lowych, y żaden wyniśdź nieśmiał
ńbo wniśdź.
2. Y rzekł Pan do Jozuego: Otom
dał w ręce twe Jerycho, y królá ie
go, y wszytkié męże mocné.
5. Obchodźcie miasto wszyscy
mężowie waleczni raz ná dźień: á
ták czynić będźiećie przez sześć
dni.
4- A śiódmćgo dniá kapłani nie
chay wezmą śiedm trąb, których używaią w Jubileusz, á niech idą
przed skrzynią przymierza, y śiedm
kroć obćydźiećie miásto, á kapłani
będą trąbić w trąby.
5. A gdy zabrzmi głos trąby dłuż
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szy y drobnieyszy, y w uszach sie
a aszych rozlegać będźie, krzyknie
wszytek lud okrzykiem wielkim, á
u pádná z gruntu mury mieyskić, y
wnidźie káždy w miásto tym mieyscem, przećiw któremu stał.
6. Wezwał tedy Jozue syn Nun
kapłanów, y rzćkł do nich: Weźmićic skrzynię przymierza, á śiedm
innych kapłanów niechay wezmą
śiedm trąb Jubileuszów, á niech idą
przed skrzynia Fańską.
7. Do ludu též rzćkł: Idźcie, á obćydźćie miásto, idąc zbroyni przed
skrzynią Pańską.
8. A gdy slowá skończył Jozue, y
śiedm kapłanów śiedmią trąb trąbili
przed skrzynią przymiérza Tańskie
go, A
g. Awszytko woysko zbroynć szło
wprzód, ostatek ludu pospolitego
szło zá skrzynią, á trąbienie sie po
wszech mieyscách rozlegało.
10. A przykazał był Jozue ludowi,
mówiąc: Nie oędźiećie wołać, áni usłyszan będźie glos w ász, áni żadna
mowá z ust waszych nie wynidźie,
áž przydźie dźień, którego wam rze
kę: Wołayćie, á krzyczcie.
11. Ob.chodźiła tedy skrzynia Pán
ská miásto raz ná dźień, á wróćiwszy sie do obozu, zostálá tám.
12. Gdy tedy Jozue wstał w nocy,
wźięli kapłani skrzynię Pańską,
15. Yr śiedm z nich śiedm trąb,
których w Jubileuszu užywáia, y
szli przed skrzynią Pańską chodząc
y trąbiąc, á lud zbroyny szedł przed
niirii, á ostatek ludu pospolitego szło
zá skrzynią á trąby sie rozlegały.
14- Y obeszli wtórégo dniá miásto
ieden raz, y wróćili sie do obozu.
Ták czynili przez sześć dni.
j5. A dniá śiódmćgo wstawszy
ráno, obeszli miásto iáko sporządzo
no było, śiedm kroć.
16. A gdy zá śiodmyin obeszćićm
trąbili kapłani w trąby, rzćkł Jozue
do wszytkiégo Izráelá: Krzyczcie,
bo wam Pan dał miásto:
17. Y niech to miásto będźie Anathemá y wszytko co w nim iest Pá
nu: sámá Háháb nierządnica, niech
zostanie żywa, ze wszytkimi, którzy
są z nią w domu: ábowiém zataiła
posly, którćśmy byli posłali.
18. A wy sie ostrzćgayćie, abyśćie
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z tych rzeczy, o których roskazano,
niczego nie tykali, y bylibyście win
ni przestępstwa, á wszytek obóz Izráelski byłby pod grzechem y za
mieszany.
ig. A cokolwiek będźie złota y
srebra, y naczynia miedzianego y
želazá: to Pánu niechay będźie po
święcono , do skarbów iego odło
żone.
20. Gdy tedy wszytek lud krzyczał,
á w trąby trąbiono, skoro w uszach
m nostwá głos y trąbienie zábrzmiálo,
natychmiast múry upádly: y wszedł
każdy przez mieysce, któré przećiw
niemu było, y wźieli miasto,
21. Y pobili wszytko co w nim
było, od inęża aż do niewiasty, od
dźiećięćia aż do starego. Woły
też y owce y osły wszytkie pászczéką miecza pobili.
22. A dwiema mężom, którzy
szpiegami byli posláni, rzekł Jozue:
Wn idźćie do domu niewiasty nierzą
dnice, á wywiedźćie ią,y wszytko
co iéy iest, iakośćie iéy przysięgą
potwierdźili.
23. Y wszedszy mlodźieńcy, wy
wiedli Ráháb y rodźice iéy, y bracią
też. y wszytek sprzęt y národ iéy, y
zá obozem Izráelowym kazali mie
szkać.
24. A miasto, y wszytko co w nim
było, zapalili, oprócz złotay srébrá,
y naczynia miedźianego y żelaza,
któré do skarbu Pańskiego oddali.
25. Lecz Ráháb nierządnicę y dom
oycá iéy, y wszytko co miała, zo
stawił żywo Jozue, y mieszkali w
pośrzodku Izraela, aż do teráznieyszégo dniá: dla tego że zátáilá posły,
któré był posłał, áby wyszpiegowáli
Jerycho.
26. Onégo czásu wydał klątwę
Jozue, mówiąc: Przeklęty mąż przed
ránem, któryby wzbudźił, á zbudo
wał miasto Jerycho. Ná pierworod
nym swym niech założy grunty ie
go, á ná ostatecznym z dźieći niech
postawi bramy iego.
27. Y był Pan z Jozuem, á imię
go rozsławiło sie po wszytkiéy źie
mi.
ROZDZIAŁ VII.
Std/d sie porazkd ludu Isrdélskiégo
u miasta, Hay, dla krddźiezy rzeczy
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przeklętych. Sposob idko sie o zfodźieiu dowiedzieli, y karanie iego.
1. A synowie Izraelowi przestą
pili przykazania, y przywłaszczyli
z przęklęctwa. BoAchansyn Chármi, syna Zábdi, syná Záře z pokole
nia Juda, wziął nieco z rzeczy prze
klętych : y rozgniewał sie Pan ná sy
ny ízráelowé.
2. Y gdy posłał Jozue z Jerycha
męże przećiwko. Háy, któré iest po
dle Bethawen, ná wschód ná stronę
miasteczka Bethel, rzekł im: Idźćie,
á wypatruyćie źiemię. Którzy czy
niąc dosyć roskazániu wypatrzyli
Háy.
3. A wróciwszy sie rzékli mu:
Niechay nie ciągnie w szytek lud, ále
dwá ábo trzy tyśiące mężów niech idá, á zgładzą miasto: czemu wszy
tek lud próżno trudźić sie ma prze
ćiw trosze nieprzyiaćioł?
4- Ciągnęło tedy trzy tyśiące waleczników. Którzy wnet tył poda
wszy,
5. Poráženi są od mężów miástá
Háy, y poległo z nich trzydźieśći y
sześć mężów: y gonili ie nieprzyiaćiele od bramy aż do Sábárim, y bili
ie ućiekaiące z góry: y ulękło sie
serce ludu , y rozpłynęło sie iáko
wodá.
6. A Jozue rozdarł odźienie swoię,
y padł ná twarz ná źiemię przed
skrzynią Pańska aż do wieczora, ták
sam iáko y wszyscy starszy Izraelo
wi: y pos} pali prochem głowy swoię,
7. Y rzekł Jozue: Ach Panie Bo
że, ná coś chćiał len lud przewieśdź
przez rzekę Jordan, żebyś nas wydał
w ręce Amorrheyczyká, y wygładźił?
O bychżeśmy byli, iakośmy poczęli,
mieszkali zá Jordanem.
8. Jlóy Panie Boże, ęo rzekę, wi
dząc Izraela nieprzyiaćiołóin swym
tył podáiacégo?
g. Usłyszą Chánáneyczykowie, y
wszyscy obywatele źiemie, á społe
cznie sie skupiwszy, obtoczą nas,y
wygładzą imię nászé z źiemie, á cóż
uczynisz wielkiemu imieniowi twe
mu?
10. Y rzekł Pan do Joziiego:
W stań, przecz leżysz twarzą ná źie
mi?
11. Zgrzeszył Izrael, y przestąpił
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przymierze moie:y wzięli z przeklęctwá, y pokrádli y skłamali, y skry
li między naczyniem swoim.
12 Ani bedźie mógł ostać Izrael
przed nieprzyjaciółmi swymi, y bę
dzie ućiekał przed nimi: bo spluga
wiony iest przeklęctwein: nie będę
dáléy z wámi, áž wyniszczycie lego,
który grzechu tego winien iest.
13. Wstań poświęć lud, á rzécz
im: Poswięććie sie ná iutro. To bo
wiem mówi Pan Bóg Izráelów:
•.Przvklectwo w pośrzód Ciebie iest
Izraelu: ^e będźieśz mógł śtać przed
nieprzyiaćiółmi twymi, aż będźie
wygładzon z ciebie, który sie tym
grzechem splugawił.
14. 'A przystępować będźiećie rá
no każdy według pokolení waszych:
á którekolwiek pokolenie lós naydźie, przystąpi według plemion swo
ich, á plemię według domów, á dóm
według mężów.
15. A ktokolwiek sie w tym grze
chu naydźie, spalon będźie ogniem
ze wszytką maiętnośćia swą: iż
przestąpił przymierze Pańskie, y uczynił niegodną rzecz w Izraelu.
16. A ták Jozue wstawszy rano,
przywiódł Izraela, według pokolenia
ich, y nálázlo sie pokolenie Juda.
17. Które, gdy wedle fámiliiéy
swéy przywodzono, nálázlá sie fa
milia Zare. Tę też podomiech przy
wodząc, nálazl Zábdi
18. Którego dóm podźieliwszy ná
káždégo męża, nalazł Achán syná
Ch ármi, syná Zábdi, syná Záře, z
pokolenia Judá.
19. Y rzékl Iozue do Achána: Sy
nu móy, daV chwałę Pánu Bogu Izráelowému, á wyznay, y powiédz
mi coś uczynił, nie tay.
20. Y odpowiedział Achán Jozueinu, y rzekł mu: Prawdźiwiein ia
zgrzeszył Pánu Bogu Izráelowemu,
y ták á tákem uczynił.
21. Uyźrzałem bowiem między
korzyśćią płaszcz karmazynowy bá
rzo dobry, y dwieście syklów srébrá,
y pręt złoty, pięćdźieśiąt syklów
ważący, y ułakomiwszy sie wźiąłem, y skryłem w źiemi przećiw
pośrzodku namiotu mego, y srebrom
wykopawszy źiemie zakrył.
22. Posłał tedy Jozue sługi, któ
rzy hieżawszy do namiotu iego, ná-
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leźli wszytkié rzeczy skryté ná onymże mieyscu, y srebro pospołu.
2ó. Y wźiąwszy z namiotu przy
nieśli ie do Jozuégo y do wszytkich
synów Izráelowych, y porzućili
przed Pánem.
24 Wźiąwszy tedy Jozue Achaná
syná Záře y srebro y płaszcz, y pręt
złoty, syny též y córki iego, woły, y
osły, y owce, y sam namiot, y wszy
tek sprzęt (y wszytek Izrael z nim)
wiedli ich do doliny Achor.
25. Kędy rzeki Jozue: lżeś nas
potrwożył, niechże ćię wytraći Pan
tego dniá. Y ukamienował go wszy
tek Izrael: y wszytko co było iego
ogniem spalono.
26. Y zgromadzili ná nim wielią
kupę kamienia, która trwa aż do
dnia dźiśieyszego, y odwróciła sie
zápálc/.ywość Tańska od nich: Y na
zwano imię miejsca <*nego, Dolina
Achor aż po dźiś dźień.
ROZDZIAŁ VIII.
Dobyli miastu Hdy, królu obieli
li, zbu oivuíi o/larz kamienny, Deutoronom Kśiesi' nd kamieniu rzezą, d
ludu b/ogos/divieústwo ddno.

1. Y rzekł Pan do Jozuégo: Nie
bójśie, áni sie lękay: weźmi z sobą
wszystek lud woienny, á w stawszy
ćiagni do miástá Ilay Otom dał w
rękę twoie królá iego, y lud, y
miasto, y źiemie.
2. Y uczynisz miastu Ilay y kró
lowi iego, iakoś uczynił Jerychowi
y królowi iego: á korzyść y wszy
stko bjdło rozbierzćie sobie: Zasadź
zasadzkę miastu zá nim.
5. Y wstał Jozue y wszytko woysko waleczników z nim, aby Ciągnę
li do Ilay: á wybrawszy trzydźieśći
tyśięcy mocnych mężów posłał nocą,
4. Y roskazał im mówiąc: Ucyńćie zasadzkę zá miastem: áni odcho
dźcie dáléy: y będźiećie wszyscy go
towi.
5. A ia y ostatek ludu, który zem
ná iest, przystąpimy z czoła prze
ćiw miastu. A gdj wynidą przećiw
nam : iakośmy przed tym uczynili,
ućieczeiny, y tył podamy:
6. Aż goniący opodal od miástá
zaćiagną sie: ho będą rozumieć, że
uciekamy iáko piérwéy.
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7. A ták gdy my będźiem ućiekać
á oni gonić: wstaniecie z zasadzki,
y burzyć będźiećie miasto, y da ie
Tan Bóg wasz w ręce wászé.
8. A wźiąwszy zapalćie ie, y ták
wszystko uczyńćie iákom roskazał.
9. Y odprawił ie, y poszli ná miey
sce zasadzki, y usiedli między Bethel y Hay, ná zachodnia stronę
miástá Hay: á Jozue nocy oiiey zo
stał w pośrzodku ludu.
10. 1 wstawszy ráno uszykował
towarzysze, y szedł z starszymi ná
czele woyská, obtoczony posiłkiem
waleczników.
11. A gdy przyszli y przystąpili
przećiw' miastu, stanęli ná północney stronie miasta, między którem á nimi była dolina w po
śrzodku.
12. A obrał był pięć tyśięcy mę
żów, y położył ie ná zásad/ce mię
dzy Belliel y Hay, z zachodney stro
ny tegóż miástá:
15. A inne wszystko woysko ku
północy sie szykowało, ták iż osta
teczni onégo ludu, zachodney strony
miástá dosięgali. Szedł tedy Jozue
nocy onéy, y stanął w pośrzodku
doliny.
14 Co gdy uyźrzał król Hay, po
spieszył sie ráno, y wyszedł ze
wszystkim woyskiem miástá, y
obrócił szyk ku puszczy, nie wie
dząc, że w tył zataiła sie zasadzka.
15. A Jozue y wszystek Izrael ustąpił z mieyscá, zmyślając boiaźń,
y ućiekńiąc dróga pustynie.
16. A oni ok rzyk uczyniwszy spo
łem, y ieden drugiemu serca dodaiąc,
pogonią uczynili zá nimi.
17. A gdy odeszli od miástá á nie
został y ieden w mieście Hay y Bethel, któryby nie gonił Izráelá (iáko
byli wybiegli zostawiwszy miástá
otworzone)
18. Rzekł Pan do Jozuégo: Po
dnieś puklerz, który w ręce twóy
iest przećiw miastu Hay, bo ie to
bie dam.
19. A gdy podniósł puklérz prze
ciwko miástu, zásadzká która sie
była zataiła powstała záraz: yubieżawszy miásto wzięli y zapalili ie.
20 A mężowie miástá. którzy go
nili lozuego, oheyźrzawszv sie á
uyźrzawszy dym miasta že aż da
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nieba wstępuie, nie mogli dáléy tám
y sam sie rozbieżećt zwłaszcza, że
ći którzy wr komo ućiekali y mieli
sie ku puszczy,przećiwko goniącym
mężnie sie zastawili.
21. A widząc lozue y wszytek Izráel, że miásto wzięto, á że dym z
miástá wychodził, wróćiwszy sie
poraźił męże Hay.
22. Bo też y oni, którzy byli wzię
li y zapalili miasto, wybieżawszy z
miástá przećiw swoim, ięli bić nie
przyjaciele w pośrzodku zámknioné.
Gdy tedy z obu stron nieprzyjaciele
bito, ták iż żaden z ták wielkiego
ludu nie uszedł;
20. Królá též miástá Háy pojmali
żywo, y przywiedli do lozuego.
24. A ták gdy byli pobići wszyscy,
którzy Izráelá ćiągnacćgo ku pusz
czy gónili, y ná tymże miejscu od
miecza polegli, wróćiwszy sie syno
wie Izraelowi, zburzyli miásto. «
2Ó. A było tych, którzy tego dniá
polegli, od męża aż do niewiasty,
dwanaśćie tysięcy człowieka wszy
tkich miástá Háy.
26. A lozue nie spuśćił ręki swéy,
która był wzgórę podniósł, trzyma
jąc puklerz, aż pobito wszytkié oby-r
wátele Háy.
27. A bydło y korzyść miástá po
dzielili między śię synowie Izrae
lowi, iako był Pan przykazał lozuemu.
28. Który zapalił miásto y uczy
nił z niego mogiłę wieczną:
29. Królá też iego obieśił ná szu
bienicy aż do wieczora ydo zacho
du słońca. Y przykazał - lozue y
zięto trupa iego z krzyża y porzuci
li w samym weszćiu miasta, nákładszy nań wielką kupę kamienia,
która trwa aż do dniá dźiśieyszego.
30. Tedy lozue zbudował ołtarz
Pánu Bogu Izráelowemu na górze,
Hebál:
_ ’
51. Iáko był przykazał Moyzész
sługa Pański synom Izráelowym, y
napisano iest w kśięgach zakonu
Mbyzészowégo: á ołtarz z kamienia
nieciosánégo, którego sie żelazo
nietknęło: y ofiarował ná nim cało
palenia Pánu, y ofiarował ofiáry zapokoy né:
02. Y napisał náekámieniách po
wtórzenie práwá zakonu Mojzeszo-
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wszylkiému Izraelowi: Z dálekiéy
źiemie przyszliśmy, pokóy z wami
uczynić pragnąc. Y odpowiedzieli
mężowie Izraelscy do nichy rzekli:
7 Byśćie snadź w źiemi, która
nam lósem należy, nie mieszkali, y
niemoglibyśmy z wámi przymierza
uczynić.
8. A oni do Jozuógo: Słudzy, pry,
twoi iesleśmy. Którym rzekł Jozue:
Cośćie wy wżdy zacz? y zkądeśćie
przyszli?
9. Odpowiedzieli: Z źiemie bárzo
dálekiéy przyszli słudzy twoi do ćie
bie w imię Páná Bogá twego: Bo
śmy słyszeli sławę mocy iego, wszy
tko co uczynił w Aegyptcie,
10. Y dwiema królom Amorrheyczyków, kiórzy byli zá Jordanem,
Sehonowi królowi Hesebon, y Og
królowi Bázán, który był w Astárolłi:
11. Y rzekli nam starszy y'wszy
scy' obywatele źiemie nászéy: WeROZDZIAŁ IX.
źmićie w ręce żywności dla bárzo
Gdbuonlfowie uczyniwszy postać dálekiéy drógi, á zabieżćie im y mó
ddlekiey drógi, y zwiodszy Josue swą wcie: Słudzy wászy iesteśmy, uczyńprzysięgą, zdchowcili żywot swoy, ale ćie z námi przymierze.
12. Olo chléb, gdyśmy. wyszli z do
ie przedslę na posługę synom Izrael
mów naszych żebyśmy szli do waS,
skim zawiązano,
ćiepłyśmy wzięli, teraz sie zsecbł y
1. Co gdy usłyszeli, wszyscy kró pokruszył sie od wielkiéy starości.
lowie zá Jordanem, którzy mieszkali
13 Łagwice winne noweśmy na
po górach y po polach ná pomorzu pełnili, le^pz sie popękały, y popróy brzegu wielkiego morzá, ći też ły szaty, y boty, klóreśmy oblekli, y
którzy mieszkali przy Libanie, Ile- które ná nogach mamy, dla dálekoteyczyk, y Amorreyczyk, Chánáney- śći dłuższey drogi wytarły sie, á le
czyk, Pherezeyczyk, y lleweyczyk, y dwie nie oblećialy.
Jebuzeyczjk,
14» Przyięli tedy z żywnośći ich,
2. Zebrali sie pospołu, áby wal á ust sie Pańskich nie pytali.
czyli przećiw Jozuemu y Izraelowi
15. Y uczynił Jozue z nimi pckóy,
iednym sercem y iedną wola.
y postanowiwszy przymierze obie
3. Ale ći którzy mieszkali w Gá- cał, że nie mieli bydź pobici: Ksią
báonie, słysząc wszytko co uczynił żęta też ludu przyśięgli im.
Jozue, Jerycho y Hay:
16. A po trzech dniach po uczy
4. Y chytrze myśląc nahráli sobie nieniu przymierza, usłyszeli że bli
żywności, staré wory ná osły wło sko mieszkali, á między nimi bydź
żywszy, y łagwice skórzáné winné mieli.
podarte y pozszywane,
17. Y ruszyli obóz synowie I5. Y boty bárzo wiotche, któré ná zráelscy, y przyciągnęli do ich miast
znak starośći łatami zszyte były, ob trzeciego dniá, których té są imiona:
leczeni w odzienie stare: chléb też, Gaháon, y Kaphirá, y Beroth, y
który ná podróżna strawę nieśli, by ł Kariáthiárim.
twardy, y w kęsy podrobiony:
18. Y nie pobili ich, przeto że im
6. Y przyszli do Józi égo, który byli przysięgli kśiazęta ludu w imię
ná ten czás mieszkaj w obozie w Pana BogáIzraelskiego. Szemrał te
Gálgáli, y rzekli mu y społem dy ws y lek gmin przećiwr kśiążęlóm.
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we'go, który on był sporządźił przed
syn mi Izrael owy mi.
33. A wszystek Jud, y starszy, y
książęta, y sędziowie siali po obu
stron skrzynie przed oczyma káj ła
nów, którzy nosili skrzynię przy
mierza Pańskiego, iáko przycho
dzień, lák y. obywatel. Połowica ich
Jiodle góry Gáryzým, á połowica po
le góry Ile bál, iáko był przykazał
Moyzész sługa Pański. A naprzód
błogosławił ludowi Izráelowemu.
34. Potym czytał wszytkie słowa
błogosławieństwa, y przeklęctwa, y
wszy tko co napisano w księgach za
konu.
35. Nic z tych rzeczy, któré Moy
zész był kazał, nie opuścił niedotknionégo: ále wszytko powtórzył
przedewszy tkim zgromadzeniem Izraelowym , przed niewiastami y
dziatkami, y przychodniami, którzy
mieszkali między nimi.
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'9-. Którzy im odpowiedzieli:
Przyśię gliśmy im w imię Páná Bogá Izrael o w ego á przeto sie ich
tknąć niemożemy.
20 Ale to im uczynimy: Niech
zachowani będą áby žyli, by sie ná
nas gniew Pański nie wzruszył, ieślibyśmy krzywoprzyśięgli:
21. Ále ták, niech żywo zostaną,
áby ná potrzeby wszystkiego po
spólstwa drwa rąbali y wodę nosili.
A gdy to mówili,
22.7awołał Jozue Gábáonczyków,
y rzekł im: Czemuśćie nas zdrada oszukać chćieli,. żeśćie powiedzieli:
bárzo daleko od was mieszkamy,
gdyż w pośrzodku nas iesleśćie?
2.3 A przetóż pod przeklęctwein
będźiećie, á nie ustanie z narodu
waszego drwa rąbiący, y wodę no
szący do domu Bogá mégo.
24- Którzy odpowiedzieli: Oznaymiono nam sługom twoim, że obie
cał Pan Bóg twóy Moyzészowi słu
dze swemu, żeby podał wam w szy
tkę źiemie, y wytrać ił wszystkie
obywatele iéy. Zlękliśmy sie- tedy
bárzo, y opatrzyliśmy duszé nászé,
wászym strachem przypędzeni, y
teyeśmy rády użyli.
25. Á teraz w ręce twoiéy iesteśmy, coć sie zda dobrego y słuszne
go, czyń z námi.
26. Uczynił tedy Jozue iáko był
rzekł, y wybawił ie z ręku synów
Izráelowych, żeby ich nie pobito.
27. Y postanowił onégo dniá, áby
oni byli ná posłudze wszystkiego
ludu y ołtarza Pańskiego , rąbiąc
drwa y wodę nosząc , aż do teráznieyszégo czásu, ná mieyscu któréby był Pan obrał.

ROZDZIAŁ X.
O zwalczeniu piąći Itrólowy zwie
sza'
ich, o przedłużeniu dniu zá
modlitwą Josue, y o inszych miast
dobyciu.

1. Co gdy usłyszał Adonisedek
król Jerozolimski , to iest, że wźiął
Jozue Hay , y zburzył ie (bo iako
był uczynił Jerychowi y królowi
iego ták też uczynił Ilay y krolowi
iego) á iż Gábáonczycy zbieżeli do Izráelá, y byli z nim w przymierzu,
2 Źlękł sie bárzo. Bo wielkie
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miasto było Gábáon, á iedno z miast
królewskich, y więtsze niżli iniasteczko Háy, á wszyscy walecznicy
iego bárzo mocni.
5. Posłał tedy Adonisedek król
Jeruzalem do Oliámá królá Hebron,
y do Phárámá królá Jerimoth , do
Jáphiá też królá Láchis, y do Dábir
królá Eglon, mówiąc:
4- Do mnie przyiédzcie á dayćie
pomoc, że dobędźieiny Gábáon, cze
mu zbiegł do Jozuego y do synów
Izráelowych..
5. Zebrani tedy iecháli pięć kró
lów Amorreyskich: król Jeruzalem,
król Hebron, król Jerimoth, król
Láchis, król Eglon pospołu z woyski swémi , y położyli sie obozem
około Gábáon, dobywáiacy go.
6. Lecz obywatele Gábáon miástá
oblężonego, postáli do Jozuego, któ
ry ná ten czás mieszkał w obozie u
Gálgáli, y rzékli mu: Nie zawśćiągay rak swych od pomocy sług lwroich : Przyćiągni rychło , á wyzwól
nas , y day pomoc : bo sie ziácháli
przećiwko nam wszyscy królowie
Amorréyczyków , którzy mieszkaią
po- górach.
7. Y ruszył sie Jozue z Gálgáli,
y wszytko woysko waleczników z
nim, mężowie co mocnieyszy.
8. Y rzekł Pan do Jozuego: Nie
bóy sie ich: bom ie podał w ręce
twoie: żadenći sie z nich oprzeć nie
będźie mógł.
9 Przypadł tedy ná nié Jozue z
prędka, całą noc ciągnąc z Gálgáli.
10. Y potrwożył ie Pan przed ob
liczem Izráelá: y starł porażka wiel
ka w Gábáonie , y gonił ie drogą
wstępu do Bethoron , y bił aż do
Azeki, y do Mácedy.
11. Á gdy uciekali przed synmi Izráelowémi, á byli ná zstępowaniu
z Bethoron, Pan spuścił ná nié ka
mienie wielkie z niebá, áž do Aze
ki: y pomarło ich daleko wiecéy od
kamienia gradowego, niż co ie mie
czem pobili synowie Izraelowi.
12. Mówił tedy Jozue Pánu dniá,
którégo podał Amorréyczyká przed
oczymá synów Izráelowych, y rzekł
przed nimi: Słońce przećiw Gábáon
nie ruszay sie, á Kśiężycu przećiw
dolinie Aiálon.
13. Y stanęło słońce y księżyc,
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ćie sie, áni sie lękayćie, umacniayćie sie, á bądźcie mężni: bo ták uczy
ni Pan wszytkim nieprzyiaćiołóm
waszym przećiw którym walczyćie.
26. Y pobił Jozue y pozabiiał ie
y zawiesił ná piąći palach: y wiśieli aż do wieczora.
27. A gdy zachodźiło słońce, ro
skazał towarzyszom áby ie złożyli
z szubienic: którzy złożone wrzućili do.iáskinie, do któréy sie byli
pokryli , y położyli ná dziurę iéy
kamienie okrutne , któré trwáia áž
po dźiś dźień.
28. Tegóż též dniá Mácedó wźiął
Jozue, y poraził ią w pászczecé mie
cza , y królá iéy zabił, y wszytkié
obywatele iéy: nie zostawił w niéy
choć małego szczątku. Y uczynił
królowi Mácedá , iáko był uczynił
królowi Jerycho
29. Y przeszedł ze wszytkim Izráelem z Mácedy do Lebny, y wa
lczył przećiwko niéy:
30. Którą podał Pan z królem iéy
w ręce Izráelá : y porazili miásto
pászczéka mieczá, y wszytkié oby
watele iego: nie zostawili w nim
żadnego szczątka. Yuczynili królowi
Lebnéy, iáko byli uczynili królowi
Jerycho.
31. Z Lebny przeszedł do Láchis
ze wszytkim Izraelem , á woysko
wkoło uszykowawszy, dobywał go.
02. Y dał Tan Láchis w ręce Izráelá , y wźiął ie dniá wtórégo, y
pęraźil pászczéka mieczá y wszelką
duszę, która była w nim , iáko był
uczynił Lebnie.
33. Tego czásu przyciągnął Ho
rám król Gázer, áby ratował Láchis:
którego Jozue poraźił ze wszytkim
ludem iego aż do szczętu.
34. Y przeszedł z Láchis do Eglon,
y obiegł,
55. Y dobył go tegóż dniá: y pobił
pászczéka mieczá wszytkié dusze,
któré były w nim, wedle wszytkiégo
co był uczynił Láchis.
56. Pociągnął též ze wszytkim Izráelem z Eglon do Hebron, y wa
lczył przećiw niemu:
57. Wźiął ji , y pobił pászczek^
mieczá, królá též iego , y wszytkié
miasteczka kráiny onéy, y wszytkié
bóy- dusze, któré w niéy mieszkały: nie

áž sie pomśćiłlud nád nieprzyiaćioły
swémi. Ažaž tego nie napisano w
księgach sprawiedliwych? Stanęło
tedy słońce w pół nieba, y nie po
śpieszyło sie zapaść przez ieden
dźień.
14- Nie był przed tym áni potym
ták długi dźień , gdy usłuchał Pan
głosu człowieka , y walczył zá Izráelein.
15. Y wróćił sie Jozue ze wszy
tki™ Izraelem do obozu Gálgál.
16. Ućiekli bowiém byli pięć kró
lów, y skryli sie w iáskini miástá
Mácedá.
17. Y dano znać Jozuemu, že náleźiono piąci królów kryiących sie
w iáskini miástá Mácedy.
18. Który przykazał towárzyszóm,
y rzókł: Przywalćie okrutne kamie
nie do dziury iáskiniéy, á postawćie
męze dowcipne, którzyby zámknionych strzegli:
19. A wy nie stóyćie , ále gońcie
nieprzyiaćioły, y ostatniego każdego
ućiekaiącógo sieczcie, á nie dopuszczayćie im wniść do obrony miast
ich, któré podał Pan Bóg wiece
wászé.
20. Pobiwszy tedy nieprzyiaćioły
porażką bárzo wielką, á niemal do
szczętu wytraciwszy, ći którzy mogli
uyść Izráelá, weszli do miast obron
nych.
21. Y wróćiło sie wszytko woy
sko do Jozuégo , do Mácedy , gdźie
ná ten czás obóz leżał, zdrowo y w
zupelnéy liczbie: á žáden przećiw
synóm Izráelowym y gęby otwo
rzyć nieśmiał.
22. Y przykazał Jozue , mówiąc:
Otwórzćie dziurę iáskiniéy, y wy
wiedźcie do mnie piąci królów, któ
rzy sie w niéy kryią.
23. Y uczynili słudzy iáko im
było roskazano: y wywiedli do niego
piąći królów z iáskinie: królá Je
ruzalem, królá Hebron, królá Jerimoth, królá Láchis, królá Eglon.
24. A gdy byli wywiedzieni przedeń, przyzwał wszytkich mężów Izráelskich, y rzókł do Hetmanów
woyská, którzy z nim byli: ldźćie
y kładźćie nogi ná kárki łych kró
lów. Którzy gdy poszli, y leżących
kárki nogami deptali.

25. Zaśię rzeki do nich: Nie
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zostawił *-w niéy żadnego szczątku:
iáko był uczynił Eglon, ták uczy
nił y Hebron , wszytko co w nim
nalazł mieczem wytraciwszy.
38. Ztámtad wróciwszy sie do Dą
bi r,
5g. Wziął ji, y zburzył, królá též
iego y wszytkié okoliczne miaste
czka pobił paszczeką miecza:nie zo
stawił w nim żadnego sczątku: iáko
był uczynił Hebron, y Lebnie, y królóm ich, lák uczynił Dábir y królo
wi iego.
40. Poraził tedy Jozue wszytkę
źiemię górną y południową, y polną,
y Asedolh z królmi ich: nie zosta
wił w niéy szczątku żadnego , ále
wszytko co tchnąć mogło, pobił, iá
ko mu był przykazał Pan BógJzráelski,
41. Od Kádesbárné áž do Gázy,
wszytkę źiemię Gozen áž do Gábáon,
42. Y wszytkié króle y krainy ich
zá iednym natarciem wźiął y zbu
rzył: ábowiém Pan Bóg Izraelski
walczył zá nim.
45. Y wrócił sie ze wszytkim
Izraelem ná mieysce obozu do Gálgálá.

ROZDZIAŁ XI.
Josue poraził Jabiná z wielu inych
króloiv y ludźi, pełniąc wszystko co
mu. ićdno Pan Bóg roskazał.
1. Co gdy usłyszał Jábin król Asor,
posłał do Jobábá królá Madon, y do
królá Semeron, y do królá Achsaph:
2. Do królów též północnych, któ
rzy mieszkali ná górách, y ná ró
wninie ku południu Ceneroth, ná
polach, y w krainach Dor wedle mo
rzá,
3. Chánáneyczyká též od wschodu
y zachodu słońca,y Amorrheyczyká,
y lleteyczyká, y Pherezeyczyká, y
Jebuzeyczyká ná górách: Heweyczyká též, który mieszkał pod górą
llermon w źiemi Másphá.
4. Y wyćiągnęli wszyscy z woyski swémi, lud barżo wielki, iáko
piasek, który iest ná brzegu mor
skim, konie též y wozy niezmiernéy
liczby.
5. Y ziácháli sie ći wszyscy kró
lowe w kupę u wód Merom, áby
walczyli przećiw Izraelowi.
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6. Y rzekł Pan do Jozuego: Nie
bóy sie ich: bo iutro o téyže godzi
nie ia té wszytkié podam ná zranie
nie przed oczyma Izraela: koniom
ich żyły poderżniesz, á -wozy ogniem
popalisz.
7. Y przyćiągnął Jozue y wszytko
woysko z nim przećiwko im u wód
Merom znagła, y przypadli ná nie,
8. Y dał ie Pan w ręce Izraelowi,
którzy porazili ie y gonili ie áž do
Sydonu wielkiego, y wód Mázerepholh, y polá Másphe, któré iest na
wschodnią stronę iego. Ták pobił
wszytkié, že žadnégo nie zostawił z
nich szczątka:
g. Y uczyni! iáko mu był Tan
przjkazał, koniom ich żyły pode
rżnął, á wozy ogniem spalił.
10. A wróćiwszy sie záraz wźiął
Asor, á królá iego mieczem zabił:
bo Asor z starodawna między wszytkimi króleslwy témi przodek trzy
mał.
11. Y wybił wszytkié dusze, któré
tám mieszkały, nie zostawił w nim
szczątku žadnégo, ále áž do wytrace
nia wszytko spustoszył, y miasto
sámo ogniem zgładził.
12. Y wszytkié okoliczne miástá
y króle ich poimał, pobił, y wyni
szczył, iáko mu był przykazał Moy
zész sługa Pański.
15. Oprócz miast, któré były ná
págorkách y ná kopcach położone,
inne zapalił lud Izraelski: iedno tyl
ko Asor bárzo obronne ogniem spa
lił.
14- A wszytkę korzyść tych miast
y bydło rozdzielili między się syno
wie Izraelowi, wszytkié ludzie wy
biwszy.
i£. lako był przykazał Pan Moy
zészowi słudze swemu, ták Moy
zész przykazał Jozuemu, á on wszy
tko wypełnił: nie opuśćił ze wszytkiégo przykazania y iednégo slówá,
któré był Pan roskazał Moyzészowi.
16. Wźiął tedy Jozue wszytkę źie
mię górną, y południową, y ziemię
Gosen, y równinę, y zachodnią stro
nę, y górę Izrael y polá iéy:
17. Y cześć góry, która idzie ku
Seir, áž do Báálgád, po równinie Li
banu, pod górę llermon: wszytkié
króle ich. poimał, poraził y pozábiiał.
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18. Przez długi czás walczył Jo
zue przećiwko tym królom.
iq. Nie. było miástá, któréby sie
Soddało synóm lzráelowym, oprócz
íeweyczyká, który mieszkał w Gá
báon.: bo wszytkich walcząc dostał.
20. Abowiém była wola Pánská,
áby sie zátwárdzily sercá ich, á wal
czyli przećiw Izraelowi, y legli, á
niegodni byli żadnego iniłośierdźia,
y wyginęli iáko był przykazał Tan
Moyzészowi.
21. Onégo czásu przyszedł Jozue,
y wybił Enáciin z gór, Hebron y
Dabiry z Anáb, y ze wszelkiéy góry
Judy y Izráelá, y miástá ich zgładził.
22. Nie zostawił żadnego z pokole
nia Enáciin w źiemi synów Izráe
lowych: oprócz miast Gázy y Geth
y Azotu, w których samych zosta
wieni są.
20. Wźiął tedy Jozue wszytkę zie
mię, iáko mówił Pan do Moyzészá,
y dał ią w ośiadłość synóm lzráelo
wym, według działów y pokolenia
ich, y uspokoiła sie ziemia od woien.

ROZDZIAŁ XII.
}Wy liczą iéden d trzydźieśći kró
lów, z tę y z one stronę Jordanu,
których pordźili Moyzesz d Jozue.
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5. Gesury, y Mácháty, y połowicy
Gáláád gránicSehoná królá Hesebon.
6. Moyzész sługa Pański, y synowie Izraelowi pobili ie, y dał źiemię ich Moyzész w ośiadłość Rubenitóm, y Gáditóm, y połowicy po
kolenia Mánásse.
7. Ci są królowie źiemie, któré po
bił Jozue y synowie Izraelowi zá
Jordanem ku zachodniéy stronie od
Báálgád, ná polu Libanu, aż do gó
ry, któréy część idzie do Seir: y dał
ią Jozue w ośiadłość pokoleniom
lzráelowym, każdemu swóy dział,
8. Ták po górách, iáko y ná ró
wninach, y w polach. W Asedoth,
y ná pustyni, y ná południu był lieteyczyk, y Amorrheyczyk, Chánáneyczyk, y Pherezeyczyk, Ileweyczyk, y Jebuzeyczyk.
9. Król Jerycha i eden, król Háy,
który iest po boku Betheł, ieden,
10. Król Jeruzalem ieden, król
Hebron ieden,
11. Król Jerimoth ieden, król Lá
chis ieden,
12. Król Eglon ieden, król Gázer
ieden,
15. Król Dábir ieden, król Gáder
ieden,
14- Król Herma ieden, król llered
ieden,
15. Król Lebni ieden, król Odullám ieden,
16. Król Mácedy ieden, król Be
theł ieden,
17. Król Táphuá ieden, król 0pher ieden,
18. Król Aphek ieden, król Sárou
ieden,
19. Król Madon ieden, król Asor
ieden,
20. Król Semeron ieden, królAchsáph ieden,
21. Król Thenák ieden, król Mágeddá ieden,
22. Król Kádes ieden, król Jáchánán Karmelu ieden,
25. Król Dor, y krainy Dor ieden,
król narodów Gálgál ieden,
24. Król Thersy ieden: wszytkich
królów trzydźieśći y ieden.

i. Ci są królowie, któré pobili sy
nowie Izraelowi, y pośiedli ziemię
ich zá Jordanem ná wschód słońca,
od potoku Arnon áž do góry Ilerinon,
y wszytkę stronę wschodnią, która
patrzy do pustyniéy.
2. Sehon król Amorrheyski, który
mieszkał w Hesebon, panował od
Aroer, któré leży nád brzégiem poto
ku Arnon, y połowicy ná dolinie, y
połowicy Gáláád, áž do potoku Iábok, który iest granicą synów Ainmonowych.
5. Y od pustynie, áž do morza Cenerot ku wschodu słońca, y aż do
morza pustynie , któré iest morze
nasłonszó, ku wschodniéy stronie
drógą, która wiedzie do Bethsimoth:
y od południowcy strony, która leży
pod Asedoth Phásgá.
4- Gránicá Ogá królá Bázán z
szczątku Ráphái m,który mieszkał w
ROZDZIAŁ XIII.
Astároth, y w Edrái, y panował ná
górze Hermou, y w Sálechá, y we
Kuze Pan Jozitemu, aby dzieli/ źie»
wszytkim Bázán, áž do granic
mię Izraelskim pok&lenlam, rtdznd15
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czywszy dział Rubenowi, Gad, y
połowicy pokolenia Mdndssessowćmu.
1. Jozue stáry y zeszłego wieku był,
rzćkł Pan do niego: Starzałeś sie
y długićgoś wieku, źiemia bárzo
szeroka została, która ieszcze nieiest
lósem podzielona :
2. To iest wszytka Galilea, Phili—
sthyim, y wszytka Gessury.
5. Od mętnćy rzeki, która oblewa
Aegypt, áž do gránic Akkáron ku
północy: źiemia Chánáán, która sie
ná pięć królików Philisthyiiskich
dźieli, ná Gazeyczyki, y Azotczyki,
ná Askálonity, Getheyczyki, y Akkároni ty.
4- A ku południu zaśię, są Heweyczycy, wszytkaźiemia Chánáán,
y Máárá Sydończyków aż do Aphek,
y gránic Amorrheyczyká ,
5. Y ukráiny iego. Kráiná też Li
banu ná wschód słońca, od Báálgád
pod górą Hermon, aż wnidźiesz do
Emáth.
6. Wszytkich , którzy mieszkaią
ná górze od Libanu aż do wód Máserephot, y wszyscy Sydończycy.
lam iest, który ie wygładzę od oblicza synów Izraelowych. Niechayże to wnidźie w dźiał dźiedźictwa
Izrael, iakomći przykazał.
7. A teraz rozdźiel źiemie w ośia
dłość dźiewięćiorgu pokoleniu, y po
łowicy pokolenia Mánásse,
8. Z którym Ruben y Gád pośiedli źiemie , którą im dał Moyzész
sługa Pański zá rzeką Jordanu ku
w schod niéy stronie.
9. Od Aroer, któré leży ná brzegu
potoku Arnon, y ná śrzodku doliny,
y wszjtkié pola Medabá áž do Dibon :
10. Y wszytkié miástá Sehon kró
lá Amorrheyskiégo, który królował
w llesebon, áž do gránic synów Ammon,
11. Y Gáláád, y granice Gessury y
Mácháty, y wszytkę górę Hermon,
y wszytek Bázán áž do Sálechá ,
12. Wszytko królestwo Og w Bá
zán, który królował w Astárotli y
Edrái , on był z szczątku Rapháim,
y pobił ie Moyzész y wygładźił.
' i3. Y niechćieli synowie Izraelo
wi wytraćlć Gessury y Mácháty: y
y
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mieszkali między Izraelem aż do
dniá dźiśieyszego.
14- Lecz pokoleniu Lewi nie dał
ośiadłośći: ále obiáty y ofiáry Páná
Bogá Izraelskiego, to iest dźiedźic
two iego, iáko mu powiedźiał.
15. Dal tedy Moyzész ośiadłość
Í okoleniu synów Ruben według rozáiów ich.
16. A bylá ich gránicá od Aroer,
któré leży ná brzégu potoku Arnon,
y w pośrzód doliny tegóż potoku:
wszytkę równinę która wiedźie
do Medábá,
17. Y llesebon , y wszytkié mia
steczka ich, któré są w polach: Dibon też y Bámothbáál, y miasteczko
Báálmeon ,
18. Y Jássá, y Cedymoth, y Mephááth,
19. Y Káryátháim , y Sábámá y
Sáráthásár ná górze doliny,
20. Betphogor, y Asedoth, Thásgá,
y Bethyesimoth,
21. Y wszytkié miástá polne, y
wszytkié królestwa, Sehon królá
Amorrheyskiégo, który królował w
Hesebon, którego zabił Moyzész z
kśiążęty Mádyán: Heueá, y Recem, y
Sur, y Hur, y Rebe kśiążęta Sehon
obywatele źiemie.
22. Y Báláámá syná Beor wie
szczka zabili synowie Izraelowi mie
czem z innymi pobitymi.
23. A gránicá synów Ruben była
Jordan rzéká. Tá iest ośiadłość Ru
ben itó w , według rodów ich, miast
y wiosek.
24. Y dał Moyzész pokoleniu Gád
y synóm iego , wedle rodów ich ośiadłość, któréy ten iest dźiał.
25. Gránicá Jáser y wszytkié miá
stá Gáláád , y połowica źiemie sy
nów Ammon aż do Aroer, który iest
przećiwko Rábbá.
26. Y od llesebon. áz do Rámoth,
Másphe, y Belhonim, y od Mánáiin,
áž do gránic Dábir.
27. W dolinie też Bethárán , y
Bethnemrá , y Sokoth , y Sáphon,
ostatnią część królestwa Sehon
królá llesebon: tego též gránicá iest
Jordan, áž do ostátniéy części mo
rzá Cenereth zá Jordanem ku wscho
dni éy stronie.
28. Tá iest ośiadłość synów Gád, we
dług domów ich, miástá y wioski ich.
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2g. Dał též połowicy pokolenia
Mánásse y synóm iego, według rodzaiówr ich ośiadłość,
3o. Któréy ten iest początek: Od
Mánáim wszytek Bázán, y wszytkie
królestwo Og królá Bázáúskiégo, y
wszytkie wśi Jáir, któré są w Bá
zán, sześćdźieśiąt miasteczek.
51. Y połowicę Gáláád,y Astároth,
y Edrái miástá królestwa Og w Bá
zán, synóm Máchir syná Mánásse,
połowicy synóm Máchir według ro
dów ich.
52. Tę ośiadłość podźielił Moyzész
ná polách Moáb zá Jordanem, prze
ćiw Jerychu ku wschodniéy stronié.
A pokoleniu Lewi nie dał ośiadłośći:
ho Pan Bóg Izráelów sam iest ośiadłośćią ich, iáko mu powiedział.
ROZDZIAŁ XIV.
Kaleffówi sie dostało miasto He
bron: bo mu był Moyzćsz dać obie
cał.

1. To iest, co posiedli synowie
Izraelowi w źiemi Chánáán, którą
im dáli Eleázár kapłan, y Jozue syn
Nun, y kśiążęta domów wedle po
kolení Izráelowych:
2. Lósem wszytko dzieląc, iáko
był przykazał Pan w ręce Moyzészowéy dźiewięćiorgu pokoleniu, y
połowicy pokolenia.
3. Bo -dwoygu pokoleniu y poło
wicy, dał był Moyzész ośiadłość zá
Jordanem: oprócz Lewitów, którzy
nic źiemie nie wzięli między braćią
swoią:
»
4- Ale ná ich mieysce nastąpili
synowie Jozeph rozdzieleni nádwoie
pokolenia, Mánásse y Ephráim: áni
wzięli Lewitowie innégo działu w
źiemi, iedno miástá ná mieszkanie,
á przedmieśćia ich ná chowanie do
bytków y bydła swego.
5. lako był przykazał Pan Moy
zészowi, ták uczynili synowie Izrae
lowi, y podbielili źiemię.
6. Przystąpili tedy synowie Juda
do Jozuego w Gálgálu, y rzéki do
niego Káleb syn Jephone Cenezeyczyk: Wiész co mówił Tan do Moy
zészá człowieka Bożego, o mnie y
o tobie w' Kádesbárnie.
7. Czterdźieśći mi lat było, kiedy
mię słał Moyzész sługa Pański z
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Kádesbárny, żebym wypatrował źie
mię: y powiedziałem mu co mi sie
zdała prawda.
8. Lecz braćia moi, którzy chodźili zemną, skazili serce ludu: á
iam przećię nászládowal Páná Bogá
mego.
g. Y przyśiągł Moyzész dniá oné
go, mówiąc: Ziemia, po któréy de
ptała nogá twoiá, będźie ośiadłośćią
twoią, y synów twoich ná wieki,
iżeś nászládowal Páná Bogá mego.
10. Użyczył mi tedy Pan żywota,
iáko obiecał, aż do dniá dźiśieyszégo. Czterdźieśći y pięć lat temu,
iáko mówił Pan to słowo do Moy
zészá, gdy Izrael chodźił po puszczy:
dźiśia mam ośmdźieśiąt y piec lat,
11. Ták duży, iákom był duż ná
on czás, gdym był posłań ná szpie
gowanie, onégo czásu siła we mnie
aż do dniá dźiśieyszego trwa, ták ku
boiowániu, iáko ku chodzeniu.
12. Dayż& mi tedy tę górę, którą
Pan obiecał coś y sam słyszał, ná
któréy są Enácim, y miástá wielkie
y obronne: ieśli snąć Tan będźie
zemną, y będę mógł wygładźić ie,
iáko mi obiecał.
13. Y błogosławił mu Jozue: ydał
mu Hebron w ośiadłość,
14- Y od tego czásu dostał sie He
bron Káleb synowi Jephone Cenezeyczykowi aż do dniá dźiśieyszego:
iż nászládowal Páná Bogá Izrael
skiego.
15. Imię Ilebroná zwané przed
tym Káryáth Arbę: Adamnawiętszy
między Enácim tám leży: y prze-r
stálá źiemia od woyny.

ROZDZIAŁ XV.
Które miasta, d które krainy do
stały sie pokoleniu Juda, y o górze
Kaléboivey.
1. Dźiał tedy synów Judy, według
rodzáiów ich ten był. Od granice
Edom, puszcza Sin ná południe, y
aż do oslátniéy częśći południowey
strony.
2. Początek iéy od końca morza
nasłońszego, y od ięzyka iego, który
pátrza ná południe.
3. A wychodźi przećiw wstępu
Scorpioná, y jirzechodźi do Sin: á
wslępuie do Kádesbárne y zachodźi
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do Esron, wstępując do Addár, y
okrązaiąc Karkáa,
4. A ztad przechodząc do Asemoná, y przychodząc do potoku Ae
gyptu: y będą granice iego morze
■wielkie. Ten będźie koniec strony
południowćy.
5. A od wschodu słońca będźie
początek, morze nasłońsze áž do
końca Jordanu: y to co patrzy ku
północy, od iezyká morskiego, aż
do teyże rzeki Jordanu.
6. Y wstępnie gránicá do Beth
Hágle, á przechodźi od północy do
Beth Araby: wstępując do kamienia
Boen syná Ruben.
7. Y ciągnąc áž do gránic Debery
z doliny Achor, przećiw północy
pátrzac ku Gálgálu, któré iest prze
ćiw wstępowi Adom mim, od południowéy strony potoka: y przecho
dźi wody, które zowa źrzódło słoń
ca: á końce iéy będą do źrzódła Rogel.
o. Y wstępuie przez dolinę syná
Enmnn.z boku lebuzeyczyká ná po
łudnie, to iest Jeruzalem: á z on ad
sie wynosząc ná wierzch góry, która
iest przećiw Geennóm ná zachód
s’ 'o. n i wierzchu doliny Rápháim
ku północy.
przechodzi od wierzchu góry
aż do źrzódła wody Nephtoá, y przy
chodź! aż do wsi góry Ephron: y
chyli sie do Báálá, który iest Káryálb‘yárym, to iest, miásto lásóyy.
10. Y kołem idźie od Báále ná za
chód áž do góry Seir: y przec hodźi
podle boku góry Járym ná północy
do Cheslon : y stępuiedo Belhsámes,
á przechodźi do Thámná.
11. Y przychodźi ku północy czę
ści Akáron : y chyli sie do Sechroná,
y bieży przez górę Báálá, y przycho
dźi do Jebneel, y wielkiego morzá
ku zachodowi końcem sie zamyka.
12. Té sa granice synów Judá w
około, według rodów ich.
13. A Káleb synowi Jephone dał
część w pośrzodku synóyv Judá, iáko
mu był ran przykazał: Káryáth Ar
bę oycá Enák, to iest Hebron.
14- Y wygładził z niéy Kálel)
trzech synów Enák, Sesái, y Achimán, y Tholmái, z rodu Enák.
15. A z onad postąpiwszy przy

szedł do obywátelów Dábir, któré
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piérwéy zwano Káryáth Sepher, to
iest, miásto nauk.
16. Y rzeki Káleb: Kto porazi
Káryáth Sepher. á weźmie ji, temu
dam Akszę córkę moie zá żonę.
17. Y wźiął ji Uthoniel syn Kenez
hrát Kálebów młodszy: y dał mu
Akszę córkę swą zá żonę
18. Która, gdy iácháli pospołu,
namówiona była od męża swego,
áby prośiła u oycá swego pola, y
wzdychała iáko śiedźiała na ośle.
Któréy Káleb: Cośći pry?
19. A oná odpowiedźiała: Day mi
błogosławieństwo: Ziemię ku połu
dniu y suchą dałeś mi, przyaay y
mokrą. Y dał iéy Káleb mokrą źie
mie wyższą y niższą.
20. Tá iest ośiadłość pokolenia sy
nów Judá według rodzáiów ich.
21. A były miástá od ostatnich
gránic synów Judá. podle gránic: Edom od południa: Kábseel, y Eder,
y Jágur,
22. Y Ciná, y Dimoná, y Adádá,
25. Y Kades, y Asor, y Jethnám,
24- Ziph, y Thelem, y Báloth,
25. Asor nowe, y Káryoth lłesron,
to iest Asor.
26. Amám, Sáma, y Dloládá,
27. Y Asergáddá, y Ilássemon, y
Betphelet,
28. Y Hásersuál, y Bersáhee, y
Báziothiá,
29. Y Báálá, y Jim, y Esem,
30. Y Eltholád, y Kesil,y Hármá,
31. Y Siceleg, y Jledemená, y Sensenná,
52. Lebáoth, y Selim, y Aen, y
Remon, wszystkich miast dwadźie
śćia y dźiewięć, y wśi ich.
35. A ná polach, Estáol, y Sáreá,
y Asená
54* Y Zánoe, y Aengánnim, y
Tháphuá, y Enáiui,
35. Y Jerimoth, y Adullám, Socho
y Aseká-,
36. Y Sáráim, y Ahitbáim, y Gederá, y Gederotháim: miast czterna
ście, y wśi ich.
37. Sánán, ý Iládássá, y Mágdálgád,
38. Deleán, y Másephá, y Jekthel,
3g. Láchis, y Báskálh, y Eglon,
40. Chebbon, y Lehemám, y Cethlis,

41. Y Gideroth, y Belhdágon, y
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Náámá, yMáccdá: miast szesnaście, dam iego od wschodu słońca: pusty
y wśi ich.
nia, która idźie od Jerycha do góry
42. Lábáná, y Ether, y Asán,
Bethel:
45. Jephthá, y Esná, y Nesib,
2. A wychodźi od Bethel do Luzy:
44. Y Ceilá, y Achzib, y Máresá: y idźie przez granicę Archi, Alhámiast dziewięć, y wśi ich.
rolh.
45. Akkaron ze wsiami y wio
3. Y schodźi ku zachodu wedle
skami swémi.
gránice Jephlet, áž do granic Beth46. Od Akkároná áž do morzá horon nižszégo y Gázerá: y kończą
wszytkié, któré sie chylą ku Azoto sie krainy iego morzem wielkim-.
wi, y wsi ich.
4- Y ośiedli synowie Jozephowi
47. Azot z miasteczkami, y ze Mánásses y Ephráim.
wśiaini swémi. Gáza z miasteczka
5. Y stálá sie granica synów Emi, y ze wsiami swémi, áž do po phráim według rodzáiów ich: y otoku Aegyptu, y morze wielkie gra śińdłośćich ku wschodu słońca Atánica iéy.
roth Addár, áž do Bethhoroná wyż
48 A ná górze Sáipir, y Jether, y szego.
Sokot h,
6. Y wychodzą gránice áž do mo
49. Y Dánná, y Káryáth Senná, rzá: Máchmetháth lepák patrzy ku
to iest Dabir.
północy, y okraža gránice ku wscho
50. Anáb, y Istemo, y Anim,
du słońca do Thánáth Selo: y prze51. Gosen, y Glon, y Gilo: miast chodźi od wschodu do Jánoe.
iedennaście, y wśi ich.
7. A idźie od Jánoe do Atároth y
52. Arab, y Ruina, y Esáán,
Nááráthá: y przychodzi do Jerycha:
53. Y Jánům, y Betlitháphuá, y y wychodźi do Jordanu.
Apheká,
8. Z Tháphuá zaśię przechodźi ku
54 Athmáthá, y Káryátbárbe, to morzu ná dolinę trzćińska , y są
iest Hebron, y Sior; miast dziewięć, wyszcia iéy do morzá nasłońszego,
y wśi ich.
Tá iest ośiadłość pokolenia synów
55. Máon, y Karmel, y Ziph, y Ephráim, według domów ich.
Jothá,
9. Wydzielono též miástá synóm
56. Jesráel, y Jukádám, y Zánoe. Ephráim w pośrzodku ośiadłośći sy
57. Akkáin, Gaháá, y Thámná: nów Mánásse, y wśi ich.
10. Y nie wybili synowie Ephráimiast dźieśięć, y wśi ich.
58. Hálhul, y Beszur, y Gedor,
jnowi Chánáneyczyká, który mie
5g. Y Máreth, y Betbánot, y Elte- szkał w Gázer, y mieszkał Chánákon: miast sześć, y wśi ich.
ney czyk w pośrzod Ephráimá, áž do
60. Káryáthbáál , to iest Káryát- tego dniá dań płacąc.
hyárym miásto lásów, y Arebbá:
ROZDZIAŁ XVII.
dwie mieście, y wśi ich.
61. Ná puszczy Bethárábá, Meddin
Ośiadłość d dźiał ddią połowicy
y Sácbáchá:
drugi ey pokolenia Ul.!ńdssessowego,
62. Y Nebsán, y miásto Soli y En- y corkąm Sdlfuodowym, yprzydano
gáddy: sześć miast, y wśi ich.
ku dźiału Josep 1'1 owemu.
65. Lecz Jebuzeyczyká obywatela
Jeruzalem nie mogli synowie Juda
1. A los padł pokoleniu Mánásse
wygładźić: y mieszkał Jebuzeyczyk (bo ten iest pierworodny Jozephów)
z syny Judá w Jeruzalem áž do dniá Máchir pierworodnemu Manasse oycu Gáláád, który był maž waleczny,
dźiśieyszego.
y miał ośiadłość Gáláád y Bázán:
ROZDZIAŁ XVI.
2. Y innym synóm Mánásse we
dług
domów ich, synóm Abiezer, y
Dźiał pokolenia Effrdim, miasta'y
synóm
llelek, y synóm Esryel, y sy
wioski, Chdndneus mieszka, między
nóm
Šechem,
y synóm Ilepher, y
nimi, ddiąc im dań.
synóm Semidách. Ci sa synowie
1. Padł též los synów Jozeplio- Mánásse syná Jozephowégó , mę
wych od Jordanu ku Jerychu y wo- żczyzny wédiug rodzáiów ich.
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3. Lecz Sálpháád synowi Hepher czyki, y uczynili ie sobie hołdownisyná Gáláád, syná Máchir, syná Má ki, áni wytraćili ich.
14- Y mówili synowie Jozeph do
násse nie urodzili sie synowie, ále
tylko córki: których té są imioná: Jozuégo y rzekli: Czemuś mi dał oMáálá y Noá y Heglá y Melhá y śiadlość losu y sznurá iednégo, gdyżein iest ták wielkiéy liczby, y bło
Thersá.
4- Y przyszły przed oczy Eleáázá- gosław ił mi Pan ?
15. Do których Jozue rzókł: Jeśliś
rá káplaná, y Jozuégo syná Nun,
książąt mówiąc: Fan przykazał przez iest lud wielki, idźże do lásá áwyrękę Moyzészá, áby nam dano ośia śiecz sobie pláce w źiemi Therezeydłość w pośrzodku bráéiéy nászéy. czyká y Rápháim: boć éiásna iest
Y dał im według Pańskiego roskazá- ośiadłość góry Ephráim
16. Któremu odpowiedźieli syno
nia ośiadłość w pośrzodku bráéiéy
wie Jozephowi: Nie będźiem mogli
oycá ich.
5. Y padło sznurów Mánásse dźie w uiść ná góry, ponieważ wozów
śięć, oprócz źiemie Gáláád y Bázán żelaznych używaią Chánáneyczykowie, którzy mieszkáia ná równéy
zá Jordanem.
6. Bo córki Mánásse otrzymały źiemi, w któréy leżą Bethsán ze
dźiedźictwo w pośrzodku synów iego wśiami swymi, y Jzráel. który poA źiemia Gáláád pádla ná dźiał sy śiadł połowice doliny.
17. Y rzekł ^lozue do domu Jozeph,
nóm Mánásse, którzy byli zostali.
7. A gránicá Mánásse bylá od Ephráim y Mánásse: Ludćś ty mno
Aser, do Máchmehtáth, który patrzy gi y wielkiéy mocy, nie będźiesz
ku Sichem: á wychodzi po práwéy miał dźialu iednégo,
18. Ale przśiydźiesz ná górę, y
stronie podle obywátélów źrzódła
wyrąbisz sobie y wyprawisz miey
Táphue.
8. W dźiale bowiém Mánásse scá ku mieszkaniu, y będźiesz mógł
przypadła bylá źiemia Táphue, która dáléy postąpić kiedy zburzysz Cháiest podle gránic Mánásse synów náneyczyká, o którym powiedasz, że
ma wozy żelazne,yieśt bárzo mocny.
Ephráim.
g. A gránicá Doliny trzćinney iROZDZIAŁ XVIII.
dźie ku półudniu potoka miast
Ephráim , któré są w pośrzodku < Posyłała meze ku opisaniu źiemie,
miast Mánásse: gránicá Mánásse od która miała, bydź ostatnich śiedmi
północy potoka, á koniec iéy ćiągnie pokolenia, y dano dźiał Benidminodo morzá:
wemu pokoleniu.
10. Ták iż ośiadłość Ephráim iest
od południa, á od północy Mánásse,
1. Y zebrali sie wszyscy synowie
á oboie zamyka morze, y schodzą Izraelowi do Silo, y tám postawili
sie z sobą w pokoleniu Aser od pół przybytek świadectwa, y była im
nocy, á w pokoleniu Issáchár od źiemia poddána.
wschodu.
2. A zostało było śiedmioro poko11. Y było dźiedźictwo Mánásse leni Synów Izráelow’ych, któré le
w Issáchár, y w Aser, Bethsan y wśi szcze nie wźięły były ośiadłośći
iego, y Jebláám ze wśiami iego, y swoiéy.
obywatele Dor z miasteczkami swy
3. Do których rzekł Jozue: Dokadmi, obywatele też Endor ze wśiami że gniiećie lenistwem, á niewchoswymi: także obywatele Thenák ze dźićie żebyśćie pośiedli źiemię, którą
wśiami swymi, y obywatele Mágéd- wam dał Pan Bóg oyców waszych?
do ze wśiami swymi, y trzećia część
4- Obierzćie z każdego pokolenia
miástá Nopheth.
po trzech mężach, że ie poszlę áby
12. Y niemogli synowie Mánásse szli y obeszli źiemię, y rozpisali ią
tych miast wywróćić, ále począł według liczby każdego zgromadze
Chánáneyczyk mieszkać w źiemi nia: á że mi przyniosą co spisali.
swéy.
5. Rozdzielcie sobie źiemię ná
13. A potym gdy sie .zmocnili sy śiedm częśći: Judás niech będźie w
nowie Izraelowi: podbili Chánáney- granicach swych od południowey
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strony, á dóm Jozephów od półno
cy,
6. A śrzednią między tómi ziemię
rozpiszćie ná śiedm częśći: á prziydźiećie tu do mnie, że przed ránem
Bogiem -waszym puszczę wam tu
lós:
7. Bo niémász między wámi dźialu Lewitów, ale kapłaństwo Pańskie
iest ich dźiedźictwo. Lecz Gad y Ru
ben y pół pokolenia Mánásse iuż by
li wźięli ośiadłośći swé zá Jordanem
ná wschodnią stronę, któré im dał
Moyzész sługa Tański.
8. A gdy wstali mężowie áby szli
ná rozpisanie źiemie, przykazał im
Jozue mówiąc: Obydźćie źiemie, á
spiszćie ią, á wróććie sie do mnie:
żebym tu przed Pánem w Siło pu
ścił wam lóś.
9. Y ták poszli: y obeyźrzawszy
ią ná śiedm części rozdźielili, spi
sawszy ná kśięgach. Y wróćili sie
do Józuego do obozu Siło.
10. Który puścił lóśy przed Pá
nem w Siło, yrozdźielił źiemie sy
nóm Izráelowym ná śiedm dźiałów.
11. Y padł lós pierwszy synów
Beniáminowych według fámiliy ich,
żeby pośiedli ziemię między syny
Judowémi á syny Jozephowémi.
12. A była granica ich ku .półno
cy ed Jordanu: idąc \yedle boku Je
rycha pólnocnéy strony, á ztámtad
ku zachodu ná góry wstępuiąc, y
przychodząc do puszczy Bethawen,
ia. A przechodząc wedle Luzy ná
południe, to iest Bethel: y zstępuie
do Atárotháddár ná górę, która Jest
ná południe Bethhoron niższego.
14- A chyli sie krążąc ku morzu
ná południe góry, która patrzy ku
Bethhoron przećiw wiatru południo
wemu: y kończyny iego są Káryathbáál, któré zową y Káryáthyárym,
miásto synów Judá , tá iest stroná
ku morzu ná záchod.
15. A od południa, od strony Ká
ryáthyárym wychodźi gránicá ku mo
rzu, á przychodźi áž do źrzódła wód
Nephtoa.
16. Y zstępuie ná część góry, któ
ra pátrzy ná dolinę synów Ennom:
á iest przećiw połnocney stronie, ná
ostátniéy częśći doliny Rápháim. Y
zchodźi w Geennom (to iest w do
linę Ennom) według boku Jebu-

JOSUE.

231

zeyczyká ná południe: y przychodzi
do źrzódła Kogel,
17. Przechodząc ku połnocy y
wychodząc do Ensemęs, to iest, do
źrzódła słonecznego:
18. A przechodźi áž do kopców,
któré są przećiwko wstępowaniu
•Adommim: y schodźi doAbenbóén,
to iest, kamienia Bóéná syná Ruben:
y przechodźi z boku północy ná po
la: y zstępuie ná równinę,
19. Y iniia ku północy Bethháglá:
y są kończyny iego ku ięzykowi mo
rzá nasłońszego od północy ná koń
cu Jordaná ná południową stronę,
20. Który iest gránicá iego od
wschodu: Tá iest ośiadłość synów
Beniáminowych według gránic iego
wokoło, y według domów ich.
21. A były miástá iego, Jerycho y
Bethháglá, y dolina Kásis.
22. Bethárábá y Sámáráim y Be
thel ,
2Ś. Y Awim y Aphárá y Opherá,
24. Wieś Emoná y Ophni y Gábee,
miast dwanaśćie, y wśi ich.
25. Gábáon y Rámá y Beroth,
26. Y Mesphe, y Káphárá, y Arnosa,
27. Y Recem, Járepbel y Tárelá,
28. Y Selá, Eleph y Jebus, to iest
Jeruzalem, Gábááth y Káryáth, miast
czternaśćie, y wśi ich. Táiest ośia
dłość synów Beniáminowych we
dług domów ich.

ROZDZIAŁ XIX.
Naznaczono dźiały sześći poltolenlu Symonowemu, Zabulonowemu,
Jsdchdrowemu, .Askrowemu., Nephtdlimowemu, Ddnowemu, y Josue.
1. Y wyszedł lós wtóry synów Symeon według domów ich: á było
dźiedźictwo
2. Ich w pośrzodku ośiadłośći sy
nów Judá: Bersábee y Sabee y *11 olada,
3. Y Hásersuál, Bálá y Asem,
4. Y Eltholad, Bethul y llármá,
5. Y Siceleg y Bethmárcháboth y
Hásersusá,
6. Y Bethlebáoth y Sárohen; miast
trzynaście y wśi ich.
7. Ain y Remmon y Ahtár y Asan.
miast cztéry y wśi ich:
8. Wszytkié wśi w około tych
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miast áž doBááláth, Beerá Ráinathy
ku południowey stronie: To iestdžiedźictwo synów Symeon według roozaiów ich,
9. W ośiadłośći y sznurze synów
Ju 1 á: iž był więtszy. Y dla tego sy
nowie Symeonowi wźięli ośiadłość
w pośrzodku dziedzictwa ich.
10. Y padł lós trzeci synów Zá
bulon według rodzáiów ich: á bylá
gránicá dziedzictwa ich áž do Sa
ri d
11. Y wstępuie od morzá y Merale,
á przychodzi do Debbáseth, áž do po
toka, który iest przećiw Jekonain.
12. Y wraca sie od Saredá ku
wschodowi do gránic Ceselethlbábor-.y wychodzi do Dábereth, y wstę
puie ku Jáphie.
13. A ztámtad przechodzi áž do
wschodnióy strony GethhepheryThákásyn, } wychodzi do Reinmon y
Amthár y Noá.
14. V krąży ku północy Ilánáthon:
á wyszćia iego sa dolina Jephtahel,
15. Y Kateth y Náálol y Semeron
y Jerała y Bethlehem: miast dwana
ście y wśi ich.
16. To iest dziedzictwo pokolenia
sjnów Zábulon, według rodzáiów
ich, miasta y wśi ich.
i7.Issáchárowi wyszedłlósczwarty według rodzáiów iego.
18. A było dziedzictwo iego Jezráel y Kásálotli y Sunem,
ig. Y Ilápháráim y Seon y Anaháráth,
20. Y Rábboth y Cesion, Abes,
21. Y Ráineth y Engánnim y Enháddá, y Bethpheses.
22. A przychodzi gránicá iego áž
do Thábor y Sehesim y Belhsames:
á będą kończyny ich Jordan: miast
szesnaście y wśi ich.
23. Tá iest ośiadłość synów Issáchár według rodzáiów ich, miástá
y vái ich.
24. Y padł lós piaty pokoleniu sy
nów Aser według rodzáiów ich:
23. A bylá gránicá ich Ilálkáth, y
Cháli, y Beten, y Axáph,
26. Y Elmelech, y Aináád, y Messal: y przychodzi áž do Kármel á mo
rzá, y Sihor y Lábánáth:
27. Y wraca sie ku wschodowi
Bethdagon: á przychodzi áž do Zá
bulon y doliny Jephtháel ku półno
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cy do Bethemek y Nehiel. Y wycho
dzi po lewóy stronie Kabul,
28. Y Abran y Rohob, y Ramon,
y Kaná, áž do Śidonu wielkiego.
29. Y wraca sie do Hormá áž do
miástá bárzo obronnego Tyru, y áž
do Ilozá: á końce iéy będą do morzá
z sznurá Achzybá:
30. Y Amina, y Apliek, y Rohob:
miast dwadzieścia y dwie y wśi ich.
31. Tá iest ośiadłość synów Aser,
według rodzáiow ich, y miástá y
wśi ich.
02. Synów Nephtali szósty lós
padł według domów ich:
53. Y poczęła sie gránicá od Relephá, y Elon, y Sáánánim, y Adami,
która iest Neceb, yJebnael áž do Le
kům: á końce ich áž do Jordanu:
54. Y wraca sie gránicá ku zacho
dowi do Azánothábor, á ztámtad
wychodźi od Hukuki, y przechodzi
do Zábulon ku południu, y do Aser
ku zachodu, á do Juda do Jordanu
ku wschodowi słońca.
55. Miástá bárzo obronné, Assedim, Ser y Emálh, y Rckkátli y Ceneretji,
56. Y Edemá, y Arámá, Asor,
37. Y Cedes, y Edrai, Enhásor,
38. Y Jeron y Mágdálel, Horem y
Bethánáth, y Bethsames: miast dzie
więtnaście y wśi i cl).
3g. Tá iest ośiadłość pokolenia sy
nów Nephtali według rodzáiów ich,
miástá y wśi ich.
40. Pokoleniu synów Dán według
domów ich wyszedł lós śiódmy:
41. A bylá gránicá ośiadłośći iego
Sará, y Estháol, y Ilirsemes, to iest,
miásto słoneczne.
42. Selebin y Aialon, y Jethelá,
45. Elon, y Theinná y Akron,
44-Ellhece, Gebbethon K y Bálááth,
45. Y Jud, y Baně, y Bárách, y
Gethremmon,
46. Y Meiárkon, y Arekón z gra
nica, która ku Joppen patrzy,
47- Y tym końcem sie zamyka. Y
wyszli synowie Dánowi, y walczy
li przećiw Lesem, y wzięli ie, y po—
nížili ie pászczeka miecza, y po
śiedli,y mieszkali w nim, názywáiac
imię iego Lesem Dán , od imienia
Dán oycá swego.
48. Tá iest ośiadłość pokolenia sy
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nów Dán, według rodów icli, miástá
y wśi ich.
4y. A gdy dokończył lósem dzie
lić źiemię, každému według poko
lenia ich: dáli synowie Izraelowi
ośiadłość Jozuemu synoyvi Nun w
pośrzód śiebie,
50. Według przykazania Tańskie
go, miáslo, którego zadał, Thámnáth
Sárae ná górze Ephráim, y zbudo
wał miasto, y mieszkał w nim.
51. Teć sa ośiadłośći , któré lo
sem podzielili Eleázár kapłan, y Jo
zue syn Nun , y kśiazęta domów y
pokolenia synów Izráelowych w
Siło przed Tanem u drzwi przyby
tku świadectwa, y podzielili źiemię.
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8. A zá Jordanem ku wschodniéy
stronie Jerycha, naznaczyli Bosor,
któré leży w polnéy puszczy z po
kolenia Ruben, y Ramoth w Gáláád
z pokolenia Gad , y Gaulon w Bá
zán z pokolenia Mánásse.
g. Té miástá naznaczone są
wszytkim synóm Izráelowym , y
przychodniom , którzy mieszkali
między nimi: áby ućiekł do nich ten
któryby duszę niewiedząc zabił, áby
nie umarł w ręce bliskiego , który
sie chce pomścić krwie wylanéy,
ážby stanął przed ludem, máiac dać
sprawę o sobie.

ROZDZIAŁ XXI.

Lewitom miasta naznaczone z ich
przedmieściami.
gdy sie iai obiet
Miclsta ku ućieczce męzoboycom nica Pańska wypełniła, stał, sie poz trafunku oddźieldią, y czas mie koy y odpoczynek synom Izraelskim.
szkania iv nich, albo wrócenia sie
1. Y przystąpiły kśiazęta domów
do swégo, opisuie.
Lewi do Eleázárá kapłana , y do Jo
1. Y mówił Tan do Jozuego rze zuégo Syná Nun, y do książąt ro
kąc: Mów synóm Izráelowym á po dów wedle każdego pokolenia sy
wiedz im:
nów Izráelowych:
2. Y mówili do nich w Siło źie
2. Oddzielcie miástá zbiegów, o
który chein mówił do was przez rę mie Chánáán , y rzékli: Tan przy
kazał przez rękę Moyzészá, áby nam
kę Moyzészá:
5. Aby ućickał do nich ktobykol- dano miástá dla mieszkania,y przedwiek duszę zabił niewiedząc: y mógł mieśćia ich dla-chowania bydła.
by ujśdź gniewu bliźniego, który
3. Y dali synowie Izraelowi z
ośiadłośći swych , według roskazásie mśći krwie:
4- Gdy sie do iednégo złych miast nia Tańskiego miástá y przedmieućiecze : stanie przed bramą miey- śćia ich.
4- Y wyszedł lós ná dóm Káád
scką, y będźie mówił starszym mia
sta onégo to, co go pokaze niewin synów Aaroná kapłana , z poko
nym: y ták go prziymą, y dadzą mu lenia Judá, y Symeon y Beniamin,
miast trzynaśćie:
mieysce ku mieszkaniu.
5. A drugim synóm Kááth, to
5. A gdy pomśćićiel krwie gónić
go będźie, nie wydadzą w ręce iego: iest Lewitom, którzy zbywali z pobo niewiedząc zabił bliźniego iego, kóleniaEphráim y Dán,y od połowi
áni sic pokázuie, že przed dwiema ce pokolenia Mánásse, miast dźieśięć.
s 6. Totym synóm Gerson wyszedł
ábo przed trzema dni był iego nie
lós , áby wźięli od pokolenia Issaprzyjacielem.
6. Y hędźie mieszkał w mieśćie chár y Aser y Nephthali, y pół po
onym, aż stanie przed sądem spra kolenia Mánásse w Bázán miast
wując sie uczynku swego , y aż liczbą trzynaśćie.
umrze kapłan wielki, który ná ten
7. A synóm Meráry według do
czás będźie : tedy sie wróci mężo- mów ich z pokolenia Ruben, y Gád
bóycá, y wnidźie do miástá y domu y Zábulon miast dwanaśćie.
swego, z którego był ućiekł.
8. Y dáli synowie Izraelowi Le
7. Y naznaczyli Cedes w Gálileiéy witom miástá y przedmieśćia ich,
-góry Nephtáli , y Si chein ná górze iáko Tan przykazał przez rękę Moy
Ephráim, y Káryathárbe, to iest He zészá, každému lósem oddźielaiąc.
bron ná górze Juda.
g. A z pokolenia synów Judá y

ROZDZIAŁ XX.
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Symeon dał Jozue miástá, których
té są imiona:
10. Synóm Aaronowym wedle fá
miliy Kááth Lewitckiégo rodu (bo
im piérwszy lós wyszedł)
11. Káryáthárbe oycá Enák, któré
zowią Hebron , ná górze Judá , y
przedmieścia iego w około.
12. Ale polá y wśi iego , dał był
Kálebowi synowi Jephone w ośia
dłość.
13. Dał tedy synóm Aarona ka
płana Hebron miásto ućieczki, y
przedmieścia iego: y Lobnę z przed
mieściami swymi:
14- Y Jether, y Estemo,
15. Y Holon, y Dábir ,
16. Y Ain, y Jeta , y Bethsames,
z ich przedmieściami : miast dźiewięC od pokolenia, iáko sie powie
działo, dwóygá.
17. A od pokolenia synów Benia
min, Gábáon, y Gábáe,
18. Y Anáthoth y Al mon, z przed
mieściami swymi: miástá cztery.
19. Wszystkich społem miast sy
nów Aároná kapłana, trzynaście z
przedmieściami swymi.
20. A innym wedle domów sy
nów Kááth rodu Lewitckiégo dána
iest tá ośiadłość.
21. Z pokolenia Ephráim miástá
ućieczki, Sichem z przedmieściami
swymi ná górze Ephráim, y Gazer,
22. Y Cibsáim y Bethhoron, z
przedmieściami miast cztéry.
23. Od pokolenia též Dán, Eltheko y Gábáthon,
24. Y Aiálon y Gethremmon, z
przedmieściami ich, miast cztéry.
2Ó. A od połowice pokolenia Má
násse Thánách y Gethremmon z
przedmieściami swymi dwie mie
ście.
26. Wszystkié dźieśięć miast y
przedmieścia ich dáné są synóm Ká
áth nižszégo stanu.
27. Synóm též Gerson rodu Le
witckiégo dał od połowice pokole
nia Mánásse, miástá ućieczki Gaulon w Bázán, y Bosrę z przedmie
ściami ich, dwie mieście.
28. A od pokolenia Issáchár Cesion y Dábereth ,
29. Y Járámoth , y Engánim , z
przedmieściami ich, cztéry miástá.
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30. A z pokolenia Aser, Másál y
Abdon,
31. Y Helkáth, y Rohob, z przed
mieściami ich, miástá cztéry.
32. Z pokolenia též Nephtháli miá
stá ućieczki Cedes w Gálileiéy, y
Hámmoth Dor, y Kárthán, z przed
mieściami ich, trzy miástá.
33. Wszytkich miast domów Ger
son, trzynaście, z przedmieściami
swéini.
34. Synóm lepák Meráry Letitém
nižszégo stanu, według domęw ich
dano iest od pokolenia Zábulon Jeknám, y Kárthá,
35. Y Dámná , y Náálol, miast
cztéry z ich przedmieściami,
36. A z pokolenia Ruben zá Jor
danem przećiwko Jerychu miástá
ućieczki , Bosor w pustyni, Misor,
y Jáser, y Jelhson y Mepháát, miá
stá cztéry z przedmieściami swémi.
37. A od pokolenia Gád miástá
ućieczki, Rámoth w Gáláád, y Mánáim , y Hesebon , y Jázer, miast
cztéry z ich przedmieściami.
58. Wszytkich miast synów Me
ráry według domów y rodów ich,
dwanaśćie.
69. A ták wszytkich miast Lewitckich w pośrzodku ośiadłośći
synów Izraelowych było czterdzie
ści y ośm ,
4o. Z ich Iprzedmieśćiami, każde
według domów rozdané.
4«. Y dał Pán Bóg Jzráelowi wszykę ziemię, którą był przyśiągł dać
oycóm ich : y pośiedli ią , y mie
szkali w niéy.
42. Y dan iest od niego pokóy ná
wszystkie w okół narody, y žáden z
nieprzyiaćiół nieśmiał sie im sprze
ciwić, ále wszyscy pod ich moc pod
bici są.
43. Ani iedno słowo, któré im był
obiecał spełnić nie chybiło: ále sie
rzeczą wypełniło wszytko.
ROZDZIAŁ XXII.
Pułtrzećiu pokoleniu Josue kdze
sie icroćić iuz do imienia swego zd
Jordałi, oni tedy uczynili miedzy so
bą ołtarz wielki: prze który mieli
od inych pokolenia poselstwo: ale te
go słuszną obmowę dali,

1. Tegóż czásu przyzwał Jozue
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Rubenitów y Gádytów y połowice
pokolenia Mánásse,
2. Y rzekł do nich: Uczyniliśćie
wszystko co wam przykazał Moy
zész sługa Pański: mnieśćie též we
wszytkim byli posłuszni ,
3. A nie opuściliście bráéiéy wá
széy przez długi czás , áž do dniá
dźiśieyszego , przestrzégáiac roskazánia Páná Bogá wászégo.
4- Poniewaž tedy dał Pan Bóg
wász, bráéiéy odpoczynek y pokóy,
iáko był obiecał : wrócćiesz sie , á
idźcie do przybytków waszych, y
do ziemie ośiadłośći, którą wam dał
Moyzész sługa Pański zá Jordanem.
5. Wszakże ták żebyśćie strzegli
pilnie y skutkiem wypełnili przy
kazania y zakon , który wam przy
kazał Moyzész sługa Pański , zebyśćie miłowali Páná Bogá wászégo,
á chodzili wszytki mi drogami iego,
y zachowali przykazania iego , y
džierželi sie go, y służyli ze wszy
stkiego sercá y ze wszystkiéy duszé
wászéy.
6. Y błogosławił im Jozue, y puśćił ie, którzy sie wrócili do przy
bytków swoich.
7. A połowicy pokolenia Mánásse
dał był Moyzész ośiadłość w Bázán:
y przetóž połowicy, która ostála, dał
Jozue dźiał między inną braćią ich
zá Jordanem ku zachodniey stronie.
8. A gdy ie puszczał Jozue do
przybytków ich, y błogosławił im,
rzekł do nich: Z wielką maięlnośćia y bogactwy wracaćie sie do
śiedlisk waszych, ze srebrem y zło
tem , z miedzią y z želázem , y z
odzieniem rozmaitym : podźielćiesz
korzy.áé nieprzyjacielską z bráéia
wásza.
g. Y wróéili sie y poszli synowie
Ruben, y synowie Gád, y poł poko
lenia Mánásse od synów Izráelo
wych z Silo, któré ležy w Chánáán:
áby weszli do Gáláád, źiemie ośia
dłośći swoiéy, którą otrzymali we
dług roskazánia Pańskiego przez
rękę Moyzészá.
10. A gdy przyszli do pagórków
Jordańskich do źiemie Chánáneyskiéy, zbudowali przy Jordanie oł
tarz niezmiernie wielki.
11. Co gdy usłyszeli synowie Izráelowi, y do nich odnieśli pewni

JOSUE.

255

powiedáczé , że synowie Ruben y
Gad y pół pokolenia Mánásse zbu
dowali ołtarz w źiemi Chánáneyskiéy , ná pagórkach Jordanowych,
przećiwko synóm Jzráelowym:
12. Zeszli sie wszyscy do Siło,
áby ćiągnęli y walczyli przećiwko
im.
, 15. A w tym czasie posłali do
nich do źiemie Gáláád Thineesá sy
ná Eleázárá kapłana ,
14- Y dźieśięć kśiażąt z nim, po
iednému z káždégo pokolenia.
15. Którzy przyszli do synów Ru
ben y Gad y połowice pokolenia
Mánásse do źiemie Gáláád, y rzekli
do nich:
16. To roskázuie wszytek lud Pań
ski: Cóž to iest zá przestępstwo?
Czemuśćie opuścili Páná Bogá Izráelskiégo zbudowawszy ołtarz
świętokradzki, á od služby iego od
stąpiwszy?
17. Czy mało ná tym macie, żeśćie
zgrzeszyli wBeelphegor, y áž do
dźiśieyszego dniá zmazá tego grzéchu ná nas trwa, y śiła z ludu upa
dlo.
18. A wyśćie dźiś opuśćili Páná,
á iutro na wszytkiégo Izráelá gniéw
iego srožyé sie będźie.
ig. Ieśli rozumiééie, že nieczysta
iest źiemia ośiadłośći wászéy, przeprowadźćiesz sie do źiemie, w któ
réy iest przybytek Pański , á mieszkayćie między námi: tylko żebyśćie od Páná, y od nászéy spółecznośći nie odstąpili zbudowawszy
ołtarz mimo ołtarz Páná Bogá na
szego.
20. Izali Achan syn Zare nie prze
stąpił przykazanie Pańskie , y ná
wszytek lud Izraelski gniew iego
przypadł? A on był ieden człowiek,,
á boday był sam zginął w grzechu
swoim.
21. Y odpowiedźieli synowie Ru
ben y Gad , pół pokolenia Mánáss®
kśiążętóm poselstwa Izraelskiego:
x 22. Namocnieyszy Bóg Pan, Namocnieyszy Bóg Pan, sam wie, y
Izráel pospołu zrozumie: ieśli prze
stępstwa umysłem ten ołtarześmy
zbudowali, niechay nas nie strzeże,
ále nas niechay skarżę teraz:
23. Y ieśliśmy p tym sercem uczy
nili, abyśmy całopalenia y obiáty y
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ofiáry zapokoynć nań kładli, on nie
chay szuł a y sadzi :
24- A nie ráczéy z téy myśli y
namowy, żeśmy mówili: Jutro rze
ka synowie wászy synóm naszym:
Cóż wam y Tanu Bogu Izraelskie
mu?
2-5. Gránice położył Pan mię4zy
námi y wami , o synowie Ruben y
synowie G d. Jordan rzekę: á prze
łóż niemaćie części w Panie. A zá
tą przyczyną synowie wászy od
wrócą syny nászé od boiaźni Pańskiéy. Zdálo sie nam tedy lepiéy,
2(5. Y rzekiiśmy: Zbuduymy so
bie ołtarz nie ná całopalenia, áni
ná ofiarowanie ofiar,
27. Ale ná świadectwo między
námi y wami, y dziećmi nászémi á
potomstwem wászym, abyśmy słu
żyli Panu, á mieli práwo ofiarować
y całopalenia y obiáty y zapokoyné
ofiáry:á żadna miara niemówili iutro
synowie wászy synóm naszym: Nie
maćie wy cząstki w Panie.,
28. A ieśliby chćieli mówić, odpo
wiedzą im: Oto ołtarz Pański, któ
ry uczynili oycowie nászy, nie ná
całopalenia, áni ná ofiarę, ále ná
świadectwo nászé y wászé.
29. Boże nas ucboway tego grze
chu, żebyśmy odstąpili od Páná, y
opuścili szlády iego, zbudowawszy
ołtarz ná całopalenia y obiáty, y ná
ofiarow anie ofiar, oprócz ołtarza Pá
ná Bogá nászégo, który zbudowano
przed przybytkiem iego.
30. Co usłyszawszy Phinees ka
płan y kśiażęta poselstwa Izráelowego, którzy z nim byli , ubłagali
sie: á słowa synów Ruben y Gad y
półpokolenia Mánásse bárzo wdzię
cznie przyięli.
31. Y rzekł Phinees syn Eleázárá
kapłan do nich: Teraześmy doznali,
że iest Pan z námi, ponieważeśćie
wolni od tego przestępstwa, y wy
bawiliście syny Jzráclowé z ręki
Pańskićy
32. Y wrócił sie z kśiażćty od sy
nów Ruben y Gąd z źiemie Gáláád
z granic Chánáneyskich do synów
Izráelowych, y dał im sprawę.
33. Y podobała sie mowá wszyt
kim, którzj słyszeli. Y chwalili Bo
gá synowie Izraelowi, á niemówili
dáléy , żeby mieli iśdź przećiwko

JOSUE.
im, y walczyć á zgładzić źiemie ich
ośiadłośći.
34- Y nazwali synowie Ruben, y
synowie Gad ołtarz, który byli zbu
dowali: świadectwo nászé , że Pan
sam iest Bóg,
ROZDZIAŁ XXIII.
Josue zstarzaivszy sia upomina,
lud izraelski, d broni im toivarzy~
stica mieć z pogdny, y ze wszystka
mi narody.
1. A gdy przeszedł długi czás, po
tym iáko był Pan dał pokóy Izrae
lowi, poddawszy wszytkié okoliczne
narody, á Jozue iuż był długiego
wieku y bárzo zeszły w lećićch:
2. Przyzwał Jozue wszystkiego
Izraela y starszych, y kśiażat y wo
dzów, mistrzów, y rzekł do nich:
lam sie zstńrzał, y iużem szedł w
lećićch:
3. Ą wy widźićie wszystko co
uczynił Pan Bóg wasz wsżytkim na
rodom okolicznym, iáko sam wal
czył zá wáini.
4- A że wam iuż teraz lósem roz
dzielił wszytkę źiemie od wschodniéy strony Jordanu aż do morzá
wielkiego, y wiele ieszcze zostáwa
narodów:
5. Pan Bóg wász wytraći ie y
zniesie od oblicza waszego , y po
śiędźiećie źiemie , iáko wam obie
cał.
(5. Tylko sie umacniayćie, á stárayćie sie pilnie, abyśćie strzegli
wszytkićgo co iest napisano w kśięgách zakonu Moyzeszowégo: á nie
ustępowali od tego áni ná práwo, áni
ná lewo:
7. Abyśćie wszedszydo Pogánów,
którzy miedzi w ámi będą, nie przy
sięgali w imię bogów ich, y nie słu
żyli im, y nie kłaniali sie im:
8. Ale stóyćie przy Pánu Bogu wá
szym: cośćie czynili aż do dniá tego.
9. A tedy znieśie Pan Bóg przed
oczymá wászéini narody wielkie y
bárzo mocné, á żaden sie wam
sprzeciwić nie będźie mógł.
10. Iedpn z was będźie uganiał
tyśiąc mężów nieprzyiaćielskich: iż
Pan Bóg wász’sam zá wámi będźie
walczył, iáko obiecał.
11. Tylko tego co napilniéy prze-
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strzégayéie, abyśćie miłowali Páná
Boga wászégo.
12. A ieśli będziecie chcieć do
błędów narodów tych, którzy mię
dzy wámi mieszkała, przystać, y z
nimi sie mieszać małżeństwy y złą
czać przyiacielstwá:
13. iuz teraz wićdzćie, że ich nieWygładźi Pan przed obliczem wa
szym, ále wam będą dołem y sidłem,
y urázem z boku wászégo, y kołrni
w oczach waszych, áž was znieśie
y wytraci z źiemie téy nalepszéy,
która wam dał.
14. Oto iuż ia dźiś idę w drogę
wszystkiéy źiemie, á wszystkim
sercem uznaćie, iż ze wszytkich
słów , któré Pan zyśćić obiecał, y
iedno nie chybiło.
15. Przeto iáko skutkiem wypeł
nił co obiecał, y szczęśliwe rzeczy
wszytkié przyszły: ták przywiedźie
na was czymkolwiek złym groźił,
áž was znieśie y wytraci z źiemie
téy nalepszéy, która wam dał,
16. Dla tego żeśćie przestąpili
przymierze Páná Bogá wászégo,
któré z wámi postanowił, y służy
liście bogom cudzym, y kłaniali sie
im: prędko á z pośpiechem powsta
nie ná was zapalczywość Pánská, y
zniesieni będźiećie z téy źiemie
bárzo dohréy, którą wam dał.
ROZDZIAŁ XXIV.
Przypomina krotko Josue dobrodźieystwu Boże ludu Izraelskiemu:
Pud ślubnie Bogu służyć: śmierć
Josue, pogrzeb kośći Josephowych,
śmierć Elea'żuru kapłana.

1. Y zebrał Jozue wszystkie po
kolenia lzráelowé do Sichem, y zezwał starszych,y książąt, y sędźiów,
y mistrze:
2. Y stanęli przed oczyma Pań
skimi: y do ludu ták mówił: To
mówi Pan Bóg Izráelów: Zá rzeką
mieszkali oycowie wászy od począ
tku, Tháre oćiee Abrahamów y Náchorów: y służyli bogóin cudzym.
5. Wziąłem tedy oycá wászégo
Abraháma z gránic Mezopotámiiéy:
y przywiodłem do źiemie Chánáán:
y rozmnož)lem naśienie iego,
4- Y dałem mu Izáaká: á iemu zaś
dałem Iakobá y Ezáwá. Z których
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Ezáwowi dałem górę Seir w ośia
dłość: á Iákob y synowie iego zászli
do Aegyptu.
5 1 posłałem Moyzészá y Aáro
ná, y poraźiłein Aegypt mnogimi
znáki y cudámi.
6. Y wywiodłem was y oyce wá
szé z Aegyptu, y przyszliście do
morzá: y gonili Aegyptiánie oyce
wászé z wozmi y z iezdą áž do mo
rza czerwonego.
7. A synowie Izraelowi wołali do
Páná: który położył ciemności mię
dzy wámi y Aegyptćiany, y przy
wiódł ná nie morze y okryło ie: Wi
dźiały oczy wászé wszytko com w
Aegyptćie uczynił, y mieszkaliście
ná puszczy pr.zez czás długi:
8. Y wwiódłem was w źiemie
Amorreyczyká, który mieszkał zá
Jordanem. A gdy walczyli przećiwko
wam, dałem ie w ręfce wászé, y pośiedliśćie źiemie ich, y pobiliśćie ie.
9. Y powstał Bálák syn Sephor
król Moáb, y walczył przećiw Izrae
lowi. Y posłał y przyzwał Báláámá
syná Beor, áby was przeklinał:
10. A iam go słuchać niechćiał,
ále przeciwnym obyczáiem przezeń
błogosławiłem wam, y wybawiłem
was z ręki iego.
11. Y przeszliśćie Jordan, y przy
szliście do Jerycha. Y walczyli ná
was mężowie miástá onégo Amorreyczyk, y Betheyczyk, y Gergezeyczyk, y Ileweyczyk, y Jebi|zeycz)k:
y dałem ie w ręce wászé. *
12. Y posiałem przed wr'ámi śierszénie: y wyrzućiłem ie z mieysc
i cli, dwu królów Ainórrheyskich,
nie przez miecz, áni przez luk twóy.
l5 Y dałem wam źieinię, w klóróyeśćie nie robili, y miástá ktorycheśćie nie budowali, żebyśćie mie
szkali w nich: winnice y oliwnice,
którycheśćie nie sadźili.
14- Teraz tedy bóyćie sie Páná, á
służćie mu doskonałym sercem y
naprawdźiwszy m : á znieśćie bogi,
którym służyli oycowie wászy w
Mezopotámiiéy, y w Aegyptćie: á
służćie Pánu.
15.A ieśli siewam zda źle żebyśćie
służyli Pánu, daię wam obierać:
obierzćie dźiś, co sie podoba, komu
ráczéy służyć maćie, ieśli bogóin,
którym służyli oycowie wászy w
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Mezopotámiiéy: czyli bogom Amorrheyczyków, w których źiemi mie
szkacie: á ia y dóm móy służyć Pa
nu będziemy.
16. Y odpowiedział lud, y rzekł:
Nie day tego Boże, abyśmy opuśćić
mieli Páná, á służyć bogórn cu
dzym.
17. Tan Bóg nász ten nas wywiódł
sam y oyce nászé z źiemie Aegyptskiéy, z domu niewoléy: y uczynił
przed oczymá nászémi cudá bárzo
wielkie, y strzegł nas po wszytkiéy
dródze, którąśmy chodźili, y między
wszytki mi narody, przez któreśmy
przeszli.
18. Y wyrzucił wszytkie narody,
Amorrheyczyká obywatela źie'mie,
do któreyieśmy weszli. Przetóż będźiem służyć Pánu, bo on iest Bo
giem naszym.
ig. Y rzékl Jozue do ludu: Nie
będźiećie mogli służyć Pánu: ábowiem Bóg święty, y mocny zawistnik iest, áni przepuści złośćiam y
grzechom waszym.
20. Ieśli opuśćićie Páná, á będźie
ćie służyć bogórn cudzym, obróći
sie y utrapi was, y wywróci zátym
iáko wam uczynił dobrze. s
21. Y rzekł lud do Jozuego: Ża
dną miarą nie będźie ták iáko mó
wisz, ále Pánu służyć będźiemy.
22. A Jozue do ludu: Świadkami,
pry, wy iesteśćie, żęśćie sarni sobie
obrali Páná, abyśćie mu służyli. Y
odpowiedzieli: Świadkami.
23. Teraz tedy, rzekł, znieśćie bo
gi cudze z pośrzodku was, á nakłoń
cie sercá wászé ku Pánu Bogu Izráelowému.
24. Y rzekł lud do Jozuégo: Pánu
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Bogu nászému służyć będźiemy, y
będźiemy posłuszni przykazaniu ie
go'.
25. Y postanowił Jozue przymie
rze dniá onégo, y położył przed lu
dem przykazania y sądy w Sichem.
26. Napisał też wszytkié té słowa
w kśięgach zakonu Pańskiego: y
wźiął kamień bárzo wielki, y poło
żył ji pod dębem, który był w świą
tnicy Pańskićy:
27. Y rzekł do wszégo ludu: Oto
ten kamień będźie wam ná świade
ctwo: że słyszał wszytkié słowa
Páiískié, któré wam mówił: bjśćie
snąć potym niech cieli zaprzeć y
skłamać Pánu Bogu waszemu.
28. Y rospuśćił lud, każdego do
ośiadłośći iego.
29. A potym umarł Jozue syn
Nun sługa Pański, máiac sto y dźie
śięć lat:
30. Y pogrzébli go ná granicy ośia
dłośći iego w Thámnáthsáre, któré
leży ná górze Ephráim, ná pułnocnéy stronie góry Gáás.
31. Y służył Izrael Pánu po wszy
tkié dni Jozuégo, y starszych, któ
rzy przez długi czás żyli po Jozuem,
y którzy wiedźieli wszytkié sprawy
Pańskie,któré był uczynił wlzráelu.
32. Kośći też Jozephowé, któré
byli wźięli synowie Izraelowi z Ae
gyptu, pogrzébli w Sichem, ná częśći polá, któré był kupił Jákob u
synów Hemórá oycá Sichem zá sto
młodych owiec, y był° w ośiadłośći
synów Jozephowych.
33. Eleázár też syn Aaronów umarł: y pogrzébli go w Gabááth
Phineesá syna iego, które mu dano
ná górze Ephráim.
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ROZDZIAŁ

I.

lako Judás z Symeonem bratem
Walczyli przećiwko nieprzyiaćielom,
y idko porazili ie, y dobywali miast
icli. Othoniel poiął dziewki Kdlebowe
riksze. Chdndneyczycy hołd pła
cą.
,

1. Po śmierći Jozuégo radzili sie
synowie Izraelowi Páná mówiąc:
Kto póydźie przed námi przećiw
Chánáneyczykowi, á będźie hetma
nem woyny?
2. Y rzékl Pan: Judás póydźie: otom dał źiemię w ręce iego.
3. Y rzekł Judaś Symeoiiowi bra
tu swemu: Pódź zemną do działu
mego, á walcz przećiw Chánánéyczykowi, že ia też póydę z tobą do
działu twego. Y poszedł z nim Symeon.
4- Y wyćiągnął Judáš, y dał Pan
Cbánáneyczyká y riierezeyczjká w
ręce ich: y pobili w Bezek dźieśięć
tyśięcy mężów.
5. Y naleźli Adonibezeká w Be
zek, y walczyli przećiw iemu, y po
razili Cbánáneyczyká y Pherezeyczyká.
6. A Adonibezek ućiekł: którego
dogoniwszy poi mali, obćiąwszy koń
ce rąk y nóg iego.
7. Y rzókł Adonibezek: Siedmdźieśiąt królów z obciętemi końcami
rak y nóg zbiéráli pod siołem moim
odrobiny pokarmów: iákom czynił,
ták mi Bóg oddał, y przywiedli go
do Jeruzalem, y tám umarł.
8. Dobywaiąc tedy synowie Judá
Jeruzalem, wźięli ie y porážili ie pászczeka miecza, dáwszy ná spalenié
wszystko miasto.
9. A potym wyszedszy walczyli
przećiw Chánáneyczykowi , który
mieszkał ná górách, y ná południe,
y ná polach.
10. Y wyćiągnąwszy Judás prze
ćiw Chánáneyczykowi, który mie
szkał w Hebron, (którego imię z
stárodawná było Káryáth Arbę) zábił Sesái, y Áhiman y Tholmái:
11. A z onąd poszedszy ruszył sie
ku obywatelom Dábir, którego imię

staré było Káryáth Sepher, to iest
rniásto nauk.
12. Y rzekł Káleb: Ktoby dobył
Káryáth Sepher, y spustoszył ji,
dam mu Akszę córkę moie zá żonę.
13. A gdy go dobył Othoniel syn
Cenez brát Kálebów mnieyszy, dał
mu Akszę córkę swą zá żonę.
14- Którą iadącą w dródze upo
minał mąż iéy, áby proáilá u oycá
swego polá. Która gdy wzdychálá
siedząc ná osle, rzekł iéy Káleb:
Cóż ći?
15. A oná odpowiedźiała: Daymi
błogosławieństwo, ponieważeśmi dał
suchą źiemię, day y oblaną wodami.
Y dał iéy Káleb mokrą źiemię wyż
szą y niższą.
16. A synowie Cinesá powinnégo
Moyzészowégo wyszli z miástáPalm
z synmi Judá w puszczą dźiału iego,
która iest ná południe Arad, y mie
szkali z nim.
17. Y poszedł Judás z Symeonem
bratem swym, y poraźili Chánánéyczyká, który mieszkał w Sepháád y
zabili go: y názwáno imię miástá
onégo, Tlormá, to iest, przeklęctwo.
18. Wźiął též Judás Gáze z grani
cami iéy, y Askálon y Akkárón, z
ich granicami,
ig. Y był Pan z Juda y posiadł
podgórzé: y nie mógł wygładzić mie
szkających w dolinie, iż mieli dosyć
wozów kośistych.
20. Y dáli Kálebowi Hebron, iáko
mówił Moyzész, który wygładźił z
niego trzech synów Enák.
21. Lecz Jebuzeyczyká obywatela
Jeruzálem nie wygładzili synowie
Beniamin: y mieszkał Jebuzeyczyk
z synmi Beniamin w Jeruzálem aż
do dniá dźiśieyszego.
22. Dóm též Jozephów udał sie do
Bethel, y był Pan z nimi.
25. Bo gdy obiegli miásto, któré
piérwéy 'zwano Luza,
24 Uyźrzeli czJowieká wychodzącégo z miástá, y rzékli do niego: Ukaż nam weszćie do miástá á uczy
nimy z tobą miłosierdzie.
25. Który gdy im ukazał, poranili
miásto pászczeka miecza, ą onégo
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człowieka y wszytek ród iego pu śiągł oycóm waszym: y obiecałem,
ścili.
żebych nie zgwałcił przymierza me
26. Który puszczony szedł do ziemie go z wámi ná wieki,
Hetthym, y zbudował tám miásto, y
2. Ale ták , żebyśćie nie czynili
nazwał ie Luza, któré ták zową áž przymierza z obywatel mi téy źie
do dniá dźiśieyszego.
mie, ále żebyśćie ołtarze ich po
27. Mánásses též nie wygładził wywracali: á niechćieliśćie słuchali
Bethsan y Tliánák ze wsiami ich,y głosu mego : czemużeśćie to uczy
obywátelów Dor y Jebláám y M<u- nili?
geddo, ze wśiaini ich, y począł Chá3. A przetóž niecbćiałem ich wy
náneyczyk mieszkać z nimi.
tracić od oblicza waszego: żebyśćie
28. Ale potym gdy sie zmocnil I- mieli nieprzyiaćiele, á bogowie icli
zráel, uczynił ie lioldownikámi, á byli wam ná upadek.
wygładźić niechćiał.
4. A gdy mówił Anyół Pański
29. Ephráim též nie wybił Chaná- té słowa dó wszech synów Izráe
neycziká, który mieszkał w Gázer, lowych, podnieśli oni głos swóy y
ále mieszkał z nim.
płakali.
30. Zábulon nie wytracił obywá
5. Y nazwano imię mieyscu onételów Cěthron y Náálol: ále mie mu : Mieysce plączących, ábo łez:
szkał Cliánáneyczyk w pośrzodku y ofiarowali tám ofiary ránu.
iego, y stał mu sie hołdownikiem.
6. Rozpuścił tedy Jozue lud, y po
5i. Aser též nie wygładził obywá szli synowie Izraelowi każdy do
telów Accho y Sidonu, Aháláb , y ośiadłośći swéy, áby ią otrzymali:
Achásib, y Hel ba, y Aphek y Ro
7. Y służyli Pánu przez wszytkié
hob:
dni iego, y starszych, którzy po nim
32. Y mieszkał w pośrzodku Chá- przez długi czás żyli , y wiedzieli
náneyczyká obywatela onéy źiemie, wszytkié spráwy ráiiskié,któré czy
áni go zlíbil.
nił z Izraelem.
33. Nephtháli též nie wygładźił
8. Y umarł Jozue syn Nun sługa
obywátelów Bethsames y Bethá- Pański, maiąc sto y dźieśięć lat,
náth: y mieszkał między Chánáneyg. Y pogrzebli go ná granicy ośia
czykiem oby watelem źiemie, y byli dłośći iego w Thárnnáthsare ná gó
mu Bethsáinitowie y Bethámitowie rze Ephráim od pólnocnéy strony
góry Gááz ,
hołdow ni cy.
10. Y wszytek on rodzay zgroma34. Y śćisnął Amorrheyczyk syny
Dánowe ná górze, áni im dał miey- dzon iest do oyców swoich. Y po
wstali inni , którzy nie znali Táná,
scá áby zeszli ná równinę:
35. Y mieszkał ná górze Hares, y uczynków, któré czynił z Izrae
co sie wykłada skorupiány, w Aiá- lem.
11. Y czynili synowie Izraelowi
lon y w Salebim. Y stálá sie ćiężka
ręka domu Jozephowógo, y stał mu złó przed oczymá Pańskimi, y słu
żyli Báálim.
sie hołdownikiem.
12. Y opuścili Páná Bogá oyców
36. A była gránicá Amorrheyczyká od wstępu Scorpioná, skála y swoich, który ie był wywiódł z
źiemie Aegyptskiéy: y poszli zá bo
wyžszé mieyscá.
gi cudzémi, y zá bogi onych naro
dów, któré mieszkały około nich, y
ROZDZIAŁ II.
.Anyółd Pan posłał aby zgromił kłaniali sie iin, y ku gniewu pol.tlud zd przestąpienie, po śmićrći Jo dźiTi Páná,
sue lud zgrzeszył, iv nieprzyiaćiel- , 13. Opuszczáiac go, á służąc Báál
słiie ręce przyszedł, zd grzech gdy y Asthároth.
14- Y rozgniewawszy sie Pan ná
lituie wyswobodzony iest od Pand.
Izráélá podał ie w ręce łupieżców,
1. Y wstąpił Anyół Fański z Gál- którzy ie poimáli , y przedáli niegál ná mieysce plączących, y rzekł: iirzyiaćiołóm , którzy mieszkali w
oło: áni sie mogli sprzeciwić nieWywiodłem was z Aegyptu, y wpro
wadziłem do źiemie, aktórąin przy przyiaćiołom swoim :
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15. Ale gdźie sie kolwiek chćieli ká, y Sydonczyká, y Heweyczyká,
obróćić, tam ręka Pańska była nád który mieszkał ná górze Libanie,
nimi, iáko powiedział y przysiągł od góry Báál Hermon, aż do weszćia
Emáth.
im: y byli barzo udręczeni.
4. Y zostawił ie, áby przez nie
16. Y -wzbudził Pan Sędzię, któ
rzy ich. -wyzwalali z rąk pustoszą doświadczał Izráelá, ieśliby słuchał
cych: ále y tych słuchać niechćieli, roskazánia Pańskiego, któré był
17. Cudzołożąc z bogámi cudzćmi, przykazał oycóm ich przez rękę
y khiniaiąc sie im. Prędko opuśćili Moyzészá, czyli nié.
5. A ták synowie Izraelowi mie
drogę, którą chodzili oycowie ich: á
słysząc przykazania Pańskie, wszy szkali w pośrzodku Chánáneyczyká,
y lletheyczyká, y Amorrheyczjká,
tkié rzeczy przeciwne czynili.
18. A gdy Pan wzbudzał sędźie y Pherezeyczyká, y Heweyczyká, y
zá czásu ich, wzruszał sie miłosier Jebuzeyczyká:
6. Y poymowáli córki ich zá żo
dziem y słuchał wzdychania utrapionych y wybawiał ie z morder ny , y sami córki swć synóm ich
dawali, y służyli bogóin ich.
stwa pustoszących.
7. Y czynili złe przed oczymá
19. A potym gdy umarł sędzia, wra
cali sie, y daleko gorsze rzeczy czy Pańskimi, y zapamiętali Bogá swe
nili, niżli czyniali oycowie ich, idąc go, służąc Báálim y Astároth.
8. Y rozgniewawszy sie Pan ná
zá cudzémi bogámi, służąc im y kłaniaiąc sie im. Nie opuścili wynala I?ráelá dał ie w ręce Chusan Rasázków swoich, y drógi bárzo twardćy, tháim królá Mezopotámskiégo, y
służyli mu ośin lát.
którą sie chodzić byli nałożyli.
9. Y wołali do Páná : który im
20. Y rozgniewała sie zapalczy
wość Pańska ná Izráelá , y rzćkł: wzbudził zbawiciela, y wybawił ie,
Ponieważ ten lud zgwałcił przymie to iest, Olhonielá syná Cenez brátá
rze moie, którém był uczynił z oycy Kálebowégo młodszego:
10. Y był w nim duch Pański,
ich, á głosu inćgo słuchać wzgar
y sądził Izráelá. Y wyiachał ná woy
dził ;
21. Y ia nie wygładzę narodów, nę , y dał Pan w ręce iego Chusán
Rásátháim królá Syriyskiégo, y
któré zostawił Jozue y umarł:
22. Ze przez nie doświadczę I- stłumił go.
11. Y ućiclinęła źiemia czterdźiezráelá ieśli strzegą drógi Pańskićy,
y chodzą w niéy, iáko strzegli oy śći lat, y umarł Othoniel syn Ce
nez.
cowie ich, czyli nić.
12. Y przydali synowie Izraelowi
25. A ták zostawił Pan wszytkié
národy té , y niech ciał rychło wy złe czynić przed oczymá Pańskimi:
wrócić, áni ich dał w ręce Jozuemu. który zinocnił przećiwko im Egloná
królá Moábskiégo: przeto iż złó
czynili przed oblicznośćią iego.
ROZDZIAŁ III.
15. Y przyłączył mu syny AmStoivdrzyszyt sie Izrael z Pogdny,
mon,
y Árnálek: y wyiachał y poTitóré Pan nd ich proźbę zostdivif:
raźil Izráelá, y pośiadł miástó palm,
d przetoź téz często go tępią okoli
14- Y służyli synowie Izraelscy
czni d obcy królowie, ale gdy sie
Eglonowi
królowi Moáb ośmnaśćie
obaczyt d nawróćił, wźiął ivyzivolelat:
nie przez Otoniéld.
15. A potym wołali do Páná:
1. Te są narody, któré Pan zosta który im wzbudził zbawićiela imie
wił, áby przez nić cwiczył Izráelá, niem Aod, syná Gery, syná Jemini,
y wszytkich, którzy nie -wiedzieli o który obudwu rąk miásto práwéy
używał. Y posłali synowie Izraelo
walkach Chánáneyczyków:
2. Abysie potym nauczyli synowie wi przezeń dáry Eglonowi królowi
ich potykać z nieprzyiaćioły, á mieć Moábskiéinu
zwyczay walczenia:
16. Który uczynił sobie miecz
5. Pięćioro książąt Tbilistliyń- obudwu ostrzu, maiący w pośrzo
skich, y wszytkiégo, Chánáneyczy- dku rękoieść w zdłusz ná dłoni, y
16
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przypasał go pod płaszczem ná prá- tkich dużych y mocnych mężów :
żaden z nich uyść nie mógł.
wym boku.
5o. Y uniżon był Moáb dniá oné
17. Y przyniósł dáry Eglon królo
wi Moáb. A był Eglon człowiek go pod rękę Izráelá: y ućichla źie
mia ośmdźieśiąt lat.
bárzo tłusty.
31. Potym był Sámgársyn Anáth,
18. A gdy mu oddał dáry, szedł
zá towárzyszmi, którzy z nim byli który zabił sześćset mężów Philisthynskich lemieszem: y ten též bro
przyszli.
19. Awróóiwszy sie zaś zGálgál, nił Izraela.
gdzie były bałwany, rzekł do królá:
ROZDZIAŁ IV.
słowo táiemné mam do óiebie o
królu. A on roskazał pomilczeć: á
Debord prorokini y Iłdriik, wal
gdy wszyscy wyszli, którzy przy czą przećiw Zyzdrze hétmdnowi
nim byli,
króld Jdbin , którégo ućićkdiącćgo
20. Wszedł Apd do niego: á sie zdbiłd Jdhel zond ylberowd.
dział ná letnióy sali sam, y rzekł:
Słowo Bože mam do ćiebie. Który
1. Y przydali synowie lzráelowi
wnet powstał z stolice.
złe czynić przed oczyma Pańskimi,
21. Y ściągnął Aod lewą rękę, y po śmierći Aodowéy,
dobył mieczá z práwéy biodry swéy,
2. Y dał ie Pan w ręce Jabin kró
y wraził ji w brzuch iego,
lá Chánáneyskiégo , który królował
22. Ták mocno, že rękoieść we w Asor: á miał hetmáná woyská
szła zá želázem w ranę, y przetłu- swego, imieniem Sisáre, á sam mie
stem sádlem ścisnęła sie. Y nie wy szkał w Hároseth pogańskim.
jął mieczá, ále ták iáko uderzył, zo
5. Y wołali synowie lzráelowi do
stawił w ciele: y wnet przez táie- Páná: bo miał dźiewięćset wozów
mne mieyscá nátury rzucił sie gnóy kośistych , á przez dwadźieśćia lat
z brzucha.
bárzo ie był śćisnął.
4. A była Deborá prorokini żó20. Aod lepák záwárszy bárzo
pilnie drzwi sale, y zamknąwszy ná Lápidolh, która sądźiła lud czásu
zamkiem,
onégo.
5. A śiedźiała pod palmą, którą i24- Wyszedł tyłem. A słudzy kró
lewscy wszedszy, uyźrzełi záwárté mieniem iéy zwano, między Ráiná
drzwi sale, y rzekli: Podobno sobie á Bethel ná górze Ephráim: y cliowczás czyni w gmachu letnim.
dźili do niéy synowie lzráelowi ná
każdy sąd.
26. A naczekawszy sie długo áž
6. Która posłóła y przyzwała Ba
sie wstydzili, á widząc že nikt nie
otwarzał, wzięli klucz, y otworzy ráka syná Abinóém z Kedes Newszy nalezli páná swego ná źiemi phthali: y rzekła do niego: Przykalezącego umarłym.
załći Pan Bóg Izráelów: Idź, á wiedź
26. A Aod gdy sie oni trwožyli, woysko ná górę Thabor, á weźmiesz
ućiekł, y minął mieysce bałwanów z sobą dźieśięć tyśięcy rycérzów z
zkąd sie był wrócił. Y przyszedł do synów Nephthali y zsynówZábulon:
Seirath:
7. A ia przywiodę do ćiebie, ná
27. A natychmiast zatrąbił w trą mieysce potoka Cison, Sisáre hetmá
bę ná górze Ephráim: y poszli z ná woyská Jabin , y wozy iego, y
.nim synowie Izraelowi, á on ná wszytek lud: á dam ie w rękę twoię.
8. Y rzekł do niéy Barák : Ieśli
czele szedł.
28. Który rzekł do nich: Póy- póydźiesz zemną, póydę: ieśli nie
dźćie źa mną: ábowiém dał Pan nie będźiesz chéiálá iśdź zemną, nie
przyjaciele nászé Moábity w ręce póydę.
9. Która rzekła do niego: Póydęć
nászé. Y szli zá nim, y ubiegli bro
dy Jordaná, przez któré sie przeprá- z tobą , ále tego rázu zwyćięztwń
wuią do Moáb: y niedopuśćili niko nie przypisza tobie: bo w niewieáéié ręce będźie dan Sisárá. A ták
mu przechodzić:
29. Ale porazili ná on czás Moá- powstálá Deborá , y poszła z Ba
bitów około dźieśięć tyśięcy wszy rakiem do Kedes.
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10. Który przyzwawszy Zábulon
y Nephthali wyiachał z dźieśiaćią
tyśięcy waleczników, mając Deborę w towarzystwie swym.
11. A Haber Cyneyczyk oddźielił
sie był niekiedy od inszych Cyneyczyków bráciéy swych, synów Hobáb , powinnégo Moyzészowégo: y
rozbił był namioty áž do doliny, któ. rą zową Senniin, á był podle Kedes.
12. Y oznaymiono Sisárze że wstąił Bárak syn Abinóém ná górę
habor,
15. Y zebrał dźiewiećset
kośi€
stych wozówr, y wszytko woysko z
fíároseth pogańskiego do potoka Cison.
14. Y rzekł á Deborá do Baráka:
Wstań , boć ten iest dźień, którego
dał Pan Sisarę w ręce twoie : oto
on iest sam wódzein twoim. Tedy
zstąpił Barak z góry Thabor, y dźie
śięć tyśięcy waleczników z nim.
15. Y przestraszył Tan Sisarę y
wszytkié wozy iego, y wszytek lud
pászczeka miecza przed Barakiem:
tak bárzo, że Sisárá skoczywszy z
wozá, pieszo ućiekał,
16. A Bárak gonił ućiekaiące wo
zy y woysko, áž do Hároseth pogań
skiego , y wszystko innostwo nie
przyjacielskie aż do szczętu poległo.
17. A Sisárá ućiekaiąc przyszedł
do namiotu Jáhel żóny Haber Cyneyczjka.Bobył pokóy między labin
królem Azor, á domem Haber Cyneyczyká.
18. Wybiežawszy tedy Jáhel prze
ćiwko Sisárze , rzekła do niego :
Wnidź do mnie panie móy: Wnidź,
niebóy sie. Który gdy wszedł do iéy
namiotu , y przykryty od niéy pła
szczem ,
ig. Y rzekł do niéy: Day mi, pro
szę ćie, trochę wody, boć pragnę
barźo. Która otworzyła łagwieę
mléká , y dała mu pić, y nakryła
go.
z
*
20. Y rzekł Sisárá do niéy: Stóy
u drzwi namiotu, á gdy kto prz^dźić pytając ćię y rzekąc : lest ze
tu kto? odpowiesz: Niémász niko’go.
21. Wźieła tedy Jahel żona Haber
gwóźdź namiotowy, biorąc społem
y młot: y wszedszy potajemnie y
milczkiem , przyłożyła gwóźdź ná
skróń głowy iego, y uderzywszy weń

ę
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.młotem wbiła w mozg aż do źiemie:
który spanie z śmierćią złączywszy
ustał y umarł.
22. Alić oto Barák góniąc Sisarę
przybiegał: á Jáhel wyszedszy prze
ćiw iemu, rzeklá mu: Pódź, á ukażęć męża , którégo szukasz. Który
wszedszy do niéy, uyźrzał Sisarę
leżącego martwym, á gwóźdź wbi
ty w skroni iego.
23. Uniżył tedy Bóg dniá onégo
Jábin królá Chánáán przed synmi
Izrael :
24- Którzy codźień sie wzmagali,
á mocną ręką tłumili Jábin królá
Chánáneyskiégo, áž go zgładzili.
ROZDZIAŁ

V.

Pieśń Debory y Barakowa, czynią
cych dzięki Pánu Bogu zd zwycię
stwo.

1. Y spiéwáli Deborá y Bárák
syn Abinóém dniá onégo, mówiąc:
2. Którzyśćie dobrowolnie ofiaro
wali z Izraela dusze wászé ná niebespieczeństwo, błogosławćie Pánu.
3. Słuchayćie królowie, bierzćie
w uszy książęta: lam iest, jam iest,
która Pánu zaśpiewam, śpiewać bę
dę Pánu Bogu Izráelowému.
4- Tanie , gdyś wychodźił z Seir,
á przechodźiłeś przez krainy Edom,
źiemia sie wrzuszyła, á niebiosa y
obłoki kropiły wodą.
5. Góry spłynęły od oblicza Pań
skiego, y Sinái od oblicza Páná Bo
gá Izráelowégo.
6. Zá czásu Sámgár syná Anáth,
zá czásu Jáhel odpoczęły szćićszki:
á którzy chodźili przez nié szli dró
żkami zdróžnémi.
7. Ustáli mocni w Izraelu, y ućichnęli: áž powstała Deborá, powstálá mátká w Izraelu.
8. Nowe woyny obrał Pan, á bra
my nieprzyjacielskie sam wywró
cił: tarcza y drzewce ieśliby sie uka
zały we czterdźieśći tyśięcy Izraela.
9. Serce moie miłuie książęta Izráelskié: którzyśćie sie dobrowo
lnie wydáli ná niebeśpieczeństwa,
błogosławćie Tánu.
10. Którzy wáiádácie ná osły świetné, y zasiadacie ná sądźiech, á chodźićie drogą, mówcie.
11. Gdzie sie potłukły wozy, y
16*
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woysko nieprzyjacielskie zátłumio stami Jáhel żona Háber Cyneyczyká,
ne iest, tám niechay powiádáia spra y niech będźie błogosławiona w nawiedliwości Pańskie, y łaskę prze miećie swoim.
ciwko mocnym Izráelá: tedy zstąpił
25. Wody proszącemu, mléka da
lud Pański do bram y otrzymał ła, á w kubku kśiążąt przyniosła
zwierzchność.
masła.
12. Powstań, powstań Dehoro, po
26. Lewą ręką ściągnęła do gwoź
wstań, powstań, á zaczynay pieśń : dzia, á prawą do kowalskich mło
wstań Baráku, á poimay wieźnie tów, y uderzyła Sisarę, szukaiąc w
twoie synu Abinóém.
głowie mieyscá ránie, y skroń mo
13. Zachowane są ostatki ludu, cno dziurawiąc.
Pan w mocnych sie potykał.
27. 1’adł iéy między nogi, ustał y
14- Z Ephráimá wygładził ie w umarł: walał sie przed iéy nogami,
Amáleku, á po nim z Beniamina y leżał bez dusze y nędzny.
przeCiwko ludu twemu o Amáleku:
28. Oknem wyglądaiąc, wyła ma
z Máchirá książęta wyszli, á z Za tka iego: y z sale mówiła: Przecz
bulona, którzy wywiedli woysko ku mieszka wrócić sie wóz iego? czemu
woiowániu.
leniwo szły nogi poczwórnych iego?
15. Kśiążęta Issáchár były z De29. Iedná co mędrsza nád inné
bora y w Bárákowé tropy szli, który żony iego, té świekrze słowa odpo
jakoby z góry y w przepaść w nie wiedziała:
bezpieczeństwo sie wdał: rozerwany
30. Podobno teraz dźieli korzyśći,
będąc Ruben przećiw sobie, ludzi á obiéráia mu co nacudnieyszą biawielkiéy myśli nálázío sie sprzecza łągłowę: száty rozmáitey maśći Si
nie.
sárze dáia zá łup, y sprzęt rozmaity
16. Czemu mieszkasz między zbiéráia mu ná ozdobę szyiam.
dwiema granicami, abyś słuchał
31. Ták niechay zginą wszyscy
kszykánié trzód? rozerwany będąc nieprzyiaćiele twoi Pánie: á którzy
Ruben przeciw sobie, ludzi wielkiéy ćię iniłuią, iáko sieiaśni słońce kie
myśli nálázío sie sprzeczanie.
dy wschodzi, ták niechay świecą.
17. Gáláád zá Jordanem odpoczy
32. Y była w pokoiu źiemia przez
wał, á Dáli bawił sie okrętami: Aser czterdzieści lat.
mieszkał ná brzegu morskim, á
ROZDZIAŁ VI.
przebywał w porćiech.
18. Ale Zábulon y Nephtháli wy
Mddyańczykowie zniewolili lud
dali dusze swé ná śmierć w krainie Izraelski, .Anyół sie Boży Gedeonowi
Mero me.
ukazał, Otoniel mu uczynił ojidry,
19. Przyiácliáli królowie y wal zburzył bałwana Bddl, potym go
czyli, walczyli królowie Chánáán Bóg posilił nd nieprzyiaćield.
w Thonách przy wodách Mágeddo,
á przećię nic nie odnieśli łupiąc.
1. Y uczynili synowie Izraelowi
20. Z nieba walczono przećiwko złó przed oczymá Pańskimi: który
im: gwiazdy trwaiąc w rzędzie y w ie dał w rękę Mádián przez śiedm
bi£gu swoim, pezećiwko Sisárze lat:
walczyły.
2. Y byli bárzo od nich ućiśnieni.
21. Potok Cison niósł trupy ich, Y poczynili sobie iámy y iáskinie w
potok Kádumim, potok Cison, po- górách, y mieyscá bárzo obronne ná
depc duszo moiá duże.
odpor.
22. Kopyta konióm padały gdy
3. A gdy Izrael zaśiał, przyiezdżał
ućiekali pędem,y gdy spadali ná szyie Mádián y Amálek, y inné wschoco mocnieyszy nieprzyiaćiele.
nié narody:
23. Przeklinayćie ziemię Meroz
4. Y u nich rozbiwszy namioty,
rzćkł Anyół Pański: złorzeczcie iáko było wtrawie wszytko psowáli,
ohywátelóm iéy, iż nie przyszli ná aż do weszćia Gázy: á zgoła nic do
pomoc Pańską, ná pomoc namoc- żywnośći należącego w Izraelu nie
nieyszym iego.
zostawiali, áni owiec, áni wołów,
24. Błogosławiona między niewia áni osłów.
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5. Bo y sami y wszytkié trzódy
ich przyciągali z namiotami swymi,
á iáko szarańcza -wszytkié mieyscá
napełniała niezliczona wielkość łu
dzi y wielbłądów, pustosząc wszy
tko, czego sie dotknęli.
6. Y poniżony, iest bárzo Izrael
przed oczyma Mádián.
7. Y wołał do Páná, prosząc po
mocy przećiw Mádiánitóm.
8. Który posłał do nich męża pro
roka, y rzékl: To mówi Tan Bóg
Izráelów : Jám uczynił, żeśćie wysz
li z Aegyptu, y wywiodłem was z
domu niewoléy,
g. Y wybawiłem z ręki Aegyptiánów, y wszytkich nieprzyiaćioł,któ
rzy was trapili: y wygnałem ie ná
weszćie wászé, y dałem wam ich
źiemię.
10. Vrzéklem: Jam Pan Bóg wasz,
nie bóyćie sie bogów Amorrheyczyków, w których źiemi mieszkacie.
A niechćieliśćie słuchać głosu mego.
11. Y przyszedł Anyół Pański, y
śiedźiał pod dębem, który był w
Ephrá, y należał do Joásá oycá do
mu Ezri. A gdy Gedeon syn iego młó
cił y czyśćił zboże w prasie, áby
ućiekł przed' Mádiánity,
12. T kazał sie mu Anyół Pański,
y rzekł: Pan z tobą z mężów namocnieyszy.
13. Y rzekł mu Gedeon: Proszę
móy Panie, ieśli iest Pan z námi,
czemuż nas podkało to wszytko,
gdzież są dziwy iego, które- powia
dali oycowie nászy, y mówili: Wy
wiódł nas Pan z Áegypiji, á teraz
opuśćil nas Pan y dał w ręce Ha
di áíiskié.
14- Y weyźrzał nań Pan, y rzekł:
Idź w téy mocy twoiéy, á wyba
wisz Izráelá z ręki Mádiánskiéy:
wiédz, żem ćię posłał.
15. Który odpowiedaiąc rzekł:
Proszę móy Tanie, w czym wyba
wię Izráelá, oto dom móy napodleyszy iest w Mánásse, á ia nainnieyszy w domu oycá inego.
16. Y rzekł mu Pan: la będę z
tobą: y poraźisz Mádiánity iáko ie
dnégo męża.
17. A on: Ieśliin, pry, nalazł ła
skę przed tobą, day mi znak, żeś ty
iest, który mówisz do mnie.
18. Ani odchodź z tąd, aż sie wró
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cę do ćiebie, niosąc ofiarę y ofiáruiącći. Który odpowiedział: la będę
czekał przyśćia twégo.
ig. Wszedł tedy Gedeon, y upiekł
koźlątko, y z miary mąki przásnégo
chlébá, y włożywszy mięso w kosz,
á połówkę mieśną wlawszy w gar
niec, przyniósł wszystko pod dąb y
ofiarował mu.
20. Któremu rzekł AnyółPański:
Weźmi inięso y przásné chleby, y
połóż ná skále onéy á poléy polew
ką. A gdy ták uczynił,
21. Ściągnął Anyół Pański koniec
laski, którą trzymał w ręce, y do
tknął mięsa y przásnych chlebów,
y wystąpił ogień z skały, y strawił
inięso y przasniki: á Anyół Tański
zniknął z oczu iego.
22. A uyźrzawszy Gedeon, że był
Anyół Pański, rzekł: Ah móy Panie
Boże, iżem widźiał Anyóła Pań
skiego twarzą w twarz.
25. Y rzékl mu Pan: Pokóy z to
bą: nie bóy sie, nie pmrzesz.
24. Zbudował tedy tám Gedeon,
ołtarz Pánu, y nazwał ji, Pański
pokóy, áí do dniá dźiśieyszego. A
gdy był ieszcze w Ephrá, która iest
domu Ezri,
25. Nocy onéy rzekł Tan do niego:
Weźmi byká oycá twégo, á drugiego
byká, śiedmi létne go, y rozwalisz oł
tarz Báálów, który iest oycá twégo:
á gay, który iest około ołtarza, wy
ra bay:
26. Y zbuduiesz ołtarz Pánu Bogu
twému ná wierzchu téy skály, ná
któreieś piérwéy ofiarę położył: y
weźmiesz byká wtorégo, y ofiáruiesz
całopalenie, ná stośie drów, których
z gáiu wyśieczesz.
27. Wźiąwszy tedy Gedeon dźie
śięć mężów służebników swoich,
uczynił iáko mu był Tan przykazał.
Lecz boiąc sie domu oycá swego y
ludźi miástá onégo, niechćiał tego
we dnie czynić, ále wszystko w no
cy odprawił.
28. A gdy wstáli ráno ludźie miá
stá onego, uyźrzełi rozwalony oł
tarz Báálow, y gay wyrąbany,y byká
drugiego włożonego ná ołtarz, który
ná ten czás był zbudowany.
29. Y rzekli ieden do drugiego:
Kto to uczynił? A gdy siedówiádowáli, ktoby to uczynił, powiedźia-
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no: Gedeon syn Joás to wszystko nocy wstawszy y wszytek lud z nim,
uczynił.
przyciągnął do źrzódła, któré zową
5o. Y rzékli do Joás: Wywiedź tu llárad, á woysko Mádiáňskié było w
Syna twego, zęby umarł: bo rozwa dolinie ku północney stronie pagórku
lił ołtarz Báálów , y gay wyrąbał.
wysokiego.
31. Którym on odpowiedźiał: Iza2. Y rzekł Pan do Gedeona: Wiel
śćie wy mściciele Baalowi, żebyśćie ki iest lud z tobą, áni będźie dan
sie zastawiali zań? Kto iego prze Mádian w ręce iego, áby sie nie
ciwnikiem iest niech umrze, niż chwalił przećiw' mnielzrael,y rzekł:
dźień iutrzeyszy prziydźie: Ieśli Bóg Mocą moią iestem wybawiony.
iest, niech sie pomści ná tym, który
3. Mów do ludu, á opowiedz gdzie
podkopał ołtarz iego.
wszyscy usłyszą: Kto iest boiaźliwy
32. Od onego dniá názwan iest á lękliwy, niech sie wróci. Y odiáGedeon Jerobaál, przeto, iż rzekł chńło z góry Gáláád, y wróciło sie z
Joás, niech sie pomśći nád tym Báál, ludu dwadźieśćia y dwa tyśiąca mę
który podkopał ołtarz iego.
żów, á tylko dźieśięć tyśięcy zostało.
33. n szytek tedy Mádyán y Amá4. Y rzekł Pan do Gedeona: le
lek, y wschódni narodowie zebrali szcze wielki lud iest, wiedź ie do
sie pospołu: y przeprawiwszy sie wody, á tám ich doświadczę, á o
przez Jordan położyli sie obozem w który mći powiém áby z tobą szedł,
dolinie Izrael.
ten niech idźie: któremu iśdź zaka
34. A Duch Tański oblokł Gedeo żę, niech sie wróći.
na, który zatrąbiwszy w trąbę, zwo
5. A gdy przyszedł lud do wody,
łał dóm Abiezer, áby szedł zá nim. rzekł Tan do Gedeona: Którzy ięzy35. Y posłał posly do wszysikiégo kiem łeptać będą wodę, iáko pśi
Mánásse, który y sam szedł zá nim, zwykli łeptać, oddzielisz ie osobno:
y drugie posły do Aser y do Zábulon, aktorzy uklęknąwszy nákoláná pić
y do Nephthali, którzy mu záiácháli. będą, będą ná drugi éy stronie.
36. Y rzekł Gedeon do Bogá: Ieśli
6. Była tedy liczba tych, którzy
zbawisz przez rękę moię Izráelá, ręka do ust miecąc, łeptali wodę,
iakoś powiedział,
trzysta mężów: á inny wszytek lud
37. Położę to runo wełny ná bo- pił poklęknąwszy.
iowisku: ieśli rosá będźie ná sáinéy
7. Y rzekł Pan do Gedeona: We •
wełnie, á ná wszytkiéy źiemi su trzech set mężów którzy łeptali wo
chość, będę wiedział, że przez rękę dę, wybawię was, y dam w rękę twą
moię, iakoś rzekł, wyzwolisz Izráelá. Mádián: á inny wszytek lud niech
38 Y stało sie ták. A wstawszy w sie wróći ná mieysce swoie.
nocy wyćiśnąwszy runo, napełnił
8. Nabrawszy tedyr wedle pocztu
miednicę rosy.
strawy y trąb, roskazał wszytkiému
39. Y rzekł zaś do Bogá: Niech innemu mnóstwu odyść do przyby
sie nie gniewa zapal czywość twa ná tków swoich : á sam ze trzema sty
mię, ieśli sie ieszcze z raz pokuszę, mężów puśćił sie ná woynę. A obóz
szukaiąc znáku ná runie. Proszę Mádián ski był ná spodku w dolinie.
niechay samo runo sucho będźie, á
9. Tóyże nocy rzekł Pan do niego:
wszytka źiemia zmokła od rosy.
Wstań, á znidź do obozu: bomći ie
40. Y uczynił Bóg onóy nocy iako dał w rękę twoie.
zadał: y była suchość ná samym ru
10. A ieśli sie sam iśdź boisz, nie
nie, á rosá po wszytkiéy źiemi.
chay znidźieztobąPhara sługa twóy.
11. A gdy usłyszysz co mówią,
ROZDZIAŁ VII.
tedy sie pośilą ręce twoie, y bespieObrał ludu Pan Au woynie godnego czniéy do obozu nieprzyjacielskiego
u wód, Gedeon usłyszawszy sen ie znidźiesz. Szedł tedy sam y Thárá
dnégo cz/owiéka z Hilddidnitów, ude sługa iego ná część obozu, gdźie
rzył nd nie, o zwyćiestwie we trzech była straż zbroynych.
12. A Mádián y Amálek, y wszy
Set ludźi, o zabiciu Orebd y Zęba.
scy wschodni narodowie pokładszy
1. Ierobáál tedy, który y Gedeon, w
sie leżeli w dolinie iáko mnostwo
246
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szarańczy: wielblądowie też niezli z Nephtali y Aser y wszytkiégo Má
czeni byli, iáko piasek, który leży ná násse, gonili Mádián.
brzegu morskim.
24- Y posłał Gedeon posły ná
13. A gdy przyszedł Gedeon, po wszytkę górę Ephráim, mówiąc:
wiadał ktoś towarzyszowi swému Idźcie ná zábieženié Mádián , á
sen: y tym sposobem powiedał co ubieżćie wody, áž do Bethberá y Jor
widział: Widziałem sen, y zdało mi danu. Y wołał wszytek Ephraim, y
sie iákoby popłoinyk ięczmienny ubiegł wody, y Jordan áž do Beth
toczył sie, y do obozu Mádián zstę berá.
pował: á przyszedszy do namiotu,
25. Y poimawszy dwu mężów Máuderzył weń y wywróćił, y ziemią diáúskich, Orebá y Zeb, zabił Orebá
do gruntu porównał.
ná skále Oreb, á Zebá ná prááie
14. Odpowiedźiał ten któremu po Zeb. Y gonili Mádián niosąc głowy
wiadał: Nie iest to nic inszego, ie- Oreb y Zeb do Gedeoná zá rzekę
dno miecz Gedeona syná Joásá męża Jordan.
Izraelskiego: bo dal Tan w ręce iego
Mádiáná y wszytek obóz iego.
ROZDZIAŁ VIII.
15. A usłyszawszy Gedeon sen, y
Spor Ephrdimow przećiwko Gedeowykład iego, pokłonił sie: y wróćił noivl, o węzach Sokoth. y Phanuel,
sie do obozu Izraelskiego, y rzćkł: dane Gedeonowi złote kołatki, o .AWstańcie, bo dał Pan w ręce nászé b i melechu synie iego, y o śmierci Geobóz Mádiááski.
deonowey.
16. Y rozdzielił trzystá mężów ná
trzy częśći: y dał im w ręce trąby,
1. Y rzekli do niego mężowie Ey flásze ccze, á pochodnie w poś phraim: Co to iest coś chćiał uczy
rzodku flasz,
nić, żeś nas nie wezwał, gdyś wyia
17. Y rzćkł do nich: Co uyźrzy- chał ná woynę przećiw’ Mádiánitóm?
ćie, że ia czynić będę, to czyńćie: swárzac sie mocno á mało nie gwałt
wnidę w część obozu, á co uczynię, czyniąc.
2. Którym on odpowiedźiał: Có
nászláduycie.
18. Kiedy zabrzmi trąba w ręce żem ia mógł tákiégo uczy nic, iakośmoićy, tedy wy tćż około obozu trąb- ćie wy uczynili? á za nie lepsze iest
ćie, á okrzyk czyńćie, Tánu y Gedeo-, grono winá Ephráimowé, niżli zbie
nowi.
ranie winá Abiezerowé?
ig. Y wszedł Gedeon y trzystá
3. W ręce wászé Tan dałkśiążętź
mężów, którzy byli z nim w cześć Mádián, Oreb y Zeb: Cóżem ia ta
obozu, gdy sie zaczynała straż pół kiego mógł uczynić, iakosćie wy
nocna, á pobudźiwszy Stróże ięli uczynili? Co gdy wyrzćkł, ućichł
trąbić w trąby, y tłuc iednę o drugą duch ich, którym sie nadymali prze
flaszę.
ćiw iemu.
20. A gdy w kolo obozu ná trzech
4. A gdy przyszedł Gedeon do Jor
mieyscách trąbili y potłukli flásze, danu, przeprawił sie przezeń ze trze
trzymali w lewych rękach pocho ma sty mężów, którzy z nim byli: á
dnie, á w prawych trąby brzmiące, od spracowania, ućiekaiących gonić
y wołali: Miecz Pański y Gedeo nie inogli.
nów,
5. Y rzćkł do mężów Sokoth:
21. Stoiąc każdy ná swym mieyscu Dayćie proszę chleba ludowi, który
w kolo obozu nieprzyiaćielskićgo. A iestzemną: bo bárzo ustáli: abyśmy
ták strwrożjł sie wszytek obóz, á mogli ścigać Zebee y Sálmáná króle
wrzeszcząc y wyiąc ućiekli:
Mádián.
22. A przedśię nacierali trzystá
6. Odpowiedźieli przełożeni So
mężów trąbiąc w trąby. Y wpuśćił koth. Podobno dłoni ręku Zebee y
Tan miecz ná wszytek obóz, y sámi Sálmáná są w ręce twoiéy, y dla tego
ąie między sobą zábiiáli,
chcesz, abyśmy dáli woysku twemu
23. Úciekáiac áž do Bpthsethá, y chleba?
brzegu Abelmehulá w Tebbáth. A
7. Którym on rzeki: Wiec kiedy
okrzyk uczyniwszy mężowie Izrael da Pan Zebee v
* Sálmáná w řece
«
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moie, skruszę ćiała wászé z ćier21. Y rzekli Zebee y Sálinán á: Ty
niem y ostem pustynie.
Wrstań á rzuć sie 11 á nas: bo wedle
8. A wyiáchawszy z onad przy lat iest śiła człowiecza. Wstał Ge
szedł do Phánuel: y mówił takież deon, y zabił Zebee y Sálmáná, y
do mężów mieyscá onégo. Któremu wźiął stroie y pukle, którémi szyie
y ći odpowiedzieli, iáko odpowie
wielbłądów królewskich zwykły
dzieli byli mężowie Sokoth.
bydź ozdobione.
9. Ptzekł tedy y im: Gdy sie wró
22. Y rzekli wszyscy mężowie Icę zwycięzcą w pokoi u, rozwalę tę zráelscy do Gedeona: Pánuy ty nád
wieżę.
námi, y syn tw óy, y syn syná twego:
10. A Zebee y Sálmáná odpoczy gdyżeś nas wybawił z ręki Mádián.
wali ze wszytkim woyskiem swoim.
23. Którym on odpowiedźiał: Nie
Abowiém piętnaście tyśięcy mężów będę áni bedźie panował nád wámi
zostało było ze wszytkich hufów syn móy: ále Pan nád wámi pano
łudzi wschodnich, á pobito sto y wać będźie.
dwadźieśćia tyśięcy waleczników
24. Y rzékl do nich: Iednéy pro
dobywáiacych mieczá.
śby żądam od was: Dayćie mi nau11. Y iáchawszy Gedeon drógą sznice z korzyśći wńszey. Bo nautych, którzy mieszkali w namie- sznice zloté Izmáelilowie zwjkli
ciéch, ná wschodnią stronę Kobe y byli miewać:
lezbáá, poraził obóz nieprzyiaćicl25. Którzy odpowiedźieli: Bárzo
ski, którzy sie byli ubespieczyli á rádži damy. Yrośćiągnawszy płaszcz
nic sie nie obawiali przećiwnego.
ná źiemi, miotali nań nausznice z
12. Yuciekli Zebee y Sálmáná,któ korzyśći:
rych goniąc Gedeon poimał, wszy
26. Y była wagá proszonych nautko ich woysko rozgromiwszy.
sznic, tyśiąc y śiedmset syklów zło
13. A wracaiąc sie z woyny przed ta, Oprócz stroi ów y klenotów, y szat
weszćiem słońca,
szarłatowych, których królowie Má
14- Poimał pacholę z mężów' So dián zwykli byli uży wrać , oprócz
koth : y wypytał sie ná nim imion hálzbántów złotych wielbłądów.
kśiażąt y starszych Sokotb , y na
27. Y uczynił z niego Gedeon Episał śiedmdźieśiat y śiedm mężów. phod, y położył ji w mieśćie swoim
15. Y przyszedł do Sokoth , y Ephrá. Y cudzołożył wszytek Izrael
rzekł im: Owóż Zebee y Sálmáná, w nim, y stálo sie Gedeonowi y
o któreśćie mi przymawiáli rzekąc: wszytkiemu domowi iego ná upad.
Podobno ręce Zebee y Sálmány są
28. Y zniżón był Mádián przed
w rękach twoich, y przeto żądasz, synmi Izráelowymi, y nieinogli wie
abyśmy dáli mężom, którzy sie spra céy szyie podnieść: ále była w pocowali y ustáli, chleba?
koiu źiemia przez czterdźieśći lat,
16. Wźiął tedy starsze miástá y przez któré Gedeon rządził.
éiérnie z puszczéy y oset, y zstarł z
29. Szedł tedy Jerobáál syn Joás,
nimi y pogruchotał męże Sokoth.
y mieszkał w domu swym:
17. Wieżę też Phánuel wywrócił,
50. A miał śiedmdźieśiat synów,
wybiwszy obywatele miástá.
którzy poszli z biódr iego: dla tego
18. Y rzekł do Zebee y do Sálmá że miał wiele żón.
ná: Iácy byli mężowie, któreśćie po
51. A nałożnica iego, która miał
mordowali ná Thabor? Którzy odpo w Sychem, urodźiła mu syná imie
wiedzieli: Tobie podobni, á ieden z niem Abimelechá.
nich iáko syn królewski.
32. Y umarł Gedeon syn Joás w
19. Którym on odpowiedźiał: Brá- starości dobréy, y pogrzebion iest w
ćia moi byli, synowie mátki moiéy. grobie Joás oycá swego w Ephrá z
Zywie Pan, byśćie ie byli żywo za domu Ezry.
chowali, żebych was nie zabił.
55. A potym iáko umarł Gedeon,
20. Y rzeki Getherowi pierworo odwrócili sie synowie lzráelowi, y
dnemu swemu: Wstań, á zábiy ie. cudzołożyli z Báálim. Y uczynili
Który niedobył mieczá: bo sie bał, Erzymiérze z Báál, áby im był zá
iż ieszcze był pacholęciem.
ogá:
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34- Ani wspomnieli ná Páná Bo nád sobą królá; y rzekły oliwie: Rogá swego, Który ie wyrwał z rąk skázuy nam:
g. Która odpowiedźiała: Aza mo
wszytkich nieprzyjaciół ich okoli
cznych :
gę opuśćić tłustość moię, któréy u55. Ani uczynili miłośierdźia nád żywaią y bogowie y ludźie, á iść, żedomem Jeroháál Gedeona , według bych między drzewy wyniesiona bywszego dobrá, któré był uczynił I10. Y rzekły drzewa do figowego
zráelowi.
drzewa: Póydź, á prziymi królestwo
nád námi.
ROZDZIAŁ IX.
11. Któré im odpowiedźiało: Aza
.Abimelech. wybiwszy śiedmdźieśiqt brdćiey swych, prócz Jodthdna mogę opuśćić słodkość moię, y owo
namfodszégo, ten mówi przypowieść ce przewdźięcznó, á iśdź,abych mię
Sychymskim mieszczanom, zwalćzył dzy inszémi drzewy było wyniesio
.Abimelech. Sychymczyki, potym y ne?
12. Y rzekły drzewa do maćice
sam marnie od niewiasty zabit.
winnéy: Póydź, á roskázuy nam:
1. Y poszedł Abimelech syn Jero
13. Która im odpowiedźiała: Izali
háál do Sychem do braćiey matki mogę opuśćić wino moie, któré uswéy, y mówił do nich, y do wszy wesela Bogá y ludźie, y między in
tkiéy rodziny domu oycá mátki szémi drzewy bydź wynieśiona?
swéy, mówiąc:
14- Y rzekły wszytkié drzewa do
2. Mowćie do wszytkich mężów rhámnu: Póydź, á króluy nád nami.
Sychem: ,Co wam lepszego: zęby pa
15. Który iin odpowiedźiał: Ieśli
nowali nád wámi śiedmdźieśiąt mę mię prawdźiwie królem nad sobą
żów, wszyscy synowie Ierobáálowi, stanowicie, przydźćiesz á odpoczyczyli áby panował ieden maź? á wayćie pod cieniem moim: á ieśli
przytym obaczćie, żem kość wászá niechcećie, niechay wynidźie ogióń
y ćiało wászé.
z rhámnu, á niech pożrze cedry Łi' 3. Y mówili braćia matki iego o báiískié.
nim do wszech mężów Sychem
16. Teraz tedy, ieśliśćie prawie y
wszytkié té mowy. Y nakłoniło sie krom grzechu postanowili Abime
serce ich zá Abimelechem, mówiąc: lecha królem nád wámi, y ieśliśćie
Brát nász iest.
sie dobrze obeszli z Jerobáálem y z
4. Y dáli mu śiedmdźieśiąt funtów domem iego, y oddaliście mu dobrosrébrá ze zboru Báálberyt. Który dźieystwa iego,
17. Który walczył zá was, y dusze
naprziymował sobie zá nie mężów
nędzników, y lułaczów, y chodźili swoie dał w niebespieczeiístwo, áby,
zá nim.
was wyrwał z ręki Mádián:
5. Y przyszedł do domu oycá swe
18. Którzyśćie teraz powstali ná
go do Ephrá, y zabił bracią swą sy dóm oycá mego, y pozabijaliście sy
ny Jerobáálowé śiedmdźieśiąt mę ny iego,śiedmdźieśiąt mężów ná iedżów ná iednym kamieniu: y został nyin kamieniu: á uczyniliśćie kró
Joathán syn Jerobáálów namniey- lem Abimelechá syná służebnice ie
szy, y skryto go.
go nád obywatel mi Sycliein, przeto
6. Y zebrali sie wszyscy mężowie że bratem waszym iest.
Sychem, y wszytkié domy miástá
19. Ieśli tedy dobrze á krom grze
Mello: y poszli y uczynili królem chu obeszliśćie sie z Jerobáálem y
Abimelechá podle dębu, który stał z domem iego, weselćie sie dźiś z
w Sychem.
Abimelechá, y on sie z was niechay
7. Co gdy powiedźiano Joáthám, weseli.
szedł y stanął ná wierzchu góry Gá20. Ale ieśli przewrotnie, niech
rizim: y podniowszy głos, wołał, y ogień wynidźie z niego, á niech zni
rzekł: Posłuchayćie mfę mężowie szczy obywatele Sychem, y miaste
Sychem , ták was Bóg niech słu czko Mello: y niech wynidźie ogień
cha.
z mężów Sychem, y z miasteczka
8. fos zły drzewa, áby pomazały Mello, á niech pożrze Abimelechá.
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21. Co gdy wyrzćkł, ućićkł, y po
szedł do Berá: y mieszkał tám dla
boiázni Abiinelechá brátá swego.
22. Królował tedy Abimelech nád
Izraelem trzy látá.
23. Y posłał Tan ducha złego mię
dzy Abimelechá á między obywate
le Sychem, którzy ięli sie nim brzy
dzić.
24. Y niecnotą mordu śiedmidźieśiąt synów Jerobáál, y wylanie krwie
ich ięli wkładać ná Abimelechá brá
tá ich, y ná inné kśiążęta Sychimów,
którzy mu byli pomogli.
25. Y zasadźili sie nań ná wie
rzchu gor: á gdy czekali przyiázdu
iego, razboiem sie bawili, biorąc łup
z miiáiacych, y powiedźiano Abi
melechowi.
26. Y przyszedł Gáál syn Obed z
braćia swą, y przeszedł do Sychem.
Ná którego przyszćie wźiąwszy se
rce obywatele Sychem,
27. Wyszli «iá polá pustosząc win
nice, y depcąc winá, y uczyniwszy
śpiewających tańce weszli do zboru
Bógá swego, á przy bieśiedźie y ku
flach złorzeczyli Abimelechowi.
28. A Gáál syn Obed wołał: Cóż
iest Abimelech, y co iest Sychem,
żebyśmymu służyli?Izaż nie iest syn
Jerobáálów , y postanowił hetma
nem Zebulá sługę swego nád męża
mi Emor oycá Sychem? Czemuż mu
tedy służyć będźiem?
29. O by kto dał ten lud pod rękę
moie, żebych sprzątnął Abimelechá.
Y rzeczono Abimelechowi: Zbierz
mnostwo woyská, á przyićdź.
30. Bo Zebul przełożony nád mia
stem usłyszawszy słowa Gáál syná
Obed, rozgniewał sie bárzo,
31. Y posłał potáiemnie do Abi
melechá posły, mówiąc: Oto Gáál
syn Obed przyszedł do Sychem z
bracią swą, y biie ná miásto prze
ćiw tobie.
32. Ą ták rusz sie nocą z ludem,
który z tobą iest, á zátay sie w polu:
33. A ráno gdy wschodzi słońce
przypádni ná miásto. A gdy 011 wyiedźie ná ćię z ludem swoim, uczyń
mu co bedźiesz mógł.
34. Vystál tedy Abimelech ze
wszytkim woyskiem swym w nopy,
y zasadzkę uczynił podle Sychem
ná czterech mieyscách.
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55. Y wyszedł Gáál syn Obed, y
stanął w weszćiu bramy mieyskiéy.
Y wstał Abimelech y wszytko woy
sko z nim z mieyscá zasady.
56. A gdy uyźrzał lud Gáál, rzćkł
do Zebulá: Ono lud z gór zstępuie.
Któremu on odpowiedział: Cienie
gór widzisz iákoby głowy ludzkie á
tą omyłką sie mylisz.
37. Y rzćkł zaśię Gáál: Ono lud
występnie z pośrzodRa źiemie, á ie
den huf idźie dróga, która patrzy Ilu
dębu.
38. Rzćkł mu Zebul: Gdźićż teraz
gęba twoiá, którąś mówił? Cóż
iest Abimelech abyśmy mu służyli?
Izali nie to iest lud, któryś lekce wa
żył? Wynidźże á walcz przećiw iemu.
3g. Tedy “wyszedł Gáál, ná co pa
trzył lud Sychem,y potkał sie z Abimel echem:
40. Który go gonił ućiekaiącego,
y wpędźił do miástá, y poległo z
strony iego bárzo wiele, aż do bramy
mieyskiéy.
41. A Abimelech mieszkał w Ru
mie: á Zebul, Gáálá y towarzysze
iego wygnał z miástá, áni dopuśćił
w nim mieszkać.
42. Názáiutrz tedy wyszedł lud w
pole. Co gdy powiedźiano Abimele
ch owi,
43. Wywiódł woysko swoię, y
rozdźielił ná trzy hufy, uczyniwszy
zasadzki w polu. A widząc, iż lud
wychodził z miástá, powstał y rzućił się ná nie,
44- Z hufem swoim, dobywaiący
leżąc około miástá: á dwá hufy błą
kające sie po polu nieprzyiaćiele go
nili.
45. Ale Abimelech przez cały on
dźień dobywał miástá: któré wźiął,
pozábiiawszy obywatele iego, y sa
mo rozwaliwszy, ták iż sól ná nim
posiał.
46. Co gdy usłyszeli, którzy mie
szkali ná wieży Sy chi mów, weszli
do zboru bogá swego Beryth, gdźie
byli z nim przymierze uczynili, y
ztąd mieysce imię było wzięło, które
było bárzo obronne.
47-Abimelech też usłyszaw szy, że
mężowie wieże Sychimów współ sie
skupili,
48 Wstąpił ná górę Selmon, ze
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wszytkim ludem swoim: á pochwy
ciwszy śiekićrę u Ciął gałąś z drze
wa y włożoną niosąc ná rámiemu,
rzékl do towarzyszów: Co widźićie
že ia czynię, wnet uczyńćie.
4g. Aták ubiegaiąc sie narąbawszy
gałęzi z drzew, szli zá wódzem.
Którzy obłożywszy wieżę zapalili:
y ták sie stało, że dymem y ogniem
tysiąc człowieka zginęło, mężów
pospołu y niewiast, obywátelów
wieże Sychim.
50. A Abimelech ruszywszy sie
ztámtad, przyćiągnął do miasteczka
Thebes, któré obtoczywszy obiegł
woyskiem.
51. A W pośrzód miástá była wie
ża wysoka, do któréy byli ućiekli po
społu meżowie y niewiasty, y wszy
scy przeanieyszy miástá, zawarszy
drzwi bárzo mocno, á stoiąc ná da
chu wieże po mieyscách obronnych.
52. Y przyszedszy Abimelech pod
wieżę mężnie walczył: á przystąpi
wszy ku drzwiam, chćiał ogień za
łożyć :
53. Alić oto iedná niewiástá, uło
mek kamienia Żarnowego z wie
rzchu zrzućiwszy, uderzyła w gło
wę Abiinelechowę, y rozbiła mózg
iego.
54. Który wnet zawołał giermka
swego, y rzekł do niego: Dobądź
mieczá swego, á zábiy mię: áby snąć
niemówiono, żem od niewiasty za
bit. Który czyniąc dosyć roskazániu,
zabił go.
55. A gdy on umarł, wszyscy,
którzy z nim byli z Izráelá, wróci
li sie do domów swoich.
56. Y oddał Bóg Abimelechowi
zlé, któré był uczynił przećiw oycu
swemu,zabiwszy śiedmdźieśiat brá
éiéy swoich.
57. Sychimitóm też co byli uczy
nili oddało sie, y przyszło ná nie
przeklęctwo Joáthámá syná Jerobáálowégo.

ROZDZIAŁ X.
O dwu sedźidch Izraelskich Thola
y Jdyrd, o bałwochwalstwie ladu Ízrdelskiego, y o tym idko karany zd
to przez Philistyny.

1. Po Abimelechu powstał wódz
w Izraelu Tholá syn Phuá stryiá
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Abimelechowégxí maž z Issáchár,
który mieszkał w Sámir góry
Ephraim.
2. Y sądził Izráéla trzy y dwadźie
śćia lat, y umarł y pogrzebion w
Sámir.
3. Po tym nastąpił Jáir Gáláádczyk, który sądził Izráelá dwódźieśćia y dwie lećie,
4- lllaiąc trzydźieśći synów śledzą
cych ná trzydźieśći źrzćbcach oślic,
y przełożonych nád trzydźieśćią
miást, któré od imienia iego są na
zwane Hawoth Jáir, to iest miaste
czka Jáirowe áž do dniá dźiśieyszego, w źiemi Gáláád.
5. Y umarł Jáir, y pogrzebion iest
ná mieyscu, któré zową Kámon.
6. A synowie lzráelowi do starych
grzechów przyczyniając nowe, czy
nili złe przed oczyma Pańskimi, y
służyli bałwanom, Báálim y Astároth, y bogórn Syriyskim y Sidońskim y Moábskim, y synóm Am mon
y 1’hilistimskim: á opuśćili Pana, y
nie służyli mu.
7. Ná któré sie Pan rozgniewa
wszy, dał ie w ręce Philistynów, y
synów Ammon.
8. Y byli utrapieni y bárzo ućiśnieni przez lat ośmnaśćie, wszyscy,
którzy mieszkali zá Jotdanem w zie
mi Amorrheyczyká, który iest w Gá
láád:
9. Ták dalece, że synowie Ammonowi przeprawiwszy sie przez Jo
rdan, pustoszyli Judá y Beniamin y
Ephráim: y był Izrael zbytnie utrapiony.
10. Y woláiac do Páná, rzékli:
Zgrzeszyliśmy tobie, żeśmy opuśćili
Páná Bogá nászégo, á służyliśmy
Báálim.
11. Którym rzekł Pan: Aza nie
Aegyptiánie y Amorrheyczjk, y sy
nowie Ammon y Philislynowie,
12. Sidończycy též y Amálekitowie y Chánáneyczycy trapili was, y
wołaliście do mnie y wyrwałem was
z ręki ich?
13. A wżdyśćie mię opuśćili y służyliśćie bogórn cudzym: przeto nie
przydam żebych was więcey wyba
wił:
14- Idźćie á wzywayćie bogów,
któreśćie obrali sobie: oni was niech
wybawią czásu ućisku.
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15. Y rzeki i synowie Izraelowi do
Páná: Zgrzószyliśmy: odday ty nam
coć sie kol wiek podoba: tylko nas
teraz wybaw.
16. A to mówiąc: wszystkie bał
wany cudzych bogów z granic swo
ich wyrzućili, y służyli Pánu Bogu:
który sie użalił nędze ich.
17. Synowie tedy Ammon zwoła
wszy sie w Gáláád rozbili namioty:
przećiw którym zebrawszy sie sy
nowie Izraelowi, położyli sie obo
zem w Másphá.
18. Y rzekły książęta Gáláád ka
żdy do bliźniego swego: Kto sie z
nas napiérwéy pocznie potykać z
synyAmmonowymi, będźie wodzem
ludu Gáláád.

ROZDZIAŁ XI.
Jephte zapalony Duchem Bożym,
sta/ sie Sędzią, wiedzie woynę z
łit ólem Zdnimonithow, d gdy go zwyiięzył, ofiarował iedyną corhe swą.
1. Był ná on czás Jephte Gáláádczyk, mąż bárzo mocny á waleczny,
syn nierządnóy niewiasty, który sie
urodźił z Gáláád.
2. A miał Gáláád żonę, * którą
miał syny: którzy gdy dorośli, wy
gnali Jephte, mówiąc: Dźiedźicem
w domu oycá nászégo nie będźiesz
mógł bydź, boś sie z inszéy maiki
narodźił.
5. Przed którymi on ućiekaiąc y
chroniąc sie, mieszkał w źiemi Tob:
y zgromadźili sie do niego mężowie
nędznicy, y zbóycy, y chodzili zá
nim iáko zá kśiążęćiem.
4. Ná ten czás walczyli synowie
Ammon przećiw Izraelowi.
5. Którzy gdy bárzo dokuczali, po
szli starszy z Gáláádu, áby wźięli
sobie ná pomoc Jephte z źiemie Tob.
6. Y rzékli do niego: Pódź á bądź
kśiążęćiem naszym, á walcz prze
ćiw synóm Ammon.
7. Którym on odpowiedźiał: Aza
nie wy iesteśćie, którzyśćie mię nie
nawidźieli, y wyrzućili z domu oycá
mego, á teraz niewolą przymuszeni
przyszliście do mnie ?
8. Y rzekły książęta Gáláád do
Jephtégo: Przetóżeśmy teraz przysz
li do ciebie, abyś iachał z námi, y
walczył przećiw synom Ammon, a

był kśiążęćiem wszystkich, którzy
mieszkała w Gáláád.
g. Jephte też rzekł im: Ieśliśćie
prawdziwie przyszli do mnie, abych
walczył zá wámi przećiw synóm
Ammon, á dałbyie Pan w ręce moie:
ia będę kśiążęćiem waszym?
10. Którzy odpowiedźieli mu: Pan
który to słyszy, ten iest poprzedni
kiem y świadkiem , że nasze obie
tnicę uczynimy.
11. Jachał tedy Jephte z kśiążęty
Gáláád, y uczynił go wszytek lud
kśiążęćiem swoim. Y mówił Jephte
wszystkie mówy swé przed Pánem
w Másphá.
12. Y posłał posły do królá sy
nów Ammon ' którzyby imieniem
iego mówili: Co mnie y tobie iest,
żeś przyciągnął przećiwko mnie ,
abyś pustoszył źiemie moię?
15. Którym on odpowiedźiał: Iż
wźiął Izrael źiemie moię, kiedy wy
szedł z Aegyptu, od granic Arnon
áž do Jábok y do Jordanu: teraz te
dy wróć mi ią ,z pokoiem.
14- Przez któré znowu wskazał
Jephte, y roskazał im, áby mówili
królowi Ammon:
15. To mówi Jephte: Nie wźiął
Izrael źiemie Moáb, áni źiemie sy
nów Ammon:
16. Ale kiedy szli z Aegyptu, chodźiłprzez puszczą áž do morzá czer
wonego, y przyszedł do Kádes.
17. Y posłał posły do królá Edóm
mówiąc: Przepuść mię, abych prze
szedł przez źiemie twoie. Który niechćiał zezwolić ná prośbę iego. Po
słał też do królá Moáb, który mu
też przeszćia dozwolić wzgardźił:
Y ták mieszkał w Eádes.
18. Y obszedł z bokuźiemie Edóm,
y ziemię Moáb: y przyszedł ná
wschodnią stronę źiemie Moáb, y
położył sie obozem zá Arnon: áni
chćiał wniść zá grániceMoáb: Arnon
bowiem iest pogranicze źiemi Moáb.
ig. Posłał tedy Izráél posły do Sehoná króla Amorrheyskiégo , który
mieszkał w llesebon, y rzekli mu:
Dopuść abych przeszedł przez zie
mię twoie aż do rzeki.
20. Który też wzgardźiwszy sło
wa Izráelowé, niedopuśćił mu przéyść przez gránice swoie: ále niezli
czony lud zebrawszy, wyruchał
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przećiw iemu do Jássá , y mocno wielką. Y uniżeni sa synowie Am
odpór czynił.
mon od synów Izraelowych.
21. Y dał go l*an w ręce Isráelo34- A gdy sie wracał Iephte do
wé ze wszystkim woyskiem iego, Másphá domu swego, wybiegła prze
który go poraził, y pośiadł wszytkę ćiw iemu iedyna córka iego z bę
źiemie Amorrheyczyká obywatela bnami y z tańcy: bo nie miał in
onéy krainy,
nych dźieći.
22. Y wszystkie granice iego od
35. Którą uyźrzawszy, rozdarł
Amon áž do Jábok , y od pustynie száty swé, y rzćkł: Ali mnie córko
áž do lordaná.
moiá, oszukałaś mię, y sámás oszu
20. Pan tedy Bóg Izraelski wy kana iest: bom otworzył ušlá moie
wrócił Amorrheyczyká, gdy walczył do Páná, á ináczéy uczynić nie bę
nań lud iego Izraelski: á ty teraz dę mógł.
36. Któremu oná odpowiedziała:
clicesz pośieść ziemię iego?
24- Aza to co pośiadł Chámos bóg Oycze móy, ieśliś otworzył usta
twóy, tobie prawem nie przynależy? twoie do Páná, uczyń mi cośkolwiek
A co Pan Bóg nász zwyćiężca o- obiecał: gdyżći dał Pan pomstę y zwytrzymał, ná nasze též ośiadłość sie ćięstwo nád nieprzyiaćioły twymi.
dostanie:
37. Y rzéklá do oycá: To mi tyl
25. Chyba byś ty był lepszy ni ko uczyń o co proszę: Puść mię, áżli Bálák syn Sephorkról Moábski: bych przez dwá mieśiąca obchodzi
ábo pokazać možesz, že sie wadził ła góry á opłakała dźiewictwo moie
z Izraelem, y walczył przećiw iemu. z towarzyszkami moimi.
26. Gdy mieszkał w llesebon y w
38. Którey on odpowiedźiał: Idź,
wioskach iego, y w Aroer, y wśiach y puśćił ią ná dwá mieśiąca. A gdy
iego, ábo we wszytkich miastach odeszła z rowieńniczkami y towa
nád Jordanem przez trzystá lat. rzyszkami swymi, płakała dźiewiCzemużeśćie przez ták długi czás o ctwá swego ná górach.
to upominanie sie nic nie czynili?
3g. A wypełniwszy dwá mieśiąca,
27. A ták nie ia grzeszę przećiwko wróciła sie do oycá swego, y uczy
tobie, ále ty przećiwko mnie źle czy nił iéy iáko był obiecał, która nie
nisz, nákázuiac mi woyny niesprá- uznalá męża. Ztądże weszło w zwywieldiwé. Niechay sądzi Pan Sę czay w Izraelu, y obyczáy zacho
dzia tego dniá ‘między Izraelem á wany iest:
między syny Am mon.
4o. Ze po roku schodzą sie córki
28. Y niechćiał król synów Am- Izraelskie ná iedno mieysce, y pła
monowych przestać ná słowiech czą córki Jephtégo Galáádczyka
Jephtégo, któré przez posły wskazał. przez cztéry dni.
29. A ták stał sie nád Jephtem
Duch Pański, á obchodząc Gáláád
ROZDZIAŁ XII.
y Mánásse , Másphá .též Gáláád, á
Pokolenie Ephrdim, które było po
stamtąd ciągnąc do synów Am wstało nd Jephte porażono przy Jor
ino n,
danie, o śmierci Jephte, y innych
30. Slubił ślub Pánu, mówiąc: Ie- trzech sędzi.
śli dasz syny Ammon w ręce moie:
1. Alić oto w Ephraimie wszczął
51. Ktokolwiek pierwszy wyni
dźie ze drzwi domu mego, á zábie- sie tumult: bo przeszedszy ku pół
ży mi wracáiacému sie w pokoiu nocy rzékli do Jephtégo : Czemuś
od synów Ammon , tego ofiáruie iádac ná woynę przećiwko synóm
całopalenie Pánu.
Ammon niechćiałes nas zawołać,
. 32. Y przeszedł Iephte do synów abyśmy i áchali z tobą ? Przetóż záAmmon, áby walczył przećiw nim, palémy dóm twóy.
2. Którym on odpowiedźiał: Mia
któré Pan dał w ręce, iego.
33. Y pobił ie od Aroer, aż gdy łem ia y lud móy, spór wielki z
przydźiesz do Mennith, dwadźieśćia synini Ammon: y wzywałem was
miast, y aż do Abel, któré iest osa abyśćie mi pomoc dáli, y niechćiedzone winnicami, porażką bárzo liśćie uczynić.
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3. Co widząc, położyłem duszę
ROZDZIAŁ XIII.
moie w rękach moich, y przesze
PanBóg dał lud Izraelski Pliilistydłem do synów Ammon, y dał ie Pan nom w moc, dla grzechu ich. slnyol
w ręce moie. A cóżem zawinił, á- matce pierwey, potym oycu narodze
byśćie przećiwko mnie powstali ná nie Samsona zwiastował, a gdy sie
woynę?
narodził, dał mu Pan Bóg błogostd4- Zwoławszy tedy do śiebie icieństwo.
wszytkie mężeGáláád, walczyłprze
1. Y znowu synowie lzráelowi
ćiwko Ephráimowi: y porazili mę
żowie Gáláád Ephraimá, że był uczynili zlé przed oblicznośćią Pań
rzekł: Zbiegiem iest Gáláád od E- ską: który ie dał w ręce Philisty
phraimá, y mieszka w pośrzodku E- nów przez czterdźieśći lat.
2. Y był ieden mąż z Sáráá, y z
phraiin y Mánásse.
5. Y ośiedli Gáláádczykowie bro pokolenia Dán, imieniem Mánue,
dy Jordańskie , przez które sie E- maiący niepłodną żónę.
3. Któréy sie ukazał Anyół Pań
phrairn wracać miał. A gdy przy
szedł do nich z liczby Ephraim,ućie- ski, y rzekł do niéy: Niepłodnaś
kaiąc, y mówił: Proszę, dopuśćcie iest, y bez dźiatek: ále poczniesz y
mi sie przeprawić: mówili mu Gá porodźisz syná:
4. Strzeżże, abyś nie piła winá y
láádczykowie: Czy Ephrateyczykeś
sycery, áni iádlá nic nieczystego:
ty? który gdy mówił: Nie iestem.
6. Pytali go: Mówże Schibboleth,
5. Abowiém poczniesz y poro
co sie wykłada, kłos. A on odpo- dźisz syná, którégo głowy brzytwa
wiedał, Sibboleth: taż literą kłos u sie niedo tknie: bo hędźie Názáreywyrazić niemogąc. Y wnet poima- czyk Boży z dźiećińtstwa swégo, y
wszy go zábiiáli u sámégo prze z żywota mátki, á on pocznie wy
prawiania sie przez Jordan. Y po bawiać Izráelá z ręki 1’hilislynów.
6. Która gdy przyszła do męża
legło w on czás z Ephraim czlérswego, rzekła mu: Mąż Boży przy
dźieśći y dwá tyśiaca.
7. Sądził tedy Jephte Gáláádczyk szedł do mnie, raaiąc twarz AnyelIzráelá sześć lat, y umarł, y po- ską, straszny bárzo. Którégo gdym
grzebión w mieśćie swym Gá pytała ktoby był,y zkądby przyszedł,
y iákimhy go imieniem zwano, nie
láád.
8. Potym sądził Izráelá Abesan z chćiał mi powiedźieć:
7. Ale to odpowiedźiał: Oto po
Bethlehem:
g. Który miał trzydźieśći synów czniesz y porodźisz syná: Strzeż,
y trzydźieśći córek, któré wydáiac z abyś nie piła winá, áni sycery, y nie
domu dał zá mąż, y teyże liczby sy iádlá czego nieczystego: bo dźiććię
nóm swym wźiął żony, wprowadza będźie Názáreyczyk Boży z dźiećińjąc do domu swego. Który śiedm stwá swego, z żywota mátki swéy,
áž do dniá śmierći swéy.
lat sądźił Izráelá:
8. Modlił sie tedy Mánue do Páná,
10. Y umarł, y pogrzebion w Bey rzekł: Proszę Pánie, áby mąż Bo
thlehem.
11. Po którym nastąpił Ahialon ży, któregoś posłał, powtóré przy
Zabulończyk: y sądźił Izráelá dźie szedł, y nauczył nas cohyśmy czy
nić mieli z dźiććięćiem, któré sie náśięć lat:
12. Y umarł, y pogrzebion iest w rodźi.
g. Y wysłuchał Pan modlącego
Záhulon.
13. Potym sądźił Izráelá Abdon sie Mánue, y ukazał sie znowu Asyn Illel Pháráthoiiczyk: który miał nyół Boży żenie iego śiedzącey ná
czterdźieśći synów, á trzydźieśći polu. A Mánue maž iéy nie był z nią.
wnuków z nich, wsiádáiacych ná Która uyźrzawszy Anyolá,
10. Spieszyła sie y biegła do mę
śiedmdźieśiat źrzebców oślic, á są
ża swego: y powiedźiała mu mó
dźił Izráelá ośm lat:
14- Y umarł, y pogrzebion iest w wiąc: Oto mi sie ukazał mąż, któPháráton źiemie Ephraim, ná górze régóm piérwéy widźiała.
11. Który wstał y szedł zá żon«£
Amálek.
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swoią, y przyszedszy do męża, rzekł
mu: Tyżeś iest, któryś mówił do niewiisty? A on odpowiedział; lam
iest.
12. Któremu Mánue: Kiedy, pry,
ziśći sie mowá twoiá, co chcesz áby
czy nilo dźiećię?abo czego sie strzédz
bedźie miało?
13. Y rzekł Anyół Tański do Mánuego: od wszego, com powiedział
ženie twoiéy, niech sie wstrzyma:
14- A cokolwiek sie z winnice rodźi, niechay nie iada: winá y sycery
niech nie piie, niczego nieczystego
niech niepożywa: á com ióy roska
zał, to niechay wypełni y przestrze
ga.
15. Y rzekł Mánue do Anyołń Pań
skiego. Proszę ćie, abyś zezwolił ná
prośbę moię, y żebyśmyć uczynili
koźlątko z kóz. •
16. Któremu odpowiedźiał Anyół:
Ieśli mię przymuszasz, nie będę iadł
chleba twego: ále ieśli chcesz uczy
nić cálopalenié, ofiaruj że ie Pánu. A
niewiedźiał Mánue, że to był Anyół
Pański.
17. Y rzekł do niego: łakoć imię,
áby, ieśli sie spełni słowo twoie, uczćiliśmy ćie.
18. Któremu on odpowiedźiał:
Przecz sie pytasz o imię moie, któie
iest dziwne?
19. A ták wźiął Mánue koźlę z
kóz y mokré ofiáry, y położył ná
skále, oíiáruiac Pánu, który czyni
dziwy: á sam y żóna iego patrzyli.
20. A gdy występował płomień oł
tarza ku niebu, Anyół Pański wstą
pił pospołu w płomieniu. Co gdy
uyźrzeli Mánue y żona iego, upadli
ná trwarzy swé ná źiemię,
21. Y więcóy sie im nic ukazał
Anyół Pański. Y záraz poznał Mánue, że był Anyół Pański.
22. Y rzekł do żony swéy: Smierćią pomrzemy, bośmy widźieli Bo
gá. Któremu żona odpowiedźiała:
20. By nas Pan chćiał pobić, nie
przyiąłby był całopalenia y mokrych
ofiar z ręku naszych, ániby nam był
ukazał tego wszytkiégo, ániby tego,
co ma przyśdź, obiawił.
24. Porodźiła tedy syná, y názwáła imię iego Samson. Y urosło dźióćię, y błogosławił mu Pan.
25. Y począł Duch Pański bydź z
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nim w oboźie Dán między Sáráa, á
między Estháol.

ROZDZIAŁ XIV.
O zenie Sdrnsonowey, o lwie, któ
régo roztdrgał, o gadce, którą zdgadł towarzystwu, o zdbićiu trzydźie
śći Fhilistynow.
1. Szedł tedy Samson do Thámnáth. Y uyźrzawszy tám niewia
stę z córek Philistyńskich,
2. Szedł y powiedział oycu swemu
y matce swéy, mówiąc: Widźiałem
niewiastę w Thámnáthá z córek
Philistyńskich: którą proszę, żeby
śćie mi wźięli zá żonę.
3. Któremu rzekli ociec y mátká
iego: Azaż niémász niewiasty mię
dzy córkami braćićy twoiéy, y mię
dzy wszytkim ludem twoim, że
chcesz wźiąć żonę u Philistynów,
którzy są nieobrzezáni? Y rzekł Sa
mson do oycá swego: Tę mi weźmi:
bo sie podobała oczom moim.
4- A rodźicy iego niewiedźieli, że
rzecz dźiała sie od Páná, y szukał
przyczyny ná Philistyny: bo ná on
czás Philistynowie pánowáli nád Izráelem.
5. Poszedł tedy Samson z oycem
swym y z matką do Thámnáthá. A
gdy przyszli do winnic mieyskich, u
kazał sie młody lew srogi á ryczący,
y zábiezál mu.
6. Lecz przypadł Duch Pański ná
Samsona, y rozdarł lwá, iákoby ko
źlę ná sztuki roztárgáiac, niemaiąc
zgoła nic w ręku, á tego oycu y ma
tce niechćiał oznajmić.
7. Y szedł y mówił z niewiastą,
która sie była podobała oczóm iego.
8. A po kilku dni wracáiac sie,
áby ią poiął, zstąpił áby oglądał
śćierwlwi, á oto róy pszczół był w
pászczéce lwiéy, y plastr miodu.
9. Który wźiąwszy w ręce, iadł
ná drodze: y przyszedszy do oycá
swego y rnátki, dał im część, którzy
też sami iedli: á przećię im niechćiał
powiedźieć, że był miód z śćićrwu
lwiego wybrał.
10. Przysedł tedy oćiec iego do nie
wiasty, y sprawił synowi swemu
Sámsonowi ucztę. Bo ták mlódźieńcy zwykli byli czynić.
11. Gdy tedy go uyźrzeli mieszczą-
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nie onégo mieyscá, dáli mu towa remi był związan. Czeluścią oślą
rzyszów trzydzieści, zęby z nim byli. tysiąc Phlistynow zabił, y wody sie
12. Którym rzeki Samson: Zádam z niey napił dziwnie.
wam gadkę: którą ieśli mi zgadniećie przes śiedm dni wesela, dam wam
1. A po niewielkim czaśie, gdy
trzjdźieśći prześćieradł, y trzydźieśći nadchodźiły dni pszenicznego żni
sukien:
wa, przyszedł Samson, chcąc na
13. A ieśli nie będźiećie mogli wiedzić żonę swoię, y przyniósł iéy
zgadnąć: tedy wy mnie dacie trzydźie koźlę z kóz. A gdy według zwyczáśći czechłów y trzydźieśći sukien. iu ćlićiał wniśdź do iéy komory,
Którzy mu odpowiedźieli: Záday ga zbrónił mu oćiec iéy, mówiąc:
dkę,. że usłyszymy.
2. Mniemałem, że iéy nienawi14 Y rzeki im: Z iedzącego wy dźisz, á przełom ią wydał zá przyiaszedł pokarm: á z mocnego wyszła ćiela twego: ále ma śiostrę, która
słodkość Y niemogli przez trzy dni młodszą y cudnieysza iest niż oná,
zgadnąć gadki.
niechći będźie miásto niéy żona.
15. A gdy przychodźił śiódmy
3. Któremu Samson odpowiedźiał:
dźień, rzekli do żony Sámsonowéy: Odtegodniá niebędźie ná mnie winá
rochlebuy mężowi twému, á na przećiw Philisthynóin: Bo wam bę
mów go, żeć powie, co znaczy ga dę złość wyrządzał.
dka, á ieśli nie będźiesz chciálá u4. Y poszedł y poimał trzystá li
czynić, zapalimy ćię y z domem szek, y ogony ich do ogonów przy
oycá twego. Czyliśćie nas przeto pro wiązał, á w pośrzodku przywiązał
sili ná wesele, żebyśćie nas złupili? pochodnie:
16. Która łzy u Samsona wylé5. Któré ogniem zapaliwszy, rowálá y uskarżała sie, mówiąc: Masz spuśćił áby y tám y sám biegały.
mie w nienawiści, á nie miłuiesz: Któré wnet wbiegły w zboże PhiDla tegóż gadki, którąś zadał synóm listhyiiskié: któré zapaliwszy , y
ludu mego, niechcesz mi wyłożyć. zgromadzone iuż zboże, y co ieszcze
A on odpowiedźiał: Oycu mému y w klośie stało pogorzało, ták dale
matce niechćiałem powiedzieć, á to ce że léz y winnice ý oliwnice ogień
bie będę mógł powiedźieć?
popalił.
17. Przez śiedm tedy dni wesela
6. Y rzekli Philisthynowie: kto
płakała przed nim, aż dniá śiódme to uczynił? Którym powiedźiano:
go, gdy mu sie uprzykrzyła, wyłożył, Samson źięć Thámiiatczyká , że
która wnet powiedźiała sąśiadóm wźiął żonę iego, y dał drugiemu, to
swoim.
uczynił. Y szli Philisthynowie, y
18. A oni mu rzekli dniá śiódme spalili ták niewiáste, iáko oycá iéy.
go przed zachodem słońca: Co sło
7. Którym rzókł Samson: Aązedszego nád miód? á co mocnieyszégo śćie to uczynili, wszakże ieszcze z
nád lwá? Który rzókł do nich: By- was wezmę pomstę á tedy prze
śćie byli nie orali jałowicą moią, nie stane.
naleźlibyśćie byli gadki móićy.
8. Y poraźił ie porażką wielką ták
ig. Przy padl tedy nań Duch Pań iż zdumiawszy sie łystę ná biodrę
ski, y szedł do Áskáloná, y zabił zakládali. A poszedszy mieszkał w
tám trzydźieśći mężów: których sza iáskini skály Elám.
ty wźiąwszy dał tym, którzy byli
g. Przyciągnąwszy tedy Philisthy
gadkę zgadli. Y rozgniewany bárzo nowie do źiemie Judá, położyli sie
szedł do domu oycá swego:
obozem ná mieyscu , któré potym
20. A żona iego szlá zá męża, nazwano Lechi, to iest czeluść:
iednégo z przyiaćiół iego y z swa gdźie sie ich woysko było rozłożyło,
tów.
10. Y rzékli do nich z pokolenia
Judá: Czeinuśćie przyciągnęli ná
ROZDZIAŁ XV.
nas? oni odpowiedźieli: Abyśmy
związali Sámsoná, przyszliśmy, y
Samson zboze Phllstynom popalił żebyśmy mu oddali, co nam wyrząliszkami, potargawszy powrozy, któ- dźił.
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2Ó7
1. Szedł též do Gázy , y uyźrzał
11. A ták szło trzy tyśiące mę
żów z Judá do idśkinie skały Ethám, tám niewiastę nierządnicę y wszedł
y rzékli do Samsona: Niewiész iż do niéy.
2. Co gdy usłyszeli Philisthynorhilisthynowie panuią nád námi?
Czemuś to chćiał uczynić? Którym wie, y gruchnęło u nich, że Sa
on rzekł: Iáko mi uczynili, tákem mson wszedł do miástá , obtoczyli
go, postawiwszy straż w bramie
im uczynił.
- 12. Przyszliśmy ćię, pry, zwiezać, mieysckiéy, y tám całą noc inily wydać w ręce Fhilisthynów. Któ czkiem czekáiac, áby skoro dźień
rym Samson: Przyśieżćie, pry, á wychodzącego zabili.
3. Ale Samson spał aż do półno
przyrzóczćie mi, że mienie zabiiećie.
15. Rzékli: Nie zábiiemy ćię, ále cy: á ztámtad powstawszy wźiął
związanógo wydamy. Y związali go oboie wrótá u bramy z podwoiámi
dwiema nowómi powrozami , y ich y z zamkiem, y włożywszy ie
ná rámioná swé zaniósł ná wie
wźięli go z skały Ethám.
14. Który gdy przyszedł do miey rzch góry, która patrzy ku Hebron.
4- Potym rozmiłował sie niewia
scá czeluśći, a rhilisthynowie krzycząć, wybiegli przećiw iemu, przy- sty, która mieszkała w dolinie Sorek,
padł nań Duch Fański: áiáko zwy á zwano ią Dálilá.
5. Y przyiácháli do niéy książęta
kły ná zápach ogniá lny sie palić,
ták powrozy, którómi był związan, Philisthyńskić , y rzókli: oszukay
go, á wywiedz sie od niego, w czym
rozlećiały sie y rozwiązały.
15. Y naleźioną czeluść, to iest ták wielką moc ma, á iakobyśmy go
szczękę osią, która leżała, porwa zywćiężyć mogli, y związanego
utrą pić. To ieśli uczynisz , damyć
wszy, zabił nią tysiąc mężów,
16 Y rzekł: Czeluścią oślą, szcze każdy tyśiąc y sto srebrników.
6. Rzekła tedy Dálilá do Samso
ka źrzebea oślic zgładziłem ie, y za
na: Powiedz rai, proszę, w czym iest
biłem tyśiąc mężów.
17. A gdy Łych słów śpiewaiąc do nawiększa moc twoiá, á co iest
czym byś związany wyrwać sie nie
kończył,
18. Porzućił czeluść z ręki, y na mógł?
7. Któréy odpowiedźiał Samson:
zwał imię mieyscá onégo Rámálh
Lechi, co sie wykłada, podniesienie Gdyby mię śiedmią powrozów żylistychieszcze nie uschłych y ieszcze
czeluśći.
ig. A gdy pragnął bárzo, wołał wilgotnych związano, będę słabym
do Fana, y rzekł: Tyś dał przez rę iáko inni ludźie,
8. Y przyniosły do niéy kśiazęta
kę sługi twego, to wybawienie bá
rzo wielkie y zwyćięstwo: á oto od Philisthyńskie śiedm powrozów iá
pragnienia umieram, y wpadnę w ko była rzekła, którómi go zwią
zała,
ręce nieobrzezánych.
g. Gdy sie u niéy zasadzka zatai
20. Y otworzył Pán trzonowy ząb
w czeluśći oślćy, y wyszły z niego ła, y w komorze końca rzeczy cze
wody. Których sie napiwszy, ochło kała: Y zawołała nań : Philisthynodził ducha, y pośilił sie. Y przełóż wie nád tobą Samson: który roze
nazwano ono mieysce: Zrzódło rwał powrozy, iáko gdyby kto prze
wzywáiacégo z czeluśći, aż do dniá rwał nić ukręconą z paźdźierzy
dźiśieyszego.
zgrzebnych , gdy zápach ognia po2.1. Y sądźił Izráelá zá dni Phi- czuie, y nie poznano, w czymby by
ła moc iego.
listhynów dwadźieśćia lat.
10. Y rzéklá do niego Dálilá: 0ROZDZIAŁ XVI.
toś mię oszukał y nieprawdęś po
wiedział: wżdy teraz powiedz mi,
Samson brony wyniósł z Gázy. Dd- czymby ćię zwiezać.
lild go oszukała d podeszła: Filisty
11. Któréy on odpowiedźiał: Gdy
nowie go ifli, oślepili, potym. z nie- by mię związano nowénii powro
przyidcielmi swemi umarł, obaliwszy zami, których nigdy nie używano,
słaby będę y innym ludźióm podobny.
dom..
17
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12. Któré mi znowu Dálilá zwią21. Którégo poimawszy Philisthy
zálá go, y zawołała: Philisthynowie nowie, natychmiast mu oczy wyłunád tobą Sánisonie, w komorze za pili , y wiedli go do Gázy związa
sadzkę nágotowawszy, który ták wszy łańcuchami, á zamknąwszy
porwał powrozy iáko nići płótna.
go w ciemnicy, żarna obracać przy13. Y rzéklá zaś Dálilá do niego : muśili.
Pókiż mię zdradzasz , y kłamstwo
22. Y iuż włosy iego podrastać po
powiadasz? Okaz czymbyśmiał bydź czynały,
związany. Któréy Samson odpo
20. A książęta Philisthyńskló ze
wiedział: Ieśli śiedm włosów z głę- szły sie były pospołu żeby ofiarowa
wy moiéy z nicią osnowaną spl|- ły ofiáry wielkie Dágonowi bogu
ćiesz , á gwoźdź w nie obwiniony swemu, y weselili sie mówiąc: Dał
wbiiesz w źiemie, słabym będę.
bóg nasz nieprzyiaćiela nászégo Sa
4. Co gdy uczyniła Dálilá, rzéklá msona w ręce nászé.
do niego: Philisthynowie nád tobą
24- Co też lud widząc chwalił bo
Sámsonie. Lecz on wstawszy zesnu, gá swego , y tóż mówił: Dał bóg
wyrwał gwóźdź z włosami y z os iło nasz nieprzyiaćiela nászégo w ręce
waniem.
nászé, który spustoszył źiemie na
15. Y rzéklá do niego Dálilá: Iá- sze y wielu pobił.
kóź powiadasz żebyś mię miłował:
25. A gdy byli dobréy myśli, we
ponieważ serce twoie nie iest ze seląc sie po bieśiadach, náiadszy sie
mná? Trzykroćeś mną skłamał, á iuż przykazali áby zawołano Samso
niechćiałeś powiedźieć, w czym iest na, y áby grał przed nimi. Który
bárzo wielka moć twoiá.
przywiedźiony z ćiemnice grał przed
16. A gdy mu dokuczała, y przez nimi, y postawili go między dwiema
wiele dni ustawicznie przy nim słupy.
tkwiała, czasu do odpoczynienia nie
26. Który rzekł pacholęćiu, który
ťřáiac , ustała dusza iego, y aż do go prowadźił: Puść mię że sie do
śmierci sie spracowała.
tknę słupów, ná których stoi wszy
17. Tedy otwierając prawdę, rzekł tek dóm , á podeprę sie ná nich, y
do niéy: Żelazo nigdy nie posta trochę od poczyń ę.
ło ná głowie moiéy, bom iest ná27. A dóm pełen był mężów y
záreusz , to iest, poświęcony Bogu niewiast, y były tám wszytkié ksią
z żywota rnátki moiéy: ieśliby mi żęta Philisthynskié, á z dachu, y z
głowę ogolono, odeydźie odemnie sale około trzech tyśięcy oboiéy płći
moc moiá y ustanę , y będę iáko patrzących ná gráiacégo Samsóná.
inni ludźie.
28. A on w'zywáiac Páná, rzekł:
18. A oná widząc, że iéy wyznał Tanie Boże, wspómni ná mię, á
wszytek umysł swóy, posłała do przywróć mi teraz pierwszą moc,
książąt Philisthyńskich, y roskazá- Boże móy, abych sie pomścił nád
ła: Przyiedźćie ieszcze raz, boć mi nieprzyiaćioły memi , á zá utráceteraz otworzył serce swoie. Którzy nié obu oku iednę pomstę odniosę.
przyi áchali wźi ąw szy pieniądze, któ
29. Y uiąwszy obádwá słupy, ná
ré byli obiecali.
których stał dóm, ieden z nich pra
19. A oná uśpiła go ná koleniéch wą ręką, á drugi lewą trzymáiac,
swoich , y położyła głowę iego ná
30. Rzekł: Niech umrze dusza
swym łonie. Y przyzwała bárwié- moiá z Philisthynámi. Y zatrzasną
rzá, y ogoliła śiedm włosów iego, y wszy mocno słupami, upadł dóm
poczęła go odpychać y wyganiać od ná wszytkié kśiażęta, y ná inny
śiebie: bo natychmiast moc odeszła lud który tám był; y daleko ichwięod niego:
céy umiéráiac , niżli przed tym ży
20. Y rzéklá: Philisthynowie nad wy będąc zabił.
tobą Sámsonie. Który ze snu wsta-w
31. A przyszedszy bracia iego, y
wszy, rzekł w sercu swoim: Wy- wszytek ród, wzięli ćiało iego, y ponidę , iakom przed tym czynił, á grzébli między Sáráá y Estháol w
otrząsnę sie: niewiedząc że Pan od grobie oycá iego Mánue , á sądził
stąpił od niego
Izraelá dwadźieśćiś lat.
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12. Y napełnił Michaś rękę iego,
Matku Micheowd sprawiłd sobie y miał młodzieńca kapłanem u sie
bdłwdnd. Michasz naprzód syna bie, mówiąc :
13. Teraz wiem, że mi Bóg uczy
swégo, potym Lewitę zostawił u nie
ni dobrze, máiacému kapłana z rogo kapłanem.
.du Lewitckiégo.
1. Był ná on czás ieden mąż z
ROZDZIAŁ XVIII.
góry Ephráim imieniem Michaś,
2. Który rzćkł matce sxvéy; Ty
Synowie Dan idąc nd woynę do
siąc y sto srebrników, któreś sobie miasta Lais, wzięli bałwana. Dlichobyła oddzieliła , y ná któreś gdym wégo, y Lewitę iego.
ia słyszał przyśięgła, oto ia mam, y
są przy mnie. Któremu oná odpo1. W oné dni nie było króla w
wieaźiała: błogosławiony syn móy Izraelu, á pokolenieDán szukało so
fąnu.
bie ośiadłośći, w któréyby mieszkało:
3. Wrócił ie tedy matce swéy, bo áž do onégo dnia między innémi
która mu była rzéklá: Poświęćilam pokoleńmi nie wźięło było dźiał.
y ślubiłam to srébro Pánu , áby z
2. A ták posłali synowie Dán, z
ręki méy przyiął syn móy y uczy pokolenia y domu swego piąći mę
nił rycinę y lićine; á teraz oddawatn żów bárzo mocnych z Sáráá y z
ie tobie.
Estháol, áby wyszpiegowáli ziemię
4 Wróći! ie tedy matce swéy: y pilnie wypatrzyli: y rzekli im: 1która wźięła dwieśćie srebrnych, y dźćie á wyszpieguyćie źiemie. Którzy
dała ie złotnikowi, zęby z nich uczy gdy poszedszy, przyszli ná górę Enił ryćinę y lićine , która była w phraim , y weszli do domu Michy,
domu Michy ,
odpoczynęli tám :
5. Który zborek též w nim Bogu
3. A poznawszy glos młódźieńca
odłączył, y uczynił Ephod y Therá- Lewity , y stoiąc w iego gospodźie,
phim, to iest szatę kápláňska, y bał rzekli do niego: Kto ćię tu przy
wany, y napełnił rękę iednégo z sy wiódł? co tu czynisz? dla czegoś tu
chćiał przyśdź?
nów swych, y był mu kapłane^n.
4. Który im odpowiedźiał: To á
6. W oné dni nie było królá w
Izraelu, ále káždy co sie mu zdało to mi uczynił Michaś, y nśiął mię
prawego, to czynił.
zá myto, abych mu był kapłanem.
7. Był též drugi inłódźieniec z
5. Y prośili go áby sie radźił Pá
Betlileliein ludy z pokolenia iego: á ná, żeby mogli wiedźieć, ieśli szczę
ten był Lewit, y mieszkał tám.
śliwą dróga szli, y ieśli rzecz miała
8. Y wyszedszy z miástá Bethle- mieć skutek.
6. Który im odpowiedźiał: Idźćie
hem, chćiał gośćiem bydź gdźieby
sobie w czás nalazł. A gdy przy w pokoiu: Pan patrzy ná drogę wá,
szedł ná gorę Ephráim będąc w szę y ná szćie którym idziecie.
dródze, y stąpił trochę do domu Mi
7. Poszedszy tedy pięć mężów,
przyszli do Láis: y uyźrzeli luá mie
cha ,
9. Spytan iest od niego zkadby przy szkający w nim bez žadnéy boiaźni,
szedł. Który odpowiedźiał: lestem według zwyczáiu Sydończyków, beLewit z Bethlehein Judy, á idę, że- spiecznie y spokoynie, bo sie im
bych mieszkał kędy będę mógł, y żaden nie sprzećiwił, y wielkich
gdźieby mi sie zdało z moim po bogactw, á daleko od Sydonu, y od
wszytkich ludźi oddzieleni.
żytkiem.
8. Y wróćiwszy sie do braćićy
10. Y rzekł Michaś: Mieszkay u
mnie, á bądź mi oycem y kapłanem: swéy do Sáráá y Estháol , á cobý
adamći ná káždy rok dźieśięć srebr sprawili, pytáiacym odpowiedźieli:
9. Wstańcie, pódźmy do nich, bo-*
ników , y dwie szaćie, y czego do
śmy widzieli źiemie bárzo bogata y
żywnośći potrzeba.
11. Przyzwolił y mieszkał u czło obfitą: nie zaniedbywayćie, nie przewieka , y był mu iáko ieden z sy stayćie, pódźmy á pośiądźmy ią, nie
będźie žadnéy prace.
nów.
ROZDZIAŁ XVII.
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10. Wnidźiemy do przespiecznych, rzy obeyźrzawszy sie, rzékli do Mi
do krainy bárzo szérokiéy, á da nam chy: Czego chcesz? Przecz wołasz?
Pan mieysce, ná którym niémász
24- Który odpowiedźiał: Bogi inoniedostatku zádnéy rzeczy z tych, ie, klórém sobie sprawił, pobraliście
któré sie ná źiemi rodzą.
y kapłana, y wszytko co mam, á
11. Wyiácháli tedy z pokolenia mówićie: Coć iest?
Dán , to iest, z Sáráá y z Eslháol
25. Y rzékli mu synowie Dán:
sześćset mężów przepasanych bro Strzeż sie abyś wiecéy do nas nie
nią woienną,
mówił, y liieprzyszłi do ćiebie mę
12. A szedszy położyli sie w Ka żowie rozgniewani, á zginąłbyś sam
ri áthiárim Judzkim : któré mieysce y z domem twoim.
od onégo czásu, obóz Dán imię
26. Y ták zaczęta drógą szli. A
wzięło: á iest zá Káriáthiárim.
widząc Michaś, że są mocnieyszy
15. Ztámtad przeszli ná górę E- nadeii, wróćił sie do domu swego.
phraiin. A gdy przyszli do domu
27. A sześćset mężów wźięli ka
Michy,
płana, y cośiny wysszey powiedźie14- Rzekli pięć mężów, którzy li: y przyszli do Láis, do ludu spopiérwéy posłani byli ná wy szpie koynégo y bespiecznégo,y porazili ie
gowanie źiemie Láis , do drugiéy pászczeka mieczá: y miasto spalili,
bráéiéy swoiéy. Wiéčie, że w tych
28. A żaden ich zgoła nie ratował,
domiéch iest ephod y theráphim, że daleko mieszkali od Sydonu, á z
y rycina y liciná: patrzćiesz co sie żadnemi ludźmi nie mieli towarzy
wam podoba.
stwa áni sprawy żadney. A było
15. A trochę ustąpiwszy, weszli miásto położone w krainie Robob ,
do domu młodźieńca Lewity, który któré z nowu zbudowawszy, mie
był w domu Michy, y pozdrowili szkali w nim,
go słowy spokoynémi.
29. Dawszy miastu imię Dán,
16. A sześćset mężów ták iáko wedle imienia oycá swego, którégo
byli zbroyni stali przededrzwiámi.
zrodźił Izrael, któré przed tym Láis
17. Lecz oni, którzy byli weszli zwano.
do domu młódźieńca, ryćinę y ephod
5p. Y postawili sobie ryćinę, y
y theráphim , y lićinę wziąć uśiło- Jonathan syná Gersam syná Moyzéwáli, á kapłan stał przededrzwiámi, szowégo, y syny iego kaplany w po
á sześćset mężów mocnych nie koleniu Dán, aż do dniá poimánia
daleko czekali.
swégo.
18. Wźięli tedy, którzy byli we
31. Y został u nich bałwan Mi
szli, ryćinę, ephod y bałwany y li chów przez -wszytek czás, póki był
ćinę. Którym rzekł kapłan: Cóż dom Boży w Silo. Ná on czás nie by
czynicie?
ło królá w Izraelu.
19. Któremu odpowiedzieli: Milcz,
á połóż páleé ná ustá twoie: á pódź
ROZDZIAŁ XIX.
z námi, zebyśmy ćię mieli zá oycáy
Leivitoiui iednemu Gdbdonitowie
kapłana. Coć lepiéy żebyś był ka zonę umorzyli sprostnie d okrutnie f
planem w domu iednégo męża, czy którą mąz nd dwdnaśćie cześći rozli w iednym pokoleniu y fámiliiéy śiekszy, posłał po iedney sztuce do
w Izraelu ?
każdego pokolenia.
20 Co gdy usłyszał, przyzwolił
ná ich powieści, y wźiął ephod y
1. Był nieiáki mąż Lewit mieszkábałwany y ryćinę, y szedł z nimi.
iący w boku góry Ephraim, który
21. Którzy gdy odeszli, puściwszy poiął żónę z Bethlehem Judy:
przed sobą dźiatki y bydło, y wszy
2. Która go opuśćiłó, y wróćiła
tko co było kosztownego,
sie do domu oycá swego do Bethle
22. Y iuż daleko było od domu hem, y mieszkała u niego cztéry
Michy: mężowie, którzy inieszkáli inieśiące.
w domu Michy, zwoławszy sie go
3. Y szedł zá nią mąż iéy, chcąc
nili ich,
sie z nią poiednać, y łagodnie użyć,
23. Y poczęli wołać zá námi. Któ y z sobą przywieźdź, máiac w to-
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wárzystwie chłopca y dwá osły, któ
ra przyięła go y wwiodła do domu
oycá swego. Co gdy usłyszał świe
kier iego, uyźrzawszy go, zabieżał
mu z radością,
4. V obłapił go. Y mieszkał zięć
w domu świekra trzy dni iedząc y
piiac z nim przyjacielskie.
5. A czwartego dniá wstawszy w
nocy, chćiał odiácliác. Którégo za
trzymał świekier, y rzekł do niego;
Ziedz piérwéy trochę chleba, á po
krzep żołądka, y ták poiedźiesz.
6. Y śiedźieli z sobą, y iedli y pi
li. Y rzekł ociec dziewki do źięćia
swego: Proszę ćię zostań tu ieszcze
przez dźiś, á bądźmy wespół dobróy
myśli.
7. Ale on wstawszy począł chcieć
odiechać. A świekier przedśię uśilnie go wśćiągał, y zatrzymał przy
sobie.
8. A gdy było ráno, gotował sie
Lewit w drogę. Któremu zaś rzekł
świekier: Proszę ćię, ziédz co trochę
á posiliwszy sie, áždniá przybędzie,
potym poiedźiesz. Y ták iedli z so
bą.
9. Y wstał młodźieniec áby ia
chał z zoną swą y z chłopcem. Któ
remu zaś rzekł świekier: Obacz żeć
sie iuż dźień chyli ku zachodu, á
wieczór nadchodźi : zostań u mnie
ieszcze dźiś, á straw dźień wesoło,
á iutro póydźiesz, abyś szedł do do
mu twego.
10. Niechćiał zięć przyzwolić ná
mowę iego: ále wnet poiaehał, y
przyszedł przećiw Jebuz, któré in
szym imieniem zową Jeruzalem,
wiodąc z zobą dwá osły z brzémiony y nałożnicę.
11. Y iuż byli u Jebuz, á dźień sie
odmieniał w noc, y rzekł sługa do
Páná swego: Pódź proszę, wstąpwa
do miástá Jebuzeyczyków á zostań
my w nim.
J2. Któremu odpowiedźiał Pan :
Nie wstąpię do miástá obcego naro
du, który nie iest z synów Izráelo
wych, ále przéyde áž do Gábáá:
13. A tám przyszedszy, staniemy
w nim: ábo więc w mieśćie Hamá.
14- A ták minęli Jebuz y szli za
czętą drógą, y zaszło im słońce u
Gábáá, któré iest w pokoleniu Be
niamin :
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15. Y weszli do niego, áby tám
zostali. Gdźie gdy wszedszy, śiedźieli ná ulicy mieysekiey, á żaden ich
nie chćiał przyiąć do gospody.
16. Alić oto przyszedł człowiek
stáry, wracáiacy sie z pola y od ro
boty swéy wieczór, który też był z
góry Ephráim, á gościem mieszkał
w Gábáá, á ludźie onéy kráiny byli
synowie Jemini.
17. Y podniózszy oczy uyźrzał sta
rzec człowieka siedzącego z tłoinoczki swémi, ná ulicy miástá: y rzekł
do niego: Zkąd idźiesz? á dokąd idźiesz?
18. Który mu odpowiedźiał: Wyiachaliśiny z Bethlehem Judy, á
idźiem do mieyscá nászégo, któré
iest w boku góry Ephráim, z kądeśmy
byli wyszli do Bethlehem: á teraz
idźieiny do domu Bożego, á żaden
nas niechce przyiąć pod dách swóy:
19. Maiących plewy y śiano ná
obrok osłom, á chléb y wino ná
moię, y służebnice twoiéy potrzebę,
y chłopca, który iest zemną: niczego
nie potrzebujemy iedno gospody.
20. Któremu starzec odpowiedźiał;
Pokóy z tobą niech będźie: ia dam
czego potrzeba: tylko proszę żebyś
nie stał ná ulicy.
21. Y wwiódł go do domu swe
go, y dał osłom obrok: á skoro umy
li nogi swoie, wźiął ie ná ucztę.
22. A gdy oni używali: á po utru
dzeniu z drógi, iedząc y piiac ćiała
pośilali: przyszli mężowie miástábnego synowie Beliál (to iest bez iárzmá) á obstąpiwszy dóm starców,
we drzwi bić poczęli, woláiac ná
Páná domu y mówiąc: Wywiedź
męża, który wszedł do domu twego,
że będźiem z nim czynić co chcemy.
23. Y wyszedł do nich starzec, y
rzekł: Niechćięyćie bracia niechćieyćie czynić tego złego: bo w szedł
człowiek do gospody moiéy, á przestańćie od tego szaleństwa:
24. Mam icórkę dziewice, á ten
człowiek ina nałożnicę, wywiodę
ie do was że ie poniżycie, á wasze
psotę wypełnićie, tylko proszę téy
niecnoty przećiw przyrodzeniu z
mężem nie czyńcie.
23. Niechćieli słuchać mowy iego.
Co widząc on człowiek, wywiódł
do nich nałożnicę swoie, y dal ią ná
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swą wolą ich: z którą gdy całą noc
psotę plodźili, puśćili ią ráno.
26. A niewiasta gdy ćiemnośći
miiály, przyszła do drzwi domu, w
którym iéy Pan mieszkał y tám upa
dlá.
27. A gdy było ráno, wstał czło
wiek y otworzył drzwi, áby zaczętą
drogę skończył: á oto nałożnica iego
leżała przededrzwiámi rozśćiągnąwszy ręce ná progu.
28. Do któréy on mniémáiac żeby
spała, mówił: Wstań, á idźmy. Któ
ra gdy nie nie odpowiedziała, obaczywszy że umarła, wźiąłiąy wło
żył ná oslá, y wróćił sie do domu
swego.
29. Do którégo wszedszy, porwał
miecz, á ćiało żony y z kośćiami iéy,
ná dwanaśćie częśći y sztuk zrąba
wszy, rozesłał po wszystkich gránicách Izraelskich.
30. Co káždy uyźrzawszy społem
wołali: Nigdy sie takowa rzecz nie
stała w Izraelu od tego dniá, którégo
wyszli oycowie nászy z Aegyptu aż
do tego czásu: Wydayćie wyrok, á
spółecznie postanowćie co trzeba
czynić.
ROZDZIAŁ XX.

Wszystek lud Izraelski wa ćzy nd
pokolenie Beniamin, dla zdmordowdney niewiasty: zd trzeci kroć ie po
razili, y wytracili co do szczedu,
prócz szćśćidźieśiąt, którzy byli ućiekli nd puszczą.
1. Wyszli tedy wszyscy synowie
Izraelowi,y zgromadźiwszy sie wes
pół iáko mąż ieden, od Dán áž do
Bersábee y źiemie Gáláád do Páná
do Másphá:
2. Y wszyscy węgłowie ludu, y
wszytkié pokolenia Izráélowé ze
szły sie do zgromadzenia ludu Bo
żego, czterysta tyśięcy pieszych waleczników.
3. (Ani to táyno było synóm Behiámin, że sie zeszli synowie Izrae
lowi w Másphá). Y spytany Lewitá
mąż niewiasty zámordowánéy, iáko
sie ták wielka złość stała,
4- Odpowiedźiał: Przyszedłem do
Gábáá Beniamin z żoną swą y támem stanął:
5. Alić oto ludźie onégo miástá

obstąpili w nocy dóm, w którymem
stał, chcąc mię zabić, á żónę moie
niesłychaną zapalczywośćią wszeteczeństwa gwałcąc, nawet umarła.
6. Którą porwawszy rozśićkałem
w sztuki, y rozesłałem częśći po
wszytkich granicach ośiadłośći wá
széy: bo nigdy taka niecnota, y ták
haniebny grzéch nie stał sie w 1zráelu.
7. Iesteśćie tu wszyscy synowie
Izraelowi, postanówćiesz co czynić
maćie.
8. Y stoiąc wszytek lud, iáko ie
dnégo człowieka mową odpowie
dźiał. Nie wróćimy sie do przyby
tków naszych, áni żaden nie wnidźie
do domu swego:
g. Ale to przećiw Gábáá spoinie
uczyńmy.
10. Niech będą obráni dźieśięć
mężów ze stá, ze wszytkich poko
lení Izraelskich, á sto z tyśiąca, á
tyśiąć z dźieśiąći tyśięcy, żeby znośili żywność woysku, y abyśmy mo
gli walczyć przećiw Gábáá Benia
min, á oddać mu zá niecnotę co za
służył.
11. Y zebrał sie wszytek Izrael do
miástá, iáko ieden człowiek, iednaką
myślą, y iedną radą.
12. Y posłali posły do wszytkiégo
pokolenia Beniamin, coby im mó
wili : Czemu sie ták haniebna złość
nálázlá między wámi?
13. Wydayćie ludźie z Gábáá, któ
rzy tę złość popełnili, áby pomarli,
á było zniesione zlé z pośrzodku
Izráelá. Którzy niechćieli usłuchać
roskazánia braćiey swéy synów Izráelowych:
>4- Ale ze wszytkich miast, któré
w ich dźiale były, zeszli sie do Gá
báá, áby im dáli pomoc, y walczyli
ze wszytkim ludem Izraelskim.
15. Y nálázío sie dwadźieśćia y
pięć tyśięcy z Beniamina dohywaiących mieczá, oprócz obywátelów
Gábáá,
16. Których było śiedmset mężów
dużych, ták lewą iáko práwa ręką
walczących: y ták procami kamie
nie ná pewną ćiskaiących, że y włos
mogli ubić, y żadną iniára ná inną
stronę ráz kamienny sie nie unosił.
17. Mężów též Izraelskich, oprócz
Beniamina, nálázío się qztérystá
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tysięcy dobywáiacych mieczów, y
gotowych ku bitwie.
18. Którzy wstawszy przyszli do
domu Božégo, to iest do Silo: y ra
dźili sie Bogá, y mówili: Kto będźie
w woysku naszym hetmanem walki
przećiw synóm Beniamin? Którym
odpowiedźiał Tan: Judás niech bę
dźie hetmanem waszym.
ig. Y wnet synowie Izraelowi
wstawszy ráno, położyli sie obozem
u Gabáá:
20. A ztamtąd wyszedszy ku bi
twie przećiw Beniaminowi, miástá
dobywać poczęli.
21. Y wypadszy synowie Benia
min z Gábáá, zábili dniá onégo z
synów Izráelowych dwádzieáóiá y
dwá tysiąca mężów.
22. Znowu synowie lzráelowi, y
mocy y liczbie ufaiąc, ná tymże
mieyscu, ná którym sie piérwéy po
tykali, uszykowali woysko:
20. Wszakże ták, że piérwéy szli
y plákáli przed Tanem aż do nocy:
y radźili sie go, y mówili: Mamyli ieszczeiśdź ku bitwie przećiw synów
Beniamin bráéiéy naszéy, czyli nie?
Którym on odpowiedźiał: Idźćie do
nich, á potykayćie sie.
24- A gdy synowie Izraelowi drugiégo dniá wyszli ku potkaniu z sy
ny Beniaminowi:
25. Wypadli synowie Beniamin z
bram Gabáá: y potkawszy sie z ni
mi ták szalenie ie mordowali, że
ośinnaśćie tyśięcy mężów dobywają
cych mieczá położyli.
26. Przetoż wszyscy synowie Izráelowi przyszli do domu Božégo,
á śiedząc plákáli przed Pánem: y
pośćili dniá onégo áž do wieczora, y
ofiárowáli mu całopalenia y zapokoyné ofiary,
27. Y pytali sie o swym powodze
niu. Ná ten czás bylá tám skrzynia
przymierza Božégo,
28. A Phinees syn Eleázárá syná
Aaronowégo był przełożonym domu.
Radźili sie tedy Páná, y rzékli: Ma
myli ieszcze wyniśdź ná woynę
przećiw synómBeniáminowymbrá
éiéy nászéy, czyli zaniechać? Któ
rym Pan rzekł: Idźćie, bo iutro dam
ie w řece wászé.
29. Y zasadźili synowie Izraelowi
zasadzkę około miástá Gabáá:
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30. Y trzeci kroć, iáko raz y dwá
rázy przećiw Beniaminowi woysko
wywiedli.
31. Lecz y synowie Beniaminowi
śmiele z miástá wyćiekli, y ućiekáiacé przećiwniki opodal gonili,
ták iż ranili z nich iáko pierwszego
y wtórégo dniá, y śiekli tył dwiema
drogami podáiacé, z których iedná
bieżała do Belhel, á druga do Gabáá,
y poraźili około trzydźieśći mężów:
Š2. Bo mniemali żeby zwjkłym
obyczáiem ustępowali. Którzy ucie
kanie sztucznie zmyślając, namó
wili sie áby ich od miástá odwiedli,
á iákoby uéiekáiac ná drógi przerzeczoné nawiedli.
35. A ták wszyscy synowie Izrae
lowi wstawszy z mieysc swoich,
uszykowali sie ná mieyscu, któré
zową Báálthámár. Zásadzká též,
która około miástá bylá, polekku sie
jęła ukázowáó,
34. Y od zachodu iey strony miástá
wychodźić. Ale y druga dźieśięć ty
śięcy mężów ze wszégo Izráelá,
obywatele miástá ku bitwie wyzywáli. Y *zmocnilá sie bitwa przećiw
synóm Beniáminowym: á nie wiedźieli że ze wszytkich stron nadcho
dził ich upadek.
55. Y poraźił je Pan przed oczy
ma synów Izráelowych, y zabili z
nich onégo dniá dwadźieśćia y pięć
tyśięcy y sto mężów, wszytko wale
cznych y dobywáiacych mieczá.
56. A synowie Beniaminowi obaczywszy że im iuż nie rowno, ięli
ućickać. Co uyźrzawszy synowie
Izraelowi, dáli im mieysce do ućiekánia,áby ná gotową zasadzkę wpádli, którą u miástá byli zasadźili.
57. Którzy gdy znagła z mieysc
skrytych powstali, á Beniamin tył
śiekącym podawał, weszli do miá
stá, y poraźili ie pászczeka mieczá.
58. A synowie Izráelscv dáli byli
znák tym, któré ná zasadzkach posadźili, áby wźiąwszy miásto ogiéú
zapalili: żeby dym ku górze wstępuiący znaczył že miásto wźiętó.
5g. Co gdy uyźrzełi synowie Izrae
lowi w samym potykaniu będący
(bo mniemali synowie Beniamino
wi, żeby uciekali y potężniey gónili,
zabiwszy z woyská ich mężów trzy
dźieśći)
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40. Y widzieli iáko słup dymu z
miástá wychodzący: Beniamin též
obeyźrzawszy sie, gdy ohaczył, že
iuż miásto wzięte a płomień wysoko
idźie:
41. Ci którzy piérwéy wrzkomo
uciekali, obróciwszy twarz, inocniéy odpierali. Co obaczywszy sy
nowie Beniaminowi tył podali,
42. Y ku drodze pustynie iśdź po
częli, gdźie ich též nieprzyiaćiele
gónili. Ale y ći, którzy byli miásto
zapalili, zaskoczyli im.
43. Y ták sie stálo, že ie z obu
stron nieprzyiaęiele siekli, y nie było
żadnego odpoczynku umiéráiacyin.
Legli y poráženi są ná wschodnią
stronę miástá Gábáá.
44- A było tych, którzy ná tymże
mieyscu pobici są ośmnaśćie tyśięcy
mężów wszytko duży walecznicy.
45- Co gdy uyźrzeli, którzy byli
zostali z Beniamin, ućiekli ná pu
stynią, y szli do skały, któréy imię
iest Reinmon. Y w onym uciekaniu
tułaiących sie y tám y sám biegaiących, zabili pięć tyśięcy mężów. A
gdy ieszcze dáléy uciekali, gónili ich
y zabili ieszcze drugié dwá tysiąca.
46. Y ták sie stało, ze wszytkich,
którzy polegli z Beniamina ná ró
żnych mieyscąch było dwadzieścia
y pięć tyśięcy waleczników do woyny prawie gotowych.
47. A ták zostało ze wszytkiégo
pocztu Beniáminowégo, którzy uyść
y ućiec ná puszcza mogli, sześćset
mężów, y uśiedli ná skále Reinmon
przez cztery miesiące.
48. A wróćiwszy sie synowie
Izraelowi, wszytkié ostatki miástá
od ludźi áž do bydląt, mieczem po
bili, y wszytkié miástáy wśi Beniáminowé żrzący płomień pożarł.

ROZDZIAŁ XXI.
Mężom którzy zostali z pokolenia
Beniamin dano zony z Jabez Galudd,
y z Siło, które poi mdli gdy tańco
wały.
1. rrzyśięgli též synowie Izrae
lowi w Másphá, y rzékli: Żaden z
nas nie da synóm Beniáminowym z
córek swych żóny.
2. Y przyszli wszyscy do domu
Bożego do Silo, á śiedząc przed oczy

má iego áž do wieczora, podnieśli
głos, y wielkim krzykiem ięli płakać
mówiąc:
3. Przecz Panie Boże Izráelów
stało sie to złe w ludu twoim, że
dźiś iedno pokolenie z nas znieśionć
iest?
4- A drugiego dniá ráno wstawszy
zbudowali ołtarz: y ofiarowali tám
całopalenia y zapokoyné ofiáry, y
rzeki i:
5. Kto nie szedł w woysku Tań
skim ze wszech pokolení Izráelo
wych? Bo sie byli wielką przyśięgą
zawiązali, będąc w Másphá, że mieli
bjdź zabici, których by niedostawało.
6. Y żalem zięći synowie Izraelo
wi, nád bratem swym Beniaminem,
ięli mówić: Zniesione iest iedno po
kolenie z Izraela,
7. Zkądże wezmą żony? bośmy
wszyscy społecznie przyśięgli, że
my nie damy tym córek naszych.
8. Przetóż rzekli: Kto iest ze
wszytkich pokolení Izráelowych,
który nie przyszedł do Tána do Máshá? alić oto naleźli sie obywatele
abes Gáláád, że nie byli w onym
woysku.
g. (Ná on czás též gdy byli w Siło,
żaden tám z nich nie był naleźiony)
10. Posłali tedy dźieśięć tyśięcy
mężów namocnieyszych, y przeka
zali im: Idźcie á pobiyćie obywátele
Jabes Gáláád pászczeka mieczá, ták
żóny iáko y dźiatki ich.
11. A to iest co zachować maćie:
Káždégo mężczyznę, y niewiasty
któré uznały męże, pobiyćie, á panny
zachowayćie.
12. Y nalazło sie z Jábes Gáláád
czterysta panien, któré nie uznały
łoża męzkićgo: y przywiedli ie do
obozu do Siło w źiemi Chánáneyskiéy.
13. Y posłali posły do synów Beniáminowych, którzy byli ná skále
Remmon, y roskazáli im, áby ie
przywiedli w pokoiu.
14- Y przyszli synowTie Beniami
nowi onégo czásu, y dano im żony
z córek Jabes Gáláád : ále innych nie
náydowáli, któréby tymże sposobem
wydali.
15. Y lud wszytek Izraelski bárzo
żałował, y pokutę czynił, zá wygu
bienie iednégo pokolenia z Izráelá.

Í

265
KSIĘGI SĘDZIÓW.
16. Y rzekli starszy: Cóż uczyni do tańca według zwyczáiu wynidą:
my drugim, którzy żón nie wzięli? wyskoczćie znagła z winnic, y uchwszytkié niewiasty Beniáminawé wyććie z nich każdy po iednéy żenie,
á bieżcie do źiemie Beniamin.
poległy,
17. A wielkim staraniem, y nie
22. A gdy przyda oycowie ich y
zmierną pilnością trzeba nam opa braćia y przećiw wam żałować sie
trzyć, áby nie zginęło iedno pokole poczną y prawować, rzeczemy im:
nie z Izráelá.
omiłuyćie sie nád nimi: boć ichnie
18. Bo córek naszych dać im nie- pohráli prawem woiuiących y zwyinożeiny, będąc przyśięgą y klątwą ćiężców: ále gdy prosili áby wźięli,
obowiązani, którąśmy rzekli: Prze nie daliśćie,y z wászéy strony zgrze
klęty ktoby dał z córek swych żónę szyło sie.
Beniaminowi,
25. Y uczynili synowie Beniamin,
19. Y nárádžili sie y rzekli: Oto iáko im kazano: y wedle liczby swo
iest święto Pańskie w Siło uroczy iéy porwali sobie z tych, któré tań
ste, któré leży ku północy miástá cowały, po żenie: y szli do ośiadło
Bethel, y ná wschodnią stronę drógi, śći swych, buduiąc miástá y miektóra z Bethelá idźie ku Sychymie, szkaiąc w nich.
á ná południe miasteczka Leboná.
24- Synowie też Izraelscy, wróćili
20. Y przykazali synóm Beniámi- sie według pokolení y fámiliy, do
nowym, y rzekli: Idźćie á skriyćie przybytków swoich. We dni oné nie
sie w winnicach.
było królá w Izraelu: ále każdy co
21. A gdy uyźrzyćie, że córki Siło sie mu zdało dobrego, to czynił.
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ROZDZIAŁ I.
y Chelion: y została niewiasta osie
Elimelech dla wielkiego głodu, z rociała bez dwu synów, y bez męża.
6. Y wezbrała sie áby szła do oyzoną y dziećmi szedł do Modb, ta
czyzny
z obiémá niewiaslkomá swémże y z syny zmdrłt d Noémd zona
wroćiłd sie zaś do Bethleem z nie mi z kráiu Moabitskiégo: bo słysza
ła że weyźrzał Pan ná lud swóy, y
wiastą swoią Ruth.
dał im żywność.
1. Za czásu iednégo sędźiego, gdy
7. Wyszła tedy z mieyscá gościny
sędźiowie byli przełożonćmi, stał swoiéy, z obiémá niewiaslkomá: á
sie głód w źiemi. Y szedł człowiek będąc iuż w dródze nawrócenia sie
z Bethlęhem Judá, áby gościem był do źiemie ludá,
w krainie Moáb z żoną swą, y ze
8. Rzéklá do nich: Idźćie do do
dwiemá synomá.
mu mátki wászéy, niechay uczyni
2. Sámégo zwano Elimelech, á z wamj fan miłośierdźie, iakośćie
żonę iego Noémi: á dwu synów, ie- czyniły z nieboszczykami y zemną.
dnego Máliálon, á drugiego Chelion,
9. Niechay wam da naleźć odpoEphratczykowie z Bethlehem Iudą. czynienié w domiéch mężów, któ
Y wszedszy w krainę Moabitską, rych dostaniećie. Y pocałowała ie.
mieszkali tám.
Któré wyniósszy głos ięły płakać,
3. Y umarł Elimelech mąż Noémi:
10. Y mówić: róydźiem z tobą do
y została sámá z synami.
ludu twoiégo.
4- Którzy poięli żony Moábitki, z
11. Którym oná odpowiedźiała:
których iednę zwano Orphá, á dru Wróććie sie córki moie, przecz igą Piuth. Y mieszkali tám dźieśięć dźiećie zemną? Azaż ieszcze mant
lat,
syny w żywocie moim, żebyśćie sie
5. Y obá umárli, to iest, Mahálon mężów ze mnie spodźićwać mogły?
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12. Wróććie sie córki moie á idź
ćie: bom sie iuž zstarzała, áni sie
godzę do związku małżeńskiego,
choćbych mogła téy nocy począć y
porodzić syny,
13. leślibyśćie ich czekáé chćiały
ážby podrośli, y lat inłódźieństwa
doszli , piérwéy będźiećie bábami
niżli zá mąż póydźiećie. Niechćieyćie
proszę, córki moie: bo wasze utra
pienie barźićy mię ćisnie: y wyszła
ręka Pánská przećiwko mnie.
14. Podniósszy tedy głos zaśięięły
płakać: Orphá pocałowała świekrę
y wróćiła sie: Ruth została przy
świekrze swéy.
15. Któréy rzekła Noémi: Oto
sie wróciła iątrew twoiá do ludu
swego, y do bogów swoich, idź z
nią.
16. Która odpowiedźióła: Nieprzećiw mi sie abych ćię opuśćiła y ode
szła: bo gdzie sie kol wiek obrócisz,
póydę: á gdzie będźiesz mieszkać, y
la pospołu mieszkać będę: Lud
twóy, lud móy: á Bóg twóy, Bóg
móy.
17. Która ćię źiemia umarłą prziymie, ná téy umrę y tamże mieysce
wezmę. To mi niech uczyni Pan, y
to niech przyczyni, ięśli nie sáiná
śmierć mnie y ćiebie rozłączy.
18. Widząc tedy Noemi że úpor
ným sercem umyslilá Ruth z nią
iśdź, niechćiała sie przećiwić, áni
wiecéy radzić, żeby sie do swych
wróćiła:
10. Y poszły pospołu, y przyszły
do Bethlehem. Któré gdy do miástá
weszły, prędka sie u wszytkich sła
wa rozgłośiła: y mówiły niewiasty:
Tać to iest Noemi.
20. Którym rzekła: Nie zowćie
mię Noemi, (to iest, piękną,) ále
mię zowćie Mara (to iest, gorzką)
boć mię gorzkośćią bárzo napełnił
wszechmogący.
21. Wyszłam była pełna, á pró
żną mię przywrócił Pan. Czemuż
mię tedy zowiećie Noemi , którą
Pan poniżył, a wszechmogący utrá
pil?
22. Przyszła tedy Noemi z Ruth
Moábitká niewiastką swą z źiemie
gościny swoiéy, y wróćiła sie do
Bethlehem kiedy naprzód Jęczmień
żęto.

RUTH
ROZDZIAŁ

II.

Ruth nd roli Boos zbiera zostawidiące h/osy, y naldzłd łdskę u nie
go: tdni ze z iégo żeńcy iddłd ndpolu.

1. Elimelech maż miał kréwnégo człowieka możnego y wielkich
bogactw, imieniem Booz.
2. Y rzéklá Ruth Moábitká do
świekry swéy: Ieśli kažész, póydę
ná pole, á będę zbierać kłosy, któré
by uszły ręku żeńcówr gdziekolwiek
gospodarza ná sie láská-wégo nayde łaskę. Któréy oná odpowiedzia
ła: Idź córko moiá.
3. Szła tedy y zbierała kłosy zá
żeńcami. Y trafiło sie, że ono pole
miało Páná imieniem Booz , który
był z ródu Elimelech.
4- A oto sam przychodźił z Beth
lehem, y rzekł do żeńców. Pan z w á
mi. Którzy mu odpowiedzieli: Nie
ch ći błogosławi Pan.
5. Y rzekł Booz młodzieńcowi
który stał nád żeńcami: Czyiá to
dźiewka? •
6. A on odpowiedźiał: Tá iest
Moábitká, która przyszła z JXoémi,
z kráiu Moábitskiégo,
7. Y prosiła áby zbierała kłosy po
zostałe idąc w tropy żeńców: á od po
ranku áž do tąd stoi ná polu, y áni ná
małą chwilę wróćiła sie do domu.
8. Y rzekł Booz do Ruth: Słuchay córko, niechodź na insze pole
ná zbieranie , áni odchodź z tego
mieyscá: ále sie przyłącz do dźió—
wek moich,
9. A gdźie żąć będą, idź pozad.
Bom ia przykazał parobkom moim,
abyć żaden przykry nie był, y
owszem ieśli uprágniesz, idź do
łagwie, á piy wody, z których piią
y parobcy.
10. Która upadszy ná oblicze swé,
y pokłoniwszy sie do źiemie rzekła
do niego: Zkądże to mnie żem nálazła łaskę w oczu twoich, y ra
czysz mię znać niewiastę cudzoźiemkę?
11. Któréy on odpowiedźiał: Powiedźiano mi wszytko, coś uczyni
ła świekrze twéy po śmierći syná
twego, á żeś opuśćiła rodźice twoie,
y źiemię, w któreyeś sie rodźiła, y
przyszłaś do ludu, któregoś przedtym
nie znała.
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12. Niechżeć Pan odda zá uczy
nek twoy, y zupełną zapłatę weźmi
od l’áná Bogá lzráelowégo, do któ
regoś przyszła, y pod któregoś skrzy
dła sie ućiekla.
15. Która zaś rzćkła: Nálázlám
łśskę w oczu twych panie móy ,
któryś mię pocieszył, á mówiłeś do
serca służebnice twóy, która nie iestem podobná iednéy z służebnic
twoich.
14. Y rzćkł do niéy Booz: Gdy
godzina iedzenia będźie, przydź tu,
á iedz chléb y omaczay skibkę two
ie w ocćie. A ták śiadła przy boku
żeńców, y nagromadziła sobie pra
žma, y iádlá y náiádlá sie, á osta
tek wzięła.
15. A ztámtad wstała żeby kłosy
wedle obyczáiu zbierała. Y przyka
zał Booz parobkom swoim,mówiąc:
By též y żąć z wámi chćiała, nie
brońćie iéy:
16. Y z waszych též snopów
umyślnie rzucayćie, y zostáé dopuszczayćie, áby bez wstydu zbiérálá,
á zhiéráiacéy żaden nie łay.
17. A ták zbiérálá ná polu áž do
wieczora: á co nazbierała laską wy
biwszy y wyinłóćiwszy, nálázlá ięczmieniá iákoby miarę Ephy, to iest
trzy wiértlé.
18. Któré niosąc wróćiła sie do
miástá y okazała świekrze swoiey:
y nád to wyięła y dała iéy z osta
tków pokármtt swégo, którégo sie
była náiádlá.
ig. Y rzéklá iéy świekra: Gdzieś
dźiśia zbiérálá , á gdźieś robiła?
niech będźie blogosławion, który sie
nád tobą smiłował. Y powiedźiała
iéy u kogo robiła: y imię powiedźia
ła męża, że go zwano Booz.
20. Któréy odpowiedźiała Noémi:
Niech będźie błogosławiony od Pá
ná, ponieważ též łaskę, którą poka
zowa! żywym,zachował y umarłym.
Y zaśię rzéklá: Kréwny nász iest
człowiek.
21. A Ruth: To mi též, pry, ro
skazał, żebym sie ták długo przyłą
czyła do żeńców iego, aż wszystko
zboże pozna.
22. Któréy rzéklá świekra: Łepićyći,miła córko,żebyś z dziew kami
iego wychodziła ná żniwo, abyć sie
kto ná cudzym polu nie sprzećiwił.
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23. A ták przyłączyła sie do dźiewek Booz. Y ták długo z nimi żę
ła, aż ięczmień y pszenice do gu
mien schowano.
ROZDZIAŁ

III.

Ruth zd rddą świekry swoiey, po~
łozyłd sie u nos; Boos śpiącego: zy
skała u niego łaskę, y poddrze odnio
sła, niemało korców ięezmienid.
1. Ypotym gdy sie wróćiładoświe
kry swoiey,usłyszała od niéy: Córko
moiá poszukamći odpoczynienia, y
opatrzę, abyś sie miała dobrze.
2. Booz ten, do któregoś sie dzie
wek ná polu przyłączyła, iest bli
ski nász, á téy nocy boiowisko ję
czmieniu wieie.
3. Umiy sie tedy, namaž sie, y
oblecz sie w ochedožnieyszé száty,
idźże do boiowiská , niechay ćię nie
widźi człowiek, áž sie náié y nápiie.
4. A gdy póydźie spać, upatrzże
mieysce, ná którym będźie spał: á
prziydźiesz y odkryiesz płaszcz,któ
rym sie odźieie od nóg y porzucisz
sie, y tám leżeć będźiesz: á on to
bie powić cobyś miała czynić.
5. Która odpowiedźiała: Cokol
wiek roskażesz, uczynię.
6. Y szła do boiowiská, y uczyni
ła wszytko co iéy bylá świekra roskazálá.
7. A gdy sie naiadł Booz y napił, y
podweselił sobie, y szedł spać przy
stogu snopów, przyszła potáiemnie,
y odkrywszy płaszcz od nóg iego,
porzuciła sie.
8. Alić oto iuż o północy zlękł sie
człowiek, y strwożył sie: y uyźrzał
niewiastę leżącą u nóg swoich,
g. Y rzćkł iéy: Ktoś iest? A oná
odpowiedźiała: lam iest Ruth słu
żebnica twoiá: rozćiagni płaszcz
twóy ná sługę twoie, boś iest powi
nowaty.
10. A on: Błógósławiona, pry, iesteś corko od Páná, y piérwszé miłośierdźie poślednieyszymeś przewyžszylá: gdyżeś nie poszła zá młodźieńcy ubogimi ábo bogátémi.
11. A ták nie bóy sie, ále cokol
wiek mi rzekniesz, uczynię tobie.
Bo wić wszytek lud, który mieszka
między bramami miástá mego, żeś
ty iest cnotliwa niewiasta.
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12. Y nie odmawiam żem iest
bliskim, ále iest inszy bliższy nád
mię.
13. Odpoczyń téy nocy: á gdy bę
dźie ráno, ieśli ćię będzie chćiał za
trzymać prawem bliskośći,dobrze sie
rzecz stalá, á ieśli on nie zechce, ia
ćiebie bez żadney wątpliwośći prziymię , żywię Pan. Spi aż do zarania.
14. A ták spała u nóg iego áž do
odeszćia nocy. Wstálá tedy piérwéy
niż ludźie ieden drugiego poznać
mogli, y rzekł Booz: Strzeż, aby kto
nie wiedział żeś tu przyszłą.
15. Y znowu: Rozćiągni, pry,
płaszcz twóy,którym sie odźiewasz:
trzymayże obiema rękoma. Która
gdy rozciągnęła y trzymała, namie
rzył sześć korcy ięczmienia, y wło
żył ná nię. Któré niosąc weszła do
miástá,
16. Y przyszła do świekry swoiéy.
Którą iéy rzéklá: Cóżeś sprawiła
córko? Y powiedziała iéy wszytko
co iéy uczynił człowiek.
17. Y rzéklá: Oto sześć korcy
ięczmienia dał mi, yrzókł: Niechcę
abyś sie próżno wróciła do świekry
swoiéy.
18. Y rzéklá Noémi: Toczekay
córko, aż uyźrzemy co zá koniec
rzecz będźie miała , boć nie prze
stanie człowiek áž spełni co mówił.

ROZDZIAŁ IV.
Boos poiał sobie Ruth, gdy iey niechć'.ał ten poiąć kto był iego bliszszy,
ymiał z nią Obed dziada Dawidowe
go1. Szedł tedy Booz do bramy, y
siadł tám. A gdy pyźrzał powino
watego , o którym piérwéy mowá
była, miipo idącego, rzekł do niego:
Zstąp trochę á śiądź tu: pomieniwszy go imieniem iego. Który zstą
pił y uśiadł.
2. A Booz wźiąwszy dźieśiąći
mężów z starszych miaąta, rzekł do
nich: Siądźćie tu.
3. A gdy oni śiedli, rzekł do po
winowatego: Część połą brátá ná
szégo Elimelechá przed Noémi, któ
ra sie wróciła z kráiu Moábitskiégo:
4. Com chciał abyś słyszał, y żebymći powiedźiał przed wszytkimi
śiedząceini y starszęmi z ludu me
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go. Ieśli chcesz otrzymać prawem
bliskośći: kup, á otrzymáy: á ieślić sie niepodoba, y to samo mi po
wiedz, abym wiedźiał cobym miał
czynić: bo niémászżadnego bliskie
go, wyiąwszy ćiebie, któryś pie
rwszym, á mnie, którym iest wtó
ry. A on powiedźiał: la pole kupię.
5. Któremu rzekł Booz: Kiedy
kupisz pole z ręki niewiasty, Ruth
též Moabitkę, która była żoną zma
rłego masz poiąć: abyś wzbudźił
imię bliskiego twego, w dźiedźictwie iego.
6. Który odpowiedział: Odstępu
ję práwá bliskośći: bo potomstwa
domu mégo gładzić niémam. Ty
używay przywileiu mégo, którego
ia rad zeznawam że niémam.
7. Ą ten był obyczay zdawná w
Izraelu między powinnymi: że ie
śli kiedy ieden drugiemu swego prá
wá ustępował, áby ustépowánié by
ło ważne, zzuwał człowiek trze
wik swóy y dawał ji bliskiemu
swemu: to było świadectwo ustę
powania w Izraelu.
8. Rzekł tedy Booz bliskiemu
swemu: Zdéyiniže trzewik twóy.
Który wnet zdiął z nogi swoiéy.
g. A on starszym y wszému lu
dowi: Wy dźiś, pry, iesteśćie świa
dkami, żem otrzymał wszytko co by
ło Elimelechowoy Chelionowoy Máhálonowo, zá powzdániém Noémi:
10. Y Ruth lRoabitkę żonę Máhálon , wźiąłąm w małżeństwo,
abych wzbudźił imię zmarłego w
dźiedźictwie iego, áby imię iego z
domu iego y z braćićy y z ludu nie
zginęło. Wy mowie iesteśćie téy
rzeczy świadkami.
11. Odpowiedźiał wszytek lud
który był w bramie, y starszy: My
iesteśniy świadkami: Niech uczyni
Tan tę niewiastę , która wstępuie
do dojnu twego, iáko Ráchel y Lią,
któré zbudowały dóm Izraelów: áby
była przykładem cnoty w Ephratá,
a miálá sławne imię w Bethlehem '•
12. A niech będźie dóm twóy, iako dóm Pháres, którégo Thámár porodźiła Judowi, z naśienia któréó
Pan da z téy białeygłowy.
13. Wźiął tedy Booz Ruth y poiał
zá żonę, wszedł do niéy: y dał iéy
Pan, że poczęła y porodziła syná.
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14. Y rzekły niewiásty do Noemi: . 17. A sąsiadki ráduiác sie z nią y
Błogosławiony Pan, który nie dopu mówiąc: Urodził sie syn Noemi: na
ścił żeby ustał potomek domu twe zwały imię iego Oběd: tenči iest ogo, y zęby imię iego było mianowa ćiec Izai oycá Dawidowego.
ne w Izraelu.
18. Té są rodzáie Pháres: Pháres
15. Y miałabyś ktoby ćieszył du zrodźił Esron,
19. Ezron zrodźił Aram, Aram,
szę twoie, á żywił starość: bo z niewiastki twoiéy urodził sie która ćie zrodźił Aminadáb,
20. Aminadáb zrodźił Náhásson,
miłuie: y iestći daleko lepsza, niż
21. Náhásson zrodźił Sálmon,
gdybyś miała śiedmi synów.
22. Sálmon zrodźił Booz, Booz
16. Wźiąwszy tedy Noemi dźiećię, położyła ie ná łónie swoim, y zrodźił Oběd,
23. Oběd zrodźił Izai, á Izai zro
má inki y piastunki urząd odpráw 0dźił Dawidá.
wała.

PIERWSZE KSIĘGI
ó
KRÓLEWSKIE.
ROZDZIAŁ I.
lako Elłidnu. miał dwie zenie, iednę niepłodną, którą zwdno ylnnd:
ta prośiłd Pdnd fíogd o syna. Y dał
iéy Sdmuéld, którego odchowawszy,
ofidrowdłd Panu.

1. Był mąż ieden z Rámátháim
Sophiin, z góry Ephráim, á imię iego
Elkáná, syn Jeroháin, syná Eliu, sy
ná Thohu, syná Suph Ephráteyczyk:
2. Y miał dwie zenie, imieiednéy
Anná, á imię drugiéy Phenenná. Y
miała Phenenná syny: ále Anná nie
miała dźiatek.
5. Y chadzał on mąż z miástá
swego ná dni ustawione, áby sie
kłaniał y ofiarował Pánu zastępów,
do Silo. A tám byli dwá synowie
lleli, Ophni y Phinees kapłani Páíisci.
4. Przyszedł tedy dźień y ofiaro
wał Elkáná, y dał Phenennie zenie
swéy y wszystkim synóm iéy y có
rkom częśći :
5. A Annie dał część iednę smu
tny, bo Annę miłował. Ale Pan za
mknął był żywot iéy.
6. Trapiła ią též przećiwnica iéy
y bárzo frasowała ták bárzo że urą
gała, iż Pan zamknał żywot iéy:
7. Y ták czynił ná każdy rok, kie

dy gdy czás nadszedł chodzili do
kośćiołś Pańskiego: y ták ią drażni
ła, á oná plákálá, y nie iádlá.
8. Rzekł tedy iéy Elkáná mąż iéy:
Anno czemu plączesz? á przecz nie
iész? á prze co sie frásuie serce two
ie? ázam ia nie lepszy tobie niżli
dźieśięć synów?
9. Y wstała Anná náiadszy sie y
napiwszy w Siło. A gdy Heli kapłan
siedział ná stołku przededrzwiámi
kościoła Pańskiego,
10. Będąc Anná gorzkiego serca,
modliła sie do Páná, plącząc hoynie:
11. Y szlubilá szlub mówiąc: Pa
nie zastępów, ieśli weyźrzawszy
weyźrzysz ná utrapienié służebnice
twoiéy, á wspomnisz ná mię, á nie
zapamiętasz służebnice twoiéy, á
dasz słudze twoiéy płeć męską, dam
go Tánu przez wszytkié dni żywota
iego, á brzytwa nie postoi nagłowie
iego.
12. Y stało sie gdy oná przedłuża
ła modlitwy przed Pánem, że Heli
przypatrował sie ustam iéy.
13. Ale Anná mówiła w sercu
swoim, á tylko sie ustá iéy ruszały,
ále głosu iéy zgoła słychać nie by
ło. Mniemał tedy Heli żeby piiána
była.
14. Y rzekł iéy: Dokądże piiána
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będziesz? wytrzeźw sie trochę od
winá, którymeś sie upiła.
15. Odpowiedźiała Anna : Nie ,
pry, Tanie móy: bom ia niewiasta
iest bárzo nieszczęsna, á winá y
wszelakićy rzeczy, która upoić mo
że, nie piłam, álern wylała duszę
moię przed oczymá Pańskimi.
16. Nie rozumićy o słudze twoiéy
iáko o iednéy z córek Beliál, bo z
wielkośći boleśći y z frasunku inego mówiłam aż dotąd.
17. Rzćkł tedy Heli: Idź w poko
ju: á Bóg Izrael niechći da prośbę
twoię, o którąś go prosiła.
18. A oná rzéklá: O by nálázlá
służebnica twoiá łaskę w oczách
twoich. Y poszła niewiasta w dro
gę swoię, y iádlá, á twarz iéy iuż sie
więcey różno nie odmieniała.
ig. Y wstáli ráno y pokłonili sie
przed Pánem, y wróćili sie, y przy
szli do domu swégo do Rámáthá.
Y poznał Elkáná Annę żonę swoię,
y wspomniał ná nię í*an.
20. Y stało sie po obroćie dni, po
częła Anna, y porodziła syná, y na
zwała imię iego Samuel: przeto iż
go u Páná żądała.
21. Y szedł mąż iéy Elkáná y
wszytek dóm iego, áby ofiarował
Pánu ofiarę uroczystą, y szlub
swóy.
22. Lecz Anna nie szła: bo mó
wiła mężowi swemu: Nie póydę aż
sie osławi dziecię y zawiodę ie, że
sie ukaże przed obliczem Pańskim,
y zostanie tám ustawicznie.
23. Y rzćkł iéy Elkáná mąż iéy:
Czyń coć sie zda dobrego, á zostań
áž ie ostáwisz: á proszę áby Fan wy
pełnił słowo swoię. A ták została
niewiasta y karmiła piersiami syná
swégo, áž go odsądziła od mléka.
24 Y przywiodła go z sobą gdy
go ostáwilá ze trzema ćielcami, y
ze trzema korcami mąki , y z ga
rncem winá, y przywiodła go do do
mu Pańskiego do Siło. A było dźić
ćię ieszcze málutkié:
25. Y ofiarowali ćielca, y przy
wiedli dźiććię do Heli.
26. Y rzéklá Anná: Proszę móy
Panie, żywię duszá twoiá Pánie: iamći to oná niewiasta, któram stálá
przed tobą tu modląc sie Pánu.
27. Otom dźiććię prosiła, y dał

mi Pan prośbę moię, któréyem u
niego prośiła.
28. Przetóż y ia pożyczyłam go
Pánu ná wszystkie dni, których bę
dźie pożyczony Pánu. Y pokłonili sie
tám Pánu. Y Anná modliła sie y
rzćkła:

ROZDZIAŁ II.
Pieśń .Anny matki Sdmuelowćy,
złość synów Heli kapłana, karanie
oycowskie synów, ale nie potelne :
Pan Bóg gromi y opowiada skara
nie ich.

1. Rozradowało sie serce moie w
Pánu , y podniósł sie róg móy w
Bogu moim: rozszerzyły sie ustá moie nád nieprzyiaćioły meini :
bom sie uweseliła w zbawieniu
twoim.
2. Niémász świętego iáko iest Pan:
bo niémász inszego oprócz ćiebie: y
niémász mocnego iáko Bóg nász.
3. Nie przyczyniayćie mówić wy
niosłych rzeczy, chlubiąc sie: niech
odstąpią od ust waszych staré: ábowiém Bóg umiejętności Pan iest, á
iemu sie gotuią myśli.
4. Luk mocarzów zwyćiężon iest,
á nie mocni są mocą przepasani.
5. Nasyceni piérwéy, zá chléb sie
náymowáli: á głodni są nasyceni,
áž niepłodna porodźiła wielu, akto
ra miała wiele synów, zemdlała.
6. Pan umarza y ożywia, dowodźi
do piekła y odwodźi.
7. Pan ubogiego czyni y zbogaczá, poniża y podwyższa.
8. Wzbudza z prochu nędznego:
á z gnoiu podnośi ubogiégo: áby śie
dźiał z kśiążęty, á stolicę chwały
trzymał. Abowićm Pańskie są za
wiasy źiemie, y ná nich świat za
łożył.
g. Nogi świętych swoich zacho
wa: á niezbożnicy umilkną w ćiemnośćiach: bo nie w śile swoiey bę
dźie sie zmocniał mąż.
10. Páná bać sie będą przeciwnicy
iego: á nád nimi będźitó gTzmiał w
niebie: Pan będźie sądźił granice źie
mie, y da pánowánié królowi swe
mu, y wywyższy róg Christusá swo
jego.
11. Y odszedł Elkáná do Rámáthá
do domu swego; á dźiććię było słu-
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że przywodźićie lud Pański ku prze
stępstwu.
2Ó. Ieśli zgrzeszy mąż przećiw
mężowi, może mu sie Bóg dać ubła
gać: ále ieśli mąż zgrzeszy przećiw
Pánu, kto sie zań będźie modlił? Y
nie słuchali głosu oycá swego : bo
ie Pan chćiał pobić.
26. Lecz młódź ieniaszek Samuel
postępował, y rósł, y podobał sie ták
Pánu iáko y ludźióm.
27. Y przyszedł mąż Boży do He
li, y rzekł do niego: To mówi Pan:
Zażein sie nie iáwnie obiáwil do
mowi oycá twego, gdy byli w Aegyptćie w domu Pháráonowym?
28. Y obrałem go ze wszech pokoleni Izráelowych sobie zá kapłana,
żeby wstępował do ołtarza mego, y
áby mi zapalał kadzidło, á nośił
Ephod przedemną: y dałem domowi
oycá twego wszytkié ofiary synów
Izráelowych.
29. Przecześćie nogą odepchnęli
ofiáry moie, y dáry moie, którém ro
skazał áby ofiarowane były w ko
ściele: á więceyeś uczćił syny swoię
niżli mnie, abyśćie iedli pierwociny
wszytkich ofiar ludu moiego Izrael
skiego?
30. Przetóż mówi Pan Bóg Izráelów: Mówiąc rzéklem, żeby dóm
twóy, y dóm oycá twego służył przed
oczyma moimi aż ná wieki. Ale te
raz mówi Pan: Niech to daleko bę
dźie odemnie, ále ktokolwiek mię
wielbić będźie, wielbić go będę: á
którzy mną gardzą, bezecni będą.
31. Oto dni przychodzą: y odetnę
ramię twoie, y ramię domu oycá
twego, iż nie będźie stárcá w domu
twoim.
32. A będźiesz patrzyć ná przećiwnika twego w kośćiele, we
wszem szczęśćiu Izráelowym: y nie
będźie stárcá w domu twoim po
wszytkié dni.
33. Wszakże nie wykorzenię do
końca męża z ćiebie od ołtarza me
go : ále áby ustały oczy twoie, y
schła duszá twoiá: á wielka część
domu twego zemrze, gdy do lat męzkich prziydźie.
34- A toć będźie ná znák, co prziy
dźie ná dwu synów twoich, Ophni y
Pliinees:Dniá iednégo obádwá umrą.
35. Y wzbudzę sobie kapłana wie-
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gą przed oczymá Tanu przed obli
czem Heli kapłana.
12. Lecz synowie Heli, synowie
Beliał, nieznáiacy Páná,
13. Ani urzędu kapłańskiego do
ludu: ále ktokolwiek ofiarował ofia
rę, przychodził sługa kapłański, gdy
wrzało mięso, y mąiący widełki o
trzech zębach w ręce swoiéy,
14- Y wpuszczał ji w koćieł, ábo
w koćiełek, ábo w garniec, ábo w
panewkę: y wszytko co widełkami
podniósł, brał sobie kapłan. Ták czy
nili wszystkiemu lzráelowi przy
chodzącym do Siło.
15. leszcze niżli łóy palono, przy
chodził sługa kapłański y mawiał
ofiáruiacému : Day mi mięsa, że uwárze kapłanowi: bo nie wezmę od
ćiebie mięsa warzonego, ále surowe.
16. Y mówił mu ofiaruiący: Nie
chay piérwéy spalą łóy według obyczáiu dźiśia, á weź sobie cokolwiek
pragnie duszá twoiá. Który odpo
wiadając mówił mu. Żadną miarą,
teraz bowiem dasz, ináczéy gwałtem
wezmę.
17. Y był grzéch bárzo wielki ct
ných sług przed Pánem; iż odtrącali
ludzie od ofiary Pańskiey.
18. A Samuel posługował przed
obliczem Páná, chłopiątko przepa
sane Ephod lnianym.
19. Á málká iego czyniła mu ma
łą sukienkę, którą przynosiła pe
wnych dni gdy przychodziła z mę
żem swoim, áby ofiarowała ofiarę
uroczystą.
20. Y błogosławił Heli Elkánie y
żenie iego, y rzekł mu: Niechći od
da Pan nasienie z téy niewiásty, zá
pożyczek, któregoś użyczył Pánu. Y
poszli ná mieysce swoię.
21. Potym nawiedził Pán Annę, y
oczęla y porodziła trzech synów y
wie córce: á Samuel chłopiątko
wsławiło sie u Páná.
22. Ale Heli był bárzo stáry, y
słyszał wszytko, co czynili synowie
iego wszytkiému lzráelowi: y iáko
sypiali z niewiastami, któré strze
gły u drzwi przybytku:
23. Y rzekł im: Czemu czynićie
rzeczy tákowé, któré ia słyszę, rze
czy bárzo zlé, od wszytkiégo ludu?
24. Nie czyńćie synowie moi: bo
to nie dobra slawá, którą ia słyszę,
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mégo, który według sercá mego y
wedle dusze moiéy czynić będźie: y
zbuduię mu dóm wierny, y będźie
chodził przed pomazańcem moim
po wszylkié dni.
36. A prziydźie do tego, že kto
kolwiek pozostanie w domu twym,
prziydźie áby sie zań modlono, a zę
by ofiarował pieniądz srebrny, y bo
chenek chleba, y rzekł: Przypuść
mię proszę do iednéy częśći kapłańskiéy, abych iadł sztukę chleba.

ROZDZIAŁ III.
Samuela Pan po cztery kroć wo
łał, y zidwił mu co miało Heli po
tkać: co mu zds Samuel opowiada.

11. Y rzekł Pan do Samuela: Oto
ia czynię słowo w Izraelu, któré
ktokolwiek usłyszy, zabrzmią obie
uszy iego.
12. Dniá onégo wzbudzę przećiw
Heli wszytko com mówił ná dóm
iego: pocznę y wykonam :
13. Bom mu odpowiedźiał żem
miał sądźić dóm iego ná wieki, dla
nieprawość!, przeto iż wiedźiał że
nieprzystoynie czynili synowie iego,
á nie karał ich.
14- Y dla tego przyśiągłem domo
wi Heli, że sie nie oczyści niepra
wość domu iego ofiarami y darami
áž ná wieki.
15. Y spał Samuel áž do záránia,
y otworzył drzwi domu Pańskiego.
A Samuel bał sie oznaymić widze
nia Heli.
16. Wezwał tedy Heli Sámuelá, y
rzékl: Samuelu synu inóy? Który
odpowiedaiąc rzekł: Owom ia.
17. Y zopytał go: Co iest zá mo
wá, którą mówił Pan do ćiebie?
Proszę ćie nie tay przedemną. Toć
niechay Bóg uczyni, y toć niech
przyczyni, ieśli zataisz przedemną
mowę ze wszytkich słów, któreć są
rzeczone.
18. Oznaymił mu tedy Samuel
wszytkié mowy, y nie zataił przed
nim. A on odpowiedźiał : Pan ći iest:
co dobré iest w oczach iego, niechay
czyni.
19. Ale Samuel rósł, á Pan byl z
nim, y nie upadlo ze wszytkich słów
iego ná ziemię.
20. Y poznał wszytek Izrael od
Dán áž do Bersábee, że Samuel był
wierny prorok Pański.
21. Y przydał Pan że sie ukazał w
Siło, bo sie był obiawił Pan Samue
lowi w Siło według słowa Pańskie
go. Y ziściła sie mowá Sámuelowá
wszému Izraelowi.

1. Lecz inlodźieniaszek Samuel
służył Pánu przed Heli , á słowo
Pańskie było drogie w oné dni, nie
było widzenia iáwnégo.
2. Stálo sie tedy dniá niektórego,
Heli leżał ná mieyscu swoim, á oczy
iego zaćmiły sie były, y nie mógł
widźieć.
3. Niż lámpá Boża była zagaszo
na, Samuel spał w kościele Pań
skim, gdźie bylá skrzynia Boża.
4. Y zawołał Pan Samuela. Który
odpowiadając rzekł: Owom ia.
5. Y bieżał do Heli, y rzekł: Owom ia: boś mie wołał. Króry rzekł:
Nie wołałem: wróć śię, á spi. Y po
szedł, á spał.
6. Y przydał Pan znowu zawołać
Samuela. A Samuel wstawszy szedł
do Heli, y rzekł: Owom ia: boś mię
wołał. Który odpowiedźiał: Nie wo
łałem ćię synu móy: wróć śię, á spi.
7. A Śamuel ieszcze nie znał Pá
ná, áni mu bylá obiáwiona mowá
Pańska.
8. Y przydał Pan, y zawołał ie
szcze Samuela trzeći kroć. Który
wstawszy szedł do Heli,
g. Y rzekł: Owom ia, boś mie
ROZDZIAŁ IV.
wołał. Dorozumiał sie tedy Heli iz
Pan wołał młodzieńca : y rzekł do
Philistyni porazili lud Izraelski
Samuela: Idź á spi: á ieśli ćię po po dwa kroć, ./Lrche, Bożą wzięli, sy
tym zawoła, rzeczesz: Mów Panie, ny kdpłdnd Heli pobili: Heli z stołka
bo słucha sługa twóy. Y szedł Sa spadl, szyię złomił. Niewidstkd iego
muel, á spał ná mieyscu swoim.
przy porodzeniu umarła.
10. Y przyszedł Pan, y stanął: y
1. Y stálo sie w oné dni, zebrali
zawołał, iáko był zawołał powtóré:
Samuel, Samuel. Y rzekł Samuel: sie Philisthynowie ná woynę: y wy
Mów Panie, ho słucha sługa twóy. szedł Izrael przećiwko Philisthynóm

KRÓLEWSKIE.
Lu bitwie, y położył sie obozem u
kamienia pomocy. A Philisthynowie przyćiagnęli do Apheki
’ 2. Y zszykowáli woysko przećiw
Izraelowi. A potkawszy sie tył po
dał Izrael Philisthynowi, y pobito w
onym potkaniu wszędzie po polach,
iáko cztery tysiące mężów.
3. Y wrócił sie lud do obozu: y
rzekli starszy z Izrael: Przecz nas
dźiś Pan poraźił przed Philisthyny?
Przynieśmy do śiebie z Siło skrzynię
przymierza Páiískiégo, á niech
prziydźie między nas, že nas wyba
wi z ręki nieprzyiaćiół naszych.
4. Posłał tedy lud do Siło, y wzięli
ztamtąd skrzynię przymierza Páná
zastępów siedzącego ná Cherubi
niéch: á byli dwá synowie Heli z
skrzynią przymierza Bożego, Ophni
y Phinees.
5. A gdy przyszła skrzynia przy
mierza Pańskiego do obozu, krzy
czał wszytek Izrael głosem wielkim,
y rozlegało sie po źiemi.
6. Y usłyszeli Philisthynowie głos
wołania, y rzékli: Co to zá głos
krzyku wielkiego w oboźie Hebreyskim? y dowiedźieli sie, že skrzynia
Pánská przyszła do obozu.
7. Y zlękli sie Philisthynowie,
rzekąc: Przyszedł Bóg do obozu. Y
wzdychali, mówiąc:
8. Biadasz nam: bo nie była taka
radość wczorá y dźiś trzeći dźień.
Biádá nam. Kto nas wybawi z ręki
tych bogów wysokich? Ci są bogo
wie, którzy poraźili Aegypt wszelką
plagą, ná puszczy.
g. Umacniayćie sie, á hądźćie mę
żami Philisthynowie: abyśćie nie
służyli Hebreyczykóm, iáko y oni
wam służyli: Umacniayćie sie, á
biyćie sie.
10. Zwiedli tedy bitwę Philisthy
nowie, y porážon Izrael, y ućiókł
káždy do namiotu swego: y była po-*
Tažká bárzo wielka: y poległo z Izráelá trzydźieśći tyśięcy pieszych.
11. Y skrzynię Bożą wzięto: y
dwá synowie Heli umarli, Ophni y
Phinees.
12. A bieżąc maż z Beniámin z
woyská, przyszedł do Siło w on
dźień, rozdárszy szatę, á prochem
głowę posypawszy.
13. A gdy on przyszedł, Heli śie-
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dźiał ná stołku patrząc ku dródze.
Bo sie serce iego lękało o skrzynię
Bożą. A on mąż skoro wszedł powiedźiał miastu: y płakało wszytko
miasto.
14- Y usłyszał Heli głos wołania,
y rzókł: Co to zá głos tóy trwogi? A
on pośpieszył sie y przyszedł, y
oznaymił Heli.
15. Lecz Heli iuż miał dźiewięćdźieśiąt y ośm lat,y oczy iego zaćmi
ły sie były, y nie mógł doyźrzóć.
16. Y rzókł do Heli: lam iest któ
rym przyszedł z bitwy, y iam któ
rym dźiś ućiókł z woyská. Które
mu on rzókł: Cóż sie stało synu
móy?
17. Odpowiádáiac on który oznaymiał: Ućiókł, pry, Izrael przed Philisthynmi, y stał sie wielki upadek
w ludu, nád to y dwá synowie twoi
umarli, Ophni y Phinees, y skrzy
nia Boża wźięta iest.
18. A gdy on pomienił skrzynię
Bożą, spadł z stołka nazad u drzwi,
y złamawszy szyię umarł. Bo był
człowiek stáiy y letni: á on sądził
Izráelá czterdzieści lat.
ig. A niewiastká iego, žóná Thineesá była brzemienną y bliska po
rodzenia: y usłyszawszy nowinę, że
wźięta skrzynia Boža, á iż umarł
świekier ióy, y mąż ióy, nachyliła
sie y porodźiła: bo przypadły ná nię
bóle nagłe.
20. A w samym momencie śmierći
ióy, rzókły które stały około niéy:
JNie bóy sie, boś urodźiła syná. Która
nie odpowiedźiała im, áni ohaczyła.
21. Y nazwała dźiećię Ichábod,
mówiąc: Odięta iest chwała od Izráelá, bo wźięta iest skrzynia Boża,
y dla świekra swego, y dla męża
swego:
22. Y rzéklá: Odięta iest chwała
od Izráelá, dla tego że wźięta iest
skrzynia Boża.

ROZDZIAŁ V.
Philisthynowie Arche Bożą posta
wili wedle bałwana Dagon, tedy bał
wan padł przed Archą, y połamał
sie: Pan Bóg karze Philisthyny nie
mocami, y myszami, y odesłali Archę
Philis ty nowie.

1. Lecz Philisthynowie wźięli
18
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skrzynię Bożą, y zanieśli ią od ka
11. Posłali tedy y zebrali wszy
mienia pomocy do Azotu.
stkie książęta Philisthyńskie: któ
2. A Philisthynowie wzięli skrzy rzy rzekli: l’uśććie skrzynię Bogá Inię Bożą, y wnieśli ią do zboru Da- zráelowego , á niech sie wróći ná
gon, y postawili ią podle Dagoná.
mieysce swoie: á niechay nas nie zá3. A gdy ná świtaniu wstali Azo- biiay z ludem naszym.
tczánie názáiutrz, oto Dagon leżał
12. Bo był strach śmierći w ka
twarzą ná źieini- przed skrzynią Pań żdym mieśćie, y barzo ćiężka ręka
ską, y podnieśli Dagoná y postawili Boża. Mężowie też którzy nie po
go zaś ná mieysce iego.
marli, zaráženi bywáli na táiemnym
4. Y zaśię ráno názáiutrz wsta mieyscu zadnice: y wstępował
wszy nalezli Dagoná leżącego twar krzyk káždégo miasta do niebá.
zą swą ná źiemi przed skrzynią Pań
ską: á głowa Dágonowá, y obie dłoni
ROZDZIAŁ VI.
rąk iego ucięte były ná progu:
Odesłano sir che z dary, na wo
5. A Dagoná sámégo tułów zo zie nowym, krowy od ćićląt odiąwszy,
stał, á był ná swym mieyscu. Dla y przywieziona do Bethzdmes, d
téy przyczyny oíiárownicy Dagon, Bethzdmczykowiepomarli dla slrchy,
y wszyscy którzy wchodzą do zbo y posłali posły, aby ią wzięto do
ru iego, nie depcą ná próg Dagon Kary a thydrym.
w Azocie, aż do dniá dźiśieyszego.
6. Lecz ręka Pańska obciążyła sie
1. Była tedy skrzynia Pańska w źie
nád Azotczykámi y gubił ie: y za mi Philistyńskiey śiedm mieśiący.
raził ná taiemnym mieyscu zadnice
2. Y przyzwali PhilisthynowieofiáAzotá y gránice iego. Y wykipiały rowników y wieszczków , mówiąc:
wśi y pola w pośrzodku onéy krai Co uczynimy z skrzynią Pańską?
ny, y narodziło sie myszy, y stało Ukażćie nam iáko ią odesłać mamy
sie wielkie zamieszanie śmierci ná mieysce iéy. Którzy powiedźieli:
wielkiéy w mieście.
5. Ieśli odsyłacie skrzynię Bogá
7. A widząc mężowie Azotczy- Izráelowégo, nie odsyłayćiesz iéy
kowie takową plagę, rzékli: Niech próžnéy, ále cośćie winni, oddayćie
nie mieszka u nas skrzynia Bogá iéy zá grzéch, á tedy będźiećie uzdro
Izraelskiego: bo twarda iest ręka wieni: y dowiecie sie przécz nie
iego ná nas, y ná Dagoná Bogá ná odstępuie ręka iego od was.
szégo.
4- Którzy rzekli: A cóż iest co
8. A posławszy zebrali wszytkié iéy zá występek oddać mamy? Y
kśiażęta Philistyńskić do śiebie, y odpowiedźieli oni.
rzékli: Co mamy czynić z skrzynią
5. Według liczby powiatów PhiBogá Izráelowégo? Y odpowiedzieli listhyńskiech, pięć zadnic złotych
Getheyczykowie. Niech obwożą w sprawicie, y pięć myszy złotych:
koło skrzynię Bogá Izraelskiego. Y bo iedná plagá była na was wszy
obwozili w koło skrzynię Bogá I- stkie y ná kśiazęta wászé. Y uczyzráelskiégo.
nićie podobieństwa zadnic waszych
9. A gdy ią oni obwozili: sta y podobieństwa myszy któré pokáwała sie ręka Pańska w każdym źiły źięrnię wasze, y dacie Bogu
mieśćie porażki bárzo wielkiéy, y Izráelowému chwałę: áza snąć
zarażała męże káždégo miástá , od odéymie rękę swoie od was, y od
małego aż do większego , y gniły źiemie wászéy.
wychodzące zádnie ielitá ich. Y na
6. Czemu oćiążaćie sercá wászé,
radzili sie Geteyczycy y poczynili iáko oćiążał Aegypt yPhárao serce
sobie śledzenia skórzane.
swoie? Aza nie potym iáko skarany
10. Tosłali tedy skrzynię Bożą do iest, dopiero wypuśćił ie, y wyszli?
Akkároná. A gdy przyszła skrzy
7. Teraz tedy porwićie y uczyńćie
nia Boża do Akkáron, zawołali wóz ieden nowy: á dwie krówie oAkkáronczycy, mówiąc: Przywie ćielone, ná któré nie kładźiono iáźli do nas skrzynię Bogá Izraelskie rzma, zaprzężćie do wozá, a ćielętń
go, áby nas pobiła y lud nasz.
ich pozawićrayćie dumá
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tczyków, przeto że widźieli skrzy
nię Pańską: y pobił z ludu śiedmdźieśiąt mężów, y pięćdźieśiąt tyśięcy
pospólstwa: y płakał lud dla tego ,
że Pan poraźił pospólstwo porażką
wielką.
20. Y rzékli mężowie Bethsainitczyków: Któż sie będźie mógł
ostać przed oczyma Páná Bogá świę
tego tego?
21. Y do kogóż póydźie od nas? y
posłali posły do obywátélów Káryáthyárym mówiąc: Odwiedli Philisthynowie skrzynię Pańską, zstąpcie
á odwieźćie ią do śiebie.

KRÓLEWSKIE

8. Y wezmiećie skrzynię Tańską y
wstawi ćie ná wóz , y sztuki złote,
któreśćie mu oddali zá grzéch, wkládźiećie w skrzynkę ná boku iéy: á
puśćcie ią że póydźie.
g. Y patrzyć będźiećie: á ieśli dró
gą granic swych póydźie ku Bethsaines: on nam to wielkie złe
uczynił: lecz ieśli nie, poznamy že
nie iego ręka dotknęła nas , ále sie
z przygody stało'.
10. Uczynili tedy tym sposobem:
a wźiąwszy dwie krowie któré ka
rmiły cielęta , zaprzęgli ie w wóz,
á ćieleta ich zamknęli doma.
11. Y,wstawili skrzynie Boža ná
wóz, y skrzynkę która miała myszy
złote, y podobieństwa zadnic.
12. Poszły tedy krowy prosto dro
ga która bieży ku Belhsames, á szły
iedną droga, bieżąc á rycząc, á nie
zstąpiły áni w práwo áni w lewo:
lecz y kśiazęta Philisthyńskie szły
za nimi áž do granic Bethsames.
15. A Bethsámczycy żęli pszeni
cę ná dolinie: á podniówszy oczy
swé uyźrzełi skrzynię, y uradowali
sie uyźrzawszy.
14. A wóz przyszedł ná pole Jo
zuégo Bethsámity, y tám stanął. A
kamień tani był wielki : y zrąbali
drwá wozu y włożyli krówy ná nie
całopalenie Pánu.
15. A Lewitowie zstáwili skrzy
nię Bożą , y skrzynkę która była
przy niéy, w któréy były sztuki zło
te, y postawili ná kamieniu wie
lkim. A mężowie Bethsámitowie
ofiarowali cálopalenié, y ofiarowali
ofiáry Pánu dniá onégo.
16. A pięć książąt Philistliyńskich
patrzyli y wróćili sie do Ákkaron
tego dniá.
17. Y té są zadnice złote, któré
oddali rhilisthynowie zá grzéch Pá
nu : Azot iedne,
c 7 Gazá iedne,
C 7 AskáIon iednę, Geth iédne, Akkáron ie
dne :
18. Y myszy zloté według liczby
miast Philistyńskich piąći powia
tów, od miasta murowanego, aż do
wśi która bez muru była, y aż do
Abel wielkiego, ná którym położyli
skrzynię Pańską, która była aż do
onégo dnia na polu lozuégo Bethsámitczyká.
19. A pobił z mężów Bethsámi-

ROZDZIAŁ

VII.

.Arrhd do Kdryathydrym przywie
ziona do domu ^dmindddbowćgo; zd
upomnieniem Sdmuélowym lud Izrae
lski nawróci/ się do Pdnd, y pora
zili Philistyny zd modlitwą Sdmućlową.

1. Przyszli tedy mężowie Káryáthyárym, y odwieźli skrzynię Pań
ską, y wnieśli ią do domu Abiná
dáb w Gabáá: á Eleázárá syná iego
poświęćili,aby strzegł skrzynię Tań
ską.
2. Y stało sie od którégo dniá by
ła skrzynia Pańska w Káryathyárym, minęło dni wiele (bo iuż był
rok dwudźiesty) y odpoczynął wszy
stek dom Izráelów zá Pánem.
3. Rzekł tedy Samuel do wszy
stkiego domu Izráel owego mówiąc:
Ieśli sie zewszytkiégo sercá wászé
go nawracacie do Páná: wyrzuććiesz
bogi cudze z pośrzodku was, Báá
lim y Astároth: á przygotuyćie ser
cá wászé Pánu, á służcie iemu sa
memu , á wyrwie was z ręki Philisthynów.
4- Odrzucili tedy synowie Izrae
lowi Báálim y Astároth , y służyli
Pánu samemu.
5. Y rzekł Samuel: Zgromadźcie
wszytkiégo Izráelá do Máspháth, že
sie będę modlił zá was dq Páná.
6. Y zeszli sie do Másphath , y
czerpali wodę y wylewali przed
oczyma Pańskimi , y pośćili dniá
onego, y mówili tám: Zgrzeszyliśmy
Pánu. Y sądźił Samuel syny Izráelowé w Maspháth.
7. Y usłyszeli Philisthynowie że
18*
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sie zgromadzili synowie Izraelowi
w Maspháth, y przyiachały kśiażęta
1’hilisthyńskić do Izráelá. Co gdy
usłyszeli synowie Izraelowi, zlękli
sie przed Fhilisthynámi.
#
8. Y rzekli do Samuela: Nieprzestaway zá námi wołać do Páná Bo
gá nászégo, áby nas wybawił z rę
ki Philisthynów.
g. Y wźiął Samuel iágnie ssące
iedno, y ofiarował ie całopalenie zu
pełne Pánu: Y wołał Samuel do
Páná za Izraelem , y wysłuchał go
Pan.
10. Y stálo sie, gdy Samuel ofia
rował całopalenie, że Philisthynowie
potkali sie z Izraelem: y zagrzmiał
Pan grzmotem wielkim dniá onego
nád Philisthynámi, y przestraszył ie
y porażeni są od oblicza Izrael.
11. A wyszedszy mężowie Izrae
lowi z illáspháth, gonili Philisthyny,
y bili ie aż do mieyscá któré było
pod Bethchár.
12. Wźiął tedy Samuel kamień
ieden, y postawił ji między Máspháth, á między Sen, y nazwał imię
mieyscá onego kamień pomocy. Y
rzekł: Aż póty pomagał nam Pan.
13. Y uniżeni są Philisthynowie,
áni przydali więcey żeby przyje
żdżali ná granice Izraelskie: Y sta
ła sie relxá Pańska ná Philisthyny
po wszystkie dni Sámuelowé.
14. Y przywrócone sa miasta Izráelowi , któré byli wźięli Phili
sthynowie od Izráelá od Akkáron áž
do Geth , y do granice ich: y wyswobodźił Izrael z reki Philisthy
nów, y był pokoy między Izraelem
y Amorrheyczykiem.
15. Y sądźił też Samuel Izráelá
po wszystkie dni żywota swego:
16. Y chodźił ná każdy rok, ob
chodząc Bethel y Gálgálá y Másphat,
y sadźił Izráelá ná pomienionych
mieyscách.
17. Y wracał sie do Rámáthá:
bo tám był dóm iego, y tám sadźił
Izráelá: zbudował też tám ołtarz
Pánu.

1. Y stało sie, gdy sie zstarzał Sa
muel, postanowił syny swé sędzia
mi nád Izraelem.
2. A imię syná iego pierworodne
go było Joél: á imię wtórégo Abia,
sędźiów w Bersabee.
3. Y nie chodźili synowie iego
drógámi iego: ále sie událi zá ła
komstwem, y hráli dáry, y sąd wy
wracali.
4- Przeto zebrawszy sie wszyscy
starszy Izraelowi, przyszli do Sa
muela do Rámáthá.
5. Y rzekli mu: Otoś sie ty zsta
rzał , á synowie twoi nie chodzą
drógámi twoimi: postanów nam
królá, áby nas sądźił iáko y wszy
tkié narody máia.
6. Nie podobała sie mowá w oczách Samuela, przeto że mówili:
Day nam królá, áby nas sądźił. Y
modlił sie Samuel do Páná.
7. Y rzćkł Pan do Samuela: Słu
chay głosu ludu we wszytkim o coć
mówią: boć nie ćiebie odrzućili,
ále mnie, żebych nie królował nád
nimi.
8. Według wszytkich uczynków
swych, któré czynili ode dniá którégóm ie wywiódł z Aegyptu, áž do
dniá tego : iáko mnie opuszczali y
służyli bogóm cudzym, takżeć y to
bie czynią.
g. Teraz tedy słuchay głosu ich: á
wszakże oświadcz sie przed nimi, á
opowiedz im práwo królá, który
ma królować nád nimi.
10. Rzćkł tedy Samuel wszytkié
słowa Pańskie do ludu, który był
prosił królá u niego
11. Y rzćkł: To będźie práwo kró
lá, który ma panować nád wámi:
Syny wászé brać będźie, y postawi
ie ná woźićch swych, y uczyni so
bie iézdné , y którzy máia biegać
przed poczworňémi iego,
12. Y poczyni sobie tyśiączniki, y
setniki, y oracze ról swoich, y żeńce
zboża, y rzemieślniki zbróy y wo
zów swoich.
13. Córki též wászé uczyni sobie áptekarki, y w kucharki, y w piekárki.
ROZDZIAŁ VIII.
14- Polá též wasze y winnice y
Ze synów e Samuelowi byli łakomi, oliwnice co nálepszé weźmie, y ro
przeto lud prosił o króla: któremu zda sługóm swoim.
Sumuel z roskaznia Pańskiego pro
15. Ale y ze zboża wászégo, y z
kladu. prawo królewskie.
dochodów winnic dźieśiećine
c c brać
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będźie, áby dał rzezańcóm y służe
bnikom swoim:
16. Sługi takież wászé y służe
bnice , y młódźieńce co lepsze , y
osły brać będźie, y obróci ná robotę
swoie.
17. Z trzód też waszych będźie
brał dźieśięćinę, á wy będźiećie mu
niewolnikami.
18. Y będźiećie wołać w on dźień
przed obliczem królá waszego, któregośćie sobie obrali: á nie wysłucha
was Pan dniá onégo, żeśćie sobie
prosili królá.
19. A niechćiał lud usłuchać gło
su Sáinuelowégo, ále rzekli: lnáczéy nic : Król bowiém będźie nád
námi.
20. A my též będźiemy iáko wszytkie narody: á bedźie nas król nasz
sadźił, y będźie wychodźi! przed ná
mi, y będźie wiódł woyny nászé zá
nas.
21. Y słuchał Samuel wszytkich
6łów ludu, y mówił ie w uszach
Pańskich.
22. Y rzekł Pan do Samuela: Słuchay głosu ich, á postanów nád ni
mi króla. Y rzekł Samuel do mę
żów Izraelskich: Niech idźie każciy
do miástá swego.

ROZDZIAŁ IX.
Saul szułidiąc oślic oycowych,
przyszedł do Sdmueld, d on go y nd
obiadpodeymoioał, y nd noc zostawił.
1. Y był mąż z pokolenia Beniáminowego imieniem Cis syn Abiel,
syná Seror, syná Bechoráth , syná
Aphia , syná męża Jemini, siłą du-

2. A miał syná imieniem Saula,
wybornego y dobrego : y nie było
męża z synów Izráelowych lepsze
go nadeń, od ramienia y wyższćy był
wyższy niż wszytek lud
5. Y zginęły były oślice Cis oycá
Saul : y rzekł Cis do Saula syná
swego: Weźmi z sobą iednégo z
służebników, á wstawszy idź y szukay oślic. Którzy gdy przeszli przez
górę Ephraiin,
4. Y przez ziemię Sálisá, á nie
naleźli, przeszli též przez źiemie
Sálim, á nie było ich: alić y przez
źiemie Jeminégo, y nie nalezli.
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5. A gdy przyszli do źiemie Supb,
rzekł Saul do sługi który był z nim:
Tódź á wróćmy sie, by snadź oćiee
móy nie zaniechał oślic, á o nas sie
nie frasował.
6. Który mu rzekł: Oto iest mąż
Boży w tym mieśćie , człowiek za
cny: wszytko co on mówi, bez wąt
pliwości sie stawa. Teraz tedy pódźmy tám, owa nam powié o dródze nászéy dla któreyeśmy przyszli.
7. Y rzekł Saul do sługi swego:
Oto póydźiemy: Cóż ponieśiemy do
męża Bożego? chleba nie stało w
táistrách naszych: á podarku niémamy, którybyśmy dáli człowieko
wi Bożemu, áni czego inszego.
8. Sługa zaś odpowiedźiał Saulowi, y rzekł: Oto sie nalazła w ręce
moiéy czwarta część sykla srebrne
go , daymy człowiekowi Bożemu,
áby nam oznaymił drógę nasze.
9. (Przed tym w Izraelu ták ma
wiał każdy który szedł radźić sie Bo
gá: Przydźćie, á pójdźiem do wi
dzącego. Którégo bowiem dźiś pro
rokiem zowią, przed tym zwano
widzącym).
10. Y rzekł Saul do sługi swego:
Bárzo dobra mowá twoiá, pódź,
idźwa. Y poszli do miástá, w któ
rym był maż Boży.
11. A gdy wstępowali ná górę
miástá, naleźli dźiewki wychodzące
ná czerpanie wody, y rzekli im: A
iest tu widzący?
12. Któré odpowiádáiac rzékly
im: Tu iest: oto przed tobą, spiesz
sie teraz: bo dźiś przyszedł do mia
sta, dźiś bowiém iest ofiárá ludu ná
wyżynie.
15. Wszedszy do miástá, wnet go
zastaniećie piérwéy niż póydźie ieść
ná wyżynę: lud bowiém ieść nie bę
dźie aż on przydźie: poniew aż on
błogosławi ofierze, á zátym iedza ći
którzy są wezwani. A ták teraz
wstąpćie, bo go dźiś naydźiećie.
14- Y wstąpili do miástá. A gdy
oni chodzili w pośrzodku miástá,
ukazał sie Samuel wychodząc prze
ćiwko im, áby wstąpił ná wyżynę..
15. A Pan obiawił był ucho Sámuelowe dźień przed tym, niżli Saul
przyszedł, rzekąc:
16. O téyže godźinie, o któréy te
raz iest, iutro poślę do ćiebie męża
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ROZDZIAŁ X
z źiemie Beniámin, y pomážesz go
zá wódzá nad ludem moim Izrael
Samuel pomazał nd królestwo Sau
skim : y wybawi lud móy z ręki Phi- la, opoioiedźiał mu znaki tey rzeczy,
listhynów, bom weyźrzał ná lud potym o iego potwierdzeniu nd kró
móy: przyszło bowiem wolánié icli lestwo.
do mnie.
17. A gdy Samuel weyźrzał ná
1. Y wźiął Samuel bańkę oliwy,
Saula, rzekł mu Pan: Oto maź o y wylał ná głowę iego, y pocałował
który memći powiedał, ten będźie pa go, y rzekł: Oto c>ę Pan pomazał zá
nował nád ludem moim.
kśiążę nád dźiedźictwem iego, y wy
18. Y przystąpiłSaul do Samuela w zwolisz lud iego z rąk nieprzyiaćiół
pośrzodku bramy, y rzekł: Ukaž mi, iego, którzy są około niego. A ten
proszę, gdzie iest dóm widzącego.
ći znak, że ćię Bóg zá kśiążę po
ig. Y odpowiedźiał Samuel Saulo- mazał.
wi, mówiąc: lam iest widzący, idź
2. Gdy odeydźiesz dźiśia odemnie,
przedemną ná wyżynę, abyśćie iedli naydźiesz dwu mężów u grobu Rá
zemną dźiśia, á ráno ćię odprawię: chel, ná granicy Beniamin w połu
y wszytko co iest w sercu twoim, dnie, y rzeką tobie: Nálázly sie ośli
oznaymię tobie.
ce którycheś chodźił szukać: á ociec
20. A o oślice któreś dźiś trzeci twóy zaniechawszy oślic, troszczę
dźień straćił, nie frásuy sie, bo sie sie o was, y mówi: Coż uczynię z
nalazły. A czyiesz będą co nalepszé strony syná mego?
rzeczy lzráelowé? Izali nie twoie,
3. A gdy ztámtad odeydźiesz, y dáy wszytki ego domu oycá twego?
léy zaydźiesz, y prziydźiesz do dębu
21. A odpowiedáiac Saul rzekł: Thábor, polkaią ćię tám trzéy mę
Azam ia nie iest syn Iemini, z na- żowie idący do Bogá do Bethel, ieden
mnieyszégo pokolenia Izráelowégo, niosąc troie koźląt, á drugi trzy bo
á ród móy napodleyszy między wszy chny chleba, á iny niosąc flaszę
tki mi domy pokolenia Beniamin? wi ná.
Przéczže tedy rzekłeś mi tę mowę?
4. A gdy ćię pozdrowią, dadząć
22. Wźiąwszy tedy Samuel Saula dwoie chlebá, y weźmiesz z reki
y sługę iego, wwiódł ie ná sale, y ich.
dał im mieysce ná przodku tych,
5. Potym prziydźiesz ná pagórek
którzy byli wezwani: bo ich było o Boży, kędy iest stanowisko Phili
trzydźieśći mężów.
sthyńskie: á gdy tam wnidźiesz do
25. Y rzekł Samuel kucharzowi: miástá, potkasz gromadę proroków
Day sztukę którąmći dał y roskazał, zstępuiących z wyżyny, á przed ni
żebyś odłożył osobno u śiebie.
mi árfá, y bęben, y piszczałka, y lu
24- Y podniósł kucharz łopatkę y tnia, á oni prorokuia.
położył przed Saulem. Y rzéktSámu6. Y przypádnie ná ćię Duch Pań
el: Oto co zostało, weźmi przed się, ski, y będźiesz prorokował z nimi,
á iedź : bo umyślnie dla ćiebie scho y odmienisz sie w męża innego.
wano, kiedym wezwał ludu. Y iadł
7. A ták gdyć sie ziszczą té wszy
Saul z Samuelem dniá onégo.
tkié znáki: czyń cokolwiek znay25. Y zeszli z wyżyny do miástá, dźie reká twoiá: bo Pan iest z tobą.
y mówił z Saulem ná sali: y posłał
8. Y znidźiesz przedemną do GálSaulowi ná sali, y spał.
gálu, (ho ia znidę do ćiebie) abyś
26. A gdy ráno wstali, y iuż dnia ofiarował obiatę, y ofiary zapokoyné:
ło, wezwał Samuel Saula ná sali, śiedm dni poczekasz aż prziydę do
mówiąc: Wstań, y odprawię ćię, y ćiebie, y ukażęć co masz czynić.
wstał Saul: y wyszli obá, to iest, on
g. A ták gdy odwróćił ramię swé
y Samuel.
áby odszedł od Samuela, odmienił
27. A gdy scbodźili ná końcu miá mu Bóg serce insze, y spełniły sie
stá, Samuel rzekł do Saula: Rzecz wszytkié znáki dniá onégo.
słudze że póydźie przed námi, y mi
10. Y przyszli ná pagórek przenie : á ty pozostań trochę, żeć opo rzéczony,álic oto gromádá proroków
wiem słowo Pańskie
przećiwko niemu: y Jirzypadł nań
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Duch Pański, y prorokował między że mu nié mász podobnégo między
nimi.
wszystkim ludem. Y zawołał wszy
n. A widząc wszyscy którzy go tek lud, y rzćkł: Niech żywię król.
znali, wczorá y dźiś trzeći dźień, že
25. Y opowiedźiał Samuel przed
był między prorokami y proroko ludem prawo królewskie, y spisał ná
wał, rzekli ieden do drugiego: Cóż księgach, y położył przed Pánem. Y
sie to stało synowi Cis? Ažaž y Saul rospuścił Samuel wszytek lud,
każdego do domu iego.
między prorokami?
12. Y odpowiedźiał ieden drugié26. Lecz y Saul odszedł do domu
mu, rzekąc: A kto iest oćiec ich? Y swego do Gábáá: y szła z nim część
ztadże weszło w przypowieść: Ažaž woyská, których Bóg ruszył sercá.
y Saul między proroki?
27. Ale synowie Beliál mówili:
13. Y przestał prorokować, y przy Izali nas ten wybawić może? y
szedł ná wyżynę.
wzgardźili im, á nie przynieśli mu
14 Y rzćkł striy Saulów do niego, dárów: ále on czynił iákoby nie
y do sługi iego: Gdźieśćie chodźili? słyszał.
Oni odpowiedźieli: Szukać oślic:
ROZDZIAŁ XI.
których gdyśmy nie naleźli, przy
szliśmy do Samuela:
lako Saul ratował a bronił meze
15. Y rzekł mu striy iego: Po- z Jdbez Galadd, od Ndazond króla
wićdz mi coć mówił Samuel.
.Ammońskićgo, d po tey porażce odno
16. A Saul rzćkł do stryiá swego: wiło sie iégo królestwo.
Powiedźiał nam že sienálázly oślice.
1. Y stało sie iákoby po miesiącu,
Lecz o mowie królestwa nie powiedźiał mu, którą mu Samuel mó przyćiągnął Náás Amonitczyk, y
począł walczyć przećiw Jábes Gawił.
17. Potym zezwał Samuel lud do íáád. Y rzekli wszyscy mężowie Já
bes do Náás: Mićy nas z sobą w
Páná w Másphá:
18. Y rzćkł do synów Izraelo przymierzu, á będźieinyć służyć.
2. Odpowiedźiał im JNáás Amonit
wych: To mówi Tan Bóglzráelów:
lam wywiódł Izráelá z Aegyptu, y czyk: W tym z wámi uczynię przy
wyrwałem was z ręki Aegyptiánów, mierze,że wyłupię wszytkim wam
y z ręki wszytkich królów, którzy práwé oká, á dam was ná pośmie
wisko we wszytkim Izraelu.
was trapili.
3. Y rzekli do niego starszy Jábes :
19. A wyśćie dźiś porzućili Bogá
wászégo, który sam wybawił was ze Pozwól nam śiedm dni, że wypráwszćgo złego, y z ućiskow waszych: wiemy posły po wszytkich grani
y rzćkliśćie: Ináczéy nic, ále królá cach Izraelowych: á ieśli nie będźie
postanów nád námi. Teraz tedy stań ktoby nas bronił, wynidźiemy do
cie przed Pánem według pokolení ćiebie.
4. Przyszli tedy posłowie do Gawaszych, y wedle domów.
20. Y przywiódł Samuel wszytkié báá Saulowćgo: y mówili té słowa
pokolenia Izrael, y padł lós pokole gdźie lud słyszał, y podniósł wszy
stek lud swóy głos, y płakał.
nia Beniamin.
5. A oto Saul wracał sie idąc zá
21. Y przywiódł pokolenié Benia
min, y rody iego, y padł ród Metrie- woły z polá, y rzékl: Co ma lud że
go, y przyszedł áž do Sáulá syná Cis: płacze? Y powiedźieli mu słowa mę
szukali go tedy, y nie naleźiono go. żów Jábes.
6. Y przypadł Duch Pański ná
22. Y radźili sie potym Páná ieśli
miał tám przyśdź. A Pan odpowie Saula, gdy usłyszał té słowa, y ro
zgniewała sie zapalczywość iego
dźiał: Oto sie skrył domá.
23. Bieżeli tedy y wźięli go ztám- bárzo.
7. Y wźiąwszy obudwu wołów
tąd: y stanął w pośrzodku ludu, y
był wyższy nád wszystek lud od ra zrąbał w sztuki, y rozesłał po wszy
tkich granicach Izraelskich przez
mion y wyższóy.
24. Y rzćkł Samuel do wszytkiégo ręce posłów mówiąc: Ktokolwiek
ludu: Zaiste widźićie kogo Pan obrał niewynidźie y nie póydźie záSaulem
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y zá Samuelem, ták sie stanie wo- mlodźieństwa mego aż do dniá tego,
łóm iego. Y padł strach Páiiski ná otóm tu iest. t
lud, y wyszli iáko mąż ieden.
3. Mówćie o mnie przed Pánem y
8. Y policzył ie w Bezek: y było przed pomazańcem iego,ieślim wźiął
synów Izráelowych trzysta tyśięcy: czyiego wołu ábo osła: ieślim spo
á mężów Juda trzydźieśći tyśięcy.
twarzył kogo, ieślim ućiśnął kogo,
g. Y rzekli posłóm którzy byli ieślim z ręki czyiéy wźiął dar: á
przyszli: Ták powióćie mężom, któ wzgardzę ji dźiś y wrócę wam.
rzy są w Jábes Gáláád: lutro będźie
4- Y rzekli: Nie potwarzałeś nas,
wam wybawienie, gdy sie zágrzeie aniś ućiśnął, aniś wźiął z ręki czyiéy
słońce. Y przyszli posłowie y oznay- żadnóy rzeczy.
mili mężom Jábes: którzy sie ura
5. Y rzekł do nich: Świadek iest
dowali.
Pan ná was, y świadek pomazaniec
10. Y rzekli: lutro wynidźiemy do iego dniá tego, żeśćie nic nie naleźli
was, á uczynićie nam wszystko co w ręce moiéy. Y rzekli: Świadek.
sie wam podoba.
6. Y rzekł Samuel do ludu: Pan
11. Y stało sie gdy dźień iutrzeyszy który uczynił Moyzészá y Aaroná, y
przyszedł, rozszjkował Saul ludná wywiódł oyce nászé z źiemie Aetrzy ęzęśći: y wtargnął w pośrzód gyptskiéy.
obozu w straż rána, y poraźił Amor7. Teraz tedy stoyćie, że sie rorheyczyki aż sie dźień zagrzał: á spierać będę sądem przećiw wam
ostatek sie rozpierzchnął, ták że sie przed ránem, o wszytkié miłośiernie zostało z nich dwá pospołu.
dźia Pańskie, któré uczynił z wámi
12. Y rzekł lud do Sámuelá: Kto y z oycy wászémi:
to co mówił: Izali Saul będźiekró
8. Iáko Jákob wszedł do Aegyptu,
lował nád námi? Wydayćie męże y y wołali oycowie wászy do Páná: y
posłał Pan Moyzészá y Aaroná, y
pozábiiamy ie.
13. Y rzekł Saul: Nie będźie nikt wywiódł oyce wászé z Aegyptu : y
zabit dniá tego: bo dźiś Pan uczynił posadźił ie ná tym mieyscu.
zbáwienié w Izraelu.
g. Którzy zapomnieli Páná Bogá
14. Y rzeki Samuel do ludu: Pódź- swego, y dał ie w rękę Sisáry hetma
ćie á idźmy do Galgálá, y odpówmy na woyská Hásor, y w rękę Philitám królestwo.
Sthynów, y w rękę króla Moáb, y
15. Y poszedł wszystek lud do Gal walczyli przećiw nim.
10. Potym wołali do Páná, y mó
gálá, y uczynili tám Sáulá królem
przed Tanem w Galgálá, y ofiaro wili: Zgrzeszyliśmy, żeśmy opuśćili
wali tám ofiáry zapokoyné przed Pá Páná, á służyliśmy Báálim y Astánem. Y weselił sie tám Saul y wszy roth: teraz tedy wyrwi nas z ręki
nieprzyiaćiół naszych, á będźiemyć
scy mężowie Izraelscy bárzo.
służyć.
11; Y posłał Tan Jerobáála y Ba
ROZDZIAŁ XII.
dána,
y Jephtégo, y Sámuelá, y wy
Samuel dla dziatek swych, okdzuie
rwał
was
z ręki nieprzyiaćiół wa
sie bydź niewinnym we wszyjn lu
du Izraelskiemu. Izraela karze z nie szych po okolipzy, y mieszkaliśćie
wdzięczności, zndki z nieba ukazane; przespiecznie.
12. A uyźrzawszy że Náás król
upomina lud aby sie trzymał Pand
synów Ammonowyeh przyszedł ná
Bogd swego.
was, rzókliśćie mi: Żadnym sposo
1. Y rzekł Samuel do wszytkiégo bem: ále król będźie nam roskázoIzráelá: Otóm usłuchał głosu wa wał: gdyż Pan Bóg wász królował
szego, według wszytkiégo cośćie nád wámi.
13. Teraz tedy oto iest król wász,
mówili do innie,y postanowiłem nád
którógośćie obrali y żądali: oto wam
wámi królá.
2. A teraz król chodźi przed wá dał Pan królá.
14- Ieśli sie będźiećie bać Pána, á
mi: á iam sie zstarzał y ośiwiałem:
lecz synowie moi są z wámi: á ták służyć mu, y słuchać głosu iego, á
którym obcował przed wámi od nie rozdraźnićie ust Pańskich: bęr
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dźiećie y -wy, y król który wajn roskázuie, chodzący zá Lánem Bogiem
wászym.
15. Ale ieśli nie będźiećie słuchać
głosu Pańskiego, ále rozdrażnićie
mówy iego: będźie ręka Pánská na
was, y ná oyce wászé.
lb. Ale y teraz stóyćie: á obaczćie
tę rzecz wielka, ktyrą uczyni Tan
przed oczymá wászemi.
17. Azaźdźiś nie pszeniczne żni
wa? będę wzywał Pana, á da gromy
y deszcze: á poznacie y uyźrzyćie
żeśćie bárzo źle sobie uczynili przed
oczymá Pańskimi, prosząc nád sobą
królá.
18. Y wołał Samuel do Pána, y dał
k Pan gromy y deszcze dniá onégo.
19. Y zlękl sie bárzo wszytek lud
Tána y Samuela. Y rzekł wszytek
lud do Samuela: Módl sie zá sługa
mi twémi do Pána Bogá twégo, żebyśmy nie pomarli, bośmy przydali#
do wszytkich grzechów naszych
złość, żeśmy sobie prośili królá.
20. Y rzekł Samuel do ludu: Nie
bóyćie sig: Wyście uczynili to wszy
tko złe: wszakże nie odstępuyćie od
tyłu Páná, ále służćie Pánu ze wszy
stkiego sercá wászégo.
21. A nie udawayćie sie zá nikczemn ościami, któré wam nie po
mogą, áni was wyrwą, bo nikcze
mne sa.
22. A nie opuśći Pan ludu swego
dla imienia swego wielkiego: bo
przysiągł Pan uczynić was sobie lu
dem.
25. A mnie nie day Boże tego sie
grzechu dopuśćić przećiw Pánu,
abych miał przestać modlić sie zá
wámi, y nauczę was drógi dobréy á
prostéy.
24- A ták bóvcie sie Páná, á służ
ćie mu w prawdzie v ze wszystkiego
sercá wászégo. hośćie widźieli wiel
kie rzeczy, któré czynił między
wámi
25. Lecz ieśli we złośći trwać bę
dźiećie: y wy y król wasz pospołu
zginiećie.
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1. Syn iednégo roku był Saul gdy
począł królować, á dwie lećie kró
lował nád Izraelem,
2. Y wybrał sobie Saul trzy ty
śiące z Izráelá: y były przy Saulu
dwá tysiąca w Máclimás, y ná górze
Belhel, á tyśiąc był z Jonátha w Ga
báá Beniámin, lecz inszy lud odesłał
każdego do przybytku iego.
3. Y pobił Jonáthas straż Philisthyńską która bylá w Gabáá. Co
gdy usłyszeli Philisthynowie, Saul
zatrąbił w trąbę po wszytkiéy źiemi,
rzekąc: Niech usłyszą Hebreowie
4- A wszystek Izrael usłyszał tę
wieść, pobił Saul straż Philisthyńska: y podniósł sie Izrael przećiwko
Philisthynóm. Wołał tedy lud zá
Saulem w Galgálá.
5. Philisthynowie též zgromadźiłi
sie áby walczyli ná Izraela, trzy
dźieśći tyśięcy wozów, y sześć ty
śięcy iezdnych, á ostatek ludu po
spolitego ták wiele iáko piasku, któ
ry iest ná brzegu morskim bárzo
wielki. Y wyćiagnąwszy położyli sie
obozem w Máchmás ná wschód Betháwen.
6. Co uyźrzawszy mężowie Izrael
scy że w ćieśnićy byli, (bo był lud
utrapiony) pokryli sie w iáskiniách,
y w skrytych mieyscách,y w skałach
též y w jámách, y w studniach.
7. A Ilehreowie przeszli zá Jordan
do źiemie Gad y Gáláád. A gdy ieszcze Saul był w Galgálá, przelękł
sie wszytek lud, który szedł zá nim.
8. Y czekał śiedm dni według woléy Sámuelowéy: lecz Samuel nie
przyszedł do Gálgalu, y rozbieżał sie
lud od niego. *
9. Rzekł tedy Saul: Przynieśćie
mi całopalenie y zapokoyné. Y ofia
rował całopalenie.
10. A gdy skończył ofiarować cáłopalenió, oto Samuel przychodźił:
y wyszedł Saul przećiwko iemu, áby
go przywitał.
11. Y rzekł do niego Samuel: Coś
uczynił? Odpowiedźiał Saul : Bom
widźiał iż sie lud rozchodźił odemnie, á tyś nie przyszedł wedle
ROZDZIAŁ XIII.
dni namówionych. APhilisthynowie
Jondťhds syn Saulow poraźiłPhili- zgromadźiłi sie byli w Máchmás:
12. Rzekłem: Teraz ziáda Phili
sthyny, Sani ofiary ofiarował, Samuel
go o to tarze, y fortel Którym pode sthynowie do mnie do Galgálá, á nie
ubłagałem oblicza Pánskiégo. Po
szli Philisthynowie lud Izraelski.
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trzeba przyćiśniony, ofiarowałem piennikiem poraził woyskoPhilisłhyńcálopalenié,
skie, dle po zwycięstwie, ze przećiw
j3. Y rzćkł Samuel do Saulá: Głu- przysiędze oycowskiey miodu sko
pieś uczynił, aniś strzegł przekaza sztować , zaledwie zd przyczyną Lu
nia Páná Bogá twego, któreć przy du śmierci uszedł.
kazał. Czego byś był nie uczynił,
teraz by iuż był Pan nágotowal kró
1. Y przydało sie dniá iednégo ,
lestwo twoie nád Izraelem ná wieki. že Jonáthás syn Saulów rzćkł do
4. Ale żadną miarą królestwo pachołka giermka swego: ródź, á
twoie więcey nie powstanie. Szukał przćydźiny do straży Philisthyńskićy,
sobie Pan męża według serca swe która iest zá onym mieyscem. A
go: y roskazał mu Pan áby był kśią- oycu swému tego nie powiedźiał.
żęćiem nád ludem iego, przeto żeś
2. Lecz Saul mieszkał ná końcu
nie zachował coć Pan roskazał.
Gábáá pod IVlalogránatem, który był
ló. Y wstał Samuel, poszedł z Gal- w Magron: á było z nim ludu około
gálów do Gábáá Beniamin. A inny sześći set mężów.
lud poszedł zá Saulem przećiwko
3. A Achiás syn Achitobá brata
ludu, który walczył ná nie idące z Icháboda syna Phineesa, który po
Galgálá do Gábáá, ná pagórku Be- szedł był z Heli kapłana Pańskiego
niáminowym. Y policzył Saul lud, w Siło, nośił Ephod. Ale lud niewiektóry sie nalazł przy nim, około dźiał gdźie był poszedł Jonatbas.
sześći set mężów.
4- A byli miedzy górami, przez
16. A Saul y Jonáthás syn iego, y któré uśiłował Jonáthás przebydź
lud, który sie nalazł z nimi, byli w do strażćy Philisthyńskićy, wysokie
Gábáá Beniamin, á Philisthynowie skały z obu stroń, á na sposob zę
położyli sie byli w Máchmás.
bów skały, ztad y zowąd zawieśi17. Y wyszli ná łupienie z obozu sté, imię iednéy Boses, á drugiéy
Philistbyńskićgo trzy ufce. Ieden u- imię Sene,
fiec udał sie przećiw dródze Ephrá do
5. Skała iedná wyniosła sie ku pół
źiemie Sual :
nocy przećiw Machmas, á druga ku
18. A drugi ćiągnał dróga Betho- południu przećiw Gábáá.
ron: á trzeći obroćił sie ku dródze
6. Y rzćkł Jonáthás do młódźieńgranice przyległćy dolinie Seboim cá giermka swego: Pódź, przćydźieku puszczy.
wá do strażćy tych nieobrzezáiiców:
ig. Ale kowal nie naydował sie ieśli snadź Pan będźie czynił zá ná
we wszytkićy źiemi Izráelskiéy. Bo mi: boć nie trudno Pánu wybawić
opatrzyli byli Philisthynowie, áby ábo w wielu ábo w trosze.
snąć Hebreyczycy nie uczynili mie
7. Y rzćkł mu giermek iego: Czyń
czá ábo oszczepu.
wszytko co sie podoba sercu twemu,
20. Przeto chodził wszytek Izrael idź kędy chcesz, á z tobą będę gdźiedo Philisthynow áby zaostrzał káždy kolwiek záchcesz.
lemiesz swóy, y motykę, y śiekićrę,
8. Y rzćkł Jonáthás: Oto my idźiey rydel.
my do tych mężów. A gdy sie im u21. A ták zatępiały były ostrza każemy,
lemieszów, y motyk, y wideł, y sie
9. Ieśli ták rzeką do nas: poczekier, aż do ościenia, poprawy po kayćie aż prziydźiem do was: stóymy
trzebującego.
ná swym mieyscu, á nie chodźmy
22. A gdy przyszedł dźień bitwy, do nich.
nie nalazł sie miecz y oszczep w
10. A ieśli rzeką: Wstąpcie do nas:
ręku wszytkiégo ludu, który był z wstąpmy: bo ie Pan dal w ręce ná
Saulem y z Jonathą, oprócz Saula y szé, to nam będźie zá znák.
Jonathy syna iego.
11. Y ukazali sieobastrażćyThi23. Wyszła tedy straż Philisthyń- listhyńskiey:yrzekli Philisthynowie:
ska, áby przeszlá do Máchmas.
Ono Iłebreowie wychodzą z iaskiń,
w których sie byli pokryli.
ROZDZIAŁ XIV.
12. Y mówili mężowie z onéy
Jonathds syn Saulou* z swym łto+ straży do Jonátbv, y do giermka ie-
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go, y rzekli: Wstapćiedo nas, á ukáżenay wam coś. Y rzekł Jonathás do
giermka swego: Wstąpmy, pódź zá
mną: bo ie Pan dał w ręce Izrae
lowi.
13. Atak wstępował Jonathás pnac
sie ná rękach y ná nogach, y gie
rmek iego zá nim. Tedy iedni padali
przed Jonathą, á drugich giermek
iego zabiiał idąc zá nim.
14. A była pierwsza porażka, któ
rą poraźił Jonathás y giermek iego,
około dwudziestu mężów ná poło
wicy staia, któré zwykło pará wo
łów ná dźień zorać.
15. Y stał sie dźiw w obozie, po
k polach: ále y wszytek lud stražéy
ich, którzy byli wyiacháli dla łupu,
.zdumiał sie, y strwożyła sie źiemia,
y stał sie iáko dźiw od Bogá:
16. Y wyiźrzeli stróżowie Saulowi, którzy byli w Gábáá Beniamin,
á ono moc porażonych, y tám y sám
ućiekaiących.
17. Y rzekł Saul do ludu , który
był z nim: Poszukayćie á obaczćie
ktoli z nas odszedł. A gdy sie dowiádowáli, naleźiono że niemász
Jonáthy y giermka iego.
18. Y rzekł Saul do Achiam :
Przystaw skrzynie Bożą (bo tam
• była skrzynia Boża w on dźień z
synmi Izraelowymi)
19. A gdy Saul mówił do kapła
na, trwoga wielka wszczęła sie w
oboźie Philisthyńskim: y pomalu sie
wzmagała, y głośniey sie rozlegała.
Y rzekł Saul do kapłana: Wśćiągni
ręki twoiéy.
20. Zawołał tedy Saul y wszytek
lud, który był z nim, y przyszli áž
ná mieysce bitwy: áno każdego
miecz był obrocón ná towarzyska
iego, á porażka bárzo wielka.
21. Lecz y Hebreowie, którzy z
Philisthynámi byli wczorá, y dźiś
trzeći dźióń, y przyiácháli byli z ni
mi w oboźie, wróćili sie áby byli z
Izraelem, którzy byli z Saulem y z
Jonathą.
22. Wszyscy též Izraelczycy, któ
rzy sie byli pokryli ná górze Ephrá
im, usłyszawszy, że ućiekali Phi
listhynowie, złączyli sie z swymi w
bitwie. Y było z Saulem około dźieśiąći tyśięcy mężów.
23. Y wybawił Fan dniá onégo
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Jzráela, á bitwá oná zászlá áž do
Betháwen.
24- A mężowie Izraelscy złączyli
sie z soba dniá onégo: á Saul poprzyśiągł lud, mówiąc: Przeklęty
mąż, któryby iadł chléb aż do wie
czora, áž sie pomszczę nád nieprzy
iaćioły mémi. Y nie iadł wszytek
lud chleba:
25. Y wszystko pospólstwo źie
mie przyszło do lásá, w którym był
miód ná polu.
26. Y wszedł lud do lásá, y u-*yźrzał miód płynący, ále żaden nie
przytknął ręki do ust swoich, bo sie
bał lud przysięgi.
27. Ale Jonathás nie słyszał gdy
oćiec iego lud poprzyśięgał: y śćiągnął koniec laski, którą miał w rę
ce, y omoczył ji w plastrze miodu:
y obróćił ręką swą do ust swoich,
y oświećiły sie oczy iego.
28. Y odpowiedaiąc ieden z ludu,
rzekł: Przyśięgą zawiazał lud oćiec
twóy, mówiąc: Przeklęty mąż któ
ryby iadł chléb dźiśia: (á lud był
ustał)
29. Y rzekł Jonathás: Strwożył
oćiec móy źiemie: widźieliśćie sami
że sie oświećiły oczy moie: dla tegó
żem ukuśił trochę miodu tego.
5o. Iáko daleko wiecéy, gdyby sie
lud był naiadł korzyśći nieprzyiaćiół swych, którą nalazł? ázaby nié
większa była porażka w Philisthynách?
31. Bili tedy dniá onégo Thilisthyny od Uláchmás áž do Aiálon. Y
spracował sie lud bárzo:
32. A obróćiwszy sie do łu*
pów, pobrał owce y woły y Ćielce, y rzezali ná źiemi y iadł lud ze
krwią.
33. Y powiedźieli Saulowi mó-*
wiąc: że lud zgrzeszył Pánu, iedząe
ze krwią. Który rzekł: Zgrzeszyli
ście: przytoczcie do mnie iuż teraz
kamień wielki.
34. Y rzekł Saul: Rozbieżćie sie
między lud, á rzeczćie im, áby przy
wiódł do mnie każdy wołu swego y
báráná zabiyćie ná nim, á iédzcie, á
nie zgrzészycie Tánu , iedząc ze
krwią. A ták przywiódł wszytek
lud każdy wołu w ręce swoiéy ázdo
nocy: y zábiiáli tám.
35. Y zbudował Saul ółtarż Pánu:
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á tedy naprzód począł budować
ołtarz Pánu.
36. Y rzekł Saul: Przypádnimý
ná Philisthyny w nocy, á burzmy ie
aż obiaśnieie zaránek, y niezostawmy z nich męża. A lud odpowie
dźiał: Czyń wszytko co sie zda bydź
dobrze w oczach twoich. Y rzekł
kapłan: Przystąpmy sám do Bogá.
Š7. Y radźił sie Saul Pána, mámli
gonić Philisthyny? Daszli ie w ręce
lzráelowi? Y nie odpowiedźiał mu
dniá onégo.
38. Y rzekł Saul: Przywiedźćie tu
wszytkie węgły ludu: á dowiaduyćie
sie, y patrzćie przez kogo stał sie
grzech ten dźiś.
3g. Zywie Pan zbawićiel Izrae
lski iż ieśli przez Jonáthe syná me
go sie stał, bez żadnego odmienienia
umrze. Ná co mu sie żaden ze wszytkiégo ludu nie sprzećiwił.
40. Y rzekł do wszégo Izráelá:
Odstapćie wy ná iednę stronę, á ia
z Jonátha synem moim będę nádrugiéy stronie. Y odpowiedźiał lud
Saulowi: Co iest dobrego w oczach
twoich, uczyń.
41. Y rz ekł Saul do Pána Bogá
Izráelowégo: Pánie Boże Izráelów
day znák: Co iest żeś nie odpowie
dźiał słudze twému dźiśia? Ieśli ná
mnie ábo ná Jonáčie synu moim iest
tá nieprawość, day pokazanie: ábo
ieśli tá nieprawość iest ná ludu two
im, day poświącenió. Y naleźion
iest Jonátliás y Saul,á lud wyszedł.
42. Y rzekł Saul: Rzuććie lós mię
dzy mna á między Jonátha synem
moim. Y padł lós ná Jonáthe.
43. Y rzekł Saul do Jonáťhy: Po
wiedz mi coś uczynił. Y powiedział
mu Jonáthás,y rzekł: Kosztuiać sko
sztowałem końcem laski, która by
ła w ręce moiéy, trochę miodu, á
oto i a umieram.
44- Y rzékl Saul: To mi niech uczyni Bóg, y to niech przyczyni, że
śmierćią umrzesz Jonáthá.
45 Y rzekł lud do Saulá: A więc
Jonátbás umrze, który uczynił zbáwienie to wielki é w Izraelu? To
niesłuszna: żywię Pan ieśli spádnie
włos z głowy iego ná źiemię, ho z
Bogiem czynił dźiśia. Wybawił tedy
lud Jonáthe, że nie umarł.

46. Y o^iachał Saul, á nie gonił

Philisthynów: á Philisthynowie též
poszli ná mieyscá swoię.
47. A Saul potwierdźiwszy króle
stwo nád Izraelem, walczył w oko
ło przećiw wszytkim nieprzyiaćiołóm iego, przećiw Moáb, y synóm
Ammon, y Edom, y królem Sobá,
y Philisthynem, agdźieśiekolwiekobróćił, wygrawał.
48. Y zebrawszy woysko poraźił
Amáleká, y wyrwał Izráelá z ręki
pustoszących go.
4g. A synowie Saulowi byli Jonáthás y Jessui, y Melchisua: á
imiona dwu córek iego, imię piérworodnéy Merob, á imię młodszey
Micho).
k
50. A imię żony Saulowéy Achinoám córká Achimáás : á imię he
tmana woyská iego Abner, syn Ner,
brát strzyieczny Saulów.
51. A Cis był oćiec Saulów, á Ner
oćiec Abnerów syn Abielów.
52. A walka przećiw Philisthynóm
bylá tęga po wszytkié dni Sáulowé.
Bo kogokolwiek uyźrzał Saul męża
śilnego y sposobnego ná woynę,
przyimował go do śiebie.
ROZDZIAŁ

XV.

Samuel zroskazdnia fíozégo Saulo
wi Amdlechity roskazał wygubić. Ale
on to przestąpiwszy, y króla Agdg,
y co lepsze plony zuchowa/: przéco
Samuel go karze, przekładaiąc po
słuszeństwo nctd ofiary. Potym sam
Samuel zabił A gag, d Saula od Pa
nd porzuconego zdłuie.
1. Y rzékl Samuel do Saulá: Mnie
posłał Pan abym ćię pomazał ná
królestwo, nád ludem iego Izrael
skim: á ták teraz słuchay głosu Pań
skiego:
2. To mówi Tan zastępów: Obli
czyłem cokolwiek uczynił Amálek
lzráelowi, iáko sie mu zastawił ná
dródze gdy wychodził z Aegyptu.
3. Przełóż teraz idź, á pobiy Amá
leká, á zburz wszytko iego: nie
przepuszczay mu, áni pożaday ni
czego z rzeczy iégo: ále wybiy od
męża áž do niewiásty, y dźiećie y
ssacégo, wołu y owcę, wielbłąda y
oslá.
4- Roskazał tedy Saul ludowi, y
policzył ie iáko báránki: dwieśćie
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tyśięcy pieszych, y dźieśięć tyśięcy
mężów Judzkich.
5. A gdy przyciągnął Saul aż do
miasta Amálek, uczynił zasadzkę
przy potoku.
6. Y rzćkł Saul Cynřeowi: Idźćie,
odstąpcie y wynidźćie od Amálek:
ábych snaďz nie zagarnął ćię z nim.
Boś ty Uczynił miłośierdźić ze wszy
tki rai syny Izráelowymi, gdy wychodźili z Aegyptu. Y odstąpił Cineyczjk-z pośrzodku Amálek.
7. Y Ęoraźil Saul Amálek od Hewilá, aż prziydźiesz do Sur, który
iest ná przećiw Aegyptowi.
8. Y poimał Agága królá Amálek
żywego: á wszytek lud pobił pászczeka mieczá.
' - g. Y przepuścił Saul y lud Agágowi y co lepszym trzodóm owiec y
bydła, y szátóm, y báránóm, y wszy
tkim rzeczom co pięknieyszym, áni
chćieli ich wyniszczyć: á cokolwiek
było podłego y nikczemnego, to pokaźili.
10 Y stało sie słowo Pańskie do
Samuela rzekąc :
11. Zal mi żem uczynił Saula
królem : bo mię opuśćił, á słowa
mego skutkiem nie wypełnił. Y za
frasował sie Samuel, y wołał do
Pána cała noc.
12. A gdy wstał w nocy Samuel,
áby szedł do Saula ráno: dano znać
Samuelowi, że Saul przyszedł do
Kármel á, y postawił sobie frambogę
triumphálna, á wróćiwszy sie poiachał y wstąpił do Gálgálá. Przy
szedł tedy Samuel do Saula., á Saul
ofiarował całopalenie Pánu z pić—
rwoćin korzyśći, któré był przygnał
od Amáleká.
13. A gdy przyszedł Samuel do
Saula, rzćkł do niego Saul: Błogosławionyś ty Pánu, wypełniłem sło
wo Pańskie.
4- Y rzćkł Samuel: A cóż to zá
wrzask trzody, który brzmi w uszách moich, y rogatego bydła, któ
ry ia słyszę?
15. Y rzćkł Saul: z Amálek przy
gnano ie: bo lud przepuśćił co lep
szym owcam y bydłu, áby ie ofiaro
wano Pánu Bogu twemu, á ostátekeśmy pobili.
16. Y rzćkł Samuel do Saula: Dopuśći mi, á powićmći co mówił
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Pan do mnie w nocy. Y rzćkł mu:
Powiedz.
17. Y rzćkł Samuel: Izali gdyś
był mały w oczach twoich nie sta
łeś sie głową nád pokoleńmi Izráelowémi? Y pomazał ćię Pan zá kró
lá nád Izraelem ,
18. Y posłał ćię Pan w drogę, y
rzćkł: Idź, á wybiy grzészniki Amá
lek: á będźiesz walczył ná nie, áž
ie do szczętu wytraćisz.
19. Czemużeś nie słuchał głosu
Pańskiego: aleś sie rzućił do korzy
śći, y uczyniłeś zlé przed oczymá
Pańskimi?
20. Y rzćkł Saul do Samuela: Y
owszem ułsuchałem głosu Pańskie
go, y szedłem wdrógę, w którą mię
Pan posłał, y przywiodłem Agága
króla Amálek, y pobiłem Amá
lek.
21. A lud pobrał z korzyśći owce
y woły pićrwoćiny tych, któré są
pobite, áby ie ofiarował Pánu Bogu
swému w Galgálách.
22. Y rzćkł Samuel: Azaż Pan
chce całopalenia y ofiar, á nie ráczéy
áby słuchano głosu Pańskiego? Le
psze bowiem iest posłuszeństwo ni
żli ofiáry: á usłuchać lepićy niżli
ofiarować tłustość báránów.
23. Bo iákoby grzech wieszozbiárstwá iest, przećiwić sie: á iáko złość
bałwochwalstwa, nie chcieć słu
chać. Zá to tédv żeś odrzućił mówę
Pańska, odrzućił ćię Pan, abyś nie
był królem.
24- Y rzćkł Saul do Samuela:
Zgrzćszyłem, żem przestąpił mowę
Pańską y słowa twoie, boiąc sie lu
du, y słuchaiąc głosu ich.
26. Ale teraz proszę znoś grzech
móy, á wróć sie zemną że sie pokło
nię Pánu.
26. Y rzćkł Samuel do Saulá: Nie
wrócę sie z tobą, boś odrzućił sło
wo Pańskić, y odrzućił ćię Pan, abyś
nie był królem nád Izraelem.
27. Y obróćił sie Samuel áby po
szedł: á on uchwyćił wierzch pła
szcza iego, który sie tćż oderwał.
28. Y rzćkł do niego Samuel: 0derwał Pan królestwo Izraelskie dźiś
od ćiebie, y dał ie bliźniemu twemu
lepszemu niżliś ty.
29. A zwyćieżca w Izráelu nie
przepuści, áni żalem sie nie zmię-
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5. Y rzekł: Spokoyné. Przysze
kczy, bo nie iest człowiekiem, żeby
dłem ofiarować Panu,poświęććie sie,
miał żałować.
3o. A 011 rzókł: Zgrzeszyłem : á pódźćie zemną żebym ofiarował
wszakże teraz uczći mię przed sta A ták poświęcił Izái y syny iego, y
rszymi ludu mego, y przed Izraelem, wezwał ich ná ofiarę.
6. A gdy weszli, uyźrał Eliábá, y
á wróć sie zeinną, abyś sie pokłonił
rzekł: Izali przed Pánem iest poma
Pánu Bogu twemu.
5i. Wróciwszy sie tedy Samuel zaniec iego?
7. Y rzekł Pan do Sámuelá: nie
szedł zá Saulem: y pokłonił sie Saul
pátrz ná twarz iego, áni ná wyso
Pánu,
32. Y rzekł Samuel: Trzywiedzćie kość wrzostu iego: bom go odrzucił:
do mnie Agág króla Amálek. Y áni według poyźrzenia człowieczego
przywiedziono przedeń Agága bárzo ia sądzę: bo człowiek widźi co sie
tłustego y drżącego. Y rzekł Agág: pokázuie, á Pán pátrzy ná serce.
8. Y zawołał Isái Abinádáb, y
Y tákli rozłącza gorzka śmierć?
33. Y rzekł Sámuel: Iáko miecz przywiódł go przed Samuela: Który
twóy uczynił że bez dźieći były nie rzekł: áni tego Pan obrał.
9. A Izái przywiódł Sarnina, o
wiasty, ták bez dźieći będźie mię
dzy niewiastami mátká twoia. Y którym rzekł. Y tego Pan nie obrał.
10. A tak przywiódł Izái śiedmi
rozśiekał go w sztuki przed Tanem
synów swoich przed Samuela: Y
w Galgálách.
54. Y poszedł Sámuel do Ramá- rzekł Sámuel do Izái. Nieobrał Pan
tha: á Saul wstąpił do domu swego z tych.
11. Y rzekł Sámuel do Izái: A
do Gábáá.
35. Y niewidźiał więcey Sámuel iuż to wszyscy synowie? który od
Saulá áž do dniá śmierci swéy: powiedźiał: leszcze został mály, y
wszakże płakał Sámuel Saulá, że )śśie owce. Y rzekł Sámuel do Izái:
Pan żałował, iż go uczynił królem >ośli, á przywiedź go : bo nie śię—
dźiemy do stołu áž on tu przyidźie.
nád Izraelem.
12. A ták posłał y przywiódł go.
A był lisowáty, y wdźięczny ná
ROZDZIAŁ XVI.
weyźrzeniu, y pieknéy twárzy. Y
Wzgardziwszy Pan Saula,Dawida rzekł Pan: wstań, pomaž'go, boć
nd królestwo Samuel pomazał. Da ten iest.
wid graiąc nd hdrfie przed Saulem,
13. Wźiął tedy Sámuel róg oliwy
nieco mu pomocy przynosił, nd tra y pomazał go w pośrzodku bráciéy
pienie , które cierpiał od ztćgo du iego: y obrócony iest Duch Pański
cha.
ná Dawidá, od onégo dniá, y nápo-r
1. Y rzekł Pan do Sámuelá: Pókiž tym: A Sámuel wstawszy poszedł
plączesz Saulá, gdyżein go ia odrzu do Ramáthá.
cił áby nie królował nád Izraelem?
14- A Duch Pański odstąpił dd
napełni róg twóy oliwą, że ćie poślo Saulá, á miotał go duch zły od Pá
do Isái Bethlehemczyká: bom sobie na.
opatrzył króla między synmi iego.
15. Y rzékli słudzy Saulowi do
2. Y rzekł Sámuel: Iákóž mam niego: Oto duch Boży zły miece ćię.
16. Niech roskaże Pan nász, á
iść? bo sie dowié Sául,y zábiie mię.
Y rzekł Pan: Weźmiesz ćielca z słudzy twoi, którzy są przed tobą,
stáda w ręce twoiéy, y rzeczesz: poszukaią człowieka co by umiał
grać ná árfie, że gdy ćię nápad nie
Przyszedłem ofiarować Pánu.
3. Y wzowiesz Izái ná ofiarę, á duch Pański zły, zagra ręką swą y
ia tobie każę co masz czynić, y po- lżeyći będźie.
17. Y rzekł Saul do sług swoich:
mážesz, którćgoć kolwiek pokażę.
4 Uczynił tedy Sámuel, iáko mu Opatrzćiesz mi tedy kogo dobrze gráPan mówił. Y przyszedł do Bethlé- iącego, á przywiedźcie go do mnie.
18. Y odpowiedaiąc ieden z sług
hem, y zdziwili sie starszy miasta,
zábiežawszy mu y rzékli: Spokóy- rzekł: Otóm widźiał syná Izái Bethleheinitczyká umieiąeógo grać ná
ueli iest przyszćie twoie?
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áríie, y dużego śiłą, y męża -wale pu iego miał sześćset syklów želá-'
cznego y rostropnégo w mowie, y zá: á giermek iego szedł przed
męża gładkiego: á Pan iest z nim. nim.
8. Y stanąwszy wołał ná ufce Iig. Posłał tedy Saul posły do Izai,
mówiąc: Pośli do mnie Dawida zráelskié, y mówił im: Czemuśćie
syná twego, który iest ná pastwi wyćiagnęli gotowi ku bitwie? Azam
ia nie iest Philisthyn, á wyście słu
skach,
20. Wźiął tedy Izai osła, nałożo dzy Saulowi? Obierzćie z śiebie mę
nego chlebem, y łagwice winá y ża, á niechay wynidźie ná poiedykoźlę z kóz iedno, y posłał przez nek.
rękę Dawida syná swego Saulowi.
g. Będźieli sie mógł potkać zemną,
21. Y przyszedł Dawid do Saulá, á zábiie mię: będźiemy wászy nie
y stanął przed nim: á on sie go bá wolnicy: lecz ieśli ia przemogę y
rzo rozmiłował, y był u niego gie zábiie go: wy będźiećie niewolniki,
rmkiem,
y będźiećie nam służyć.
22. Y posłał Saul do Izai mówiąc:
10. Y mawiał Philisthyn: lam dźiś
Niech stoi Dawid przed oczymá urągał ufcóm Izraelskim: Dayćiemi
mymi: bo nalazł łaskę w oczach męża y niech czyni zemną pojedyn
moich.
kiem.
23. A ták, kiedykolwiek duch
11. A usłyszawszy Saul y wszy
Pański zły porywał Saulá: brał Da scy Izraelczycy takowe mowy Thiwid arfę, y graFręką swą y ochła listhyńczyka, zdumiewali sie y lęka
dzał sie Saul, y Iżćy mu bywało: bo li bárzo.
duch zły odchodził od niego.
12. A Dawid był syn męża Ephratheyczyká, o którym wyższey poROZDZIAŁ XVII.
wiedźiano, z Bethlehem Judá/ któ
Philisthynowie sie zebrali nd lud remu imię było Izai,który miał ośini
Izraelski z Goliaszem, którego Da synów, á był mąż zá dni Saulowych
wid z proce -zabił, y ućiąwszy głowę stáry y zeszły w lećiech między mę
żami.
przyniósł Saulowi.
13. Y poszli trzéy synowie iego
1. A zebrawszy Philisthynowie starszy zá Saulem ná woynę: á
woyská swé ná walkę, zeszli sie do imiona trzech synów iego, którzy
Socho Judá, y położyli sie obozem poszli ná woynę: Eliáb pierworo
między Socho y Azeká, ná grani dny á wtóry Abinádáb, á trzeći
cach Dommim.
Sámmá.
2. A Saul y synowie Izrael zebra
14- Lecz Dawid był namnieyszy.
wszy sie przyćiągnęli do dolii-y The- Gdy tedy trzéy starszy szli zá Sąurebinthu, y uszykowali woysko ku lem,
bitwie przećiw Philisthynóm.
15. Odszedł Dawid, y wrócił sie
3. A Philisthynowie stáli ná górze od Saulá, áby pasł trzodę oycá swe
z téy strony, á Izraelczycy stali ná go w Bethlehem.
górze z drugiéy strony, á dolina by
16. A Philisthyńczyk wychadzał
lá miedzy nimi.
ráno y wieczór, y stawał przez czté4- Y wyszedł mąż bękart z obozu rdźieśći dni.
Philisthyúskiégo imieniem Goliath,
17. Rrzćkł tedy Izai do Dawida
z Geth wzwysz ná sześćiu łokiet y syná swego: Weźmi bráéiéy swéy
ephi prážmá y dźieśięćioro chleba
przyłbica miedźiana ná gło tego: á bież do obozu do bráciéy
wie iego, á w kárácene łuszczastą swéy,
sie ubierał, á wagá kárácény iego
18. A dźieśięć sérów tych zániepięć tyśięcy syklów miedzi była.
śiesz do rotmistrza: á nawiedzisz
6. Y nakolánki iniedžiáné miał braćią swą ieśli sie im dobrze wiená goleniach: á puklerz miedźiany dźie: y z którómi są uszykowani,
zakrywał ramiona iego.
dowiedz sie.
7. Aoszczepisko oszczepu iego by
ig. A Saul y oni, y wszyscy sy
ło iáko nawóy tkácki: á grot oszcze nowie lzráelowi w dolinie There-
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binthu walkę wiedli z Philisthy- powiedźiał mu lud słowo iáko y
námi.
piérwéy.
31. Y usłyszano słowa, któré mó
20. Wstał tedy Dawid ráno y poruczył trzodę stróżowi: á nabrawszy wił Dawid, y powiedźiano ie przed
ná się poszedł iáko mu był przyka oczymá Saul.
32. Do którégo gdy był przywie
zał Izai.
21. Y przyszedł ná mieysce Mágá- dziony, rzćkł mu: Niech nie upada
lá, y do woyská, któré wyszedszy ku serce niczyie dla tego: la sługa twóy
bitwie okrzyk było uczyniło w po póydę, á potkam sie z Pliilisthytykaniu. Bo sie był zszykował lud nem.
Izraelski, áley Philisthynowie prze
55. Y rzćkł Saul do Dawida: Niećiwko byli pogotowiu.
możesz sie oprzeć Philisthynowi te
22. Zostawiwszy tedy Dawid rze mu, áni sie z nim potkać: boś ty
czy, któré był przyniósł pod ręka młódźieńczyk, á ten mąż waleczny
stróża u tłomoków, bieżał ná iniey- od młodośći swoiey
sce bitwy, y pytał sie ieśli sie ná
54- Y rzeki Dawid do Saula: Pasał
wszem dobrze powodziło braćićy sługa twóy trzodę oycá swego, á
iego.
przychodził lew ábo niedźwiedź y
25. A gdy on ieszcze rozmawiał z porywał hárána z pośrzodku trzódy:
nimi,ukazał sie mąż onbekárt wstę35. Y goniłem ie y biłem ie, y
puiacy imieniem Goliath,Philisthyn, widźiórałem z pászczeki ich: á oni
z Geth, z obozu Philisthynów: y rzucali sie ná mię, y uymowalem
gdy mówił tész słowa, słyszał Da gardła ich, y uduszałem, y zabiiałem
wid.
ie.
24- A wszyscy Izraelczycy, gdy
56. Bo y lwa, y niedźwiedzia za
uyźrzeli męża, ućiekli od oblicza ie biłem ia sługa twóy: á ták będźie
go, boiąc sie go bárzo.
y ten Philisthyńczyk nieobrzezániec,
25. A rzćkł ktoś ieden z Izraelczy iáko ieden z nich. Teraz póydę á
ków: A widźieliżeśćie tego męża, odćymę hańbę ludu: bo cóż to iest
który wychodzi ? .Wychodzi áby urą zá Philisthyn nieobrzezány? który
gał Izraelowi. Męża tedy któryby go śmiał złorzeczyć woysku Bogá ży
zabił ubogaci król bogáctwy wiel wego ?
kimi, y da mu córkę swoię, á dóm
37. Y rzćkł Dawid: Pan który mię
oycá iego uczyni wolnym od poda wyrwał z ręki lwa, y z ręki nietków w Izraelu
dźwiedźia, ten mie wybawi z ręki
26. Y rzćkł Dawid do mężów któ Philisthyná tego. Ý rzekł'Saul do
rzy z nim stali, mówiąc: Co dadzą Dawida: Idź, á Pan nięch z tobą
mężowi, który zábiie Philisthyná będźie.
tego, á odéymie hańbę od Izráelá?
38. Y oblókł Saul Dawida w száty
Bo cóż to zá Philisthyńczyk nieo- swoię, y włożył hełm miedźiany ná
brzezániec, który urągał ufcómBogá głowę iego, y ubrał go w káráżywiącego?
céne.
27. Y powiadał mu lud tęż mowę,
3g. Przypasawszy tedy Dawid
mówiąc: To dadzą mężowi, który miecz iego ná száty swoię, iął ko
sztować ieśliby zbroyno mógł chogo zábiie.
28. Co gdy usłyszał Eliáb brát ie dźić: bo nićmiał zwyczáiu. Y rzćkł
go starszy, gdy on mówił z drugimi, Dawid do Saulá: Niemogę ták chorozgniewał sie ná Dawida, y rzćkł: dźić, bo niemam zwyczáiu. Y zło-'
Po coś przyszedł, á czemuś opuśćił żył ie,
trochę owiéc onych ná puszczy?
40. Y wźiął kiy swóy, który za
Znamći ia pychę twoie, y niecnotę wsze miał w ręku : y obrał sobie pięć
serca twego: boś przyszedł żebyś iasniuśienieczkich kamieni z poto
ka, y włożył ie w torbę pasterską,
wfdźiał bitwę.
29. Y rzćkł Dawid: Cóżem uczy która miał przy sobie, á procę niósł
nił? ózaż to nie iest słowo?
w ręku: y wyszedł przećiw Phili
30. Y ustąpił trochę od niego ku sthynowi.
drugiemu, y rzćkł tęż mowę. Y od
41. Lecz Philisthyn szedł krocząc,
1
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y przybližáiac sie przećiw Dawido
wi, á giermek iego przed nim.
4-2. A gdy Philisthyńczyk weyźrzał, y obaczył Dawida, wzgardził
im. Bo był młódźieńczyk lisowáty,
y piękny ná weyźrzeniu.
45. Y rzókł Philisthyn do Dawida:
Abom ia pies, że ty idziesz do mnie
z kiiem? y przeklinał Philisthyńczyk Dawida przez bogi swoie.
44. Y rzekł do Dawida: Chodź sám
á dam ćiało twoie ptástwu powie
trznemu, y źwierzowi źieinnómu.
45. Y rzekł Dawid do Philisthyná:
Ty idziesz do mnie z mieczem, y z
oszczepem, y z puklerzem, lecz ia
Idę do ćiebie w imię Pána zastępów,
Bogá ufców Izráelowych, który mes
urągał
46. Dźiśia, y da ćię Tan w rękę
moię, y zábiie ćię, y zdóymę głowę
twoię z ćiebie: á dam dźiś śćićrwy
woyská Philisthyńskiógo ptástwu
powietrznemu y źwierzowi ziemne
mu: áby wiedźiała wszytka źiemia,
iż iest Bóg w Izraelu.
47. A żeby doznało wszytko to
zgromadzenie, że nie mieczem, áni
oszczepem wybawia Pan: bo iego
iest woyná,y poda was w ręce nasze.
48. A ták gdy powstał Philisthyn,
y przychodźił y przybliżał sie prze
ćiw Dawidowi, pospieszył sie Da
wid y bieżał ná podkánié przećiw
Philisthynowi.
4g. A śięgnął ręką swą do torby,
y wyiął ieden kamień, y rzućił z
řroce, y w koło záwiódszy uderzył
hilislhyná w czoło, że utknął ka
mień w czele iego, y padł twarzą
swą ná źiemie.
5o. Y wźiął Dawid górę nád Philisthynem procą y kamieniem, y poraźiwszy Philisthyná, zabił go. A gdy
Dawid miecza w ręku niómiał,
5i. Przybiegał, y stanął nád Philisthynem, y wźiął miecz iego,^y do
był go z poszew iego, y zabił go, y
ućiał głowę iego. A widząc Phili
sthynowie, że umarł z nich namocnieyszy, ućiekli.
52.A powstawszy mężowie Izráelscy y Judá, okrzyk uczynili y
gonili Philisthyny,aż przyszli do do
liny, y aż do bram Akkáron, y pa
dali ranni z Pbilislhynów po dródze
Sárúiin aż do Geth, y áz do Akkáron.
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55. A wraęaiąc sie synowie Izrae
lowi z pogoniéy zá Philisthyny, rzu
cili sie ná obóz ich.
54. A Dawid wźiąwszy głowę
Philisthyná, przyniósł ią do Jeruza
lem: á zbroię iego położył w namiećie swoim
55. A onógo czásu, którego widźiał Saul Dawida idącego przećiw
Philisthynowi, rzókł do Abnerá het
mana woyská: Z którego rodu idźie
ten młódźieniec Abnerze? Y rzókł
Ahner: Zywie dusza twoia królu
jeśli wiem.
56. Y rzókł król: Spytay ty, cziy
to syn ten młódźieńczyk.
57. A gdy sie wracał Dawid, za
biwszy Philisthyná, wźiął go Abner,
y przywiódł ji przed Saulá, dźierżącógo w reku głowę Philisthynowe.
58. Y rzókł do niego Saul: Z któ
regoś rodu iest młódźieńcze? Y
rzókł Dawid: Syn sługi twego Izai
Bethlehemczjká ia iestem.

ROZDZIAŁ XVIII.
Dawid z Jonathą uczynił przymie
rze. Saul usłyszawszy co o sobie,
co o Dawidzie mawiano: zruszony
duchem, złym, stara sie zabić Da
wida. A Jlerob córłę. swą, którą iemu miaf dctć, dał i nemu i d Dawido
wi dał Jlichol młodszą.
1. Y stało sie gdy skończył mówić
do Saulá: duszá Jonáthy spoiła sie
z duszą Dawida, y miłował go Jo
nathan iáko dusze swoie.
2. Y wźiął go Śaul dniá onógo, y
niedopuśćił mu żeby sie wrócił do
domu oycá swego.
3. Y uczynił Jonathan z Dawidem
przymierze: bo go miłowałiáko du
szę swoię.
4- Bo zdiął z śiebie Jonathás szatę,
w któréy chodził, y dał ia Dawido. wi, y inné száty swé áž do miecza
y łuka swego, y aż do pásá ryce
rskiego.
5. Wychodził tóż Dawid do wszy
tkiégo do czegokolwiek posyłał go
Saul, y rostropnie sie sprawował: y
postanowił go Saul nád mežmí
wóiennymi,y hył wdzięczny w oczu
wszytkiégo ludu, á nawięcóy w oczu
sług Saul owych:
6. Lecz gdy sie wracał Dawid zá-
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biwszy rhilisthyná, wyszły białegłowy ze wszystkich iniast Izrael
skich przeciw Saulowi królowi,
śpiewaiąc y tańcuiąc,z bębnami we
sela y z gęślami.
7. Y zaczynały białegłowy graiąc
y mówiąc: Poraził Saul tyśiąc, á
Dawid dźieśięć tyśięcy.
8. Y rozgniewał sie Saul bárzo, y
niepodobálá sie w oczach iego tá
mowa: y rzekł: Dáli Dawidow i dźie
śięć tyśięcy, á mnie dáli tyśiąc: cze
góż mu niedostáie, iedno tylko kró
lestwa?
g. Krzywémi tedy oczymá Saul
patrzył ná Dawida od onégo dniá y
ná potym.
10. A po drugim dniu popadł duch
Boży zły Saulá, y prorokował w po
śrzodku domu swego; á Dawid grał
ná árfie ręka swa, iáko ná każdy
dźień: y dźierżał Saul oszczep,
11. Y ćisnal im, rozumieiąc że
mógł przebić Dawida ku śćienie: y
uchylił sie Dawid od oblicza iego
drugi raz.
12. Y bał sie Saul Dawida, przeto
że Pan był z nim, á od niego odstąpił.
13. Y odprawił go Saul od śiebie,
y uczynił go hetmanem nád tyśiącem mężów: y wycbadzał y w cha
dzał przed oczymá ludu.
14- We wszech též drogách swo
ich Dawid rostropnie sie sprawo
wał, á Pan był z nim.
x 15. Widźiał tedy Saul że był bárzo
rostropny, y iął sie go strzedź.
16. Lecz wszytek lud Izraelski y
Judá miłował Dawida: ho on wchodźił y wychodźił przed nimi.
17. Y rzekł Saul do Dawida: Oto
córká moiá starsza Merob, tęć dain
zá żonę: tylko bądź mężem mocnym,'
á sprawuy woyny Pańskie. .Lecz
Saul ták sobie myślił, mówiąc: Nie
chay rt ká moiá nie hędźie ná nim,
ále niech będźie ná nim ręka Thilisthyńska.
18. Y rzekł Dawid do Saulá: Któžem ia, ábo co zá żywot móy, áho co
zá ród oycá mego w Izraelu, żebym
był źięćiem królewskim?
ig. Przyszedł tedy czás kiedy miała
bydź dána Merob córká Saulowá Da
widowi, dáná iest Hádrielowi Moláthczykowi zá żonę.

20. A Michol córká druga Saulo-

wá milowálá Dawidá. Co powiedźiano Saulowi, y miło mu to było.
21. Y rzékl Saul: Dam ia zań, że
mu hędźie ná upad, á niech hędźie
nád nim ręka Philisthynów. Y rzekł
Saul do Dawida: We dwu rzeczach
będźiesz źiećiem moim dźiśia.
22. Y roskazał Saul sługom swo
im: Mówcie Dawidowi iákobych ia
o tym nie wiedźiał, mówiąc: Oto sie
odobasz królowi, y wszyscy słu
ży iego miłuia ćię: Á ták teraz bądź
źięćiem królewskim
20. Y mówili słudzy Saulowi w
uszy Dawidowe wszytkié té słowa.
Y rzekł Dawid: Czy sie wam mała
rzecz widźi bydź źięćiem królew
skim? A iain iest mąż ubogi y chudy.
24. Y odnieśli słudzy Saulowi, mó
wiąc: Tákié słowa mówił Dawid.
25. Y rzekł Saul: Ták rzeczćiedo
Dawidá: Nie potrzebuie król slubin,
ieduo tylko sto odrzézków Philisthyńskich, áby sie stała pomsta nád
nieprzyiaćioły królewskimi. Lecz
Saul myślił podać Dawidá w ręce
Philisthynóm.
26. Y gdy odnieśli słudzy iego Da
widowi słowa, któré był rzekł Saul,
spodobała sie mowá w oczach Da
widowych, áby został źięćiem kró
lewskim.
27. Y po kilku dni wstawszy Da
wid, szedł z inężmi, którzy pod nim
byli, y pobił z Philisthynów dwieśćie mężów, y przyniósł odrzézki
ich, y odliczył ie królowi, áby był
źięćiem iego. Dał mu tedy Saul Michol córkę swa zá żónę.
28. Y baczył Saul, y zrozumiał
że Pan był z Dawidem. Michol též
córká Saulowá miłowała go.
2g. A Saul tym wiecéy iął sie bać
Dawidá: Y stał sie Saul nieprzyja
cielem Dawidowi po wszytkié dni.
3o Y wyciągnęły kśiąźęta Philisthyńskie, á od początku wyćiagnienia ich, rostropniéy sobie poczynał
Dawid, niżli wszyscy słudzy Saulo
wi, y stało sie imię iego bárzo sła
wne.

S

ROZDZIAŁ XIX,
Saul gdy Dawida iawnie zabić
chćiał, Jondtha's rozwiódł mu to y
ubłagały ale gdy zaśprzed nim grał,

KRÓLEWSKIE.
powtore go przćbić chćiał; potym
ućiekt do Samuela, tdmze prorokowdli.
1. Y mówił Saul do Jonáthy syná
swego, y do wszystkich sług swo
ich, áby zabili Dawida. Ale Joná
thás syn Saulów miłował Dawida
bárzo.
2. Y oznaymił Jonáthás Dawido
wi, mówiąc: Szuka Saul oćiec móy
zabić ćię: A przetóż strzeż sie pro
szę ráno, á zátáisz sie y skryiesz.
5. A ia wyszedszy stanę podle oycá
mego ná polu gdziekolwiek będźiesz:
y ia będę mówił o tobie do oycá me
go: á cokolwiek pobaczę, to oznaymię tobie.
4- A ták mówił Jonáthás o Dawi
dzie dobrze do oycá swego Saula, y
rzćkł do niego: Nie grzćsz królu
przećiwko słudze twemu Dawidowi,
boć nic niewinien, á sprawy iego
sąć bárzo pożyteczne.
5. Y położył duszę swą w ręce
swéy, y zabił 1’hilisthyná, y uczynił
Pan zbawienie wielkie wszćinu
Izraelowi: widziałeś y byłej rad.
Czemuż tedy grzeszysz przećiw krwi
niewinnéy, zábiiáiac Dawidá, który
iest bez winy?
6. Co gdy usłyszał Saul, ubłagany
słowy Jonáthy przyśiągł: ZywiePan,
że nie będźie zábit.
7. Wezwał tedy Jonáthás Dawida,
y oznaymił mu wszystkie te słowa:
y przywiódł Jonáthás Dawida do
Saula, y był przed nim iáko był
wczorá y dźiś trzeći dźień.
8. Ale woyná zaśię sie wszczęła:
y wyćiągnawszy Dawid, walczył
przećiw Philisthynóm: y poraził ie
porażką wielką, y ućiekli przed ob
liczem iego.
9. Y popadł duch zły Pański Saula,
á śiedźiał w domu swym, y dźierżał
oszczep: á Dawid grał ná áríie ręką
swą.
10. Y chćiał Saul przebić Dawida
oszczepem ku śćienie, ále sie Da
wid umknął przed obliczem Saula:
á oszczep bez urazu utknął w śćie
nie, á Dawid ućiekł, y zachował sie
nocy onéy.
11. Posłał tedy Saul drabanty swé
do domu Dawidowego, áby go strze
gli y był zábit rano. Co gdy Dawi
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dowi powiedziała Michol żona iego,
mówiąc: Ieśli sie téy nocy nie schro
nisz, iutro umrzesz:
12. Spuściła go oknem: á on uszedł
y ućiekł, y zachowań iest.
13. Y wźiełaMichol podobieństwo
człowiecze, y położyła ie ná łożu, á
skore śierśćistą koźią położyła u
głowy iego, y przykryła ią sza
tami.
14- A Saul posłał sługi, áby po
rwali Dawida: y odpowiedziano że
choruie.
15. Y zaśię posłał Saul posły áby
oglądali Dawida mówiąc: Przynieśćie go do mnie ná łożu, áby był
zábit.
16. A gdy posłowie przyszli, náleźiono podobieństwo ná łożu, á skórá
koźia u głowy iego
17. Y rzekł Saul doMichol: Cze
muś mię ták oszukała, y wypuśćiłaś
nieprzyiaćiela mego áby ućiekł? Y
odpowiedźiała Michol Saulowi: Iż
on mówił mi: Puść mię, ináczéy zá
biie ćię.
18. A Dawid ućiekszy zachowań
iest, y przyszedł do Samuela do Rámátha, y oznaymił mu wszystko co
mu uczynił Saul: y poszli on y Sámuel, y mieszkali w Náioth.
19. Y powiedźiano Saulowi od
mówiących: Oto Dawid w Náioth
w Rámáthá.
20. Y posłał Saul sługi, aby por
wali Dawida: którzy gdy uyźrzeli
gromadę Proroków prorokuiącycb,
y Samuela stoiącćgo nád nimi, przy
szedł též ná nie Duch Pański, y ięli
tćż sami prorokować,
21. Co gdy powiedźiano Saulowi,
posłał y drugie posłańce: y oni tćż
prorokowáli. Y znowu posłał Saul
trzećić posłańce, którzy tćż sami
prorokowáli. Y rozgniewany gnie
wem Saul,
22. Poszedł též sam do Rámáthá,
y przyszedł aż do studnie wielkiéy,
która iest w Socho, y spytał sie
y rzćkł: Ná którym mieyscu są Sa
muel y Dawid? Y powiedźiano inu :
Oto są w Náioth w Rámáthá,
23. Y szedł do Náioth w Rámáthá, y przyszedł tćż nań Duch Pań
ski, á szedł idąc y prorokował, áž
przyszedł do Náioth w Rámáthá.
24. Y zewlókł tćż y sam száty
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swé, y prorokował z drugimi przed wość iest we mnie, ty mię zábiy, á
Samuelem, y padał nagi przez cały do oycá twego nie wódź mię.
on dźień y noc, skąd y wyszła przy
9. Y rzókł Jonáthas: Boże ćię te
powieść: Azaź y Saul między Pro- go uchoway: áni bowiem bydź mo
że, żebychći, ieśli pewnie poznam
roki?
że sie dopełniła złość oycá mego
ROZDZIAŁ XX.
przećiw tobie, nie oznajmił.
10. Y odpowiedźiał Dáwid do Jo
Jondthas powtórzywszy przymie
náthy:
Któż mi odniesie ieślibyć snąć
rze z Dawidem, usilnie u oycdprzeodpowiedźiał
oćiec twóy o mnie co
iedndć gniew Dawidowi, lecz prozno:
przednie ^o ićdndk z ręku iego zna przykro?
11. Y rzókł Jonáthas do Dawida:
kiem. trzech strzał wyswobodził.
Pódź á wynidźmy precz w pole. A
1. Ale Dawid ućiekł z Náioth, któ gdy wyszli obá w pole,
ra iest w Rámátha, y przyszedszy
12. Rzókł Jonáthas do Dawida:
mówił przed Jonathą: Cóżem uczy Panie Boże Izráelów, ieśli sie wy
nił? co zá nieprawość moiá, á co zá wiem woléy oycá mego iutro ábo
grzéch móy przećiw oycu twemu, po iutrze : á będźie co dobrego o
że szuka dusze moiéy ?
Daw idźie, á nie poślę zárazem do
2. Który mu rzekł: Uchoway Bo ćiebie, á nie oznaymięć,
że, nie umrzesz: bo nie uczyni oćiec
13. To niech uczyni Tan Jonaćie,
móy nic wielkiego ábo małego, aż y to niech przyczyni. Ale ieśliby
mi piérwéy oznáymi: téy tedy tylko złość oycá mego przećię trwała prze
mowy oćiec móy zataił przedemną: ćiw tobie, odkryię ucho twoie y pu
żadną miarą to nie będźie.
szczę ćię że póydźiesz z pokoiem, á
3. Y zaśię przyśiągł Dawidowi. A
Pan będźie z tobą, iáko był z oyon rzekł: Wić zaiste oćiec twóy, cem moim.
żem nalazł łaskę w oczu twoich, y
14- A będęli żyw, uczynisz náderzecze : Niech o tym niewié Joná- mną miłośierdźie Pańskie: á ieśli
thas, by sie snąć nie frasował. Y o- umrę,
wszem żywię Pan, y żywię dusza
15. Nie oddalisz miłośierdźia twe
twoiá, że iednym tylko, že ták rze go od domu mego aż na wieki, kie
kę, stopniem ia y śmierć dźielimy dy, wj korzeni Pan nieprzyiaćioły
Dawidowe każdego z źiemie, niech
sie.
4- Y rzókł Jonathás do Dawida: zgładzi Jonáthe z domu iego, á niech
Cokolwiek mi rzecze duszá twoiá, Pan szuka z ręki nieprzyiaćiół Da
uczynię tobie.
widowych.
5. Y rzekł Dawid do Jonáthy: Oto
16. Y uczynił Jonáthas przymie
iutro iest nów miesiąca, á ia wedle rze z domem Dawidowym: Y szu
obyczáiu zwykłem śiedźieć podle kał Pan z ręki nieprzyiaćiół Da
królá ábym iadł, puść mię tedy że wida.
sie skryię ná polu aż do wieczora
17. Y przydał Jonáthas przyśiądz
Dawidowi, przeto że go miłował:
dniá trzećiógo.
bo iáko duszę swoie ták go miłował.
6. Ieśli patrząc oćiec twóy bę
18. Y rzekł mu Jonáthas: lutro
dźie sie pytał o mnie, odpowiesz
mu: Frośił piię Dawid áby szedł iest nów kśiężyća, á będą sie o tobie
prędko do Bethlehem miástá swégo: pytać:
19. Bo o mieyscu twoim będą sie
bo tám są ofiáry uroczyste wszytkim
pytać aż do dniá trzećiógo. A ták
z pokolenia iego.
7. Ieśli rzecze, dobrze: pokóy bę pójdźiesz prędko, y prziydźiesz ná
dźie słudze twemu. Ale ieśli sie ro mieysce gdźie sie kryć masz w dźień,
zgniewa, wiedz iż sie dopełniła złość którégo sie godźi robić, á będźiesz
śiedźiał u kamienia, któremu imię
iego.
8 A ták uczyń miłośierdźie nád Ezel.
sługa twym : gdyżeś chćiał abych
20. A ia wystrzelę trzy strzały
przymierze Pańskie, ia slugá twóy, podle niego, á strzelę řákoby ćwi
z tobą uczynił: ále ieśli iáka niepra cząc sie do celu.

KRÓLEWSKIE.

21. Poślę též y chłopca , mówiąc
mu: Idź á przynieś mi strzały.
22. Ieśli rzekę chłopcu: Oto strza
ły przed tobą są, weźmi ie: ty przydź
do mnie, bo iest pokóy tobie, á nic
niémász złego, żywię Fan. Lecz ieśli
ták rzekę chłopcu : Oto strzały zá
tobą są; idź w pokoiu, bo ćię Pan
wypuścił.
23. A o słowie któreśmy mówili
ia y ty, niechay będźie Pan między
mną á tobą áž ná wieki.
$4 Skrył sie tedy Dawid ná polu,
y przyszedł nów księżyca, y siadł
król do stołu áby iadł chléb.
2Ó. A gdy usiadł król ná stolicy
swéy, (według obyczáiu) która by
ła przy śćienie, powstał Jonáthás, y
śiadł Abner z boku Saulowi, y zo
stało próżne mieysce Dawidowe.
26. Y nie rzćkł Saul nic onégo
dniá: bo rnyślił że mu sie podobno
przydało nie bydź czystym, áni oczyśćionyin.
27. A gdy przyszedł wtóry dźićń
po nowiu, zaś zostało próżne miey
sce Dawidowe. Y rzékl Saul do Jo
náthy syná swégo: Czemu nie przy
szedł syn lzai áni wczorá áni dźiś
ieść?
28. Odpowiedźiał Jonáthás Saulo
wi: Prośił mię uśilnie, áby szedł do
Bethlehem.
29. Y rzćkł: Puść mię, bo ofiárá
uroczysta iest w mieście, ieden z
braćićy moićy wezwał mię: á ták
teraz ieślim nalazł łaskę w oczu
twoich, pójdę prędko a oglądam
braćia moię. Dla tćy przyczyny nie
przyszedł do stołu królewskiego.
30. Y rozgniewawszy sie Saul ná
Jonáthe, rzćkł mu: Synu niewiasty
chłopa do śiebie ćiągnącćy, áza nie
wiém, że miłuiesz syná lzai ná hań
bę twoię, y ná hańbę sromotnćy
mátki twoiéy?
31. Bo przez wszytek czás, póki
syn lzai będźie żył ná źiemi, nie
umocnisz sie ty, áni królestwo two
ie. A ták iuż teraz pośli, á przywićdź go do innie: bo iest synem
śmierći.
32. A odpowiadając Jonáthás Sau
lowi oycu swemu, rzćkł: Przecz
ma umrzeć co uczynił?
35. Y porwał Saul oszczep áby go
przebił. Y zrozumiał Jonáthás że

postanowiono było od oycá iego áby
zabił Dawida.
v
34 Wstał tedy Jonáthás od stołu
w gniewie zapalczywośći, y nie iadł
chleba wtórégo dniá nowego księ
życa. Bo sie frasował o Dawida, dla
tego że go był zawstjdźił oćiec iego.
35. A gdy było ráno, przyszedł
Jonáthás ná pole według woléy Dawidowćy, y chłopiec mały z nim.
36. Y rzćkł do chłopca swégo:
Idź, á przynieś mi strzały, któré
wystrzelam. A gdy chłopiec bieżał,
wystrzelił drugą strzałę zá chłopca.
37. Przyszedł tedy chłopiec ná
mieysce strzały, którą był wystrzelił
Jonáthás: y zawołał Jonáthás zá
chłopcem, y rzćkł: Oto tám dáléy
zá tobą iest strzała.
58. Y zás zawołał Jonáthás zá
chłopięćiem, mówiąc: Spiesz sie ry
chło, nie stóy. Tedy pozbierało chło
pię Jonáthy strzały, y przyniosło do
pána swego:
5g. A co sie dźiało zgoła niewiedźiał. Bo tylko Jonáthás á Dawid
rzecz wiedźićli.
40. Dał tedy Jonáthás oręże swé
chłopcu, y rzćkł mu: Idź á zanieś
do miástá.
41. A gdy odszedł chłopiec, wstał
Dawid z mieyscá, któré patrzyło ná
południe: y padszy twarza ná zie
mię, pokłonił sie trzeći kroć: y po
całowawszy ieden drugiego, płakali
pospołu, á wiecćy Dawid.
42. Y rzékl Jonáthás do Dawida:
Idź w pokoiu: cośmy przyśięgli obá
ná imię Pańskie, mówiąc: Pan niech
będźie między mną y tobą, y mię
dzy naśieniem moim y nasieniem
twoim áž ná wieki.
45. Y wstał Dawid y odszedł: ále
y Jonáthás wszedł do miasta.

ROZDZIAŁ XXI.
Dawid uchodząc Saulowi, przyszedł do^Nobe. ji będąc głodny, chleb
poświęcony iadł, Który mu dał Kapłan
ylchimelech: y miecz Goliaszow. Po
tym ućiekł do ^lchis Króla GetheysKićgo, gdźie sie zmyślił bydź szalonym,
1. Y Dawid przyszedł do Nobe do
Achimelechá kapłana: y zdumiał sie
Achimelech, dla tego, że przyszedł
Dawid.
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2. Y rzekł mu: Czemuś ty sam á
nikogo nie masz z sobą. Y rzekł
Dawid do Achimelechá kapłana :
król mi przykazał mówę, y rzekł:
Żaden niech niewié rzeczy, dla któ
ryś posłany ode mnie y iakiemći dał
przykazanie: bo y z sługami zmó
wiłem sie ná ono y ná ono mieysce.
5. A ták teraz maszli co do ręku,
ábo z pięcioro chleba day mi, ábo
cokolwiek naydźiesz.
4- A odpowiedáiac kapłan Dawi
dowi, rzékl mu: Niémam chleba po
spolitego do ręki, iedno tylko chléb
święty: ieśli czyśći sa służebnicy á
zwłaszcza od niewiast?
5. Y odpowiedźiał Dawid kapłano
wi, y rzekł mu : Zaiste, ieśli idzie
o niewiasty: strzymaliśmy sie od
wczorajszego y dźiś trzećićgo dniá,
kiedyśmy wychodzili y były naczénia służebników święte, aleć tá drógá zmazána iest, wszakże y tá dźi
śia poświęcona będźie w naczeniach.
6. A ták dał mu kapłan chléb po
święcony: bo nie było tám chleba,
iedno tylko chleby pokładne, któré
były wźiętć od ohlicznośći Fańskiey
áby położono chleby ciepłe.
7. A był tám ieden mąż z sług
Saul owych onégo dniá wewnątrz
rzybytku Pańskim : á imię iego
'oég Idumeyczyk, namožniéyszy z
pástérzów Saulowych.
8. Y rzekł Dawid do Achimele
chá: Maszli tu ná dorędźiu oszczep
á' o miecz? ho mieczá mego y oręża
m *go nie wźiąłem z sobą. Bo mowa
królewska przynaglała. »
9. Y rzekł kapłan: Oto tu miecz
Goliathá Philisthyná, któregoś zabił
w dolinie Therebinthu, uwiniony
w płaszcz zá Ephod, chceszli ten
wźiąć, weźmi : bo prócz tego niemász tu innego. Y rzekł Dawid: Yie
masz drugiego podobnego ternu, day
mi go.
10. Wstał tedy Dawid, y ućiekł
onégo dniá przed Saulem: y przy
szedł do Achis królá Geth.
11. Y rzékli słudzy Achis do nie
go, gdy uyźrzełi Dawidá: Aza nie
ten iest Dawid król źiemie ? Ažaž
nie temu śpiewano w tańcach,
mówiąc: Foraźił Saul tyśiąc, á Da
wid dźieśięć tyśięcy?

E

12. Y wźiął Dawid mówy oné w
serce swé, y zlękł sie bárzo od obli
cza Achis królá Geth.
13. Y odmienił usta swoię przed
nimi, y upadał między rękoma ich:
y tłukł sie o drzwi u forty , y zśćiekały śliny iego ná brodę.
14- Y rzekł Achis do sług swoich:
Widźieliśćie człowieka szalonego:
czeinużeśćie go do mnie przywiedli?
15. Czyli nam schodzi ná szalo
nych żeśćie przywiedli áby szalał
Srzedemną? á więc ten ma wniść
o domu mego?

ROZDZIAŁ XXII.
Dawid przyiąwszy' ku sobie Judit
nie mdło, w iaskini Odotld, z tąd sie
wyprawi/ do króla Modbskiégo, z
tąd zd radą proroka Gad wrócił sie
do źiemie Judskiéy: d Saul wszystlde
kdpłdny przez Doegd kazał wybić,
prócz adbidtdrd, który ućiekł do Da
wida.

1. Poszedł tedy Dawid z 011 ad, y
uszedł do iáskinie Odallam. Co usły
szawszy braćia iego, y wszystek
dóm oycá iego, przyszli tám do nie
go2. Y zeszli sie do niego wszyscy,
którzy byli utrapieni, y którzy sie
byli zadłużyli, y w gorzkośći sercá:
y został ich kśiążęćiein, á było ich
przy nim około czterzech set mę
żów.
3 Y poszedł Dawid z onad do Másphá, która iest Moáb : y rzekł do
królá Moáb: Niechay pomieszKa,
proszę, oćiec móy y málká moiá
z wámi,áž sie dowiem co zemnąBóg
uczyni.
4. Y zostawił ie przed obliczem
królá Moáb, y mieszkali u niego po
wszytkié dni, których Dawid był
ná zamku.
5. Y rzekł Gad prorok do Dawidá:
Nie mieszkay ná zamku , iédz á
ćiągni do źiemie Judá Y iáchal Da
wid y przyszedł do lásá lláreth.
6. Y usłyszał Saul, że sie ukazał
Dawid y mężowie, którzy z nim by
li. A Saul gdy mieszkał w Gabáá, y
był w gáiu, który iest w Rámá, trzy
mając oszczep w ręce, á wszyscy
słudzy iego stali około niego:

7. Rrzekł do sług swych, którzy
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słudzy królewscy rak swoich po
dnieść ná kaplany Pańskie.
18. Y rzókł król Doegowi: Obróć
sie ty, á rzuć sie ná kapłany. Y obroćiwszy sie Doóg Idumeyczyk ta
rgnął sie ná kaplany, y zá mordo wał
dniá onégo ośmdźieśiąt y pięć mę
żów ubranych w ephod lniany.
19. A Nobe miásto kapłańskie poraźił pászczéka miecza, męże, y nie
wiasty, y dźiatki, y ssace, y wołu, y
osła, y owcę pászczéka miecza.
20. Lecz uszedszy ieden syn Achi
melechá syná Achitob , któremu
imię było Abiálhár, u ciekł do Da
wida, *
21. Y oznavmił mu, że Saul pobil
kapłany Pańskie.
22. Y rzekł Dawid Abiáthárowi:
Wiedźiałem onógo dniá gdy tám
był Doég Idumeyczyk, że pewnie
miał powiedźieć Saulowi: lam iest
winien śmierći wszystkich dusz
oycá twego.
23. Mieszkay ze mna, niebóy sie:
Ieśli kto będźie szukał dusze moiéy,
będźie szukał y dusze twoiéy y bę
dźiesz przy mnie zachowań.

KRÓLEWSKIE.

przy nim stali: Słuchayćie teraz sy
nowie Jemini: izali wszytkim wam
da syn Izái polá y winnice, y wszy
stkich was poczyni tyśiączniki y
setni ki:
8. Żeśćie sie wszyscy sprzysięgli
przećiwko mnie, á niémász tégo
ktoby mi oznaymił, zwłaszcza gdyż
y syn móy przymierze uczynił z sy
nem Izai? Niémász ktoby sie mnie
z was użalił, áni ktoby mi oznay
mił: przeto że podburzył syn móy
sługę mégo przećiwko mnie, który
czyha ná mię áž po dźiś dźień.
9 A odpowiádaiac Doég Idumeyczyk, który Stał, á był pierwszy mię
dzy sługami Saulowymi: Widźiałem, pry, syná Izai wNobeuAchimelechá syná Achilob kapłana:
10. Który sie radził zá nim Páná,
y dał mu strawy: ále y miecz Goliatbá Philisthyúczyká dał mu.
n. Posłał tedy król áby przyzwa
no Achimelechá kapłana syná Acbitob, y wszytek dóm oycá iego, ka
płanów, którzy byli w Nobe, którzy
wszyscy przyszli do królá.
12. Y rzókł Saul do Achimelechá:
Słuchay sypu Achitob. A on odpo
wiedźiał: Owóm ia panie.
13. Y rzekł do niego Saul: Czemuśćie sie sprzysięgli ná mię, ty y syn
Izai, y dałeś mu chleba y miecz, y
radziłeś sie zá nim Bogá, áby po
wstał
1 • / I ná
• Z* mie< zdrayca
J C bedac
tC aż do
dnia
dźiśieyszćgoi
14- Y odpowiedaiąc Achimelech
królowi rzókł: A któż ze wszech
sług twoich wierny iáko Dawid, y
zięć królewski, y idący ná roskazánié twoie, y zacny w domu twoi m?
15. Azam dźiś począł radzić sie
on Bogá? Uchoway mię Boże: Niech
sie nie domniómawa król ná sługę
sw ego tákowéy rzeczy we wszytkim
domu oycá mégo: ho niewiedźiał
sługą twóy o tóy sprawie nie, ábo
małego ábo wielkiego.
16. Y rzókł król: Śmiercią umrzesz Achimelechu ty y wszytek
dóm oycá twego.
17. Y rzókł król sługom, którzy
stali około niego: Obróććie sie, á po
biyćie kapłany Pańskie: bo ręka ich
iest z Dawidem: wiedząc że ućiekał
á nie oznaymili mi. Lecz niechćieli

ROZDZIAŁ

XXIII.

Idłio Daipld ratował miasta Ceylti,
ale Sąul go przednie szuka/: Jondtha ć tészył Dawiddf d Dawid uszedł
ndsadzek zdrddnych Saulowych*
1. Y powiedźiano Dawidowi, mó
wiąc: Oto Philisthynowie dobywáia
Ceyle, y plóndruią gumna.
2. Radźił sie tedy Dawid Pána,
mówiąc: Manili iśdź á poróźić té
Philisthyny? Y rzókł Pan do Da
wida: Idź, á poraźisz Philisthyny, y
Ceyle wybawisz.
3. Y rzekli njężowie, którzy byli
z Dawidem, do niego: Oto my tu w
Judzkióy źiemi będąc, boimy sie: á
cóż wiecéy ieśli póydźiem do Ceyle
ku woyskóin Philisthyńskim?
4. Znowu tedy Dawid radził sie
Páná. Który odpowiádaiac, rzókł
mu: Wstań á idź do Ceyle, bo ia dam
Philisthyny w rękę twoie.
5. Poszedł tedy Dawid, y mężowie
iego do Ceyli, y walczył z Philisthy
ny, y zapędźił bydła ich, y poraził
ie porażką wielka: v wybawił Da
wid inieszczány Ceyle.
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6. Lecz ná on czás gdy uciekał
Abiáthár syn Achimelechów do
Dawidá do Ceyle,przyszedł był maiąc
z sobą ephod.
7. 1 powiedźiano Saulowi że Da
wid wszedł do Ceyle: y rzćkł Saul:
Dał go B óg w ręce moie, y zawarty
iest wszedszy do miástá, w którym
są bramy y zamki.
8. Y przykazał Saul wszytkiému
ludu, áby szli ná woynę do Ceyle: y
obiegli Dawida y lud iego.
9. Czego gdy sie Dawid dowie
dział, iż mu Saul potáiemnie zlé
gotował, rzćkł do Abiáthárá kapła
na: Przyłóż ephod.
10. Y rzćkł Dawid: Panie Boże
Izráelów, słyszał tę wieść sługa
twóy, że Saul gotuie sie przyśdź do
Ceyle, áby zburzył miásto dla mnie.
11. Wydadząli mnie mężowie Ceyli w ręce iego? á przyiedźieli Saul
iáko słyszał sługa twóy? Tanie Boże
Izráelów oznáyini słudze twemu. Y
rzekł Pan: Przyiedźie.
12. Y rzekł Dawid: Wydadząli
mię mężowie Ceyli y męże, którzy
zemną są, w řece Saulowé? Y rzćkł
Pan: Wydadzą.
13. Wstał tedy Dawid y mężowie
iego około sześći set, y wyszedszy
z Ceyle, y tu y owdzie sie tułali nie
pewni, y powiedźiano Saulowi, że
ućiekł Dawid z Ceyle, y uszedł: prze
łóż zaniechał wyiachać.
14- A Dawid mieszkał ná puszczy
po mieyscách mocnych, y mieszkał
ná górze puszczy Ziph, ná górze ćiemnćy, wszakże go Saul szukał po
wszytkié dni: y nie dał go Bóg w rę
ce iego.
15. Y uyźrzał Dawid, że wyszedł
Saul szukać dusze iego. A Dawid
był ná puszczy Ziph w leśie.
16. Y wstał Jonáthás syn Saulów
y szedł do Dawidá do lásá, y pośilił
ręce iego w Bogu, y rzekł mu.
17. INiebóy sie: bo ćię nie naydźie
ręka Saulá oycá mégo, á ty królo
wać będźiesz nád Izraelem, áia bę
dę wtóry po tobie: lecz y Saul oćiec
móy o tym wić.
18. A ták postanowili obá przy
mierze przed Tánem: y mieszkał Da
wid w leśie, á Jonáthás wrócił sie
do domu swego,
19. Y

wstąpili Zipheyczycy do

Saula w Gábáá, mówiąc: Aza oto
Dawid nie kryie sie u nas po miey
scách bespiecznych lásu ná pagórku
lláchilá, która iest po práwéy stro
nie puszczy?
20. A ták teraz iáko pragnęła du
szá twoiá żebyś ziachał, zićdź, á na
sza będźie podać go w ręce króle
wskie.
21. Y rzćkł Saul: Błogosławieniśćie wy od Pána, iżeśćie sie mnie
użalili.
22. A ták idźćie, proszę, á gotuyćie pilniéy, y czyńćie dwornićy, y
wyszpieguyćie mieysce gdźie iest no
ga iego, ábo kto go tám wiaźiał: bo
myśli o mnie, że nań chytrze sie za
sadzam.
20. Wypátrzciész á obaczćie wszy
tkié iámy iego, w których sie tái: á
wróććie sie do mnie ná pewną rzecz,
że póydę z wámi: á choćby sie tćż
skrył w źiemie, będę go szukał we
wszytkich tyśiącach Judzkich.
24- A oni wstawszy, poszli do
Ziph przed Saulem: á Dawid y mę
żowie iego byli ná puszczy Máon
ná polách po práwéy Jesimon.
25. Jáchal tedy Saul y towarzysze
iego szukać go: lecz dano znać Da
widowi^ natychmiast stąpił ná ska
łę, y mieszkał w puszczy Máon : Co
gdy usłyszał Saul, gonił Dawidá ná
puszczy Máon.
26. Y iáchal Saul po boku góry z
iednéy strony: á Dawid y mężowie
iego byli z boku góry po drugi ćy
stronie: y iuż był Dawid zwątpił że
by mógł uyśdź przed obliczem Sau
lá : A ták Saul y mężowie iego ná
kształt wieńca obtoczyli Dawidá y
męże iego, áby ie poimáli.
27. Y przybieżał poseł do Saula
mówiąc : Pospiesz sie, á przyićdź,
bo Philisthynowie wtargnęli w źiemię.
28. A ták wrróćił sie Saul przesta
wszy gónić Dawidá, y ciągnął prze
ćiw Philisthynóm, y dla tego na
zwali ono mieysce skałą rozłączaiącą.
ROZDZIAŁ XXIV.

Dawid kryiąc sie w puszczey Engaddy, urżnął kray płaszcza Saulowégo: y od zabićia go wybawił. Prze

KRÓLEWSKIE.

to Saul uznawszy sie, d bacząc, ze
iuz Dawid miał Itrolowdć zd wolą
Bożą: wźiąwszy od niego przysięgę
poiédnal sie z nim, aby y potomstwa
iégo nie wygładził.

1. Y wyćiagnął Dawid z onąd : y
mieś zkal ná inieyscách bespiecznych
Engáddy.
2. A gdy sie wróćił Saul od pogo
ni zá Philisthyny, powiedźiano mu,
rzekąc: Oto Dawid iest ná puszczy
Engáddy.
3. A ták wźiąwszy Saul trzy ty
śiące mężów przebranych ze wszy
stkiego Izraela, poszedł szukać Da
widá y mężów iego, y po naprzykrszych skałach, po których iedno
dzikie kozy mogą chodzić.
4. Y pYzyćiagnął ku chlewom 0wczyin, któré sie natrafiły idącemu,
á była tam iáskiniá,do któréy wszedł
Saul ná potrzeby przyrodzone: á
Dawid -y mężowie iego taili sie we
wnętrznćy częśći iáskini.
5. Y rzekli słudzy Dawidowi do
niego: Oto dźień, o którym Pan mó
wił do ćiebie: la dam w ręce twé
nieprzyjaciela twego, żebyś mu uczynił iáko sie będźie podobało w
oczach twych. Wstał tedy Dawid, y
urżnął poćichu kray płaszcza Sau1 owego.
6. Potym uderzyło Dawidá serce
iego, przeto że urżnął kray płaszcza
Saulowégo.
7. Y rzekł do mężów swoich:
Niech mi będźie miłośćiw Pan, że
bym nie uczynił téy rzeczy pánu
memu pomazańcowi Pańskiemu,
żebym miał śćiągnąć nań rękę
moię , ponieważ iest pomazaniec
Pański.
8. Y przelomił Dawid męże swé
mowami, y nie dopuśćiłim powstać
ná Saulá: á Saul wstawszy z iáskinié, szedł zaczętą drógą.
9. Potym wstał y Dawid zá nim:
á wyszedszy z iáskinié zawołał zá
Saulem, mówiąc: Pánie móy królu.
Y obeyźrzał sie Saul nazad : á Da
wid schyliwszy sie twarzą ku źie
mi, pokłonił sie,
10. Y rzékl do Saulá: Czemu słu
chasz słów ludźi mówiących: Da
wid szuka złego przećiw tobie?
11

Oto dźiś widziały oczy twoie,

że mi ćię Pan dał w rękę moię w
iáskini: y myśliłem ćię zabić, aleć
przepuściło oko moie, bom rzekł:
Nie śćiągnę ręki ná páná mego, bo
iest pomazaniec Pański.
12. Y owszem oycze moy, obácz,
y poznay kray płaszcza twego w
ręce moiéy: żeć gdym urzynal ko
niec płaszcza twégo, niecbćiałem
śćiągnąć ręki moiéy ná ćię. Poznay
á obácz, żeć nie masz w ręce moiéy
złości, áni nieprawośći, ánim zgrze
szył przećiw tobie : á ty godźisz ná
duszę moię, abyś ią odiął.
13. Niech rozsądźi Pan między
mną á tobą, á niech sie krzywdy
moiéy Pan pomśći nád tobą: á ręka
moiá niech nie będźie ná tobie.
14. Iáko y w stáréy przypowieśći
mówią: Od niezbożnych wynidźie
niezbożność: á ták ręka moiá niech
nie będźie ná tobie.
15. Kogóż przeszláduiesz , królu
Izraelski, kogo przeszláduiesz? Psá
zdechłego przeszláduiesz, á pchłę
iednę.
16. Niech Pan bedźie sedźim, á
niech rozsądźi między mną á tobą :
á niech obaczy y osądźi sprawę mo
ię, á niech mię wyrwie z ręki two
iéy.
17. A gdy skończył Dawid mó
wiąc mowy tákié do Saulá, rzékl
Saul: A twóyże to głos Dawidźie sy
nu móy? y podniósł Saul swóy głos
y płakał:
18. Y rzékldo Dawidá: Spráwiedliwszyś ty iest niżli ia: boś ty mnie
oddał dobré, á iam tobie złym oddał.
19. Tyś też dźiś okazał coś mi do
brego uczynił: iáko mię dał Pan w
rękę twoie, á nie zabiłeś mię.
20. Bo któż gdy naydźie nieprzyiaćiela swego wypuśći go ná drógę
dobrą ? Ale Pan niechayći odda na
grodę tę zá to coś mi dźiś uczynił.
21. A teraz iż wiem, że pewnie
masz królować, y będźiesz miął W
ręce swéy królestwo Izraelskie :
22. Przyśięż mi przez Páná, że nie
wygładźisz potomstwá mego po
mnie, á nie wytraćisz imienia mego
z domu oycá mego.
23. Y przyśiągł Dawid Saulowi.
Odszedł tedy Saul do domu swego :
á Dawid y mężowie iego wstąpili
ná mieyscá przespiecznieyszé.

298

KSIĘGI PIERWSZE
11. Więc ia wezmę chléb móy y
ROZDZIAŁ XXV.

Sdmueld gdy umarł płaczą , Da
wid rozgniewał sie nd Ndbdld prze
głupią odpowiedź iego, dle ylbigail
zond iego ąkróćiłd gniew iégq, którą
po śmierci Ndbdld poiął Dawid. ^4
Saul Michol córkę swą wydal zd
Fhdltd.
1. A Samuel umarł, y zebrał sie
wszystek Izrael, y płakali go y pogrzébli go w domu iego w Ramáthá.
2. A powstawszy Dawid poszedł
ná puszcza Phárán. Lecz mąż nie
który był ná puszczy Máon, á máietność iego w Karmelu, á człowiek
on bárzo wielki: y miał owiec trzy
tyśiące, y tysiąc kóz: y trafiło sieże
strzyżono trzodę iego w Karmelu.
5. A imię męża onego było Nábál:
á imię żony iego Abigáil. A była to
niewiasta bárzo mądra y piękna: ále
mąż iéy był nie użyty bárzo, zły y
złośliwy: á był z narodu Káleb.
4 A gdy usłyszał Dawid ná pu
szczy że strzygi Nábál trzodę swoie,
5. Posłał dźieśiąći młodzieńców,
y rzekł im : Idźcie do Karmelu, á
prziydźiećie do Nabálá y pozdrówićie
go imieniem moim spokoynie.
6. Y rzćczećie: Niechay będźie
bráciéy móiéy y tobie pokóy, y do
mowi twému pokóy, y wszystkim
rzeczam, które masz, niech będźie
pokóy.
7. Słyszałem że strzygą pástérze
twoi,którzy byli z námi ná puszczy:
nigdyśmy im przykrymi nie byli, y
nigdy nie ubyło im nic z trzódy,
przez wszytek czás, którégo byli
z námi w Karmelu.
8. Zopytay sług twoich, á powiedząć: Przełóż teraz niech naydą słu
żebnicy twoi łaskę w oczu twoich:
bośmy w dobry dźień przyszli, co
kolwiek naydźie ręka twoiá day słu
żebnikom twoim, y synowi twemu
Dawidowi.
9. A gdy przyszli słudzy Dawido
wi, mówili do Nabálá wszytkié te
słowa imieniem Dawidowym : y umilkneli.'
10. A odpowiedaiąc N-sługóm
Dawidowym rzekł: Co iest Dawid?
y co iest Izái ? dźiś sie namnożyło
sług, którzy ućiekaią od panów
swoich.

wódę moię, y mięso bydła, którém
pobił dla postrzyłników moich , á
dam mężóin, których niewiem zkąd
są:
12. A ták odeszli słudzy Dawido
wi drógą swą, y wróćiwszy sie przy
szli y powiedzieli mu wszystkié
słowa, któré był rzekł.
13. Rzekł tedy Dawid sługóm
swoim: Przypász każdy miecz swóy
Y przýpasáli wszyscy miecze swoie,
przypasał też y Dawid miecz swóy:
y szli zá Dawidem iákmiarz cztery
stá mężów: á dwieście zostało przy
rzeczach.
•
14- Y powiedźiał Abigáil zenie
Nábálowéy ieden sługa iéy, rzekąc:
Oto Dawid przysłał posłańce z pu
szczy, áby błogosławili Pánu na
szemu, á niechęć im pokazał.
15. Ludźie ći dosyć nam dobrzy
byli, y nie przykrzyli sie nam : y
nigdy nam nic nie zginęło przez
wszytek czás pókiśmy z nimi byli
ná puszczy :
16. Byli nam miásto muru ták w
nocy iáko y we dnie, po wszystkié
dni pokiśmy paśli przy nich trzó
dy17. Przeto obácz á rozmyśl sie co
masz uczynić: boć sie dopełniłń
złość ná męża twégo,y ná dóm twóy,
á on iest syn Beliál, tak iż żaden nie
może z nim mówić.
18. Pospieszyła sie tedy Abigáil, y
wzięła dwieście chleba, y dwá bu
kłaki winá y piaći báránów wárzonych, y pięć miar prażma, y sto wią
zanek rozynkow, y dwieście wią
zek fig, y włożyła ná osły.
19. Y rzéklá sługóm swoim: Idźćie przedemną: oto ia poiáde zá wá-r
mi: á mężowi swemu Nabálowi nie
oznaymilá.
20. A gdy wsiadła ná osła, y zieżdżała z góry: Dawid y mężowie iego
zieżdżali przećiwko niéy: którym
oná záiáchálá.
21. Y rzekł Dawid: Zaprawdę dármóm strzegł wszego co ten miał ná
puszczy, y nic nie zginęło ze wszego
co do niego należało, á oddał mi złe
zá dobré.
22. To niech uczyni Bóg nieprzyiaćiołóm Dawidowym, y to niech
przyczyni, ieśli zostawię do záránia
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re wszégo co do niego nálezy mokrzacégo ná śćińnę.
23. A gdy Abigáil uyźrzała Dawi
dá, pospieszyła sie y zsiadła z oslá
y padła przed Dawidem ná oblicze
swoię, y pokłoniła sie mu do zie
mie,
24. Y padlá u nóg iego, y rzéklá:
Niech będźie ná mnie tá nieprawość,
móy Tanie: proszę niech służebnica
twoiá mówi w uszu twoich: á posłuchay słów sługi twoiéy.
23. Niech nie kładźie proszę Pan
móy król sercá swégo ná męża tego
niezbóžnégoNabálá: boć wedle imie
nia swego głupi iest, y głupstwo iest
z nim: á ia sługa twoiá nie widzia
łam służebników twoich, Panie
móy, któreś posłał.
26. Przeto teraz Panie móy, żywię
Tan y żywię duszá twoiá, który ćię
zahamował, abyś nie przyszedł ná
kréw, y*zachował rękę twoie tobie:
á teraz niech będą iáko Nabal nie
przyiaćiele twoi, y którzy szukáia
Pánu memu zlégo.
27. Przeto prziymi to błogosła
wieństwo, któré przyniosła sługa
twoiá tobie Pánu mému, á day słu
gom, którzy chodzą zá tobą Pánem
moim.
28. Znieś występek służebnice
twoiéy: czyniąc bowiem uczyni Pan
tobie Tánu memu dóm wierny, po
nieważ walki Pańskie ty walczysz,
Panie móy: przetóż niechay sie w
tobie złość nie náyduie po wszytkié
dni żywota twégo:
29. Bo ieśli kiedy powstanie czło
wiek prześladujący ćię, y szukáiacy
dusze twoiéy, będźie duszá Pána me
go strzeżona iákoby w wiązce ży
wiących u Páná Bogá twego: lecz
duszá nieprzyjaciół twoich będźie
obrácána iáko w pędźie y obróćie
proce.
5o. Gdy tedy uczyni Pan tobie Pánu
mému wszytko co dobrego o tobie
mówił, y postanowi ćię kśiążęćiem
nád Izraelem:
31. Nie będźie to tobie ku żałości,
áni ku obrażeniu sumnienia Páná
mego, żeś wylał kréw niewinną, ábo
żeś sie sam pomśćił: á gdy Pan do
brze uczyni ránu mému,wspomnisz
ná sługę swoię.
32. V rzekł Dawid do Abigáil:
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Błogosławiony Fait Bóg Izráelów,
który ćię dźiś posłał przećiw ko mnie,
y błogosławiona wymowa twoiá,
53. Y błogosławionaś ty, któraś
mię zawśćiągnęla dźiśia, żem nie
szedł ná kréw, y żebym sie pomśćił,
ręką swą.
34. Bo ináczéy, żywię Pan Bóg
Izráelów, który mię zawśćiagnął
abymći źle nie uczynił: byś mi była
prędko nie záiáchálá drógi, nie zo
stał by był Nábálowi aż do światła
ránégo inokrzący ná ścianę.
35. A ták przyiał Dawid z ręki iéy
wszytko co mu bjła przywiozła, y
rzókł iéy: ledź z pokoiem do domu
twego, otom usłuchał głosu twégo, y
uczćiłein osobę twoie.
36. Przyszła Abigáil doNábálá: á
oto miał ucztę w domu swoim, iáko
ucztę królewską, á serce Nábálowé
wesołe: bo był bárzo piian: y nie
powiedziała mu słowa małego ábo
wielkiego aż do zarania.
37 A ná świtaniu gdy strawił wi
no Nábál, powiedźiała mu żona iego
te słowa, y obumarło serceiego we
wnątrz, y stał sie iáko kamień.
38. A gdy minęło dźieśięć dni,
zabił Tan Nabálá, y umarł:
3g. Co gdy usłyszał Dawid że
umarł Nábál, rzekł: Błogosławiony
Pan, który osadźił sprawę zelżywośći inoiéy z ręki Nábálowéy, á sługę
swego uchował ode złego, á złość
Nábálowé oddał Pan ná głowę iego.
Posłał tedy Dawid y mówił do Abi
gáil, żeby ią wźiął sobie zá żonę.
40. Y przyszli słudzy Dawidowi
do Abigáil do Kármela, y mówili do
niéy rzekąc: Dawid posłał nas do
ćiebie, áby ćię wźiął sobie zá żonę.
41. Która powstawszy pokłoniła
sie obliczem do źiemiey rzéklá: Oto
służebnica twoiá niechay będźie słu
gą, áby umywała nogi sług Páná
mego.
42. Y pospieszyła sie Abigáil y
wśiadła ná osła, y pięć pánien iéy
służebnych poszły z nią, y iáchálá
zá posłańcy Dawidowymi, y była
żoną iegc
43. Ale y Achinoám wźiął Dawid
z lezráelá: y były obie żonami iego.
44- A Saul dał Michoł córkę swą
żonę Dawidowe Pháltému synowi
Lais, który był z Galii m.
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Dawid od Zipheyczykoiv Saulowi
wydany, szeffelin y kubek Saulowi
wźiął taynie, co obaczywszy Saul,
wyznał sie bydź winnym, d Dawido
wi obiecał pokoy.
1. Y przyszli Zipheyczycy do Saula
w Gabáá, mówiąc: Oto sie Dawid
kryie ná pagórku Háchilá, który iest
przećiw pustyni.
2. Y powstał Saul, y iachał ná
puszczą Ziph, á z nim trzy tyśiące
mężów z wybranych Izrael, áby szu
kał Dawidá ná puszczy Ziph.
3. Y położył sie obozem Saul w
Gabáá Háchilá, która była przeći
wko pustyni ná drodze: á Dawid
mieszkał ná puszczy. A widząc że
przyj achał Saul zá nim ná puszczą,
4- Posłał szpiegi, y dowiedźiał sie,
že tám przyiáchal zápewné.
5. Y wstał Dawid potáiemnie, y
przyszedł ná mieysce gdzie był Saul:
á gdy uyźrzał mieysce, ná którym
spał Saul, y Abner syn Ner, hetman
woyská iego, y Saulá śpiącego w
namiećie, á inny lud około niego:
6. Rzekł Dawid do Achimelechá
Hetheyczyká y do Abisái syná Sárwiéy brátá Joábowégo, mówiąc:
Kto póydźie zemną do Saulá do obo
zu? Y rzókł Abisái: la póydę z tobą.
7. Przyszedł tedy Dawid y Abisái
do ludu w nocy, y nalezli Saulá le
żącego y śpiącego w namiećie, á
oszczep utkniony w źiemi u głowy
iego: á Abnerá y lud śpiące około
niego.
8. Y rzókł Abisái do Dawidá:
Zamknął Bóg nieprzyiaćióla twego
dźiś w ręce twoie: á ták przebiię go
teraz oszczepem do źiemie raz, á
drugi raz nie będźie potrzeba.
9. Y rzókł Dawid do Abisái: Nie
zábiiay go: bo któż wyciągnie rękę
swą ná pomazańca Pańskiego, á nie
winien będźie?
10. Y rzókł Dawid: Zywie Pan,
iż ieśli go Pan nie zábiie, ábo džiéxí
iego nie prziydźie że umrze, ábo ná
woynę wyiáchawszy nie zginie:
11. Niech mi bedźie miłośćiw Pan,
abych nie śćiągnął ręki moiéy ná
pomazańca Pańskiógo. A ták teraz
weźmi oszczep, który iest u głowy
iego, y kubek wody, á odydźmy.

12. Wźiął tedy Dawid oszczep, y
kubek wody, który był w głowach
Saulowych y poszli: á nie było ni
kogo coby widźiał, y zrozumiał, y
ocućił sie, ále wszyscy spali, bo sen
Pański przypadł był ná nie.
13. A gdy przeszedł Dawid ná dru
gą stronę y stanął ná wierzchu góry
z daleká, á był wielki plac między
nimi,
14- Y zawołał Dawid ná lud y ná
Abnerá syná Ner, mówiąc: A nie
ozowiesz sie Abnerze? Y odpowia
dając Abner, rzókł: Ktoś ty co wo
łasz, á niepokóy czynisz królowi?
15. Y rzekł Dawid do Abnerá:
Azaś ty nie mąż? á kto drugi podo
bny tobie w Izraelu? przecz żeś tedy
nie strzegł páná twego królá? bo
przyszedł ieden z ludu żeby zabił
królá páná twego.
16. Nie dobrać to rzecz którąś
uczynił: żywię Pan, żeśćie wy syno
wie śmierći, którzyście nie strzegli
pána swego pomazańca Pańskiógo:
á teraz patrz gdźie iest oszczep kró
lewski, y gdźie iest kubek wody,któ
ry był w głowach iego.
17. Y poznał Saul głos Dawidów,
y rzókł: A twóyże to głos synu móy
Dawidźie? Y rzókł Dawid: móy
głos, Panie móy królu.
18. Y rzókł: Dla czego Tan móy
przeszláduie sługę swego? Com uczy
nił? ábo co zá złość iest w ręce
moiéy?
19. A ták teraz proszę królu Panie
móy, posłuchay słów sługi twego:
Ieśli ćię Pan pobudza przećiwko
mnie, niechay powonia ofiáry: ále
ieśli synowie człowieczy, przeklęći
są przed oczymá Pańskimi, który
mię dźiśia wyrzucili,żebym nie mie
szkał w dźiedźictwie Pańskim, mó
wiąc: Idź, służ cudzym bogórn.
20. A teraz niechay nie będźie
wylana krew moiá ná źiemię przed
Pánem: bo wyiáchal król Izraelski
áby szukał pchły iednéy iáko gonią
kuropatwę po górach.
21. Y rzókł Saul: Zgrzeszyłem,
wróć sie synu móy Dawid: boć iuż
więćóy źle czynić nie będę, ponie
waż droga bylá duszá moiá dźiśia w
oczách twoich: bo iawna to żem głu
pie uczynił, y nie wiedźiałem bárzo
śiła.
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22. Y odpowiádaiac Dawid, rzekł:
Owo oszczep Królewski : niech
prziydźie ieden z sług królewskich á
weźmie ji.
23. A Pan odda każdemu według
spráwiedliwoáéi swéy, y wiary: bo
ćię dźiś dał Pan w rękę moię, y niechćiałem ściągnąć ręki moiéy ná po
mazańca Pańskiego.
24. A iáko dźiś wielce uważona
iest duszá twoiá w oczach moich:
ták niechay będźie wielce u wazon a
duszá moiá w oczach Pańskich, á
niech mię wybawi ze wszego ućisku.
25. Rzekł tedy Saul do Dawida:
Błogosławionyś ty synu móy Dawidźie, á iśćie czyniąc czynić będźiesz,
y mogąc przemożesz. Y odszedł Da
wid w drógę swoie, á Saul sie wróćił ná mieysce swoie.

ROZDZIAŁ XXVII.
Dawid zićchał do króla .Achis, y
otrzymał sobie u niego midsto Syceleg, litóre ztqd przyszło w dziedzi
ctwo królom Judskim: z którego czy
nił czeste wtarczki y korzyśći brał.
1. Y rzekł Dawid w sercu swoim:
Wpádne ia kiedyżkolwiek iednégo
dniá w ręce Saulowé: azaż nie lepiéy
że ujdę y zachowam sie w źiemi
Philisthyńskiey, áby zwątpił Saul á
przestał mię szukać po wszytkich
granicach Izraelskich? schronię sie
tedy od rąk iego.
2. Y wstał Dawid y poszedł sam,
y sześćset mężów z nim, do Achis
syná Máoch królá Geth.
3. Y mieszkał Dawid z Achis w
Geth sam y mężowie iego,mąż y dóm
iego, y Dawid y dwie zenie iego,
Achinoám lezráelilká, y Abigáil żóná Nábál Kármelá.
4. Y powiedziano Saulowi że
ućiekł Dawid do Geth, y nieprzydał
szukać go więcey.
5. Y rzekł Dawid do Achis: Ieślim
nalazł łaskę w oczu twoich, niech
mi dadzą mieysce w iednym miast
tego kráiu, že tám mieszkać będę:
bo czemu mieszka sługa twóy w
mieśćie królewskim z tobą?
6. Y dał mu Achis dniá onégo Syceleg: dla któréy przyczyny dostał
sie Syceleg królóm Judzkim, aż do
dniá dźiśieyszego.

3oi

7. Y była liczba dni, których mie
szkał Dawid w krainie Philisthyńskiéy, cztery mieśiące.
8. Y wyićżdżał Dawid y mężowie
iego, y brali plony z Gessury, y Gerzy, y z Amálekilów: bo w tych wsi
ach mieszkano z stárádawná w źie
mi idącym do Sur áž do źiemie Aegyptskiéy.
g. Y pustoszył Dawid wszytkę zie
mię, áni zostawiał żywego męża áni
niewiasty: á zabrawszy owce y wo
ły, y osły, y wielbłądy, y szaty, wra
cał sie y przychodźił do Achis.
10. Y mówił mu Achis: Ná kogoś
uderzył dźiśia? Odpowiadał Dawid:
Ku południu Judy, y ku południu
Jerámeel, y ku południu Ceni.
11. Nie żywił Dawid męża áni nie
wiasty, áni ich przywodźił do Geth,
mówiąc: By snadź nie mówili przećiwko nam: To uczynił Dawid: y
to miał postanowienie po wszytkié
dni,których mieszkał w krainie Phi
listhyn skiéy.
lg. Wierzył tedy Achis Dawido
wi, mówiąc: Wiele złego nabroił
przećiw ludowi swému Izráelskiému: á ták będźie mi sługą wie
cznym.
ROZDZIAŁ XXVIII.
Gdy Philisthynowie nd Sauld tvyiéchdli, Saul do czarownice sie
ućiekł: aby mu Sdmueld wskrzesiła,
od ktorégo sie dowiedział o swey, y o
swych synów śmierci.

1. Y stało sie w oné dni, zebrali
Philisthynowie woyská swoie, áby
sie zgotowali ná woynę przećiw
Izraelowi: y rzekł Achis do Dawida:
Wiedz wiedząc,iż zemną wyiedźiesz
w woysku ty y mężowie twoi.
2. Y rzekł Dawid do Achis: Teraz
sie dowiesz co uczyni sługa twóy.
Y rzekł Achis do Dawida: A ia ćię
postánowie stróżem głowy moiéy po
wszytkié czasy.
3. A Sámuel umarł, y płakał go
wszytek Izrael y pogrzebli go w Rámathá mieśćie iego. A Saul wytraćił
czárnokáiežniki y wieszczki z źie»
mie.
4- A ták zebrali sie Philisthynowie
y przyćiągnęli, y położyli sie obo
zem w Sunam: zebrał též y Saul
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wszytkiégo Izráelá y przyćiągnął ná przeniósł sie do sprzećiwnika twe
go ?
Gel boe.
5. Y uyźrzał Saul obozy Phili—
17. Abowióm uczyni tobie Pan
slhyńskió, y bał sie, y przelękło sie iáko mówił w ręce moióy, y utnie
królestwo twoie z ręki twoiéy, á da
serce iego bárzo.
6. Y radził sie Páná, y nie odpo ie bliźniemu twemu Dawidowi:
wiedźiał inu áni przez sny, áni przez
18. Boś nie był posłuszny głosu
kaplany, áni przez proroki.
Pańskiego, aniś uczynił gniewu za7. Y rzékl Saul sługom swym: palczywośći iego ná Amáleku. Prze
Sz.ukayćie mi niewiasty máiacéy py- to co ćiórpisz, uczynił ći Pan dźiś.
thoná, y póydę do niéy, á wywiem
ig. Y da lóż Pan Izráelá z tobą w
sie przez nie. Y rzekli słudzy iegodo ręce Philisthyńskió, á iutro ty y sy
niego: lest niewiasta máiaca pytho nowie twoi zemną będźiećie: Lecz
y obóz Izraelski da Pan w ręce Fhinů w Endor.
8. A ták odmienił ubiór swóy, y listhyńskió.
oblókł sie w inné száty, y poszedł
20. Y wnet Saul upadł iáko długi
sam á dwá mężowie z nim, y przy ná źiemie: bo sie był ulękł słów Sa
szli do niewiasty w nocy,y rzekł iéy: muelowych, y nie było w nim śiły,
Wróż mi przez pythoná, á wskrześ bo nie iadł chleba przez on wszytek
dźień.
mi kogoć powiem.
g. Y rzéklá niewiasta do niego:
21. Weszła tedy oná niewiasta do
Oto ty wiész iáko wiele uczynił Saulá (bo sie był zląkł bárzo) y rze
Saul, y iáko wygolił czńrnokśiężni- kła do niego: Oto usłuchała niewol
ki y wieszczki z źiemie: czemuż tedy nica twoiá głosu twego, y położyłam
kladźiesz śidło ná duszę moię, áby duszę moię w ręce moióy, y usłu
mię zabito?
chałam inów twoich, któreś mówił
10. Y przysiągł iéy Saul ná Páná, do mnie.
22. Teraz tedy y ty posłuchay gło
mówiąc: Zywie Pan żeć sie nic złego
nie stánie dla téy rzeczy.
su niewolnice twoiéy, y położę
11. Y rzekła mu niewiasta: Ko- przed ćię sztukę chleba, żebyś ziagóżći mam wskrzesić? Który rzókł: dszy pośilił sie, y mógł iśdź w dróWskrześ mi Samuela.
gę
12. A gdy uyźrzała niewiasta Sa
23. Który niechćiał, y rzókł: Nie
muela, krzyknęła wielkim głosem, będę iadł. Lecz go przymuśili słu
y rzéklá do Saulá: Czemuś mię zdra dzy iego y niewiasta, y nawet usłu
dził? Boś ty iest Saul.
chawszy głosu ich, wstał z źiemie
13. Y rzekł iéy król: Niebóy sie: y uśiadł ná łożu.
Coś widźiała? y rzéklá niewiasta do
24. A oná niewiasta miała ćielę
Saulá: Widźiałam bogi wychodzące karmné w domu, á pospieszyła sie
y zabiła ie: y wźiąwszy mąki za
z źiemie.
14- Y rzókł iéy: Co zá osoba iego? czyniła ią, y napiekła przasników,
25. Y położyła przed Saulá y
Która rzekła: Mąż stáry występuie,
á ten w płaszcz ubrány. Y porozu przed sługi iego. Którzy náiadszy sie
miał Saul że to był Samuel, y na wstali y chodźili one całą noc.
chylił sie obliczem do źiemie, y po
ROZDZIAŁ XXIX.
kłonił sie.
15. Y rzókł Samuel do Saulá: PrzóKsiążęta Philisthyńskie przymacześ mi nie dał pokoiu żebych był widti królowi swému o Dawidd, y
wskrzeszony ? Y rzókł Saul: lestem niechćieli po mieć w woysku. Tedy mu
ućiśnion bárzo, bo Philisthynowie sie jdchis kazał zaś nazad wrócić.
walczą ná mię, á Bóg odstąpił ode
mnie, y niechćiał mię wysłuchać
1. Zebrały sie tedy wszytkié woy
áni w ręku proroków áni przez sny; ská Philisthyńskió do Apheká: ále
á przeto przyzwałem ćię, abyś mi y Izrael położył sie obozem nád
źrzodłem, któré było w lezráhel.
pokazał co mam czynić.
16. Y rzókł Samuel: Cóż mię py
2. Lecz książęta Philisthyńskió
tasz, gdyż Pan odstąpił od ciebie, á ciągnęły stárni y tysiącami: á Dawid
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y mężowie iego byli w ostatecznym
ufie z Achis.
5. Y rzekły kśiążęta Philisthyńskió do Achis: Co to zá Iłebreyczycy?
Y rzekł Achis do kśiążąt Philisthyńskich: Aza nie znaćie Dawidá, który
był sługą Saula królá Izraelskiego,
Á iest u mnie przez wiele dni ábo y
lat, á nie náyduie w nim nic odedniá,
którégo zbiegł do innie, áž do tego
dniá?
4. Y rozgniewały sie nań kśiazęta
rhilisthyńskie y rzekły mu. Niech
sie ten mąż wróci, á niech śiedźi ná
swym mieyscu, ná którymeś go postáwil, á niech z námi nie chodźi
ná woynę, áby nam nie był przećiwnikiem gdy sie potjkać poczniemy:
bo iákóž ináczéy będźie mógł przeiednać Páná swego, iedno głowami
nászémi?
5. Aza to nie on Dawid, któremu
śpiewano w tańcach, mówiąc: Zóbił
Saul w tysiącach swych, á Dawid
w dziesiąci tyśięcy swoich?
6. A ták wezwał Achis Dawidá, y
rzekł mu: Zywie Pan żeś ty prawy
y dobry w oczach moich, y wyszćić
twoié y weszćie twé zeinną iest w
obozie: y nie nalazłem nic złego w
tobie ode dniá, któregoś przyszedł do
mnie, áž do dniá tego: ále kśiążętóm sie nie podobasz.
7. A ták wróć sie, á idź w pokoiu,
á nie ohrażay oczu książąt Pilili—
sthyńskich.
8. Y rzekł Dawid do Achisá: (Có
żem uczynił? y coś nalazł we innie
słudze twym ode dniá, którégom był
przed oczymá twymi aż do dniá
tego: abych nie szedł á walczył
przećiw nieprzyiaćiołóm królá Páná
mego?
g. A odpowiadaiąć Achis rzókł do
Dawidá: Wiem iżeś ty dobry w
oczach moich, iáko Anyół Boży: ále
kśiazęta Philisthyńskie rzekły: Nie
póydźie z námi ná woynę.
10. A przeto wstań ráno ty y słu
dzy páná twégo, którzy przyszli z
tobą: á gdy w nocy wstaniecie y po
cznie świtść, idźćie.
11. Wstał tedy Dawid w nocy sam
y mężowie iego, áby ráno wyiácháli,
y wróćili sie do źiemie Philisthyńskiéy: á Philisthynowie ćiągnęli do
Iezráhel.
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W niebytnośći Dawidowey j4md-*
lechytoivie wypalili miasto ićgo Syceleg, zabrawszy zony, dźićći, mdielnośći, łitóre pośćignąwszy Dawid pora
zi!, plony odiął, Które w równy dźiał
puścił swoim wszystkim.
1. A gdy przyszli Dawid y mężo
wie iego do Syceleg dniá trzeciego,
Amdlechitowie uderzyli byli z po
łudniowcy strony ná Syceteg, y po
raźili byli Syceleg, y zapalili go byli
ogniem.
2. Y zahráli w niewolą niewiásty
z niego od namnieyszégo áž do wiel
kiego: á nie zabili nikogo, ále za
wiedli z sobą y szli drógą swoią.
3. Gdy tedy przyszli Dawid y mę
żowie iego do miástá, y naleźli ie
spalone, y żony swé, y syny swé, y
córki w niewolą zabrane.
4- Tedy podnieśli Dawid y lud,
który był z nim, głosy swoię, y plá
káli, áž łzy w nich ustály.
5. Bo y dwie zenie Dawidowe były
w niewolą wźiętó, Achinoám Iezráhelilká, y Abigáil żona Nábál Kármélá.
6. Y zafrasował sie Dawid bárzo:
bo go lud chćiał ukamionować, po
nieważ żałosna bylá duszá każdego
męża dla synów swoich y córek: Y
zmocnil sie Dawid w Pánu Bogu
swoim.
7. Y rzókł do Abiáthár kapłana
syná Achimelechowógo : Przybliż do
mnie ephod. Y przybliżył Abiáthár
ephod do Dawidá,
8. Y radźił sie Dawid Páná, mó
wiąc: Alamli gonić tych łotrzjków,
á poimamli ie czyli nie? Y rzekł
mu Pan: Goń, bo bez wątpienia poimasz ie y odbiiesz plon.
g. A ták poszedł Dawid sam y
sześćset mężów, którzy z nim byli,
y przyszli áž do potoka Bezor: y
spracowani niektórzy pozostali.
10. Ale Dawid gonił sam y cztery
sta mężów: bo ich dwieście było po
zostało, którzy spracowani nie mo
gli sie przeprawić przez potokBezor.
11. Y naleźli męża Aegyptczyká
ná polu y przywiedli go do Dawidá:
y dáli mu chleba áby iadł y pił wodę.
12. Ale y ułomek wiązańki fig y
dwie wiązce rozynków. Któré gdy
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ziadł, wróćił sie duch iego, y po
krzepił sie: bo był nie iadł chleba
áni pił wody trzy dni y trzy nocy.
13. Rzekł mu tedy Dawid: Czyieś
ty? ábo skąd? á dokąd idziesz ? Któ
ry rzekł: Chłopiec Aegyptiánin ia
jestem służebnik męża Amálechity:
á zostawił mię Pan móy, żem sie
rozniemógł dźiś trzeci dźień.
14- Bośmy my byli wytárgneli ná
południe do Cerelhu, y przećiw Juda,
y ná południe Kaleb, y Syceleg spa
liliśmy ogniem.
15. Y rzókł mu Dawid: A możesz
mię dowieść do tego tám woyská? A
on rzókł: Przyśięż mi przez Bogá,
że mię nie zábiiesz, y nie wydasz
mię w ręce Páná mego, á iá ćię do
wiodę do tego woyská. Y przyśiągł
mu Dawid.
16. Który gdy go przywiódł, alić
oni śiedźieli po wszytkiéy źiemi,
jedzący piiac, yiákoby świętydźień
święcąc zá wszytek plon, y'korzyść,
która byli wźięli z źiemie Philisthyńskióy y z źiemie Judskióy.
17. Y bił ie Dawid od wieczora
áž do wieczora dniá drugiego, y nie
uszedł żaden z nich, okróin czte
rech set mężów młodych, którzy
wsiedli byli ná wielbłądy y ućiekli.
18. A ták odiął Dawid wszytko
co byli zabrali Amálekitowie, y dwie
zenie swé odiął.
19. Y nie zginęło nic od mała do
wiela ták z synów, iáko z córek y
z korzyśći, y cokolwiek byli zabrali,
wszytko przywiódł Dawid.
20. Y zabrał wszytkié trzódy y
stáda y gnał przed sobą, y rzékli:
To iest korzyść Dawidowa.
21. Y przyszedł Dawid do dwu set
mężów,którzy spracowani pozostali
byli y nie mogli iść zá Dawidem, y
kazał im był zostać u potoka Bezor:
którzy wyszli przećiw Dawidowi y
przećiw ludowi, który z nim był. Y
przystąpiwszy Dawid do ludu, po
zdrowił ie spokoynie.
22. A odpowieďáíac każdy mąż zły
y niezbożny z mężów, którzy z Da
widem chodźili, rzekł: Ponieważ
nie chodźili z námi, nie damy im nic
z korzyśći którąśmy odięli: ále niech
każdy z nich przestanie ná żenie
swéy y ná dźiećiach: któré wźią
wszy niechay odeydą.

13. Y rzekł Dawid: Tfie ták uczy
nicie braćia moi z tym co nam Tan
dał, y strzegł nás, y łotrzyki, którzy
byli wytárgneli przeciwko nam, po
dał w ręce nászé.
24- Ani was będźie żaden słuchał
w tóy mowie, równy bowiem dźiał
będźie idącego ku bitwie y zostaiącégo przy tlomokách, y iednáko sie
podzielą.
25. 1 stało sie to od onógo dniá,
y nápotym postanowiono y uchwa
lono, y iáko práwo w Izraelu aż do
dniá dźiśieyszego.
26. Przyszedł tedy Dawid do Syce
leg, y posłał dary z korzyśći sta
rszym Judskim bliskim swoim, mó
wiąc: Przyiinićie błogosławieństwo
z korzyśći nieprzyiaćiół Pańskich.
27. Tym którzy byli w Bethel, y
którzy w Rámoth ná południe, y
którzy w Jether,
28. Y którzy w Aroer, y którzy w
Sephámoth, y którzy w Estámo,
29. Y którzy w Ráchal, y którzy
w mieśćióch Jerámeel, y którzy w
mieśćióch Ceni,
30. Y którzy w Ilárámá, y którzy
przy ieźierze Asán, y którzy w Atách,
31. Y którzy w Hebron, y innym
którzy byli ná tych miejscach, gdzie
przemieszkawał Dawid sam y mę
żowie iego.
ROZDZIAŁ
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Saul z syny y woyskiem ná woynie
Zginął, ćiało obćiawszy ná murze
obieszono, y zbroie iego w kościele
^istároth zawieszono. A synowie Já
bes pochowali ciało Saulowe y sy
nów iego.
1.
A Philisthynowie walczyli
przećiw Irzáelowi: y ućiekli mężo
wie Izraelscy przed Philisthyny, y
polegli pobići ná górze Gelboe.
2. Y natarli Philisthynowie ná
Saulá y ná syny iego, y zabili Jonáthę y Ábinádáb, y Melchisue syny
Saulowé,
3. Y wszytek ćię żar bitwy zwalił
sie ná Saulá: y pogonili go mężowie
strzelcy, y zraniony iest bárzo od
strzelców
4. Y rzókł Saul do giermka swe
go: Dobądź miecza swego á zábiy
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mię: áby snąć nie przyszli ći nieob- y naleźli Saulá y trzćch synów iego,
rzezańcy, á nie zabili mię urągając leżących ná górze Gelboe.
mi. Y niechćiał giermek iego: bo
9. Y ucięli głowę Saulowę, y
był wielką boiaźnią przestraszony. zdarli z niego zbroię: y posłali do
A ták porwał Saul miecz, y upadł źiemie Philisthyńskićy w około, áby
nań.
opowiadano we zborze bałwanów y
5. Co uyźrzawszy giermek iego, to między ludźmi.
iest, žeumárl Saul, nalćgł tćż y sam
10. Y położyli zbroię iego we zbo
ná swóy miecz y umarł z nim.
rze Astároth, á ćiało iego zawiesili
6. Umarł tedy Saul y trzćy syno ná murze Bethsán.
wie iego, y giermek Jego, y wszyscy
11. Co gdy usłyszeli obywatele Já
mężowie iego w on dźień pospołu.
bes Gáláád, cokolwiek byli uczynili
7. A widząc mężowie izraelscy, Philisthynowie Saulowi,
którzy mieszkali zá doliną y zá Jor
12. .Wstali wszyscy mężowie co
danem, że ućiekli mężowie Izraelscy mocnieyszy, y szli całą noc, y wźięli
á iż umarł Saul, y synowie iego, ciało Saulowć y ćiała synów iego z
odbiegli miast swoich y ućiekli: y muru Bethsán: y przyszli do Jábes
przyszli Philisthynowie, y mieszkali Gáláád, y spalili ie tám:
tám.
15. Y wźięli kości ich, y pogrze8. A gdy było názáiutrz, przyszli bli w gáiu Jabes y pościli śiedm dni.
Philisthynowie aby odźićrali pobite,
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Dawid zabiwszy posta, który no
winę o śmierci Saulowey przyniósł:
optákywa Saulá z inemi, poszcąc y
przykazuiąt', áby syny Judskie uczo
no strzelać z tuku.

1. Y stało sie pótym iáko umarł
Saul, że sie Dawid wrócił od pora
żki Ámáleká, y mieszkał w Syceleg
dwá dni.
2. A dniá trzećićgo ukazał sie
człowiek idący z obozu Saulowćgo,
rozdárszy odzienie, á głowę prochem
posypawszy. A gdy przyszedł do Da
wida, padł ná oblicze swoię, y po
kłonił sie.
3. Y rzćkł do niego Dawid: Skąd
idźiesz? Który rzćkł do niego; Ucie
kłem z obozu Izraelskiego.
4. Y rzćkł do niego Dawid: Co zá
słowo, któré sie stálo? powiedz mi.
Który rzćkł: Ućiekł lud z bitwy y
wiele z ludu polćgaiąc pomarło: lecz
y Saul y Jonáthás syn iego zginęli.
5. Y rzćkł Dawid do młódźieńca,
który mu powiadał: Skąd wićsz że
arnárl Saul y Jonáthás syn iego?

6. Y rzćkł młódźieniec, który mu
powiadał: Z tráfunku przyszedłem
ná górę Gelboe, á Saul tkwiał ná
oszczepie swoim: á wozy y iezdni
przybliżali sie ku niemu.
7. Y obeyźrzawszy sie nazad, á
uyźrzawszy mię zawołał: Którćmum
gdym odpowiedźiał: Owóm ia:
8. Rzćkł mi: Ktoś ty? Y rzekłem
do niego: lestem Amálekitá.
9. Y rzćkł mi : Stań nádemna, á
zábiy mię : bo mię zięły ćiężkośći,
iż ieszcze wszytka duszá moiá we
mnie iest.
10. A stoiąc nád nim, zabiłem
go: bom wiedział że iuż żyw bydź
nie mógł po upadku: ywźiąłem ko
ronę, która była ná głowie iego, y
mánelle z ramienia iego, y przyniósłein tu do ciebie Páná mego.
11. Uchwyćiwszy tedy Dawid szá
ty swoię rozdarł, y wszyscy mężo
wie, którzy z nim byli.
12. Y żałowali y płakali, y pośćili
sie áž do wieczora, dla Saulá y dla
Jonáthy syná iego, y dla ludu Pań
skiego, y dla domu Iz radowego, że
polegli mieczem.
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15. Y rzekł Dawid do młodzieńca,
który mu był powiedział: Zkądeś ty?
Który odpowiedźiał: syn człowieka
przychodnia Amálechity iam iest.
i4- Y rzeki do niego Dawid: Cze
muś sie nie bał podnieść reki twóy
abyś zabił pomazańca Pańskiógo?
15. Y zawoławszy Dawid iednégo
z sług swoich, rzókł: Przystąpiwszy
rzuć sie nań: Który zabił go y umarł.
16. Y rzókł do niego Dawid: Krew
twoiá ná głowę twoie: bo ustá twoie
wyrzókły przećiw tobie, mówiąc:
lam zabił pomazańca Pańskiógo.
17. Lamentował tedy Dawid la
mentem takowym nád Saulem y nád
Jonátha synem iego,
18. (Y przykazał áby uczono sy
ny Judskió łuku, iáko napisano w
kśięgach sprawiedliwych) Y rzókł:
U waż Izraelu zá te, którzy pomarli
ná górách twoich zganieni.
ig. Zacni twoi o Izraelu ná gó
rach są pobici: iakoć polegli mo
carze?
20. Nie powiadayćie w Geth, áni
oznaymiayćie po ulicach Askalonu: áby sie snąć nie radowały córki
Philisthyńskie, áby sie nie weseliły
córki nieobrzezańców.
21. Góry Gelboe, áni rosa áni
deszcz niech nie padaią ná was, áni
role niech nie będą pierwocin: bo
tám porzucona iest tarcz mocarzów,
tarcz Saul owá , iákoby nie był po
mazány oliwą.
22. Ode krwie zabitych, od sadła
mocarzów, strzała Ionáthy nigdy sie
nazad nie wróciła, y miecz Saulów
nie wracał sie próżno.
25. Saul y Jonáthás miłośni, y
przviemni w żywoćie swoim, w
śmierći tóż nie są rozłączeni : prę
dszy niż orłówie, mocnieyszy niżli
lwi.
24. Córki Izraelskie nád Saulem
placzćie, który was przyodźiówał w
kármázyn w roskoszách, który do
dawał ochędostwa złotego ubioróm
waszym,
25. lakóż polegli mocarze w bi
twie? Jonáthás ná wyżynach twoich
zabit?
26. Zal mi ćię braćie móy Jonáthá, śliczny bárzo, á przyiemnieyszy
nád miłość niewieśćią. Iáko mátká
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miłuie iednynégo syná swégo, ta
kém ia ćiebie miłował.
27. Iáko polegli mocarze, á pogineła broń woienna?
ROZDZIAŁ II.
Dawida w Hebron dom Judsliipo
mazał nd królestwo , d lzbosethd
syna Saulowégo pomazał nd króle
stwo Izrael, co uczyniło wielką trwo
gę y bitwę.

1. Y ták potym radźił sie Dawid
Páná mówiąc: Mamli iácháó do ie
dnégo z miast Judy? Y rzókł Pan
do niego: łódź: Y rzókł Dawid:
Gdźióż poiáde? y odpowiedźiał mu:
Do Hebron.
2. łachał tedy Dawid y dwie żenie iego Achinoám Jezráhelitká, y
Abigáil żona Nábálá Kármelá:
3. Lecz y męże, którzy z nim byli
wźiął Dawid, każdego z domem ie
go, y mieszkali w miasteczkach He
bron.
4- Y przyszli mężowie Judá, y
pomazali tám Dawidá, áby królo
wał nád domem Judskim. Y powiedźiano Dawidowi, že mężowie Jabes
Gáláád pogrzébli Saula.
5. Poslal tedy Dawid posly do mę
żów Jábes Gáláád, y rzókł do nich:
Błogosławieniśćie wy Pánu, którzyśćie uczynili to miłośierdźió nád Pá
nem wászym Saulem, y pogrzebliśćie go.
6. A teraz aczći wam Pan odda
miłośierdźió y prawdę: wszakże y
ia oddam łaskę dlatego, żeśćie uczy
nili to słowo.
7. Niech sie zmacniaią ręce wá
szé, á bądźcie synmi męstwa: bo
áczci umárl Pan wász Saul, wsza
kże mnie pomazał dóm Judá zá kró
lá nád sobą.
8. A Abner syn Ner hetman woy
ská Saulowégo, wźiął lzbosethá sy
ná Saulowégo, y obwodźił go po
oboźie,
g. Y postanowił go królem nád
Gáláád, y nád Gessur, y nád Jezráhelem, y nád Ephraim, y nád Be
niámin, y náde wszytkim Izrae
lem.
10. Czterdźieśći lat miał Izboseth
syn Saulów gdy począł królować
nád Izraelem, á dwie lećie królo-
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■wał: á sam tylko dom Judá stał przy
Dawidzie.
11. Y bylá liczbá dni, których
mieszkał Dawid króluiac w Hebron
nád domem Judá, śiedm lat y sześć
mieśięcy.
12. Y wyszedł Abner syn Ner, y
słudzy Izbosethá syná Saulowégo z
obozu do Gábáon.
13. Joáb též syn Sárwiiéy y słu
dzy Dawidowi wyszli y zábieželi im
u stáwu Gábáon. A gdy sie społem
zeszli, usiedli przećiw sobie : ći z
iednéy strony stáwu, á oni z dru
giéy.
4. Y rzekł Abner do Joábá: Niech
wstaną młódźieńcy á poigráia przed
námi. Y odpowiedźiał Joáb : Niech
wstaną.
15. Wstali tedy, y przeszło ich w
liczbie dwanaśćie z Beniamin z stro
ny Izbosethá syná Saulowégo : á
dwanaśćie z sług Dawidowych.
16. Y uchwyciwszy káždy zá głowe rowienniká swego, utopił miecz
w boku przećiw négo,y upadli pospo
łu: y nazwano imię mieyscá onégo:
Pole dużych w Gábáon.
17. Y zaczęła sie bitwa dosyć ćięžka dniá onégo : y podał tył Abner
y mężowie Izraelscy przed sługami
Dawidowymi.
18. A byli tám trzey synowie Sá
rwiiéy, Joáb y Abisai y Asáel : á
Asáel był zawodnik bárzo prędki
iáko ieden z sarn, któré mieszkáia
w leśićch.
ig. Y gonił Asael Abnerá, y nie
ustąpił ná práwo, áni ná lewo śćigáiac Abnerá.
20. Y obeyźrzał sie Abner nazad,
y rzćkł: A tyś to Asáelu? Który od
powiedział: lam iest.
21 Y rzekł mu Abner: Idź ná
prawą ábo ná lewą stronę, á uchwyć
iednégo z młodzieńców y pobierz
sobie łupy z niego. Lecz niechćiał
Asáel opuśćić żeby nań nie naćićrał.
22. Y powtóré rzékl Abner do Asáelá : Idź precz > á nie góń mię ,
abych ćię nie muśiał przebić ku źie
mi, á nie będę mógł podnieść twarzy
méy ná Joábá brátá twego.
23. Który niechćiał słuchac, y nie
chćiał zstąpić: á ták uderzył go Abner obróciwszy oszczep w łono, y
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przebił, y umarł ná tymże mieyscu:
á wszyscy, którzy miiáli ono ntieysce gdźie upadl Asáel y umarł, za
stanawiali sie.
24. A gdy gónili Joáb y Abisai
ućiekaiącćgo Abnerá, słońce zaszło:
y przyszli áž do pagórka rur wo
dnych, który iest przećiw dolinie
drógi pustynie do Gábáon.
25. 1 zebrali sie synowie Beniáminowi do Abnerá: y skupieni w
ieden huf,7 stanęli
na wierzchu ieC
dnégo pagórka.
26. Y zawołał Abner ná Ioábá, y
rzćkł: Izali aż do wygubienia bę
dźie sie twóy miecz srożył? áza niewićsz że bárzo niebespieczna iest
rospácz? dokądże nie rzeczesz ludo
wi, áby przestał gónić braćićy swéy?
27. Y rzćkł Joáb: Zywie Pan, byś
był rzćkł ráno, przestałby był lud
gónić brátá swego.
28. A ták zatrąbił Joáb w trąbę, y
stanęło wszytko woysko, y nie gó
nili dáléy Izráelá, áni sie potykali.
2g. A Abner y mężowie iego szli
polem wszytkę noc one: y przepra
wili sie przez Jordan, á obeyźrzawszy wszy tek Bethhoron, przyszli do
obozu.
30. A Joáb wróćiwszy sie Abnerá
opuściw szy, zebrał wszytek lud: y nie
dostawało z sług Dawidowych dźiewiąćinaśćie mężów oprócz Asáelá.
31. A słudzy Dawidowi zabili z
Beniáminczyków y z mężów, którzy
byli z Abnerem, trzystá y sześćdźie
śiąt, którzy y pomarli.
32. Y wźięli Asáelá, y pogrzebłi
go w grobie oycá iego w Bethlehem:
y szli całą noc Joáb y mężowie,
którzy byli z nim, á ná áwitániu
samym przyszli do Hebron.
ROZDZIAŁ III.
.Abner rozgniewawszy sie nd króld
Izbosethá, uczynił przymierze zD a widem, y odprowadziwszy Ulichol,
gdy Izraelity zbierał do Dawida,
zdbit od Jodbd, nd którego Dawid
zgniewał sie, y rzewniwie płakał adbnćrd.

1. Stała sie tedy długa woyná mię
dzy domem Saulowyin, á między
domem Dawidowym : Dawid postę
pując y záwszé nád śiebie sámégo
.
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inocniéyszy: á dóm Saulów co dźień
ubywáiacy.
2. Y narodziło sie synów Dawi
dowi w Hebron: á pierworodny iego
był Ainnon z Achinoám Jezráhelitki.
3. A po nim Cheleáb z Abigáil
žony Nábálá Karmelu: á trzóći Absálon syn Mááchy córki Tholmái
królá Ges sur.
4- A czwarty Adoniás, syn Aggith: y piąty Sápháthia, syn Abitáb.
5. Szósty też Jetbráám z Egle
żony Dawidowéy. Ci sie urodzili
Dawidowi w Hebron.
6. A gdy była woyná miedzy do
mem Saul owym á domem Ďawidowym, Abner syn Ner rządził dóm
Saulów.
7. A Saul miał nałożnice imie
niem Resphę, córkę Aiá. Y rzekł
.Izboseth do Abnerá:
8. Czemuś wszedł do nałożnice
oycá mego ? Który rozgniewawszy
sie bárzo dla słów Izbosethá, rzekł:
Izalim ia psią głowa iest dźiśia prze
ćiw Juda, którym uczynił miłośie
rdźie nád domem Saulá oycá twégo,
y nád bracią y bliskimi iego, á nie
dałem ćie w rece Dawidowi: á ty nálazłeś we mnie o cobyś mię strofo
wał o niewiastę dźiśia?
g. To niech uczyni Bóg Abnerowi, y to niech mu przyczyni, ieśli
iáko Pan Dawidowi przyśiągł, ták
nie uczynię z nim.
10. Ze będźie przenieśiono króle
stwo z domu Saulowégo, á będźie
wynieśión stolec Dawidów nád 1zráelem y nád Juda od Dán aż do
Bersábei.
11. Y nie mógł mu nic odpowiedźieć: bo sie go bał.
12. Toslal tedy Abner posły do Da
wida o śię rzekąc: Czyiáž iest źie
mia? A żeby mówili: Uczyń zemną
przyiaćielstwo, á będźie ręka moiá
z tobą, á przywiodę ku tobie wszy
stkiego Izraela.
15. Który rzekł: Bárzo dobrze: ia
z tobą uczynię przyiaćielstwo: ále
iednéy rzeczy proszę od ćiebie, mó
wiąc: Nie oglądasz oblicza mego, ážmi przywiedźiesz Michol córkę Saulowę: ták prziydźiesz á oglądasz
mię.
14- Y posłał Dawid posły do I-
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zbosethá syná Saulowégo, mówiąc:
Wróć żonę moie Jlichol , któram
sobie poślubił stem odrzesków Philishyńskich.
15. Y posłał Izboseth y wźiął ią od
męża iéy Pháltyelá syná Láis.
16. Y szedł zá nią mąż iéy, plą
cząc áž do Báhurim: y rzekł do nie
go Abner: Idź á wróć sie. Który sie
wrócił.
17. Wniósł też mówę Abner do
starszych Izraelskich, mówiąc: Ták
wczorá iáko y dźiś trzeci dźień szu
kaliście Dawida, áby królował nád
wámi.
18. Przełóż teraz uczyńćie: ponie
waż Pan mówił do Dawida, rzekąc:
Przez rękę sługi mego Dawida wy
bawię lud móy Izrael z ręki Phili
sthyn ów, y wszytkich nieprzyiaćiół
iego.
19. Mówił též Abner y do Benia
mina. Y poszedł áby mówił do Da
wida w Hebron wszytko co sie po
dobało Izraelowi y wszytkiému Be
niaminowi.
20. Y przyszedł do Dawida do He
bron ze dwudźiestą mężów: y uczy
nił Dawid Abnerowi, y mężóm iego,
którzy z nim byli przyszli, ucztę.
21. Y rzekł Abner do Dawida:
Wystane, że zgromadzę do ćiebie Pá
ná mego królá, wszytkiégo Izraela,
á postanowię z tobą przymierze,abyś
królował nád wszytkim, iáko żąda
duszá twoiá. A gdy Dawid odprowadźił Abnerá, á on odszedł w pokoiu,
22. Wnet słudzy Dawidowi y Joáb
przyszli, pobiwszy zbóyce, z ko
rzyścią bárzo wielką: lecz Abner nie
był z Dawidem w Hebron, bo go iuż
był odprawił, y odiachał był w pokoiu.
2ó. A Joáb y wszytko woysko,któ
re z nim było, potym przyszli: da
no tedy znać Joábowi od powiadają
cych : Przyszedł Abner syn Ner do
królá y puścił go, y odszedł w po
koi u.
24. Y wszedł Joáb do królá y
rzekł: Coś uczynił? Oto przyszedł
Abner do ćiebie: czemużeś go puśćiL
y poszedł y odszedł.
25. Niewiész, że Abner syn Ner
ná to przyszedł do ćiebie, áby ćię
zdradził, á żeby wiedział wyszćić
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57. Y poznało wszystko pospól
stwo y wszytek Izrael dniá onego,
że nie z naprawy królewskiéy zábit
był Abner syn Nerów.
38. Rzékí též król do sług swo
ich: Aza niewiećie, że hetman á bá
rzo wielki poległ dźiś w Izraelu?
59. A iain ieszcze pieszczony y
pomazány król: ále ći mężowie sy
nowie Sárwiiéy ćiężcy mi są: niech
odda Tan czyniącemu złe według zjośći iego.
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twoie y weszćie twoie y dowiedział
sie wszystkiego co czynisz ?
26. A ták wyszedszy Joáb od Da
wida posłał posły zá Abnerem, y
wróćił go od studnie Syrá, o czyin
Dawid nie wiedźiał.
27. A gdy sie wróćił Abner do
Hebron, odwiódł go Joáb osobno ná
śrzód brony, áby z nim mówił ná
zdradzie: y uderzył go tám w łou,o
y umarł, zá pomstę krwie Asaelá
brátá swego.
28. Co gdy usłyszał Dawid że sie
iuż stało, rzekł: Czystyiem ia y kró
lestwo moie u Taná áž ná wieki
ode krwie Abnerá syná Ner:»
2g. Y niech przyidźie ná głowę
Joáb, y ná wszytek dóm oycá iego:
y niech nie ustáie z domu Joábowégo płynienić naśienia cierpiący, y
trędowaty, y trzymaiący wrzeciono,
y od mieczá upadaiący, y potrzebuiący chleba.
30. A ták Joáb y Abizái brát iego
zabili Abnerá, dla tego że był zábit
Asáelá brátá ich w Gábáon ná woynie.
31. Y rzekł Dawid do Joábá y do
wszćgo ludu, który był z nim : Torozdźićrayćie száty wászé, á oble
czcie sie w wory, á płaczćie przy
pogrzebie Abnerá. Sam też król Da
wid szedł zá ciałem.
32. A gdy pogrzébli Abnerá w He
bron , podniósł król Dawid głos
swóy, y płakał nád grobem Ahnerowym: płakał též y wszytek lud.
33. A nárzékáiac król y płacząc
Abnerá, mówił: INie ták iáko zwy
kli umierać ludzie nikczemni , umárl Abner.
54- Ręce twoie nie były związa
ne , y nogi twoie nie były pętami
obćiążonć : ále iáko upadaią przed
synmi niezbożnymi, takeś upadł. Y
powtarzaiąc wszytek lud płakał nád
nim,
35. A gdy przyszedł wszytek lud
áby iadł z Dawidem, gdy ieszcze
był iásny dźień , przysiągł Dawid
mówiąc: To mi niech Bóg uczyni,
y to niech przyczyni, ieśli przed za
chodem słońca ukuszę chleba, ábo
czego innego.
3tL A wszystek lud słyszał, y po
dobało sie im wszytko co czynił
król przed oczymá wszyslkiégoludu.

ROZDZIAŁ

IV.

Bddnd y Rcchclb zabiwszy we śpią
czki lzbosethd, głowę iégo do Da
wida przynieśli, które miasto zapła
ty kazał pobić.
1. Y usłyszał Izboseth syn Sau
lów, že Abner legł w Hebronie: y ze
mdlały ręce iego, y wszytek Izrael
był przestrászon.
•
2. Y byli dwá mężowie hetmani
nád zbóycámi u syná Saulowégo,
iednému imie Bááná,f e á imie drugiému Recháb, synowie Reminon
Berothczyká z synów Beniáminowych: bo y Beroth policzono w Be
niaminie.
3. Y ućiekli Berothczycy do Getháim, y byli tám przychodniami áž
do onégo czásu.
4. A Jonáthás syn Saulów miał
syná slábégo ná nogi: bo mu pięć
lat było kiedy przyszła wieść o Saulu
y o Jonácie z Jezráhelá: y wźiąwszy
go mámká iego, ućiekała; á gdy sie
kwapiła żeby ućiekła, upadł y stał
sie chrómym: á miał imię Miphiboseth.
5. Trzyszedszy tedy synowie Remmon Berothczyká Recháb y Bááná,
weszli gdy nagorętszy dźień do do
mu Izbosethá: który spał ná łóżku
swym w południe. A odźwićrnia do
mu wyczyśćiaiąc pszenicę, zasnęła.
6. A weszli do domu potáiemuie
wźiąwszy kłosy pszeniczné, y ra
nili go w łonie, Recháb y Bááná
brát iego, y ućiekli.
7. A gdy weszli w dóm, on spał
ná łóżku swym w pokoiu, á rániwszy zabili go: y wźiąwszy głowę
iego, poszli drógą puszczy przez
wszytkę noc,
8. Y przynieśli głowę Izbosethá
c
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do Dawida do Hebron : y rzekli do
królá i Oto glowá Izbosethá syná
Saulowégo, nieprzyaćiela twego,
który szukał dusze twoiéy: adał Pan
pánu mému królowi pomstę dźiśia
ná Saulem y nád nasieniem iego.
9. Y odpowiedaiąc Dawid Rechábowi y Báánowi bratu iego, synom
Remmoná Berothczyká, rzekł do
nich. Zywie Pan, który wyrwał du
szę moię ze wszego ucisku,
10. Iż onégo, który mi był po
wiedźiał, y rzekł był: Umarł Sani:
który mniemiał że mi dobra nowi
nę przyniósł, poimałem y zabiłem
go w Syceleg, któremu było potrzeba
dać zapłatę zá poselstwo :
11. lakóż daleko wiecéy teraz gdy
ludźie niezbożni zabili męża niewinnégo w domu iego, ná łóżku ie
go, niemiałbych szukać krwie iego
z ręki wászéy, á zgładzić was z
źiemie?
12. Y przykazał Dawid sługóm
swoim y pozábiiáli ie, á obćiąwszy
ręce y nogi ich zawieśili ie nád sta
wem w Hebron: á głowę Izbosethá
wźięli y pogrzebli w grobie Abnerowym w Hebronie.

ROZDZIAŁ V.
Pomazano Dawidd nd królestwa
nad wszytkim ludem Izraelskim, on
wygnawszy Jebuzeyczyki, Syon ża
rno zek wźiąf, y tam mieszkał zbu
dowawszy dom, innych zon ndpoyinował, synów ndptodźił, Philisthyny
dwdkroć poraził.
1. Y przyszły wszytkié pokolenia
Izraelskie do Dawida do Hebron,
mówiąc: Oto my iesteśmy kość two
iá y ćiało twoie.
2. Ale y wczorá ý ongi gdy Saul
był królem nád námi, tyś wywodził
y przywodźił lud Izraelski: y rzekł
Pan do ćiebie: Ty paść będźiesz lud
móy Izraelski, y ty będźiesz wódzem nád Izraelem.
5. Przyszli též y starszy Izraelscy
do króla do Hebron, y uczynił z ni
mi król Dawid przymierze w He
bron przed Pánem: y pomazali Da
wida zá królá nád Izraelem.
4- Syn trzydźiestu lat był Dawid
gdy począł królować, á czterdźieśći
lat królował.
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5. W Hebronie królował nád Juda
śiedm lat y śiedm mieśięcy, á w Je
ruzalem królował trzydźieśći y trzy
látá nád wszystkim Izraelem y Juda.
6. Y poszedł król y wszyscy mę
żowie, którzy byli z nim do Jeruza
lem, do Jebuzeyczyká mieszkáiacégo
w źiemi: Y rzeczono iest Dawidowi
od nich: Nie wnidźiesz sám áž znieśiesz ślepe y chromé, mówiące:
Nie wnidźie tu Dawid.
7. A Dawid wźiął zamek Syon,
to iest miásto Dawidowe.
8. Bo był obiecał Dawid onégo
dniá zapłatę temu, któby zabił Je
buzeyczyká á dośiągł rynien domów,
á zniósł ślepe y chromé nienawi
dzące dusze Dawidowéy. Dla tego
mówią w przypowieśći: Ślepy y
chromy nie wnidą do kościoła.
9. A Dawid mieszkał w zamku, y
nazwał ji miastem Dawidowym: y
zbudował w około od lllello y we
wnątrz.
10. Y chodźił postepuiąc y rostąc,
á Pan Bóg zastępów był z nim.
11. Posłał też Ili rám król Tyru po
sły do Dawida y drzewa Cedrowe, y
rzemieslniki koło drzewa, y rzemieslniki około kamienia do śćian: y
zbudowali dóm Dawidowi.
12. Y poznał Dawid że go Pan potwiórdźił królem nád Izraelem, á iż
wywyższył królestwo iego nád lu
dem swym Izraelskim
13. Napóymował tedy sobie Dawid
ieszcze nałożnic y żón z Jeruzalem,
przyszedszy z Hebroná: y narodźiło
sie Dawidowi y innych synów y có
rek:
14- A té są imiona tych, którzy
mu sie urodzili w Jeruzalem: Sámua
y Sobáb, y Náthán y Salomon,
15. Y Jebáhár, y Elisua yNepheg,
16. Y Jáphia, y Elisámá yEliodá,
y Eliphálet.
17. Usłyszeli tedy Philisthynowie,
że pomazano Dawidá zá królá nád
Izraelem: y przyiácháli wszyscy
szukać Dawidá: co gdy usłyszał Da
wid, wszedł ná zamek.
18. A Philisthynowie przyciągną
wszy rozpostarli sie w dolinie Rápháim.
19. Y radźił sie Dawid Páná, mó
wiąc: Mamli iśdź ná Philisthyny? á
dászli ie w řece
e moie? Y rzékl Pan
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do Dawidá: Idź, bo dáiac dam Phi
listhyny w ręce twoie.
20. Przyszedł tedy Dawid do Báál
Pliárázim: y poraził ie tám y rzćkł:
Rozdzielił Pan nieprzyiaćiele moie
przedemną, iáko sie dzielą wody. Dla
tego nazwano imię mieyscá onego
Báál Pliárázim.
21. Y zostawili tám ryćiny swoię,
które pobrał Dawid y mężowie iego.
22. Y przydali ieszcze Philisthynowie áby wyćiagnęli y rozpostarli
sie w dolinie Rápháim.
23. A Dawid pytał sie Páná: Ieśli
mam iśdź przećiw rhilisthynóm, á
daszli ie w ręce moie? Który odpo
wiedźiał: Niechodź prećiwko im, ále
krąż z tyłu, á prziydźiesz do nich z
przećiwia gruszek.
•24- A gdy usłyszysz szum idącćgo
ná wierzchu gruszek, tedy dasz bi
twę: bo tedy wynidźie Pan przed
obliczem twoim, áby poraził woyská
Philisthyńskić.
25. Uczynił tedy Dawid ták iáko
mu Pan roskazał, y poróźił Phili
sthyny od Gábáá aż gdy idziesz do
Gezer.

ROZDZIAŁ VI.
Przywieźli Arche z domu Al>indddbowégo, zabił Dóe; Ozę, ze sie do
tknął Ar by, przétoz ia zostawili w
domu Obed, potym ią zdś do Jeru
zalem przyprowadzili. A gdy przed
nią Dawid tdńcuie, lYLichol zondiego
śmiała sie z niego, zd co skarana
niepłodnością.
1. A Dawid zebrał zaś potym
wszytkié przebráné z Izráelá trzy
dźieśći tyśięcy.
2. Y wstał Dawid, y poszedł, y
wszytek lud, który był z nim z mę
żów Judá, áby przywiedli skrźynię
Boża nád którą wzywano imienia
Páná zastępów, śiedzącćgo ná Che
rubinach ná niéy.
3. Y wstawili skrzynię Bożą ná
wóz nowy, y wźięli ia z domu Abinádáb, który był w Gábáá: á Ozá
y Ahio synowie Abinádábowi prówadźili wóz nowy.
4. A gdy ia wźięli z domu Abinádábá, któYy był w Gábáá, strzegący
skrzynie Bożćy Ahio szedł przecl
skrzynią.
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5. A Dawid y wszytek Izrael gráli
przed Pánem ná wszelakich drze
wach misternie uczynionych, y árfách y skrzypicách, y bębnićch, y
gęślach, y cymbalech.
6. A gdy przyszli do gumná Ra
choń, wyćiągnął Ozá rękę ku skrzy
ni Bozćy, y zadźierżał ią: bo wie
rzgały woły y nachyliły ią były.
7. Y rozgniewał sie poruszeniem
Pan ná Ozę, y zabił go prze śmia
łość: który tám umarł przy skrzyni
Bożćy.
8. Y zafrasował sie Dawid przeto
że Pan zabił Ozę, y nazwano imię
onégo mieyscá: Zábicié Ozy, áž do
dniá lego.
9. Y zląkł sie Dawid Páná dniá
onego, mówiąc: lakóż wnidźie do
mnie skrzynia Tańska?
10. Y nie chćiał prowadźić do śie—
bie skrzynie Pańskićy do miástá Da
widowego: ále ią wprowadźił do
domu Obededoiná Getheyczyká.
11. Y mieszkała skrzynia Pań
ska w domu Obededomá Gethey
czyká trzy miesiące: y błogosła
wił Pan Obededomá , y wszystek
dóm iego.
12. Y powiedźiano królowi Dawi
dowi, że błogosłówil Pan Obededo
má, y wszytkié rzeczy iego dla skrzy
nie Bożćy. Poszedł tedy Dawid, y
przyprowadź!! skrzynię Bożą z do
mu Obededomá do miástá Dawido
wego z weselem: á było z Dawidem
śiedm chórów, y ofiárá ćielca.
13. A gdy postąpili którzy nieśli
skrzynię Pańską sześć kroków: ofia
rował wołu y hárána.
14. A Dawid skakał że wszytkiéy
mocy przed Pánem. A był Dawid
przepasany ephod lnianym.
15. A Dawid y wszytek dóm Izráe
lów prowadźili skrzynię Testamentu
Pańskiego z weselem y z trąbieniem
trąby.
16. A gdy skrzynia Pánská weszła
do miástá Dawidowego, Michol cór
ka Saulowá wyglądaiąc oknem, uyźrzala królá Dawidá wyskákuiacégo
y tańcuiącćgo przed Pánem, y wzgardźiła go w sercu swoim.
17. Y wprowadźili skrzynię Pań
ską y włożyli ią ná mieyscu swym
w pośrzódku namiotu, który był iéy
rozbił/Dawid: y ofiarował Dawid
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cálopalenia y zapokóyn é ofiary przed
Pánem.
18. A gdy dokonał ofiaruiąc cáloSaloné y zapokoyné, błogosławił luowi w imię Páná zastępów.
19. Y rozdał wszému mnóstwu
Izraelskiemu, ták mężowi iáko niewieśćie, każdemu bochen chleba, y
pieczenia wołowego mięsa iednę, y
kołacz w oliwie smażony: y poszedł
wszytek lud każdy do domu swégo.
20. Y wróćił sie Dawid áby bło
gosławił domowi swému, á wysze
dszy Alichol córká Saulowá przećiw
Dawidowi, rzekła: lako chwalebny
dźiś był król Izráelski, odkrywáiac
sie przed służebnicami sług swoich,
y odkrył sie, iáko gdyby sie odkry
wał ieden z błaznów.
21. Y rzekł Dawid do Michęl:
Przed Pánem, który mie obrał ráczéy niž oycá twégo y nizli wszytek
dóm iego, y przykazał mi abych byl
wodzem nád ludem Pańskim w
Izraelu
22. Y Juda, y będę podleyszym
niżliin sie stał: y będę poniżonym w
oczach moich: á z służebnicami, o
któryclieś mówilá,chwálebnieyszym
sie pokaże.
23. Przełóż Michol córce Saulowéy nie urodził sie syn áž do dniá
śmierći iéy.

ROZDZIAŁ VII.
Umyślił był Dawid Bogu Jiośćioł
budować, ale mu Bóg tego nie do
puścił, iedno mu oznaymił, ze go miał
syn iégo budować.
1. Ale stało sie gdy usiadł król w
domu swym, á Pan dał mu pokóy
zewsząd od wszytkich nieprzyiaćioł
iego,
2. Rzekł do Nathan á proroka: A
widzisz że ia mieszkam w domu Ce
drowym, á skrzynia Boża położona
iest między skórami?
3. Y rzékl Náthán do królá: Wszy
stko co iest w sercu twoim, idź czyń:
bo Pan iest z tobą.
4. Y stało sie onéy nocy, á oto
mowa Fańska do Nátháná, rzeka c:
5. Idź, á rzécz słudze memu Da
widowi: To mpwi Pan: Izali ty
mnie zbitduigsz dóm ku mieszka
niu ?

WTÓRE
6. Anim bowiem mieszkał w do
mu od onégo dniá, którégom wy
wiódł syny Izráelowé z źiemie Aegyptskiéy, áž do dniá tego: álem
chodźił w przybytku y w namiećie.
7. Po wzystkich mieyscách, którém przeszedł ze wszytki mi syn mi
Izrael owymi, ázam mówiąc mówił
do iednégo z pokolenia Izráelowégo,
którémum przykazał żeby pasł lud
móy Izráelski, mówiąc: Czemuśćie
mi nie zbudowali domu Cedrowe
go?
8. A teraz to powiesz słudze me
mu Dawidowi: To mówi Pan za
stępów: Jam ćiebie wźiął z paszéy
chodzącego zá trzódámi, abyś był
wodzem nád ludem moim Izrael
skim:
g. Y byłem z tobą we wszytkim
gdźieśkolwiek chodził, y pobiłem
wszytkié nieprzyiaćioły twé od obli
cza twégo: y uczyniłemći imie wiel
kie, wedle imienia wielkich, którzy
są ná źiemi. .
10. Y postanowię mieysceludowi
memu Izrael, y wszczepię ji, y bę
dźie mieszkał pod nim, á nie poru
szy sie wiecéy: y nie przydadzą sy
nowie nieprawości trapić go iáko
piérwéy,
11. Ode dniá którégom postano
wił sędźie nád ludem moim Izrael
skim: y dam ći pokóy ode wszech
nieprzyiaćioł twoich, y odpowiadać
Tan, że dóm uczyni tobie Pań.
12. A gdy sie wypełnią dni twoie,
á zaśniesz z oycy twymi, wzbudzę
nasienie Iwé po tobie,któré wynidźie
z żywota twégo, y umocnię króle
stwo iego.
13. On zbuduie dóm imieniowi
memu, y utwierdzę stolicę króle
stwa iego áž ná wieki.
14 la mu będę zá oycá, á on mnie
będźie zá syná: który ieśli co źle
uczyni, skarżę go rózgą mężów, y
plagami synów człowieczych.
15. Lecz miłośierdźia mego nie
odeymę od niego, iákom odiał od
Saulá, któregóm oddalił od obliczá
mego.
16. Y będźie wierny dóm twóy, y
królestwo twé áž ná wieki przed
obliczem twoim, y stolica twoiá bę
dźie trwała zawsze.
17. Według tych wszytkich słów,
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y według wszytkiégo widzenia tego,
ták mówił Nathan do Dawidá.
18. Y wszedł król Dawid y sie
dział przed ránem, y rzekł: Cóżem
ia iest Pánie Bože, y co zá dóm móy,
iżeś mię przywiódł áž dotąd?
19. Lecz y to ieszcze mało sie bydź
zdało przed oblicznośćią twoią Ta
nie Boże, aż též mówisz o domie słu
gi twégo ná czás dáleki: bo to iest
práwo Adamowe, Panie Boże.
20. Cóż tedy będźie mógł Dawid
przydać ieszcze, áby mówił do ćie
bie? ty bowiém znasz sługę twego
Panie Boże.
21. Dlá slowá twégo y według ser
cá twego uczyniłeś wszytkié té wiel
kie rzeczy, ták żeś oznaymił słudze
twemu.
22. Dla tego uwielmożonym iesteś
Panie Boże, iż niémász podobnego
tobie, y niémász Bogá oprócz ćiebie,
we wszytkim cośmy słyszeli w uszy
nászé.
20. A któryż iest naród ná źiemi,
iáko lud twóy Izraelski, dla którégo
szedł Bóg, aby ji sobie odkupił zá
lud, y uczynił sobie imię, á iżby im
czynił wielkie rzeczy y strászné ná
źiemi, od oblicza ludu twego, któryś
sobie wykupił z Aegyptu, naród y
Bogá iego.
24. Abowiém umocniłeś sobie
twóy lud Izraelski zá lud wieczny:
á ty Panie Boże stałeś sie im záBogá.
25. Teraz tedy Panie Boże słowo,
któreś rzekł ná sługę twego y ná
dóm iego, wzbudź ná wieki: á uczyń
jakoś powiedźiał.
26. Aby wielbione było imię twoie
áž ná wieki, á żeby mówiono: Pan
zastępów Bóg nád Izraelem. Adóm
sługi twego Dawidá będźie umocnio
ny przed Pánem.
27. Ponieważ ty Panie zastępów
Boże Izraelski obiawiłeś ucho sługi
twégo mówiąc: Dóm zbuduię tobie:
dla tego nalazł sługa twóy serce
swoie, áby sie modlił tobie tą mo
dlitwą do ćiebie.
28 Teraz tedy Panie Boże tyś iest
Bóg, á slowá twoie będą prawdźiwe:
boś mówił do sługi twego té rzeczy
dobré.
29. Tocznisz tedyá błogosław do
mowi sługi twego, áby był ná wieki
przed tobą: boś ty Fanie Boże rzekł,
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y błogosławieństwem twoim będźie
ubłogosławion dóm sługi twégo ná
wieki.

ROZDZIAŁ VIII.

O zwycięstwie częstym Dawido
wym nad oko/icznemi nieprzyiaćioły,
y o porddowdniu królá Thou z pofortunienia Dawidowi, y o urzędni
kach iego.
1. Y stało sie potym, poraził Da
wid Philisthyny, y uniżył ie y wźiął
Dawid uzdę dániéy z rąk Thilisthyńskich.
2. Y poraźił Moáb, y pomierzył
ie sznurem, równaiąc z źiemia: ále
wymierzył dwá sznury, ieden ná zábićić, á drugi ná żywo zachowanie:
y został Moab Dawidowi służąc pod
hołdem.
3. Y poraźił Dawid Adárezerá sy
ná Rohob królá Sobá, gdy wyiecbał
áby panował nád rzeka Ěuphrátem.
4- Y poimawszy Dawid z iego
strony tyśiąc y śiedmset iezdnych, á
dwadźieśćia tyśięcy pieszych pode
rżnął żyły wszytkich woźników, á
zostawił z nich sto wozów.
5. Przyćiągnęła též Syriá Dama
szku áby pomoc dálá Adárezer kró
lowi Soba. Y poraźił Dawid z Syriiéy dwadźieśćia y dwá tyśięcy mę
żów.
6. Y postawił Dawid żołnierze dla
obrony w Syriiéy w Damaszku: y
została Syria Dawidowi służąc pod
hołdem: y zachował Pan Dawidá we
wszystkim do czegokolwiek sie udał.
7. Y pobrał Dawid zbroie złote,
któré mieli słudzy Adárezerowi, y
przyniósł ie do Jeruzalem.
8. Y z Belhe, y z Beroth miast Adá
rezer, wźiął król Dawid miedzi bá
rzo wiele.
9. Y usłyszał Thou król Emáth,
że poraźił Dawid wszytkę moc Adárezerowę,
10. Y posłał Thou Jorámá syná
swégo do królá Dawidá, áby go po
zdrowił, ráduiac sie y dzięki czynił
przeto że zwalczył Adárezerá y po
raźił go. Bo Thou był nieprzyjacie
lem Adárezerowi, á w ręce iego były
naczynia złote, y naczynia srebrne,
y naczynia miedziane:
11. Które też poświęcił król Da
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wid Pánu ze srebrem y złotem, któré
był poświęćił ode wszech narodów,
któré podbił,
12. Z Syriiéy, z Moáb, y z synów
Ammonowych, y z Philisthynów,
y z Amáleków, y z korzyśći Adárezerá syná Rohobá królá Sobá.
13. Uczynił též sobie Dawid sławę
gdy sie wracał wźiąwszy Syrią w
dolinie zup sólnych, porážiwszy
ośmnaśćie tyśięcy:
14- Y położył w Idumei straż, y
postawił obronę, y stálá sie wszy
tka Idumeá służąca Dawidowi. Y
zachował Pan Dawidá we wszytkim
do czegokolwiek sie obróćił.
15. Y królował Dawid nád wszy
tkim Izraelem: czynił též Dawid sąd
y sprawiedliwość wszému ludowi
swému.
16. A Joáb syn Sárwiiéy był nád
woyskiem, Josáphát lepák syn Ahilud był kanclerzem.
17. A Sádok syn Achitob, y Achimelech syn Abiáthár byli kaplany, á
Sáráias pisarzem. A Bánáias syn
Joiády nád Cerety y Phelety: á syno
wie Dawidowi byli kapłany.
ROZDZIAŁ IX.
O miłosierdziu Dawidowym, które
uczynił Dawid z Ddiphiboséťhem sy
nem Jonclthowym, którego poruczył
Sybowi.

WTÓRE
Dawidá, padl ná oblicze swé y po
kłonił sie. Y rzékl Dawid: Miphi
boseth: Który odpowiedźiał: Owom
iá slugá twóy.
7. Y rzékl mu Dawid: Nie bóy sie,
bo czyniąc uczynię nád tobą miło
śierdźió dla Jonáthy oycá twego, y
wrócę tobie wszytkié polá Saulá oy
cá twego, á ty będźiesz iadł chlebu
stolu mego záwzdy.
8. Który pokłoniwszy sie mu,
rzékl: Cóżem ia iest slugá twóy, żeś
weyźrzał ná psá zdechłego mnie po
dobnego?
g. Y zawołał król Syby sługi Sau
lowégo, y rzékl mu: Wszytko co
było Saulowo, y wszytek dóm iego
dałem synowi páná twego.
10. A ták spráwuy mu źiemię iego
ty y synowie twoy y służebnicy twoi:
á będźiesz wnośił synowi páná twe
go żywność, áby sie żywił: á Mi
phiboseth syn páná twego záwzdy
będźie iadł chléb u stołu mego. A
Sybá miał piętnaście synów, y dwádźieśćia służebników.
11. Y rzekł Sybá do królá: Iakoś
roskazał panie móy królu słudze
twemu, ták uczyni slugá twóy, á
Miphiboseth będźie iadł u stołu mego
iáko ieden z synów królewskich.
12. A Miphiboseth miał syná ma
łego imieniem Michá: A wszytek ród
domu Syby służył Miphibosethowi.
13. A Miphibośeth mieszkał w Je
ruzalem: bo z stołu królewskiego
zawsze iadał, á był chrom ná obie
nodze.

1. Y rzékl Dawid: Co mnimasz,
iest kto coby został z domu Saulo
wégo, że uczynię nád nim miłośier
dźió dla Jonáthy?
ROZDZIAŁ X.
2. A był z domu Saulowégo sługa
imieniemSybá: którégo zawoławszy
Hdnon król Ammończykow, uczy
król do śiebie, rzókł mu: A tyś iest niwszy sługom Dawidowym lekkość,
Sybá? On odpowiedźiał: lam iest które był posłał cieszyć go po śmierći
slugá twóy.
oycd iego, zebrawszy woyska piąći
3 Y rzókł król: Iestże kto ieszcze królów, pordzon raz y drugi.
żyw z domu Saulowégo, że uczynię
1. Stało sie zas potym, iż umarł
nád nim miłośierdźió Bože? Y rzókł
Sybá królowi: Iest ieszcze syn Jo król synów Ammon,y królował Hánon syn iego miásto niego.
náthy chromy ná nogi.
2. V rzókł Dawid: Uczynię miło
4. A gdźióż, práwi, iest? A Sybá
do królá: Oto, pry. iest w domu Má- śierdźió z Hánon synem Náás, iáko
czyniłmiłośierdźió oćiee iego zemną.
chir syná Ammiel w Uodábár.
5. A ták posłał król Dawid , y A ták posłał Dawid ćiesząc go przez
wźiął go z domu Máchir syná Am- sługi swé dla śmierći oycá. A gdy
przyszli słudzy Dawidowi do źiemie
mielowégo z Lodáhár.
6. A gdy przyszedł Miphiboseth synów Ammon,
3. Rzókły książęta synów Ammon
syn Jonáthy, syná Saulowégo, do
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do Hánoná páná swégo: Mnimasz
16. Y posłał Adárezer, y wywiódł
żeby Dawid dla czći oycá twégo po Syriyczyki, którzy byli zá rzeką y
słał do ćiebie ćieszyćiele, á nie dla przywiódł ich woysko: á Sobách
tego áby wyszpiegował y wypátro- hetman woyská Adárezer hył prze
wał miásto, áby ie zburzył, posłał łożony nád nimi.
Dawid sługi swé do ćiebie?
17. Co gdy 'Oznaymiono Dawido
4. A ták wźiął Hánon sługi Da- wi zebrał wszystkiego Izráelá, y
widowé, y ogolił połowicę brody ich, przeprawił sie przez Jordan, y przy
y pourzynał szat ich połowice aż do szedł do llelám: y zszykowali woy
zadków, y puśćił ie.
sko Syriyczykowie przećiw Dawi
5. Co gdy powiedźiano Dawidowi, dowi, y ztoczyli z nim bitwę.
posłał przećiwko im: bo oni mężo
18. Y ućiekli Syriyczycy przed
wie byli zelżeni sromotnie bárzo, y Izraelem, y pobił Dawid z Syriyczyroskazał im Dawid, mieszkayćie w ków śiedmset wozów, y czterdźieśći
Jerycho, aż urośćie brodá wászá, á tyśięcy jezdnych: y Sobách hetmana
tedy sie wróććie.
woyská zabił, który tudźiesz umarł.
6. A widząc synowie Ammon że
ig. A widząc wszyscy królowie,
krzywdę uczynili Dawidowi,posłali, którzy byli ná pomocy Adárezerowi,
y náieli zá pieniądze Syriyczyká że'byli zwyćiężeni od Izráelá, zlękli
Rohob, y Syriyczyká Sobá, dwá- sie y ućiekli pięćdźieśiąt y ośm tydźieśćia tyśięcy pieszych, á od królá * śięcy przed Izraelem. Y uczynili poMáách tyśiąc mężów, y od lstobá kóy z Izraelem, y służyli im y bali
dwanaśćie tyśięcy mężów.
sie -więcey Syriyczycy dawać pomo
7. Co gdy usłyszał Dawid, posłał cy synóm Ammon.
Joábá y wszystko woysko rycérzów.
ROZDZIAŁ XI.
8. A ták wyćiągnęli synowie Am
mon, y uszykowáli sie przed sámým
Daivid upadł w cudzołóstwo z
weszćiem bramy: á Syriyczyk Sobá, Bethsabeą zoną, Uriaszową; o śmierći
y Rohob, y Istob, y illááchá osobno Uriaszowey, o poselstwie Jodbowym
byli w polu.
do Dawida, dźiećie cudzołołne uro
g. Widząc tedy Joáb że sie nágo- dziło sie Dawidowi.
towálá przećiw iemu bitwá, y w
oczy y z tyłu: przebrał ze wszech
i. Y stało sie po roku, tego czásu
przebranych Izraelskich y rozszyko- którégo zwykli królowie wyieždžáé
wał woysko przećiw Syriyczykóin: xná woynę: posłał Dawid Joábá, y
10. A ostatek ludu dał Abisai bratu sługi swé z nim, y wszystkiego
swému, który uszykował woysko izráelá, y pustoszyli syny Ammon
przećiw synóm Ammon.
y obiegli Rábbá: á Dawid został w
11. Y rzékl Joáb: Ieśli mię prze Jeruzalem.
mogą Syriyczycy: będźiesz mi ná po
2. To gdy sie dźiało, przydało sie
moc: á ieśli ćieliie przemogą syno że Dawid wstał z łoża swego po po
wie Ammon pomogę tobie.
łudniu, y przechodźi! sie po sali do
12. Bądź mężem mocnym, ábiymy mu królewskiego: y uyźrzał niewia
sie zá lud nász, y zá miásto Bogá stę myiącą sie ná przećiwko ná sali
nászégo: á Tan uczyni co dobrego swéy, á była niewiasta bárzo piękna.
iest w oczach iego.
3. Posłał tedy król, y pytał co zá
13. Potkał sie tedy Joáb y lud, który niewiasta była. Y dano mu sprawę,
z nim był z Syriyczyki: którzy wnet że to była Bethsábee córká Eliám,
przed nim ućiekli.
žoná Uriaszá Hetheyczyká.
14. A synowie Ammon uyźrza
4- Posławszy tedy Dawid posły,
wszy że ućiekli Syriyczycy: ućiekli wźiął ią. Która gdy weszła do niego,
tćż y oni przed Abisai, y weszli do spał z nią: y wnet sie oczyśćiła od
miástá: y wróćił sie Joáb od synów nieczystośći swéy:
Ammon, y przyszedł do Jeruzalem.
5. Y wróćiła sie do domu swego,
15. Widząc tedy Syriyczycy że płód począwszy. Y posławszy
upadli przed Izraelem, zebrali sie oznaymiłaDawidowi, y rzekła: Po
społem.
częłam.
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6. Y posłał Dawid do Joábá, mó
wiąc: Poszli do mnie Uriaszá Hetheyczyká. Y posłał Joáb Uriaszá do
Dawidá.
7. Y przyszedł Uriasz do Dawidá,
y pytał sie Dawid iákoby sie dobrze
powodziło Joáb y ludowi, y iákoby
była sprawowana woyná.
8. Y rzekł Dawid do Uriaszá: Idź
do domu twego, á umyy nogi twoie.
Y wyszedł Uriasz z domu królewskiégo, y nieśiono zá nim potrawy
królewski é.
g. A Uriasz spał przededrzwiámi
domu królewskiego z innymi sługa
mi páná swego, á nie szedł do domu
swego.
10. Y dano znać Dawidowi od powiádáiacych, nie szedł Uriasz do do
mu swego. Y rzekł Dawid do Uria
szá: Azaś nie z drógi przyszedł?
czemużeś nie szedł do domu twego?
11. Y rzekł Uriasz do Dawidá:
Skrzynia Boża y Izrael y Juda mie
szkała w namiećiech,y panmóyJoáb
y słudzy páná mego ná źiemi leżą: á
iabych miał wniść do domu mego,
abych iadły pił, y spał z żoną inoią?
przez zdrowie twoie, y przez zdro
wi é dusze twoiéy nie uczynię téy
rzeczy.
12. Rzekł tedy Dawid do Uriaszá:
Zostań tu ieszcze przez dźiś, áiutro
ćię odprawię. Został Uriasz w Jeru
zalem dniá onégo y drugiego.
13. Y wezwał go Dawid áby iadł
y pił przed nim, y upoił go: który
wyszedszy wieczór sjpał ná pościeli
swéy z slugámi pána swego, á do
domu swego nie szedł.
14- Stálo sie tedy ráno, y napisał
Dawid list do Joábá: y posłał przez
ręce Uriaszá,
15. Nápisawszy w liście: Postawćie Uriaszá ná czele woyny, gdźie
natęsza bitwá: á opuście go áby za
bity zginął.
16. A ták gdy Joáb obiegł miasto,
postawił Uriaszá ná mieyscu gdźie
wiedźiał że byli mężowie namocnieyszy.
17. Y wyszedszy meżowie z miá
stá,walczyli przećiw Joábowi,y po
legło z ludu sług Dawidowych, y
umarł też Uriasz Iletheyczyk.
18. A ták posłał Joáb, y oznaymił
Dawidowi wszytkié słowa bitwy.
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19. Y przykazał posłańcowi, mó
wiąc: Gdy dokończysz wszytkiéy
mowy o bitwie do królá,
20. Ieśli obaczysz że sie gniewa, y
rzecze: Czemuśćie przystępowali
pod mur abyśćie sie bili? azaśćie nie
wiedzieli że z muru wiele broni spuszczáia z wierzchu?
21. Kto zabił Abimelechá syná Jerobáál? ázá nie niewiasta zrzućila
nań sztukę młyńskiógo kamienia z
muru y zabiła go w Thebes? przécześćie do muru przystąpili? rze
czesz: Też y sługa twóy Uriasz lletheyczyk poległ.
22. Poszedł tedy posłaniec, y przy
szedł y oznaymił Dawidowi, wszy
tko co mu Joáb roskazał.
23. Y rzekł posłaniec do Dawidá:
Przemogli ná nas mężowie, y wyszli
do nas w pole: á my uderžywszy ná
nie goniliśmy ie áž do bramy mieyskiéy.
24. Y obróćili strzały strzelcy ná
sługi twoie z muru z wierzchu: y
pomarło sług królewskich. Lecz y
sługa twóy Uriasz Iletheyczykumarł.
25. Y rzekł Dawid do posłańca:
Ták powiesz Joábowi: Niechći to
serca nie kaźi: bo rozmaite są przy
padki ná woynie, á teraz tego, teraz
owego miecz zábiia: doday sercá ry
cerstwu twemu przećiwmiastu, abyś
ie zburzył, y nápominay ie.
26. Y usłyszała żona Uriaszowa że
umarł mąż iéy Uriasz, y płakała go.
27. A gdy było po żałobie, posłał
Dawid, y wprowadził ią do domu
swego, y bylá mu żoną, y urodźiła
mu syná: y nie podobało sie to sło
wo, któré był uczynił Dawid, przed
Pánem.
ROZDZIAŁ XII.
Dawid pod przypowieśćią, którą
mu Nathan zadał, sam nd sie wyrok
dał, potym go Ndthdn karze: za co
gdy żałował, odpuszczono mu grzéch,
karanie zostawiwszy. Salomon sie
urodził, miasto Rdbbd zburzone, y
koronę królewską tam wzięto.

1. Posłał tedy Pan Nátháná do Da
wida: który gdy przyszedł do niego
rzekł mu: Dwá mężowie byli w iednym mieśćie, ieden bogáty, á drugi
ubogi.
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2. Bogaty miał owiec y wołów bá
rzo wiele:
5. Lecz ubogi zgoła nic niemial
oprócz owce iednéy máluczkiéy,
która był kupił y wychował, y która
^zrosła u niego pospołu z synmi iego,
chléb iego iedząc, y z kubka iego
piiąc, y ná łonie iego sypiáiac: y była
inu iáko córká.
4. A gdy iakiś podróżny przyszedł
do bogatego, on niechcąc wziąć z
owiec y z wołów swoich, áby uczy
nił ucztę gośćiowi onému, który był
przyszedł do niego, wźiął owcę mę
ża ubogiego, y nagotował ieść czło
wiekowi, który był przyszedł do
niego.
5. Y rozgniewany gniewem Da
wid ná onégo człowieka bárzo, rzekł
do Nátháná: Zywie Pan że synem
śmierći iest mąż, który to uczynił.
6. Owcę czworako nagrodzi, prze
to że to słowo* uczynił, á nie złolgował.
7. Y rzekł Náthán do Dawidá: Tyś
iest ten człowiek: Ták mówi Pan
Bóg Lzráelów: lam ćię pomazał zá
królá nád Izraelem, y iam ćie wy
rwał z ręki Saulowéy,
8. Y dałem tobie dóm páná twego,
y żony páná twego do łona twego,
y dałemći dóm Izraelski y Judzki:
á máloli ná tym, przydamći daleko
większe rzeczy.
9. Czeinużeś tedy wzgardził sło
wo Tańskie, abyś czynił złość przed
oczymá niemi ? Uriaszá Hetheyczyká zabiłeś mieczem, á żonęś iego
wźiął sobie zá żonę, y zamordowa
łeś go mieczem .synów Ammon.
10. Przetóż nie odćydźie miecz z
domu twego aż ná wieki , tym, żeś
mną wzgardził, y wźiąłeś żonę Uriaszá Hetheyczyká, áby twoią żoną
była.
11. A ták to mówi Pan: Oto ia
wzbudzę ná ćię złe z domu twego,
á pobiorę żony twé przed oczymá
twémi, y dam ie bliźniemu twemu,
á będźie spał z żonami twémi przed
oczymá słońca lego.
12. Boś ty uczynił potáiemnie: ále
ia uczynię to słowo przed oczymá
wszystkiego Izráelá, y przed oczy
ma słońca.
13. Y rzekł Dawid do Nátháná:
Zgrzeszyłem Pánu. Y rzekł Náthán
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do Dawidá: Pan też przeniósł grzéch
twóy: Nie umrzesz.
14. Wszakóż, iżeś dał przyczynę
bluźnienia nieprzyiaćiołóm Pańskim
dla słowa tego: syn, któryć sie urodźił, śmierćią umrze.
15. Y wróćił sie Náthán do domu
swego. Pan też zaraźił niemocą dźiećie, któré urodźiła żona Uriaszowa
Dawidowi, y zwątpiono o nim.
16. Y prośił Dawid Páná zá dźiećięćiein: y pośćił sie Dawid postem,
á wszedszy osobno, leżał ná źiemie.
17. A przyszli starszy domu iego,
przymuszaiąc go, áby wstał z źie
mie: który niechćiał, áni iadł z ni
mi pokármu.
18. Y stálo sie dniá śiódmego, że
umarło dźiećie : y bali sie słudzy
Dawidowi powiedžiéó mu, że uma
rło dźiećię. Bo mówili: Oto gdy ie
szcze dźiećie było żywo, mówiliśmy
ku niemu, á nie słuchał głosu na
szego: iakóż wiecéy, ieśli powiemy,
że umarło dźiećię, będźie sie trapił?
19. Gdy tedy obaczył Dawid, że
słudzy iego szepcą, porozumiał że
dźiećię umarło: y rzekł do sług swo
ich : Abo umarło dźiećię? Którzy
mu odpowiedzieli: Umarło.
20. Wstał tedy Dawid z źiemie, y
umył sie, y namazał sie: y szaty od
mieniwszy, wszedł do domu Pań
skiego y pokłonił sie: y przyszedł
do domu swego , y żądał żeby przed
nim położono chléb y iadł.
21. Y rzékli mu słudzy iego: Cóż
to zá mowá, którąś uczynił? dla
dźiććięćiń póki ieszcze żyło pośćiłeś
y płakałeś : á gdy umarło dźiećię,
wstałeś y iadłeś chléb?
22. Który rzekł: Dla dźiććięćia,
póki ieszcze żyło pośćiłem y płaka
łem: bom mówił: kto wić ieśli snadź
nie dáruie mi go Pan, y będźie ży
wo dźiećię?
23. Lecz teraz gdy umarło, przecz
mam pościć? Izali ie mogę ieszcze
nazad wrócić? ia ráczey póydę do
niego: á ono nie wróći sie do mnie.
24. Y ćieszył Dawid Bethsábee
żonę swoię, y wszedszy do niéy spał
z nią: która urodźiłó syná, y nazwał
imię iego Salomon: á Pan go miło
wał.
25. Y posłał w ręce Nátháná pro
roka, y nazwał imię iego, umiło-
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wány Pánu, tym, že go Tan mi
łował.
26. Ioáb tedy walczył przećiw
Rábbáth synów Ammon, y doby
wał iniástá królewskiego.
27. Y posłał Joáb posły do Da
widá , mówiąc : Dobywałem Ráb
báth: y trzeba wziąć miásto wód.
28. Przetóż teraz zbierz ostatek lu
du, á oblež miásto y weźmi ie: by
zaś, gdybym ia zburzył miásto, nie
przypisano zwyćięstwa imieniowi
memu.
29. A ták zebrał Dawid wszytek
lud, y ciągnął ku Rábbáth, á walezywszy wźiął ią.
30. Y zdiał koronę królá ich z
głowy iego, która wažylá talent zło
ta, máiac kamienie drogie, y wło
żona iest ná głowę Dawidowe. Lecz
y korzyść miástá wyniósł bárzo wie
lką:
31. Lud též iego przywodząc piła
mi przecierał, y ieźdźił po nich wózmi kowánémi: y kordy przećinał, y
przez piec cegielny przewodźił: ták
czynił wszystkim miastom synów
Ammon: y wróćił sie Dawid y
wszytko woysko do Jeruzalem.

ROZDZIAŁ XIII.
Amnon syn Daividoiv zgtoałćU
Thdmdr siostrę .Ab s dlomową, przeco
go potym zdbit, y zićchał do króla
Gésurskiégo.
1. Y stało sie potym, že Absálomá
syná Dawidowego śiostry, bárzo
piekuiéy imieniem Thámár, rozmi
łował sie Amnon syn Dawidów, y
bárzo szalenie ią miłował,
2. Ták, že dla miłości iéy zacho
rzał: bo iż była panną, trudno sie
mu zdało żeby miał co nieuczci
wego z nią uczynić.
3. A miał Amnon przyiaćiela
imieniem Ionádábá syná Semmáá,
brátá Dawidowego, męża bárzo mą
drego.
4. Który rzekł do niego : Czemu
ták bárzo schniesz synu królewski
ná káždy dźień?czemu mi nie oznaymisz? y rzćkł mu Amnon: Thámáre śiostrę brátá mego Absálomá miłuię.
5. Któremu odpowiedźiał Jonádáb: Układź sie ná łożu twoim, á u
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czyń sie chorym: á gdy prziydźie 0ćiec twóy nawiedzać ćię, rzécz mu:
Niech prziydźie , proszę , Thámár
áiostráinoiá,žeby mi dálá ieśćy uczy
niła potrawkę żebym iadł z ręki iéy.
6. Układł sie tedy Amnon, y
wrzskomo chorować począł: á gdy
przyszedł król nawiedzać go, rzekł
Amnon do królá: Proszę niech przyidźie Thámár śiostra moiá, áby uczyniła przed oczymá mémi dwie
łyszce polewki y iadłbym z ręki
iéy.
7. A ták posłał Dawid do Thá
már do domu, mówiąc: Idź do domu
Amnon brátá twégo, á uczyń mu
potrawę.
8. Y przyszła Thámár do domu
Amnoná brátá swego : á on leżał:
która wźiąwszy mąki zamieszała:
á rospuśćiwszy uwarzyła polewki
przed oczymá iego.
9. A wźiąwszy co uwarzyła, wy
lała y postawiła przed nim,y niech
ćiał ieść: y rzćkł Amnon: Każćie
precz wszystkim ode mnie. A gdy
kazano precz wszytkim,
10. Rzćkł Amnon do Thámár:
Wnieś potrawę do pokoiu abych iadł
z ręki twoiéy. Wźięła tedy Thámár
polewki, któré nágotowálá y wnio
sła do Amnoná brátá swego do po
koiu.
11. A gdy mu ieść podawała, uchwićił ią, y rzekł: Chodź, á leż ze
mną siostro inoiá,
12. Oná mu odpowiedźiała: Nie
czyń braćie móy, nie czyń mi gwa
łtu, bo sie to nie godzi w Izraelu:
nie czyń tego szaleństwa.
13. Bo ia nie będę mogła znieść
zelżywośći moiéy, á ty będźiesz iá
ko ieden z szalonych w Izraelu: ále
ráczéy mów do królá, á nie odmó
wi mię tobie.
14- Lecz niechćiał usłuchać pro
śby iéy, ále przémógszy śiłą, zgwałćił ią, y leżał z nią.
15. Ý omierźił ią sobie Amnon
omierźieniem bárzo wielkim: ták iż
większe omierźienie było, którym ią
był omierźił, niżli miłość, którą ią
piérwéy miłował. Y rzćkł iéy Amnon: Wstań á idź.
16. Która mu odpowiedźiała: Wię
ksza tą iest złość, którą teraz czy
nisz przećiwko mnie, wygćniaiąc
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mię, niżli tá, którąś piérwéy uczy
nił. Y niechćiał iéy słuchać:
17. Ale zawoławszy chłopca, któ
ry mu posługował, rzekł: Wyrzuć
ią precz ode innie á zámkni drzwi
zá nią.
18. Która miała ná sobie szatę
długą : bo w takich szatach córki
królewskie panny chodziły. A ták
wyrzućił ią precz chłopiec iego, y
zawarł drzwi zá nią.
19. Która posypawszy głowę swą
popiołem, rozdárszy szatę długą, y
włożywszy ręce ná głowę swoie,
szła idąc á krzycząc.
20. Y rzekł iéy Absálom brát iéy:
Abo Amnon brát twóy spał z tobą?
ále teraz siostro milcz, brát twóy
iest, y nie frásuy sercá swego o tę
rzecz. A ták mieszkała Thámár
schnac w domu Absálomá brátá
swégo.
21. A gdy té słowa usłyszał król
Dawid, frasował sie bárzo, y nie
chćiał zasmućić duchá Amnoná sy
ná swego, bo go miłował, iż był
pierworodny iego.
22. Lecz Absálom nie mówił do
Amnoná áni złego áni dobrégo: bo
nienawidźiał Absálom Amnoná ,
tym, że zgwałcił Thámár siostrę
iego.
23. Y stało sie po dwu lat, że
strzyżono owce Absálomowé w
Báálhásor, któré iest podle Ephrá
im: y zaprosił Absálom wszytkich
synów królewskich,
24. Y przyszedł do królá, y rzekł
do niego: Oto strzygą owce sługi
tw.égo: niech proszę prziydźie król
z służebniki swymi do sługi swego.
25. Y rzekł król do Absálomá:
Nié , synu móy , nie próś abyśmy
wszyscy iácháli, y obćiążyli ćię. A
gdy mu przynaglał, á niechćiał iśdź,
błogosławił mu.
26. Y rzekł Absálom : Ieśli niechcesz iachać: proszę niech przynamniéy iedźie z námi Amnon brát
móy. Y rzókł król do niego: Nie po
trzeba żeby iachał z tobą.
27. Przymuśił go tedy Absálom, y
posłał z nim Amnoná y wszystkié
syny królewskie. A Absálom spra
wił był ucztę, iáko ucztę królew
ską.
28 Lecz przykazał był Absálom
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służebnikóm swoim, mówiąc: Pilnuyćie kiedy piian będźie Amnon,
á rzekę wam: Biyćie go, y zábiyóie,
nie bóyćie sie: bom ia iest, który
wam przykazuię : Umacniayćie sie,
á bądźcie mężami mocnymi.
29. Uczynili tedy słudzy Absálomowi nád Amnonem, iáko im był
przykazał Absálom. Y wstawszy
wszyscy synowie królewscy, wsie
dli każdy ná mulicę swą, y ućiekli.
30. A gdy ieszcze byli w dródze ,
rzyszlá wieść do Dawidá mówiąc:
obił Absálom wszytkié syny kró
lewskie, y nie został z nich áni ie
den.
31. A ták wstał król y rozdarł
szaty swoie: y leżał ná źiemi, y
wszyscy słudzy iego, którzy przy
nim stali, rozdarli szaty swoie.
32. A odpówiedaiąc Jonádáb syn.
Semmáá brátá Dawidowego, rzekł.
Niech nie mniéma pan móy król,
żeby wszytkié młodźieńce syny kró
lewskie pobito: Amnon tylko sam
umarł, bo byl położony w uśćióch
Absálomowych, ode dniá, którégo
zgwałćił Thámáre śiostrę iego.
33. Przełóż teraz niech nie przy- .
puszcza król pan móy do sercá swé
go słowa tego, mówiąc: Wszystkié
syny królewskie pobito : ponieważ
Amnon tylko umarł.
54- Y ućiekł Absálom: Y podniósł
oczy swé mlódźieniec strzegący ná
wieży, y uyźrzał á oto lud wielki
przychodźił drogą zdróżną z boku
góry :
55. Y rzókł Jonádáb do królá: Owo synowie królewscy idą: wedle
słowa sługi twégo ták sie stálo.
56. A gdy przestał mówić, uka
zali sie y synowie królewscy: á
wszedszy podnieśli głosy swé y pła
kali : lecz y król y wszyscy słudzy
iego płakali płaczem bárzo wiel
kim.
57. A Absálom ućiekszy poszedł
do Tholomái syná Amiud królá Gessur. Żałował tedy Dawid syná swego
po wszytkié dni. A Absálom gdy ućiókł, y przyszedł do Gessur, był
tám trzy látá.
38. Y przestał król Dawid prze
śladować Absálomá, przeto że iuż
sie był poćieszył z śmierći Ani non0wóy.

ř

KSIĘGI WTÓRE
król ná Páná Bogá swego, áby sie
ROZDZIAŁ XIV.
Joáb przez naprawrtą niewiastę, nie mnożyli bliscy krwie ná po
stára sie, áby był'ślbsalom zaśprzy- mstę , áby nie zabili syná mego.
zwan z Ges sur do Jeruzálem, o pię- Który rzókł: Zywie Pan, że nie spáknośći yibsálomowey y dzieciach ie dnie z włosów syná twego ná źie
mię.
,
go : á iáko .Ab salom po przywróce
12.
Rzekła
tedy
niewiasta:
Niechay
niu swym do Jeruzalem dwie lećie
oblicza oycowskiégo niewidźiał, o mówi służebnica twoiá do królá pá
ná mego słowo. Y rzókł: Mów.
spaleniu zboza Joáboivégo.
15. Y rzekła niewiasta: Czemużeś
1. A porozumiawszy Joáb syn umyślił takową rzecz przećiw ludo
Sárwiiéy, že serce królewskie obro- wi Bożemu, y mówił król to słowo,
áby zgrzeszył, á nie przy w róćił wy
ćiło sie ku Absalomowi,
2. Posłał do Thekui, y wźiął ztá gnańca swego?
14- Wszyscyć umieramy, á iáko
mtad niewiastę mądrą, y rzekł do
niéy: Zmyśl iakobyś w żałobie była, wody rozćiekamy sie w źiemię, któ
y oblecz sie w száty žalobně, á nie re sie niewrócą: y niechce Bóg by
pomázuy sie oléykiem, żebyś była miálá duszá zginąć, ále rozmyśla sie
iáko niewiasta iuż od dawnego czá myśląc áby zgoła nie zginął, który
iest odrzucony.
su žáluiaca po umarłym:
15. Teraz tedy przyszłam, abych
3. Y wnidźiesz do królá, á bę
dźiesz mówiła do niego tákié słowa. mówiła do páná mego królá to sło
Y położył Joáb słowa w uśćióch iéy. wo przy ludu. Y rzekła sługa twoiá:
4- Y ták wszedszy niewiasta The- Będę mówiła do królá, owa uczyni
kuitká do królá, padła przed nim król słowo sługi swoiéy.
16. Y usłuchał król, żeby wyba
ná źiemię, y pokłóniła sie, y rzéklá:
wił służebnicę swą z ręki wszy
Rátuy mię królu.
5. Y rzékl król do niéy: Co masz tkich, którzy chćieli z dźiedźictwa
zá sprawę? Która odpowiedziała: Ali Bożego wygładzić mnie y syná me
iestem ia niewiasta wdowá: bo mąż go pospołu.
17. A ták niech mówi służebnica
móy umarł.
6. A służebnica twoiá miálám twoiá, áby sie stało słowo páná
dwu synów: którzy zwadźili sie z mego królá iáko ofiárá. Bo iáko Asobą ná polu: y nie było ktoby ie nyół Boży, ták iest Pan móy król,
mógł hamować, y ranił ieden dru że áni błogosławieniem áni złorze
czeniem nie zruszy sie: ztądże y Pan
giego, y zabił go.
7. A oto powstawszy wszytka ro- Bóg twóy iest z tobą.
18. Y odpowiádáiac król, rzókł
dźina przećiw służebnicy twoiéy,
mówi: Wyday tego, który zabił brá do niewiásty: Nie táy przedemną sło
tá swego, że go zábiiemy zá duszę wa, o któré ćię pytam. Y rzekła mu
brátá iego, którégo zabił, y zgła-. niewiasta: Mów panie móy królu.
ig. Y rzókł król: Izali ręka Jodźimy dźiedźica: y chcą zagasić
iskierkę moię, która została, áby nie ábowá z tobą iest w tym wszytkim?
zostało mężowi memu imię, áni Odpowiedźiała niewiasta, y rzekła:
Przez zdrowie dusze twoiéy, pánie
szczątek ná źiemi.
8. Ý rzékl król do niewiásty: Idź móy królu, że áni w lewo áni w pra
do domu twego, á ia skażę zá tobą. wo iest z tego wszystkiego co mó
g. Y rzéklá niewiasta Ťhekuitka wił pan móy król: sługa bowiem
do królá: Ná mię panie móy królu, twóy Joáb, ten mi przykazał, y ten
niech nieprawość będźie, y ná dóm włożył w usta służebnice twoiéy té
oycá inego:á król y stolica iego niech wszytkie słowa.
20. Abych odmieniła sposób mo
będą niewinni.
10. Y rzókł król: któby mówił wy téy, sługa bowiem twóy Joáb to
przećiw tobie, przywiedź go do mnie, przykazał: ále ty pánie móy królu
a wiecéy nie przyda, áby ćię do iesteś mądry, iáko ma mądrość Anyół boży, że rozumiesz wszytko
tknął.
11. Która rzekła: Niech wspomni ná źiemi.
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21. Y rzékl król do Joábá: Otóż
ubłagany uczyniłem słowo twoie:
á ták idź, á przywróć młodzieńca
Absálomá.
22. Y padszy Joáb twarzą swą ná
ziemię, pokłonił sie, á błogosławił
królowi: y rzćkł Joáb: Dźiśia po
znał sługa twóy, żem nalazł łaskę
w oczach twoich, panie móy królu,
boś uczynił mowę sługi twego.
25. Wstał tedy Joáb, y szedł do
Gessur, y przywiódł Absálomá do
Jeruzalem.
24 Y rzćkł król: Niech sie wróći
do domu swego, á oblicza mego nie
chay nie widźi. Y wrócił sieAbsálom do domu swego, á oblicza kró
lewskiego nie widźiał.
25. A iáko Absálom męża nie
było pięknego we wszytkim Izrae
lu y ślicznego bárzo: od stopy nogi
aż do wierzchu głowy nie było ná
nim żadnćy zmázy.
26. A gdy strzygł włosy, (á raz
go w rok strzyżono, bo mu włosy
ćiężały ważył włosy głowy swéy
dwiemá sty syklów wagi pospolitéy.
27. A Absálomowi urodzili sie
trzćy synowie: y córká iedná imie
niem Thámár pięknćy urody.
28: Y mieszkał Absálom w Jeru
zalem dwie lećie, á oblicza króle
wskiego nie widźiał.
29. Posłał tedy do Joábá, żeby go
posłał do królá : który niechćiał
przyść do niego. A gdy drugi raz po
słał, á on niechćiał przyść do niego,
5o. Rzekł sługom swoim: Wiecie
rolą Joabowę podle roléy moiéy,
która ma żniwo ieczmieniá: Idźćiesz tedy spalcie ji ogniem. Spalili
tedy słudzy Absálomowi ono zboże
ogniem. A przyszedszy słudzy Joábowi rozdárszy száty swé, rzekli: Spa
lili słudzy Absálomowi sztukę roli
ogniem.
31. Y wstawszy Joáb przyszedł
do Absálomá w dóm iego, y rzćkł:
Czemu spalili słudzy twoi zboże
moie ogniem?
02. Odpowiedźiał Absálom Joábowi: Słałem do ćiebie prosząc abyś
Srzyszedł do mnie, żeby ćię posłał
o króla, abyś mu mówił: Ná có
żem przyszedł z Gessur? Iepićyći mi
było tám bydź: á ták proszę niech
uyźrzę oblicze królewskie: á ieśliż

pomni ná nieprawość moię, niechay
mię zábiie.
53. A ták wszedszy Joáb do kró
lá, powiedźiał mu wszytko: y we
zwano Absálomá, y wszedł do kró
lá, y pokłonił sie do źiemie przed
nim: y pocałował król Absálomá.
ROZDZIAŁ

XV.

Absálom ziednawszy sobie przy
jaźń u ludzi, sprzysiągł sie nd oycd
w Hebron, przed którym ociec ućiekd z Archą d z przyiaćioły, Y
posłał Chuzégo od siebie, dby roze
rwał radę Achitophelowę.

1. Potym tedy nasprawował sobie
Absálom wozów y ićzdnych, y pięć
dźieśiąt mężów, którzy przed nim
chodźili.
2. A ráno wstawszy Absálom ,
stawał przy weszćiu bramy y każde
go męża , który miał sprawę áby
szedł do sądu królewskiego, przyzy
wał Absálom do śiebie, y mówił: Z
któregoś ty miástá? Który odpowiedaiąc mówił: Z iednégo pokolenia
Izraelskiego iestein ia sługa twóy.
5. Y odpowiadał mu Absálom:
Zdadzą mi sie inówy twé dobré y
sprawiedliwe. Ale nie mász któby
ćię wysłuchał od królá wysadzony.
Y mawiał Absálom:
4- Któby mię postanowił sędźiem
ná źiemi , áby do mnie chodźili
wszyscy, którzy máia sprawę, y
abym sprawiedliwie sadźił.
5. Ale y gdy ku niemu przystępo
wał człowiek, áby go pozdrowił:
ściągał rękę swoię, á uiąwszy cało
wał go.
6. A czynił to wszytkićmu Izrae
lowi przychodzącemu ná śąd áby
był słuchan od królá, y podburzał
serca mężów Izraelskich.
7. A po cztćrdźiestu lat, rzćkł Absálom do królá Dawidá: Póydę á
oddam służby moie, którem słubił
Pánu w Hebron.
8. Abowiem szlubuiąc szlubił
sługa twóy gdy był w Gessur Syriićy rzekąc: Ieśli mię przywróći Pan
do Ieruzálem, będę ofiarował Pánu.
9. Y rzćkł mu król Dawid: Idź w
pokoiu. Y wstał y poszedł/do He
bron.
.
10. Yposłał Absalom szpiegi mię
21
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dzy wszystkie pokolenia Izraelskie,
mówiąc: Skoro usłyszycie trąbienie
w trąby, mówcie: królował Absá
lom w Hebron.
11. A z Absálomem poszło dwieśćie mężów z Jeruzalem proszo
nych, idąc prostym sercem, á przy
czyny zgoła nie wiedząc.
12. Trzyzwał též Absálom Achitopliel Giloiíczyká rádnégo páná Da
widowego ż miástá iégo Gil on. A
gdy ofiarował ofiáry, stálo sie zprzyśiężenie silné, á ludu zbiegającego
sie przybywało z Absálomem.
13. Przybiegł tedy posel do Dawi
dá, mówiąc: Wszystkim sercem
wszytek Izrael idźie zá Absálo
mem.
14. Y -rzeki Dawid sługóm swo
im, którzy byli z nim w Jeruzalem:
Wstańćie ućiekaymy: bo niewybiegamy sie przed Absálomem: kwáćie sie wynidź, by snąć przyszeszy nie poimał nas, y nie obalił ná
nas upadku, y nie pobił miástá pászczeką miecza.
15. Y rzekli słudzy królewscy do
niego: Wszystko cokolwiek przy ka
żę król, pan nász, rádži uczynimy
słudzy twoi.
16. A ták wyszedł król, y wszy
tek dóm iego pieszo: y zostawił król
dźieśięć niewiast nałożnic dla strażey domu.
17. Y wyszedszy król y wszystek
Izrael pieszo, stanął daleko od do
mu :
18. A wszyscy słudzy iego szli
przy nim, y roty' Cerety y Pheletby
y wszyscy Getlieyczykowie duży walecznicy, sześćset mężów, którzy
Dyli zá nim przyszli z Gietliu, pie
szo szli przed królem.
ig. Y rzekł król do Ethái Getheyczyká: Przecz idźićsz z námi? wróć
sie á mieszkay z królem, boś ty gość,
á wyszedłeś z mieyscá twego.
20. Wczoraś przyszedł, á dźiś bę
dźiesz muśiał wyniść z námi? á ia
póydę gdźie iśdź mam: wróć sie á
odprowadź z sobą braćia twoie, á
Pan uczyni z tobą miłośierdźie y
prawdę, żeś okazał łaskę y wiarę.
21. 1 odpowiedźiał Etliai królowi
mówiąc: Zywie Pan, y żywię król
pan móy: iż ná którym kolwiek
mieyscu będźiesz królu panie móy,
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choć w śmierci choć w żywocie, táni
będźie sługa twóy.
22. Y rzekł Dawid Ethái: Pódźże,
á przeydźi. Y przeszedł Ethái Getheyczyk y wszyscy mężowie, któ
rzy z nim byli, y inne mnostwo.
23. A wszyscy plákáli głosem
wielkim, y wszytek lud przechodźił
społem, król też przechodźił przez
potok Cedron,-y wszystek lud szedł
ku dródze, która wiedźie ku puszczéy.
24- Szedł též y Sádok kapłan, y
wszyscy Lewitowie z nim niosący
skrzynię przymierza Božégo , y
zstáwili skrzynię Bożą: y wstąpił
Abiálhár, áž sie zebrał spełna wszy
stek lud, który był wyszedł, z miá
stá.
25. Y rzekł król do Sádoká: Odnieś skrzynię Bożą do miástá: ieśli
naydę łaskę w oczach Pańskich ,
wróći mię zaś, y ukaże mi ią , y
przybytek swóy.
26. A ieśli mi rzecze: Niepodobasz sie: gotówem, niech czyni co
dobrego iest przed nim.
27. Y rzekł król do Sádoká kapla
na: O widzący, wróć sie do miástá
w pokoiu: y Áchimás syn twóy, y
Jonathás syn Abiáthárów dwá sy
nowie wászy, niechay będą z wámi.
28. Oto sie ia skryię w polach
puszczéy, áž przyidźie wieść od was
daiąc mi znać.
29. A ták odnieśli Sádok y Abiáthár skrzynię Bożą do Jeruzalem: y
mieszkali tám.
5o. A Dawid wstępował ná gorę
Oliwną, wstepuiąc y plącząc, boso
idąc, y nakrywszy głowę, lecz wszy
tek lud, który był z nim, nakrywszy
głowę wstępował plącząc.
31. Y powiedźiano Dawidowi że
též Achitophel był w sprzyśiężeniu
z Absálomem: y rzékl Dawid: Obróć w głupstwo, proszę Panie, radę
Achitophel.
32. A gdy wstępował Dawid ná
wierzch góry, ná któréy sie miał
pokłonić Pánu, oto potkał sie z nim
Chuzai Aráchitczyk rozdárszy szatę,
á máiac pełno źiemie ná głowie.
33. Y rzekł mu Dawid: Ieśli póydźiesz zemna, bedźiesz mi ćieżek:
34. Lecz ieśli sie do miástá wróćisz, á rzeczesz Absálomowi:Iestem
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królu sługą twoim: iákom był słu
gą oycá twego, ták będę sługą two
im: rozprószysz radę Achitophel.
35. A masz z sobą Sádoká y Abiáthárá kapłany: á káždé słowo,
któré usłyszysz z domu królewskie
go, uznaymisz Sádokowi y Abiáthárowi kapłanóm:
36. A z nimi sa dwá synowie ich
Achim áás syn Sádoków, y Jonáthás
syn Abiát harów: y poślećie przez nie
do innie káždé słowo, któré usłyszy
cie.
37. Gdy tedy przyszedł Chuzai Da
widów przyiaciél do miástá, Absá
lom též wiáchal do Jeruzálem.

ROZDZIAŁ XVI.
Osoczył Sybd Miphibosćthd u Da
wida, Semei łdiał królowi, d id/to to
zniósł Dawid. Chnzdi przyszedł ku
.Absalomowi, pozdrowił go, y rozma
wiał z nim. Absálom. wstąpił do ndłoznić oycowskich.
1. A gdy Dawid przeszedł trochę
wierzch góry, ukazał sie Sybá słu
żebnik Miphibosetbów przećiwko
iemu z parą osłów, którzy nałożeni
byli dwiemá sty chlebów, y stem
wiazánek rózynków, y stem wią
zanek fig, y łagwicą winá.
2. Y rzékl król do Syby: Ná co
to? Odpowiedźiał Sybá: Osłowiedla
czeladzi królewskiéy áby ná nie
wśiedlha chléb y ligi ábyiedli słudzy
twoi: á wino áby pił ieśliby kto ustał
w puszczy.
3. Y król: A gdźie iest syn páná
twégo? Y odpowiedźiał Sybá królo
wi : Został w Jeruzálem, mówiąc:
Dźiśia mi przywróći dom lzráelów
królestwo oycá mego.
4- Y rzekł król Sybie: Twoie
niech będźie wszytko co było Miphibosethá. Y rzekł Sybá: Proszę
abych nałazł łaskę przed tobą, pánie
móy królu.
5. Y przyszedł król Dawid aż do
Báhurim, á oto wychodził ztámtad
mąż z rodu domu Saulowégo, imie
niem Semei, syn Ger, y postępo
wał wychodząc, y złorzeczył,
6. Y Ciskał kamień mi ná Dawidá,
y ná wszytkié sługi królá Dawidá:
á wszytek lud, y wszytko rycerstwo
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szli po práwéy y po lewéy stronie
króla.
7. A Semei ták mówił gdy złorze
czył królowi: Wynidź wynidź mę
żu krwie á mężu Beliál.
8. Oddał ći Pan wszytkę krew
domu Saulowégo: boś sie wdarł ná
królestwo zań, y dał Pan królestwo
w rękę Absálomá syná twégo á oto
ćię śćiskaią złośći twé, boś iest czło
wiek krwi.
\
g. Y rzekł Abizái syn Sárwiiéy
królowi: Czemu złorzeczy ten zde
chły pies pánu mému królowi? póy
dę á utnę głowę iego.
10. Y rzekł król: Co mnie y wam
synowie Sárwiiéy? dayćie mu pokóy
áby złorzeczył: ábowiem Pan kazał
mu złorzeczyć Dawidowi: á któż
iest któby śmiał rzec: Czému tákuczynił?
11. Y rzékl król Abizái, y wszy
stkim sługom swoim: Oto syn móy
który wyszedł z żywota mego szuka
dusze moiéy: iáko daleko wiecéy
teraz syn Jemini? dopuśććie mu že
złorzeczy według roskazánia Tań
skiego.
12. Ieśli snąć weyźrzy Pan ná utrapienié moie, á oddá mi Pad do
brym zá złorzeczenie to dźiśieyszó.
13. A ták Dawid szedł, y z nim
towarzysze iego drógą. A Semei po
wierzchu góry z boku szedł przećiw
iemu złorzecząc y ćiskaiąc nań kámieńmi, y sypiąc źiemia.
14- Przyszedł tedy król y wszytek
lud z nim spracowany, y ochłodźili
sie tám.
15. A Absálom y wszytek lud ie
go weszli do Jeruzálem, ále y Achi
tophel z nim.
16. A gdy przyszedł Chuzai Aráchitczyk przyiaćiel Dawidów do Ab
sálomá, rzókł do niego: Witay kró
lu, witay królu.
17. Któremu rzekł Absálom: Ta
każ to iest láská twoiá ku przyja
cielowi twemu? przecześ nie szedł
z przyiaćielem twoim?
18. Odpowiedźiał Chuzai Absa
lomowi: Nie, bo tego będę, którégo
obrał Pan , y wszytek ten lud, y
wszytek Izrael: y z tym mieszkać
będę.
it). A iż to ieszcze przydam: Ko
muž ia służyć będę? áza nie syno21*
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masz oycá twego y męże, którzy z
nim są, że są bárzo mocni, á gor
zkiego sercá, iáko gdyby niedźwie
dzica, któréy pobrano dźieći, srożjłń
sie w leśie: lecz y ociec twóy iest
maż waleczny, y niezinieszka z lu
dem.
9. A podobno sie teraz kryie w
dołach, ábo ná iednym którym chce
mieyscu: á gdy polęże ktokolwiek
ieden ná przodku, usłyszy ktokol
wiek usłyszy y rzecze: stálá sie po
rażka w ludu, który szedł zá Absá
lomem.
10. Y każdy namężnieyszy, któré
go serce iest iáko lwie, przelęknie
sie: bo wié w szytek lud Izraelski że
mąż mocny iest ociec twóy, y mężni
wszyscy którzy są z nim.\
11. Ale to sie mnie widźi dobra
rádá: Niech sie do ćiebie zbierze
ROZDZIAŁ XVII.
wszytek Izrael od" Dan áž do BersáCA uzdi zepsował radę Achitophe- bee, iáko piasek morski niezliczony:
lowę.. d toz oznaymił Dawidowi, który á ty bedźiesz w pośrzodku ich.
12. Ý przypádniemy nań, ná któ
zu porddą Chuzdi przeprawił sie
rymkolwiek
mieyscu lińleźion bę
przez Jordan, dla czego obićśił sie
dźie:
á
okryiemy
go iáko zwykła rosa
Achitophel, przyiaćiele Dawida po
padać
ná
źiemie:
y nie zostáwiémy
trzebami podeymuią.
z mężów, którzy z nim są, áni ie
1. Rzekł tedy Achitophel do Absá dnégo.
lomá: Wybiórę sobie dwanaśćie ty
13. A ieśli wnidźie do którégo
śięcy mężów, á wstawszy ścigać miástá, wszytek Izrael obtoczy miá
będę Dawidá téy nocy.
sto powrozami , y pociągniemy ie
2. A przypadszy nań (ponieważ do potoka, że sie nie naydźie áni ka
spracowany iest y upadłych rak) po myk z niego.
rażę go: á gdy ućiecze wszytek lud,
14- Y rzćkł Absálom y wszyscy
który iest z nim, zábiie królá opu mężowie Izraelscy: Lepsza iest rádá
szczonego.
Chuzái Aráchiteyczyká, niżli rádá
3. Y przywrócę wszytek lud, iáko
Achitophel: A Pańskim zrządze
sie zwykł ieden człowiek wracać: bo niem rozerwana iest rádáAchitophel
iednégo męża ty szukasz: tedy wszy pożyteczna, áby przywiódł Pan ná
tek lud bedźie w pokoiu.
Absálomá zlé.
4- Y spodobała sie rádá iego Ab
15. Y rzókł Chuzái Sádokowi y
sálomowi , y wszytkim starszym Abiáthárowi kapłanom: Tak á ták
Izráelowym.
radźił Achitophel Absálomowi y
5. Y rzćkł Absálom: Przyzówćie starszym Izraelskim: á iam dał taką
Chuzái Aráchitczyká, á słuchaymy á taką radę.
co on též powie.
16. Teraz tedy poslićie co rychléy
6. A gdy przyszedł Chuzái do Ab á powiódźćie Dawidowi, rzekąc: Nie
sálomá, rzókł Absálom do niego: mieszkay téy nocy ná polach pu
Taką mowę mówił Achitophel: ma- szczy, ále bez od włóki przeydźi, by
mli uczynić czyli nie? co zá radę snąć nie był pożart król y wszytek
dáiesz?
lud, który z nim iest.
7. Y rzekł Chuzái do Absálomá:
17. A Jonáthás y Achiináás stali u
Nie dobra to rádá, którą teraz dał studnie Rogelá: szła służebnica y
powiedźiała im: á oni poszli żeby
Achitophel.
8. Y przydał ieszcze Chuzái: Ty odnieśli do królá Dawidá poselstwo:
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wi królewskiemu? iákom słuchał
oycá twégo, ták będę słuchał y ćie
bie.
20. Y rzekł Absálom do Achitophelá: Rádzciész co czynić mamy.
21. Y rzékl Achitophel do Absá
lomá: Wnidź do nałożnic oycá twe
go, któré zostawił dla straży domu:
áby gdy usłyszy wszytek Izrael, żeś
zelżył oycá twego, zmocnily sie rę
ce ich z tobą.
22. A ták rozbili Absálámowi na
miot ná sali, y wszedł do nałożnic
oycá swego przed wzytkim Izrae
lem.
23. A rádá Achitophelá, którą da
wał w oné dni, iáko gdyby sie kto
radził Bogá: ták bylá wszelka rádá
Achitophelowá, y gdy był z Dawi
dem, y gdy był z Absálomem.
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bo niemogli sie ukazać, ábo wniść y bohu, y szocewice, y smážonéy
do miástá.
tátárki.
29. Y miodu y másla, owiec y tłu
18. Ale obaczył ie niektóry służeb
nik y powiedział Absálomowi: ále stych cieląt. Y dáli Dawidowi y lu
oni co w skok weszli w dóm iednégo dowi, który był z nim, ku iedzeniu;
człowieka w Báburim, który miał bo mniémáli žehy lud głodem y pra
studnią ná podwórzu, y spuścili sie gnieniem był zmorzony ná puszczy.
do niéy.
4
19. A niewiasta wzięła płachtę y
ROZDZIAŁ XVIII.
rozciągnęła nád wierzchem studnie
sil)salom porażony nd bitwie ucieka,
iákoby susząc krupy jęczmienne, y uwiaznął nd debie zd włosy ućiekdiąc,
tak sie rzecz zataiła.
przebił włóczniami, co Dawid usły
20. A gdy przyszli słudzy Absálo- szawszy, barzo y gorzko go płakał.
mowi w dóm do niewiasty, rzekli:
1. Dawid tedy obeyźrzawszy lud
Gdźie iest Achim áás y Jonáthas? Y
odpowiedźiała im niewiasta: Trze- sw óy, postanowił nád nimi hetmány
szli prędko skosztowawszy trochę y setniki,
2. Y dał trzećią część ludu pod rę
wody. A ći co szukali nie nálaszy
kę loáb, á trzecią część pod rękę
wrócili sie do leruzalem.
21. A gdy odeszli, wyleźli oni z Abisái syná Sárwiiéy, brátá Joábostudnie, á fezedszy oznayraili królo wego, á trzećią część pod rękę Ethái,
wi Dawidowi, y rzekli: W stańćie, á który był z Geth, y rz«kł król do lu
przeprawcie sie co rychléy przez du: Wynidę y ia z wámi.
3. A lud odpowiedźiał: Niewynirzekę, bo taka radę dał przećiwko
dźiesz: bo choćia ućieczeiny, nie
wam Achitophel.
22. A ták w stał Dawid, y wszytek wiele im ná nas należeć bedźie:
lud który z nim był, y przeprawili choćby též połowica z nas poległa,
sie przez Jordan áž rozedniało: y áni nie bárzo dbać będą: bo ty ieden je
ieden nie został, któryby sie przez steś zá dźieśięć tyśięcy policzony, á
ták lepiéy że nam będźiesz w mieśćie
rzekę nie przeprawił.
23. Lecz Achitophel widząc, že ná pomocy:
sie nie stálá rádá iego, osiodłał osła
4. Do których król rzekł: Co sie
swego, y wstał, y iachał do domu wam zda dobrego, to uczynię. A ták
swego, y do miástá swego: á rozpra stanął król u bramy: á lud wychawiwszy dóm swóy obieśił sie, y dzał w ufiech swoich po stu y po
pogrzebion iest w grobie oycá swe- tysiącu.
5. Y przykazał król Joábowi, y
g<b
24- A Dawid przyszedł do obozu. Abisái, y Ethái, mówiąc: ZáchoA Absálom przeprawił sie przez Jor wayćie mi dźiećię Absálomá. A
dan sam y wszyscy mężowie Izrael wszytek lud słyszał gdy król roskáscy z nim.
zował wszytkim hetmanom o Ab25. A Absálom postanowił Amazę sálomie.
miásto Joábá nád woyskiem: Amazá
6. A ták wyszedł lud w pole prze
zaś byl syn męża, którégo zwano ćiw Izraelowi, y stoczyła sie bitwa
Jetrá z Iezráeli, który wszedł do Abi w Jeśie Ephráim.
gáil córki Náás siostry Sárwiiéy,któ
7. Y porážon tám iest lud Izrael
ra bylá mátká Joábowá.
ski od woyská Dawidowego, y stała
26. Y položyl sie obozem Izrael z sie porażka wielka dniá onégo, dwu
Absálomem w źiemi Gáláád.
dziestu tyśięcy.
27. A gdy przyszedł Dawid do
8. A była tám bitwá rozprószona
obozu, Sobi syn IXáás z Rábbáth sy po wszytkiéy źiemi, y daleko ich
nów Ammon, y Máchir syn Amie- więcey było, których był lás pogu
lów z Lodábár, y Bersellái Galáád- bił z ludu, niż tyci), których miecz
czyk z Rogelim,
pożarł był dniá onégo.
28. Przynieśli Dawidowi pośćićl y
g. Y trafiło sie že nápad! Absálom
kobierce, y naczynia gHniáné, psze ná sługi Dawidowe, śiedzac ná mule:
nice y ięczmienia, y mąki, y krup, á gdy w bieżał muł pod gęsty a wielki
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dąb, uwięzia głowa iego ná dębie: á
gdy on zawisł między niebem á mię
dzy ziemią, muł, ná którym śiedźiał,
przebieżał.
10. Obaczył to ktoś y oznaymił
Ioábowi, rzekąc: Widziałem Absá
lomá wiszącego ná dębie.
11. Y rzćkł Joáb mężowi, który
mu był powiedźiał: leśliś widźiał,
czemużeś go nie przebił do źiemie,
á iabyinći był dał dźieśięć syklów
srebrnych, y ieden pás rycérski ?
12. Który rzekł do Joábá : Byś
mi odważył w ręku moich tysiąc
srebrnych, żadnym obyczaiem nie
podniósłbych ręki moiéy ná syná
królewskiego: bo gdyśmy my słysze
li król roskazał tobie, y Abisai, y
Ethái, mówiąc: Strzeżćie mi dźióćiećia Absálomá.
13. Ale bym tćż był śmiele uczy
nił przećiw duszy moićy, żadną mia
rą by to królowi táyno bydź nie mo
gło, y ty byłbyś przećiwko mnie.
14. Y rzćkł Joáb: Nie ták iáko ty
chcesz, ále rzucę sie nań przed tobą.
Wźiął tedy trzy oszczepy w rękę
swoię, y utopił ie w sercu Absálomowym: á gdy ieszcze drgał wisząc
ná dębie,
15. Przypadło dźieśięć młodźieńców giermków Joábowych, y uśiekszy zabili go.
16. Y zatrąbił Joáb w trąbę, y za
trzymał lud, żeby nie gónił ucieka
jącego ludu Izráelskiégo, chcąc zfoJgować mnóstwu.
17. Y wźięli Absálomá y wrzu
cili go w leśie w dół wielki, y nánośili nań kamienia kupę bárzo wie
lką, á wszytek Izrael ućiekł do przy
bytków swoich.
18. Lecz Absálom wystawił był
sobie ieszcze zá żywota swego słup,
który iest ná dolinie królewskićy: bo
mówił: Nićmam syná, á to będźie
pamiątka imienia mego. Y nazwał
słup imieniem swym, y zową ji rę
ka Absálomá, aż do dniá dźiśieyszćgo.
19. A Achimáás syn Sádok, rzćkł:
Tobieżę á opowiem królowi, iż mu
Pan uczynił sąd z ręki nieprzyiaćiół
iego.
20. Do którego rzćkł Joáb: Nie
będźiesz posłem tego dniá, ále dasz
znać inszego: dźiś niechcę abyś tę
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nowinę nośił, bo syn królewski
umarł.
21. Y rzékl Joáb Chusy: Idź, á
oznaymi królowi coś widźiał Pokłónił sie Chusy Joábowi, y bieżał.
22. A Achimáás syn Sádoków z
nowu rzćkł do Joábá: A co wadźi
ieśli ia tćż zá Chusyin pobieżę? Y
rzćkł mu Joáb; Ná co chcesz bieżeć
synu móy: nie dobrą nowinę przynieśiesz.
23. Który odpowiedźiał: Y cóż,
ieśli pobieżę? Y rzćkł mu: Bieżże.
Bieżąc tedy Achimáás krótszą dróga
wybiegł Chusćgo.
24 A Dawid śiedźiał między dwie
ma bramami: á stróż który był ná
wićrzchu bramy ná murze, podniózszy oczy uyźrzał człowieka á on
sam bieży.
2Ó. Y zawoławszy powiedźiałkrólowi, á król rzćkł: Ieśli sam ieden
iest, dobré iest poselstwo w uśćićch
iego. A gdy sie on pośpieszał, y
przybliżył sie,
26. Uyźrzał stróż drugiego czło
wieka bieżącego,y woláiacná wićrz
chu, rzćkł: Ukázuie mi sie drugi
człowiek, á on sam bieży. Y rzćkł
król: y to dobry poseł.
27. A stróż: Zda mi sie (pry) bieg
pierwszego, iáko biég Acliimáásá
syná Sádokowégo. Yr rzćkł król: Do
bry człowiek iest, y dobrą nowinę
niosąc idźie.
28. A wołaiąe Achimáás, rzćkł
do królá: Bądź pozdrowion królu. Y
pokłoniwszy sie królowi przed nim
twarzą do źiemie, rzćkł: Błogosła
wiony Pan Bóg twóy, który zawarł
ludźie którzy podnieśli ręce swé
przećiw pánu memu królowi.
29. Y rzćkł król: Iestli pokóydźiećięćiu Absálomowi? Y rzćkł Achi
máás: Widźiałem trwogę wielką,
gdy posyłał Joáb sługa twóy, o królu,
mnie sługę twego: inszego nic nie
wiém.
• 3o. Do którego król: Odstąp pry,
á stóy tu. A gdy on odstąpił y sta
nął,
31. Ukazał sie Chusy y przyszedszy rzćkł: Dobra nowiną niosę pa
nie móy królu: bo osadźił zá tobą
Fan dźiśia z ręki wszystkich którzy
powstali przećiw tobie.
32. Y rzćkł król do Chusego: Ie-
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sili pokóy dźióćięćiu Absálomowi? dźieć to gorzéy, niżli wszytko zlé,
Odpowiedźiał Chusy: Day ták byli którekolwiek przy chadzało ná ćię od
iáko dźiećię nieprzyiaćiele páná me młodośći twoiéy áž dotąd.
go królá, y wszyscy którzy powstáia
8. Wstał tedy król y śiadł w bra
przećiw iemu ná złe.
mie: y powiedziano wszemu ludowi
53. Król tedy zasmuciwszy sie że król śiedźi w bramie: y przyszedł
wstąpił ná salę bramy y płakał. A wszytek lud przed królá: lecz Izrael
idąc ták mówił. Synu móyAbsálom, ućiekł do przybytków swoich.
Absálom synu móy: ktoby mi dał
g. Wszytek też lud ubiegał sie we
abych ia umarł miásto ćiebie, Absá wszytkich pokoleniach Izraelskich,
lom synu móy, synu móy Absálom. mówiąc: Król wybawił nas z ręki
nieprzyiaćioł naszych: on nas wy
ROZDZIAŁ XIX.
bawił z ręki Philisthynów: á teraz
Dawid król nd namowę Jodbowe ućiekł z źiemie przed Absálomem.
10. Lecz Absálom któregośmy po
ukoił sie, swe przećiwniki namawiał
ku sobie. Posłał do pokolenia Juda, mazali nád sobą, umarł náwoynie:
dby nie byli pośledniemi kuprzyiećiu pokisz milczyćie á nie odprowadza
go zaś zd króla. Semei prosi o łdske. cie królá?
11. A król Dawid*posłał do SádoUliphibosethd przyiał y rozdzielił mu
imienie z Sybą. Pożegnał sie z Berse- ká y do Abiáthárá kapłanów rzekąc:
laiem, Chdmdam przy sobie zddźie- Mówcie do starszych Judskich, rzérzał, lud Izraelski z pokoleniem Jud- kąc: Przécz ná ostatku przychodźićie ku odprowadzeniu królá do domu
skim od Ddwidd sie c et diet.
iego? (A słowo wszytkiégo Izráelá
1. Y oznaymiono Joábowi że król przyszło było do królá w dóm iego)
plácze y żałuie syná swego.
12. Wyśćie braćia moi, kość moiá
2. li obróćiło sie zwyćięstwo w y ciało moie, czemuż pośledni od
płacz dniá onégo wszytkiému ludu: prowadź a ćie królá?
bo usłyszał lud dniá onégo że mó
15. Amaźie też powiedzćie: Azaś
wiono: Żałosny król o syná swego. ty nie kość moiá y ćiało moie? To
3. Y schraniał sie lud onégo dniá mi niech Bóg uczyni y to niech przy
wniść do miástá, iáko sie zwykł czyni, ieśli nie hetmanem będźiesz
schrániáó lud porażony y ućiekaiący u mnie przez wszystek czás miásto
z bitwy.
Joábá.
4- A król nakrył głowę swoię, y
14. Atak nakłonił serce wszytkich
wołał wielkim głosem: Synu móy mężów Judskich, iáko iednégo czło
Absálom, Absálom synu móy. Synu wieka: y posłali do króla mówiąc:
móy.
Wróć sie ty y wszyscy słudzy twoi.
5. Wszedszy tedy Joáb do króla w
15. Y wrócił sie król y przyszedł
dóm, rzekł mu: Zawslydźiłeś dźiś áž do Jordanu, á wszytek Judá wy
oblicze wszystkich sług twoich,któ szedł áž do Galgálá áby zaszedł kró
rzy wybawili duszę twoie, y duszę lowi, y przeprowadził go przez Jor
synów twoich, y córek twoich, y dan.
duszę żón twoich, y duszę nałożnic
16. Pośpieszył sie też Semei syn
twoich.
Gerá syná Jemini z Báhurim, y wy
6. Miłuiesz té którzy ćię nienawi szedł z mężmi Judskimi przećiwko
dzą, á nienawidzisz tych którzy ćię królowi Dawidowi.
miłuią: y pokazałeś dźiś, że niedbasz
17. Z tyśiącem mężów z Benia
o hetmány twoie y o sługi twoie: y mina,y Sybá sługa domu Saulowégo;
prawdźiwiem teraz doznał, iż gdyby y piętnaśćie synów iego y dwadźieAbsálom był żyw, á my wszyscy śćia sług było z nim: y wskoczy
pobici, tedybyć sie podobało.
wszy w Jordan, przed królem
7. A ták teraz wstań á wynidź á
18. Przebyli brody, aby przewieźli
uczyń dosyć sługóm twoim mówiąc dóm królewski, á czynili wedle rodo nich: bo przyśięgamći przez Pá skazánia iego: á Semei syn Gery
ná, że ieśli nie winidźiesz, nie zo upadszy przed królem, gdy sie iuż
stanie z tobą ni ieden téy nocy; á bę- przeprawił przez Jordan,
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ig. Rzekł do niego: Nie poczytny
mi panie móy nieprawości, áni pámiętay ná krzywdy sługi twégo oné
go dniá, któregoś wyszedł panie móy
królu z Jeruzalem, áni przypuszczay
królu do serca swego.
20. Znam bowiem sługa twóy
grzéch móy:y przetóm dźiś pierwszy
przyszedł ze wszytkiégo domu Jozephowégo, y wyszedłem przećiwko
pánu mému królowi.
21. A odpowiedáiac Abizái syn
Sárwiiéy, rzekł: A więc zá té słowa
nie będźie zábit Semei źe złorzeczył
pomazańcowi Tańskiemu?
22. Y rzćkłDawid: Co mnie y wam
synowieSárwiiéy? czemu sie mi dźiś
staiećie przeciwnikiem? á więc dźiś
zábit będźie mąż z Izráelá? áza nie
wiém że mię dźiś uczyniono królem
nád Izraelem?
23. Y rzekł król do Semei: Nie
umrzesz. Y przyśiągł mu.
24. Miphiboseth też syn Saulów
wyiachał przećiw królowi, nie umy
wszy nóg áni ostrzygszy brody: áni
szat swych prał ode dniá, którégo był
wyszedł król, áž do dniá, którégo sie
zaś wróćił w pokoiu.
25. A gdy w Jeruzalem zabieżał
królowi, rzćkł mu król: Czemuś nie
szedł zemną Miphiboseth?
26. A odpowiedáiac rzókł: Tanie
móy królu, sługa móy wzgardźił
mię: y rzćkłem mu ia sługa twóy,
áby mi ośiodłał osła, y wśiadszy że
bym był iachał z królem! bóm iest
chromy sługa twóy.
27 Nád to y oskarżył mię sługę
twégo do ćiebie páná mégo królá:
ále ty pánie móy królu iesteś iáko
Anyół Boży, czyń cóć sie podóba.
28. Bo nie był dóm oycá mego,
iedno winien śmierći pánu mému
królowi: á tyś mię sługę swégo posadźił między iedzącymi u stołu
twoiégo: á o cóż sie mam sprawie
dliwie żałować? ábo o co mógę dálćy wołać do królá?
29. Y rzćkł mu król: Cóż więcey
mówisz? iuż to pewna cóm rzekł?
ty á Syba podźićlćie sie imieniem.
30. Y odpowiedźiał Miphiboseth
królowi: Y wszytko niech weźmie,
ponieważ sie wróćił pan móy król
w pokoiu do domu swégo.
31. Berzellai též Galáádczyk wy-
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szedszy z Rogelim, przeprowadził
królá przez Jordan, gotów będąc y
zá rzekę z nim iáchác.
32. A był Berzellai Galaádczjk
bárzo stáry, to iest w ośmdźieśiąt lat,
á on dodawał żywnośći królowi gdy
mieszkał w oboźie, bo był mąż bá
rzo bogaty.
33. Rzekł tedy król do Berzellai:
Toiedź ze mną, że odpoczniesz bespiecznie ze mną w Jeruzalem,
34- Y rzókł Berzellai do króla:
Wieleż dni lat żywota mego, abych
miał iáchác z królem do Jeruzalem?
35. Ośmdźieśiąt lat mi dźiśia: áza
czerstwe są zmysły moie ku roze
znaniu słodkiego ábo gorzkiego? ábo
ucieszyć może sługę twégo iedło y
pićie? ábo sluchác mogę i a sługa
twóy dáléy głosów śpiewaków y
śpiewaczek?przéczže sługa twóy ma
bydź ćiężek pánu memu królowi?
56. Toiadę trochę sługa twóy od
Jordanu z tobą: nie potrzebuię téy
odmiany,
37. Ale proszę niech sio wrócę
sługa twóy,y umrę w mieśćie moim,
á pogrzebión będę wedla gróbu oycá
mego y mátki moióy. I.ecz iest sługa
twóy Chámáám, ten niech iedźie z
tobą, pánie móy królu, á uczyń mu
cokolwiekći sie zda dobrego.
38. Y rzćkł mu król: niechże ze
mną iedźie Chámáám, á ia mu uczy
nię cokolwiek sie tobie podoba, y
wszytko czego żądać będźiesz ode
mnie, uprośisz.
3g. A gdy sie wszytek lud y król
przez Jordan przeprawił, pocałował
król Berzellai, y błogosławił mu: á
on sie wróćił do mieyscá swégo.
40. Przyćiągnął tedy król do Gálgálá y Chámáám z nim, á wszytek
lud Judski przeprowadzał królá, á
połowica tylko była z ludu Izrael
skiego.
41. A ták wszyscy mężowie Izráelscy zbieżawszy sie do królá rzékli mu: Czemu ćię ukradli braćia
nászy mężowie Judscy, y przeprowadźili królá y dóm przez Jordan, y
wszystkie męże Dawidowe z nim.
42. Y odpowiedźiał wszelki mąż
Iudski do mężów Izrael: lż mnie
iest król bliższy: czemu sie oto gniewasz?Azaśmy co ziedli z królá, ábo
nam dáry dano?
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45. Y odpowiedział mąż Izrael do ble ciasną szatę według miáry
mężów Juda, y rzeki: Dźieśiaćią kształtu swego, á ná nię przy pasał
częśći większym ia iest u królá, y miecz, który wiśiał aż do lędźwi w
wiecéy do mnie Dawid należy niž do poszwach, który sprawiony małym
ćiebie: czemuś mi krzywdę uczynił, ruszeniem mógł bydź dobyty y ude
y nie dano mi znać pierwszemu, rzyć.
ábjrn odprowadził królá mego? ále
9. Rzekł tedy Joáb do Amázy: Wiostrzéy odpowiadali mężowie Juda tay bracie móy.Uiał prawą ręką pod—
mężom Izrael.
gárdlek Amázy, iákoby go całując*
10. Lecz Amázá nie obaczył mie
ROZDZIAŁ XX.
cza który miał Joáb, który go w bok
Sebdoderwał lud Izraelski od Da uderzył y wylał trzewá iego ná źiewida, którego Jodb goniąc, .Amdzdm mię, áni w ióréy rány przydał, y
nd drodze zdbił, Sebę w mieśćie ob umarł. A Joáb y Abizái brat iego
iegł, któré sto g'owę przez namowę ie- gónili Sebę syná Bochry.
11. W tym niektórzy mężowie z
dney niewiasty Joubowi z miastd wy
dano, d on téz obielenie rozpuśćił. towarzyszów Joábowych stanąwszy
nád ciałem Amázy, rzekli: Oto który
1. Trafiło sie też że tám był mąż chćiał bydź miásto Joábá towarzy
Beliál imieniem Sebá, syn Bochry szem Dawidowym.
12. Lecz Amázá pokrwawiony le
mąż Jeminczyk, y zatrąbił w trąbę,
y rzekł: Niémimy my działu w Da żał ná śrzód drógi. Uyźrzał to któ
widzie , áni dźiedźictwa w synu ryś mąż że sie zastanawiał wszytek
I/ai: Wróć sie Izraelu do przyby lud áby go ogladał, y zniósł Amazę
tków twoich.
z drógi ná pole: y nakrył go odzie
2. Y odstąpił wszytek Izrael od niem, áhy sie nie zástánawiáli miiáDawidá, á przystał do Sebá syná Bo iący dla niego.
chry: Lecz mężowie Judá zostali
13. A skoro go zięto z drógi,
przy królu swoim od Jordanu aż do miiał każdy maż idąc zá Joábem ná
pogonią Seby syná Bochry.
Jeruzalem.
5 A gdy przyszedł król do domti
14- Lecz on przeszedł był przez
swego w Jeruzalem, wźiął dźieśięć wszytkié pokolenia Izrael do Abele
niewiast nałożnic, któré był zosta y Bethmááchá: y wszyscy mężowie
wił dla stražéy domu, y dał ie do przebrani, zbiegli sie do niego.
zámknienia, dodáiac im żywnośći: y
15. Przyszli tedy y dobywali go w
nie wchodził do nich, ále były zá- Abeli y w Bethmááchá, y obtoczyli
mknioné áž do dniá śmierci ich, szańcami miásto, y oblężone iest
żyiac w wdowim stanie.
miásto: á wszytek lud który był z
4. Y rzekł król do Amázy: Zwo Joábem uśiłował obalić mury.
łaj mi wszytkié meze Judá ná trzeći
16. Y zawołała niewiasta madra z
dźień, y ty bądź obecny.
miástá : Słuchayćie , słuchayćie ,
5 Y poszedł Amázá áby zwołał rzeczćie Joábowi: Przystąp sie sám,
Judę, y bawił sie nád postanowienie, á rozmówię sie z tobą.
17. Który gdy przystąpił do niéy,
któré mu był król postanowił.
6. Y rzekł Dawid do Abizái: Te rzéklá mu: Ty ś iest Joáb? A on odpo
raz nas barźiey utrapi Sebá syn Bo wiedźiał: la. Do którégo ták rzéklá;
chry niž Absálom: á tak weźmi sługi Posłuchay słów służebnice twoiéy.
páná twego, á śćigay go, by snadź Odpowiedźiał: Słucham.
nie nalazł miast obronnych, á uszedł
18. Y zaś oná: Mawiano więc pry
nam.
w stáréy przypowieści: Którzy sie
7. Wyszli tedy z nim mężowie pytáia niech sie pytaią w Abeli: y
Joáb, Cerety též y Thelety: y wszy ták dokonywali.
scy duży wyszli z Jeruzalem áby go
19. Azam ia nie iest która opowia
nili Sebę syná Bochry.
dam prawdę w Izraelu, á ty uśiłuiesz
8. A gdy oni byli u kamienia wiel wywroćić miásto, y zburzyć matkę
kiego który iest w Gábáon, Amázá w Izraelu? Czemu obalasz dźiedźiidąc zabiezał im. A Joáb miał ná so- ctwo Pańskie?
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20. Odpowiedział Joáb: Nie day,
nie day mi tego Bože, nie obalam
áni burzę.
21. Nie ták sie rzecz ma: ále czło
wiek z góry Ephráim Sebá syn Bochry przezwiskiem, podniósł rękę
swoię ná królá Dawidá: wydayćie
onégo sámégo, á odćiągniem od miá
stá. Y rzekła niewiasta do Joábá:
Oto głowę iego zrzucą do ćiebie z
rnuru.
22. A ták przyszła do wszytkiégo
ludu, y mądrze do nich mówiła:
Którzy uciętą głowę Seby syná Bo-\
chry zrzućili do Joábá. A on zatrą
bił w trąbę, y odćiągnęli od miástá
każdy do namiotu swego : á Joáb
wrócił sie do Jeruzálem do króla.
23. Był tedy Joáb náde wszytkim
woyskiem Izraelskim: á Bánáiás
syn Joiády nád Cerethczyki y Phelethczyki:
24. Adurám lepak nád pobory, á
Jozáphát syn Ahilud kanclerzem.
2Ó. A Siwa pisarzem: Sadokzaśię
y Abiáthár, kaplany.
26. A Irá Jáiritczyk był kapłanem
Dawidowym.
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ROZDZIAŁ XXI.
Czasu króla Dawida był głód trzy
lata, śiedm mezoiv z rodu Sauloivego
ukrzyżowano, potym ich ćiałdpocho
wano z kościami Saulowemi, opisuie
czterzy ivoyny Daividowe z Fhili1. Stał sie též głód zá dni Dawi
dowych trzy látá ustawicznie: y ra
dził sie Dawid wyroku Pańskiógo.
Y rzekł Pan: Dla Saulá y dla domu
iego krwawego, iż pobił Gábáonczyki.
2. Tedy zawoławszy król Gábáonczyków, rzókłdo nich: (A Gábáonczycy nie bylić z synów Izráelo
wych, ále byli ostawki A-morrheyczyków: bo im przysięgli byli sy
nowie lzráelowi, á Saul chćiał ie
wybić z zapalczywośći, iákoby dla
ludu Izraelskiego y Judskiego)
3. Rzekł tedy Dawid do Gábáonczyków: Co wam uczynię? á któré
będźie wászé oczyśćienie , żebyśćie
błogosławili dźiedźictwu Pańskie
mu?
4. Y rzékli mu Gábáonczykowie:
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Nié mamy sporu o srebro y złoto, ále
przećiw Saulowi y przećiw domowi
iego: áni chcerny żeby był zábit czło
wiek z Izráelá. Do których król
rzékl : Cóż tedy chcećie żebych wam
uczynił?
5. Którzy odpowiedzieli królowi:
Męża który nas starł y stłumił nie
sprawiedliwie, ták wygładzić mamy,
żeby áni ieden nie został z rodu iego
we wszech granicach Izraelskich.
6. Niech nam dadzą śiedmi mę
żów z synów iego, że ie ulrzyżuiemy Pánu w Gábáá Saulá, niegdy wy
branego Pańskiógo Y rzókłkról: la
wydam.
7. Y zfolgował król Miphibosethowi synowi Jonáthy synáSaulowégo,
dla przyśięgi Pańskiey, która bylá
między Dawidem á między Jonátha
synem Saulowym.
8. A ták wźiął król dwu synów
Resphy córki Aie, któré urodźiła
Saulowi, Armoni y Miphibosethá: y
piąći synów Micliol córki Saulowéy,
któré była urodźiła Hádrielowi sy
nowi Berzellai, który był z Molátá,
9. Y dał ie w ręce Gábáonczyków:
którzy ie ukrzyżowali ná górze przed
Pánem: y legli ći śiedm pospołu za
mordowani w pierwsze dni żniwa,
gdy sie poczynało żniwo jęczmienia.
10. Lecz Respliá córká Aiá wźią
wszy włośiennicę rospostárlá ią pod
śię ná skále od początku żniwa,ażby
ná nie kropiła woda z nieba, y nie
dopuśćiła ich ptakom drapać we dnie,
áni zwierzom w nocy.
11. Y powiedźiano Dawidowi co
czyniła Resphá córká Aiá nałożni
ca Saulowá.
12. Y szedł Dawid y wźiął kości
Saulowé y kośći Jonáthy syná iego
od mężów Jabes Gáláád, którzy ie
byli ukradli z ulice Bethsán, gdźie
ie byli zawieśili Philisthynowie gdy
zabili Saulá ná Gelboe:
13. Y wźiął z tamtąd kośći Saulo
wé y kośći Jonáthy syná iego? á ze
brawszy kośći onych którzy byli
ukrzyżowani,
14- Pogrzébli ie z kośćiami Saulá
y Jonáthy syná iego w źiemi Benia
min w boku, w gróbie Cis oycá iego:
y uczynili wszytko co król roskazał,
y zlitował sie znowu potym Bóg
nád źiemia.
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15. Y była zaśię woyná Phi!isthynów przećiw Izraelowi, yiachałDa
wid y słudzy iego z nim y bili sie z
Philisthyny. A gdy ustawał Dawid,
16. Jezbibenob, który był z rodu
Aráphá, którego oszczepu želázo
trzystá łótów ważyło, á był nowym
mieczem przepasany, usiłował zabić
Dawidá.
17 Ale go ratował Abisái syn Sár
wiiéy, y rani wszy Philisthyná zabił.
Przysięgli tedy mężowie Dawidowi,
mówiąc: luz z námi nie wyiedźiesz
ná woynę, abyś nie zgasił świece
Izrael.
18. Wtóra též woyná była w Gobie z Philisthyny: tedy zabił Sobo-^
chái z Husathy, Sáphá z rodu Ará
phá z rodzaiu obrzymów.
19. Trzecia též woyná była w Gobie z Philisthyny, ná któréy zabił
Bogdan syn Lásu Háflarczyk Bethlehemitczyk Goliathá Getheyezjká,
któréso oszczepu drzewo było iáko
nawóy tkacki.
20 Czwarta woyná bylá w Geth:
ná któréy był maž wysoki, który
miał po sześći palców u rak y u nóg,
to iest dwadźieśćia y cztéry, á był
z rodu Aráphá.
21. Y bluźnił Izráelá: á zabił go
Jonathan syn Sámáá brátá Dawido
wego.
22. Ci cztérzey urodzili sie z Ará
phá w Geth, y upadli od ręki Dawidowéy y sług iego.

ROZDZIAŁ XXII.
Pieśń Dawidowa, którą Panu Do
gu dzięki ddie zet swe wyswobodze
nie od wszech nieprzyaćioł.

1. Dawid zaś mówił Panu słowa
téy pieśni, w on dźień, gdy go wy
bawił Pan z ręki wszytkich nieprzyiaćiół iego, y z ręki Saulowéy,
2. Y rzekł: Pan skála moiá, y śiła moiá, y zbawićiel móy.
3. Bóg mocny móy, będę w nim
ufał: tarcz moiá y róg zbawienia
mego: wywyžszácz móy y ućieczka
moiá: zbawićiel móy, od niepráwośći wybawisz mię.
4. Chwalebnego będę wzywał Pá
ná, á od nieprzyiaćiół moich wybáwión będę.
5. Bo ogarnęły mię skruszenia
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śmierći: potoki Beliál przestraszyły
mię.
6. Powróży piekielnie obtoczyły
mię: uprzedźiły mię śidła śmierći.
7. W utrapieniu moim będę wzy
wał Páná, y zawołam do Bogá me
go: á wysłucha z kośćioła swego
głos móy, á wołanie moie przyidźie
do uszu iego.
8. Wzruszyła sie y zádrzálá źie
mia: fundamenty gór zatrzęsły sie y
rozbiły, iż sie rozgniewał ná nie.
9. Wystąpił dym z nozdrzy iego,
á ogień z ust iego pożrze: węgle sie
rospaliło od niego.
10. Nakłonił niebios y zstąpił: á
mgła pod nogami iego.
11. Y wśiadł ná Cherubimy y la
tał: y puśćił sie ná skrzydłach wia
trowych.
12. Położył ćiemność około śiebie
láynikiem: cedząc wody z obłoków
niebieskich.
15. Od blasku przed oczymá iego
rospaliło sie węgle ogniste.
14- Zagrzmi Pan z niebá, á Nawyższy swóy głos wypuśći.
15. Wypuścił strzały y rosprószył
ie: błyskawice, y poraźił ie.
16. Y okazały sie wylania mo
rskie, y odkryły sie fundamenty światá od fukánia Pańskiego, od tchnie
nia ducha zapalczywośći iego.
17. Spuścił z wysokośći, á uchwyćił mię: y wyrwał mie z wód wiel
kich.
18. Wybawił mię od nieprzyiaćiela mego bárzo potężnego, y od
tych, którzy mię w nienawiśći mie
li: bo byli mocnieyszy nád mię.
19. Uprzedźił mię w dźień utrania mego y stał sie Tan twierdzą
moią.
20. Y wywiódł mię ná przestrzeństwo: wybawił mię, żem sie mu
upodobał.
21. Odda mi Pan według sprawie
dliwości moiéy: y według czystośći
rąk moich odda mi.
22. Bom strzégl dróg Pańskich: y
nie czyniłem niezbożnie od Bogá
mego.
23. Wszytkié bowiem sądy iego
przed oblicznośćią moią: á przyka
zania iego nie odrzućiłem od śiebie.
24. Y będę doskonałym z nim: y
będę sie strzegł nieprawośći moiéy.
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2,5. Y odda mi Fan według spra
wiedliwość moiéy: y według czy
stość rąk moich przed oblicznośćią
oczu swych.
26. Z świętym święty będźiesz, á
z mocnym, doskonały.
27. Z wybranym wybrany bę
dźiesz: á z przewrotnym przewro
tny sie staniesz.
28. Y lud ubogi zbawisz: á oczy
má twymi wysokie poniżysz.
29 Boś ty świeca moiá Pánie: y
ty Pánie oświóćisz ciemność moie.
30. Bo przez ćę pobieżę przepa
sany: w Bogu moim przeskoczę
mur.
31. Bóg', niezmázána drógá iego,
słowa Pańskie ogniem doświadczo
ne: tarczą iest wszytkich w nim
ufających.
32. Któż iest Bogiem oprócz Pá
ná: á kto mocnym oprócz Bogá na
szego?
53. Bóg który mię opasał mocą: y
wyrównał doskonałą drogę moię.
34. Zrównywaiąc nogi moie zieleńmi, á ná wyżynach moich stano
wiąc mię.
35. Ucząc ręce moie do boiu, y
składając iáko łuk miedźiany ramio
na moie.
36. Dałeś mi tarcz zbawienia twe
go: á ćichość twoiá rozmnożyła mię.
37. Rozszerzysz kroki moie podemną: y nie osłabieią kostki moie.
38. Będę gonił nieprzyiaćoły mo
ie y skruszę: á nie wrócę sie aż ie
wytracę.
3y. Wyniszczę ie y połamię, że
nie powstaną: upadną pod nogami
moimi.
40. Pzepasałeś mię mocą ku bi
twie: nśchyliłeś sprzećiwiaiące mi
sie, pod mię.
41. Nieprzyiaćoły moie obróciłeś
mi tyłem: nienawidzących mię y
wygubię ie.
42. Będą wołali, á nie będźie kto
by wybawił, do Páná, á nie wysłu
cha ich.
43. Wygładzę ie iáko proch źie
mie: iáko błoto ná ulicach zetrę ie
y pokruszę.
/|/|. Wybawisz mię od sprzećiwność ludu mego: strédz mię bę
dźiesz ná głowę narodów: lud któ
rego nie znam, służyć mi będźie.
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45. Synowie obcy sprzeciwią mi
sie, słuchaniem ucha będą mi posłu
szni.
46. Synowie obcy spłynęli, y sku
rczą sie w ućiskach swoich.
47. Zywie Pan, y błogosławiony
Bóg móy: y będźie podwyższon Bóg
mocny zbawienia mego.
48. Boże który mi dáiesz pomsty
y obalasz narody pod mię.
4g. Który mię wywodźisz od nie
przyjaciół moich, y od sprzeciwia
jących mi sie podwyższasz mię: od
męża niesprawiedliwego wybawisz
mię.
50. Przetóż będę Pánie wyzna
wał między narody: á imieniowi
twemu będę śpiewał.
51. Wielmozący wrybáwienia kró
lá swego, y czyniący miłośierdźió
pomazańcowi swemu Dawidowi, y
nasieniu iego ná wieki.
ROZDZIAŁ XXIII.
Ostateczne słowa Dawidowe y
spisek zacnych, a zawołanych mę
żów iego.

1. Y té są słowa Dawidowe osta
teczne. Rzekł Dawid syn Izai: Rzókł
mąż, któremu postanowiono o po
mazańcu Bogá Jákob, osobliwy
śpiewak Izráelski.
2. Duch Pański mówił przez mię,
á mowá iego przez ięzyk móy.
5. Rzekł Bóg Izraelski ku mnie,
mówił Mocny Izráelski, Pánuiacy
nád ludźmi, sprawiedliwy pánuiácy
w boiaźni Bożey.
4. lako światłość zorze, gdy słoń
ce wschodźi , ráno bez obłoków
świeci, á iáko dżdżem wypuszcza
sie trawa z źiemie.
r
5. Ani ták wielki iest dóm móy
u Bogá, żeby przymierze wieczne
zemną uczynił, utwierdzone we
wszem y obwarowane. Wszytko bo
wiem zbawienie moie y wszystka
wola: y niémász niczego z niéy co
by nie rosło.
6. A przestępcy iáko ćiórnió wy
rwani będą wszyscy, którégo nie
biórą rękoma.
7. A ieśli sie go kto będźie chćiał
dotknąć, przyzbroi sie żelazem y dre
wnem oszczepistym, y ogniem za
palone zgóráia aż do szczętu.
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8. Té imiona mocarzów Dawido
wych. Siedzący ná stolicy nainedrszy przednieyszy między trzema,
on ieśt iáko nasuhtélnieyszy roba
czek w drzewie, który ośmset po
raził iednym natarciem.
g. Po nim Eleázár syn stryiá iego
Ahohitcyk między trzema mocarza
mi, którzy byli z Dawidem gdy urą
gali Philisthynóm, y zebrali sie tám
byli ku bitwie.
10. A gdy wyćiągnęli mężowie Izráelscy, ten stał y bił Philisthyny
áž ustála ręka iego, y zdrętwiała z
mieczem: y uczynił Pan zbawienie
wielkie dniá onégo: y lud który był
,ućiekł, wróćił sie zbierać korzyśći
pobitych.
11. A po tym Semmá syn Age z
Aráry:. y zebrali sie Philisthynowie
ná stanowisku: było bowiém tám
pole pelné szocewice. A gdy lud ućiekał przed Philisthyny,
12. Stanął ón ná śrzód pola, y obrónił go, y pobił Philisthyny, y uczynił Pan zbawienie wielkie.
13. A przedtym též wyszli byli
trzey, którzy byli przednieyszy mię
dzy trzjdźieśćią, y przyszli czásu
żniwa do Dawidá, do jaskinie Odollám: á obóz Philishyński leżał w
dolinie obrzymów.
14- A Dawid był w zamku: lecz
stanowisko Philisthynów ná ten
czás było w Bethlehem.
15. Pragnął tedy Dawid y rzékl:
O by mi sie kto dał napić wody z
studnie która iest w Bethlehem u
bramy?
16. A ták wdarli sie trzey moca
rze w obóz Philisthyński, y naczer
pali wody z studnie Bethlehem ,
która była u bramy, y przynieśli do
Dawidá: lecz on niechćiał pić, ále
ią ofiarował Pánu,
17. Mówiąc: Niech mi będźie Pan
miłośćiw, żebych tego nie uczynił:
á więc kréw tych ludźi, którzy cho
dźili,y dusz niebespieczeństwo mam
pić? niechćiał tedy pić. To uczynili
trzey nainocneyszy.
18. Abisái též brát Joabów syn
Sárwiiéy , był przednieyszym ze
trzech: ten iest, który podniósł osz
czep swóy ná trzystá, któré pobił,
zawołany między trzema,
ig. Y zacnieyszy między trzemá,
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y był ich xiažeéiem: lecz trzech
pierwszych nie doszedł.
20. Y Bánáiás syn Joiády męża
bárzo mocnego wielkich spraw z
Kábseel: ten zabił dwu lwów Moábskich , y ten szedł y zabił lwa
w pośrzodku studnie we dni śnie
żne.
21. Ten též zabił męża Aegyptiániná, męża godnego podźiwienia, oszczep w ręce máiacégo: á ták szedszy do niego z laską, mocą wydarł
oszczep z ręki Aegyptiániná, y za
bił ji oszczepem iego.
22. To uczynił Bánáiás syn Joiádów.
23. Y ten zawołany między trze
má dużymi, którzy byli między trzydźieśćią sławnieyszymi: wszakże do
trzech nie doszedł: y uczynił go so
bie Dawid od ucha sekretarzem.
24. Azáel brát Joábow między
trzydźieśćią, Elehánán syn stryiá ie
go z Bethlehem,
25. Semmá z Harody, Eliká z Ilárody ,
26. Heles z Phálty, Hirá syn Akkes z Thekuá,
27. Abiezer z Anáthoth, Mobonnái z Husát,
28. Sel mon Ahohitczyk, Máhárái
Netliophátczyk,
29. Heleth syn Báánów y sam Nethophátczyk, lthái syn Ribái, z Gábááth synów Beniamin,
30. Bánáá Pháráthonczyk, Ileddái
z potoku Gáás,
Si. Abiálbon Arbátczyk, Azmáueth z Beromi,
32. Eliábá z Sáláboni synowie Jássen, Jonáthán,
33. Semmá z Otory, Aiám syn
Sárárów Aroritczyk,
34- Elipheleth syn Aásbái syná
Mácháti, Eliám syn Achitophelów
Gelonitczjk.
35. Hesrái z Kármelu, Phárái z
Arbi ,
36. Igáál syn Nátliánów z Sobá,
Bonni z Gádi,
37. Selek z Ammoni, Náhárái Berothczjk giermek Joábá syná Sárwi
iéy,
38. Irá Jetriczyk, Gárebi on Jetriczyk,
39. Uris lletheyczyk, wszytkich
trzydźieśći y śiedm,.
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KSIĘGI
ROZDZIAŁ XXIV.
Dawid przeto, ze lud wszytek po
liczyć kazał, od Gad zgromiony, od
Bogd skarany: ze trzech plag wybie
ra mor, gdźie zd trzy dni śićdmdźieśiąt tyśięcy umarło. Daicid prosi
łaski, ołtarz buduie.

1. Y przydała zapalczywość Pań
ska gniewać sie ná Izraela, y pobu
dził Dawidá ná nie, mówiącego:
Idź, policz Izráelá y Judę.
2. Y rzćkł król do Joábá hetmáná
woyská s w ego:Pzebież wszytkié po
kolenia Izraelskie od Dán aż do Bersábei , á policzcie lud, ábycli wie
dział poczet iego.
3. Y rzćkł Joáb królowi: Niech
przymnoży Pan Bóg twoy do ludu
tweso iáko wielki teraz iest, y zaś
tyle sto kroć niech przyda przed oblicznośćią páná mego królá: ále
czego chce pan móy król w tákowéy
rzeczy?
4- Lecz przemogła mowá króle
wska, y słowa Joábowé, y hetma
nów woyská: y wyszedł Joáb y hetmány żołnierzów od oblicza króle
wskiego, áby policzyli lud Izraelski.
5. Y przeprawiwszy sie przez
Jordan przyszli do Aroer po práwéy
stronie miástá, któré iest w dolinie
Gád:
6. Y przez Jázer przeszli do Galáád y do źiemie niższćy Iłodsy, y
przyszli do lásów Dán. A krążąc
podle Sydonu,
7. Przeszli blisko murów Tyru, y
wszytkę źiemie Heweyczyká y Chánáneyczyká, y przyszli ku południu
Judy do Bersábee:
8. A przeyźrzawszy wszytkę źie
mie przybyli po dźiewiąći miesią
cach y dwudźiestu dni do Jeruza
lem.
g. Y dał Joáb liczbę spisku ludu
królowi, y nalázlo sie z Izráelá ośmset tyśięcy mężów mocnych mieczá
dobywáiacych, á z Judy pięćset ty
śięcy walecznikow.
10. Y uderzyło serce Dawidowe
iego, po zliczeniu ludu, y rzćkł Da
wid do Páná: Zgrzćszyłem bárzo w
tym uczynku: ále proszę Pánie, abyś
przeniósł nieprawość sługi twego,
bómći nazbyt głupie uczynił.
11. Wstał tedy Dawid ráno, á mo-

WTORE
wá Pánská stálá sie do Gád proro
ka, y widzącego Dawidowego mó
wiąc :
12. Idź á mów do Dawidá: To
mówi Pan: Zetrzechći daią obierać,
obierz iedno z tych, któré będźiesz
chćiał abymći uczynił.
13. Y przyszedszy Gád do Dawi
dá , powiedźiał mu, rzekąc: Abo
przez śiedm lat prziydźie ná ćię głód
w źiemi twoiéy: ábo przez trzy mieśiące będźiesz uciekał przed nie
przyiaćioły twymi, á oni ćię gonić
będą: ábo więc przez trzy dni bę
dźie morowe powietrze w źiemi
twoiéy. A ták rozmyśl sie teraz, á
obácz co zá mowę mam odpowiedźieć temu, który mię posłał.
14. Y rzćkł Dawid do Gádá: Iestem śćiśnión bárzo: aleć lepiéy że
wpadnę w ręce Pańskie (wielkie bo
wiem są miłośierdźia iego) niżli w
ręce ludźi.
15. Y przepuścił Pan mór ná Izráelá, od záránia aż do czásu na
znaczonego, y umarło z Indu od
Dán aż do Bersábee śiedmdźieśiat
tyśięcy mężów.
16. A gdy wyciągnął rękę swa Anyół Pański nád Jeruzalem áby ie
wytraćił: zlitował sie Pan nád utra
pieniem, y rzćkł Anyołowi lud biiącćmu : Dosyć, teraz zawśćiagni rękę
twoie. A Anyół Pański był podle
gurnná Areuná Jebuzeyczyká.
17. Y rzćkł Dawid do Páná, gdy
uyźrzał Anyolá biiącćgo lud: Iamći
iest, którym zgrzeszył, iamći źle uczynił: ći którzy są owce co uczy
nili? Niech sie obróci proszę ręka
twoiá ná mie y ná dóm oycá mego.
18. Y przyszedł Gád dniá onégo do
Dawidá, y rzekł mu: Idź á zbuduy
ołtarz Pánu ná boiowsku Areuná
Jebuzeyczyká.
ig. Y szedł Dawid według mowy
Gád, która mu był Pan przykazał.
20. A pátrzac Areuná obaczył że
król y słudzy iego idą do niego:
21. Y wyszedszy pokłonił sie kró
lowi twarzą do źiemie, y rzekł: Co
zá przyczyna iest że przyszedł król
pan móy do sługi swego? Któremu
rzekł Dawid: abych kupił u ćiebie
boiowisko, y zbudował ołtarz Tánu,
y przestało zábiiánie, któré sie sze
rzy między ludem
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22. Y rzekł Areuná do Dawidá:
Niech weźmie y ofiáruie król pan
móy, iáko sie mu podoba: masz
woły ná całopalenie, y wóz y iárzmá wołow ná drwá.
23. Wszyiko dał Areuná król
królowi: y rzekł Areuná do królá:
Fan Bóg twóy niechay prziymie
ślub twóy.
24 Którému odpowiedaiąć król,
rzókł: Nie iáko ty chcesz, ále kupię
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u ćiebie zá pieniądze, á nie ofiáruie
Pánu Bogu memu całopalenia dá
lino dánégo. A ták kupił Dawid boiowisko y woły zá pięćdziesiąt sy
klów srébrá.
25. Y zbudował tám Dawid ołtarz
Pánu, y ofiarował całopalenie y zapokoyné Pánu. Y zlitował sie Pan
nád ziemią y záhámowána iest pla
ga od Izráelá.

KSIĘGI KRÓLEWSKIE
TRZECIE.
ROZDZIAŁ

I.

Dawida zstdrzdłego panienka Abizdi zagrzewa panną trwdiąc; Adonids królestwo ośiadszy, Bersabee
ndstroiona rudą Athdnową, otrzy
mała u Dawida, ze Salomona po
mazano nd królestwo, co usłyszawszy
Adonids ućiekł.
1. A król Dawid zstarzał sie był,
y miał wiele dni wieku: á gdy go
odziewano szátámi, nie zagrzewał
sie.
2. Rzekli mu tedy słudzy iego:
Poszukaymy królowi panu naszemu
młodóy panienki, y niech stoi przed
królem, y okrywa go, y spi ná łonie
iego, á zágrzéwa królá páná nasze
go3. A ták szukali panienki pieknéy we wszytkich gránicách ízráelskich, y naleźli Abizág Sunámitkę, y przywiedli ią do królá.
4- A była pánienká bárzo piękna,
y sypiała z królem, y służyła mu,
ále iéy król nie uznał.
5. Lecz Adoniás syn Hággith po
dnosił sie mówiąc: la będę królo
wał. Y náspráwowal sobie wozów
y iezdnych y pięćdźieśiąt mężów
którzyby biegali przed nim.
6. A nie karał go nigdy oćiec ie
go, mówiąc: Przecześ to uczynił?
A był y ten bárzo piękny, wtóry syn
po Absálomie:

7. A miał zmowę z Joábem sy
nem Sárwiiéy, y z Abiáthárem ka
planem, którzy pomagali stronie Adoniásowéy.
8. Lecz Sádok kapłan y Bánáiás
syn Joiádi, y Nathan prorok, y Seméi, y Réy, y moc woyská Dawido
wego nie przestawała z Adoniásem.
9. A ták nárzezawszy Adoniás bá
ránów y cielców y wszégo bydla
tłustego u kámieniá Zoheleth, który
był blisko źrzódła Rogel, wezwał
wszytkich bráéiéy swych synów
królewskich y wszytkich mężów
Judskich sług królewskich.
10. Lecz Nátháná proroka, y Bánáie, y wszelkich mocarzów, y Sa
lomona brátá swego nie wezwał.
11. Y rzókł Náthán do Bethsábee
mátki Sálomonowéy: A słyszałaś
że króluie Adoniás syn Hággith, á
pan nász Dawid o tym nie wió?
12. Przełóż teraz pódź, weźmi ra
dę ode mnie, á záchoway duszę swo
ię, y syná twego Salomona.
13. Idź á wnidź do królá Dawidá,
y rzecz mu: Azażeś nie ty pánie
móy królu przyśiągł mnie słudze
twoiéy rzekąc: Salomon syn twóy
będźie królował po mnie, y on bę
dźie śiedźiał ná stolicy moiéy? Prze
czże tedy króluie Adoniás?
14. A gdy ieszcze tám będźiesz
mówić z królem, ia prziydę zá to
bą y dopełnię słów twoich. •

556

KSIĘGI TRZECIE

15. A ták weszła Bethsábee do
królá ná pokóy: á król sie był bárzo
starzał, á Abizág Sunámitká poslugowátá mu.
16. Nachyliła sie Bethsábee y po
kłoniła sie królowi. Do któréy król:
Czego, pry, chcesz?
17. Która odpowiádaiac rzekła:
Panie móy tyś przyśiągł przez Páná
Bogá twego słudze twoiéy, že Salo
mon syn twóy będźie królował po
mnie, y on siedzieć będźie ná stoli
cy moiéy.
18. A teraz oto Adoniás króluie,
o czym ty królu panie móy nie
wiesz.
19. Nabił wołow y bydła tłuste
go, y báránów bárzo wiele y we
zwał wszytkich synów królewskich,
y Abiáthárá kapłana y Joábá hetma
na rycerstwa: Lecz Salomona słngi
twego nie wezwał.
20. Ale iednák pánie móy królu
ná ćię sie ogladaią oczy wszytkiégo
Izráelá, żebyś im oznaymił kto ma
śiedźieć ná stolicy twoiéy królu pá
nie móy po tobie.
21. Y stanie sie gdy zaśnie pan
móy król z oycy swymi, hędźiemy
ia y Salomon syn móy grzeszny
mi.
22. A gdy oná ieszcze mówiła z
królem, Náthán prorok przyszedł.
23. Y oznaymili królowi rzekąc:
Idźie Náthán prorok. A gdy wszedł
przed oczy królewskie pokłónił sie
mu twarza ku źiemi,
24. Rzekł Náthán: Pánie móy
królu tyś rzekł: Adoniás niech kró
luie po mnie, á ten niechay siedzi
ná stolicy moiéy?
25. Dźiś bowiem szedł y nabił
wołów y tłustego bydła y báránów
wiele, y wezwał wszjslkich synów
królewskich, y hetmanów, y Abiá
thárá kapłana: á gdy oni iedzą y piią
przed nim y mówią: Niech żywię
król Adoniás,
26. Mnie sługi twego y Sádoká
kapłana, y Bánáie syná Joiády, y
Salomona sługi twego nie wezw ał.
27. Izali od páná mego królá wy
szło to słowo, á nie oznaymiłeś mnie
słudze twemu kto ma śiedźieć ná
stolicy páná mego królá po nim?
28. Y odpowiedźiał król Dawid
rzekąc: Wzówćie do mnie BéWiásá-

bee. Która gdy weszła przed króla,
y stanęła przed nim,
29. Przyśiągł król y rzekł: Zywie
Tan, który wyrwał duszę moię ze
wszytkiégo ućisku,
30. Iż iakomći przyśiągł przez Pá
ná Bogá Izráelowégo, rzekąc: Salo
mon syn twóy królować będźie po
mnie, y ten będźie śiedźiał ná stolicy
moiéy miásto mnie: tak uczynię
dźiśia.
51. Y spuściwszy Bethsábee twarz
ku źiemi, pokłoniła sie królowi,
rzekąc: Niech żywię Pan móy Da
wid ná wieki.
32. Rzekł též król Dawid: Wzó
wćie mi Sádoká kapłana, y Nalhána
proroka, y Bánáie syná Joiádowégó.
Którzy gdy weszli przed królá,
35. Ptrzekł do nich: Weźmićie
z sobą sługi páná wászégo, á wsadzćie Sálómoná syná mego ná mu
licę moię, y prowadźcie go do Gihon.
34. Tamże go niech pomaže ka
płan Sádok y Náthán prorok zá królá
nád Izraelem: y będźiećie trąbić w
trąbę, á rzeczećie: Niech żyie król
Salomon.
35. Y póydźiećie zá nim, y prziy
dźie á śiędźie ná stolicy moiéy, á on
będźie królował miásto mnie: y iemu roskażę, áby był wodzem nád
Izraelem y nád Juda.
56. Y odpowiedźiał Bánáiás syn
Joiády królowi, mówiąc: Amen.
Ták niech mówi Pan Bóg páná mego
królá.
67. Iáko był Pan z pánem moim
królem, ták niech będźie z Salomo
nem, á niech wywyższy stolicę iego
nád stolicę królá páná mego Dawidá.
38. Poszedł tedy Náthán prorok y
Sádok kapłan, y Bánáiás syn Joiády,
y Cerethy y Thelethy, y wsadźili Sa
lomona ná mulicę królá Dawidá, y
doprowadźili go do Gihon.
09. Y wźiąwszy Sádok kapłan róg
oliwy z przybytku pomazał Salomo
na: y trąbili w trąbę, y mówił wszy
tek lud: Niech żyie król Salomon.
40. Y szedł zá nim wszytek gmin,
y lud gráiacych ná piszczałkach, y
weselących sie weselem wielkim,y
brzmiała źiemia od krzyku ich.
41. Y usłyszał Adoniás y wszyscy
zaproszeni od niego, á bieśiada iuż
sie była skończyła: lecz y Joáb usły
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szawszy głos trąby, rzókł: Co to zá
krzyk miástá huczącego?
4ž. A gdy 011 ieszcze mówił, Joná
thás syn Abiáthárá kapłana przy
szedł: którému rzekł Adoniás:
Wnidź, boś mąż mocny, y dobrą no
winę niosąc.
45. Odpowiedźiał Jonáthás Adoniásowi: Nić: bo pan nász król Da
wid postanowił królem Salomona:
44- Y posłał z nim kapłana Sádoká, y Nátháná proroka, y Bánáie
syná Joiády, y Cerethy, y Phelethy,
y wsadzili go ná mulicę królewską :
45. Y pomazali go kaplan Sádok
y Náthán prorok zá królá w Gibon :
y poi áchali ztámtad weseląc sie, y
zábrzmiálo miásto: ten iest głos
któryśćie słyszeli.
46. Lec/ y Salomon śiedźi ná sto
licy królestwa.
4y. Y wszedszy słudzy królewscy
błogosławili pánu nászému królowi
Dawidowi mówiąc: Niech rozszerzy
Bóg imię Salomonowe nád imię
twoie, á niech wielmożną uczyni
stolicę iego nád stolicę twoie. Y po
kłonił sie król ná łożu swoim:
48. Y mówił: Błogosławiony Pan
Bóg Izráelów, który dał dźiśia sie
dzącego ná stolicy moiéy, ná co pa
trzą oczy moie.
49. Zlękli sie tedy, y wstali wszy
scy, których był naprośił Adonias, y
poszedł każdy w drógę swoię.
50. A Adoniás boiąc sieSálomoná,
wstał y poszedł, y uchwycił sie rogu
ołtarza.
51. Y powiedźieli Salomonowi,
rzekąc: Olo Adoniás, boiąc sie królá
Salomona,uchwyćił sie rogu ołtarza,
mówiąc: Niech mi dźiś przyśięże
król Salomon, że nie zábiie sługi
swego mieczem.
52. Y rzekł Salomon: Będźieli do
brym mężem, nie spádnie y ieden
włos głowy iego ná źiemię: áleieśli
sie w nim naydźie co złego, umrze.
53. Posłał tedy król Salomon y
wywiódł go od ołtarza: á wszedszy
pokłonił sie królowi Salomonowi:
y rzekł mu Salomon: Idź do domu
swego.
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nd królestwie, potym umarł: Salo
mon potym zabił ^Ldoniaszd, Semei,
y ^.biatlidrd, Jodb tez zabił.

1. Y przybliżyły sie dni Dawidá
áby umarł, y roskazał Salomonowi
synowi swemu, mówiąc:
2. Ia idę w drógę wszytki éy źie
mie: zmacniay sie, á bądź mężem.
3. Záchoway straży Páná Bogá
twego, abyś chodźił drogami iego:
żebyś strzegł ceremoniy iego y przy
kazania iego, y sądów, y świadectw,
iáko napisano w zakonie llloyzeszowym:abyś rozumiał wszytko co czy
nisz, y do czego sie iedno obrócisz:
4 Aby utwierdźił Pan mowy swoie, które mówił o mnie, rzekąc: ie
śli będą strzédz synowie twoi dróg
swych, y będą cliodźić przedemną
w prawdźie, ze wszytkiégo sercá
swego, y ze wszytkićy dusze swoiéy,
niebędźie odiętymąż z stoliceIzráel
ski éy.
5. Ty též wiesz, co mi uczynił
Joáb syn Sárwiiéy, co uczynił dwiemá betmánóm woyská Izraelskiego,
Abnerowi synowi Ner, y Amaźie sy
nowi Jether: któré pozabiiał, y wy
lał kréw woyny w pokoiu, y poło
żył krów bitwy ná paśie rycerskim
swoim, który był około biódr iego,
y ná bóćie swym, który był ná no
gach iego.
6. Uczynisz tedy w edług mądrośći
twéy, á nie doprowadźisz szedźiwośći iego w pokoiu do> piekła.
7. Ale y synóm Berzellai Galáádczyká łaskę oddasz, y będą iádác u
stołu twego: bo mi zaszli gdym ućiekał przedAbsálomein bratem twoim.
8. 3Iasz też przy sobie Semei, sy
ná Gerd, syná Jemini zBáhurim,któ
ry mi złorzeczył złorzeczeństwem
nagorszym, gdym szedł do obozu:
ále iż mi zaszedł gdym sie przepra
wiał przez Jordan, á przyśiągłem mu
przez Páná, rzekąc: Nie zábiie ćię
mieczem:
9. Ty go nie ćierp, żeby był bez
karania. Ale iesteś mężem mądrym,
że będźiesz wiedźiał co mu masz
uczynić, y doprow adźisz szedźiwość
iego ze krwią do piekła.
ROZDZIAŁ II.
10. Zasnął tedy Daw id z oycy swé
Dawid przed swą śmierćią uczy mi, y pogrzebion iest w mieśćie Da
Salomona, idkoby sie miał zachować widowym.
22
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11. A dni których królował Da
wid nád Izraelem czterdźieśći lat
iest: w Hebronie królował śiedm lat,
á w Jeruzalem trzydźieśći lat y
trzy.
12. A Salomon siadł ná stolicy
Dawidá oycá swego, y zmocniło sie
królestwo iego bárzo.
13. Y wszedł Adoniás syn Hággith
do Bethsábee mátki Sálomonowéy.
Która mu rzéklá: Spokoyneli iest
weszćió twoie? Który odpowiedźiał:
Spokoyné.
14. Y przydał: Mam nieco mówić
z tobą. Któremu rzekła: Mów. A on
rzekł:
15. Ty wiész, iż moie było króle
stwo, y mnie był przełożył wszytek
Izrael nád sobą zá królá: lecz prze
niesione iest królestwo, y dostálo sie
brátu mému, bo mu ie Pan nazna
czył.
16. Teraz tedy iednéy prośby pro
szę od ćiebie: nie záwstydzay obli
cza mego. Która rzekła do niego: Po
wiedz.
17. A on rzókł: Proszę abyś mó
wiła królowi Salomonowi (bo tobie
nic odmówić nie móże)aby mi dał
Abisag Sunámitke zá żóne.
18. Y rzekła Bethsábee: Dobrze,
ia będę o ćię z królem mówiła.
19. Przyszła tedy Bethsábee do
królá Salomona, áby z nim mówiła
zá Adoniaszem: y wstał król prze
ćiwko niéy, y ukłonił sie iéy, y siadł
ná stolicy swoiéy: y postanowiono
stolicę matce królewskiéy, która
siadła po prawicy iego.
20. Y rzekła mu: O iedne prośbę
maluczką ia ćię proszę, nie záwrsty-.
dzay oblicza mégo. Y rzókł iéy król:
Proś matko moiá: bo mi sie niegodźi, abym odwrócił oblicze twoie.
21. Która rzekła: Niech będźie
dána Abisag Sunámitká Adoniaszowi bratu twému zá żóne.
22. Odpowiedźiał król Salomon, y
rzćkł mátce swoiéy: Czemu prosisz
o Abisag Sunámitke Adoniaszowi?
Proś mu y królestwa: bo on iest brát
móy starszy niżeli ia, á ma po sobie
Abiáthár kapłana, y Joábá syná Sarwiiéy.
23. A ták przysiągł król Salomon
náPáná mówiąc: To mi niech Bóg
uczyni, y to niech przyczyni, że

przećiw duszy swéy mówił Adoniás
słowo to.
24. A teraz żywię Pan, który mię
zmocnil, y posadźił mię ná stolicy
Dawidá oycá mego, y który mi uczy
nił dóm iáko rzćkł: że dźiś będźie
zábit Adoniás.
25. Y posłał król Salomon przez
rękę Bánáie syná Joiády, który go
zabił, y umarł.
26. Abiáthárowi též kapłanowi
rzćkł król: Idź do Anáthoth do roli
twéy, záisté mężemeś śmierći: ále
ćię dźiś nie zábiie, boś nośił skrzy
nię Páná Bogá przed Dawidem oycem moim, á wytrwałeś prace we
wszytkim, w czym pracował ociec
móy.
27. Wyrzucił tedy Salomon Abiáthárá, żeby nie był kapłanem Pań
skim: áby sie spełniło słowo Pań
skie, któré mówił ná dóm lleli w
Siło.
28. Y przyszła wieść do Joábá, że
Joáb przestawał z Adoniaszem, á
nieprzestawał z Salomonem: á ták
ućiekł Joáb do przybytku Pańskiego,
y uchwycił sie rogu ołtarza.
29. Y oznaymiono królowi Salo
monowi, że ućiekł Joáb do przyby
tku Pańskiego, á iest u ołtarza: y
posłał Salomon Bánáie syná Joiády,
rzekąc: Idź, zábiy go.
30. Y przyszedł Bánáiás do przy
bytku Pańskiego, y rzćkł mu: To
mówi król: Wynidź. Który rzćkł:
Nie wynidę, ále tu umrę. Y odniósł
Bánáiás królowi mowę, mówiąc:
Ták mówił Joáb, y to mi odpoyViedźiał:
31. Y rzćkł mu król: Uczyńżeiá
ko mówił: á zábiy go, y pogrzeb, á
odéymiesz kréw niewinną, którą
wylał Joáb, ode mnie, y od domu oyca mégo.
32. Y odda Pan kréw iego ná gło
wę iego: ponieważ zabił dwu mę
żów sprawiedliwych y lepszych ni
żli sam: á zabił ie mieczem, o czym
niewiedźiał ociec móy Dawid, Abne
rá syná Ner hetmáná woyská Izrael
skiego, y Amáze syná Jether, het
máná woyská Judskiégo:
33. Y wróći sie kréw ich ná gło
wę Joáb, y ná głowę naśienia iego
ná wieki. A Dayvidowi y potom
stwu iego, y domowi y stolicy iego

oog

KRÓLEWSKIE.

niech będźie pokóy áž ná -wieki od
Páná.
34. A ták szedlBánáias syn Joiády,
y rzuciwszy sie nań, zabił: y pogrzebion iest w domu swym ná pu
styni.
55. Y postanowił król Banaię syná
Joiady nad woyskiem miásto niego,
á Sádoká postawił kapłanem miásto
Abiátliará.
56. Posłał też król y wezwał Seinei, y rzókł mu: Zbuduy sobiedóm
w Jeruzalem, á mieszkay tám: á nie
wynidźiesz ztámtad tám y sám.
37. Ale któregokolwiek dniá wy
nidźiesz, á przeydźiesz przez potok
Cedron, wiedz, że zabit będźiesz:
krów twoiá będźie ná głowie two
iéy.
58. Y rzókł Semei królowi: Dobra
mowá, iáko rzekł pan móy król, ták
uczyni sługa twóy. Y mieszkał Se
mei w Jeruzalem przez niemały
czás.
3g. Y przydálo sie po trzech lećiech, że ućiekli słudzy Semei do
Achis syná Mááchá królá Geth: y
powiedziano Semói że słudzy iego
szli do Geth.
40. Y wstał Semei y osiodłał osła
swego, y iachał do Achis do Geth
szukać sług swoich, y przywiódł ie
z Geth:
41. Y powiedziano Salomonowi że
ieźdźił Semei do Geth z Jeruzalem,
y wrócił sie.
4*2. A posławszy wezwał go, y
rzókł mu: Azamći sie nie oświad
czył przez Páná, y opowiadalemći:
Któregokolwiek dniá wyszedszy
póydźiesz tám y sám, wiedz że um
rzesz? Y odpowiedźiałeś mi: Dobrá
inowá, ktorąm słyszał.
43. Przecześ tedy nie strzegł przy
sięgi Páiískiéy, y przykazania, któróinći był przykazał?
44- Y rzókł król do Semei: Ty
wiesz wszytko złó, którego iest
świadome serce twoie, któreś uczy
nił Dawidowi oycu memu: oddał
Pan złość twoie ná glowé twoie.
45. A król Salomon błogosławiony
y stolica Dawidowa będźie utwier
dzona przed Pánem áž ná wieki.
46. Y rozkazał król Bánáiei syno
wi Joiády: który wyszedszy zabił go
y umarł.

ROZDZIAŁ

III.

Salomon poiąwszy zonę od Phdrdond króla ^legyptskićgo prosił Pa
nd Bogd o mądrość, y otrzymał ią,
co sie naprzód okazało przy rozsą
dku. dwu niewiast o dźieći.
I
1. Utwierdziło sie tedy królestwo
w ręce Sálomonowéy, y spowinowaćił sie z Pháráonem królem Aegyptskim: bo poiał córkę iego, y
przyniósł do miástá Dawidowego,
ażby był skończył buduiąc dóm
swóy, y dóm Pański, yinur Jerozo
limski w około,
2. Wszakóż lud ofiarował ná wy
żynach: bo nie był zbudowany ko
ściół imieniowi Pańskiemu áž do
dniá onógo.
5. Y miłował Salomon Páná, cho
dząc w przykazaniach Dawidá oycá
swego, wyiąwszy, iż ná wyżynach
ofiarował, y zapalał kadzidło.
4. Szedł tedy do Gábáon, áby tám
ofiarował:botábyła wyżyna nawiększa: tysiąc ofiar ná całopalenie ofia
rował Salomon ná onym ołtarzu w
Gábáon.
5. Y ukazał sie Tan Salomonowi
przez sen w nocy, mówiąc: Troś
czego chcesz żeć dam.
6. Y rzókł Salomon. Tyś uczynił
z sługą twoim Dawidem oycem mo
im miłosierdzie wielkie, iáko chodźił przed oczymá twómi, w prawdźie y w sprawiedliwośći, y prostym
sercem z tobą: zachowałeś mu iniłośierdźió twoie wielkie, y dałeś mu
syná śiedzącógo ná stolicy iego, iáko
iest dźiśia.
7. A teraz Pánie Boże, tyś uczy
nił królem sługę twego miásto Da
wida oycá mego, á iam iest pacholę
mále, á nieznáiace wyszćia y weszćia mego.
8. A sługa twóy iest w pośrzodkil
ludu któryś obrał, ludu niezliczone
go, który prze mnóstwo nie może
bydź policzony, áni porachowany.
g. A przeto day słudze twemu ser
ce rozumne, áby mógł twóy lud sądźić, y rozeznać między złym á do
brym, bo któż może sądzić lud ten,
lud ten twóy wielki?
10. Podobała sie tedy mowá przed
Pánem, że Salomon prośił tákiéy
rzeczy
22*
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u. Y rzćkł Pan Salomonowi: Ześ
slowá tego prosił, á nie zadałeś so
bie dni wielą, áni bogactw, ábo dusz
nieprzyjaciół twoich: aleś prosił so
bie o mądrość dla rozeznania sądu:
12. Otóżemći uczynił według mówy twoiéy, y dałemći serce mądre y
rozumne, ták iż żaden przed tobą
nie był podobny tobie, áni po tobie
powstanie.
15. Lecz y to, czegoś nie żądał, da
łem tobie, to iest bogactwa y sławę,
że żaden z królów nie był podobny
tobie wszytkich przeszłych czasów.
14- A będźieszli chodził drógámi
moimi, y strzegł przykazań moich y
ustaw moich, iáko twóy oyćiec cho
dził, przedłużę dni twoie.
15. Ocucił sie tedy Salomon, y po
rozumiał że był sen: y przyiáchawszy do Jeruzalem, stanął przed
skrzynią przymierza Pańskiego, y
ofiarował całopalenia,y uczynił ofiá
ry zápokoyné, y wielką ucztę ná
wszytkié sługi swoię.
16. Y przyszły dwie niewieście
wszetecznice do królá, y stanęły
przed nim,
17. Z których iedná rzekła: Pro
szę móy pánie: ia y tá niewiasta
mieszkaliśmy w iednym domu, y
zległam u niéy w komorze.
18. A trzećićgo dniá potymiákoiu
porodziła, zleglá też ytá: y byłyśmy
pospołu, á żaden inny nie był z námi
w domu, oprócz nas dwoygá.
19. Y umarł syn téy niewiasty w
nocy: bo go spiąć przyległa.
20. Y wstawszy o północy, wzięła
syná mego od boku mnie służebnice
twoiéy spiacéy, y położyła go ná ło
nie swoim: á syná swego, który był
umarł, położyła ná łonie moim.
21. A gdym wstała ráno chcąc
dać mléka synowi memu, nálázlám
umarłego: któremu przypatrując sie
pilniéy w iásny dźień, poznałam że
nie był móy, którégóin porodziła.
22. Y odpowiedźiała druga niewia
sta: Nie iest ták iáko powiadasz: ále
syn twóy umarł, á móy żyw. Przećiwnyin zaś obyczáiem oná mówiła:
Nieprawdę mówisz: bo syn móy
żyw, á syn twóy umarł. Y ták sie
spierały przed królem.
23. Tedy król rzćkł: Tá mówi,
syn móy żyw, á syn twóy umarł. A

tá odpowiada: Nié, ále syn twóy
umarł, á móy żyw.
24. Y rzćkł król: Przynieście mi
mieczá. A gdy przynieśiono miecz
przed królá,
25. Rozdźielćie, pry, dźiećię żywe
ná dwie częśći, á dayćie
iednéy á połowicę drugiéy.
26. Y rzekła niewiasta, któréy syn
był żywy, do królá: (bo sie poruszy
ły wnętrzność! iéy nád synem swo
im) Proszę pánie, dayćie iéy dźiećię
żywe, á nie zabiiayćie go. Przeci
wnym obyczáiem owá mówiła:
Niech nie będźie áni mnie áni tobie,
ále niech ie rozdźielą.
27. Odpowiedźiał król, y rzćkł:
Dayćie téy dźiećię żywe, á nie za
biiayćie go: bo tá iest mátká iego.
28. Yusłyszał wszystek lud Izrael
ski sąd, który król osądźił, y bali sie
królá, widząc że mądrość Boża była
w nim ku czynieniu sądu.

ROZDZIAŁ IV.
Opisuie książęta y urzedniki Salo
monowej potrawy y stół iégOj y pokoy zd niego, y liczbę przypowieśći
y piosnek iégo.

r. A Salomon był królem króluiąc
nád wszytkim Izraelem:
2. A te kśiążęta któré miał: Azáriás syn Sádoká kapłana:
5. Elihoreph y Ahia synowie Sisá
pisarze: Jozáphát syn Ahilud kan
clerz :
4. Bánáiás syn Joiády nád woyskiem: á Sádok y Abiáthár kaplany.
5. Azáriás syn Náthán nád témi,
którzy stáli przy królu: Zabud syn
Náthán káplan, przyiaćićl króle
wski :
fi. Y Aliizár przełożony i^ád do
mem: á Adonirám syn Abdi nád po
bory.
7. Lecz Salomon miał dwanaśćie
przełożonych nád wszytkim Izrae
lem, którzy dodawali żywnośći kró
lowi y domowi iego: bo ná każdy
mieśiąc przez rok ieden z nich po
trzeb dodawał.
8. A te są imiona ich: Benhur ná
górze Ephráim.
9. Bendekár w Mákkes y w Sálebim y w Belhsaines y w Ełon y w
Bethánán.
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10. Benhesed w Aruboth: iego był
26. Y miał Salomon czterdźieśći
Socho, y -wszytka źiemia Epher.
tyśięćy żłobów koni do wozów, á
11. Benábinádáb, którégo wszytek dwónaśćie tyśięcy doiázdy.
Nepháthdor, Tháphete córkę Salo
27. A opátrowáli ie wyższey pomonowe miał zá zonę
mienieni stárostowiekrólewscy: lecz
12. Báná syn Ahilud rządził Thá- y potrzeby do stołu królá Salomona
nák y Mágeddo y wszytek Belhsán, z wielką pilnośćią dodawali czásu
który iest podle Sártbáná pod lezrá- swego.
helem: od Bethsán áž do Abelme28. Ięczmień též y słomę dla koni
hulá przećiw Jekmáán.
y mułów, woźili ná mieysce gdźie
13. Bengáber w Rámot Gáláád: był król, według tego iáko im usta
miał Auothiáir syná Mánássego w wiono.
Gáláád, on był nád wszytką krainą
29. Dał też Bóg Salomonowi mą
Argob, która iest w Basán nád sze- drość y rostropność bárzo wielką, y
śćiądźieśiąt miast wielkich y muro przestroność sercá iáko piasek, który
wanych, ktoró miały zamykanie iest ná brzegu morskim.
miedziane.
30. Y przechodźiła mądrość Salo
14- Ahi nádáb syn Addo rządził w monowa mądrość wszytkich ludźi
Mánáim.
Wschodnich, y Aegyptiánów.
15. Achimáás w Nephtálim, áley
31. Y był mędrszy nád wszytkie
on miał Bazemathę córkę Sálomo- ludźie: mędrszy niż Ethan Ezráhitá,
nowę zá zonę.
y Ileman, y Chálkol, y Dordá syno
16. Bááná syn Husi w Azer y w wie Máhol: y był sławny u wszech
Báloth.
narodów okolicznych.
17. Jozáphát syn Thárue w Issá32. Mówił též Salomon trzy tyśią
ehár.
ce przypowieśći: á pieśni iego było
18. Semei syn Elá w Beniámin.
tyśiąc y pięć.
ig. Gáber syn Uri w źiemi Ga53. Rozprawiał też o drzewach od
láád, w źiemi Sehon królá Amor- cedru, który iest ná Libanie, aż do
rheyskiégo, y Og królá Bázán, nád hyssopu który wyrasta z śćiany: y
wszem co było w onéy źiemi.
mówił o źwierzętach, y ptakach, y
20. Judá y Izrael niezliczony, iáko płaźie, y o rybách.
piasek morski w mnóstwie iedząc y
54- Y przychodźili ze wszytkich
piiąc á weseląc się.
narodów słuchać mądrośći Sálomo21. A Salomon mieszkał w páú- nowéy,y od wszytkich królów źiemstwie swoim, máiac wszytkié kró skich, którzy słyszeli mądrość iego.
lestwa, od rzeki źiemie PhilisthyńROZDZIAŁ V.
skiéy áž do granice Aegyptskiéy,któ
rzy mu nosili dáry, y służyli mu po
Hirdm król Tyrali był w dobrey
wszytkié dni żywota iego.
przyiaźni z Salomonem, y dodał mu
22. A był obrok Salomonów, ná robotników nd budowanie kośćiołd
każdy dźień trzydźieśći korcy czystéy Pdnu Bogu, d Salomon go podeymomąki y sześćdźieśiąt korcy mąki.
ivał śpizą.
23. Dśieśięć wołów tłustych, á
dwadźieśćia wołów pastewnych,y sto
1. Posłał též Hirám król Tyru słu
báránów, oprócz łown, ieleni, sarn gi swé do Salomona: bo słyszał że
y bawołów, y ptástwá karinnégo.
go pomazano ná królestwo miásto
24. Bo on dźierżał wszytkę krainę, oycá iego: ábowiém Hirám był przy
która była zá rzeką, od Táphsá áž do jacielem Dawidowi przez wszytek
Gázán, y wszytkie króle onych krá- czás.
iów: á miał pokóy ze wszech stron
2. Y posłał Salomon do Hirám,
w około:
mówiąc:
25. Y mieszkał Judá y Izrael bez
3. Ty wiesz wolą Dawidá oycá
wszelkiéy boiaźni, każdy pod winną mégo: á iż nie mógł budować domu
maćicą swoią, y pod figą swoią, od imieniowi Taná Bogá swego, przed
Dán áž do Bersábee po wszytkié dni walkami nálegáiacémi w około , áž
Salomonowe.
ie dał Tan pod stopy nóg iego.
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4- Lecz teraz dał mi Pan Bóg móy
odpoczynienió zewsząd: y niémász
przeéiwniká, áni zabiegu złego.
5. Przetóż myślę zbudować kościół
imieniowi Páná Bogá mego , iáko
mówił Pan Dawidowi oycu memu,
rzekąc: Syn twóy, którego dam miá
sto ćiebie ná stolicę twoie, ten zbuduie dóm imieniowi memu.
6. A ták przykaż že mi nawyćináia słudzy twoi cedru z Libanu, á
słudzy moi niechay będą z sługami
twymi, á zapłatę sług twoich dam
tobie którąkolwiek żądać będźiesz:
bo wiész iáko niémász miedzy lu
dem moim męża, któryby umiał
drzewo wyrębować iáko Sydończycy.
7. Gdy tedy usłyszał Rirám słowa
Salomonowe, uradował sie bárzo, y
rzekł: Błogosławiony Pan Bóg dźi
śia, który dał Dawidowi syná bárzo
jnadrégo nád ludem tym wielkim.
o. Y posłał Hi rám do Salomona,
mówiąc: Słyszałem o cośkolwiek
wskazał do mnie: ia uczynię wszy
tkę wolą twoię około drzewa cedro
wego, y iodłowógo.
g. Słudzy moi złożą ie z Libanu
do morzá, á ia złożę ie w tráfty ná
morzu, áž ná mieysce, o którym mi
dasz znać, y przypławię ie tám, á
ty ie pobierzesz: y dodasz mi po
trzeb, áby była dána żywność do
mowi memu.
10. A ták Hirám dodawał Salo
monowi drzewá cedrowégo, y drze
wa iodłowógo, według wszystkiéy
Woli iego,
11. A Salomon dawał Ilirám dwa
dźieśćia tyśięcy korcy pszenice ná
żywność domowi iego, y dwadźie
śćia korcy oliwy naczystszęy: to da
wał Salomon Hirám ná káždy rok.
12. Dał též Pan mądrość Salomo
nowi, iáko mu rzekł: y był pokoy
między Hirámy Salomonem, y uczy
nili obádwá przymierze.
13. Y obrał król Salomon robotniki ze wszégo Izráelá, y było ná trzy
dźieśći tyśięcy mężów ,
14- Y posyłał ie ná Liban, dźie
śięć tyśięcy ná káždy mieśiąc ná
przemiany, ták że przez dwá mieáiacá byli w doiniéch swoich: á nád
tym nakazaniem przełożonym był
Ádonirám.

15. Miał též Salomon śiedmdźie
śiąt tyśięcy tych có nośili brzemio
na, á ośmdźieśiąt tyśięcy tych, któ
rzy w górze łamali kamienie:
16. Oprócz przełożonych, którzy
byli nád każdą robotą liczbą trzech
tyśięcy y trzech set, którzy roskázowáli ludźióm y tym co robili.
17. Y przykazał król żeby brali
kamienie wielkie, kamienie kosztowné ná fundament kośćielny, y quádrowáli ie:
18. Któré ćiosali murarze Sálomonowi, y murarze Ilirám: á Gibliowie nágotowáli drzewá y kamie
nie ná budowanie domu.

ROZDZIAŁ VI.
Kształt kośćioła, y budowanie ie
go, śieni, ołtarza, ubłagalnice, y
tego wszystkiego ochedoiność d 0zclobd.

1. Stało sie tedy roku cztórzysetnégo y ośmdźieśiątego wyszćia sy
nów Izráelowych z źiemie Aegyptskióy, roku czwartego mieśiaca
Zyiá (ten iest mieśiąc wtóry) kró
lowania Salomonowego nád Izrae
lem, poczęto budować dóm Pánu.
2. A dom, który budował król Sa
lomon Pánu, miał sześćidźieśiąt ło
kci w zdłuż, á dwadźieśćia łokći w
szérz, á trzydźieśći łokći ná zwysz.
3. A przyśionek był przed kośćiołem dwadźieśćia łokietw zdłuż, we
dług miáry szerokośći kościoła: á
miał dźieśięć łokiet w szérz przed
kościołem.
4- Y poczynił w kościele okna po
chodź! ste.
5. Y zbudował ná śćienie kośćieInéy gmachy w około, ná śćianach
domu koło kośćioła y koło wyrocznice, y uczynił pobocznice w około.
6. Gmach który niższy był, miał
pięć łokietw szérz, á śrzedni gmách,
sześć łokiet w szérz, á trzeći gmách
miał śiedm ‘łokiet w szérz. Tramy
lepak położył w domu około z nadworza, áby nie przylógały do mu
rów kościelnych.
7. A gdy dóm budowano, budo
wano gi z kamienia ćiosanego y wy
robionego: á miota y śiekióry y wsze
lakiego naczynia żelaznego nie sły-

KRÓLEWSKIE.
chác było w domu, gdy gi budowa
no.
8. Drzwi śrzednićgo boku ná stro
nie były domu práwéy ręki: á po
okrągłym wschodzie wstępowano
ná gmách śrzedni, á z śrzednićgo
ná trzeći.
g. Y budował dóm y dokończył go:
y przykrył dóm polápem cedrowym.
10. Y zbudował piętro ná wszy
tkim domie, pięć łokiet w zwysz, y
pokrył dóm drzewem cedrowym.
u. Y stało sie słowo Tańskie do
Salomona, rzekąc.
12. Dóm ten, który buduiesz, ieśli
będźiesz chodził w przykazaniach
moich y sądy moie czynić będźiesz,
y zachowasz wszytkié roskazánia
moie chodząc w nich: utwierdzę
mowę moię tobie, ktorąm inowiłdo
Dawidá oycá twego.
13. Y będę mieszkał w pośrzodku
synów Izraelowych, y nie opuszczę
ludu mego Izraelskiego.
14. A ták budował Salomon dóm
y dokonał go.
15. Y zbudował śćiany domu we
wnątrz deskami cedrowémi, ode tła
domu áž do wierzchu śćian, y áž do
stropu okrył śćiany drzewem cedro
wym we wnątrz: á tło domu poło
żył tarćicami iodłowćmi.
16. ,Y zbudował ná dwudźiestii
łokiet w tył kośćiołó gmachy .ce
drowe, ode tła áž ku wierzchu: y
uczynił wnętrzny dóm wyrocznicę
ná święte świętych.
17. Ale sam kośćiół był ná cztérdźieśći łokiet przededrzwiámi wyrocznice.
18. A wszytek dóm we wnątrz
był cedrem oprawiony, maiąc to
czenia y fugowania swé bárzo foremné, y rzezania wysadzaiące sie:
wszytko cedrowémi deskami było
okryto: y zgoła žáden kamień nie
mógł bydź wridźiany w śćienie.
ig. Lecz wyrocznicę w pośrzodku
domu we wnetrznéy stronie był nágotował, áby tám postawił skrzy
nię przymiérza Pańskiego.
20. A wyrocznicá miała dwadźie
śćia łokiet w zdłuż, y dwadźieśćia
łokiet w szérz, y dwadźieśćia łokiet
w zwysz : y okrył ią, y odział szcze
rym złotem: ále y ołtarz osadził ce
drem.
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21. Dóm též przed wyrocznicą
okrył szczyrém złotem, y przybił
blachy gwoźdźiami jzłotemi.
22. Y nie było niczego w kośćiele, czegoby złotem nie okryto: ále
y wszytek ołtarz wyrocznicę po
wlókł złotem.
25. Y uczynił w wyrocznicy dw’á
Cheruby z drzewá oliwnego, dźie
śięć łokći ná zwysz.
24. Tięć łokći iedno skrzydło Che
ruba, á pięć łokći drugie skrzydło
Cheruba: to iest, dźieśięć łokći mśiące od końca skrzydła iednégo áž
do końca skrzydła drugiego.
25. Dźieśięć též łokći był Cherub
drugi, w równéy mierze, y robota
iedná była we dwu Cherubach,
26. To iest wysokość Cheruba ie
dnégo, była ná dźieśiąći łokći, y ta
kže Cheruba drugiego.
27. Y postawił Cherubiny w po
śrzodku kościoła wnetrznégo: ále
rośćiągali skrzydła swe Cherubowie,
y dośięgalo skrzydło iedno śćiany, á
skrzydło Cheruba drugiego dośięgało
śćiany drugiéy: á drugie skrzydła w
pośrzodku kośćioła dotykały sie ie
dno drugiego.
28. Powlokł též Cheruby zło
tem.
29. A wszytkié śćiany kościelne
w około wryrzezał rozmaitym rzeza
niem y toczeniem: y poczynił ná
nich Cheruby, y palmy, y kwiaty
rozmaite, iákoby sie wydáiacé z śći
any y wychodzące.
5o. Lecz y tło domu położył złoten wewnątrz y zewnątrz.
31. A ná weszćiu wyrocznicę uczynił drzwiczki z drzewá oliwne
go, á podwoie były ná pięć grani.
32. A dwoie drzwi z drzewá oli
wnego: y wyrył ná nich malowa
nie Cherubím, y figury palm, y rze
zania bárzo wydátné: y powlókł ie
złotem: y oprawił złotem ták Che
ruby iáko y palmy, y inné rzeczy.
33. Y uczynił w weszćiu kośćioła
podwoie z drzewá oliwnego ná czté
ry gránié:
34- A dwoie drzwi z drzewá iodłowego we wnątrz ku sobie: á obo
ie drzwi dwoiste były, y społu sie
dźierz.ąc otwierały sie.
35. Y wyrzezał Cheruby y palmy
y rzezania bárzo wydatnie, y po
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wlókł wszytko blachami złotemi
robotą granowi tą pod prawidło.
36. Y zbudował sień wnętrz u ą
trzema rzędoma kamienia ćiosanego, á iednym rzędem drzewa cedro
wego
3y. Roku czwartego iest záložon
dóm Pański, mieśiąca Zyiá.
38. A roku iedennastego mieśiaca
Bul (ten iest ośmy mieśiąc) doko
nán iest dóm ze wszytką robotą
swą, y ze wszytkim naczyniem ie
go: á budował ji śiedm lat.

ROZDZIAŁ VII.
Pałac cl dwór Sdlomonoiv buduiq,
tcllze y dom zony iego, d do łiośćiołd
Bo íégo rozmaite naczynia cl sprzęty
gotuiq.

1. Adóm swóy budował Salomon
trzynaśćie lat, y zupełnie go doko
nał.
2. Zbudował též dóm lásu Libanu
ná sto łokći w zdłnż, á ná pięćdzie
siąt łokći w szérz, á ná trzydźieśći
łokći w zwysz: y cztery chodniki
między słupami cedrowémi: bo był
wyciął drzewa cedrowe ná słupy.
3. A tarcicami cedrowémi pokrjł wszytek sklep, który stał ná
czterdzieści y piąći słupiech. A ie
den rząd miał słupów piętnaście,
4- leden przećiw drugiemu posta
wionych,
5. Y przećiw sobie stoiących, á
był równy plac między słupami, á
ná słupiech drzewá ná cztery gra
nie we wszem równe.
6. Y przyśionek słupów uczynił
pi ęćdźieśi at łokiet w zdłusz, á trzy
dźieśći łokiet w szerz: y drugi przy
śionek przed większym przyśionkiem, y słupy y kápitelle ná słupiéch.
7. Uczynił též przyśionek stołe
czny, w którym iest stolica sądowa:
y przykrył drzewem cedrowym ode
tła áž do wierzchu.
8. A domek, w którym siadał ná
sad, był w pojśrzód przysionká, ta
kąż rohota. Zbudował též dóm có
rce Pháráonowéy, (l lora był wźiął
zá żonę Salomon) takaż robota iáko
y ten przyśionek.
9. Wszytko kamieniem drogim ,
któré pod sznur iakiś y miarę ták

wewnątrz iáko y zewnątrz przepi
łowane było: od fundamentu, áž do
wierzchu śćian, y zewnątrz áž do
śieni większey.
10. A fundamenty z kamienia ko
sztownego, z kamienia wielkiego
ná dźieśiąci ábo ná ośmi łokći.
11. A ná wierzchu kamienie ko
sztowne w rownéy mierze ćiosanć
było, y tákiéž též z cedru.
12. A śień większa okrągła ze trzech
rzędów z kamienia ciosanego, á z
iednégo rzędu z heblowanego cedru:
także y w śieni domu Tańskiego
wnętrzney y w przyśionku domu.
13. Posłał téz król Salomon y
wźiął Hirámá z Tyru,
14-Syná niewiásty wdowy z poko
lenia Nephtháli, z oycá Tyriyczyká,
rzemieśnika około miedźi, pełnego
mądrośći , y rozumu, y nauki ná
wszelka robotę z miedźi. Który gdy
przyszedł do królá Salomona, spra
wił wszytkié roboty iego.
15. Y urobił dwá słupy miedźiané, ieden słup ná ośmnaście łokći
w zwysz: á sznur ná dwanaśćieło
kiet opasowa! obádwrá słupy.
16. Uczynił też dwie kápitelle,
któré miano postawić ná wierzchu
słupów, ulané z miedźi: pięć ło
kiet w zwysz kápitellum iedno, y
pięć łokiet w zwysz kápitellum dru
gie:
17. A iákoby ná kształt sieci y
łańcuszków społem między sobą
dźiwną robotą poplećionyćh. Obiedwie kápitellá słupów lané były:
śiedm rzędów śiatek ná kápitellum
iednym: á śiedm śiatek ná kápitel
lum drugim.
18. Y dokonał słupów y dwu rzę
dów w około káždéy śiatki, áby okryły kápitellá, któré były ná wie
rzchu inálogránatów: tymże sposo
bem uczynił ná kápitellum drugim.
19. A kápitellá, któré były ná wie
rzchu słupów, iákoby robotą liliéy
urobione były w przyśionku ná
cztery łokćie.
20. Y zaśięinne kápitellá ná wie
rzchu słupów , zwiérzchu podług
miary słupa przećiw śiatkom: á iábłek granatowych było dwieśćic rzę
dów około kápitellum drugiego:
21. Y postawił dwá słupy w przy
śionku kośćielnym: á postawiwszy

KRÓLEWSKIE.
słup práwy, nazwał go imieniem Jachin: takže postawił słup drugi, y
nazwał imię iego Booz.
22. A ná wierzchu słupów robotę
ná kształt liliéy postawił: y dokona
ła sie robota słupów.
23. Uczynił też morze lane ná
dźieśiąći łokiet od brzegu aż do brze
gu, okrągłe w około: ná piąći łokiet
•wysokość iego, á sznurek ná trzy
dźieśći łokiet opasował ie w oko
ło.
24. A rzezánié pod kráiém obcho
dziło ie dźieśiąćią łokći obtaczáiac
morze: dwá rzędy rzezania żłobko
watego lane były.
25. A stálo ná dwunaśćie woléch,
z których trzéy pátrzáli ná północy,
á trzéy ná záchod słońca, á trzéy
ná południe , á trzéy ná wschód
słońca , á morze ná nich zwiérzchu
było: których pośladki wszytkié sie
wewnątrz kryly.
26. A mięsz umywalnie bylá ná
trzy wielkie pálce, á kray iéy, iáko
by kray u kubká, á iáko listrozwitéy liliiéy: brało w śię dwá tysiąca
wiáder:
27. Y uczynił dźieśięć podsta
wko iv miedźianych, każdy podsta
wek w zdłuż ná cztery łokcie, á ná
cztery łokćie wszérz, á ná trzy ło
kcie w zwysz.
28. A sámá robota podstawków
mieyscy gładka bylá: á rzezánié mię
dzy spoieniem.
29. A między koronkami y plećieńcami lwi y woły y Cheruby: y
także przy spoieniu zwiérzchu: á
pod lwy y woły, iákoby rzemienie z
miedźi wiszące.
30. Y cztery koła do káždégo pod
stawku, y ośi iniedžiáné: y ná czte
rech stronach iákoby ramionka pod
umywalnią ulané ku sobie wespół
patrzące.
31. Brzeg też umywalnie był we
wnątrz ná wierzchu głowy, á co sie
zewnątrz okázowálo, było ná ieden
łokieć wszytko okrągłe, á miało ta
kže pułtora łokćia: á ná węgłach
słupów były rozliczne rzezania: á
śrzodki między słupami ná cztéry
gránié, á nie okrągłe.
52. Cztéry též koła, któré u czte
rech rogach podstawku były, dźierżały sie śiebie pod podstawkiem: ie-
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dno koło było na pułtora łokćia wy
sokie.
33. A koła tákié były iákié bywáią u wozu: y ośi ich, y spice, y
dzwona, y piasty wszytko lité.
□4- Bo y oné cztéry ramionka ná
każdym węgle podstawka iednégo z
tegoż podstawka ulané y spoioné by
ty,
,
35. A ná wierzchu podstawka była
okrągłość nieiáka ná puł łokćió, tak
urobiona, żeby ná nię umywalnia mo
gła bydź włożona, máiac rzezania
swé y różne rycia sámá z śiebie.
56. Wyrzezał též ná deszczkách
onych, któré były z miedźi y ná wę
głach, Cherubimy y lwy y palmy,
iákoby ná podobieństwo człowieka
stojącego, że sie nie wyryté ále przy
stawione w około widźiały.
37. Tymże sposobem uczynił dźie
śięć podstawków iednégo lania, y
miáry, y iednákiégo rzezania.
38 Ktemu uczynił dźieśięć umywádlni miedźianych: czterdźieśći
batów brálá iedná uraywádlniá,á by
lá ná cztéry łokćie: á każdą umywádlnia ná káždyin to iest ná dźieśiąćiu podstawkach postawił.
3g. Y postawił dźieśięć podsta
wków, pięć po práwéy stronie ko
ścioła, á pięć po lewéy: á morze
postawił ná práwéy stronie kościoła
ná wschód ku południu.
40. Nadźiałał tedy Hirám koćiełków y mis y kropidlnic, y dokonał
wszytkiéy roboty królá Sálomoná w
kościele Fańskim.
41. Dwá słupy, y sznury [kápitellów nád kápitellámi slupów dwu, y
dwie śiatce, żeby okrywały dwá
sznury, któré byly ná wierzchu słu
pów.
42. Y iabłek granatowych cztéry
stá ná dwu śiatkach: dwá rzędy iáblek granatowych ná káždéy śiatce,
ku okryćiu sznurów kápi tell ów, któ
ré były ná wierzchu slupów.
43. Y podstawków dźieśięć, y umy wadi ni dźieśięć ná podstawkach.
44- Y morze iedno, y wołów dwa
naście pod morzem.
45. - Y koćiełki, misy y kropidlnice, wszytkié naczynia, któré poczy
nił Hirám królowi Salomonowi w
domu Pańskim, z mośiądzu były.
46. W równinie Jordanu odlewał
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ie kroi ná gliniástéy źiemi, między skrzynią, y ofiarowali owce y woły
bez szacunku y liczby.
Sochoth á Sarthán.
47- Y postawił Salomon wszytkié
6. Y wnieśli kapłani skrzynię
naczynia: á dla wielkośći zbytniéy przymiérza Pańskiego ná mieysce
nie było wagi miedzi.
iéy do wyrocznicę kośćielney, do
48. Y sprawił Salomon wszytko świętego świętych pod skrzydła Che
naczynie w domu Pańskim: ołtarz rubím.
złoty, y stół, ná którymby pokładzio
7. Bo Cherubowie rośćiągali skrzy
no chleby pokladně, złoty:
dła nád mieyscem skrzynie y okry
4g. Y lichtarze złotó, pięć ná prá wali skrzynię, y drążki iéy zwiéwéy, á pięć ná lewéy stronie, prze rzchu.
ćiwko wyroczpicy z szczérégo zło
8. A gdyż wychadzály drążki, y
ta: y kwiaty iáko liliowé, y lampy ukázowály sie końce ich z świątni
ná wierzch złote, y nożyczki zło ce przed wyrocznicą, nie okázowáte.
ły sie więcey ze wnątrz, któré též
50. Y dzbany, y haczki, y kubki, tám były áž do dniá dziáiéyszego.
g. A w skrzyni nie było nic insze
y możdżerzyki, y kadźilnice z szczé
régo złota: y zawiasy u drzwi domu go, iedno dwie tablicy kamienne,
wnętrznego świętego świętych, y kťóré był do niéy włożył Moyzész
drzwi domu kośćielnego ze złota ná Horeb, gdy Pan uczynił przymie
rze z synmi Izrael owymi, gdy wy
były.
51. Y dokonał wszytkiéy roboty, chodzili z źiemie Aegyptskióy.
10. Y stálo sie gdy wyszli kapła
którą czynił Salomon w domu Pań
skim, y wniósł co był poświęćił Da ni z świątnice, obłok napełnił dóm
wid oćiec iego, srébro y złoto y na Pański,
11. Y nie mogli kapłani siacy
czynia, y włożył do skarbu domu
służyć dla obłoku: bo była chwała
Fańskiego.
Tańska napełniła dóm Pański.
12. Tedy rzókł Salomon: Pan rzékl
ROZDZIAŁ VIII.
Archa Boża wniesiona do kościo że miał mieszkać we mgle.
13. Budując zbudowałem dóm ná
ła Bożego, mgła napełniła dom Bo
ży, król Salomon po długiey modli mieszkanie tobie, mocną stolicę two
twie, błogosławił ludu, y liczba wo- ie ná wieki.
14- Y obrócił król oblicze swé, y
łow y owiec tych, które ofiarowano w
błogosławił
wszytkiému zgromadze
dźień poświęcania kościoła.
niu Izraelskiemu: bo wszytko zgro
1. Zebrali sie tedy wszyscy sta madzenie Izraelskie stało.
15. Y rzćkł Salomon: Błogosła
rszy Izraelscy z kśiążęty pokolení y
przełożeni domów synów Izrael wiony Pan Bóg Izráelów, który mó
skich do królá Salomona wleruzá- wił ušty swéini do Dawidá oycá
lem: áby przenieśli skrzynię przy mego, y w rękach iego wypełnił,
miérza Pánskiégo z miástá Dawido rzekąc:
16. Ode dniá, któregom wywiódł
wego, to iest z Syonu.
2. Y zszedł sie do królá Salomo lud móy Izraelski z Aegyptu, nie
na wszytek Izrael w mieśiącu Ethá- obrałem miástá ze wszech pokolení
nim w uroczysty dźień, ten iest mie Izraelskich, żeby był zbudowany
dóm y było tám imię moie: álein ośiąc śiódmy.
3. Y przyszli wszyscy starszy z brał Dawidá, áby był nád ludem mo
Izráelá, y wźięli skrzynię kapłani, im Izraelskim.
17. Y chćiał Dawid oćiec móy bu
4- Y nieśli skrzynię Pańską, y przy
bytek przymiérza, y wszytkié na dować dóm imieniówi Páná Bogá
czynia świątnice, któré były w Izráelowégo.
18. Y rzókł Pan do Dawidá oycá
przybytku: y nieśli ie kapłani y Lemego: Ześ myśl ił w sercu swoim
witowie.
5. A król Salomon, y wszytko budować dóm imieniówi memu, domnostwo Izraelskie, któré sie było brześ uczynił, to same w sercu ro
zeszło do niego, szło z nim przed zbierając.
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19. Wszákže iednák, ty mi domu
nie zbuduiesz, ále syn twóy, który
wynidźie z nérek twoich, ten zbuduie dóm imieniowi memu.
20. Y potwierdził Pan mowe swo
ie, którą mówił: y stanąłem miásto
Dawidá oycá mego, y usiadłem ná
stolicy Izráelskiéy, iáko Pan powie
dźiał: y zbudowałem dóm imieniowi
Táná Bogá Izráelowégo.
21. Y postanowiłem tám mieysce
skrzyni, w któréy iest przymierze
Pańskie, któré postanowił z oycy
naszymi, gdy wyszli z źiemie Aegyptskiéy.
*
22. Y stanął Salomon przed ołta
rzem Pańskim przed oczymá zgro
madzenia Izraelskiego, y wyćiągnął
ręce swé ku niebu.
23. Y rzekł: Pánie Bože Izráelow,
niémász podobnego tobie Bogá ná
niebie wzgórę, y ná źiemi nisko:
który chowasz umowę y miłośierdźie sługóm swym, którzy chodźi
li przed tobą we wszytkim sercu
swoim.
24. Któryś strzégl słndze twemu
Dawidowi oycu memu coś mu po
wiedźiał: ustyś mówił, á rekomáá
wykonał, iáko ten dźióń świadczy.
25- Teraz tedy Pánie Bože Izráelów, záchoway słudze twemu Da
widowi oycu memu, coś mu powie
dźiał mówiąc: Nie będźie odięty z
ćiebie mąż przedemną, któryby śiedźiał ná stolicy Izráelskiéy: wszákže
ták ieśli będą strzédz synowie twoi
drógi swéy, żeby chodźili przede
mną iakoś ty chodźił przed oblicznośćią moią.
26. A teraz Pánie Bože Izrael ów
niech sie utwierdzą słowa twoie,
któreś mówił słudze twemu Dawi
dowi oycu memu.
27. A więc mnimác mamy že nrawdźiwie Bóg mieszka ná źiemi 1 bo
ieśli niebo y niebá niebów ćiebie
ogarnąć uie mogą, iákož daleko więcéy ten dóm którym zbudował?
28. Ale weyźrzy ná modlitwę słu
gi twego, y ná prośby iego Banie
Boże móy: usłysz chwałę y modli
twę, którą sługa twóy modli sie dźiś
przód tobą.
29. Aby były oczy twé, otworzoné nád tym domem we dnie y w no
cy: nád domem o którymeś mówił:
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Będźie tám imię moie: abyś wysłu
chał modlitwę, która sie modli do
ćiebie sługa twóy ná tym mieyscu.
30. Abyś wysłuchał prośbę sługi
twégo y ludu twégo Izraelskiego,
óczkolwiek prośić będą ná tym
mieyscu, á wysłuchasz ná mieyscu
mieszkania twego ná niebie, á wy
słuchawszy będźiesz miłośćiw
31. Ieśli człowiek zgrzeszy prze
ćiw bliźniemu swemu , á będźie
miał iaką przyśięgę, któraby był obwiazány: á prziydźie dla przyśięgi
przed ołtarz twóy do domu twego:
32. Ty wysłuchasz ná niebie á
uczynisz y rozsądźisz sługi twoie,
potepiáiac niepobožnégo, y oddaiąc
drógę iego ná głowę iego: á uspra
wiedliwiać sprawiedliwego, y odda
iąc mu według sprawiedliw ość! ie
goT
35. Ieśliby ućiekł lud twóy Izra
elski przed nieprzyiaćielnai swymi
(boć będźie grzeszył przećiw tobie)
á czyniąc pokutę y wyznawaiąc
imieniowi twemu, prziydą y modlić
sie będą, y odpraszać ćię w tym do
mu :
54. Wysłuchay ná niebie, á odpuść
grzéch ludu twégo Izraelskiego, á
przywróć ie do źiemie, którąś dał
oycóm ich.
35. Ieśli będźie zámknioné niebo,
á nie będźie dżdżu dla grzéchów ich;
á modląc sie ná tym mieyscu po
kutę czynić będą imieniowi twemu,
á nawrócą sie od grzéchów swoich
dla utrapienia swego:
36, Wysłuchay ich ná niebie, á
odpuść grzechy sług twoich y ludu
twego Izraelskiego: á ukaž im drógę
dobrą, któraby chodźili, á day deszcz
ná źiemię twoie, którąś dał ludowi
twemu w ośiadłość.
37 Ieśli sie zaweźmie głód w źie
mi, ábo mór, ábo skážoné powie
trze, ábo susza, ábo szarańcza, ábo
rdzá, y utrapi go nieprzyiaćiół iego
oblegszy bramy iego, wszelaka pla
ga, wszelka choroba,
58. Wszelkie przeklęctwo y złorzeczeństwo, k^óréby przypadło ná
wszelkiego człowieka z ludu twego
Izraelskiego: ieśliby kto poznał ranę
sercá syvego, á rozćiągnął ręce swé
w tym domu,
5f). Ty wysłuchasz w niebie ná
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mieyscu mieszkania twego á zlituiesz sie, y uczynisz, že dasz každé
mu według wszytkich dróg iego,
iáko uyźrzysz serce iego (Bo ty sam
znasz serce wszytkich synów czło
wieczych)
40. Aby sie ćiebie bali po wszy
tkié dni, których żywią ná źiemi,
którąś dał oycóm naszym.
41. JNad tó y cudzoźiemiec, który
nie iest z ludu twego Izraelskiego,
gdv prziydźie z dálekiéy źiemie dla
imienia twego (bo usłyszą imiętwoie
wielkie, y rękę twoię mocną, y ra
mię twoie wyćiągnione wszędy)
42. Gdy tedy prziydźie, á będźie
sie modlił ná tym mieyscu,
43. Ty wysłuchasz ná niebie, ná
utwierdzeniu mieszkania twego, y
uczynisz wszytko,o co ćię cudzoźie
miec będźie wzywał: áby sie nau
czyli wszyscy narodowie źiemscy
bać sie imienia twego, iáko twóy
lud Lzráebski, á žehy doznali że wzy
wane iest imię twoie nád tym do
mem, którym zbudował.
44- Ieśli wynidźie lud twóy ná
woynę przećiw nieprzyiaćiółóm
swym, drógą dokądkolwiek ie poślesz: á będą sie modlić przećiw dro
dze miástá, któreś obrał, y ku domo
wi , którym zbudował imieniowi
twemu:
45 Y wysłuchasz ná niebie mo
dlitwy ich y prośby ich, á uczynisz
sąd ich.
46. A ieśli zgrzeszą przećiw tobie,
(bo niémász człowieka, któryby nie
grzeszył) y rozgniewawszy sie po
dasz ie nieprzyjaciołom ich, y będą
zábráni w niewolą do źiemie nie
przyiaćielskiey, daleko ábo blisko:
47. A będą czynić pokutę w sercu
swym ná mieyscu niewoli, á náwróćiwszy sie prośiliby ćię w niewoléy swéy, mówiąc: Zgrzeszyli
śmy, źleśmy uczynili, niezbożnieśmy sprawowali:
48. A nawróciliby sie do ćiebie ze
wszytkiego sercá swego, yzewszytkiéy dusze swéy, w źiemi nieprzy
jaciół swoich, do któréy więźniami
zábráni są: á modliliby sie tobie ku
dródze źiemi swoiéy, którąś dał oycom ich, y miástá któieś obrał, y
kośćioła, którym zbudował limeniowi twemu:
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4y. Wysłuchasz ná niebie ná uutwiérdzeniu stolice twéy modlitwy
ich, y prośby ich, á uczynisz sąd
ich:
50. Y miłośćiw będźiesz ludowi
twemu, który zgrzeszył przećiw to
bie y wszytkim nieprawośćiam ich,
którymi wystąpili przećiw tobie: y
dasz miłośierdźió przed tymi, którzy
ie w niewoli trzyináia, że sie zmiłuią nád nimi.
51. Bo lud twóy iest y dźiedźictwo
twoie, ktorycheś wywiódł z źiemie
Aégyptskiéy, z pośrzodku pieca żeláznégo. t ,
52. Aby były oczy twoié otwarte
ná prośbę sługi twego, y ludu twe
go Izraelskiego, y abyś ie wysłuchał
we wszytkim,o co ćię wzywać będą.
53. Boś ie ty odłączył sobie zá
dźiedźictwo ze wszech narodów źiemskich iakoś mówił przez Moyzeszá sługę twégo, kiedyś wywiódł
oyce nászé z Aegyptu, Pánie Boże.
54- Y stało się, gdy dokonał Salo
mon, modląc sie Tánu, wszytkiey
modlitwy y prośby tóy, wstał od oł
tarza Fańskiego: bo był ná obie
kolenie poklęknął, á ręce rośćiągnął
ku niebu.
55. Stanął tedy y błogosławił
wszytkiemu zgromadzeniu Izrael
skiemu głosem wielkim, mówiąc:
56. Błogosławiony Pan, który dał
odpoczynienié ludowi swemu Izra
elskiemu, według wszytkiego co powiedźiał: nie upadło áni iedno sło
wo ze wszytkiego dobrá, któré mó
wił przez Moyzészá sługę swego.
5y. Niechże Pan Bóg nasz będźie
z námi, iáko był z oycy naszymi, nie
opuszczaiąc nas áni odrzucając.
58. Ale niech nakłoni sercá na
sze ku sobie, żebyśiny chodźili we
wszytkich drogách iego, á strzegli
przykazań iego, y ceremoniy iego, y
sądów, którekolwiek przykazał oy
cóm naszym.
5g. A té mowy moie, którémim
sie modlił przed Pánem przybliżą
sie do Páná Bogá naszego we dnie
y w nocy, żeby czynił sąd słudze
swemu, y ludowi swemu Izraelskie
mu ná każdy dźień.
60. Aby wiedźieli wszyscy naro
dowie źiemscy, że Pan sam iest
Bóg, á niemász dáléy oprócz niego.
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61. Serce též nászé niech będźie
doskonałe z Pánem Bogiem na
szym, abyśmy chodźili w wyrokach
iego, á strzegli przj kazań iego, iáko
ydniá dźiśićyszego.
62. Król tedy y wszytek Izrael z
nim, ofiarowali ofiáry przed Pánem.
63. Y nabił Salomon ofiar zapo
koynych, któré ofiarował Pánu, wo
łów dwadźieśćia y dwá tyśiąca, á
owiec sto y dwadźieśćia tyśięcy: y
poświęćiłi kościół Pański król y sy
nowie Izraelowi.
64. Onegóż dniá poświęćił król
śrzodek śieni, która była przed do
mem Pańskim: bo tám ofiarował ca
łopalenie y ofiarę, y tłustość zapo
koynych: bo ołtarz miedźiany, który
był przed Pánem, był mnieyszy, y nie
mogły sie ná nim zmieśćić całopa
lenia y ofiárá y tłustość zapokoy
nych.
65. Uczynił tedy Salomon ná on
czás święto znamienite, y wszytek
Izrael z nim, zgromádzenié wielkie
od weszćia Emát áž do rzeki Aegy
ptskióy', przed Pánem Bogiem na
szym, przez śiedmdni, y przez śiedm
dni, to iest, przez czternaśćie dni.
66. A ośmógo dniá rozpuśćił lud:
którzy błogosławiąc królowi, poszli
do przybytków' swoich weseląc sie,
y z ochotnym sercem dla wszytkiégo
dobrá, któré uczynił Pan Dawidowi
słudze swemu y Izraelowi ludowi
swemu.

ROZDZIAŁ IX.
Pan ukazawszy sie powtóre Salo
monowi, kdze mu strzedz przykaza
nia swégo, zdgrazdiąc mu srodze
gdźieby ich nie chował; Sd/omo'n buduie wiele inszych miast, hołdowne
sobie czyni narody, dposławszy woy
sko wodą do Ophir, złota bdrzo wie
le nabrał.
1. Y stało sie gdy dokończył Sálomon budowánia domu Pańskiego,
y domu królewskiego, y wszytkiégo
co zadał y chćiał uczynić.
2. Ukazał mu sie Pan powtóré,
iáko mu sie był ukazał w Gábáon.
3. Y rzćkł Pan do niego: Wysłu
chałem modlitwę twoie y prośbę
twoię, którąś sie modlił pTzedemną:
poświęćiłem dóm ten, któryś zbudo-
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wał. ábym tám położył imię moie ná
wieki, y będą tám oczy moiey serce
moie po wszytkié dni.
4. Ty też, ieśli będźiesz chodził
przedemną, iáko twóy oćiec chodźił,
w prostośći serca y w prawości: y
uczynisz wszytko com ći przykazał,
y zachowasz práwá moie y sądy
moié.
5. Postawię stolicę królestwa twé
go nád Izraelem ná wieki, iákom
mówił Dawidowi oycu twému, mó
wiąc: Nie będźie odiely mąż z ro
dzáiu twégo z stolice Izrael ski éy.
6. Ale ieśli odwróceniem odwróćićie sie wy y synowie wászy, nie
naśladuiąc mię, áni strzegąc przy
kazań moich y ceremoniy moich ,
którém wam podał. Ale poydźiećie
y służyć będźiećie bogóm cudzym,
y kłaniać sie im:
7. Zniosę Izráelá z źiemie, któram
im dał: y kośćiół, którym poświęćił
imieniówi memu, odrzucę od obli
cza mego, y będźie Izrael ná przy
powieść y baśń wszytkim narodom.
8. A ten dóm będźie ná przjkład:
każdy, który poydzie prze zeń, zdumieie sie y zaświszcze, y rzecze:
Przecz ták uczynił Pan źiemi téy y
domowi temu?
♦
9. Y odpowiedzą: iż opuśćili Páná
Bogá swégo, który wywiódł oyce ich
z źiemie Aegyptskióy, y poszli zá
Bogi cudzymi, y Kłaniali sie im, y
służyli im: przeto Pan ná nie przy
wiódł to wszytko złe.
10. A gdy sie skończyło dwadźie
śćia lat potym iáko był Salomon
zbudował dwá domy, to iest, dóm
Pański y dóm królewski,
11. (A Hi rám król Tyrski doda
wał Salomonowi drzewá cedrowego
y iodłowego y złota wedle wszy
tkiégo co potrzebował) tedy dał Sa
lomon Ilirám dwadźieśćia miast w
źiemi Gálileyskiéy.
12. Y wyiachał Hirám z Tyru, áby
oglądał miástá, któré mu dał Salo
mon y niepodobały mu sie,
13. Y rzćkł: A wiec to sa miástá,
któreś mi dał braćie? y przezwał ie
źiemia Chábub, áž do dniá tego.
14- Posłał též Hirám do królá Sa
lomona sto y dwadźieśćia talentów
złota.
15. Tać iest summá nakładów,
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którą dał król Salomon ná budowa
nie domu Pańskiego y domu swego,
y Jlellá, y muru Jerozolimskiego, y
Ileser, y Mágeddo, y Gázer.
16. Pháráon król Aegyptski wy
ćiągnął y wźiął Gázer y spalił ji
ogniem: y Chánáneyczyká, który
mieszkał w mieśćie, wymordował, y
dał ji zá posag córce swéy zenie Sáloinonowéy.
17. A ták zbudował Salomon Gá
zer y Bethoron niższy,
18. Y Báálatli, y Palmirę w źiemi
pusty niéy.
19. Y wszytkié miasteczka, któré
do niego należały, á nie miały mu
rów, obmurował, y miástá wozów,
y miástá iezdnycb,y comuśiękolwiek
podobało żeby budował w Jeruzalem
y ná Libanie, y we wszytkiéy źiemi
władzey swéy.
20. VVszytek lud, który był pozo
stał y z Amorrhéyczyków y Hethéyczyków y Pherezéyczyków y Hewéyczyków y z Jebuzéyczyków,
którzy nie są z synów Izráelowych.
21. Tych syny, którzy byli pozo
stali w źiemi, to iest, których syno
wie Izraelowi nie mogli wyniszczyć,
uczynił Salomon hołdownikami áž
po dźiśieyszy dźień.
22. Lecz z synów Izráelowych nie
postanowił Salomon żadnego nie
wolnikiem, ále byli mężami wale
cznymi y sługami iego, y kśiążęty, y
helmany, y przełożonymi nád wo
zami y nád końmi.
23. A było przełożonych nád
wszytkimi 'robotami Sálomonowémi, panów pięćset pięćdźieśiąt, któ
rzy mieli lud pod sobą y postano
wionym robotám roskázowáli.
24- A córká Pháráonowá przenio
sła sie z miástá Dawidowego do do
mu swego, który iéy Salomon był
zbudował: tedy zbudował Mello.
25. Ofiarował též Salomon trzy
kroć ná każdy rok całopalenia y zapokoyné ofiáry ná ołtarzu, który był
zbudował^ Pánu , y palił wonności
przed Pánem: y dokonány iest ko
ściół.
26. Nabudował též Salomon okrę
tów w Asiongábár, który iest blisko
Ailáth ná brzegu morzá czerwone
go, w źiemi Iduméyskiéy.
27. Y posłał Ilirám w onych okrę-

ćiech sługi swé męże żeglarskie y
morzá świadome z sługami Salomo
nowymi.
28. Którzy gdy przypłynęli do
Ophir, nabrawszy tám złota cztery
sta y dwadźieśćia tálentów, przy
wieźli do królá Salomona.
ROZDZIAŁ X.
Saba królowa przyiechdłd, aby
słyszała mądrość Salomona króla,
którey sie dźiwiłd, Dary mu ddłu, y
od niego wźięłd. Tarcze złote poczy
nił, y królewską stolicę bdrzo nakłddną, y o hoynośći iégo.

1. Lecz y królowa Sábá, usłysza
wszy sławę oSálomonie w imię Pań
skie, przyiáchálá go doświadczać w
gadkach.
2. A wiáchawszy do Jeruzalem z
wielkim pocztem y z bogáctwy, á
wielbłądowie nieśli rzeczy wonne, y
złota niezmiernie wiele y kamienie
drogie, przyszła do królá Salomona,
y mówiła do niego wszytko,co miała
w sercu swoim.
5. Y nauczył iéy Salomon wszy
tkich słów, któré zadała była: nie
było inówy któraby królowi mogła
bydź táyna: á żeby iéy nie odpowie
dźiał.
4. A widząc królowa Saba wszy
tkę mądrość Salomonowe, y dóm
który był zbudował,
5. Y potrawy stołu iego, y miesz
kania sług, y porządki służących, y
ubiory ich, y podczasze, y całopa
lenia któré ofiarował w domu Pań
skim : nie stawało iéy więcey ducha.
6. Y rzéklá do króla: Prawdźiwrać
mowá iest, którąm słyszała w źiemi
moiéy
7. O mowach twoich, y o mądrośći twéy: á nie wierzyłam tyin, któ
rzy mi powiadali, ážem sámá pryiechała, y oglądałam oczymá swymi,
y doznałam, że mi połowice nie powiedano.Większa iest mądrość twoiá
y sprawy twoie, niżli sława którąm
słyszała.
8. Szczęśliwi mężowie twoi, y
sczęśliwi słudzy twoi, którzy stoią
rzed tobą zawsze, á słuchaią mąrośći twoiéy.
9. Niech będźie Pan Bóg twóy bło
gosławiony, któremuś sie upodobał*
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y posadził ćię ná stolicy Izráelskiéy,
przeto, že Pan umiłował Izráelá ná
■wieki, y postanowił ćię królem, abyś
czynił sad y sprawiedliwość.
10. Dała tedy królowi sto y dwa
dzieścia talentów złota, y rzeczy
wonnych bárzo wiele, y kamienia
drogiego: nie przyszło nigdy potym
ták wiele wonnych rzeczy iáko té,
któré dała królowa Sáhá królowi
Salomonowi.
11. (Lecz y okręty Hirám, któré
przynosiły złoto z Ophir, przywio
zły z Ophir drzewa thynowego bárzo
wiele, y kamienia drogiego.
12. Y poczynił król z drzewa thynowégo poręcza do domu Pańskiego,
y do domu królewskiego, y árfy y
gęśle muzykom: nie przyniesiono ta
kiego drzewá thynowégo áni widano
áž do dniá dźiśieyszego.)
13. A król Salomon dał królowéy
Sabie wszytko czego chćiała, y żą
dała od niego: oprócz tego co iéy do
browolnie darował, upominkiem
królewskim. Która sie wróciła y
odiechała do źiemie swéy z sługami
swymi.
14. A była waga złota, które przy
chodziło Salomonowi ná każdy rok,
sześćset sześćdźieśiąt y sześć talen
tów złota;
15. Oprócz tego któré przynośili
mężowie, którzy nád dochodami y
nád kupiámi byli, y wszyscy staré
rzeczy, przedawaiący, y wszyscy
królowie Arabscy y kśiążęta źiemie.
16. Uczynił též król Salomon
dwieście tarczy ze złota naczystszégo, sześćset syklów złota dał ná bla
chy tarcze iednéy.
1-7. Y trzysta puklerzów ze złota
doświadczonego : trzysta grzywien
złota ieden puklerz okrywało: y záwieśił ie król w domu lasu Libanu.
18. Uczynił též król Salomon sto
licę z słoniowey kośći wielką: y po
wlókł ią złotem żółtym bárzo.
ig. Która miała sześć stopniów:
á wierzch stolice był okrągły z tyłu:
á dwie ręce z téy strony y z owéy
dźierżącć śiedzenie, y dyýá Iwowie
stali przy káždéy ręce.
20. A dwanaśćie lewków stoiących ná sześći stopniach z tąd y z
owad: nie uczyniono tákiéy roboty
we wszytkich królestwach.
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21. Lecz y wszytkié naczynia, z
których piiałkról Salomon były zło
te, y wszytek sprzęt domu lásu Li
banu ze złota szczerego: nie było
srébrá,y nie miano go w iákiéy cenie
zá dni Salomonowych,
22. Bo okręty królewskié przez
morze z okrętami llirám raz we
trzy látá chodźiły do Thársis, przy
nosząc ztámtad złoto y srebro, y zę
by słoniowe, y koczkodany, y pawy.
23. A ták uwielmożony iest król
Salomon, nade wszytkié króle ziem
skie, bogáctwy y mądrośćią.
24. Y wszystka źiemia pragnęła
twarzy Sálomonowéy, áby słyszała
mądrość iego, którą był Bóg dał w
serce iego.
25. Y przynośił mu każdy dáry,
naczynia srebrne y złote, szaty y
oręża woienné, rzeczy też wonne, y
konie y muły ná każdy rok.
26. Y zebrał Salomon wozy yiezdné, y miał tyśiąc y czterysta wo
zów, á dwanaśćie tyśięcy iezdnych:
y rozsadźił ie po miastach obron
nych, y z królem w Jeruzalem.
27. Y sprawił to, że táki dostatek
srébrá był w Jeruzálem, iáki y ka
mienia: á cedrów dodał mnóstwa
iáko sykomoro w, któré po polu ro
sta.
28. Y wywodzono konie Salomo
nowi z Aegyptu y z Koi: ábowiem
kupcy królewscy kupowali z Koi,y
zá pewne pieniądze przywodźili.
2g. A wychodźił cug woźników
z Aegyptu zá sześćset syklów sré
brá, á koń zá sto y pięćdźieśiąt. Y
tym sposobem wszyscy królowie
Hethéyscy y Syriyscy konie przedawáli.
c

ROZDZIAŁ XI.
Salomon miał zon bárzo wiele,
dla których zgłupiał, bo go były odwroćiły od Pand Bogd, y wzbudził
nań Pan Bóg nieprzyiaćiele, ^Lddda,
Bdsona, Jerobodmd. ^Lchids prorok
rozericał królestwo, y dał dźieśieó
pokolenia Jerobodmoivi; Salomon
krolowawszy 4o lat, umarł.

1. A król Salomon rozmiłował sie
niewiast cudzégo rodu mnogich, y
córki Pháráonowéy, y Moábitek, y
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Ammonitek, y Idumeitek, y Sydonitek, y Iletheiánek,
2. Z narodów, o których rzekł Tan
synóm Izráelowym: Nie wnidźiećie
do nich, áni z nich nie wnidą do
waszych: ho pewnie odwrócą serca
wászé, że poydźiećie záich bogámi.
Z témi tedy złączył sie Salomon
bárzo gorącą miłością.
3. Y miał żón iáko królowych
śiedmset, á nałożnic trzystá: y odwróćiły niewiasty serce iego.
4- A gdy iuż był stáry, skażone
iest serce iego przez niewiasty, że
sie puścił zá bogi cudzemi: y nie
było serce iego zupełne z Pánem
Bogiem iego, iáko serce Dawidá oy
cá iego.
5. Ale chwalił Salomon Asthárthę boginią Sydońską y Molocha bałwáná Ammońskiógo.
6. Y uczynił Salomon, co sie niepodobało przed Pánem, y nie wyko
nał żeby chodził zá Pánem iáko Da
wid oćiec iego.
7. Zbudował tedy Salomon zbór
Chamos bałwanowi Moáb ná górze,
która iest przećiw Jeruzalem y Mo
lochowi bałwanowi synów Am
mon.
8. Y tymże sposobem uczynił
wszytkim żonani swym cudzoźiemkám, któré zapalały kadzidło y ofia
rowały bogóm swoim.
9. Trzetóż sie Pan rozgniewał ipi
Salomona,że sie odwróciło serce iego
od Páná Bogá lzráelowégo, który
mu sie powtóre ukazał,
10. Y przykazał mu był o tym sło
wie, áby nie chodził zá bogi cudzy
mi : á nie strzegł, co mu Pan roska
zał.
11. Rzćkł tedy Pan Salomonowi:
Ponieważeś to miał u śiebie, á nie
strzegłeś przymiérza mego y przy
kazań moich, którómći roskazał,
rozrywając rozerwę królestwo two
ie, á dam ie słudze twemu:
12. Wszakże zá dni twoich nie
uczynię, dla Dawidá oycá twego: z
ręki syná twego rozerwę ie,
13. Ani wszytkiégo królestwa
oderwę, ále pokolenie iedno dam sy
nowi twemu, dla Dawidá sługi mé
go, y Jeruzalem którém obrał.
14. Y wzbudził Pan przeciwnika
Salomonowi, Adád Iduméyczyká z
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narodu królewskiego, który był w
Edom.
15. Bo gdy był Dawid w Idumeiéy, á Joáb hetman woyská i áchal
był sprawować pogrzeb tym, którzy
byli zabići y pobił wszytkę mężczy
znę w ldumeióy.
16. (Sześć bowiem mieśięcy mie
szkał tám Joab y wszytek Izrael, áž
wytraćił wszytkę mężczyznę w Idumeiéy.)
17. Ućiekł Adád sam y mężowie
I^uinczykowie z służebników oycá
iego z nim, áby wszedł do Aegyptu:
á Adád był chłopiec mály.
18. A wybrawszy sie z Mádian, przyszli do Phárán, y wźięli z
sobą mężów z Phárán y weszli do
Aegyptu do Pháráoná króla Aegyptskiégo, który dał mu dóm y żywność
naznaczył, y źiemie poruczył.
ig. Y nalazł Adád łaskę prźed
Pháráonem bárzo, ták iż mu dał zá
żonę śióstrężony swéy rodzoną Táphnes królowéy.
20. Y urodźiła mu śiostra Táphnes
Genubáth syná, y wychowała go
Táphnes w domu Pháráonowyin: y
mieszkał Genubáth u Pháráoná z
synmi iego.
21. A gdy usłyszał AdádwAegypt^ie, iż zasnął Dawid z oycy swy
mi, á iż umarł Joáb hetman rycer
stwa, rzókł Pháráonowi: Puść mię
że póydę do źiemie moiéy.
22. Y rzókł mu Pháráo: Czegóżći
niedostawa u mnie że chcesz iść do
źiemie twoiéy? A on odpowiedźiał:
Niczego: ále proszę ćię abyś mię
puśćił.
23. Pobudźił též nań Bóg prze
ciwnika Rázoná syná Eliádá, który
był ućiókł od Aderezérá królá Sobá
páná swégo:
24. Y zebrał przećiw iemu męże,
y stał się kśiążećiein nád zhóycámi,
gdy ie mordował Dawid: y poszli do
Damaszku, y mieszkali tám, y uczy
nili go królem w Damaszku,
25. Y był przeciwnikiem Izraelo
wi po wszytkié dni Salomonowe : y
to iest złe Adád, y nienawiść prze
ćiw Izraelowi, á królował w Siriiéy- (
,
26. Jeroboám též syn Nabáth Ephrátéyczyk z Sáredá, sługa Salo
monów, którego mátká była imię-
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chodźił drogami moimi, á będźiesz
czynił, co prawo iest przedemną,
strzegąc mandatów moich y przy
kazań moich , iáko czynił Dawid
sługa móy: będę z tobą, y zbuduię
tobie dóm wierny, iákom zbudował
dóm Dawidowi, y dam tobie Jzráelá:
3g. A utrą ni ę naśienie Dawidowe
dla tego, wszakże nie po wszytkie
dni.
40. Chćiał tedy Sálomon zabić Je
roboámá: który wstał y ućiekł do
Aegyptu do Sesák królá Aegypt>k:égo, y był w Aegyptćie aż do śmierći
Sálomonowéy.
41. A ostatek słów Salomonowych,
y wszytko co czynił y mądrość iego,
oto wszytko iest opisano w księ
gach słów dni Salomonowych
42. A dni, których królował Sálo
mon w Jeruzálem nád wszytkim
Izraelem, czterdźieśći lal iest.
43. Y zasnął Sálomon z oycy swy
mi, y pogrzebion iest w mieśćie Da
widá oycá swego, y królował Roboáin syn iego miásto niego.
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niem Sárwá, niewiástá wdowa, po
dniósł rękę przećiw królowi.
27. A tá iest przyczyna powsta
nia przećiw iemu, iż Salomon zbu
dował Mello, y wyrównał przepaść
miástá Dawidá oycá swego.
28. A Jeroboám był mąż mocny
y możny: á widząc Salomon że mło
dzieniec był dowćipny y sprawny,
uczynił go był przełożonym nád po
bory wszytkiego domu Jozeph.
2y. Stało sie tedy onégo czásu,
że Jeroboám wyszedł z Jeruzálem,
y nalazł go Ahiás Silonitczjk pro
rok ná drodze odziany płaszczem
nowym: á było ich tylko dwá ná
polu.
5o. A wźiąwszy Ahiás płaszcz
swóy nowy, którym był odźiany, ro
zdarł ná dwanaśćie sztuk.
31. Y rzekł do Jeroboámá: We
źmi sobie dźieśięć sztuk: bo to mó
wi Pan Bóg Izráelów: Oto ia roze
dře królestwo z ręki Sálomonowéy,
á dam tobie dźieśięćioro pokolenia.
32. Lecz iedno pokolenie zostanie
mu dla sługi mego Dawidá, y dla
Jeruzálem miástá, którém obrał ze
wszech pokolení Izraelskich:
33. Przeto, że mię opuścił y chwa
lił Asthartę boginią Sydońską , y
Chámos bogá Moáb, y Molocha bogá
synów Ammon: á nie chodźił drógámi moimi, żeby czynił sprawiedli
wość przedemną, y przykazania mo
ie, y sądy iáko Dawid oćiec iego.
54. Ani odeymę wszytkiego kró
lestwa z^ ręki iego, ále go zostawię
kśiążećiem po wszytkie dni żywota
iego, dla Dawidá sługi mego, którégom obrał, który strzegł mandatów
moich, y przykazań moich.
35. A wezmę królestwo z ręki
syná iego, á dam tobie dźieśięć po
kolenia :
36. A synowi iego dam iedno po
kolenie, áby została świeca Dawido
wi słudze memu po wszytkie dni
przedemną w mieśćie Jeruzálem ,
którém obrał, áby tám było imię
moie.
57. A ćiebie wezmę, y będźiesz
królował nád wszytkim, czego żąda
duszá twoiá, y będziesz królem nád
Izraelem.
38. Ieśli tedy będźiesz słuchał
wszytkiego coć przykażę, á będźiesz

ROZDZIAŁ XII.
Robodni ze usłuchał młodey rddyf
odstąpiło od nićęo diieśiećioro poko
lenie, y był królem tylko nad dicoygiem, d Jerobodm ndd dźieśięćior^iem, który poczynił ćielce nd chwale
nie.
1. Y przyiachał Roboám do Sychem: bo sie tám był zebrał wszy
tek Izrael áby go królem uczynili.
2. Lecz Jeroboám syn Nábát gdy
ieszcze był w Aegyptćie zbiegiem
od oblicza królá Salomona, usłysza
wszy o śmierći iego, wrócił sie z
Aegyptu.
3. Y posłali, á wezwali go: Przy
szedł tedy Jeroboám y wszytko zgro
madzenie Izraelskie, y mówili do
Roboám, rzekąc:
4. Oćiec twóy włożył ná nas bá
rzo ćiężkió iárzmo: á ták ty teraz ulży trochę z roskázowánia oycá twe
go. bárzo twardego, y z iárzmá bá
rzo ćiężkićgo, któré włożył ná nas,
á będźiemyć służyć.
5. Który im rzekł: Idźćie áž do
trzeciego dniá, á wróććie sie do
mnie. A gdy odszedł lud,
a3
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6. Wszedł król Roboám w radę z w synie Izai? idź do przybytków
starszymi, którzy stawali przed Sa twoich Izraelu , teraz patrz domu
lomonem oycein iego, póki ieszcze swego Dawidźie. Y odszedł Izrael do
był żyw, y rzekł: Co mi zá řáde dá- przybytków swoich.
17. A nádsynmi lzráelowymi,któiećie żebych odpowiedźiał ludowi
rzykolwiek mieszkali w mieśćiech
temu?
7. Którzy mu rzekli: Ieśli dźiś po Judá, królował Roboám.
18. Posłał tedy król Roboám Adusłuszny będźiesz ludowi temu, y po
służysz, y dasz mieysce prośbie ich, rámá, który był nád pobory, y ukáá będźiesz do nich mówił łagodne mionował go wszytek lud izraelski,
słowa; będąc sługami po wszytkié y uinárl. A król Roboám co rychléy
dni.
wśiadł ná wóz y ućiekł do Jeruza
8. Który opuśćił radę starych, któ lem :
rą mu byli dáli, y radźił sie mło
ig. Y odstąpił Izrael od domu Da
dzieńców, którzy z nim wychowani widowego áž do dniá dźiśieyszego.
byli, y stawali przed nim,
20. Y stało sie gdy usłyszał wszy
g. Y rzekł do nich: Co mi zá radę tek Jzráel że sie wróćil Jeroboám,
daiećie abych odpowiedźiał ludowi posłali y przyzwali go zgromadzi
temu, którzy mi mówili: Ulży iá- wszy sie, y uczynili go królem nád
rzmá, któré oćiec twóy włożył ná wszytkim Izraelem: áni szedł żaden
zá domem Dawidowym, oprócz sa
nas?
10. Y rzekli mu młódźieńcy, któ mego pokolenia Judá.
rzy z nim wychowani byli. Ták po
21. Y przyiachał Roboám do Je
wiesz ludowi temu, którzy mówili ruzalem, y zgromadźił wszytek dom
do ćiebie, rzekąc: Oćiec twóy obćią- Judski, y pokolenie. Beniáminowé:
żył iárzmo nászé, á ty pofolguy nam. sto y ośmdźiesiąt tyśięcy przebrńnych
Ták rzeczesz do nich: Námnieyszy mężów rycerskich, áby walczyli
palec móy mięższy iest niżli grzbiet przećiw domowi Izraelskiemu, á
oycá mego.
przywróćili królestwo Roboámowi
11. A teraz oćiec móy włożył ná synowi Salomonowemu.
was iárzmo ciężkie, á ia przyłożę
22. Y stało sie słowo Pańskie do
ná iárzmo wászé: oćiec móy chlu Semeiá męża Bożego, rzekąc:
stał was biczini, á ia was będę chlu
23. Mów do Roboámá syná Salo
stał básálykámi.
monowego królá Judzkiego , y do
12. Przyszedł tedy Jeroboám y .wszego domu Judzkiego, y Beniáwszytek lud do Roboámá dniá trze minowégo, y do innégo ludu rzękac:
ciego, iáko im był król powiedźiał,
24. To mówi Pan: Nie chodźćie,
mówiąc: Wróćcie sie do mnie dniá áni walczćie z braćią swa z syn mi
trzećiógo.
Izráelowymi: niech sie wróći maż
13. Y odpowiedźiał król ludowi do domu swego: bo to słowo ode
srogo , opuśćiwszy radę starszych, mnie sie stało. Usłuchali mowy Pańktóra mu byli dáli,
skiéy, y wrócili sie z drógi iáko im
14- Y mówił do nich według rády Pan był przykazał.
młodzieńców,rzekąc: Oćiec móy ob
25. A Jeroboám zbudował Sychem
ciążył iárzmo wászé, á ia przyłożę ná górze Ephraim, y mieszkał tám:
do iárzmá wászégo: oćiec móy chlu á wyszedszy z onąd zbudował Phástał was biczmi, á ia was chlustać nuel.
będę básálykámi.
26. Y rzekł Jeroboám w sercu
15 Y niepozwolił król ludowi: bo swoim: Teraz sie wrróći królestwo
sie był Pan odwróćił od niego, áby do domu Dawidowego,
wzbudźił słowo swé. któré był rzekł
27. Ieśli będźie chodźił ten lud áby
w ręce Acbiaszá Silonitczyká do czynił ofiáry w domu Tańskim w
Jeroboámá syná Nábát.
Jeruzalem: y obróći sie serce ludu
16. Widząc tedy lud že ich król tego do páná swego Roboámá królá
niechćiał wysłuchać , odpowiedźiał Judzkiego, y zabiią mię, y wrócą
mu, rzekąc: Cóż my zá dźiał mamy sie do niego.
28 Y wymyśliwszy radę uczynił
w Dawidźie? ábo, co zá dźiedźictwo
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dwá ćielca złote, y rzćkł im: Nie rękę swą z ołtarza, mówiąc: Pochodźcie iuź więcey do Jeruzalem: imayćie go. Y uschła ręka iego, któ
Oto bogowie twoi Izraelu , którzy rą był nań wyciągnął, y niemógł
ćię wywiedli z źiemie Aegyptskióy. ióy przyciągnąć do śiebie.
29. Y postawił iednégo w Bethel,
5. Ołtarz sie tćż rozpadł, y wysy
d drugiego w Dán.
pał sie popiół z ołtarza według zna
50. Y stało sie to słowo grzechem : ku, który był przepowiedźiał mąż
bo chodził lud kłaniać sie ćielcowi, Boży słowem Pańskim.
aż do Dán.
6. Y rzókł król do męża Bożego:
51. Y poczynił zbory nd wyży Proś oblicza Páná Bogá twégo, y
nach, y ofiárowniki z poślednich módl sie zá mną, áby mi. sie wróćiłudu, którzy nie byli z synów Lewi. ła ręka moiá. Y modlił sie mąż Bo
5ž. Y ustawił dźień uroczysty ży obliczu Pańskiemu, y wróćiła sie
mieśiąca óśmego, piętnastego dniá ręka królewska do niego, y stálá sie
miesiąca, nd kształt święta, które iáko piérwéy była.
obchodzono w pokoleniu Judy. Y
7. Y rzekł król do męża Bożego:
wstępuiąc do ołtarza, także uczynił Pódź zemną do domu ná obiad, y
w Bethel, żeby ofiarował cielcom, damći upominki.
klóró był poczynił: y postanowił w
8. Y odpowiedźiał mąż Boży kró
Bethel ofidrowniki wyżyn, któré był lowi: Byś mi dał połowicę domu
poczynił.
twego, nie póydę z tobą, dni będę
35. Y wstąpił do ołtarza, który był iadł chleba, áni pił wody ná tyin
zbudował w Bethel,piętnastego dniá mieyscu:
miesiąca óśmego, który był wymy
9. Bo mi ták roskazano słowem
ślił z sercá swego: y uczynił święto Páná roskázuiacégo: Nie będźiesz
uroczyste synóm Izráelowym , y iadł chleba,áni będźiesz pił wody,áni
wstąpił do ołtarza, áby zapalił ka siewróćisz tą dróga,którąś przyszedł.
dzidło.
10. Poszedł tedy inszą dróga, á
niewróćił sie dróga, którą był przy
ROZDZIAŁ’ XIII.
szedł do Bethel.
11. A prorok nieiáki stáry mie
Mąz Hoży prorokował iv Bethel o
szkał
w Bethel, do którego przyszli
skażeniu bdłwoćhwdlstwd, król Jerobodm. wezwał go ku obiadu, d on nie- synowie iego , y powiedźieli mu
chćiaf ieść, potym fdłesznie zwiódł wszytkié spráwy, któré był uczynił
proroka, ze u niego iadł, lew proro mąż Boży onégo dniá w Bethel: y
słowa, któré mówił do królá, opoka Bożego udawit, y pogrzebion.
wiedźieli oycu swemu.
1. Alić oto mąż Boży przyszedł
12. Y rzćkł im oćiec ich: którą
z Judá w mowie Páiískiéy'do Be dróga poszedł? ukazali mu synowie
thel, gdy Jerobodm stał przy ołtarzu iego drogę, którą był poszedł mąż
y rzucał kddźidło.
Boży, który był przyszedł z Judá.
2. Y zawołał przećiw ołtarzowi w
15. Y rzekł synóm swoim: Ośiomowie Pański éy, y rzókł: Ołtarzu, dłayćie mi osła. Którzy gdy ośiodłaołtarzu, to mówi Pan: Oto sie syn li, wśiadł,
ndmidźi domowi Dawidowemu,imie
14- Y iachał zd mężem Bożym, y
niem Joziasz, d będźie nd tobie nalazł go śiedzacego pod therebinofiarował ofidrowniki wyżyn, którzy them, y rzekł mu: Ty żeś iest mąż
teraz nd tobiekddźidłozdpaldią, yko- Boży, któryś przyszedł z Judá? Ośći człowiecze będźie nd tobie palił. dpowiedźiał on: lam iest.
5. Y dał dnia onégo zndk, mó
15. Y rzókł do niego: Pódź zemną
wiąc: Ten będźie znak, który Pan do domu, żebyś iadł chléb.
powiedźiał: Oto sie ołtarz rospddnie,
16. Który rzćkł: Nie mogę sie
y wysypie sie popiół, który iest w wróćić áni iśdź z tobą, áni będę iadł
nim.
chleba, áni pił wody ná tym miey
4. A gdy usłyszał król mowę mę scu :
ża Bożego, którą był zawołał prze
17. Bo mówił do mnie Pan sło
ćiw ołtarzowi w Bethel, śćiągnął wem Pańskim rzekąc: Nie bedźiesz
23*
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51. A gdy go opłakali, rzókł do sy
iadł tám chleba, áni pił wody, áni
sie wrócisz droga którą poydźiesz.
nów swoich: Gdy umrę, pogrzebcie
18. Który mu rzókł: Y iąin iest mię w grobie, w którj m mąż Boży
prorok podobny tobie: y Anyół mi pogrzebion iest: podle kości iego pomówił słowem Pańskim, mówiąc: łożćie kości moie.
02. Bo zapewne prziydźie mowá,
Wróć go z sobą do. domu twego, že
zié chleba y nápiie sie wody. Zdra którą opowiedźiał słowem Pańskim
przećiw ołtarzowi, który iest w Be
dził go,
ig. Y wroćił z sobą: á ták iadł thel, y przećiw wszytkim zborom
wyżyn, któré są w mieśćióch Sá
chléb w domu iego, y pił wodę.
20. A gdy siedzieli u stolu, stálo má ri iéy.
35. Po tych słowach nie nawróćił
sie słowo Fańskie do proroka, który
sie leroboám od drógi swéy złośćigo był wrócił.
21. Y zawołał ná męża Božégo, wéy, ále przećiwnym obyczáiem náktóry był przyszedł z Judy, rzekąc: czynił z napodleyszych ludźi ofiároTo mówi Pan: Ześ nie był posłu- wników wyżyn: ktokolwiek chćiał,
szen ust Pańskich, á nie strzegłeś napełniał rękę swą y stawał sie
przykazania, któróć przykazał Pan ofiárownikiem wyżyn.
34 Y dla téy przyczyny zgrzószył
Bóg twóy:
22. Y wróćiłeś sie y iadłeś chléb dóm Jeroboámów y wywrócon iest,
y piłeś wrodę ná mieyscu, ná który- y wygładzon z źiemie.
mći roskazał, abyś nie iadł chleba
ROZDZIAŁ XIV.
áni pił wody, nie będźie wniesione
éiálo twoie do grobu oyców twoich.
.Achids prorok zenie Jerobodmowey
25. A gdy sie naiadł y napił, ośio- prorokuie przyszłe d złe rzeczy, o
dłał osła swego prorokowi, którego śmierci Jerobodmowógo syna, y sdbył wrócił.
mego; o Ndddbie królu, o grze lidcli
24. Który gdy odiechał, potkał go Judzkich, prze które Pan nieprzyiaJew ná dródze, y zabił, y było ciało ćield nd nie przepuścił, który wy łu
iego porzucone ná dródze: á ośieł pił kośćiot Hoży w Jeruzdlem. O
stał wedle niego, á lew stał przy śmierći Robodtnd y namiastka iego.
ćiele.
1. W onym czaśie rozniemógł sie
25. A oto mężowie mimo idąc uy
źrzeli ćiało porzucone ná dródze , y Abiá syn Jeroboámów.
2. Y rzékl Jeroboám zenie swéy:
lwa stoiącógo przy ćiele: y przyszli
y rozgłosili w mieśćie, w którym on Wstań, á odmień száty, áby ćie nie
poznano, żeś żona Jeroboáinowá: á
stáry prorok mieszkał.
26. Co gdy usłyszał on prorok, idź do Siło, gdźie iest Achiás prorok,
który go był wróćił z drógi, rzókł: który mi powiedźiał, żem miał kró
Mąż Boży iest, który nie był posłu lować nád tym ludem.
3. Weźmi též w rękę twa dźieśięszny ustam Pańskim, y dał go Pan
łwowi, y złamał go y zabił według éioro^chlebá y plácek, y faskę mio
słowa Pańskiego, któré mu mówił. du, á idź do niego: on tobie bowiem
27. Y rzókł do synów swoich: O- oznáyini co sie stanie dźióćięćiu te
śiodłayćie mi osła: którzy gdy ośio- mu.
dłóli,
4. Uczyniła żona Jeroboámowá
28. Y on odiachał, nalazł ciało ie iáko był rzókł: y wstawszy poszła
go porzucone ná dródze, á osła y lwa do Siło, y przyszła do domu Achiástoiącó przy ćiele: nie iadł lew ćia- sowégo: lecz on niemógł widźieć, bo
ła, áni obraził osła.
mu oczy były zaszły od starośći.
29. Wźiął tedy prorok ciało męża
5. Y rzékl Pan do Achitfsá: Oto
Božégo , y włożył ie ná osła, y wró- żona Jeroboámowá wchodź), áby sie
ćiwszy sie wniósł do miástá proro ćiebie radźiła o synię swym, który
ka stárégo áby go opłakał.
choruie. To á to będźiesz ióy mówił.
5o. Y pochował ćiało iego w gro Gdy tedy oná wchodźiła, y niepokábie swym, y płakali go. Ach , ach zowálá sie bydź tą, którą była,
braćie móy.
6. Usłyszał Achiás szłapánie nóg
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iéy wchodząeóy we drzwi, y rzekł:
Wnidź żono Jeroboáinowá: przecz
sie inszą czynisz? á iam posłań do
ćiebie srogi poseł.
7. Idź á rzecz leroboámowi: To
mówi Pan Bóg Izráelów: lżeni ćię
wywyższył z pośrzodku ludu, y da
łem ćię wodzem nád Judem moim
Izraelskim:
8. ¥ rozerwałem królestwo domu
Dawidowego, y dałem ie tobie: á nie
byłeś iako sługa móy Dawid, który
strzegł przykazania mego, y chodźił
zá inna ze wszytkiego serca swego,
czyniąc co sie przed oczymá mómi
podobalo:
9. Aleś czynił złe nade wszytkie,
którzy przed tobą byli, y naczynileś
sobie bogów cudzych y litych, abyś
mię ku gniewu pobudził, á mnieś
zarzućił w tył sobie:
10. Przetóż oto ia przywiodę złe
ná dóm Jeroboamów, y wytracę z
Jeroboáiná mokrzącógo ná śćianc y
zámknionégo, y ostatecznego w 1zráelu: y wymiotę ostatki domu Jeroboámowégo, iáko wymiátáia gnóy
áž do czystá.
11. Którzy z Jeroboám umrą w
mieśćie, psi ich ziedzą: á którzy
umrą ná polu , ziedzą ie ptacy po
wietrzni: bo Pan powiedział.
12. A ták ty wstań, á idź do do
mu twego: á w samym weszćiu nóg
twoich w miásto, umrze dźióćię,
13. A będźie go płakał wszytek
Izrael, y pogrzebie, ten sám bowiem
wnieśion będźie z Jeroboám do gro
bu, iż sie nád nim nálázlá mowá
dobra od Paná Bogá izráelowégo, w
domu Jeroboám.
14- Lecz postanowi sobie Tan
królá nád Izraelem, który wytraći
dom Jeroboamów tego dniá y tego
czásu:
15. Y porazi Pan Bóg Izráelá, iá
ko sie zwykła chwiać trzóiuá ná
wodźie: á wyrwie Izráelá z źiemie
téy dobróy, którą dał oycóm ich, y
wywieie ie zá rzekę: bo sobie náczynili gáiów, áby rozdrażnili Páná.
16. Y wyda Pan Izráelá dla grzóchów Jeroboáinowych, który zgrzészył, y ku zgrzeszeniu przywiódł
Izráelá, '
17. Wstała tedy žóná Jeroboámowá y poszła, y przyszła do Thersá:
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á gdy wstępowała ná próg doihu,
dźiećie umarło,
18. V pogrzébli ie. Y płakał go
wszystek Izrael według mowy Pańskióy, którą mówił w ręku sługi
swego Achiasá proroka.
19. A ostatek słów Jeroboám, iáko
walczył, y iáko królował, oto napi
sano iest w kśięgach słów dni kró
lów Izraelskich.
20. A dni, których królował Jero
boám, dwadźieśćia y dwie lećie sa:
y zasnął z oycy swémi: y królował
Nádáb syn iego miásto niego.
21. Lecz Roboám syn Salomonów
królował w Judzie. Czterdźieśći lat
y iedno miał Roboám, gdy począł
królować: śiedmnaśćie lat królował
w Jeruzálem mieśćie, któré obrał
Pan, áby tám położył imię swoię, ze
wszech pokolení Izraelskich. A
imię mátki iego Náámá Animánitká.
22. Y uczynił Judás złość przed
Pánem, y rozgniewali go, nád wszy
tko co byli uczynili oycowie ich w
grzechach swych, którómi grze
szyli.
23. Bo y ći nábudowáli sobie ołta
rzów y bałwanów, y gaiów ná ka
żdym pagórku wysokim, y pod ka
żdym drzewem galęźistym:
24. Ale y niewieśćiuchowie byli
w źiemi, y czynili wszytkie obrzydłośći pogan ów, któré starł Pan przed
obliczem synów Izráelowych.
20. Piątego roku królestwa Robo
ám przyciągnął Sesák król Aegyptski do Jeruzalem,
26. Y pobrał skarby domu Páňskiógo, y skarby królewskie,y wszy
tko rozszarpał: y tarcze złote, któ
ré był sprawił Sálomon:
27. Miásto których poczynił król
Roboám tarcze miedziane, y dał ie
w ręce przełożonym tarczników, y
tym, którzy ná straży byli przededrzwiáini domu królewskiego.
28. A gdy wchodził król do domu
Pańskiógo, nosili ie ći którzy mieli
urząd wprzód chodzenia, á potym
odnośili do zbroiownie tarczników.
29. A ostatek mów Roboámo^
wych, y wszytko co czynił, oto náiisano w kśięgach mów dni królów
ludá.
3o. Y była woyná między Robo
ám á Jeroboámem po wszytkié dni.
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51. Y zasnął Roboám z oycy swémi, y pogrzebion iest z nimi w mieśćie Dawidowym: á imię mátki iego
NáámaAmmánitká: y królował Abiám syn iego miasto niego.
ROZDZIAŁ XV.
Abia królował nad ludem Judskim,
ten był złym, po śmierći iego królo
wał syn iego Asa, ten tez umarł y
stdnatłna iego mieyscu Jozaphdt dobry,
kroi tez Izraelski Ndddb umarł, d po
nim królował, Radża , ten ze wszy
tkim rodem Jerobodmowym zginął.

1. Ośmnastego tedy roku króle
stwa Jeroboámá syná Nábát, królo
wał Abiam nád Juda.
2. Trzy lata królował w Jeruza
lem: imię mátki iego Mááchá córka
Abessalom.
3. Y chodził wre wszytkich grze
chach oycá swégo, któré był uczy
nił przed nim, áni serce iego było
doskonałe z Pánem Bogiem swoim,
iáko serce Dawidá oycá iego.
4- Ale dla Dawidá dał mu Pan
Bóg iego świecę w Jeruzalem, áby
wzbudził syná iego po nim,y utwier
dził Jeruzalem:
5. Przeto że czynił Dawid práwóść przed oczymá Pańskimi, á nie
ustępował od wszytkiégo co mu był
roskazał po wszytkié dni žywrotá
swego, wyiąwszy mowę Uriaszá
Ilethéyczyká.
6. W szákže iednák bylá woyná
między Roboámem, á Jeroboámem
przez wszytek czás żywota iego.
7. Ale ostatek mów Abiám , y
wszytko co czynił, zali to nie iest
opisano w księgach słów dni kró
lów Judá? Y była woyná między
Abiáin á między Joroboámem.
8. Y zasnął Abiám z oycy swymi,
y pogrzebli go w mieście Dawido
wym : y królował Asá syn iego miá
sto niego.
9. Roku tedy dwudziestego Jero
boámá królá Izraelskiego królował
Asá król Judá:
10. A czterdźieśći y ieden rok kró
lował w Jeruzalem. linię mátki iego
Mááchá, córká Abessalom.
11 Y czynił Asá prawość przed
oczymá Pańskimi iáko Dawid oćiec
iego:
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12. Y zniósł niewieśćiuchy z źie
mie, y wyczyśćił wszjlk.é pluga
stwa bálwáúskié, których byli náczynili oycowie iego.
13. Nád to y Mááche matkę swą
złożył, aby nie była księżną w ofia
rach Pria pá y w gáiu iego, który była
poświęciła: y zburzył jaskinią iego,
y potłukł bałwan nasprosnieyszy, y
spalił u potoka Cedron:
14. Ale wyż} n nie zrzućił. Wszak
że serce Asá doskonałe było z Pá
nem po wszytkié dni iego:
15. Y wniósł to co był oćiec iego
poświęćił y ślubował do domu Pań
skiego, srebro y złoto y naczynia.
16. A woyná była między Asa y
Báása królem Izraelskim po wszy
tkié dni ich.
17. Przyćiągnął też Báásá król
Izraelski ná Judę, y budował Rámá,
áby żaden niemógł wyniść ábo wniść
z strony Asy króla Judskiégo.
18. Wźiąwszy tedy Asá wszytko
srebro y złoto, któré było zostało w
skárbiéch domu Pańskiego y w skárbiéch domu królewskiego, y dał ie
w ręce sług swoich: y posłał do Benádád syná Tábremon syná Hezion,
królá Siriyskiégo, który mieszkał w
Damaszku, mówiąc:
19. Przymierze iest między mną
á tobą, y między oycem moim á oycem twoim: przetomći posłał dáry,
srebro y złoto: á proszę abyś przy
szedł y zrzućił przymierze, któré
masz z Báása królem Izraelskim, y
żeby odćiągnął ode mnie.
20. Przyzwoliwszy Benádád kró
lowi Asá, posłał hetmány woyská
swégo ná miástá Izraelskie, y poráźili Ahion, y Dán, y Abel dóm Máá
chá y wszytkę Cenneroth, to iest
wszytkę źieinię Nephtháli.
21. Co gdy usłyszał Báásá, prze-?
stał budować Rámá, y wróćił sie do
Thersa.
22. A król Asá posłał poselstwo
po wszytkiéy źiemi Judskiéy, mó
wiąc: Żaden niech nie będźie wy
mówiony/Y pohráli kamienie z Rá
má y drzewo iego, którym budował
Báása, y zbudował z nich król Asá
Gábáá Beniamin y Másphá.
23. A oslátek wszytkich mów Asá
y wszytkié męstwa iego, y wszytko
co czynił, y miástá któré zbudował,
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izaliż té nie są nápisáné w księgach
słów dni królów Judá? Wszákže
czásu starości swéy chorował ná
nogi.
24. Y zasnął z oycy swymi, y pogrzebion iest z nimi w mieśćie Da
widá oycá swego. Y królował Jozáphát syn iego miásto niego.
2Ó. A Nádáb syn Jeroboám królo
wał nád Izraelem roku wtórégo Asá
królá Judskiégo: y królował nád Izráelein dwie lećie.
26. Y czynił złość przed oczymá
Pańskimi, y chodził drógámi oycá
swegp, y w grzechach iego, którćmi
do grzechu przywiódł Izraela.
27. Ale Báása syn Achiászá z do
mu Issáchár był mu ná zdradzie, y
zabił go w Gebhethon, któré iest
miásto Philisthyńskie: bo Nádáb y
wszjtek Izrael obiegli byli Gebbethon.
28. Zabił go tedy Báása roku trze
ciego Asá królá Judskiégo, y królo
wał miásto niego.
29. A gdy królował, wymordował
wszytek dóm Jeroboámów: nie zo
stawił y iednéy dusze z naśienia ie
go, áž go wygładził według słowa
Pańskiego, któré mówił w ręce sługi
swégo Achiászá Silonitczyká,
30. Dla grzéchów Jeroboámowych, którémi grzeszył, y którémi
był o grzech przyprawił Izraela: y
dla przestępstwa,którym był rozdra
żnił Páná Bogá Izráelowégo.
51. A ostatek mów Nádáb, y wszy
tko co czynił, izali to nie iest napi
sano w księgach słów dni królów
Izraelskich?
52. Y była woyná między Asą y
Báása królem Izraelskim po wszy
tkié dni ich.
35. Roku trzećiógo Asá królá Jud
skiégo królował Báásá syn Achiów
nád wszytkim Izraelem w Thersá,
dwadźieśćia y cztéry látá.
54 Y czynił złość przed Pánem,
y chodził w dródze Jeroboámowéy, y
w grzéchách ieso, którémi ku grze
szeniu przywiódł Izraela.

ROZDZIAŁ XVI.
Posłań Jehu prorok do Bddsy z
proroctwem, on go zabił, sarn potym
těl zdbit, po iego śmierći syn iego
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królował, y inni az do .Aćhdbd złego,
zd którégo z nowu budowano Jery
cho, slchiel, y Bethel.

I. Y stálá sie mowá Pánská do
Jéhu syná Ilánáni przećiw Báásá,
mówiąc:
2 Dla tego ižern ćię wyniósł z
prochu, y postanowiłem ćię xiažećiem nád ludem moim Izraelskim,
á tyś chodźił drogą Jeroboámowá y
wprawiłeś w grzéch lud móy Izrael
ski, abyś mię rozdrażnił w grzé
chách ich:
5. Oto ia poznę poślednie Báásá
y poślednie domu iego: á uczynię
dóm twóy iáko dóm Jeroboám syná
Nábátowégo.
4- Kto umrze z Báásá w mieśćie,
pśi go ziedza: á kto umrze z niego
ná polu ziedza go ptacy powietrzni.
5. A ostatek mów Báásá, y cokol
wiek czynił, y woyny iego, izali nie
napisano iest w księgach słów dni
królów Izraelskich?
6. Zasnął tedy Báásá z oycy swé
mi, y pogrzebion iest w Thersá: y
królował Elá syn iego miásto niego.
7. A gdy w ręce Jehu syná Hánáni proroka stało sie słowo Pańskie
przećiw Báása, y przećiw domowi
iego, y przećiw wszemu złemu,któré
był uczynił przed Pánem, žehy go
rozdrażnił sprawami rąk swoich,
áby sie stał iáko dóm Jeroboámów:
dla téy przyczyny zabił go, to iest
Jebu syná Ilánáni proroka.
8. Roku dwudziestego szóstégo
Asá królá Judskiégo, królował Elá
syn Báásá nád Izraelem w Thersá
dwie lećie.
g. Y podniósł wóynę przećiw nie
mu sługa iego Zambry, hetman nád
połowicą iézdnych: á Elá był w
Thersá piiac, y piiánywdoinu Arsá
starosty Thersá.
10. Wpadszy tedy Zambry, ude
rzył y zamordował go, roku dwu
dziestego śiódmógo Asá królá Jud
skiégo, y królował miásto niego.
II. A gdy królestwo otrzymał, y
usiadł ná stolicy iego, wybił wszy
tek dóm Báása, (y nie zostawił z
niego mokrzacégo ná ścianę) y po
wili né y przyiaćioły iego.
12. Y wygładził Zambry wszytek
dóm Báásá według słowa Tańskiego.,
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któré był mówił do Báása w ręce niecnotliwie nád wszytkié, którzy
Jehu proroka.
przed nim byli.
15. Dla wszytkich grzechów Báá
26. Y chodźił we wszytkich drósa y grzechów Elá syná iego, którzy gách Jeroboámá syná \ábát, y w
grzeszyli y o grzech przyprawili grzechach iego, klórémi w grzéch
lzráelá,pobudzáiae Páná Bogá Izráe- wprawił Izráelá: áby drażnił Páná
lowego nikczemnośćiami swymi.
Bogá Izráelowégo w nikczemnośći14. A ostálek mów Ela, y wszy ách swych.
tko co czynił, izali to nie iest napi
27. A ostatek mów Amrégo, y
sano w kśięgach słów dni królów woyny iego, któré czynił, izali to nie
Izraelskich?
iest opisano w kśięgach słów dni
15. Roku dwudziestego śi od mégo królów Izraelskich?
Asa Króla Jud -kiego, królował Zam28. Y zasnął Amry z oycy swymi,
bry śiedm dni w Thersá: á woysko y pogrzebion iest w Sámáriiéy: y
było obiegło Gebbethon miásto Phi— królował Acháb syn iego miásto nie
listy ński é.
go. A Acháb syn Amry królował
16. A gdy sie dowiedziało, že Zam- nád Izraelem roku trzydźiestego
bry woynę podniósł y zabił królá, óśmego Asá królá Judskiégo.
uczynił sobie wszytek Izrael królem
29. Y królował Acháb syn Amry
Ainry który był hetmanem woyská nád Izraelem w Sámáriiéy dwadźienád Izraelem onégo dniá w obozie. śćia y dwie lećie.
17. Odćiagnął tedy Amry, y wszy
30. Y czynił Acháb syn Amry
tek Izrael z nim od Gebbethon, y ob złość przed oczymá Pańskimi nádeiegli Thersá.
wszytkié, którzy przed nim byli.
18. A wddzac Zambry, že miálo
31. Y nie dosyć mu było że cho
bydź dobyte miásto, wszedł do pała dźił w grzechach Jeroboám synáNácu, y spalił sie z domem królew bát: nád to poiął žone Jezabel córkę
Ethbáál króla Śydońskiego. Y szedł
skim: y umarł
ig. W grzechach swoich, którómi y służył Báálowi, y kłaniał sie mu.
grzeszył, czy niae złość przed Pánem,
32. Y postawił ołtarz Báálowi we
y chodząc w dródze Jeroboám, y w zborze Báálowym, który był zbudo
grzechu iego, którym o grzech przy wał w Sámáriiéy,
prawił Izráelá.
33. Y nasadził gay: y przyczynił
20. A ostatek mów Zámbrégo, y Acháb w uczynku swym drażniąc
zdrad iego, y okrućieństwa, izali to Páná Bogá Izráelowégo nádewszynie iest opisano w kśięgach słów tkié króle Izraelskie, którzy przed
dni królów Izraelskich?
nim byli.
21. Rozerwał sie tedy lud Izráel
34. Zá czásów iego Hiel z Bethelá
ski ná dwie części: połowica ludu zbudował Jerycho: ná Abiram pier
szła zá Thebni synem Gineth,žeby worodnym swym założył ie, á ná
go postanowiła królem: á połowica Segubie ostátniin swym postawił
zá Amry.
bramy iego: według słowa Pańskie
22 Y przemógł lud, który był zá go, któré powiedźiał w ręce Jozue
Am rym, nád ludem który szedł zá syná Nun.
Thebni sy nem Gineth : y umarł The
bni, á królował Amry.
ROZDZIAŁ XVII.
23. Roku trzydziestego pierwsze
FAiasz zawarł niebo, ze deszcz nie*
go Asy królá Judskiego królował szedł przéz trzy łuta, żywili so krucy
Amry nád Lzráelein dwanaśćie Jat: naprzód, potym niewid>td Sdreptd,
w Therśie królował sześć lat.
klóreyto maki nigdy nieubywdło, dni
24 Y kupił górę Sámáriiéy u Se- oléiu, umarłego syna iey wskrzesił z
merá zá dwá talenty srébrá: y zbu umarłych.
dował ia,y nazwał imię miástá,któré
1. Y rzekł Eliasz Theshitczyk z
zbudował, po imieniu Seinerá páná
obywátelów Gáláád do Achábá: Ży
gvry, Samarią.
25. A Amry ^łość czynił przed wię Pan Bóg Izráelów, przed któ
oczymá Pańskimi, y sprawował sie régo oblicznośćią stoię, ieśli będźie
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nie ustał, y bańki oliwy nie ubyło
według słowa Pańskiego, któré był
rzekł w ręce Eliasza.
17. Y stálo sie potym, rozniemógł
sie syn niewiasty gospodyniéy, á by
lá niemoc bárzo ciężka, także w nim
tchu nie zostało.
18. Rzéklá tedy do Eliasza: Co
mnie y tobie mężu Boży? wszedłeś
do mnie, áby wspomniane były nie
prawości moie, á żebyś zabił syná
mego ?
19. Y rzćkł do niéy Eliasz: Day
mi syná twego. Y wźiął go zićyłoná, y niósł go ná salę gdźie sam mie
szkał, y położył ná łóżku swoim.
20. Y wołał do Páná, y rzćkł:
Pánie Boże móy, ieszcześ y wdowę,
u któréy sie ia iákokolwiek żywię,
utrapił, ńbyś zabił syná iéy?
21. Y rozćiągnał śię, y mierzył śię
ná dźiećięćiu trzykroć, á wołał do
Páná, y rzeki: Pánie Boże móy,
niech sie proszę wróći duszá dźiććiećia tego do wnętrzność! iego.
22. Y wysłuchał Pan głos Eliaszów, y w róćiła sie duszá dźióćięćiń
weń y ożyło.
23. Y wźiął Eliasz dźiććię, y zniósł
ie z sale ná dół, y dał matce iego, y
rzćkł ićy: Otóż żywię syn twóy.
24- Y rzekła niewiasta do Eliaszá:
Terazem w tym doznała, żeś ty iest
mąż Boży, á słowo Pańskie w
uśćićch twoich iest prawdźiwć.

przez té látá rosá y deszcz, iedno
według słów ust moich.
2. Y stálo sie słowo Pańskie do
niego, mówiąc:
3. Udeydź ztąd, á idź ná wschód
słońca, y skriy siew potoku Kárith,
klóry iest przećiw Jordanowi,
4- Y tám z potoka pić będźiesz,
á krukóin roskazalem áby ćię tám
ży w iii.
5. Poszedł tedy y uczynił według
słowa Pańskiego: á szedszy usiadł
w potoku Kárith, klóry iest przećiw
Jordanowi.
6. Krucy též przynosili mu chléb
y mięso po ránu, takže chléb y mięso
w wieczór, á pił z potoka,
7. A po dniach wysechł potok: bo
nie spadł był deszcz ná źiemie.
8. Śtała sie tedy mowá Pánská do
niego, mówiąc:
9. Wstań á idź do Sárephtá Sydończykow, y będźiesz tám mieszkał:
bom tám roskazał niewieście wdo
wie áby ćię żywiła.
10 V\ stał y poszedł do Sárephtá.
A gdy przyszedł do bramy mieyskiéy,
ukazała mu sie niewiasta wdowa
zbieráiaea drewká, y zawołał iéy, y
rzekł do niéy: Day mi trochę wody
w naczyniu, źe śię nńpiię.
1 1. A.gdy oná szła áby przyniosła,
zawołał zá nia, mówiąc: Przynieś
mi proszę y skibkę chleba w ręce
twoiéy.
12. Która odpowiedźiała: Zywie
Pan Bójz twóy, żeć nićmam chleba,
ROZDZIAŁ XVIII.
iedno iáko garść wziąć w śię może
Eliasz uczynił że deszcz spadł nd
maki w gárncu, á troszkę oliwy w źiemie, jlbdids sto proroków żywił
bańce: oto zbieram dwie drewnie, czasu głodu, ojidry ofiarowali hśięza
żebym weszła y uczyniła go sobie y bdłwdńscy, y Eliasz tćż Eliaszowe
synowi swemu , żebyśwń iádlá y ofidre ogień z nićbd zdpdlił, d bałpomárlá.
wdńskich nie: Eliasz pobił kśiedze
15. Do któréy rzćkł Eliasz: Nie bałwdnskie, d deszcz uczynił.
bóy sie, ale idź, á uczyń iakoś rzekła:
1. A po wielu dni stało sie słowo
wszakże mnie piérwéy uczyń z téy
trochy maki podpłomny chléb mály, Pańskie do Eliaszá, roku trzeciego,
y przynieś do mnie: á sobie y syno mówiąc: Idź á ukaž sie Achábowi,
że dam deszcz ná źiem-ię.
wi swemu potym uczynisz.
14- A to mówi Pan Bóg Izráelów:
2. Szedł tedy Eliasz áby sie ukazał
Garniec maki nie ustanie, áiii bańki Achábowi, á był głód gwałtowny w
oliwy nie ubedźie, áž do dniá, któ Sámáriiéy.
rego Pan da deszcz ná ziemię.
3. Y zawołał Acliáb Abdiaszá
15. Która poszła y uczyniła we sprawcę domu swégo: á Abdiasz bał
dług słowa Eliaszowćgo: y iadł on sie Páná bárzo.
y ona y dóm iéy:
4- Bo gdy Jezábel mordowała pro16. Ý od onégo dniá garniec mąki roki Pańskie,on wźiął sto proroków,
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y skrył ie pięćdźieśiąt y pięćdźieśiąt
w iáskiniách, y żywił ie chlebem y
wodą.
5. Rzekł tedy Acháb do Abdiászá :
Idź w źiemie do wszytkich źrzódeł
wodnych: y do wszytkich dolin. Ieśli
snąć hędźiem mogli náléác trawę, á
żywo zachować konie y muły, á do
szczętu bydlęta nie zgynęły.
6. Y podzielili sobie krainy, áby
ie obeszli, Acháb szedł iedną drogą,
á Abdiasz inną drógą osobno.
7. A gdy był Abdiasz w dródze,
zabieżał mu Eliasz, który gdy go po
znał padł ná oblicze swoie, y rzókł:
A tyżeś to pánie móy, Eliaszu?
8. Którému on odpowiedźiał: la.
Idź á powiedz pánu twemu: Iest tu
Eliasz.
9. A on rzókł: Cóżem zgrzeszył,
że wydáiesz mnie sługę twego wręce
Acháb, áby mię zabił?
10. Żywię Pan Bóg twóy iż nié
mász narodu ábo królestwa, gdźieby
nie posłał pan móy szukaiąc ćię: á
gdy wszyscy odpowiadali: Niémász
go tu: obwiązał przysięgą każde kró
lestwo y naród dla tego żeś śię nie
nalazł.
11. A ty mi teraz mówisz: Idź, á
powiedz pánu twemu: Iest tu Eliasz.
12. A gdy i a odeydę od ćiebie,
Duch Pański zaniesie ćię ná miey
sce, którégo ia niewiem i á wszedszy
powiém Achábowi, á nie nálazszy
ćię, zábiie mię: á sługa twoy boi sie
Páná od dźieći ństwa swego.
13. Aza nie powiedziano tobie Pá
nu memu, com uczynił gdy Jezábel
mordowała proroki Pańskie, żem
skrył z proroków Pańskich sto mę
żów, pięćdźieśiąt y pięćdźieśiąt w
iáskiniách, y żywiłem ie chlebem y
wodą ?
14. A ty teraz mówisz: Idź á po
wiedz pánu twemu, że tu iest Eli
asz, że mię zábiie?
15. Y rzekłEliasz: ZywiePan za
stępów , przed którégo obliczem
stoię, że mu sie dźiś ukażę.
16. Poszedł tedy Abdiasz przeći
wko Achábowi, y powiedźiał mu: y
szedł Acháb przećiwko Eliaszowi.
17. Y uyźrzawszy go rzókł: A ty
żeś to który mieszasz Izraela?
18. A on rzókł: Nie iam zamie
szał Izráelá, ále ty, y dóm oycá twé-

go, którzyśćie opuśćili przykazania
Pańskie, á poszliście zá Báálim.
19. Wszákže teraz pośli, á zbiérz
do mnie wszytkiégo Izráelá ná gó
rze Kármelá y proroków Báálowych
czterysta pięćdźieśiąt, y proroków
gáiowych czterysta, którzy iadaią z
stołu Jezábel.
20. Y posłał Acháb do wszytkich
synów Izrael, y zebrał proroki ná
górze Kármelá.
21. A przystąpiwszy Eliasz do
wszytkiégo ludu, rzókł: Pokiż bę
dźiećie chramać ná dwie stronie?
Ieśli Pan iest Bogiem, idźćiósz zá
nim: á ieśli Báál, idźćie zá nim. Y
nie odpowiedźiał mu lud słowa.
22. Y rzókł zaś Eliasz do ludu:
lam został prorok Pański sam: á
proroków Báálowych iest cztery
sta y pięćdźieśiąt mężów.
23. Niech nam dadzą dwu wołów,
á oni niech sobie obióra wołu ie
dnégo,á zrąbawszy go w sztuki niech
go ná drwá włożą, á ogniá niech
nie podkładaią: á ia uczynię wołu
drugiego, y włożę ná drwá, á ogniá
nie podłożę.
24. Wzywayćiesz imion bogów
waszych : á iá będę wzywał imienia
Páná mego: á łJóg który wysłucha
przez ogień, ten niech będźieBogiem.
Odpowiedaiąc wszytek lud, rzekł:
Bárzo dobré podánié.
25. Rzókł tedy Eliasz prorokom
Báálowym: Obiórzćiesz sobie wołu
iednégo, á uczyńćie piérwéy, bo was
więcey: y wzywayćie imión bogów
waszych, á ogniá nie podkładayćie.
26. Którzy wźiąwszy wołu, któ
régo im był dał, uczynili: y wzywali
imienia Báálowégo od poranku áž
do południa, mówiąc: Báálu, wy
słuchay nas. Y nie było głosu, áni
ktoby odpowiedźiał: y skakali przez
ołtarz, który byli uczynili.
27. A gdy iuż było południe, na
śmiewał sie z nich Eliasz, mówiąc:
Wołayćie głosem większym: Bóg
bowiém iest, á podobno gada, ábo
iest w gospodźie, ábo ná dródze, ábo
więc spi, áby sie ocucił.
28. Wołali tedy głosem wielkim,
y rzezali sie według obyczáiu swego
nożmi y włoczónkami, aż sie krwią
oblewali.
29. A gdy minęło południe, á oni
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ieszcze prorokowali, gdy był przy
szedł czás, którego ofiarę zwyczay
iest ofiarować, głosu też słychać nie
było, áni żaden odpowiedał, áni mo
dlących sie słuchał:
5o Rzékl Eliasz wszytkiómu lu
dowi: Pódźćiesz do mnie: A gdy lud
przystąpił do niego, naprawił ołtarz
Fański, który był zepsowány.
51. Y wźiął dwanaśćie kamieni
według liczby pokolení synów Já
kob, do którégo stało sie słowo Pań
skie, mówiąc:t Izrael bedźie imie
twoie.
52. Y zbudował z kamienia ołtarz
w imię Pańskie: y uczynił rów iáko
by ná dwie brózdźie około ołtarza,
35. Y ułożył drwa: y po członku
zrąbał wołu, y włożył ná drwá, y
rzókł:
54. Napełnićie cztéry wiádrá wo
dą, á wyléycie ná całopalenie, y ná
drwá. Y zaśię rzékl: Po wtóre też
to uczyńcie. Którzy gdy powtóre
uczynili, rzékl: leszcze potrzecie
tóż uczyńcie. Y uczynili potrzecie.
35. Y płynęły wody około ołtarza,
áž przekop rowu był pełen.
36. A gdy iuż był czás, żeby było
ofiarowane całopalenie, przystąpi
wszy Eliasz prorok rzékl: Pánie
Boże Abráámówy Izaaków y Izráe
lów, pokaz dźiś żeś ty iest Bóg Izráe
lów, á ia sługa twóy, á wedle roskazánia twégo uczyniłem té wszytkié
słowa.
57. Wysluchay mię Pánie, wysłucliay mię: żeby poznał ten lud żeś
ty iest Pan Bóg, y tyś zaś nawrócił
serce ich.
53. Y spadł ogień Pański, y po
żarł całopalenie, y drwá y kamienie,
próch też, y wodę, która była w ro
wie liżąc.
5g. Co gdy uyźrzał wszytek lud,
padł ná oblicze swoię, y rzókł: Pan
on iest Bogiem, Pan on iest Bogiem.
4o. Y rzekł do nich Eliasz: Poymayćie proroki Báálowé, á y ieden
z nich niech nie uydźie. Któré gdy
poyniáli, zaprowadził ie Eliasz do
potoka Cison, y pobił ie tám.
41- Y rzókł Eliasz do Achábá:
Idź, iédz y piy: bo głos wielkiego
deszczu iest.
42. Poszedł Acháb ieść y pić, á
Eliasz wszedł ná wierzch Kárinelá,
/

C

c

c.

563
y nachyliwszy sie ku źiemi włożył
twarz swoię między koláná swoię,
43. Y rzókł do sługi swego: Wstąp
á poyźrzy ku morzu. Który gdy wstą
pił, y obeyźrzał, rzókł: IXiémász nic.
Y zaśię rzókł mu. Wracay sie po
śiedm kroć.
44- A zá śiódinym rázem: Alić
obłoczek mały, iáko stopa człowie^
cza, występowała z morzá. Który
rzókł: Idź, á mów Achábówi: Záprzągay wóz twúy, á uieżdżay áby
ćię deszcz nie zastał.
45. A gdy sie obracał y tám y sám,
álió sie niebo zaćmiło, y obłoki y
wiatr, y stał sie deszcz wielki. A
ták wśiadszy Acháb, iachał do Iezráhel.
46. A ręka Pańska stálá sie nád
Eliaszem, y biodra przepasawszy
bieżał przed Achábem, áž przyszedł
do lezráhel.

ROZDZIAŁ XIX.
Eliasza przed Jezdbel uchodzące
go Anyół Pdński nd puszczy żywi,
potym przyszedł nd gorę Oreb, Pan
Bóg z nim rozmawiał, y kazał mu
pomazać dwu mężu nd królestwo,
iednégo nd Syriyskie, d drugiego nd
Izraelskie królestwo, d Elizeusza nd
proroctwo.

1. A Acháb oznaymił Jezábeli
wszytko co był uczynił Eliasz, y
iáko pozábiial wszytkié proroki mie
czem
2. Y posłała Jezabel posłańca do
Eliasza mówiąc: To mi niech uczy
nią bogowie, y to mi niech przyczy
nią, ieśli iutro o téy godźinió nie
położę dusze twéy, iáko duszę ie
dnégo z nich.
3. Ulękl sie tedy Eliasz, á wsta
wszy poszedł gdźie gokolwiek wola
niosła, y przyszedł do Bersábee Judá,
y zostawił tám sługę swégo.
4- Y szedł w puszczą ieden dźień
drógi. A gdy przyszedł, y śiedźiał
pod iednym iałowcem, żądał duszy
swéy áby umarł, y rzókł: Dosyć
mamPánie,weźmi duszę moię: bom
nie iest lepszy niż oycowie moi.
5. Y porzucił sie y zasnął w cieniu
iálowcá, á oto Anyół Pański tknął
go, y rzókł mu: Wstań, á iédz.
6. Obeyźrzał sie,á oto u głowy iego
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podpłomny chléb y naczynie wody:
iadł tedy y pił y zaśię zasnuł.
7. Y wróćił sie Anyół Pański po
wtóre, y tknął go y rzekł mu: Wstań,
ićdz, bo ieszcze daleką dróge masz.
8. Który wstawszy iadł y pił, y
chodził mocą onégo iedła czterdzie
ści dni y czterdźieśći nocy, aż do
góry Bożćy Horeb.
o. A gdy tám przyszedł, mieszkał
w iáskini: á oto mowá Pańska do
niego, y rzćkł mu: Co tu czynisz
Eliaszu ?
10. A on odpowiedźiał: Żalem
rozżaliłem sie o Páná Bogá zastę
pów, iż opuścili przymierze twoie
synowie Izrael: ołtarze twoić zepsowáli: proroki twoić mieczem poza
bijali, zostałem ia sam, y szukaią
dusze moiéy, áby ia odieli.
11. Y rzekł mu: Wynidź, á stań
ná górze przed Pánem: á oto Tan
miia, y wiatr wielki, y mocny, wywracáiacy góry y kruszący skały
przed Pánem: nie w wietrze Pan, á
po wietrze wzruszenie: nie w wzru
szeniu Pan,
12. A po wzruszeniu ogień: nie
w ogniu Pan, á po ogniu szum wiátrku ćichćgo.
15. Co gdy usłyszał Eliasz, zakrył
oblicze swé płaszczem, á wyszedszy
stanął we drzwiach iáskinie, á oto
głos do niego mówiący: Co tu czy
nisz Eliaszu?
14- A on odpowiedźiał: Żalem
rozżaliłem sie o Páná Bogá zastę
pów: iż opuścili przymierze twoie
synowie Izrael: ołtarze twoie zepsowáli, proroki twoie mieczem pozábiiáli: zostałem ia sam, y szukaią
dusze moiéy, áby ia odięli.
15. Y rzekł Pan do niego: Idź, á
wróć sie ná drogę twoię przez pu
szczą do Damaszku: á gdy tám
prziydźiesz, pomażesz Ilázáelá kró
lem nád Syrią,
16. A Jebu syná Námsi pomażesz
królem nád Izraelem, á Elizeusza
syná Sáphát, który iest z Abelmeule,
pomażesz prorokiem miásto ćiebie.
17. Y będźie ktokolwiek uydźie
mieczá Házáel, zábiie go Jehu: á
ktokolwiek uydźie mieczá Jehu, zá
biie go Elizeusz.
18. Y zostawię sobie w Izraelu
śiedm tyśięcy mężów, których ko-
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láná nie kłaniały sie przed Báál, y
wszytkié ustá któré nie chwaliły go,
całuiąc ręce.
ig. Poszedszy tedy z onąd Eliasz,
nalazł Elizeusza syná Sáphát orzą
cego dwiemanaśćie iarzm wołów, á
on między dwanaśćią iarzm wołów
orzących ieden był: á gdy przyszedł
Eliasz do niego, wrzućił nań swóy
płaszcz.
20. Który wnet opuśćiwszy woły,
bieżał zá Eliaszem, y rzćkł: Proszę
ćię niech pocáluie oycá mego y májtkę moię, á ták póydę zá tobą. Y
rzćkł mu: Idź, á wróć sie: bo co
było zemnie, uczyniłemći.
21. A wróćiwszy sie od niego,
wźiął parę wołów, y zabił ie, á płu
giem wołów, uwarzył mięso, y dał
ludowi, y iedli, á wstawszy odszedł
y szedł zá Eliaszem y służył inu.

ROZDZIAŁ XX.
.Aćhab po dwdkroć zwyćiezył króla
Syriyskiěgo, potym przymierze z nim
uczynił, żywego zostawiwszy, dla
czego od proroka był karan.
1. A Benádád król Syriyski ze
brał wszystko woysko swć, y tj-zy• dźieśći y dwá króle z sobą, y konie
y wozy: á przyćiągnąwszy walczył
przećiw Sámáriiéy, y obiegł ia.
2. Y wyprawiwszy posly do
Acliábá królá Izraelskiego do miá
stá,
5. Rzćkł: Ták mówi Benádád:
Srebro twoie y złoto twoie iest moie:
á żony twoie y synowie twoi co nalepszy, moi są.
4- Y odpowiedźiał król Izraelski:
Według słowa twego pánie móy kró
lu, twóyem iest ia, y wszytko moie.
5. Yr wróćiwszy sie posłowie, rze
kli: To mówi Benádád, który nas
posłał do ćiebie: Srebro twoie y zło
to twoie, y żony twdie, y syny twoie
dasz mi.
6. Iutro tedy tćyże godźiny poślę
sługi moie do ćiebie, y wyszperają
dóm twóy, y domy sług twoich: y
wszytko co sie im podoba wezmą w
ręce swoię, y pobiorą.
7. Y zezwał król Izraelski wszy
tkich starszych źiemie, y rzćkł.
Przypatrzcie sie á obaczćie żeć sie
ná nas zasadza, bo-posłał do mnie
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20. Y poraźił káždy męża, który
szedł przećiw iemu: y ućiekli Syriyczykowie á Izrael ie gonił. Ućiekł
též Benádád król Syriyski ná koniu,
z iezdnymi swymi.
21. A król Izraelski wyszedszy
pobił konie y wozy, y poraźił Syriyczyki porażką wielką.
22. A przyszedszy prorok do kró
lá Izraelskiego, rzókł mu: Idź, á
zmocni sie, á wiedz, y obacz co
masz czynić: bo ná drugi rok król
Syriyski przyciągnie przećiwko to
bie.
23. A słudzy królá Syriyskiégo,
mówili mu: Bogowie górni, są bo
gowie ich, dla tego nas zwyćiężyli:
ále lepióy że z nimi walczyć będźiem
w polu, y pożyieiny ich.
24- Ty tedy uczyń to słowo: Od
praw káždégo królá z woyská twe
go , á postanów hetmány miásto
nich:
25. A napraw poczet žólniérzów,
którzy polegli z twoich, y konie we
dług koni pierwszych , y wozy we
dług wozów któreś przed tyin miał:
y stoczymy bitwę z nimi w polach,
y uyźrzysz że ich pożyiemy. Uwie
rzył radźie ich, y uczynił ták.
26. Gdy tedy rok wyszedł, popisał
Benádád Syriyczyki, y przyciągnął
do Apbek, żeby walczył przećiw 1zráelowi.
27. A synowie Izraelscy popisani
są, y nabrawszy żywnośći ćiągnęli
naprzeciw, y położyli sie obozem
przećiwko im, iáko dwie małe stad
ka kóz: á Syriyczykowie napełnili
źiemie.
28. Y przyszedszy ieden mąż Bo
ży rzekł do królá Izraelskiego: To
mówi Pan: Iż mówili Syriyczyko
wie, Bogiem gór iest Pan, á nie iest
Bogiem dolin: dam tę wszytkę zgra
ię wielką w rękę twoie, á poznayćie żem i a iest Pan.
29. Y szykowali przez śiedm dni
ći y owi woyská przećiw sobie, á
siódmego dniá stoczyli bitwę :yporaźili synowie Izraelowi z Syriyczyków sto tyśięcy pieszych iednégo
dniá.
30. A którzy pozostali, ućiekli do
Apheká w miásto: y upadł mur ná
dwadźieśćia śiedm tyśięcy ludźi, któ
rzy byli zostali. A Benádád ućiekszy
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pe żony moie y syny, y po srebro y
złoto: y nie odmówiłem.
8. Y rzekli wszyscy starszy, y
wszytek lud do niego: Nie słuchay,
áni mu zez wal ay.
g. Odpowiedźiał tedy posłóm Benádádowym: Powiedzcie pánu me
mu królowi: Wszytko o coś posłał
do mnie sługi twego z piérwu, uczy
nię: ále téy rzeczy uczynić nie mogę.
10. Y wróćiwszy sie posłowie
odnieśli mu. Który odesłał y rzekł:
To mi niecli uczynią bogowie, y to
niech przyczynią, ieśli zslánie pro
chu Sámáriiéy garśćiam wszego lu
du, który zá mną idźie.
11. Y odpowiedáiac król Izraelski,
rzekł: Powiedzćie mu, niech sie nie
chlubi przepasany równie iáko odpásány.
12. Y stało sie gdy usłyszał Benádád to słowo, napiiał sie* on y
królowie w chłodnikach y rzeki słu
gom swoim: Obtoczcie miásto. Y
obtoczyli ie.
13. A oto ieden prorok przystąpi
wszy do Achábá królá Izraelskiego,
rzekł mu: To mówi Pan: Zaiste
widziałeś wszytkę tę zgraię zbytnią,
oto ia dam ia w rękę twoie dźiśia:
abyś wiedział żem ia iest Pan.
14. Y rzók| Acháb: Przez kogo?
Y rzókł mu: To mówi Pan: Przez
pacholęta kśiążąt powiatowych. Y
rzókł: A któż zácznie bitwę: A on
rzekł: Ty.
15. Przeliczył tedy pacholęta kśią
żąt powiatowych: y nńlazł poczet
dwieśćie trzydźieśći y dwu: á po
nich zliczył lud, wszytkich synów
Izráelowych śiedm tyśięcy.
16. Y wyszli w południe. A Benádád pił, piiány w chłodniku swym,
y królów trzydźieśći y dwá z nim,
którzy mu byli ná pomoc przyiáeháli.
17. Y wyszły pácholetá książąt
iowiátowych ná pierwszym czele,
'osłał tedy Benádád, którzy mu po
wiedzieli, rzekąc: Mężowie wyszli
z Sámáriiéy.
18. A on rzekł: Choćiaż o pokóy
idą, poimayćie ie żywo: chociaż áby
sie bili, żywo ie poimayćie.
19. Wyszły tedy pácholetá kśiążąt
powiatowych, á inne woysko ćiągneło zá nimi:
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wszedł do miástá do komory, która
była w komorze.
31. Y rzekli mu słudzy iego: Otośiny słychali, že królowie domu Izraelskiógo są miłosierni: á ták włó
żmy wory ná biodrá nászé y po
wrózki ná głowy nászé, á wynidźmy
do królá Izraelskiego: Owa żywo
zostawi dusze nászé.
3s. Opasali worámi biodrá swé, á
powrózki włożyli ná głowy swé, y
przyszli do królá Izraelskiego, y rzekli mu: sługa twóy Benádádmówi:
Niech żywię proszę ćię duszá moiá.
A on rzekł: ieśli ieszcze żyw, brát
móy iest.
33. Co wźięli mężowie zá dobry
znák: y prędko uchwyćili słowo z
ust iego, rzekli: Brát twóy Benádad.
Y rzékl im i Idźćie, á przywiedźcie
go do mnie. Wyszedł tedy do niego
Benádád, y wźiął go ná swóy wóz.
34. Który rzékl mu: Miástá, któ
ré wźiął oćiec móy od oycá twego,
wrócę: á poczyń sobie rynki w Da
maszku, iáko poczynił oćiec móy w
Sámáriiéy, á ia uczyniwszy przy
mierze, odiadę od ćiebie. Uczynił
tedy przymierze y wypuścił go.
55. Mąż tedy ieden z synów pro
rockich rzekł do towarzysza swego
w mowie Pańskiey: Uderz mię. A
on niechćiał uderzyć.
56. Którému rzókł: Ześ niechćiał
słuchać głosu Pańskiógo, oto odey
dźiesz odemnie, y zábiie ćię lew. A
gdy trochę odszedł od niego, nalazł
go lew y zabił.
37. Ale y drugiego męża nálazszy,
rzekł mu: Uderz mię. Który go udórzył, y ranił.
38. Poszedł tedy prorok y zahieżał
królowi ná drodze, y odmienił obli
cze y oczy swé posypaniem prochu.
3g. A gdy król przemiiał, wołał
do królá y rzókł: Sługa twóy wy
szedł do bitwy w ręcz: á gdy ućiekł
ieden mąż,przywiódłgoktośdo mnie,
y rzekł: strzeż męża tego, którego
ieśli sie wymknie, duszá twoiá bę
dźie zá duszę iego, ábo talent srébrá
odważysz.
40. A gdym sie ia strwożony tám
y sám obracał, z nagła zniknął. Y
rzekł król Izraelski do niego: Ten
iest sąd twóy, któryś sam wydał.
41. A on wnet otarł proch z obli
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cza swego, y poznał go król Izráel
ski że był z proroków.
42. Który rzókł do niego: To mó
wi Pan: lżeś puścił męża godnego
śmierći z ręki twéy, będźie duszá
twoiá zá duszę iego, á lud twóy zá
lud iego.
45. Wróćił sie tedy król Izráelski
do domu swego, niechcąc słuchać,
y z furią przyiáchal do Sámáriiéy.

ROZDZIAŁ XXI.
.Achdb zabił Ndbothd dla winnice
ićgo, Eliasz go o to karał, y upamiętaiuszy sie czynił pokutę.

1. A po tych słowióch, czásu oné
go miał winnicę Náboth Jezráelczyk, który był w Jezrahel, podle
pałacu Acháb królá Sámáriyskiego.
2. Mówił tedy Acháb do Nábothá,
rzekąc. Day mi winnicę twoie, ża
sobie uczynię ogrod ná iárzyny, bo
przyległa iest y blisko domu mégo,
á damći zá nie winnicę lepszą, ábo
ieśli rozumiesz żeć požyteczniéy,
srébrá zapłatę, zá którą stoi.
3. Którému Náboth odpowiedźiał:
Niech mi bedźie miłośći w Pan, że-*
bychći nie dał dźiedźictwa oyców
moich.
4- Przyszedł tedy Acháb do domu
swégo gniewáiac sie y zgrzytając, o
słowo, któré był rzekł do niego Ná
both Iezráhelczyk, rzekąc: Nie dani
dźiedźictwa oyców moich. Y porzu
ciwszy sie ná łóżku swym, odwróćił twarz swą do śćiany, y nie iadł
chleba.
,
5. Y weszła do niego Jezábel żona
iego, y rzekła mu: Cóż to iest, zkąd
sie zasmuciła duszá twoiá? á czemu
chleba nie iész?
6. Który odpowiedźiał iéy: Mó
wiłem Nábothowi Jezráhelczykowi
y rzéklem mu: Day mi winnicę
twoie wźiąwszy pieniądze: ábo ieślić
sie podoba damći winnicę lepsza zá
nie A on rzókł: Nie damći winnice
moiéy.
7. Y rzekła do niego Jezábel żona
iégo : w wielkiéy powadze iesteś, y
czyśćie spráwuiesz królestwo Izra
elskie. Wstań, á iédz chléb, á bądź
dobréy myśli, ia dam tobie winnice
Nábothá Jezráhelczyká.
8. Napisała tedy list imieniem
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Achábowym, y zápieczetowálá ji
sygnetem iego, y posłała do sta
rszych, y do przednich, którzy byli
w mieśćie iego, y mieszkali z Nabothem.
9. A listu tá była summá: Zapo
wiedzcie post, á posadźćie Nábotliá
miedzy przednieyszymi z ludu,
10. A náprawéie dwu mężów sy
nów Beliál przećiw iemu, y fałszy
we świadectwo niech mówią: Bło
gosławił Bogá y królá: y wywiódźćie
go y ukamionuyćie, y ták niechay
umrze.
11. Y uczynili mieszczanie iego
starszy y przedni, którzy mieszkali
z nim w mieśćie, iáko im roskazálá
była Jezabel, y iáko było napisano
w liśćie, który była posłała do nich.
12. Zapowiedzieli post y posadzili
Nabothá między przednieyszymi z
ludu.
13. A przywiódszy dwu mężów
synówdya bełskich, posadzili ie prze
ćiw idmu: á oni prawie iáko mężo
wie dyabelscy, dáli świadectwo prze
ćiw iemu przed ludem: Błogosławił
Náboth Bogá y królá: przeco wywie
dli go z miástá, y kámienmi za
bili.
14. Y posłali do Jezabel, mówiąc:
Ukámionowan iest Náboth y umarł.
15. Y stało sie gdy usłyszała Jeza
bel, że ukámionowan Náboth, y umarł, rzekła do Achábá: Wstań, á
posiądź winnicę Nabothá Jezráhelczyká, który niechćiał tobie zezwo
lić y dać iéy zá pieniądze: boć nie
żyw Náboth, ále umarł.
16. Co gdy usłyszał Acháb, to iest,
że Náboth umarł: wstał y zieżdżał
do winnice Náboth Jezráhelczyká,
áby ią pośiadł.
17. Stała sie tedy mowá Pańska
do Eliasza Thesbitczyká, mówiąc:
18. Wstań, á idź przećiw Achábowri królowi Izráelskimu, który
iest w Sámáriiéy: oto zieżdża do win
nice Nábothowéy, áby ią pośiadł:
19. Y będźiesz mówił do niego,
rzekąc: To mówi Pan: Zabiłeś, ie
szcze y posiadłeś. A potym przydasz:
To mówi Tan: Ná tym mieyscu ná
którym lizali pśi kréw Nábothowe,
będą též lizać krew twoie.
20. Y rzekł Acháb do Eliasza: Azażeś mię nalazł nieprzyiaćielem
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sobie? Który rzékl: Nálazlem, prze
to żeś zaprzedany iest, abyś złe czy
nił przed oczymá Pańskimi.
21. Oto ia przywiodę ná ćię złe.
A wyżnę poślednie twoie, y wytra
cę z Acháb mokrzacégo ná ścianę y
zámknionégo, y ostatniego w Izrae
lu.
22<- A dóm twóy dam iáko dóm
Jeroboámá syná Nábáth, y iáko dóm
Báásá syná Achiá: Boś czynił, abyś
mię ku gniewu pobudźił, y przy
wiodłeś do grzechu Izráelá.
23. Lecz y o Jezabel mówił Pan,
rzekąc: Pśi ziedza Jezabel ná polu
Jezráhelskim.
24. Ieśli umrze Acháb w mieśćie,
pśi go ziedza: á ieśli umrze ná polu,
ziedza go płacy powietrzni.
25. A ták nie był taki drugi iáko
Acháb, który był przedány, áby czy
nił złość przed oczymá Pańskimi:
bo go poduszczálá Jezábel żona ie
go,
26. Y stał sie obrzydłym, ták da
lece, że chodził zá bálwány, których,
byli náczynili Amorrhéyczykowie,
któré wyniszczył Pan przed obli
czem synów Izrael.
27. (idy tedy usłyszał Acháb té
mowy, rozdarł száty swé, y okrył
włośienicą ćialo swé, y pośćił, y
spał w worze, y chodźił zwieśiwszy
głowę.
28. Y stálá sie mowá Pańska do
Eliasza Thesbitczyká, mówiąc:
29. Azaś nie widźiał upokorzonégo Achábá przedemną? Ponieważ
tedy ukorzył sie dla mnie, nie przy
wiodę złego zá dni iego, ále zá dni
syná iego przywiodę złe domowi ie
go-

ROZDZIAŁ XXII.
Zidchali sie społu 7,ról ylchab y
Jozdphat dby ćiągnęli nd woynę, pro
rocy fułeszni fortunne rzeczy obićcowali, a Micheasz nie fortunne, y
był przéto wsddzon do hdzni, d za
bit ^dchab nd tey woynie.

1. Minęły tedy trzy látá bez woyny między Syrią á Izraelem.
2. Á trzećiógo roku, przyiáchal
Jozáphát król Judzki do królá Izra
elskiego.
3. (Y rzókł król Izraelski do sług
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swoich: Niewiécie že nász iest Rá- mu król: Micheászu, mamyli iáchác
molh Gáláád á zániedbywamy wźiąć do Rámoth Gáláád ná wojnę, czyli
ji z ręki królá Syriyskiégo).
zaniechać? Którému 011 odpowie
4- Y rzekł do Jozáphálá: A po- dźiał: Wyiódź, á iedź fortunnie, á da
iedźiesz zemná ná wóynę do Rá- ji Pan w ręce królewskie.
moth Gáláád?
16. Y rzókł król do niego: Po wtó
5. Y rzékl Jozáphát do królá Izra re y po trzecie poprzyśięgain ćię, áelskiego: lakom i a iest, ták y ty: byś mi nie mówił iedno co iest pra
lud móy, á lud twóy, iedno są, á wda, w imię Pańskie.
jezdni moi, jezdni twoi. Y rzekł Jo17. A on rzókł: Widźiałem wszy
zaphál do królá Izraelskiego: Pro tkiégo Izráelá rosprószonégo po gó
szę ćię, spytay sie dźiśia mowy Pań rach iáko owce nie ináiacé pasterza.
ski óy.
Y rzekł Pan- Nie máia ći Páná: Niech
6. Zebrał tedy król Izraelski pro sie każdy wróći do domu swégo w
roki, około czterech set mężów, y pokoiu.
rzékl do nich: Mamli iść do Rámoth
18. (Rzókł tedy król Izraelski do
Gáláád ná woynę czyli zaniechać? Jozápbátá: Azamći nie powiedźiał,
Którzy odpowiedźieli: łódź, á da ji że mi nie prorokuie dobré, ále záwTan w ręce królewskie.
żdy złó).
7. Y rzékl Jozáphát: Niémász tu
19. Á on przydáiac rzókł: Prze
którégo proroka Pańskiego, żebyśmy łóż słuchay mowy Pańskióy: Wi
sie przezeń pytali?
dźiałem Páná siedzącego ná stolicy
8. Y rzókł król Izraelski do Jozá- iego, á wszytko woysj<o niebieskie
phátá: Został mąż ieden, przez któ stoiącó przy nim po práwéy y po lerégo możem sie pytać Páná: ále go wéy stronie:
ia nienawidzę, iż mi nie prorokuie
20. Y rzókł Pan: Kto zwiedźie
dobré ále zlé, Micheás syn lemlá. Achábá króla Izraelskiego, że póyKtórému Jozáphát rzékl: Nie mów dźie y upádnie w Rámoth Gáláád?
ták królu.
3 mówił ieden tákié słowa á drugi
g. Zawołał tedy król Izraelski ináczéy.
trzebieńca iednégo, y rzékl mu: Ry
21. A Duch wystąpił, y stanął
chło przywiedź mi Micheaszá syná przed Pánem y rzókł: la go zwiodę.
lemlá.
Którému rzekł Pan: Przez co?
10. A król Izraelski, y Jozáphát
22. A on rzókł: Póydę á będę du
król Judski śiedźieli káždy ná stolicy chem kłamliwym w uśćióch wszy
swéy, ubrány w száty królewskie, tkich proroków iego. Y rzókł Pan:
ná pláču podle bramy Sámáriyskiey, Zwiedźiesz y przemożesz: Wynidź
á wszyscy prorocy prorokowali przed á uczyń ták.
oczymá ich.
23. Przełóż teraz oto dał Pan du
11. Uczynił též sobie Sedeciasz
cha kłamstwa w ustá wszytkich
syn Chánáána rogi żelazne, y rzekł?
roroków twoich, którzy tu są, á
To mówi Pan: Temi przewiewać
an rzókł zlé prećiwko tobie.
będźiesz Syrią áž ią wyniszczysz.
24- Y przystąpił Sedeciasz syn
12. Y wszyscy prorocy tákže pro Chánáána, y uderzył Micheaszá w
rokowáli, ^nówiąc: Wyiódź do Rá- Jjoliczek, y rzekł: Mniesz to opuśćił
moth Galaád, á iódź fortunnie, á da łuch Pański á tobie mówił?
ie Pan w ręce królewskie.
25. Y rzókł Micheasz: Uyźrzysz
13. Posłaniec zasię, który był szedł onégo dniá, kiedy wnidźiesz do ko
áby wezwał Micheaszá, rzékl do mory w komórze abyś sie skrył.
niego, rzekąc: Oto mowy proroków
26. Y rzókł król Izraelski: Weźiednémi usty dobrze królowi tuszą: mićie Micheaszá, á niech mieszka u
niechże též mowá twoiá będźie im Amoną starosty mieyskiógo y uJopodobna, á mów dobré rzeczy.
aszá syná Amelech,
i4- Którému rzeki Micheász: Ży
27. A rzeczćie im : To mówi król:
wię Pan, iż comikolwiek rzec2K^Wsadźćie tógo męża do ciemnice, á
Pan, to mówić będę.
żywćie go cli lehem utrapienia, á wo
15. Przyszedł tedy do królá, y rzekł dą ucisku, áž sie wrócę w pókoiu
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40. Zasnął tedy Acháb z oycy
swymi, á Ochoziasz syn iego królo
wał miásto niego.
41. Jozáphát zaś syn Asá począł
był królować nád Juda czwartógo
roku Achábá królá Izraelskiego.
42. Trzydźieśći y pięć lat miał
kiedy królować począł, á dwadźieśćia y pięć lat królował w Jeruzá
lem, imie mátki iego Azubá córká
Sálád.
43- Y chodźił wszytką drogą Asá
oycá swégo, y nie ustąpił z niéy: y
czynił co było prawo przed oczymá
Pańskimi.
44- Wszakże iednák wyżyn nie
odiął: bo ieszcze lud ofiarował, y
palił kadźidło ná wyżynach.
45. Y miał Jozáphát pokóy z kró
lem Izraelskim.
46. A ostatek słów Jozáphát y
spráwy iego, któré czynił, y woyny,
izali to nie iest napisano w kśięgach
słów dni królów Judskich?
47. Ale ostatek niewieści achów,
którzy byli pozostali zá czásu Asá
oycá iego, zniósł z źiemie.
48. Ani był ná ten czás król postánowiony w Edom.
4g. A król Jozáphát uczynił był okrety ná morzu żeby chodźiły do
Ophir po złoto: á iść nie mogły: bo
sie rozbiły w Asiongáber.
50. Tedy mówił Ochoziasz syn
Achábów do Jozáphátá: Niech idą
słudzy moi z sługami twoimi w okręćiech. Y niechćiał Jozáphát.
51. Y zasnął Jozáphát z oycy swy
mi, y pogrzebion iest z nimi w mie
śćie Dawidá oycá iego: y królował
Jorám syn iego miásto niego.
52. A Ochoziasz syn Achab p<vczął był królować nád Izraelem w
Sámáriiéy roku śiedmnastego Jozá
phátá królá Judskiégo, y królował
nád Izraelem dwie lećie.
53. Y czynił złość przed oczymá
Pańskimi, y*chodźił drogą oycá swe
go y mátki swéy, y drógą Jeroboámá syná Nábáth, który o grzéch
przypawił Izráelá.
54. Służył též Báálowi y kłaniał
sie mu, y rozdrażnił Páná Bogá Izráelowégo, według wszytkiego co
uczynił był oćiec iego.
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28. Y rzekł Micheasz: Ieśli sie
■wróćisz w pokoiu, nie mówił Fan
we mnie, y rzekł: Słuchayćie wszy
scy ludzie.
29. łachał tedy król Izráelski y
Jozáphát król Judski do Rámoth Galáád.
5o. Rrzekł tedy król Izráelski do
Iozápliáta: Weźmi zbroię á pódź w
bitwę, y oblecz sie w száty swé.
Lecz król Izráelski odmienił száty
swé, y szedł w bitwę.
31. A król Syriyski roskazał był
hetmanom nád wozami trzydźióstą
y dwiémá, mówiąc: Nie będźiećie
walczyć przećiw nikomu mnieyszému y większemu, iedno przećiw sa
memu królowi Izráelskiému.
32. Gdy tedy uyźrzełi przełożeni
wozów Jozáphátá, mniémieli żeby
on był król Izráelski, y nátárszyuderzyli ná niego: y krzyknął Jozá
phát.
33. Y zrozumieli przełożeni wo
zów, że nie król Izráelski, y dáli mu
pokóy.
34- Lecz mąż niektóry wyćiągnął
łuk ná niepewną strzałę puszczáiąc, á z tráfunku postrzelił królá Izráelskiégo między płuca á między
żołądek. A on rzekł woźnicy swé
mu: Obróć rękę twa á wywieź mię
z woyská, boćiein ciężko zránion.
35. Stoczona tedy iest bitwá onégo
dniá, á król Izráelski stał ná woźie
swym przećiw Syriyczykóm, y uinarł wieczór: á kréw rány ćiekłń
ná wóz.
36. Y woźny wołał po wszytkim
woysku, niżli słońce zaszło, mó
wiąc: Każdy sie niech wróći do miá
stá y do źiemie swéy.
37. A król umarł, y przywieźion
iest do Sámáriiéy, y pogrzébli królá
w Sámáriiéy.
58. Y omyto wóz iego w sadzawce
Sáináriyskiéy, á pśi lizáli kréw ie
go, y wodze wymyli, według słowa
Fańskiego, któré był rzekł.
3g. A ostatek mów Achábowych
y wszytko co czynił, y dóm z kośći
słoniowey, który zbudował, y wszy
tkich miast, któré pobudował, izali
to nie opisano iest w kśięgach mów
dni królów Izraelskich?
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ROZDZIAŁ

I.

Ochoziasz będąc chor, posla' do
balívána o rudę, o co go karał Eliasz.
Divu hetmdnoiv oęień z nieba spalił,
d po trzećim szedł do krold, y po
wiedział mu o iego śmierći.
1. A Moáb wykróczył potym
przećiw Izraelowi, iáko umarł Acháb.
2. Y spadł Ochoziasz przez kratę
z sale swéy, która 'miał w Sámá
riiéy, y rozniemógł sie: y wyprawił
posły, mówiąc do nich: ldźćie, poradzćie sie Beelzebubá bogá Akkáron, ieśli żyć mogę z téy niemocy
moiéy.
3. A Anyół Pański rzekł do Elia
sza Thesbitczyká, mówiąc: W stań,
á idź przećiwko posłom królá Sámáriyskiégo, y będźiesz mówił do
nich: Azaż niémász Bogá w Izra
elu, że sie idźiećie radzić Beelzebu
bá bogá Akkáron?
4. Przetóż ták mówi Fan: z łóżka
ná któreś wstąpił, nie zstąpisz, ále
śmiercią umrzesz. Y poszedł Eliasz.
5. Y wrócili sie posłowie do 0choziaszá. Który im rzekł: Czemuśćie sie wróćili?
6. A oni mu odpowiedźieli: Zábieżał nam mąż, y rzekł do nas: 1dźćie á wróćcie sie do królá, który
was posłał, á powiććie mu: To mó
wi Pan: Izali że nie było Bogá w
Izraelu, posyłasz radźić sie Beelze
bubá bogá Akkáron? Przeto z łóżka
ná któreś wstąpił nie zstąpisz, ále
śmierćią umrzesz.
7. Który im rzékl: Co zá osobá
y odźienie iest tego męża, który wam
zahieżał, y mówił té słowa?
8. A oni odpowiedźieli: Mąż ko
smaty y pásem skórzanym ná bio
drach opásány. Który rzekł: Eliasz
Thesbitczyk iest.'
g. Y posłał do niego rotmistrza
pięćdźieśiatnika y pięćdźieśiąt, któ
rzy byli pod nim. Który poszedł do
niego: y siedzącemu ná wierzchu

góry, rzekł: Człowiecze Boży, król
roskazał abyś zszedł ná dół.
10. A odpowiádaiac Eliasz rzókł
pięćdźieśiątnikowi: Ieślim iest czło
wiek Boży, niech zstąpi ogień z
niebá, á niech ćię pożrze y pięćdźie
śiąt twoich. Zstąpił tedy ogień z
niebá, y pożarł go, y piąćidźieśiąt,
którzy z nim byli.
11. Y powtóré posłał do niego
rotmistrza pięćdźieśiatnika drugiégo, y piąćidźieśiąt z nim. Który
rzékl do niego: Człowiecze Boży,
ták mówi król: Pośpiesz sie, znidź
ná dół.
12. Odpowiádaiac Eliasz rzókł:
Ieślim ia iest człowiek Boży, niech
zstąpi ogień z niebá, á niech ćię po
żrze y piąćidźieśiąt twoich. Zstąpił
tedy ogień z niebá y pożarł go y
piąćidźieśiąt iego.
13. Znowu posłał rotmistrza piąćidźieśiatnika trzećiógo, y piąćidźie
śiąt, którzy z nim byli. Który przy
szedszy poklel nał ná koláná przed
Eliaszem, y prosił go, y rzókł: Czło
wiecze Boży, niechćiey gardźić du
szą moią, y duszami sług twoich,
którzy są zemną.
14- Oto ogień zstąpił z niebá, y
pożarł dwu rotmistrzów pięćdźieśiątników pierwszych, y pięćdźie
śiąt którzy z nimi byli: ále teráz
proszę, abyś sie zmiłował nád duszą
moią.
15. Y rzókł Anyół Pański do Eliaszá, mówiąc: Idź z niin, nie bóy
sie. A ták wstał, y poszedł z nim do
króla,
16. Y rzókł mu: To mówi Pan:
lżeś wysłał posły radźić sie Beelze
bubá bogá Akkáron, iákoby nie było
Bogá w Izraelu, od którégo byś sie
mowy mógł pytać: przeto z łóżka
riá któreś wstąpił nie zstąpisz, ále
śmierćią umrzesz.
1-ji Umarł tedy według mowy
Pańskióy, którą mówił Eliasz, y
królował Jorám brát iego miásto
niego, roku wtórégo Jorámá syná
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Jozáphátowégo królá Judzkiégo: ■wźięt od ćiebie. Y rzókł Elizeusz:
niemiał bowiéin syná.
Proszę áby sie stał we mnie dwo
18. A ostatek słów Ochoziaszo- jaki duch twóy.
wych, któré czynił, áza té nie są
10. Ktćry odpowiedźiał:Trudnćyeś
spi sáné w księgach mów dni kró rzeczy prośił: wszakże ieśli mię
lów Izraelskich?
uyźrzysz, gdy będę wźięt od ćiebie,
stanieć sie o coś żądał: ále ieśli nie
ROZDZIAŁ II.
uyźrzysz, nie stánie.
11. A gdy szli, á idąc rozmawia
Eliasz płaszczem rozdzielił Jo
li:
alić wóz ognisty, y konie ogniste
rdan, a wźięt iest do nieba nd wo
zie ognistym, d zaś płaszczem iego rozłączyły obudwu: y wstąpił Eliasz
Elizeusz Jordan rozdzielił. Eliasza przez wicher do niebá,
12. A Elizeusz widźiał y wołał:
gdy szukano nie był ndleźion; napra
Oycze
móy, oycze móy, woźie Iwił Elizeusz wody w Ierycho, d dźieći, któré sie z niego śmiały, niedźwie zráelów y woźnica iego. Y niewidźiał go więcey: á uiąwszy száty
dzie rozdrapali.
swé rozdarł ie ná dwie częśći.
1. Y stało sie, gdy Pan chćiał po
13. Y podniósł płaszcz Eliaszów,
dnieść Eliaszá z wichrem do nieba: który mu był upadł, á wróćiwszy
szli Eliasz y Elizeusz z Gálgál.
sie stanął ná brzegu Jordanu,
2. Y rzćkł Eliasz do Elizeusza:
14- A płaszczem Eliaszowym,
Siedź tu, bo mnie Pan posłał áž do który mu był upadł, uderzył wody,
Bethel. Którému rzćkł Elizeusz: á nie rozstąpiły sie: Y rzćkł: Gdźież
Zywie Pan y żywię duszá twoiá że iest Bóg Eliaszów y teraz? Y udó
sie ćiebie nie puszczę. A gdy przy rzył wody, y rozstąpiły sie y tám y
szli do Bethel,
sám, y przeszedł Elizeusz.
3. Wyszli synowie proroccy, któ
15. A widząc synowie proroków,
rzy byli w Bethel do Elizeusza, y którzy byli w Jerychu ná przećiw,
rzekli mu: A wiészže, że dźiś Pan rzekli: Odpoczynął duch Eliaszów
weźmie páná twego od ćiebie? Który ná Elizeuszu. A wyszedszy przeći
odpowiedźiał: Y iać wiem: JMilczćie. wko niemu, pokłonili sie mu twa
4- Y rzćkł Eliasz do Elizeusza: rzą do źiemie,
Siedź tu, bo mię Pan posłał do Je
16. Y rzekli mu: Oto przy sługach
rycha: A on rzekł: Zywie Pan y ży twoich iest pięćdźieśiąt mężów mo
wię duszá twoiá, że sie ćiebie nie cnych, którzy mogą iść y szukać
puszczę. A gdy przyszli do Jercyhá, páná twego, by go snąć Duch Pań
5. Przystąpili synowie proroccy, ski nie pochwycił y nie porzućił ná
którzy byli w Jerychu do Elizeusza, któréy górze, ábo ná któréy dolinie.
y rzekli mu: A wiesz, iż Pan dźiśia A on rzekł: Nie posyłayćie.
weźmie páná twego od ćiebie? rzćkł
17. Y przymuśili go, aż zezwolił,
im: Y iać wiem: Milczćie.
y rzókł: Poślićiesz. Y posłali piąći6. Y rzćkł mu Eliasz: Siedź tu, dźieśiąt mężów: którzy gdy szukali K
bo mię Pan posłał aż do Jordaná. A przez trzy dni, nie naleźli.
on rzćkł: Zywie Pan y żywię duszá
18. Y wróćili sie do niego, ń on
twoiá, że sie ćiebie nie puszczę. A mieszkał w Jerychu, y rzókł im: Aták szli pospołu obádwá,
zam wam nie mówił: Nie posyłay
7. A pięćdźieśiąt mężów z synów ćie.
prorockich szli zá nimi, którzy y
19. Rzekli též mężowie miástá do
stanęli przećiwko daleko: á oni obá Elizeusza: Oto mieszkánié miástá
stali nád Jordanem.
tego iest bárzo dobré, iáko tyr sam
8. Y wźiął Eliasz płaszcz swóy, pánie widźisz: ále wody są bárzo
zwinął ji, y udórzył wody, któré sie złe, y źiemia niepłodna.
rozstąpiły ná obie stronie, y prze
20. A on rzókł: Przynióśćie mi
szli obá po suszy.
>
naczynie nowé, á włóżćie w nie so
9. A gdy przeszli, Eliasz rzćkł do li. Któré gdy przynieśli,
Elizeusza: Ząday czego chcesz áby21. Wyszedszy do źrzódła wód
chći uczynił, piérwéy niż będę wpuśćił w nie soli, y rzókł: To mó24*
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8. Y rzekł: Którą drogą pociągnie
•wi Pan: Uzdrowiłem té wody, y nie’
bedźie więcey w nich śmierći áni my? A on odpowiedźiał: Przez pu
niepłodności.
szczą Idumeyską.
22. A ták uzdrowione są wody áž
g. Ciągnęli tedy król Izráelski y
do dniá tego, według słowa Elizeu król Judzki, y król Edomski, y krą
szów ego, któré mówił.
żyli drógą siedmiu dni: á nie było
20. Y szedł z onąd do Bethel: á wody dla woyská y dla bydląt, któré
gdy szedł drógą, dźieći małe wyszły zá nimi szły.
z miástá, y naśmiewały sie z niego,
10. Y rzekł król Izráelski: Ach,
mówiąc: Wstępuy łysku, wstępuy ach, ach, zgromadźił nas Pan trzech
łysku.
królów, áby wydał w ręce Moáb.
24- Który gdy sie obeyźrzał, uy11. Y rzekł Jozáphát: Iestli tu
źrzał ie, y złorzeczył im w imię prorok Pański, żebyśmy prośili Pá
Fańskie: y wyszli dwá niedźwiedzie ná przezeń? y odpowiedźiał ieden z
z lásá, y rozdrapali z nich cztćrdźie- sług królá Izraelskiego: lest tu Eli
śći y dwoie dźieći.
zeusz syn Sáphát: który nalewał
25. Y poszedł z onąd ná górę Ká- wody ná ręce Eliaszowé.
rmelá, á z támtad wrócił sie do Sá
12. Y rzékl Jozáphát: Iest u niego
máriiéy.
słowo Pańskie. Y stąpił do niego
król Izráelski y lozáphát król Ju
ROZDZIAŁ III.
dzki y król Edom.
13. Y rzekł Elizeusz do królá IJorám , Jozáphát, y król Edom
zráelskiégo:
Co mnie y tobie iest?
ćiągnęli ná woynę przećiwko IVLoáb,
y niemieli wody, ále przez modli Idź do proroków oycá twego, y má
twę Elizeuszowę hoyność im wody tki twoiéy. Y rzekł mu król Izráel
dána beze dzdzá, ktemu y zwycię ski: Czemu Fan zgromadźił tych
trzéch królów, áby ie dał w ręce
stwo.
Moábskie?
1. A Jorám syn Achábów królo
14- Y rzekł do niego Elizeusz:
wał nád Izraelem w Sámáriiéy ro Zywie Pan zastępów, przed którégo
ku osmnastégo Josáphátá królá Ju oczymá stoię, iż gdybym sie oblicza
dzkiego.. Y królował dwanaśćie lat. Jozáphátá królá Judzkiego nie wsty2. Y uczynił złość przed Pánem, dał, niedbałbych o ćię ánibych sie
wszákže nie iáko oćiec iego y ma obeyźrzał.
tka: wyrzucił bowiem słupy Báálo15. Lecz teraz przywiedźćie mi
wé, któré był poczynił oćiec iego.
gracza. Y gdy grał gracz stálá sie
5. Wszakóz tkwiał w grzechach nád nim ręka Pánská, y rzekł:
Jeroboámá syná Nábátowégo, który
16. To mówi Pan: Poczyńćie łóże
przywiódł w grzéch Izráelá, áni ich potoku tego doły y doły.
odtsąpił.
17. Abowiém to mówi Pan: Nie
4- A Mesa król Moáb chował wie uyźrzyćie wiátru áni deszczu: á ło
le bydła, y płacił królowi Izraelskie że to napełni sie wody, y będźiećie
mu sto tyśięcy iagniąt, y sto tysię pić wy, y czeladź wászá, y bydlęta
wászé.
cy báránów z wełną ich.
5. A gdy umarł Acháb , złamał
18. A mało to ieszcze w oczach
przymierze, któré miał z królem I- Pańskich: nád to da též Moáb w rece wasze.
zráel skini.
6. Wyszedł tedy król Iorám dniá
ig. Y zburzyćie wszelkie miásto
onégo z Sámáriiéy, y popisał wszy- obronne, y wszelkié miásto wybo
tkiégo Izráelá,
rne, á wszelkié drzewo pożyteczne
7. Y posłał do Jozáphátá królá porąbićie, y wszytkié źrzódła wód
Judzkiego, mówiąc: Król Moáb od zátkaćie, y wszelką rolą wyborną
stąpił odemnie, poiedź ze mną prze kamieniem okryiećie.
ćiw iemu ná woynę. Który odpowie
20. Y stálo sie ráno, gdy iest zwydźiał: Poiadę: Kto móy iest twóy czay ofiarę sprawować, álió oto wo
iest: lud móy lud twóy, y konie mo dy przycliodźiły drógą Edomską, y
napełniła sie źiemia wodami.
ie konie twoie.
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21. A wszy sey Moábitowi e usły s za twoiá nic w'domu moim, iedno tro
wszy iż ciągnęli królowie walczyć chę oliwy, którąbym sie mazała.
5. Któréy rzókł: Idź napożyczay
przećiwko im, zwołali wszytkié pa
sem rycerskim przepasane po wie u wszech sąśiad twoich naczynia
próżnego nie málo,
rzchu, y stanęli ná granicach.
4- A wnidź, y zamkni drzwi swo
22. A wstawszy bárzo ráno, y gdy
iuż słońce weszło przećiwko wo- ie, gdy będźiesz wewnątrz ty y sy
dóm, uyźrzeli Moábitowie ná prze nowie twoi: náléyže ztamtąd we
wszytkié té naczynia: á gdy pełne
ćiwko wody czerwone iáko krew,
23. Y rzekli: krew miecza iest: beda, weźmiesz.
5. A ták poszła niewiasta, y za
stoczyli bitwę przećiw sobie kró
lowie y pobići są ieden od drugiego: mknęła drzwi zá sobą, y zá syny
swemi: oni podawali naczynia, á
teraz bież do korzyśći Moáb.
24. Y przyszli do obozu Izrael oná náléwálá.
6. A gdy iuż pelné były naczynia,
skiego: á wstawszy Izrael poraźił
Moáb: á oni ućiekli przed nimi: rzekła do syná swego: Przynieś mi
Przyszli tedy którzy byli zwyćięży- ieszcze naczynie. A on odpowie
dźiał: Nie mam. Y stanęła oliwa.
li, y povážili Moábity,
7. Y przyszła oná, y powiedźiała
25. Y miasta zburzyli: y wszelką
rolą co lepszą, ćiskaiąc każdy ka mężowi Bożemu. A on: Idź, pry,
mienie napełnili: y wszytkié źrzó- przeday oliwTę, á odday pożyczałni—
dlá wód zátkáli: y wszytkié drzewa kowi twemu: á ty y synowie twoi
pożyteczne wyćięli, ták iż tylko mú żywćie sie ostatkiem.
8. Y przyszedł dźień ieden, y szedł
ry gliniane zostały: y obtoczone iest
miásto od procników y po wielkiéy Elizeusz przez Sunám: á bylá tám
niewiasta wielka, która go zatrzy
częśći zburzone.
26. Co gdy uyźrzał król Moábski, mała áby iadł chléb: á gdy tám tędy
to iest, że nieprzyiaćiele przemogli, często chadzał, wstępował do niéy
wźiął z sobą śiedmset mężów mie chleba ieść.
9. Która rzekła do męża swego:
cza dohywaiącli: áby sie przebili do
Widzę że to iest mąż Boży święty,
królá Edom, á nie mogli:
27. Y porwawszy syná swego pie który tędy często przechodź!.
10. Uczyńmy mu tedy salę małą,
rworodnego, który miał królować
miásto niego, ofiarował całopalenie á postawmy mu w niéy łóżko y stół,
ná murze: y stálo sie zagniewanie y krzesło, y świecznik, że gdy prziy
wielkie w Izraelu, y záraz odćiągnę- dźie do nas, będźie tám mieszkał.
11. Przyszedł tedy dźień ieden, y
li od niego, y wróćili sie do źiemie
przyszedszy wstąpił do onéy sale, y
swoiéy.
»
odpoczywał tám.
ROZDZIAŁ IV.
12. Y rzékl do Giezy służebnika
swego:
Záwolay téy Sunáinilki. Gdy
Cuda które Elizeusz uczynił: oléiu
rozmnożenie, niepłodney porodzenie, iéy zawołał, á oná stanęła przed
umarłego wskrzeszenie, karmiey go- nim,
15. Rzekł do sługi swego: Mów do
rzkiey w słodkie obrócenie, y chlćbd
niéy:
Otoś nam pilnie we wszytkim
p rzysp o rzen i e.
służyła, cóż chcesz abymći uczynił?
1. A niewiasta iedná z żón proro Maszli ińka potrzebę,áchcesz abych
ckich wołała do Elizeusza, mówiąc: mówił dokrólá ábo do hetmana woy
Sługa twóy mąż móy umarł, á ty ská. Która odpowiedźiała: W poświesz iż sługa twóy był, boiący sie rzódku ludu mégo mieszkam.
14. Y rzókł: Cóż tedy chce że iéy
Páná: á oto przyszedł požyczálnik
áby wźiął dw u syhów moich, zá nie uczynię? Y rzékl Giezy: Nie pytay:
syná bowiém me ma, á mąż iéy stáry
wól niki sobie.
2. Któréy rzókł Elizeusz: Cóż iest.
15. Kazał tedy, áby iéy zawołał:
chcesz żebychći uczynił? Powiedz
mi co masz w domu swoim? A dna która gdy zawołana była y stanęła
odpowiedziała: Nie mam służebnica u drzwi,
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16. Rzékl do niéy: 0 tym czasie,
y o téyže godzinie, ieśli Bóg da zdro
wie, będźiesz miała w żywoćie sy
na. A oná odpowiedźiała: Niechćićy
proszę, pánie móy, mężu Boży,
niechćićy kłamać służebnicy two
iéy.
17. Y poczęła niewiasta y porodźiła syná tegóż czásu y godźiny,
którą powiedźiał Elizeusz.
18. Y urosło dźiććię. A gdy był
ieden dźień y wyszedszy szło do oycá
swego do żeńców,
19. Rzeklo oycu swemu: Głowa
mię boli, głowa mię boli. A on rzćkł
słudze: Weź á dowiedź go do mátki
iego.
20. Który gdy go wźiął, y przy
wiódł do mátki iego, położyła go ná
łonie swym aż do południa, y umarł.
21. Y weszła ná górę, y położyła
go ná łóżku człeka Bożego, y za
mknęła drzwi: á wyszedszy,
22. Zawołała męża swego, y rze
kła: Pośli, proszę ćię, zemną iednégo
z sług y oślicę, że pobieżę áž do czło
wieka Bożego, y wrócę sie.
23. Który iéy rzekł: Dla czegóż
idźiesz do niego? Dźiś nie iest nów,
áni sábbáth. Oná odpowiedźiała:
Póydę.
24. Y ośiódłała oślicę, y przyka
zała słudze: Poganiay á śpiesz sie,
Żebyś mi nie mieszkał w dródze: á
pzyń to coć każę.
25. łachała tedy y przyiáchálá do
męża Bożego ná górę Kármelá. Y
gdy ią uyźrzał mąż Boży sprzeciwia,
rzćkł do Giezégo sługi swego: Oto
Sunámitká oná:
26. Idź tedy przećiwko niéy, á
rzecz iéy: Dobrzećli sie powodźi,
mężowi twemu, y synowi twemu?
Która odpowiedźiała: Dobrze.
27. A gdy przyszła do męża Bo
żego ná górę, uchwyćiła sie nóg ie
go: y przystąpił Giezy, áby ią od
wiódł od niego. Y rzekł człowiek
Boży: Day iéy pokóy: bo duszá iéy
w gorzkośći iest, á Pan zataił przedemną, y nieoznaymił mi28. Która mu rzekła: Azam pro
siła syná u páná mego? azamći nie
mówiła: Nie śmićy sie zemnie?
29. A on rzékl do Giezégo: Przepasz biodra twoie, á weźini laskę
Wioię w rękę twoię, á idź. Ieśli ćię

człowiek potka, nie pozdrawiay go:
y ieśli ćię kto pozdrowi, nie odpowiáday mu: y położysz laskę moię
ná oblicze dźiećięćia.
30. A mátká dźiećięćić rzéklá:
Zywie Pan, y żywię duszá twoiá niepuszczę sie ćiebie. Wstał tedy y po
szedł zá nią.
31. A Giezi uprzćdźił ie był, y
położył był laskę ná obliczu dźiećię—
ćia, y nie było głosu áni czućia: y
wróćił sie prećiwko niemu, y po
wiedźiał mu, rzekąc: Nie wstałoć
dźiććię.
32. Wszedł tedy Elizeusz do domu,
á ono dźiććię umarłe leżało ná łó
żku iego:
33. A wszedszy zamknął drzwi zá
sobą y zá dźiećięćiem: y modlił sie
do Tana.
34-Y w stąpił y położył sie ná dźiećięćiu: y położył ustá swé ná u stá
iego, y oczy swé ná oczy iego, y ręce
swé ná ręce iego: y nachylił sie ná
nie, y zagrzało sie ćiało dźiećięćia.
35. A on wróćiwszy sie przechodźił sie po domu raz y tám y sám:
y wstąpił y położył sie ná nim: y
źiewnćło dźiććię śiedm kroć, y oczy,
otworzyło.
36. A on zawoławszy Giezego,
rzćkł mn: Zawołay téy Sunámitki.
Która wezwana, weszła do niego.
Który rzćkł: Weź mi syná swego.
37. Przyszła oná, y upadlá u nóg
iego, y pokłoniła sie do źiemie: y
wźięła syná swego, y wyszła.
38. A Elizeusz wróćił sie do Gál
gál. A głód był w źiemi, y synowie
proroccy mieszkali przed nim. Y
rzćkł iednćmu z sług swoich: Trzy
sta w garniec wielki, á uwarz potra
wę synóm prorockim.
3g. Y wyszedł ieden ná pole, áby
zbierał źioła polne: y nalazł iákoby
macicę winną leśną, y nazbierał z
niéy coloquintid polnych y napełnił
płaszcz swóy, y wróćiwszy sie nákraiał ich w garniec potrawy: bo
niewiedźiał co było.
4o. Nalali tedy towárzyszóm áby
iedli: á gdy skosztowali warzćy, za
wołali mówiąc: Śmierć w garncu,
mężu Boży. Y niemogli ieść.
41- A on: Frzynieśćie, pry, maki.
A gdy przynieśli, wsypał w garniec,
y rzćkł: Náléy gromadźie áby iedli.
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Y nie było -wiecéy žadnéy gorzkośći
w garncu
42. A maž niektóry przyszedł z
Báálsálisá, niosąc mężowi Bożemu
chleb pierwoćin, dwadźieśćia chle
bów jęczmiennych, y zboże nowe
w hiésádze swoiey. A on rzekł: Day
ludowi żeby iadł
43. Y odpowiedźiał mu sługa iego:
A wielész to iest, abych położył
rzed sto mężów? Znowu on rzókł:
•ay ludowi, żeby iadł, bo to mówi
Pan: Będą ieść y zbedźie.
44- A ták położył przed nie: któ
rzy iedli, y zbyło, według słowa
Pańskiego.
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ROZDZIAŁ V.
lako Nddmdn uzdrowion od trfdu
swé"o przez Elizeusza, który sie
obroćił nd Giezy łakomego: który
dary brał od Nddmand.
1. Náámán hetman królá Syriyskiógo, był mąż wielki u páná swego
y w uczćiwośći: przezeń bowiem dał
Tan wybáwienié Syriiéy: á był mąż
mężny y bogaty, ále trędowaty.
2. A z Syriiéy wyszli byli łotrzy
kowie y poimáli byli z źiemie Izráelskiéy dzieweczkę maluczką,
która była ná posłudze żony Náámánowéy.
3. Która rzekła do pániéy swoiey:
Oby to pan móy był u proroka, który
iest w Sámáriiéy: pewnieby go uzdro
wił od trędu, który ma.
4. Wszedł tedy Náámán do páná
swego, y powiedział mu, rzekąc:
Ták á ták mówiła dzieweczka z źie
mie Izrael skiéy.
5. Y rzékl mu król Syriyski: Iedźże á poślę list do królá Izraelskiego.
Który gdy iachał y wźiął z sobą
dźieśięć talentów srébrá, y sześć ty
śięcy złotych, y dźieśięćioro szat
odmiennych,
6. Przyniósł list do królá Izrael
skiego, w té słowa: Gdy weźmiesz
ten list, wiédz iżem posłał do ćiebie
Náámáná sługę mego, abyś go uzdro
wił, od trądu iego.
7. A gdy król Izraelski list prze
czytał, rozdarł száty swé, y rzekł:
Azain ia iest Bóg, żebych mógł za
bić y ożywić, iż ten posłał do mnie
abych uzdrowił człowieka od trędu
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iego? Przypatrzcie sie á obaczćie,
żeć ná mię przyczyn szuka.
8. Co gdy usłyszał Elizeusz mąż
Boży, to iest, że król Izráelski ro
zdarł száty swoię, posłał do niego,
mówiąc: Przecześ rozdarł száty swé?
niech prziydźie do mnie, á niech wie,
że iest prorok w Izraelu.
g. Przyiachał tedy Náámán z koń
mi y z wozmi y stanął u drzwi do
mu Elizeuszowégo:
10. Y wysłał do niego Elizeusz po
słańca, mówiąc: Idź, á omyy sie
śiedm kroć w Jordanie, y wróci sie
zdrowie ciału twemu, y będźiesz
oczyśćion.
11. Rozgniewawszy sie Náámán
odchodźil, mówiąc: Mnimiałem że
miał wyniść do mnie, á stoiąc wzy
wać imienia Páná Bogá swego, y do
tknąć ręką swą mieyscá trędu, á
uzdrowić mię.
12. Aza nie lepszé są Abáná y
Phárphár rzeki Damaszku , niżli
wszytkié wody Izraelskie, żebych.
sie w nich omył, á był oczyścion?
Gdy tedy sie obróćił,y odieżdżał gmewaiąc sie,
13. Przystąpili do niego słudzy ie
go, y rzékli mu: Oycze, choćiaćby
był wielką rzecz prorok powiedźiał,
zaiste miałbyś b)ł uczynić, iáko da
leko więcey żeć teraz rzekł: Omyy
sie, á będźiesz oczyśćion?
14- Szedł, y omył sie w Jordanie
śiedm kroć, według mowy męża Bo
żego, y naprawiło sie ćiało iego, iáko
ćiało dźióćięćia maluczkiego, y był
oczyśćiony.
15. A wróćiwszy sie do męża Bo
žégo ze wszytkim swym pocztem,
przyszedł, y stanął przed nim, y
rzókł: Prawdźiwiem doznał, że niéinász innégo Bogá ná wszytkiéy źie
mi, iedno tylko w Izraelu. Trosze
tedy abyś wźiął błogosławieństwo od
sługi twego.
16. Lecz on odpowiedźiał: Zywie
Pan przed którym stoię, że nie we
zmę. A gdy gwałt czynił, zgoła nie
zezwolił.
17. Y rzekł Náámán : Iáko chcesz,
ále proszę dozwól mi słudze twemu:
że z źiemie wezmę brzemię ná dwu
mułów: bo sługa twóy nie będźie
więcey czynił całopalenia áni ofiary
cudzym bogórn, iedno Pánu.
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18. A to tylko iest o co masz pro lowi Izraelskiemu, draby króla Sysić Páná zá sługą twoim, gdy wni riyskiego zaślepiwszy, zawiódł do
dźie pan móy do zboru Remmon áby Sdmdriéy, Sdmaryą obielono, głód
sie kłaniał, á gdy sie on będźie wspie dl do iedzenia dźieći.
rał ná ręce moiéy: ieśli sie pokłonię
we zborze Remmon, gdy sie on po
1. Y rzekli synowie proroccy do
kłoni ná onymże mieyscu , áby to Elizeusza: Oto mieysce, ná którym
Pan mnie słudze twemu odpuśćił.
mieszkamy przed tobą, ćiasnó iest
19. Który mu rzekł: Idź w poko- ná nas.
iu. A ták odiáchal od niego obrawszy
2. Idźmy aż do Jordanu, á niechay
czás źiemie.
weźmie każdy z lásu po iednymdrze20. Y rzekł Giezy sługa męża Bo wie, że tám sobie zbuduiemy miey
żego: Zfolgował pan móyNáámano- sce ku mieszkaniu. Który rzókł:
wi temu Syriyczykowi że nie wźiął Idźcie.
od niego co przyniósł: żywię Pan,
3. Y rzókł ieden z nich: Pódźże
że pobieżę zá nim y wezmę co od y ty z sługami twymi. Odpowiedźiał:
niego.
la póydę.
21. Y szedł Giezy zá Náámánem,
4. Y poszedł z nimi. A gdy przy
którégo gdy on obaczył bieżącćgó do szli do Jordanu, rąbali drzewo.
śiebie, skoczył z wozá przećiwko
5. Y przydało sie, iż gdy ieden rą
niemu, y rzekł: Dobrzeli sie wszy bał drzewo, spadło żelazo z śiekióry
tko wiedzie?
w wodę: á on zawołał, y rzókł;
22. A on rzekł: Dobrze. Tan móy Ach, ach, ach, pánie móy, y tegom
posłał mię do ćiebie, rzekąc: Teraz sámégo był pożyczył.
przyszli do mnie dwá młodzieńcy z
6. Y rzókł mąż Boży: Gdźie upa
góry Ephráim z synów prorockich: dlo? A on mu mieysce ukazał. Ućiął
day im talent srébrá,y szaty odmien tedy drewno y wpuśćił tám: y wspłyne dwoiákié.
nęło żelazo.
23. Y rzókł Nááman: Lepiéy że
7. Y rzókł: Weźmisz. Który śćiąweźmiesz dwá talenty. Y przymusił gnął rękę y wrźiął ie.
go, y zawiązał dwá talenty srébrá
8. A król Syriyski walczył prze
we dwá wory, y dwoiákié száty, y ćiw Izraelowi, y naradził sie z słu
włożył ná dwá pachołki swoie, któ gami swymi, rzekąc: Ná tym á ná
rzy też nieśli przed nim.
tym mieyscu połóżmy zasadzki.
24. A gdy przyszedł iuż w wie
9. Posłał tedy mąż Boży do króla
czór, wźiął z ręki ich, y schował w Izraelskiego, mówiąc: Strzeż sie,
domu, á męże odprawił, y poszli.
abyś nie przeszedł ná ono mieysce:
25. A sam wszedszy stanął przed bo tám Syriánie są ná zasadzce.
pánem swym. Y rzókł Elizeusz:
10. Posłał tedy król Izraelski ná
zAąd idźiesz Giezy? A on odpowie mieysce, któré mu powiedźiał mąż
dźiał: Nie chodził nigdzie sługa Boży, y ubieżał ie, y ostrzegł sie
twóy.
tám nie raz áni dwá
26. A on rzókł: Aza serce moie
11. Y zatrwożyło sie serce królá
nie było przytomne, kiedy sie wró- Syriyskiógo o tę rzecz: á zwoławszy
ćił człowiek z wozá swego przeći sług swoich, rzókł im: Przecz mi
wko tobie? Teraz tedy wźiąłeś sre nie powiecie kto zdraycą moim iest
bro y wźiąłeś száty, abyś kupił oli u króla Izraelskiego?
wni ce y winnice, y owce y woły y
12. Y rzókł ieden z służebników
sługi y służebnice.
iego: Nié, pánie móy królu: ále
27. Ale y trąd Náámanów przy- Elizeusz prorok, który iest w Izrae
lniedo ćiebie y do nasienia twego aż lu, oznáymuie królowi Izraelskiemu
ná wieki. Y wyszedł od niego trę wszylkie słowa, którókolwiek mó
dowaty iáko śnieg.
wisz ná pokoiu twoim.
13. Y rzókł im: Idźćie, á dowióROZDZIAŁ VI.
dzćie sie gdźiebybył: żepoślę á poi
Siekiera spłynęła sprawą Elizeu ntám go. Y powiedźieli mu, rzekąc:
sza, rady tdiemne oznaymowat kró Oto iest w Dothán.

KRÓLEWSKIE.
4. A ták posiał tám konie y -wozy
y siłę woyská: którzy gdy przyiácháli -w nocy, obtoczyli miásto.
15. A -wstawszy ráno sługa męża
Bożego, wyszedszy uyźrzał woysko
około miástá y konie y wozy: y po
wiedźiał mu, rzékac: Ach, ách, ách,
pánie móy, co uczyniemy?
16. A on odpowiedział: Nie bóy
sie: bo więcey ich iest z nami, niźłi z nimi.
17. A gdy sie modlił Elizeusz, mó
wił: Pánie otwórz oczy tego že uy
źrzy. Y otworzył Pan oczy służebni
ka y uyźrzał, á ono góra pełna ko
ni, y wozów ognistych około Eli
zeusza.
18. A nieprzyiaćiele szli ku niemu,
á Elizeusz modlił sie do Páná mó
wiąc: Zaraź proszę ten lud ślepotą.
Y zaraźił ie Pan, áby nie widzieli
według słowa Elizeuszowógo.
19 Y rzekł do nich Elizeusz: Nie
táó iest drógá, áni to iest miásto:
Pódźćie zá mną, á ukáže wam mežá,
którégo szukaćie. Wwiódł ie tedy do
Sámáriiéy.
20. A gdy weszli do Sámáriiéy,
rzékl Elizeusz: Tanie otwórz oczy
tych, áby przeyźrzeli. Y otworzył
l’an oczy ich, y uyźrzeli źe byli w
pośrzodku Sámáriiéy.
21. Y rzókł król Izraelski do Eli
zeusza, uyźrzawszy ie: Mamże ie
pobić, oycze móy?
22. A on rzókł: Nie pobiiesz: boś
ich nie poymał mieczem y lukiem
twoim, abyś miał pobić: ále polož
chléb y wodę przed nié, áby iedli y
pili, y szli do páná swego.
23. Y położono przed nimi po
traw wielkie przygotowanie, y iedli
y pili, y puśćił ie, y poszli do páná
swego: y nie przyszli więcey łotrowie Syriyscy do źiemie Izráelskiéy.
24. Y stało sie potym, zebrał Be
nádád król Syriyski wszytko woysko
swé, y wyćiagnął, á obiegł Samarią.
25. Y był głód wielki w Sámá
riiéy: y ták długo bylá w oblężeniu,
áž przedawano głowę oślą po ośmdźieśiat srebrników7, á czwrarta cześć
miary gnoiu gołębiego po piąći sre
brników.
26. A gdy król Izraelski szedł po
murze,zawołała nań iedná niewiasta
mówiąc:Rátuy mię pániemóy królu.
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27. Który rzókł: Nie rátuie ćię
Pan, zkad ćiebie ratować mogę? z
gumná ábo z prásy? Y rzekł do niéy
król: Czegóż chcesz? Która odpo
wiedziała:
28. Tá niewiasta mówiła mi: Day
syná twego, że go zióiny dźiśia, á
syná mego ziémy iutro.
29. A ták uwarzyliśmy syná me
go, y ziedliśmy. Y rzekłam iéy ná
záiutrz: Day syná twego że go ziémy,
Która skryła syná swego.
30. Co gdy król usłyszał, rozdarł
száty swoię, y szedł po murze: y
widźiał wszytek lud włośienicę,któ
rą odźiany był ná ciele od spodku.
31. Y rzókł król: To mi niech
Bóg uczyni y to niech przyczyni,
ieśli sie zostoi głowa Elizeusza syná
Sáphát dźiśia ná nim.
32. A Elizeusz śiedźiał w domu
swym,y starcy śiedźieli z nim. Prze
słał tedy męża: á piérwéy niż on
poseł przyszedł, rzekł do starców:
A wiećiesz, że ten syn mężobóyce
posłał,áby ućięto głowę moię? A ták
patrzcie gdy prziydźie posłaniec, za
mkni ćie drzwi, á nie dayćie mu
wniść: bo oto tętnanie nóg páná iego
iest zá nim.
33. A gdy ieszcze mówił do nich,
ukazał sie posłaniec, który szedł do
niego. Y rzćkł: Oto ták wielkie złć
od Páná iest: Czegóż mam więcey
czekać od Páná?

ROZDZIAŁ VII.
W wielkim głodzie Elizeusz pro
rokował o wielkiey hoynośći, Syriy*czykiPan Bóg przestraszył, tak ze od
wszystkiego ućiekli, tam w ich oboźie
łtdleźli wszégo dostatek Izrdćlczykowie, y by to tanie, a wódz który nie
dowierzał słowu Elizeuszowćmu utłoczon w tłuszczy.

1. Y rzćkł Elizeusz: Słuchayćie
słowa Pańskiego: To mówi Pan: O
tym czasie iutro będźie korzec białćy mąki zá ieden státer, á dwá ko
rce ięczmienia zá ieden státer, w
bramie Sámáriyskiéy.
2. Odpowiádáiac ieden z kśiążąt,
ná którego rece król sie wspierał,
człowiekowi feożćmu rzćkł: By tćż
Pan podźiałał wypusty w niebie zaż
będźie mogło bydź co powiadasz?
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Który rzekł: Uyźrzysz oczymá twy á potym miásto ubieżeć będźiem
mogli.
mi, ále z tego ieść nie będziesz.
3. Byli tedy cztérzey mężowie tręi3. Y odpowiedźiał ieden z służe
dowaći u weszćia bramy: którzy bników iego: Weźmiemy pięć koni,
rzékli ieden do drugiego: Cóż tu któré w mieśćie zostały (bo té tylko
chcemy bydź aż pomrzemy?
są we wszytkim zgrómadzeniu Izrá4. Choć że chcemy wniść do miá hel, inné bowiem wszytkie strawio
stá, głodem umrzemy: choć też tu ne są) á posławszybędźiemsiemogli
zostaniemy, muśiem umrzeć: pódź- wywiedźieć.
ćiesz tedy, á zbieżmy do obozu Sy
14- Przywiedźiono tedy dwá koniá,
riyskiégo, ieśli nam zfolguią będźiem y posłał król do obozu Syriyskiégo,
żywi: á ieśli będą chćieli zabić prze- mówiąc: Idźćie á spatrzayćie.
ćię pomrzemy.
15. Którzy iácháli zá nimi aż do
5. Wstali tedy w wieczór, áby szli Jordanu: á oto wszytka drógá pełna
do woyská Syriyskiégo. A przyszed- była szat y naczynia, któré porzuszy do przodku obozu Syriyskiégo, cáli Syriyczykowie gdy sie trwożyli:
nikogo tamże nie naleźli.
y wróciwszy sie posłowie powie6. Abowiém Tan dał był słyszeć dźieli królowi.
w oboźiech Syriyskich grzmot wo
16. Y wyszedszy lud rozchwyćił
zów y koni, y woyská wielkiego: y obóz Syriyski: y stał sie korzec bia
rzékli ieden do drugiégo: Oto król léy mąki po iednym státérze, á dwá
Izráelski náial zá pieniądze przeći korce ięczmienia po státérzeiednym,
wko nam króle Heteyskié y Aegypt- według słowa Pańskiego.
17. A król ono kśiążę, którégo sie
skié, y przyszli ná nas.
7. Wstali tedy y ućiekli nocą, y ręki wspierał, postawił u bramy:
zostawili namioty swé y konie y którégo gmin podeptał w weszćiu
osły w obozie, y ućiekli chcąc tylko bramy y umarł, wedle tego, iáko był
powiedźiał mąż Boży, gdy był król
dusze swé zachować.
8. Gdy tedy przyszli oni trędowaci stąpił do niego.
18. Y stało sie według słowa mę
ná przodek obozu, weszli do namio
tu iednégo, y iedli y pili: y nabáráli ża Bożego, któré był rzekł królowi,
z támtad srébrá y złota y szat, y szli kiedy mówił: Dwá korcá ięczmie
y pokryli: y zaśię wróćili sie do dru nia będą zá ieden státer, á korzec
giégo namiotu, y z niego także na bialéy mąki zá ieden státer, o tymże
czaśie iutro w bramie Sámáriiéy,
brawszy pokryli.
19. Gdy ono kśiążę odpowiedziało
9. Y rzékli ieden ku drugiemu:
Nie dobrze czyniémy: ten dźień bo było mężowi Bożemu, y rzekło: By
wiem dobréy nowiny iest. Ieśli zá- téz Pan uczynił upusty* w niebie,
milczemy, á nie będźiem chćieć po- ázaž może sie stać co powiadasz? Y
wiedźieć aż do zarania, będźiem rzekł mu: Uyźrzysz oczymá twéini,
winni grzechu: Podźćie idźmy á po ále z tego ieść nie będźiesz.,
20. Podkało go tedy iáko było opowiedzmy ná dworze królewskim.
10. A gdy przyszli do bramy miey- wiedźiano y podeptał go lud w bra
sckiéy, powiedzieli im, mówiąc: mie y umarł.
Szliśmy do obozu Syriyskiégo á żaROZDZIAŁ VIII.
dnégosmy tám człowieka nie nale
zli, iedno konie á osły przywiązane,
Głód nd źiemi przez śiedm lat,
y namioty rozbité.
Sunamitkd z źiemie wyszła, d wro~
11. Szli tedy wrotni, y opowie- ćiwszy sie swégo wszystkiego dostdłd.
dźieli w pałacu królá we wnątrz.
O śmierći króld Syriyskiégo Bend12. Który wstał w nocy, y rzekł dddd, y o Hdzdélu ndmidstku iégo,
do służebników swoich: Powiadam Jordm król Judski umarł, Ochoziwam co nam uczynili Syriyczyko- dsz ndstał.
wie: Wiedzą że głód ćierpiómy,
1. A Elizeusz rzekł do onéy nie
y przełóż wyszli z obozu, á po
kryli sie w polu, mówiąc: Gdy wy- wiásty, któréy był syná ożywił, mó
nida z miástá, póymamy ie żywo, wiąc: Wstań, á idź ty y dóm twóy á
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bądź gościem gdziekolwiek naydźiesz: bo Tan zawołał głodu, y
przijdźie ná źieinie przez śiedm lat.
2. Która wstała y uczyniła we
dług słowa człowieka Bożego, á poszedszy z doinein swym była go
ściem w ziemi Philisthyńskićy przez
wriele dni.
5. A gdy wyszło śiedm lat, wróćiła sie niewiasta z źiemie Phili
sthyńskićy: y wyszła áby prośiła
króla o dóm swóy y o role swoie.
4 A król rozmawiał z Giezym
sługą męża Bożego, mówiąc: Powiáday mi wszytkié zacne rzeczy,
które czynił Elizeusz.
5. A gdy on powiedał królowi iá
ko wskrzesił umárlégo, ukazała sie
niewiasta, któréy był syná ożywił,
wołaiąc do królá o dóm swóy y o
role swoie. Y rzékl Giezy: Pánie móy
królu, tać to iest niewiasta, y to iest
syn iéy, którégo wskrzesił Elizeusz.
6. Y pytał król niewiasty: która
mu powiedziała. Y dał iéy król rze
zańca iednégo, mówiąc: Przywróć
jéy wszytko co iéy iest, y wszytkié
dochody z ról, odedniá którégo opuśćiła ziemię aż do tąd.
7. Przysedł też Elizeusz do Dama
szku, á Benádád król Syriyski cho
rował: y powiedziano mu, mówiąc:
Przyszedł tu maź Boży.
8. Y rzekł król do Házáelá: We
źmi z soba dary, á idź preciwj^o mę
żowi Bożemu, á poradź sie Páná
przezeń, mówiąc: Będęli mógł wy
biegać sie z téy niemocy moiéy?
9. A ták poszedł llázáel przećiwko
niemu, maiąc z soba dáry, y wszelkié dobrá Damaszku brzemiona
czterdźiestu wielbłądów. Y staną
wszy przed nim, rzekł: Syn twóy
Benádád król Syriyski posłał mię do
ćiebie, mówiąc: Będęli mógłozdrowieć z téy niemocy moiéy ?
10. Y rzekłinu Elizeusz: Idź,rzecz
mu: Będźiesz zdrów: lecz mi Pan
pokazał, że śmierćią umrze.
11. Y stał z nim, y strwożył sie,
áž do zapłonienia twarzy: y płakał
mąż Boży.
12. Któremu rzéklHázáel: Czemu
Pan móy plácze? A on rzekł: lż
wiém co zá złośći poczynisz synóm
lzráelowym. Miástá ich obronne
ogniem spalisz, y młodźieńce ich
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mieczem pomorduiesz, y dźieći ich
poroztrącasz, á brzemienne porozci
nasz.
13. Y rzókł llázáel: A cóżem ia
sługa twóy, pies, żebych miał uczy
nić rzecz ták wielką? Y rzekł Eli
zeusz: Okazał mi Pan, że ty bę
dźiesz królem Syriyskim.
14 Który odszedszy od Elizeusza
przyszedł do páná swego. Który
rzekł do niego: Cóżći powiedźiał
Elizeusz: A on odpowiedźiał: Po
wiedźiał mi, prziydźiesz do zdrowia.
15. A gdy przyszedł dźićń drugi,
wźiął kołdrę, y nalał wody y rozćiągnął ná obliczu iego: który gdy
umarł, królował Házáel miásto nie
go- .
16. Roku piątego Jorámá syná
Achábá króla Izraelskiego, y Jozáphátá króla Judskiégo królował Jorám syn Jozáphátá króla Judskiégo.
17. Trzydźieśći mu lat y dwie
było gdy począł królować, á ośm lat
królował w Jeruzalem.
18. Y chodźił drogami królów
Izraelskich, iáko chodźił dóm Achábów: córká bowiém Achábowá była
żona iego: y czynił złość przed oczy
má Pańskimi.
19. A Pan niechćiał wytracić Judy
dla Dawidá sługi swego iáko mu był
przyrzekł, áby mu dał świecę y sy
nóm iego po wszytkié dni.
20. Zá czasów iego odstąpił Edom,
áby nie był pod Juda, y postanowił
sobie królá.
21. Y przyciągnął Jorám do Seirá
y wszytkié wozy z nim: y wstał w
nocy y poraźił Edomczyki, którzy go
byli obtoczyli, y hetmány wozów, á
lud ućiekł do przybytków swoich.
22. Odstąpił tedy Edom żeby nie
był pod Juda áž do dniá dźiśieyszego.
Odstąpiła tedy y Lobná onégo czásu.
23. A ostatek mów Jorám y wszy
stko co czynił, izali to nie napisano
iest w kśi egach słów dni królów
Judzkich?
24. Y zasnął Jorám z oycy swymi,
y pogrzebion iest z nimi w mieśćie
Dawidowym, y królował Ochoziasz
syn iego miásto niego.
25. Roku dwunastego Jorámá syná
Achábowégo królá Izraelskiego
królował Ochoziasz syn Jorámá kró
lá Judzkiego.
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26. Dwadźieśćia lat y dwie było Pomazałem ćię królem nád ludem
Ochoziaszowi gdy począł królować, Tańskim Izraelem,
7. Y wytracisz dóm Acliábá páná
á rok ieden królował w Jeruzalem:
iinię mátki iego Athália córka Amry twego, y pomszczę sie krwie sług
moich proroków, y krwie wszytkich
króla Izraelskiego.
27. Y chodził drógámi domu Achá- sług Pańskich z ręki Jezabel.
8. Y wytracę wszytek dóm Achá-r
bowégo, y czynił złość przed Pánem,
iáko dóm Achábów: bo był zięciem bów: y zábiie z Acháb mokrzacégo
ná śćianę y záinknionégo y ostate
domowi Achábowému.
28. Wyćiągnął też z Joramem sy cznego w Izraelu.
9. Y dam dóm Achábów iáko dóm
nem Achábowym ná woynę prze
ćiw Házáelowi królowi Syriyskiému Jeroboámá syná Nábát, y iáko dóm
do Rámoth Gáláád, y zranili Syriy- Báásy syná Áhia.
10. Jezabelę też ziedzą pśi nápor
czykowie Jorárná.
29. Który sie wróćił żeby go le lu Jezráhelskim, á nie będźie ktoby
czono do Jezráhel, bo go zranili byli ią pogrzébl. Y otworzył drzwi y
Syriyczykowie w Rámoth walczą ućiókł.
11. A Jehu wyszedł do sług páná
cego przećiw Házáelowi królowi
Syriyskiému. A Ochoziasz syn Jo- swrego: którzy mu rzékli: Dobrzeli
rámów król Judzki, stąpił nawie iest wszytko? Po cóż przyszedł ten
dzać syná Achábowégo w Jezráhelu, szalony do ćiebie? Który im rzékl:
Znacie człowieka, y co mówił.
bo tám chorował.
12. A oni odpowiedźieli: Fałszći
to, ále ráczéy nam powiedz. Który
ROZDZIAŁ IX.
Elizeusz pomazał nd królestwo im rzékl: To á to mi mówił, y rzekł;
Jehu, który potym dwu królóiv zabiły To mówi Pan: Pomazałem ćię kró
y tcykorzenił dom ^tchclbow, d Je~ lem nád Izraelem.
15. Pospieszyli sie tedy, á wźiązdbel z okna kazał zrzucić, y zićdli
ią pśi, według proroctwa Eliaszo- ■wszy káždy płaszcz swóy położyli
pod nogi iego ná podobieństwo ma
wćgo.
jestatu, y zatrąbili w trąbę, y mó
1. A Elizeusz prorok zawołał ie wili: Króluie Jehu.
14- Sprzyśiągł sie tedy Jehu syn
dnégo z synów prorockich, y rzekł
mu : Przepasz biodrá tw oie, á weźmi Jozáphátá syná Námsi ná Jorárná, á
bańkę oliwy tę w rękę twą, á idź do Jorám byl oblégl Rámoth Gáláád,
Rámoth Gáláád.
sam y wszytek Izrael przećiw Há
2. A gdy tám prziydźiesz, uyźrzysz záelowi królowi Syriyskiému:
15. A wróćił sie byl áby sie lér
Jehu syná Jozáphátá, syná Námsi:
á wszedszy każesz mu wstać z póy- czyi w Jezráhelu ná rány, bo go byli
śrzodku bráéiéy iego y wwiedźiesz zranili Syriyczykowie walczącego
przećiw Házáelowi królowi Syriy
do wnetrznéy komory.
3. A dźierżąc bańkę oliwy wleiesz skiému. Y rzékl Jehu: Ieśli siewam
ná głowę iego, y rzeczesz: To mó podoba, niechay żaden zbiég nie wywi Pan: Pomazałem ćię królem nád chodźi z miástá, żeby nie szedł, á
Izraelem. Y otworzysz drzwi y nie oznaymił w Jezráhelu.
16. Y wśiadł y iachał do Jezráheućieczesz, y nie zastanowisz sie
lá: bo tám chorował Jorám, á 0tám.
4. A ták poszedł młodźieniec pa choziasz król Judzki przyińchał był,
nawiedzać Jorárná.
chole proroka do Rámoth Gáláád,
17. Stróż tedy, który stał ná wie
5. Y wszedł tam: á oto hetmano
wie woyská śicdźieli, y rzékl: Mam ży Jezrahelśkiey, uyźrzał poczet Je
słowo do ćiebie o hetmanie. Y rzékl hu przyieždžáiacégo, y rzékl: Widzę
Jehu: Do kogo z nas wszytkich? A ia poczet. Y rzekł Jorám: Weźmi
wóz á pośli przećiwko nim, á niech
on rzekł: Do ćiebie o hetmanie.
6. Y wstał, y wszedł do komory, spyta ten, który iedźie: Dobrzeli iest
á on wylał oliwę ná głowę iego y wszytko?
18. A ták iachał, który był >vśiadł
rzékl: To mówi Pan Bó" Izráelów:
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j»á wóz przećiw nidmu y rzekł: To
mówi król: Spokoynéli iest wszy
tko? Y rzekł Jehu: Co tobie y pokoiowi? miiay, á ićdź zá mna.
Powiedział też stróż, rzekąc: Przy
iachał poseł do nich, á nie wraca
sie.
ig. Posłał też drugi woz z końmi:
y przyiachał do nich y rzekł: To
mówi król: Pokóyli iest? Y rzekł
Jehu: Co tobie y pokoiowi? miń á
iódź zá inną.
20. Y powiedźiał stróż rzékac:
Przyiachał aż do nich, á niewracá
sie: á iázdá iest iákoby iázdá Jehu
syná Námsi, ho szalenie iedźie.
21. Y rzekł Iorám: Záprzagay
wóz. Y zaprzęgli wóz iego, y wyiáchał Joráin król Izráelski y Ocho
ziasz król Judzki, każdy ná swym
wozie, y wyiácháli ná przećiwko
Jehu, y naleźli go ná polu Nábotá
Jezráhelitczyká.
22. A gdy uyźrzał Jorám Jehu
rzókł: A pokóy Jehu? A on odpo
wiedźiał: Co zá pokóy? leszcze cu
dzołóstwa Jezábel mátki twoiéy y
czáry ióy mnogie trwaią.
20. Y náwróčil Jorám rękę swą y
ućiekaiąc rzókł do Ochoziaszá: Zdra
da Ochoziaszu.
24- A Jehu wyćiągnął luk ręką, y
postrzelił Joráiná między plecy: y
wyszła strzała przez serce iego, y
wnet upadł ná woźie swoim.
25. Y rzókł Jehu do Bádácerá he
tmana: Weźmi, á porzuć go ná roli
Nábothá Jezráhelitczyká: bo pamię
tam kiedy ia y ty siedząc ná woźie
iáchálismy zá Achábem oycem tego,
że Tan to brzemię podniósł nań ,
mówiąc:
26. Ieśli nie zá krów Nábotliá y
zá krów synów iego, ktorąin w ozo
ra widźiał, mówi Pan, oddam tobie,
na tóy roli, mówi Pan. A ták teraz
weźmi á porzuć go ná roli według
słowa Pańskiego.
27. A Ochoziasz król Judzki wi
dząc to, ućiekał drógą domu ogrodo
wego: y gonił go Jehu, y rzókł: Y
tego też zabiyćie ná woźie iego. Y
zranili go ná wstępie Gáuer, który
iest u Jebláám: który ućiekł do Mágeddá, y tám umarł.
28. A słudzy iego włożyli go ná
wóz iego y wieźli do Jeruzalem; y

.
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pogrzébli go w grobie z oycyiego w
mieśćie Dawidowym.
29. Roku iedenastégo Jorámá sy
ná Achábowégo , królował Ocho
ziasz nád Juda,
30. Y przyiachał Jehu do Jezráhelá. A Jezábel usłyszawszy, o wieźdźie iego, poíarbowálá oczy swé
bielidlem, y ochędożyła głowę swoię
y spoyźrzała oknem
31. Ná Jehu wieždžacégo w bramę
y rzekła: Y możesz bydź pokóy Zambremu, który zabił páná swego?
32. Y podniósł Jehu twarz swoię
ku oknu, y rzókł: Która to iest? Y
wychylili sie do niego dwá ábo trzéy
rzezańcy.
35. A on im rzókł: Zrzuććieią ná
dół, y zrzućili ią, y pokropiła sie
śćiana krwią, á kopyta końskie po
dej) tály ią.
□4- A gdy wszedł żeby iadł y pił,
rzekł: Idźćie á oglądayćie przeklętą
onę, á pogrzebćie ią: bo iest córká
królewska.
55. A gdy szli áby ią pogrzébli,
nie naleźli iedno trupi łeb á nogi y
końce rąk.
36. A wróćiwszy sie powiedźieli
mu. Y rzókł Jehu: Mowa Pańska
iest, którą mówił przez sługę swego
Eliasza Teshitczyká, rzekąc: Ná ro
li Jezráhelskiéy ziedzą pśi ćiało Jezabel,
37. A będźie ćiało Jezábel, iáko
gnóy ná źiemi ná roli Jezráhel, ták
iż będą mówić mimo idący: Tászto oná iest Jezabel?
/

ROZDZIAŁ X.

t

O zdbićiu synów Schabowych, y
wszégo rodu iego, takież y o braćiey
Ochoziaszá króla Judzkiego, kśiedzow takież bdłwańskich chytrze
zwołanych pobićie, kośćioł ich skar
żony, śmierć Jehu.

1. Y Acháb miał śiedmdźieśiat sy
nów w Sámáriiéy: Nápisal tedy Je
hu listy, y posłał do Sámáriiéy do
przełożonych inieyskich, y do sta
rszych, y do tych, którzy wychowy
wali syny Achábowé, w té slowá:
2. Skoro té listy weźmiećie, któ
rzy maćie syny páná wászégo y wo
zy y konie y miástá mocne, y oręża,
5. Obierzćie lepszégo, y tego, któ
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ry sie wam spodoba z synów páná
wászégo, y tego posadźcie ná stolicy
oycá iego, á biyćie sie o dóm páná
wászégo.
4- Ulękli sie oni bárzo, y rzekli:
Oto dwá królowie nie mogli sie zo
stać przed nim, á iákóž sie my
€przećiwić będźiem mogli?
5. Posłali tedy przełożeni domu y
urzędni cy miasta, y starszy, y wychowywaćiele do Jehu, mówiąc: Jeste
śmy służebnicy twoi, cokolwiek roskażesz uczyniémy, áni królá nád
sobą stánowiémy, cokolwiekći sie
podoba, uczyń.
6. Y odpisał im listy powtóró,
rzekąc: Ieśliśćie moi, á mnieśćie po
słuszni, weźćiósz głowy synów pá
ná wászégo, á przyiedźćie do mnie
iutro téyže godziny do Jezráhelá. A
synów królewskich śiedmdźieśiąt
mężów chowano u przednieyszych
miástá.
7. A gdy przyszły listy do nich,
wźięli syny królewskie, y zabili śiedmźieśiąt mężówr, y włożyli głowy
ich w kosze y posłali do niego do
Jezráhelá.
8. Y przyszedł poseł y oznaymił
mu, rzekąc: Przyniesiono głowy sy
nów królewskich. Który odpowie
dźiał: Składźćie ie ná dwie kupie
wedle weszćia bramy aż do zara
nia.
9. A gdy rozedniało, wyszedł, y
stoiąc rzekł do wszytkiégo ludu:
Sprawiedliwiśćie:ieślim sie iasprzyśiągł ná páná mego, y zabiłem go,
któż té wszytkié pobił?
10. Obaczćiesz tedy teraz iż nie
upadlo z mów Pańskich ná źiemie,
któré mówił Pan ná dóm Achábów,
y uczynił Pan co mówił w ręce słu
gi swego Eliasza.
11. Pobił ledy Jehu wszytkié, któ
rzy byli zostali z domu Achábowégo w Jezráhelu, y wszytkié pány
iego, y znáiomé, y ofiárowniki, áž y
szczątka po nim nie zostało.
12. Y wstawszy przyiachał do Sá
máriiéy: á gdy przyszedł do domu
pástérzkiégo ná dródze,
13. Nálazl braćią Ochoziaszá kró
lá Judzkiego, y rzékl do nich: Cośćie wy zacz? Którzy odpowiedźieli:
Iesteśmy braćia Ochoziaszowi , á
przyszliśmy nawiedźić zdrowie sy

nów królewskich y synów królowéy.
14- Który rzekł: Poimayćie ie ży
we: któré gdy poimáli żywe, pości
nali ie u studnie podle domu, cztérdźieśći y dwu mężów, y nie zosta
wił z nich żadnego.
15. A odiáchawszy z onąd nalazł
Jonádáb syná Recháb idącego prze
ćiw sobie y błogosławił mu: y rzekł
do niego: Iestli serce twoie proste
iáko serce moie z sercem twoim?
Y rzókł Jonádáb: Iest. Ieśli, práwi,
iest, day rękę twoie. Który dał mu
rękę swoię. A on go wźiął ná wóz
do śiebie.
16. Y rzókł do niego: łódź zemną,
á ogladay zarzliwość moię o Páná.
A wźiąwszy go ná swóy wóz ,
17. Wiózł do Sámáriiéy. Y pobił
wszytkié,którzy byli zostali z Acháb
w Sámáriiéy aż do iednégo, według
słowa Pańskiego, któré mówił przez
Eliasza.
18. Zgromadźił tedy Jehu wszytek
lud, y rzékl do nich: Acháb chwalił
Báála mało, ále go ia wiecéy będę
chwalił.
19. Teraz tedy wszytkich proro
ków Báál, y wszytkich ministrów
iego, y wszytkich ofiárowników ie
go wzówćie do mnie: niech żadnego
nie będźie, któryby nie przyszedł:
bo ofiarę mam wielka Baalowi-.ko
gokolwiek nie będźie dostawało, nie
będźie żyw. A to Jehu czynił ná
zdradźie, áby wytraćił chwalcę Báálowé.
20. Y rzókł: Poświęććie dźień uroczysty Báálowi. Y wezwał,
21. T posłał ná wszytkié gránice
Izraelskie, y przyszli wszyscy mi
nistrowie Báál, nie został átti ieden
któryby nie przyszedł. Y weszli do
zboru Báálowégo, y napełnił sie dóm
Báálów od końca aż do końca.
22. Y Yzekł tym, którzy byli nád
szátámi: Wynieśćie száty wszytkim
ministrom Báálowym. Y wynieśli
im száty.
23. Y wszedszy Jehu y Jonádáb
syn Recháb do zboru Báálowégo,
rzókł chwalcóm Báálowym: Przepatrzćie á obaczćie, by tu snąć nie
był któ z wámi z sług Pańskich, ále
żeby tylko sami byli ministrowie
Baalowi.

KRÓLEWSKIE.
24- A ták weszli áby czynili ofiá
ry y całopalenia: á Jehu nagotował
był sobie przed zborem ośmdźieśiąt
mężów, y rzekł im: Ktokolwiek ućiecze z tych ludzi, któré ia przy
wiodę w ręce wászé, duszá iego bę
dźie zá dusze onego.
2Ó. Y stało sie, gdy sie skończyło
całopalenie, roskazał Jehu żołnie
rzom y hetmanom swym: Wnidźćie
á pobiyćie ie, niech żaden nie uy
dźie. Y pobili ie pászczéka miecza,
y wyrzućili żołnierze y hetmanowie:
Y szli do miástá zboru Báál,
26. Y wy nieśli bałwana ze zboru
Báál y spalili,
27. Y skruszyli go. Zbór též Baa
lów skaźili , y poczynili z niego
wyehody áž do dniá dźiśieyszćgo.
28. Wygładził tedy Jehu Baala z
Izráelá:
29 Wszakże od grzechów Joroboáma syná Nábát, który do grze
chu przyprawił Izráelá, nie odstą
pił, áni opuśćił ćielców złotych, któ
rzy byli w Bethel y w Dán.
5o. Y rzékl Pan do Jehu: Ponieważeś pilnie czynił co prawo było y po
dobało sie w oczach moich, y wszy
tko co było w sercu moim uczyni
łeś przećiwko domowi Acháb, sy
nowie twoi, áž do czwartego poko
lenia będą siedzieć ná stolicy Izra
el skiéy.
31. Lecz Jehu nie strzegł żeby
chodził w zakonie Páná Bogá Izráelowégo ze wszytkiégo sercá swe
go: bo nie odstąpił od grzechów Jerohoámá, który ku grzéchowi przy
wiódł Izráelá.
52. W oné dni począł Pan tęsknić
nád Izraelem: y poraził ie Házáel
we wszytkich granicach Izrael
skich.
35. Od Jordanu ku wschodniéy
stronie wszytkę ziemię Gáláád , y
Gád, y Ruben, y Mánásse, od Aroer,
który iest nád potokiem Amon, y
Gáláád, y Bazán.
54- A ostatek słów Jehu, y wszy
tko co czynił, y męstwo iego, áza to
nie iest napisano w księgach słów
dni królów Izraelskich?
55. Y zasnął Jehu z oycy swymi,
y pogrzébli go w Sámáriiéy: y kró
lował Joacház syn iego miásto nie
go-
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56. A dni których królował Jehu
nád Izraelem, dwadźieśćia y ośm lat
iest w Sámáriiéy.
ROZDZIAŁ

XI.

>1 tli dlid chcąc sdmd królować, zbi
ła syny królewskie, ale potym zd
sprawą Joiady hdpłdna zabita, d Joas
królem Judzkim postdnowion, kośćioł y obrazy Bddl bdłwdndpopsowdne.
1. Athália tedy mátká Ochoziaszowa, uyźrzawszy że syn iéy umarł,
powstała y pobiła wszytko naśienie
królewskie.
2. A wźiąwszy Jozábá córká kró
la Jorárná, śiostra Ochoziaszowá,
Joásá syná Ochoziaszowégo, ukra
dla go z pośrzodku synów królew
skich, któré zábiiano y mámke iego
z łożnice, y skryła go od oblicza Atháliiéy żeby go nie zabito.
5. Y był przy niéy sześć lat potáiemnie w domu Pańskim: Lecz Athalia królowała nád źiemią.
4- A śiódmego roku posłał Joiádá
y wźiąwszy rotmistrze y żołnierze
w wiódł do śiebie do kośćioła Pań
skiego, y uczynił z nimi przymierze:
á poprzyśiagszy ie w domu Pańskim,
ukazał im syná królewskiego,
5. Y przykazał im, mówiąc: Tá
iest mówá, która uczynić maćie.
6. Trzecia część was niechay wni
dźie wSábáth, a niech trzyma straż
domu królewskiego. A trzecia część
niechay bedźie u bramy Sur: á trzećia część u bramy, która iest zá mie
szkaniem tarczników: y będźiećie
strzédz straży domu Messa.
7. A dwie częśći z was wszytkich
wychodzących w Sábáth niechay
strzegą straży domu Pańskiégo, oko
ło królá.
8. Y obstąpićie go, maiąc bronie
w rękach waszych: á ktoby wszedł
do zagrodzenia kościelnego, niech
zábit będźie: y będźiećie przy królu
wchodzącym y wychodzącym.
9. Y uczynili rotmistrzowie wedle
wszytkiégo co im roskazał był ka
płan Joiádá: y. wźiąwszy każdy męże
swé, którzy wchódźili w Sábáth z
onymi którzy mieli odeyść wSábáth,
przyszli do Joiády kapłana.
10. Który im* dał oszczepy y orę-
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że królá Dawidá, któré były w domu Hdzáél król Syriyski chćiał obledz
Pańskim.
Jeruzálem, Joás król skarby kośćielne
11. Y stanęli każdy maiąc broni pobrawszy, dał mu, uby odciągnął
w ręce swéy, po práwéy stronic ko od miástá, potym zabit od służebni
śćioła, áž do lewéy strony ołtarza, ków, po nim został królem .Amasids.
y kośćioła, około króla.
1. Roku śiódmego Jehu królował
12. Y wywiódł syná królewskie
go, y włożył nań koronę y świade Joás, y czterdźieśći lat królował w
ctwo: y uczynili go królem y poma Jeruzálem, imię mátki iego Sebia z
zali: á kláskáiac rękoma, mówili: Bersábee.
Niech żyie król.
2. Y czynił Joás prawość przed
15. A Athália usłyszała głos ludu Pánem po wszytkié dni, przez któré
bieżącego, y wszedszy do gminu do go uczył Joiádá kapłan.
kośćioła Pańskiego,
3. Wszakże wyżyn nie odiał: bo
14- Uyźrzała królá stoiacégo ná ieszcze lud ofiarował, y zapalał ná
máiestacie według obyczáiu, y śpie wyżynach kadźidło.
waki y trąby blisko niego, y wszy
4- Y rzekł Joás do kapłanów.
tek lud źiemie weselący sie, y trą Wszytkié pieniądze świętych, któré
biący w trąby: y rozdarła odzienie wnieśione będą do kośćioła Pańskie
swé, y zawalała: Sprzyśiężenie, go od przechodzących, któré ofiáruia
sprzyśiężenić.
zá okup dusze, y któré dobrowolnie
15. Y roskazał Joiádá rotmistrzóm, y zdaniem sercá swego wnoszą do
którzy byli nád woyskiem y rzekł kośćioła Pańskiego:
im: Wywiedźcie ią z zagrodzenia
5. Niechay ie biorą kapłani według
kośćioła, á ktokolwiek póydźie zá porządku swego, á niech oprawuią
nią, niech mieczem zábit będźie. Bo budowanie kościelne, ieśli uyźrzą że
rzekł był kapłan: Niech nie będźie co poprawić potrzeba.
6. Aż do dwudźiestego tedy trzezabita w kościele Pańskim.
16. Y włożyli ná nie ręce, y ćiego roku królá Joásá, niepopráwypchnęli drogą gdźie konie chodzą, wowáli kapłani budowania kościel
nego.
podle pałacu, y tám ią zabito.
7. Y wezwał król Joás Joiády wiel
17. Uczynił tedy Joiádá przymie
rze między Pánem, á między kró kiego kapłana y kapłanów, mówiąc
lem, y między ludem: áby był ludem im: Czemu nie oprawuiećie budo
Pańskim, y między królem áludem. wania kośćielnógo? nie bierzćiesz
18. Y wszedł wszytek lud źiemie tedy więcey pieniędzy według porzą
do zboru Báál, y zepsowáli ołtarze dku wászégo, ále ie ná poprawę ko
iego, y obrazy duże pokruszyli: Má- śćioła oddayćie.
tháná też ofiárowniká Báál zabili
8. Y zakazano kapłanóm więcey
przed ołtarzem. Y postawił kapłan brać pieniędzy od ludu, y popráwować budowania domowego.
straż w domu Pańskim.
9. Y wźiął Joiádá nawyższy ka
19. Y wźiął rotmistrze y poczty
Cerethy y Phelety,y wszytek lud źie płan skarbną skrzynię iednę,y uczy
mie, y prowadźili króla z domu Pań nił ná wierzchu dźiurę, y postawił
skiego: y przyszli drógą bramy tar ią przy ołtarzu po práwéy stronie
czników ná pałac, y śiadł ná stolicy wchodzących do domu Pańskiego, y
kładli w nię kapłani, którzy strzegli
królewskiéy.
20. Y weselił sie wszytek lud źie drzwi , wszytkié pieniądze , któré
mie, y miásto sie uspokoiło: á Athá przynoszono do kośćioła Pańskiego.
10. A gdy widźieli zbytnie pienią
lia zabitá iest mieczem w domu kró
dze w skrzyni, przychodźił pisarz
lewskim.
21. A śiedm lat było Joásowi, gdy królewski , y nawyższy kapłan, y
wysypowáli y liczyli pieniądze, któ
począł królować
ré sie naydowały w domu Pańskim.
ROZDZIAŁ XII.
11. Y dawali ie pod liczba, y pod
Joás ná oprawę kośćioła Pańskiego wagą w rękę tych, którzy byli prze
puśćił kapłanom pieniądze ofiarne, łożeni nád murarz mi domu Pańskie-
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go: którzy ie wydawali ná ćieśle y
murarze tym, którzy robili w domu
Tańskim,
12. Y którzy budowania opráwowáli, y na té którzy kamienie łamáli, y áby kupowali drzewo, y ka
mienie, któré łamano, ták żeby sie
wykonała popráwá domu Tańskiego
we wszytkim co nakładu potrzebo
wało ná obwarowanie domu,
13. Wszákže nie sprawowano z
tychże pieniędzy naczynia do wody
do kośćioła Pańskiego, y widełek, y
kadźidlnic, y trąb, y wszelkiego na
czynia złotego y srebrnego z pienię
dzy, któré wnoszono do kośćioła
Tańskiego.
14. Tym bowiém, którzy robili,
dawano ie áby opráwowány był ko
ściół Pański:
15. Y nie słuchano liczby tych
ludzi, którzy brali pieniądze, áby ie
rzemieślnikom rozdawali, ále ná
wiarę nimi szafowali.
16. Lecz pieniędzy zá występ, y
pieniędzy zá grzechy nie wnośili do
kośćioła Páiiskiégo, bo były kapłań
skie.
■ 17. Przyciągnął tedy llázáel król
Syriyski, y dobywał Geth, y wźiął
ji: y» obróćił twarz swą áby Ciągnął
do Jeruzalem,
18. Przełóż wźiął Joás król Judzki
wszytkié rzeczy poświęcone, któré
byli poświęćili Jožáphát, y Jorám ,
y Ochoziasz oycowie iego królo
wie Judscy, y któré był sám ofiárował: y wszytko srébro, któré sie
nńlóść mogło w skárbiéch kośćio
ła Pańskiego, y w pałacu króle
wskim: y posłał llázáelowi królo
wi Syriyskiému, y odciągnął od Je
ruzalem,
ig. A ostatek mów Joás y wszy
tko co uczynił, izali to nie napisano
iest w księgach słów dni królów
Judzkich?
20. Y powstali słudzy iego , y
sprzysięgli sie miedzy sobą y zabili
Joás w domu Mello ná stępowaniu
do Sellá.
21, Abówiém Josáchár syn Semááth y Josábád syn Sortiet słudzy
iego, zabili go, y umarł: y pogrzebli
go z oycy iego w mieśćie Dawido
wym: y królował Ainásiás syn iego
miásto niego,
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XIII.

Joachdz król Izraelski prze złośći
swe z dopuszczenia Hożego utrapion
był od króla Sy riyskićgo, po nim
królował Jods. Ten przyszedł do
Elizeusza chorego, kazdł mu prorok
strzelać, tamże mil to W' łof ono,śmierć
Elizeuszoivd, po śmierci wskrzesił
umarłego.

1. Roku dwudźi63tógo trzećiógo
Joásá syná Ochoziaszá królá Ju
dzkiego, królował Joácház syn Jehu
nad Lzráelein w Sámáriiéy śiedinnaśćie lat.
2. Y czynił złość przed Pánem,
y náíládowal grzechów Jeroboámá
syná Nábát, który ku grzechowi
przywiódł Lztáelá, y nie odstąpił od
nich.
3. Y rozgniewała sie zapalczywość
Páúská ná Izráelá, y dał ie w ręce
Házáelá królá Syriyskiego, y w ręce
Benádád syná Házáelowégo po wszy
tkié dni.
4- A Joácház modlił sie obliczu
ráiískiému: y-wysłuchał go Pan:
bo widział ućiśnienió Izráelá, że ie
był starł król Syriyski:
5. Y dał Pan Izraelowi zháwiéielá, y wybáwion iest z ręki króla
Syriyskiégo: y mieszkali synowie
Izraelscy w przybytkach swoich iá
ko wczorá y dźiś trzeci dźień,
6. Wszakże nie odstąpili od grze
chów domu Jeroboámowégo, któty
przyprawił ku grzechowi Izráelá,
ále w nich chodźili: bo y gay został
w Sámáriiéy.
7. Y nie zostałoIoácházowi z ludu
iedno pięćdziesiąt iézdnych, á dźie
śięć wozów, y dźieśięć tyśięcy pie
szych: bo ie był wytraćił król Syriy
ski ť y obróćił był iáko proch we
młoćbie boiowiská,
8. A ostatek mów Joácház * y
wszytko co czynił y męstwo iego,
izali to nie napisano iest w księgach
mów dni królów Izraelskich?
g. Y zasnął Joácház z oycy swy
mi, y pogrzebli go w Sámáriiéy: y
królował Jpás syn iego miásto nie*
goJ
4
io. Roku trzydziestego y siódme
go Joásá króla Judzkiego kfólowat
Joás syn Joácházow nád Izraelem
w Sámáriiéy szesnaśćie lat,
2-5
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11. Y czynił złość przed oczyiná
Pańskimi: nie odstąpił od wszytkich
grzechów Jeroboámá syná Nábát ,
klóry ku grzeszeniu przywiódł Izráelá, ále chodził w nich.
12. A ostatek mów Joásowych,y
wszytko co czynił, y męstwo iego,
iáko walczył przećiw Aináziaszowi
królowi Judzkiemu, ázaž tego nie
napisano w księgach mów dni kró
lów Izraelskich?
13. Y zasnął Joás z oycy swymi:
á Jeroboám siadł ná stolicy iego.
Lecz Joás pogrzebion iest w Sámá
riiéy z królmi Izraelskimi.
14- A Elizeusz chorował niemocą,
którą též umarł: y ziachał do niego
Joás król Izraelski, y płakał przed
nim, y mówił: Oycze móy, oycze
móy, wozie Izraelski, y woźnico ie
go.
15. Y rzćkł mu Elizeusz: Przy
nieś łuk y strzały. A gdy przyniósł
do niego łuk y strzały,
16. Rzékl do królá Izraelskiego:
Włóż rękę twoię ná łuk. A gdy on
włożył rękę swoię, położył Elizeusz
ręce swé ná rakach królewskich,
17. Y rzek): Otwórz okno wscho
dnie. A gdy otworzył, rzćkł Elize
usz: Wystrzel strzałę. Y wystrzelił.
Y rzćkł Elizeusz: Strzała zbawienia
Pańskiego,y strzała zbawienia prze
ćiw Syriiéy: y porazisz Syriią w Aphek, aż ią wyniszczysz.
18. Y rzekł: Weźmi strzały. Któ
ry gdy wźiął, zaśię mu rzékl: Uderz
strzałą ziemię. A gdy uderzył trzy
kroć y stanął:
ig. Rozgniewał sie mąż Boży nań,
y rzćkł: Byś był uderzył pięć ábo
sześć ábo śiedm kroć, poraźił byś był
Syriią aż do zniszczenia: ále teraz
trzy kroć tylko ią porazisz.
20. Umarł tedy Elizeusz, y po
grzebion iest. A łotrzykowie z Moáb
wiecháli w źiemie tegóż roku.
21. A nieklórzy pogrzebuiąc czło
wieka, uyźrzeli łotrzyki, y wrzućili
trupa do grobu Elizeuszowégo. Któ
ry sie skoro dotknął kośći Elizeuszowych, ożył człowiek, y stanął ná
nogi swoię.
22. Házáel tedy król Syriyski udręczył Izráelá po wszytkié dniJoácházowé.

y nawróćił sie ku nim, dla przymie
rza swrego, które miał z Abraha
mem, y Izaakiem, y Jákobem: y nie
chćiał ich wytracić, áni do końca
odrzucić áž do tego czásu.
24. A Házáel król Syriy ski umarł,
y królował Benádád syn iego miásto
niego.
25. A Joás syn Joácházow wźiął
miástá z ręki Benádádá syná Ilázáelowégo, któré był pobrał z ręki Joácházá oycá iego, práwem woiennym: po trzy kroć go poraźił Joás,
y przywrócił miástá Izraelowi.

ROZDZIAŁ XIV.
odmaziasz król Judzki odźićrzal
zwyćiestwo nad inemi nieprzyiaćio
ły, ale potym dla pychy iego potepał go król Izraelski Joas, o śmierći
obudwu, o syniech ich, którzy po
nich królowali,

1. Roku wtórégo Joásá syná Joácházowégo królá Izraelskiego, kró
lował Amáziasz syn Joásá królá
Judzkiego.
2. Pięć á dwadźieśćia lat mu było
gdy począł królować, á dwadźieśćia
y dziewięć lat królował w Jeruza
lem: imię mátki iego Joádán z Je
ruzalem.
3. Y czynił prńwóść przed rá
nem, wszakże nie iáko Dawid oćiec
iego. Wedle wszytkiégo co czynił
Joás oćiec iego czynił:
4. Iedno to tylko, że wyżyn nie
zniósł: bo ieszcze lud ofiarował y
palił kadźidło ná wyżynach.
5. A gdy otrzymał królestwo,
potraćił sługi swé, którzy byli za
mordowali królá oycá iego:
6. Lecz synów onych, którzy byli
zabili, nie pobił, według onego co
napisano w księgach zakonu Moyzeszowégo, iáko przykazał Pan mó
wiąc: Nie pomrą oycowie zá syny,
áni synowie pomrą záoyce: ále ka
żdy w grzechu swym umrze.
7. Ten poraźił Edom w dolinie
żup solnych dźieśięć tyśięcy, y wźiął
skále ná woynie, y nazwał imię iéy
Jektehel aż do dniá dźiśieyszćgo.
8. Posłał tedy Amáziasz posły do
Joásá syná Joácházá syná Jehu, kró
lá Izraelskiégo mówiąc: Trzyićdź
20. Y zmiłował sie Pan nád nimi, á oglądaymy sie.
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9. Y odeslal Joás król Izráelski do Azáriaszá, który miał sżesnaśćie lat/
Amáziaszá królá Judzkiego, mó y uczynili go królem miásto oycá '
wiąc: Oset Libanu posłał do cedru iego Amáziaszá.
22. Ten zbudował Aeláth, y przyktóry iest ná Libanie, mówiąc: Dáy
córkę twoię synowi memu zá żonę. wróćił ji do Judy, gdy zasnął król z
Y przeszły zwierzęta lesné, któré są oycy swymi.
25. Roku piętnastego Amáziaszá
ná Libanie y podeptały oset.
10. Poraźiwszy przemogłeś Edom syná Joásowego królá Judzkiego,
y podniosło ćię serce twoie: prze- królował Jeroboám syn Joásá królá
staway ná słowie, á śiedź w domu Izraelskiego w Sámáriiéy, czterdzie
twoim: czemu zlé wyzywasz, abyś ści lat y ieden.
upadł ty y Judás z tobą?
24. Y czynił złe przed Pánem. Nie
11. Y nie usłuchał Ámáziasz: Y odstąpił od wszytkich grzechów Jewyćiągnął Joás król Izráelski , y roboámá syná Nábát, który o grzéch
oglądali sie, on y Ámáziasz król Ju przyprawił Izráelá.
dzki w Bethsámes miasteczku Ju
25. Ten przywrócił granice Izráedzkim.
lowé od weszćia do Eináth, aż do
12. Y porażon iest Judá przed I- morzá pustynie, wTedług mowy Pá
zráelem, y ućiekli każdy do przyby ná Bogá Izráelowégo, którą mówił
tku swego.
przez sługę s-wegoJonásá synáAmá13. Lecz Amaziaszą królá Ju thy proroka, który był z Geth, któ
dzkiego syná Joásá syná Ochozia- ry iest w Opher.
szowégo poymał Joás król Izráelski
26. Widział bowiem Pan utrapie
w Bethsámes, y przywiódł go do Je nie Izráelowé zbytnie gorzkie, á iż
ruzalem: y przełamał mur Jerozoli wyniszczeni l>yłi áz do zámkniomski od bramy Ephráim, aż do bra nych w ciemnicy y ostatecznych, á
my naroznéy, ná cztéry stá łokiet. nie było, któryby dopomógł Izrae
14. Y pobrał -wszytko złoto y sre lowi.
bro, y wszytkie naczynia, któré sie
27. Ani mówił Pan żeby miał wy
nálázly w domu Pańskim y w skár- gładzić imię Izráelowé z podńiebia,
biéch królewskich, y ludzie w za ále ie wybawił przez rękę Jeroboákładzie, y wróćił sie do Sámáryiéy. má syná Joásowego.
15. A ostatek słów Joás któré czy
28. A ostatek mow Jeroboámonił y męstwo iego, którym walczył wych, y wszytko co czynił, y mę
przećiw Amáziaszowi królowi Ju stwo iego, którjm walczył, y iáko
dzkiemu izali to nie napisano iest
rzywrróćił Damaszek y Emáth do
w kśięgach mów dni królów Ju
udy w Izraelů, áza to nie iest ná- '
dzkich ?
Iiisano w kśięgach mow dni królów
16. Y zasnął Joás z oycy swymi,
zráelskich?
y pogrzebion iest w Sámáryiéy z
29. Y zasnął Jeroboám z oycy
królmi Izraelskimi: y królował Je swymi królmi Izraelskimi, á miásto
roboám syn iego miásto niego.
niego królował Zachariasz syn iego.
17. A żył Ámáziasz syn Joásów
król Judzki, potym iáko umarł Joás
ROZDZIAŁ XV.
syn Joáchásá królá Izraelskiego pięPo ^.zdriaszu trędowatym Królo
tnaśćie lat.
wa/ Jodthan ndd Juda, d w tym cza
18. A ostatek mów Amáziaszo- sie było wiele królów Izrdelskich, któ
wych, áza to nie napisano iest w
rym .Assyriyscy poodeymowdli iviéle
kśięgach mów dni królów Judzkich? miast. Á królestivo Judzkie dostalo
19. Y stało sie nań sprzyśiężenió
sie ^4.chdsowi.
w Jeruzálem: ále on ućiekł do Láchis. Y posłali zá nim do Láchis, y
1. Roku dwudziestégo y siódmétám go zabili
go Jeroboáiná królá Izraelskiego
20. Y odwieziono go ná koniéch królował Azáriasz syn Amáziaszá
y pogrzebion iest w Jeruzalem z oy królá Judzkiego.
cy swymi w mieście Dawidowym.
2. Szesnaśćie mu lat bylo gdy po
21. A lud Judzki wszytek wźiął czął królować, á pięćdziesiąt v dw ie
25*
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lećie królował w Jeruzalem: imię psę y wszytkié co w niéy byli, y
granice iéy od Thersá, niechćeli mu
mátki iego Jechelia z Jeruzalem.
5. Y czynił co sie podobało przed bowiem otworzyć: y pobił wszytkié
Panem, wedle wszytkiégo co czynił brzemienne iéy, y porozcinał ie.
17. Roku trzydźiestego y dźiewiąAmáziasz oćiec iego.
4- Wszakże wyżyn nie rozwalił: tégo Azáriaszá królá Judzkiego kró
ieszcze lud ofiarował y palił kadzi lował Mánáhem syn Gády nád Izra
elem dźieśięć lat w Sámáryiéy.
dło ná wyżynach.
5. A Pan zaraził królá,-y był trę
18. Y czynił złość przed Pánem,
dowatym aż do dniá śmierći swéy, nie odstąpił od grzechów Jeroboámá
y mieszkał w domu wolnym osobno, syná Nábát, który ku grzeszeniu
á Joáthán syn królewski rządził pa przywiódł Izráelá po wszytkié dni
łacem, y sądźił lud źiemie.
iego.
6. A ostatek mów Azáriaszá y
19. Trzyieżdżał Phul król Assywszytko co czynił, áza to nie na riyski w źiemie, á Mánáhem dawał
pisano iest w księgach słów dni kró Ph ulowi tyśiąc talentów srébrá, áby
lów Judzkich?
mu był ná pomocy á umocnił kró
7. Y zasnął Azáriasz z oycy swy lestwo iego.
mi, y pogrzebli go z przodki iego w
20. Y nakazał Mánáhem srebro
mieście Dawidowym, y królował Izraelowi , ná wszytkié możne y
Joáthán syn iego miásto niego.
bogáté, áby dał królowi Assyriyskié8. Roku trzydźiestego y óśmego mu, pięćdźieśiąt syklów srébrá ná
Azáriaszá królá Judzkiego królował każdego, y wróćił sie król AssyriyZácháriasz syn Jeroboámów nád I- ski, y nie mieszkał w źiemi.
zráelem w Sámáriiéy sześć miesięcy:
21. A ostatek mów Mánáhem y
g. A czynił złość przed Tanem, wszytko ęo czynił, ázaz to nie iest
iáko czyniáli oycowie iego, nie od napisano w kśięgach mów dni kró
stąpił od grzechów Jeroboámá syná lów Izraelskich?
Nábát, który wprawił w grzéch I22. Y zasnął Mánáhem z oycy
zráelá.
swymi: y królował Pliáceiá syn ie
10. Y sprzyśiągł sie przećiw ie go miásto niego.
mu Sellum syn Jábes: y ranił go
25. Roku piećdźieśiatego Azária
iáwnie y zamordował, y królował szá królá Judzkiego, królował Phámiásto niego.
ceiá syn Mánáhem nád Izraelem w
11. A ostatek słów Zachariasza, Sámáriiéy dwie lećie:
ázaz to nie iest napisano w kśięgach
24. Y czynił co było złe przed Pá
' mów dni królów Izraelskich?
nem: nie odstąpił od grzechów Je
12. Tá iest mowá Pánská, którą roboámá syná Nábál, który ku grze
mówił do Jehu, mówiąc: Synowie szeniu przywiódł Izráelá.
twoi aż do czwartego pokolenia bę
25. Y sprzyśiągł sie nań Phácee
dą śiedźieć ná stolicy lzráelskiéy: Y syn Romeliasza, hetman iego, y ra
stało sie ták.
nił go w Sámáriiéy ná wieży domu
15. Sellum syn Jábes królował królewskiego, przy Argob y przy
roku trzydźiestego y dźiewiątego A- Arie, y z nim pięćdźieśiąt mężów
záriaszá królá Judzkiego: á królował z synów Gáláádczyków, y zamordo
ieden mieśiąc w Sámáriiéy.
wał go, y królował miásto niego.
14- Y przyćiągnął Mánáhem syn
26. A ostatek mów Pháceiá, y
Gády z Thersá: ywiáchaldo Sámá wszytko co czynił, i zali to nie na
riiéy, y ranił Sellum syná Jábes w pisano iest w kśiegaclj. mów dni
Sámáriiéy, y zamordował go, y kró królów Izraelskich i’
lował miásto niego.
27. Roku piećdźieśiatego y wtóré
15. A ostatek słów Sellum y sprzy- go Azáriaszá królá Judzkiego kró
śiężenie iego przez któré uczynił lował Phácee syn Romeliaszów nád
zasadzkę, i zali to nie napisano iest Izraelem w Sámáriiéy dwadźieśćia
w kśięgach mów dni królów Izrael lat.
skich?
28. A czynił co było złe przed
16. Tedy Mánáhem poraźił Thá- Pánem, nie odstąpił od grzechów
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Jeroboámá syná Nábát, który o
grzéch przyprawił Izráelá.
29. Zá dni Pháceaszá królá Izrael
skiego przyciągnął Thegláthphálázár król Assyriyski, y wźiął Aion,
y Abel dóm Šláách, y Jánoe, y Kedes, y Asor, y Gáláád, y Galilea y
wszytkę źiemie Neplitáli: y przeniósł
ie do Assyriiéy.
5o. A Osee syn Ele sprzysiągł sie
y zasadzkę uczynił ná Phácee syná
Romeliaszá, y uśiekł go y zabił: y
królował miásto niego dwudziestego
roku Joáthárná syná Oziaszowégo.
31. A ostatek mów Phácee, y
wszytko co czynił, azaż to nie na
pisano iest w księgach mów dni
królów Izraelskich?
52. Roku wtórégo Phácee syná
Romeliaszá królá Izraelskiego, kró
lował Joátliám syn Uziaszá królá
Judzkiego.
53. Dwadźieśćia y pięć lat miał
gdy począł królować, á szesnaśćie
lat królował w Jeruzalem : imię ma
tki iego Jerusá cofka Sádok.
54. Y czynił co sie podobało przed
Pánem: wedle wszytkiégo, co był
uczynił Oziasz oćiec iego, czynił.
55. Wszákže wyżyn nie zniósł:
ieszcze lud ofiarował y palił kadze
nie ná -wyżynach: ten zbudował bra
mę domu Pańskiego nawyższą.
56. A ostatek mów Joátliám, y
wszytko co czynił, áza to nie iest
napisano w kśięgach słów dni kró
lów Judzkich?
67. W oné dni począł Pan nasy
łać ná Judę Rázin królá Syriyskiégo,
y Phácee syná Romeliaszowégo.
58. Y zasnął Joáthám z oycy swy
mi, y pogrzebion iest z nimi w mie
ście Dawidá oycá swego, y królo
wał Acház syn iego miásto niego.
ROZDZIAŁ

XVI.

Acház król Judzki syna swégo
bałwanom poświećił, sprzysiągł sie
z królem Assyriyskim, zbudował oł
tarz bdłwdński, y ofiarował nd nim,
naczynie z domu Božégo przestdwił
indzie, umarł, dpo nim cnotliwy syn
iégo Ezechiasz królował.
1. Roku siedmnastégo Phácee sy
ná Romeliaszá królował Acház syn
Joáthám króla Judzkiego.
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2. Dwadźieśćia lat było Acliázowi gdy począł królować, á szesna
śćie lat królował w Jeruzalem. Nie
czynił co sie podobało przed oczy
ma Páná Bogá iego, iáko Dawid
oćiec iego.
3. Ale chodźił drogą królów Izra
elskich: nád to y syná swego poświęćił, przenosząć przez ogień, we
dług bałwanów pogańskich: któré
rozprószył Pan przed synini Izrael
skimi.
4. Ofiarował též ofiáry y kadził
ná wyżynach , y ná pagórkach , y
pod każdym drzewem galęźistym.
5. Tedy przyciągnął Rázin król
Syriyski y Phácee syn Romeliaszá
król Izraelski do Jeruzalem ná woy
nę: á gdy obiegli Acházá, niemogli
go przemóc.
6. Czásu onégo przywrócił Rázin
król Syriyski Ailę ku Syriiéy, y wy
gnał Zydy z Aile: y przyszli ldumczycy do Aile , y mieszkali tám
áž po dźiś dźień.
7. A Acház wyprawił posły do
Thegláthphálásárá królá Assyriyskiégo, mówiąc: lam iest sługa twóy
y syn twóy: przyiédž á wybaw mię
z ręki królá Syriyskiégo, y z reki
królá Izraelskiego, którzy powstali
przećiwko mnie.
8. A zebrawszy srebro y złoto,
któré sie mogło naleźć w domu Pań
skim y w skarbie królewskim, po
słał królowi Assyriyskiému dáry.
9. Który też zezwolił ná wolą ie
go : bo przyciągnął król Assyriyski
do Damaszku, y zburzył ji: y prze
niósł obywatele iego do Cyreny á
Ráziná zabił.
10 Y iachał król Acház przećiw
Theglátháphálásárowi królowi As
syriyskiému do Damaszku. A gdy
uyźrzał ołtarz w Damaszku, posłał
król Acház do Uriaszá kapłana wizerunk iego, y wyobrażenie według
wszelkiéy roboty iego.
11. Y zbudował Uriasz kapłan
ołtarz wedle wszytkiégo co był ro
skazał król Acház z Dámászku, ták
uczynił kapłan Uriasz áž przyiáchał król Acház z Damaszku.
12. A gdy przyiacbał król z Da
maszku, uyźrzał ołtarz, y uczynił
mu poczciwość: y wstąpił y ofiaro
wał całopalenia y ofiarę swą,
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13. Y ofiarował mokré ofiary, y
4- A gdy król Assyriyski doznał
•wylał kréw ofiar zapokóynych, któ Ozee że chcąc sie wybić, poslal po
ré był ofiarował ná ołtarzu.
sly do Suá królá Aegyptskiégo, áby
14. A ołtarz miedziany, który był nie dawał dáni królowi Assyriyskiéprzed Pánem przeniósł z oblicza ko inu, iáko był zwykł ná káždy rok,
ścioła y z mieyscá ołtarza, y z miey obiegł go y związanego wsadźił do
scá kośćioła Pańskiego: á postawił więźienia.
ji przy boku ołtarza na północy.
5. Y zieźdźił wszytkę źiemię iego:
15. Przykazał též król Acház U- y przyiáchawszy doSámáriiéy obiegł
riaszowi kapłanowi, mówiąc: Ná ji przez trzy látá.
wielkim ołtarzu ofiáruy całopalenie
6. Adźiewiątego roku Osee, wźiął
záránné, y ofiarę wieczorną: y cało król Assyriyski Samaria, y przeniósł
palenie królewskie, y ofiarę iego, y Izráelá do Assyriyczyków : y posácałopalenie wszégo ludu ziemie, y dźił ie w Hálá y w Hábor nád rzeką
ofiary ich, y mokré ofiary ich: y Gozán, w mieśćiech Medskich.
wszelką kréw całopalenia, y wszel
7. Stało sie bowiem gdy zgrzeszyli
ka kréw ofiáry ná nim wylewać bę synowie lzráelowi Pánu Bogu swé
dźiesz: lecz ołtarz miedziany będźie mu , który ie był wywiódł z źiemie
gotowy ná wolą moię.
Aégyptskiéy z ręki Tharaona królá
16. Uczynił tedy Uriasz kapłan Aegyptskiégo, chwalili bogi cudze,
wedle wszytkiego co król Acház
8. Y chodźili według obyczáiu na
był roskazał.
rodów, któré wytraćił Pan przed
17. Y odiął król Acház podstawki oczymá synów Izráelowych, y kró
ryté y umywalnią, która ná nich by lów Izraelskich, że także byli uczy
lá, y morze złożył z wołów miedźia- nili.
nych, ná których stało, á postawił
9. Y obraźili synowie lzráelowi
ná tle kamieniem położonym.
słowy niepráwémi Páná Bogá swe
18. Musách též sábátna, którą był go: y nábudowáli sobie wyżyn we
sprawił w kościele: y wchód króle wszytkich mieśćióch swoich, od
wski zewnątrz, obróćił w kościół wieże stróżów aż do miástá obron
Pański dla królá Assyriyskiégo.
nego.
19. A ostatek słów Acház, któré
10. Y náczynili sobie słupów, y
czynił, áza to nie napisano iest w gáiów ná wrszelkim pagórku wyso
kśięgach mów dni królów Judzkich? kim, y pod wszelkim drzewem gáio20. Y zasnął Acház z oycy swymi,
y pogrzebion iest z nimi w mieśćie
11. Y palili kadzenie tám ná ołta
Dawidowym, á Ezechiasz syn iego rzach obyczáiem narodów, któré
królował miásto niego.
był przeniósł Pan od oblicza ich: y
czynili co nagorszé słowa drażniąc
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Páná.
12. Y służyli plugastwom, o któ
Sdlmdndzdr pochodźiwszy króla
rych
im Pan przykazał, áby nie czy
Ozee Izraelskiego, zagnał lud Izrael
ski do źiemie .Assyriyskiey w niewola, nili słowa tego.
13. Y oświadczył sie Pan w Izrae
d źiemię ich swym ludem osddźif,
które lwi mordowali, y posłań im lu y w Judźie przez rękę wszytkich
ksiądz Izraelski, aby ie uczył zakonu proroków y widzących, mówiąc;
Nawróćcie sie od dróg waszych bá
Bożego.
rzo złych, á strzeżcie przykazań mo
1. Roku dwunastego Acházá królá ich y ceremoniy według wszytkiego
Judzkiego, królował Ozee syn Elá w zakonu, którym przykazał oycóm
Sámáriiéy nádIzraelem dźiewięć lát. wászym: y iákóm posłał do was w
2. Y czynił złe przed Pánem: ále ręce sług moich proroków.
nie iáko królowie Izraelscy, którzy
14- Którzy niesłuchali,ále zátwárprzed nim byli.
dźiłi krzczycę swoię, wedle krzczy3. Ná tego przyćiągnął Sálmáná- ce oyców swoich, którzy niechćieli
zár, król Assyriyski, y stal sie Ozee bydź posłuszni Pánu Bogu swemu.
niewolnikiem iego,y oddawał m u dań.
i5. Y odrzucili práwá iego, ý przy
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mierze, które uczynił z oycy ich, y
oświadczania, którémi oświadczył
ie: y poszli zá nikczemnośćiami, y
nikczemnie sie sprawowali: y na
śladowali narodów, któtzy byli około
nich, o których przykazał im był
Tan, áby nie czynili iáko y oni czy
nili.
16. Y opuśćili wszytkié przykaza
nia Páná Bogá swego, y uczynili so
bie litych dwu ćielców, y gáie, y kła
niali sie wszytkiému woysku nie
bieskiemu: y służyli Báálowi,
17. Y poświącali syny swé y
córki swé przez ogień: y bawili sie
wieszczbami y wróżkami: y wydali
sie áby czynili złość przed Pánem,
áby go drażnili.
18. Y rozgniewał sie Pan bárzo ná
Izráelá, y zniósł ie od oblicza swe
go, y nie zostało iedno tylko poko
lenie Judá.
ig. Ale áni sam Judá nie strzegł
przykazania Páná Bogá swego, ále
chodził w błedźiech Izraelskich,
któré był uczynił.
20. Y odrzućił Pan wszytko na
sienie Izráelowé, y utrapił ie, y po
dał ie w ręce łupieżców, áž ie odrzu
ćił od oblicza swego:
21. Iuż od onégo czásu, którégo
sie oderwał Izrael od domu Dawido
wego, y postanowili sobie królá Jeroboáin syná Nábátowégo: Jeroboám
bowiem oddźielił Izraela od Páná, y
przywiódł ie do grzechu wielkiego.
22. Y chodzili synowie Izraelowi
we wszytkich grzechach Jeroboám owych, któré czynił: á nie odstą
pili od nich,
23. Aż Pan zniósł Izráelá od obli
cza swego, iáko był powiedźiał w
řece wszytkich sług swoich proro
ków, y przenieśion iest Izrael z źie
mie swéy do Assyriiéy, áž do dniá
tego.
24. A król Assyriyski nawiódł lu
dzi z Babylonu,y z Kuthy, y z Awei,
y z Emáthu, y z Sephárwáiiná: y
osadźił ie w mieśćióch Sámáriyskich
miásto synów Izraelskich: którzy
posiedli Samarią y mieszkali w mieśćiech iéy.
25. A gdy tám ięli mieszkać, nie
bali sie Páná: y przepuśćił ná nie
Pan lwy, którzy ie zábiiáli.
26. Y dano znać królowi Assyriy-

skiému, y rzeczono: Narody któreś
przeprowadził y posadził w mie
śćióch Sámáriyskich, nie umieią
praw Bogá źiemie, y przepuśćił Pan
ná nie lwy, á oto ie morduią, przeto
iż nie umieią chwały Bogá źiemie.
27. Y roskazał. król Assyriyski,
mówiąc: Zawiedźćie tám iednégo z
kapłanów któróśćie ztámtad wię
źniami przywiedli, á niech idźie y
mieszka z nimi, y nauczy ich praw
Bogá źiemie.
28. Gdy tedy przyszedł ieden z
tych kapłanów, którzy byli w nie
wolą zágnáni z Sámáriiéy, mieszkał
w Bethel, y nauczał ie iáko mieli
chwalić Páná.
29. Y każdy naród uczynił sobie
Bogá swego: y postawili ie w zbo
rach wysokich, któré byli pobudo
wali Sámáritowie, naród y naród w
mieśćióch swych, w których mie
szkali.
30. Mężowrie bowiem Babylońscy
uczynili Sochoth Benoth: á mężo
wie Chutscy uczynili Nergelá: á mę
żowie z Emáthu uczynili Asimá.
31. Zaś Heweiánie uczynili Nebáházá y Thártbáká. A ći którzy byli
z Sephárwáiiná palili syny swoię w
ogniu, Adrámelechowi y Anámelechowi bogóm Sephárwáimskim,
32. A przecie chwalili Páná: Y
uczynili z napodleyszych kaplany
wyżyn, y postanowili ie we zborzech
wysokich.
53. Y gdy Páná chwalili, bogóm
též swoim służyli według obyczáiu
narodów, z których ie przenieśiono
do Sámáriiéy:
54- Aż po dźiś dźień trzymaią sie
obyczaiu starego: nie boią sie Páná,
áni strzegą ceremoniy iego, sądów,
y zakonu, y roskazánia, któré był
przykazał Pan synóm Jákoba, któ
rego nazwał Izraelem:
55. Y postanowił był z nimi przy
mierze, y roskazał im, rzekąc: Nie
bóyćie sie bogówr cudzych, y nie kłaniayćie sie im, áni ich chwalcie, y
nie ofiaruyćie im,
36. Ale Páná Bogá waszego, który
was wywiódł z źiemie Aegyptskióy
w mocy wielkiéy, y w ramieniu wyćiągnionym, tego sie bóyćie, y iemu
sie kłaniayćie, y iemu ofiaruyćie.
37. Ceremoniy též y sądów, y zá-
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konu, y przykazania któré wam na
pisał, strzeżcie, abyśćie czynili po
wszytkié dni: á bogów sie cudzych
nie bóyćie.
38. Y przymierza któré uczynił z
wámi, nie zapominayćie: áni chwalćie cudzych bogów,
3g. Ale Páná Bogá wászégo sie
bóyćie, á on was wyrwie z ręki wszytkich nieprzyiaćiół waszych.
40. Lecz oni nie słuchali: ále we
dług obyczáiu swego dawnego dzia
łali,
41. Byli tedy oni narodowie bojący
sie w prawdzie Táná, w szákže przećię y bałwanom swym służący: ho
y synowie ich y wnukowie,iáko czy
nili oycowie ich, tak czynią y po
dźiś dźień,

7. Zkad y Pan był z nim, y we
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drze sie sprawował. Wybił sie též z
mocy królowi Assyriy skiému, y nie
służył mu.
8. Ten poraźił Philisthyny aż do
Gázy, y wszytkié gránice ich, od
wieże stróżów áz do miástá obron
nego.
g. Roku czwartégo królá Ezechia
sza, który był rok śiódmy Ozeesyná
Elá królá Izraelskiego, przyćiagnał
Sáljnánásár król Assyriyski do Sájnáryiéy, y doby wał ji, y wźiął.
10. Bo po trzech lećićch, roku szó
stego Ezechiasza, to iest roku dzie
wiątego Ozee królá Izraelskiego,
wźięto Sámárya,
11. Y przeniósł król Assyriyski
Izráelá do Assyriyczyków, y posádźił ie w Hálá y w Habor rzekach
Gozán, w mieśćióch Medskich:
12. Bo nie słuchali głosu Tána
Boga swego,áleprzestąpili przymie
rze iego; wszytkiégo co roskazał
Moyzesz sługa Fański, nie słuchali
áni czynili.
13. Roku czternastego królá Eze
chiasza przyćiagnał Sennácherib
król Assyriyski ná wszytkié miástá
Judy obronne: y wźiął ie.
14. Tedy posłał Ezechiasz król
Judski posły do królá Assy riyskiego
dej Láchis mówiąc: Zgrzeszyłem,
odstąp odemnie: á wszytko co ná
mię włożysz, poniosę. A ták w łożył
król Assyriyski ná Ezechiasza królá
Judskiégo trzysta talentów srébrá, y
trzydźieśći talentów złota.
15. Y dał Ezechiasz wszy tko sre
bro, które sie nalazło w domu Pań
skim, y w skárbiéch królewskich.
16. Ná ten czás złamał Ezechiasz
drzwi kośćioła Pańskiego, y blachy
złote, które był sam przybił y dał ie
królowi Assyriyskiému.
17. A król Assyriyski posłał Tárthán y Rábsáris y Rábsácen z Láchis
do królá Ezechiasza z potężnym
woyskiem do Jeruzalem: którzy
przyciągnąwszy przyiácháli doJeruzálem, y stanęli u rur stawu wyż
szego, który iest ná dródze roléy fárbierzowéy.
18. Y zawołali królá: y wyszedł
do nich Eliakim syn Helciaszá prze
łożony nád domem, y Sohná pisarz,
y Joahe syn Asáphów kanclerz.

wszytkim, do czego sie obrócił, mą

19. V rzekł do nich Rabsáces: Mo-
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Ezechiasza opisuie, ten dopiero
wę'd owego miedzianego z puszczey
skdźif z inemi bdłwdny, królowi ylssyriyskiému sie korzy, Jeruzalem
obezono, nd Ezechiasza króla y na.
Ednd Bogd hardźie Rdbsaces kaze,
1. Roku trzećiógo Osee syná Elá
królá lzráel^kiégo, królował Eze
chiasz syn Acház królá Judzkiego.
2. Dwadźieśćia y pięć lat mu było,
gdy począł królować, á dwadźieśćia
y dziewięć lat królował w Jeruza
lem: imię rnátki iego Abi córká Zácháriaszowa.
3. Y czynił dobrze przed Pánem,
według wszytkiégo co czynił Dawid
oyćiec iego.
4- Ten rozrzucił wyżyny, y skru
szył bałwany, y powyćinał gáie, y
połamał wężą miedźianego, którégo
był uczynił Moyzesz: bo áz do oné
go czásu synowie Izraelowi palili
mu kadzidło y nazwał imię iego Nohestan.
5. W Pánu Bogu lzráelowym po
kładał nadźieię, y ták po nim nie by
ło podobnego iemu ze wszytkich
królów Judzkich, lecz áni z tych,
którzy przed nim byli.
6. Ý stał przy Pánu, y nie odstą
pił od tropów iego, y czynił przy
kazania iego, któré był przykazał
Pan Moyzészowi.
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vréie Ezechiaszowi: Ták mówi król
wielki, król Assyriyski: Co to zá
ufámé, ná któr\ m sie wspierasz?
20 Podobnóś uradził, żebyś sie ku
bitwie gotował W Kimże ufasz, że
sie śmiesz wybiiać z mocy?
2 1. Czyli masz nadźieię w lasce
trzćinnćy y złamanej w Aegyptcie,
która ieśli sie człowiek podeprze,
złamana wnidźie w rękę iego, y
przekole ią? Takći iest Pháráo król
Aegyptski wszytkim, którzy w nim
ufaią.
22. A ieśli mi rzéezeéie: w Tanu
Bogu naszym nadźieię mamy: áza
nie ten iest, którego wyżyny y ołta
rze zniósł Ezechiasz: y przykazał
Judzie y Jeruzalem : Przed tym ołta
rzem kłaniać sie będziecie w Jeru
zalem?
23. Teraz tedy przystańćie do páná
mego Króla Assyriyskiego, y dam
wam dwá tyśiaca koni, á obaczćie
możećieli mieć wsiadácze ná nie.
24. A iáKo sie inożećie oprzeć
iednému pánu z namniéyszych sług
páná mego? Czyli masz nadźie
ię w Aegyptćie dla wozów y je
zdnych ?
2.5. Azam bez woli Páúskiéy przyćiagnał ná to mieysce, abym ie zbu
rzył? Pan mi rzekł: Jedz do tey zie
mie, á spustosz ia.
26. Yrzekli Eliakiin synEleiaszów
y Sobná, y Joáhe do Rábsáká: Proáiémy abyś do nas służebników two
ich mówił po Syriácku: bo rozumie
my ten język: á nie mów do nas po
Żydowsku, gdy słyszy lud, który iest
ná murze.
27. Y odpowiedział im Rábsáces,
mówiąc: Ažaž do páná twego, y do
ciebie posłał mię pan móy, abych té
słowa mówił, á nie ráczéy do mę
żów którzy śiedzą ná murze, żeby
iedli plugastwa swé, y pili mocz
swóy z wami?
28. Stanął tedy Rábsáces, y zawo
łał głosem wielkim po Żydowsku, y
rzekł: Słuchayćie słów króla wiel
kiego, królá Assyriyskiégo.
29. To mówi król: Niech was nie
zwodźi Ezechiasz: Bo was nie bę
dzie mógł wydrzéc z ręki moiéy:
30. Ani wam niech nie dodáie ufnośći w Tanu, mówiąc: W yry wáiac
wybawi nas Pan, y nie będzie dano
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miasto to w rękę królá Assyriyskiég°31. Nie słuchayćie Ezechiasza. To
bowiem mówi król Assyriyski: Uczyńćiezemna co wam iest pożyte
czno, á wynidźćiedo mnie: y będźie
ieść każdy z winnice swéy, y z figi
swéy: y będźiećie pić wodę z studźien waszych,
32. Aż prziydę, y przeniosę was
do ziemie, która iest podobna ziemi
wászéy, do źiemie žyznéy y obfituiącéy winem, źiemie chleba y winnic,
źiemie oliw y oliwy y miodu, y bę
dźiećie żyć á nie pomrzećie. Nie słuchayćiesz Ezechiasza, który was
zwodźi, mówiąc : Pan wybawi nas,
33. Azaż wybawili bogowie naro
dów ziemię swą z ręki królá Assy
riyskiégo?
54. Gdzież iest bóg Emáth y Arphád, gdzie iest bóg Sephárwáim,
Ana y Awá? Izali wybawili Sama
ry a z rei i moiéy?
35. Którzysz to są ze wszech bo
gów źiem, którzy wyrwali ziemię
swa z ręki moiey? żeby mógł wy
rwać Pan Jeruzalem z ręki moiey?
36. Milczał ted> lud a nie odpowiedźiał mu nie: bo wzięli byli roskazanié od królá, áby mu nie odpo
wiadali.
07. Y przyszedł Eliókim syn Hel—
kiaszów przełożony nad domem y
Sobná pisarz, y Joáhe syn Asáphów
kanclerz do Ezechiasza podárszy
szaty, y powiedzieli mu słowa Rábsákowé.

ROZDZIAŁ XIX.
Ezechiasz y Izdiasz gdy sie z
proźbą obroćili do Pand Tiogd, o wy
bawienie y pomstę błuźnierstwa Rdbsakowćgo Anyot Puński poraził .As
syriy'Zyków sto ośmdźieśiat d pięć
tysięcy, Sennacherib król ućiekaiąc od
synów sivých zdbit w kościele bułwdńskim.
1. Co gdy usłyszał król Ezechiasz,
rozdarł szaty swoie, y oblókł sie w
wór y wszedł do domu Pańskiego.
2. Y posłał Eliákimá przełożonego
nád domem y Sohnę pisarza y star
sze z kapłanów obleczone w wory
do lzáiaszá proroka syna Amos.
^3. Którzy rzékli: Ták mówi Eze-

3g4

KSIĘGI CZWARTE

chiasz: Dzień utrapienia y łaiania,
bluźnierstwa dzień ten: przyszli
synowie áž do porodzenia, á siły nie
ma rodząca.
4- Ieśli snąć usłyszy Pan Bóg twóy
wszytkié słowa Rábsákowé, którego
przysłał król Assyriyski pan iego,
aby hańbił Boga żywego, y strofo
wał słowy, które słyszał Pan Bóg
twóy, y uczyń modlitwę zá ostatki,
które sie nálázly.
5. Przyszli tedy słudzy króla Eze
chiasza do Izáiaszá.
•6. Y rzókł im Izáiasz. To powiéćie pánu waszemu: To mówi Pan:
Nie bóy sie słów któreś słyszał, którómi mię bluźnili słudzy królá As
syriyskiégo.
7. Oto ia wpuszczę weń ducha, y
usłyszy nowinę, y wróci sie do zie
mie swoićy, y położę go mieczem w
ziemi iego.
8. Wróćił sie tedy Rábsák, y nálazł królá Assyriyskiégo dobywaiącégo Lobná: usłyszał bowiem ze był
odciągnął od Láchis.
9. A gdy usłyszał o Tháráku kró
lu Aethyopskim, powiadające: Oto
wyiachał áby walczył przeciw iemu:
y iachał przeciw iemu, posłał posly
do Ezechiasza, mówiąc:
10. To powiedzćie Ezechiaszowi
królowi Judskiému: Niech ćię nie
zwodźi Bóg twóy, w którym masz
ufanie, ani mów: Nie będzie podané
Jeruzalem w ręce królá Assyriy
skiégo.
11. Ahowiemeś ty sam słyszał co
uczynili królowie Assyriyscy wszytkim źiemiam, iáko ie spustoszyli:
á więc ty sam będziesz mógł bydź
wybáwion?
12. Aza wybawili bogowie naro
dów każdego z tych, które zburzyli
oycowie moi, to iest Gozán, y Hárán,
y Reseph, y syny Eden, którzy byli
w Thelássár?
13. Gdźie iest król Emáth, y król
Arphád, y król miástá Sephárwáim
Aná y Awá?
14- Gdy tedy wźiął Ezechiasz list
z ręki posłów, y przeczedł ji, wstą
pił do domu Pańskiego, y rozćiągnął
ji przed Pánem,
15. Y modlił sie przed oczyma
iego, mówiąc: Pánie Bože Izráelów,
który śiedźisz ná Cherubim, tyś sarn
y

iest Bóg wszytkich królów źiemie:
tyś uczynił niebo y ziemię.
16. Nakłoń ucha twego á usłysz:
otworz Panie oczy twoie á weyźrzy:
usłysz wszytkié słowa Sennácheribá, który przysłał, áby nam hańbił
Bogá žywégo.
17. Prawdźiwieć Panie królowie
Assyriyscy spustoszyli narody, y
źiemie wszystkich.
18. Y bogi ich wrzućili w ogień:
bo nie byli bogowie, ále robota rąk
człowieczych, z drzewa y z kamie
nia, y wygubili ie.
19. Teraz tedy Pánie Boże nasz
wybaw nas z ręki iego, áby poznały
wszytkié królestwa źiemie: Iżeś ty
iest Pan Bóg sam.
20. Y posłał Izáiasz syn Amos do
Ezechiasza, rzekąc: To mówi Pan
Bóg Izráelów: O coś sie modlił do
mnie z strony Sennáclieribá królá
Assyriyskiégo, słyszałem.
21. Tá iest mowá, którą mówił
Pan o nim: Wzgardziła ćię, y śmia
ła sie z ćiebie pánná córka Syońska:
kiwała zá tobą głową córka Jerozo
limska.
22. Kogóżeś hańbił y kogoś bluźnił? przećiw komuś glos swóy po
dnosił, y wyniósłeś ku górze oczy
twoie? przećiw świętemu Izráelowému.
20. Przez rękę sług twych hańbi
łeś Páná, y rzekłeś: w mnóstwie
wozów moich wstąpiłem ná wyso
kość! gór, ná wierzch Libanu, y wyćiąłem wysokie cedry iego, y wybo
rne iodły iego. Y wszedłem áž( do
gránic iego, y lás Kármel á iego
24- lam wyrąbił. Y wypiłem wody
cudze, y wysuszyłem stopami nóg
moich wszytkié wody zámknioné.
25. Azaś nie słyszał com czynił
od początku? ode dni starodawnych
utworzyłem ji, á terazem przywiódł:
y będą rumy pagórków walczących
miástá obronne.
26. Aktórzy śiedząwnich,zemdle
li ná ręce, zadrżeli y zawstydźili sie,
stali sie iáko śiano polné, y iáko źielona tráwá ná dáchu, która uschlá
nižli sie dostała
27. Mieszkanie twoie, y wyszćie
twoie, y weszéié twoie,y drógę twoię
iam przed tym poznał, y popędliwość
twoię przećiwko mnie.
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28. Szalałeś przećiwko mnie, á
pychá twoiá wstąpiła do uszu moich.
Założęć tedy kolce zá nozdrze twoię,
á wędzidło w gębę twoię, á wrócę
ćię ná drogę którąś przyszedł.
29. A tobie Ezechiaszu to będzie
znak: lédz tego roku co naydźiesz:
á drugiego roku co sie samo rodzi:
ále trzeciego roku śićyćie y żnićie:
sadzćie winnice y ićdzćie owoce
ich.
50. A cokolwiek zostanie z domu
Judá, puści korzeń na dół, y uczyni
owoc ku górze.
51. Z Jeruzalem bowiem wynidą
ostatki, y to co ma bydź zachowano,
z góry Syońskióy: zawistna miłość
Pána zastępów uczyni to.
3ž. Przełóż to mówi Pan o królu
Assyriyskim: Nie wnidźie do tego
miástá, áni wystrzeli ná nie strzały,
ani go otrzyma tarcza, áni obtoczą
go szańce.
33. Drógą, którą przyszedł, wróći
sie: á do tego miástá nie wnidźie,
mówi Pan.
34. Y obronię to miasto, y zacho
wam ie, dla mnie y dla Dawida sługi
mego.
35. Stało sie tedy onćy nocy przy
szedł Anyół Pański, y pobił w oboźióch Assyriyskich sto ośmdźieśiąt
y pięć tyśięcy. A wstawszy po ránu,
uyźrzał wszytkió ćiała umarłych: y
odćiągnąwszy odiach ał,
36. Y wróćił sie Sennácherib król
Assyriyski, y mieszkał w Niniwie.
37. A gdy sie kłaniał w kościele
Nezroch bogu swemu, Adrámelech
y Sárásár synowie iego , zabili ji
mieczem y ućiekli do źiemie Armeńskiéy: y królował Asarháddon syn
iego miasto niego.

ROZDZIAŁ XX.
Ezechiasz uzdrowion, znak wziął,
król Babiloński przez posły rdduie
sie z zdrowia iégo, mdietność im swą
okazał, prze co był od Izdiaszd kardn, y niewóley Babilońskiey opowie
dzenie wziął, potym umarł, d Mdndsses syn iego króluie zań.

1. W oné dni rozniemógł sie Eze
chiasz áž ná śmierć: y przyszedł do
niego Izáiasz syn Amos prorok y
rzćkł mu: To mówi Pan Bóg: Przy-
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kaź domowi twemu, bo umrzesz ty
á nie będziesz źyw.
2. Który obrócił twarz swoie ku
śćienie, y modlił sie do Páná, mó
wiąc:
3. Proszę Tanie wspomni proszę
iákom chodził przed tobą w prawdźie, y w sercu doskonałym, á czy
niłem co sie przed tobą podobało.
Płakał tedy Ezechiasz płaczem wiel
kim.
4. A niżli wyszedł Izáiasz ná pół
sieni, stało sie słowo Pańskie do nie
go, mówiąc:
5. Wróć sie á powiedz Ezechiaszo
wi wodzowi ludu mego: To mówi
Pan Bóg Dawidá oycą twego: Sły
szałem modlitwę twoię, y widziałem
łzy twoię: á oto uzdrowiłem ćię,
dnia trzećićgo póydźiesz do kośćioła
Pańskiego.
6. Y przydam do dni twoich pięt
naście lat: ále y z ręki króla Assyriyskiégo wybawię ćię, y to miasto,
y obronię to miasto dla mnie, y dla
Dawidá sługi mego.
7. Y rzćkł Izáiasz: Przynieście
wiązankę fig. Która gdy przynieśli,
y położyli ná wrzód iego, uzdrowion
był.
8. A Ezechiasz rzćkł był do Izáiaszá: Co zá znák będzie, że mię Pan
uzdrowi, á iż trzććićgo dnia póydę
do kośćióła Pańskiego?
9. Któremu rzćkł Izáiasz: Ten
będzie znak od Páná, że uczyni Pan
mowę którą powiedźiał: Chcesz iż
ćićń postąpi dźieśięć liniy, czyli że
sie wróći ná dźieśięć stopniów?
10. Odpowićdźiał Ezechiasz: Lácnoć cieniowi postąpić ná dźieśięć
liniy: y nie tego ia chcę żeby sie sta
ło: ále żeby sie wróćił ná wstecz
dźieśięć stopniów.
11. Wzywał tedy Izáiasz prorok Pá
ná, y wróćił ćień przez linie po któ
rych iuż był stąpił ná zegarze Acház
ná wstćcz dźieśięć stopniów.
12. Czásu onćgo posłał Berodách
Báládán, syn Báládánów król Babi
loński listy y dary do Ezechiasza, bo
słyszał iż był zaniemógł Ezechiasz.
13. Y był rad Ezechiasz z ich przyszćia, y ukazał im dom wonnych
rzeczy, y złoto y srebro, y przypra
wy wonne rozmaite, oléyki též, y
dóm naczynia swego, y wszytko co
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mógł mieć w skárbiéch swoich. Nie ociec iego, y wystawił ołtarze Baa
było czego im nie pokazał Ezechiasz lowi, y náczynii gáiów, iáko był
w domu swym,y we wszytkiéy wła uczynił Acháb król Izraelski, y kła
dzy swéy.
niał sie wszytkiému woysku niebie
14- Y przyszedł Izáiasz prorok do skiemu, y służył mu.
króla Ezechiasza, y rzekł mu : Co
4. Y nabudował ołtarzów w domu
mówili ći mężowie? ábo zkąd przy- Pańskim, o którym mówił Pan: w
i áchal i do ciebie? Któremu rzekł Jeruzalem położę imię moie.
Ezechiasz: Z źiemie dálekiéy przy5. Y nabudował ołtarzów w*szyiácháli do mnie, z Babilonu.
tkiému woysku niebieskiemu we
15. A on odpowiedźiał: Cóż wi dwu sieniach kościoła Pańskiego.
dzieli w domu twoim? Rzekł Eze
6. Y przewiódł syna swego przez
chiasz: Wszytko co iest w domu ogień: wieszczył též, y przystrzegał
moim widźieli, niémász czegobych wróżby, y náczynii pythonów, y na
iin nie ukazał w skárbiéch moich. mnożył wieszczków, áby czynił
16. Tedy rzekł Izáiasz Ezechia złość przed Pánem, y drażnił go.
szowi: Słuchay słowa Pańskiego:
7. Tostawił též bałwana gáiowé17. Oto dni przyda y pobiorawszy go, którego był uczynił, w kośćiele
tko co iest w domu twoim, y co scho Tańskim, o którym mówił Pan do
wali oycowie twoi, áž do dnia tego, Dawidá y do Salomona syná iego:
do Babilonu: nie zostanie sie nic, W tym kośćiele y w Jeruzalem, któmówi Pan.
rem wybrał ze wszytkich. pokolení
18. Ale y z synów twoich, którzy Izráelowych, położę imię moie ná
wynidą z ciebie, które zrodzisz, we wieki.
zmą, y będą rzezańcami ná pałacu
8. A wiecéy nie dopuszczę ruszyć
sie nodze Izraela z źiemie, którąm
królá Babilońskiego.
19. Y rzekł Ezechiasz do Izáiaszá: dał oycoin ich: wszakże ieśli będą
Dobra mowá Pańska któraś powie skutkiem strzédz wszytkiégo com
dział: niech będzie pokóy y praVvdá im przykazał y wszytkiego zakonu,
zá dni moich.
który im roskazał Moyzesz sługa
20. A ostatek mów Ezechiasza, y moy.
wszytko męstwo iego, y iáko uczy
9. Lecz oni nie słuchali: ále zwienił staw y rury, y przywiódł wodę do dźieni są od Mánássessá, áby czy
miástá,áza tego nie napisano w księ nili złość nád narody, które skru
gach mów dni królów Judzkich?
szył Pan od oblicza synów Izráelo
21. Y zasnął Ezechiasz z oycy wych.
swymi, y królował Mánásses syn
10. Y mówił Tan w rece sług
iego miasto niego.
swoich proroków, rzekąc:
11. Ponieważ czynił Mánásses
ROZDZIAŁ XXI.
król Judzki obrzydłośći té naygorTYJdndsses bahvochuidlstiva stroi, szé, nád w szytkié któréczynili przed
dla tegoż Pan mu opowiedział, ze nim Amorrheycz.ykowie, y przy
miał zgładzić pokolenie Judzkie y Je wiódł též lud Judzki ku grzeszeniu
ruzalem; po nim króluie -Amon, d w plugastwach swoich:
12. Przetóż to mówi Pan Bóg
gdy tego słudzy zabili, królował JoIzráelów:
Oto ia przywiodę złe ná
zias.
Jeruzalémy ná Judę: że ktokolwiek
1. Dwanaśćie lat miał Mánásses usłyszy, zadzwonią obie uszy iego,
gdy począł królować, á pięćdziesiąt
13. Y wyćiągnę ná Jeruzalem
y pięć lat królował w Jeruzalem: sznur Sámáriiéy, y wagę domu
imię mátki iego Iláphsibá.
Acháb y zmaže Jeruzalem, iáko
2. Y czynił złe przed oczyma Pań wrięc mażą tablice: á zmazawszy
skimi, według bałwanów narodów, wywrócę y częśćiey powlókę gralkę
które wytraćił Pan przed syn mi przez twarz iego.
14- A ostatek dźiedźictwa mego
lzráelowyiui.
3. Y obrócił sie y pobudował wy opuszczę, y dam ji w ręce nieprzy
żyny, które był rozrzucił Ezechiasz, jaciół iego, y będą ná spustoszenié
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y ná łnpiestwo. wszytkim przećiwnikóm swoim.
15. Przeto že czynili złe przedomną, y trwali drażniąc mię, odedniá
którego wyszli oycowie ich z Aegyptu, áž do dnia tego.
16. Nád to y krwie niewinnéy wy
lał Mánásses bárzo wiele, áž napeł
nił Jeruzalem po ustá: oprócz grze
chów swoich, którémi ku grzesze
niu przywiódł Judę, aby czynił złe
przed Pánem.
17. A oslátek mów Mánásse, y
wszytko co czynił, y grzech iego,
którym grzeszył, ázaž tego nie náisano w księgach mów dni królów
udzkich?
18. Y zasnąłMánásses z oycy swy
mi, y pogrzebion iest w ogrodźie do
mu swego, w ogrodźie Ozá, y kró
lował Amon syn iego miasto niego.
19. Dwadźieśćia y dwie lećie miał
Amon, gdy począł królować, dwie
lećie též królował w Jeruzalem: imię
mátki iego Messálemeth córká Háruz z Jetebá.
20. A czynił złe przed oczyma
Fańskimi,iáko był uczynił Mánásses
ociec iego:
21. Y chodził po wszytkiéy drodze,
którą chodził ociec iego: y służył
plugastwom , którym służył oćiec
iego, y kłaniał sie im.
22. Y opuśćił Páná Bogá oyców
swoich, á nie chodził drogą Pańską,
y uczynili nań zasadzkę słudzy iego,
y zabili królá w domu iego.
23. A lud źiemie pobił wszytkié,
którzy sie byli sprzysięgli ná królá
Amoná: y uczynili sobie królem Joziaszá syná iego miasto niego.
24. A ostatek mów Amoná, któré
czynił, áza tego nie napisano w
księgach mów dni królów Judá.
2Ó. Y pogrzebli go w grobie iego
ná ogrodźie Ozá, á Joziasz syn iego
królował miasto niego.

Í

ROZDZIAŁ XXII.
Joziasz odnawia kośćioł fíozy ku
służbie Pdńskićy. Naleźiono Deutero
nomium , kśięgi piąte tiloyzeszowe.
Przyszły upadek pokolenia Iudd dla
grzechów iégo Hołda prorokini oznaymia.
1. Ośm lat

było Joziaszuwi gdy
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począł królować, trzydźieśći y ieden
rok królował w Jeruzalem: imię
mátki iego Ididá , córká lládáiá z
Besekáth.
2. A czynił co sie podobało przed
Tanem, y chodźił wszytkimi droga
mi Dawidá oycá swego : nie ustąpił
ná práwo álbo ná lewo.
3. A roku ośmnastćgo królá Joziaszá, posłał król Sáphán syná Aślia syná Messullam, pisarza kościo
ła Pańskiego, mówiąc mu:
4. Idź do Helkiaszá kapłana wiel
kiego, áby zebrano pieniądze, które
wniesiono dokośćiola Pańskiego,któ
re zebrali odźwiórni kościelni od lu
du,
5. Y żeby dané były rzemieśl nikóm
przez przełożone dom w Pańskiego:
którzy też niech ie rozdadzą tym co
robią w kościele Fańskim, ná po
prawę budowania koácielnégo,
6. Ťo iest ćieślom y murárzom,
y tym którzy nápráwuia co sie ská-»
źiło: á żeby nákupiono drzewa y
kamienia z mieysc, gdźie kańiienie
łamią, ná poprawę kościoła Pań
skiego.
7. Wszakże niech im niedáiapod
liczbą srébrá, które biorą, ále niech
maią w mocy, y pod wiára.
8. Y rzćkł llelkiasz kapłan wielki
do Sáphán pisárzá: Nalazłem księ
gi zakonu w domu Pańskim: y dał
Helkiasz kśięgi Sáphánowi, który ie
czytał.
9. Przyszedł též Sáphán pisarz do
królá, y dał mu sprawę o tym co mu
był kazał, y rzćkł: Zebrali słudzy
twoi pieniądze, któré sie nálázlv w
domu Pańskim: y dáli áby rozdané
były rzemieślnikom od przełożo
nych nad robotami kośćióła Pań
skiego.
10. Powiedźiał též Sáphán pisarz
królowi, mówiąc: Dał mi kśięgi
llelkiasz kapłan. Któré gdy czytał
Sáphán przed króleirt,
11. A król usłyszał słowó ksiąg
zakonu Pańskićgo , rozdarł szaty
swoie.
12. Y roskazał Helkiaszowi kapła
nowi y Ahikám synowi Sáphán, y
Ach obor synowi Michá, y Sáphán
pisarzowi, y Asáiowi słudze króle
wskiemu mówiąc:
15. Idżćie, á poradzćie sie Páná e
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mię, y o lud, y o wszytkiégo Judę, niego wszyscy starszy Judscy y Je
dla słów kśiąg tych, które naleźio- rozolimscy.
2. Y wstąpił król do kośćioła Pań
no: bo wielki gniew Pański zapalił
sie ná nas, iż niesłuchali oycowie skiego, y wszyscy mężowie Judscy,
nászy słów tych kśiąg, żeby czynili y wszyscy, którzy mieszkali w Je
ruzalem z nim, kapłani/y prorocy,
wszytko co nam napisano.
14- Poszli tedy Helkiasz kapłan, y wszytek lud od małego aż do wiel
y Ahikám, y Achobor, y Sáphán, y kiego, y czytał gdy wszyscy słyszeli
Asáiá, do Holdámy prórokiniéy żony wszylkie slowá kśiąg przymierza,
Selluin syna Thekui, syna Arááso- które naleźiono w domu Pańskim.
wégo stróża szat, która mieszkała
3. Y stanął król ná stopniu y po
w Jeruzalem ná wtóréy: y mówili stanowił przymierze przed Pánem,
do niéy.
żeby chodzili zá Pánem, y strzegli
15. A oná im odpowiedziała: To przykazań iego y świadectw, y cemówi Pan Bóg Izráelów: Powie remoniy, ze wszytkiégo sercá, y ze
dzcie mężowi, który was posłał do wszytkiéy dusze, á żeby wznowili
mnie:
słowa przymierza tego, które były
16. To mówi Pan: Oto ia przy napisane w onych księgach: Y przy
wiodę złe ná to mieysce, y ná oby zwolił lud ná przymierze.
watele iego, wszylkie słowa zakonu
4- Y przykazał król Helkiaszowi
które czytał król Judzki:
wielkiemu kapłanowi, y kapłanom
17. Bo mię opuśćili, á ofiarowali wtórégo rzędu, y odźwiernym, áby
bogóm cudzym, drażniąc mię wszy- wyrzućili z kośćioła Pańskiego
tkimi uczynkami rąk swoich: y za wszytkié naczynia, które było spra
pali sie gniéw móy ná tym mieyscu wiono Baalowi, y w gái u, y wszytki éy nie będzie zgászon.
mu woysku niebieskiemu, y spalił
18. A królowi Judzkiemu, który ie zá Jeruzalem w dolinie Cedron,
was posłał, abyśćie sie rádžili Páná, á popiół ich zaniósł do Bethel.
ták powiećie: To mówi Pan Bóg
5. Y wygładził wieszczki, które
Izráelów: Zá to żeś usłuchał słów byli postanowili królowie Judzcy ná
kśiag,
ofiarowanie ná wyżynach po mie19. A ulękło sie serce twoie, y śćiech Judzkich y około Jeruzalem:
ukorzyłeś sie przed Pánem, usły y té którzy palili kadzenie Baalowi
szawszy słowa przeciw mieyscu te y słońcu y księżycowi, y dwńnaśćie
mu y obywatelom iego, to iest że znakom, y wszytkiému woysku nie
sie maią stać ná zdumienie, y ná bieskiemu.
przeklęctwo: á rozdarłeś száty swó6. Y kazał wynieść gay z domu
ie, y płakałeś przedemną,a iam usły Pańskiego precz z Jeruzalem w do
szał, mówi Pan:
linę Cedron , y spalił ji tám y w
20. Przetóż zbiórę ćię do oyców proch obróćił, y rozsypał ná groby
twoich, y będziesz zebrań do grobu pospolitego ludu.
twego w pokoiu, áby niewidźiały
7. Zepsował też domki niewieśćiuoczy twoie wszytkiégo złego, które chówr, które były w domu Pańskim,
przywiódę ná to mieysce.
dla których niewiasty tkały iákoby
domki gáiu.
ROZDZIAŁ XXIII.
8. Y zgromadził wszytkę kaplany
z miast Judzkich: y splugawił wy
Jozids bałwany y ołtarze ich po żyny gdzie ofiarowali kapłani od Gakazit, kośći bałwochwalców palił, y báá aż do Bérsábee: y pokaźił ołta
Wielkanoc obchodził, potym nd woy- rze bron wweszćiudrzwi Jozuekśiąnie zdbit;po nim króluie syn iego żęćia miasta, które były po lewéy
Joachds, którego Phdrdo więźniem stronie bramy mieyskiéy.
wziął do .Aegyptu, zastawiwszy nd
9. Wszakże nie wstępowali ofiáiego mieyscu Elidcym.
rownicy wyżyn do ołtarza Pańskiego
w Jeruzalem: ále tylko iádáli prza1. Y odnieśli królowi co powie sniki między bracią swoią.
działa. Który posłał: y zebrali sie do
10. Splugawił też Tophet, który
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iest ná dolinie syná Ennoin: áby žá
den nie poświącał syná swego ábo
córki przez ogień, Molochowi.
n. Zniósł též konie, które byli
dáli królowie Judscy, słońcowi, w
weszćiu kościoła Pańskiego podle
gmáchu Nathan melech rzezańca ,
który był w Phárurim: á wozy słońcowé spalił ogniem.
12. Ołtarze też które były ná da
chu sale Acház, któré byli uczyni
li królowie Judscy y ołtarze, któré
był uczynił Mánásses we dwu śieniách kośćiola Pańskiego, pokaźił
król: y bieżał z onąd, y rozprószył
popiół ich w potok Cedron.
13. Wyžyny též któré były w Je
ruzalem po práwéy stronie góry
obrażenia, któré był zbudował Sa
lomon król Izraelski Asthárotowi
bałwanowi Sidońskiemu, y Chámosowi obrażeniu Moáb, y Melchóm
obrzydłośći synów Ammon s pluga
wił król.
14- Y pokruszył słupy, y powyćinal gáie, y napełnił mieyscá ich ko
ściami umarłych.
15. Nád to y ołtarz, który był w
Bethel, y wyżynę, którą był uczynił
Jeroboám syn Nábat, który w grzéch
wprawił Izraela: y on ołtarz y wy
żynę zepsował y spalił, y starł ná
proch, y gay též spalił.
16. A obróćiwszy sie Joziasz, uyźrzał tám groby, któré były ná gó
rze: y posłał y wziął kośći z gro
bów, y spalił ie ná ołtarzu, y splugawił ji według słowa Pańskiego,
któré mówił mąż Boży, który był té
rzeczy przepowiedział.
17. Y rzekł: Co to zá znák, który
widzę: Odpowiedzieli mu mieszcza
nie miástá onégo: Grób iest czło
wieka Bożego, który przyszedł z
Judy y przepowiedział té słowa,
któreś uczynił nád ołtarzem Bethel.
18. Y rzókł: Niechayćie go, żaden
niech nie rusza kośći iego. Y kośći
iego zostały nie poruszone z kośćiajni proroka, który był przyszedł z
Sám árii éy.
19. Nád to ieszcze wszytkié zbory
wyżyn, któré były w mieśćiech Sámáriyskich, których byli náczynili
królowie Izraelscy ku rozdrażnieniu
Pána zniózł Joziasz: y uczynił im
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wedle wszytkich uczynków, któré
był uczynił w Bethel.
20. Y pobił wszytkié ofiárowniki
wyżyn, którzy tám byli nád ołtarza
mi: y palił ná nich kośći człowie
cze: y wróćił sie do Jeruzalem.
21. Y przykazał wszytkiému ludo
wi, mówiąc: Czyńćie Pháze Pánu
Bogu waszemu, wedle tego iáko na
pisano w księgach przymierza tego.
22. Bo nie było tákié Pháze odedni Sędziów, którzy sądżili Izraela,
y po wszytkié dni królów Izrael
skich, y królów Judzkich,
23. Iáko ośmnastógo roku królá
Joziászá sprawowano to Pháze Pá
nu, w Jeruzalem.
24. Ale y pythony, y wieszczki, y
wyobrażenia bałwanów, y pluga
stwa, y brzydliwośći, któré były w
źiemi Judzkiéy y w Jeruzalem zniózł
Joziasz: áby utwierdźił słowa zako
nu, któré są napisane w księgach,
któré nalazł łłelkiasz kaplan w ko
śćiele Pańskim.
25. Nie był iemn podobny król
rzed nim, któryby sie nawróćił do
áná wszytkim sercem swoim, y
wszytką duszą swą, y ze wszytkiéy
mocy swéy według wszytkiégo za
konu Moyzészowégo: áni po nim
powstał iemu podobny.
26. Wszakże iednák nie odwrócił
sie Pan od gniewu zapalc/ywośći
swoiéy wielkiéy, którą sie rozgnie
wała zapalczywość iego ná Judę:
dla rozdrażnienia, którymi go był
rozdrażnił Mánásses.
27. Rzókł tedy Pan: Y Judę též
odrzucę od oblicza mego, iákom odrzućił Izraela: y porzucę to miasto,
którém obrał, Jeruzalem, y dóm o
którym mówił: Będżie tám imię
moie.
28. A ostatek mów Joziászá, y
wszytko co czynił, áza to nie napi
sano w kśiegach słów dni królów
Judzkich?
29. Zá iego czasów przyciągnął
Pháráo Necháo król Aegyptski, prze
ćiw królowi Assyriyskiému nád rze
kę Euphrátes: y wyiáchál król Jo
ziasz przećiw iemu: y zabit iest w
Mágeddo gdy go uyźrzał.
3o. Y przywieźli go słudzy iego
umarłego z Mágeddo y przynieśli do
Jeruzalem, y pogrzebli go w grobie
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iego. A lud ziemie wźiął Joácházá
syná Joziaszowrćgo, y pomazali go, y
uczynili królem miásto oycá iego.
31. Dwadzieścia y trzy látá miał
Joácház gdy począł królować, á trzy
mieśiące królował w Jeruzalem:
imię mátki iego Amital córká Jeremiaszowá z Lobny.
32. Y czynił złość przed Tanem,
według wszytkiégo co byli uczynili
oycowie iego.
33. Y związał go Tháráo Necháo
w Rebli, która iest w ziemi Emáth,
áby nie królował w Jeruzalem, y
włożył winę ná ziemię sto talentów
srébrá y talent złota.
34- A królem postanowił Tháráo
Necháo Eliákiiná syná Joziaszowé
go , miasto Joziaszá oycá iego: y
odmienił imię iego Joákim. Lecz
Joácházá wziął, y zawiódł do Aegyptu, y tám umarł.
55. A srebro y złoto dał Joákim
Tháráonowi, nakazawszy w ziemi
poglówné, áby ie składano według
roskazaniaTháráonowégo: y od każ
dego według przemożenia iego wy
ciągał, ták srébro iáko złoto od ludu
ziemie: áby dawał Tháráonowi Necháowi.
36. Dwadźieśćia y pięć lat miał
Joákim gdy począł królować: á Je
denaście lat królował w Jeruzalem:
imię mátki iego Zebidá córká Thádáiá z Rumy.
37. Y czynił złość przed Pánem,
wedle wszytkiégo co uczynili byli
oycowie iego.

ROZDZIAŁ XXIV.
Po śmierći Joakimoivey królował
syn iego Joáchin, tógo król Babiloński
obiegi w Jeruzalem, y przywiódł go
do Babilonu, d ustawił króla Sedechiaszd, który sie téz sprzećiwił kró
lowi Babilońskiemu.

1. Za iego czasów przyćiągnął Nábuhodonozor król Babiloński, y stał
mu sie Joákim niewolnikiem przez
trzy látá: á potyin wybił sie z mo
cy iego.
2. Y posłał nań Tan łotrzyki Cháldeyskié, y łotrzyki Syriyskié, y ło
trzyki Moáb, y łotrzyki synów Ainmou: Y puśćił ie ná Judę, áby go
wytraćili, według słowa Tańskiego

które był rzćkł przez sługi swé preroki.
3. A to stálo sie przez słowo Tań
skie przeciw Judzie, áby go zniósł
przed sobą dla grzechów illanásse
wszytkich, któré czynił:
4. Y dla krwie niewinnéy, którą
wylał y napełnił Jeruzalem krwią
niewinnych: y dla tey rzeczy nie
chćiał sie Tan dać uhłagać.
5. A os átek mów Joákimowych
y wszytko co czynił: áza to nie na
pisano iest w kśięgacb mów dni
królów Judzkich? y zasnął Joakun
z oycy swy mi:
6. A Joáchin syn iego królował
miasto niego.
7. Y dáléy nie przydał król Aegyptski żeby wyszedł z ziemie swoićy: bo był wźiał król Babiloński,
od rzeki Aegyptskiéy áž do rzeki
Euphrátes wszytko co było królá
Aegyptskiego.
8. Ośmnaśćie lat było Joáchinowi
gdy począł królować, á trzy miesią
ce królował w Jeruzalem: imię má
tki iego Nohestá córká Elnathán z
Jeruzalem.
g. A czynił złość przed Tanem
według wszytkiégo co był uczynił
oćiec iego.
10. W onym czaśie przyćiągnęli
słudzy Nábuchodonozorá królá Ba
bilońskiego do Jeruzalem, y obto
czone iest miasto szańcami.
11. Y przyiáchál Nábuchodonozor
król Babiloński do miástá z służebniki swymi áby go dobywali.
12. Y wyszedł Joáchin król Ju
dzki do królá Babilońskiego, sám y
málká iego, y słudzy iego, y książę
ta iego, y rzezańcy iego: y przyiął
go król Babiloński roku ośmćgo
królowania swego.
13 Y wyniósł z onąd wszytkié
skarby domu Tańskiego, y skarby
domu królewskiego:y potłukł wszy
tkié naczynia złote, któré był spra
wił król Salomon Izraelski w kośćiele Tańskim według słowa Tań
skiego.
14- Y przeniósł wszytko z Jeru
zalem y wszytkié książęta, y wszy
tkié mocarze woyská, dźieśięć tyśięcy w niewola y wszelkiego rze
mieślnika y ohoźnć, y nie zostało
nic, oprócz ubogich z ludźi ziemie.
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15. Przeniósł též Joáchinádo Ba rycho: á wszyscy żółnierze którzy
bilonu y matkę królewską, y zony przy nim byli, rozpierzchnęli sie, y
królewskie, y rzezańce iego: y sę opuśćili go.
dzię źiemie zabrał w niewolą z Jeru
6. Poymawszy tedy królá, przy
zalem do Babilonu.
wiedli do królá Babilońskiego do
16. Y wszytkich mężów mężnych Reblátbá, który mówił z nim sąd.
śiedm tysięcy, á rzemieślników y
7. A syny Sedekiaszowé przed nim
oboźnycli tysiąc: wszytkié męże mo pobił, y oczy iego wyłupił, y zwią
cne y waleczne: y zaprowadził ie zał go łańcuchami, y przywiódł do
król Babiloński w niewolą do Ba Babylonu.
bilonu.
8. Mieśiąca piątego, śiódmego dniá
17. A królem uczynił Máthánia- mieśiąca, ten iest rok dźiewiętnasty
szá stryiá iego miasto niego: y dał królá Babilońskiego, przyiáchal Námu imię Sedekiasz.
buzárdan hetman woyská sługa kró
18. Dwadzieścia lat y rok miał wie lá Babilońskiego do Jeruzalem.
ku Sedekiasz gdy królować począł,
9. Y spalił dóm Pański,y dóin kró
á iedennaśćie lat królował w Jeru lewski , y domy Jerozolimskie, y
zalem: imię matki iego było Ainitál, wszelki dóm spalił ogniem.
córkú Jeremiaszowá z Lobny.
10. A inury Jerozolimskie wokoło
19. Y czynił złe przed Panem,we rozwaliło wszytko woysko Cháldey
dług wszego co czynił Joákim.
skié, któré było z hetmanem żół—
20. Bo sie gniewał Pan ná Jeruza niérzów.
lem y ná Judę, aż ie odrzućił od obli
11. A ostatek ludu, który był w
cza swego: y odstąpił Sedekiasz od mieśćie został, y zbiegi którzy byli
zbiegli do królá Babilońskiego y in
królá Babilońskiego.
ne pospólstwo przeniósłNabuzardan
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hetman woyská.
12. A z ubogich źiemie zostawił
N abuchodonozor król Babiloński
obiegł Jeruzalem, y dobył go, królo winiarze y oracze.
13. A słupy miedźiane, które były
wi oczy wyłupił, lud wytracił y zimał, kośćioł skdźił, sprzęty kościelne w kośćiele Pańskim, y podstawki y
pobrał, d Godoliaszdpo-tdnowił nad morze miedźiane, któré było w do
ludem, którego gdy Izmdel zabił, mu Pańskim, połamali Cháldeyczycy, y przenieśli wszytkę miedź do
ućiekł lud do Babilonu.
Babilonu.
1. Y stálo sie roku dziewiątego
14 Garnce też miedźiane, y táce,
królestwa iego, miesiąca dźieśiątćgo, y widły, y kubki, y możdżerzyki, y
dźieśiątego dnia mieśiąca, przyćią- wszytko naczynie miedźiane, któ
gnął Nabuchodonozor król Babiloń rym służono, pobrali.
ski, sam y wszytko woysko iego do
15. Ktemu kadźidlnice, y czasze
Jeruzalem y obiegli ie: y pobudowali któré złote, zloté, á któré srebrne,
srebrne, pobrał hetman woyská,
około niego szańce.
16. To iest słupy dwá, morze iedno
2. Y zámknioné iest miasto, y
oblężone aż do iedennastégo roku y podstawki, któré był sprawił Sa
królá Sedekiaszá,
lomon w kośćiele Pańskim: nie było
3. Dziewiątego dniá mieśiąca: y wagi miedźi wszytkiégo naczynia.
17. Ośmnaśćie łokiet ná wzwysz
zarnógł sie głód w mieśćie y nie by
miał słup ieden : á kapitellum mie
ło chleba ludowi źiemie.
4. Y przełomiono miasto: y wszy dźiane ná sobie trzy łokcie ná
scy mężowie waleczni ućiekli w no wzwysz y śiadka y granatowe iáblká
cy drogą bramy, która iest między ná kapitellum słupa, wszytko mie
dwoistym mu rem y ogrodem króle dźiane: podobné ochędostwo miał
wskim, (á Cháldeyczykowie leżeli w takież słup drugi.
18. Wziął też hetman woyská Sákoło miástá) ućiekł tedy Sedekiasz
drogą, którawiedźiena pola pustynie. ráiá kapłana pierwszego y bopho5. A woysko Cháldeyskié goniło niaszá kapłana wtórégo, y trzech
królá y pohnali go ná równinie Je- odźwiernych.
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19. Y z miástá rzezańca iednégo, szkayćie w źiemi á służcie królowi
który by] przelożon nád mężami wo Babilońskiemu , á będźie wam do
jennymi, y pięć mężów z tych któ brze.
rzy stawali przed królem, któré ná25. Y stálo sie mieśiaca śiódmego,
Jazł w mieśćie, y Sopherá hetmáná przyszedł Ismáhel syn Xálbániawoyská, który ćwiczy] nowe żołnie śzów syná Elisámá z nasienia kró
rze z ludu źiemie: y sześćdziesiąt lewskiego, y dźieśięć mężów z nim:
mężów z pospolitego człeka, któré y zabili Godoliaszá, który też umarł:
naJeźiono by]o w mieśćie.
ále y Zydy y Cháldeyczyki, którzy z
20. Które wźiąwszy Nábuzárdan nim byli w Máspbá.
26. Y powstawszy wszytek lud od
hetman żółniórzów wiódł do królá
małego aż do wielkiego, y hetmano
Babilońskiego do Reblátbá.
21. Y pobił ie król Babiloński, y wie żółnierzów poszli do Aegyplu
zamordował ich w Reblaćiew źiemi boiąc sie Cháldeyczyków.
Emáth: y przenieśion iest Juda z źie27. Y stało sie roku trzydźiestego
siódmego przeprowád żenią Joáchiná
jnié swéy.
22. Nád ludem lepák, który został królá Judzkiego miesiąca dwunaste
w źiemi Judzkiéy, który był zosta go, dwudziestego y śiódmego dnia
wił Náhuchodonozor król Babyloń- miesiąca, podniósł Ewilmerodach
ski, przełożył Godoliaszá syná Ahi- król Babiloński, roku którego był
począł królować, głowę Joáchiná
kám syDá Sáphánowégo.
23. Co gdy usłyszeli wszyscy het królá Judzkiego z więźienia.
28. Y mówił do niego, łaskawie: y
manowie żółnierzcy, sarni y mężo
wie którzy z nim byli, to iest, że król postawił stolicę iego nád stolicą kró
Babyloński postanowił Godoliaszá: lów, którzy byli z nim w Babilonie.
irzyszli do Godoliaszá do Máspbá:
29. Y odmienił száty iego. któré
.smáhel syn Nálbániaszá, y Jehánán miał w ciemnicy, y iadał chléb za
syn Káree, y Sátáiá* syn Thánehu- wsze przed obliczem iego, po wszy
meth Netophátczyk, y Jezonias syn tkié dni żywota swego.
Mááchátý, sami y towarzysze ich.
30. Obrok mu też naznaczył bez
24- Y przysiągł Godoliasz im y to przestanku, który mu też dawano od
warzyszom ich, mówiąc: Nie bóyćie Lrólá ná każdy dźień po wszytkié
sie służyć Cháldeyczykóm , inie- dni żywota iego..
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6. A synowie Gomer: Ascenes, y
Riphát, y Thogormá.
7. A synowie Jáwán: Elizá, y
Thársis, Cetliiin, y Dodániin.
8. Synowie Chám: ChusyMešráim, y Phut, y Chánáán.
1. Adam, Setb, Enos,
2. Káinán, Máláleel, Járeit,
9. A synowie Chus: Sáhá, y lle3. TIcnoeh, Máthusále, Lámech,
wilá, Sábbáthá, y Regina, y Sábbá4. Noe, Sem, Chám y Jápbet.
tháchá. A synowie Regino: Sáhá, y
5. Synowie Jáphet: Goiner y Má- Dádán.
gog, y Mádái, y Já-sVan, Thubál, Mo10. Chus lepak zrodźił Nemrod:
soch, Thirás.
ten począł bydź możny ná źiemi.

Ród .Adamów dz do Abrdhdmd,
tdkze Abrdhdmoib y Ezau, o królech
y liśiązeldch Edomskich, pierwćy nizli ndstdii królowie Izraelscy.
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11. A Mesráim ztodžil Ludim, y
37. Synowie Ráhuelowi: Náháth,
Anánim, y Láábim, y Nephtuim,
Zárá, Sáminá, Mezá.
12. Phetrusim též y Kásluim: ź
58. Synowie Seir: Lolán, Sobál,
których -wyszli PliiliSlhymowie, y Sebeon, Aná, Dison, Eser, Disan.
39. Synowie Lotán: Ilory, lloinam.
Káphtorimowie.
15 Chánáán zaśzródžilSidoná pie A siostrá Lotárt była Thámná.
rworodnego swego: Heteyczyká též,
40. Synowie Sobál: Alián, y Máiz|. Y Jebuzeyczyká, y Amorrhey- háháth, y Ebál, Sephi, y Onam Sy
czyká, y Gérgezeyczyká,
nowie Sebeon: Aiá,yAhá. Synowie
15. Y Heweyczyká, y Aráceyczy- Aná: Dison.
ká, y Sineyczyka.
41. Synowie Disoii: Hamrám, y
16. Arádiczjká též, ý Sáináráyczy- Esebán, y Jethrán, y Chárán
ka, y Hámátheyczyká.
42. Synowie Eser: Baláán, y Zá >
17. SynowieSem: Aelám, yAssur$ wán, yJákán. Synowie Disáli: Hus,
y Arpháxád, y Lud, y Aram, y Hus, y A rán.
y Hul, y Gethér, y Mosoch.
43. Ci są królowie, którzy roska18. A Arpháxád zrodził Sále, któ zowali w ziemi Edoin, przed ty in niry též zrodził Heliér.
žli był król nád synmi Izrael: Bále
19. A HeberoWi urodzili sie dwá synBeor: á imię miástá iego Denábá.
synowie, imię iednému Pháleg, iž
44- A Umárl Bálé, y królował
zá czásów iego rozdzielona iest źie- miasto niego Jobáb syn Záře z Bosrá;
iniá, á imię brátá iego Jektán.
45. A gdy y Jobáb umárl, królo20. A Jektán zrodźił Elmodád, y Wał miasto niego Husám z ziemie
Sálepli, y Asarmoth, y Játe,
ThemánóW.
21. Ádorám též, y Huzal, y Deklá,
46. Umárl též y Husám, á królo
22. Nebál též y Abimáel, y Sahá, wał iniásto niego Adád syn Bádád,
23. Y Ophir, y Hewilá, y Jobáb. który povážil Mádián w žieihi Moáb,
Ci wszyscy synowie Jektán,
á imię miástá iego Avith.
24. Sein, Arpháxád, Sále,
47- A gdy y Adád umárl, królo
25. Heber, Pháleg, Rágau,
wał po nim Sémlá z Mastek.
26. Serug, Náchór, Tháre,
48. Ale y Semlá umárl, y królo
27. Abrám, ten iest Abráháítň
wał miásto hiego Saul z Rohobotíi,
28. A synowie Abrahamowi, który leży nád rzeką.
Izáák y lsmáhél.
49- A gdy umárl Saul, królował
29. A té rodzaié ich. Pierworo miásto niego Báláiián synAchobor.
dny Ismáhelow Nábáioth, ý Cedar,
5ó. Ale y ten umárl, y królował
y Adbeel, y Alábsan,
miásto niego Adád, którégo miástá
00. Y Mastná, y Dumá, Mássá, imie bvlo Í’hau, á žone iego zwanO
Iládád, y Themá.
Meetábél, córká Málred, córki Mé3u lelur, Náphiá, Cediná. Ci są žáábi
synowie lsmáhelowi*
51. Lecz po śmierći Adád, kśid51. A synowie Cetufy nałożnice žetá miásto królów wEdom bydź po
Abrahámowéy, któré porodziła: Zá- częli : książę Thámná, książę Aluá,
mrán, Jeksán, Mádán, Mádián, Jes- książę Jethet,
bok, y Sue. A synowie Jeksánowi: 4 52.
Książe
Oolibámá,7 kśiażeC Eíá,7
.
•
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Sábá, y Dádán. A synowie Dádám kśiaże rhilioň;
Assurim, y I átusim, y Láomim.
53. Książę Ceuez, książę Themáii,
55. Synowie lepák Mádián : Ephá, książę Mábsár,
y Epher, y Hertoch, y Abidá, y El54- Kśiaże Mágdiel, kśiążę Hirám:
dáá. Ci WSzyscy synowie Cetury.
té książęta Edoin.
34 A zrodžil Abrahám Izááká:
którego byli synowie: Eza-w,ylzráel.
Rozdział ii.
35. Synowie Ezawowi: Elipház,
R
ój jjz-oA ow y Jude patrydřehy dz
Ráhuel, Jelius, Ihelom, y Koře.
do Isdi oýcd Dawidowégbj y brdéicy
36. Synowie Elipház: Themári,
y sióstr iego:
Oirtár, Sephi, Gáthán, Cenéz, Thá
mná, Amálek.
i. A synowie Izraelowi: Ruben,
*6«
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Symeon, Lewi, Juda, Issachar, y Zá22. Ale y Segub zrodźił Jáira, á
bulon.
osiadł dwadzieścia y trzy miástá w
2. Dan, Joseph, Beniamin, Neph- źiemi Galáád.
táli, Gad y Aser.
23. Y wziął Gessur y Arán mia
3. Synowie Judowi: Her, Onan, steczka Jair, y Kanath, y wśi iego
y Sela, ći trzéy urodzili sie mu z sześćdziesiąt miast, wszyscy ći sy
córki SueChánánitki. A by] Her pie nowie Máchirá oycá Galáád.
rworodny Judy zły przed Pánem. Y
24. A gdy umarł Hesron, wszedł
zabił go.
Káleb do Ephráthy. Miał též Hesron
4- Lecz Tliámár niewiástká iego żonę Abią, która mu urodziła Ashuurodziła mu Pháres y Zárá. A ták rá oycá Thekui:
wszytkich synów Judá pięć.
25. A narodzili sie synowie Jerá5. A synowie Pháres ílesron y meelá pierworodnego Hesron: Ram
Hámuel.
pierworodny iego, y Buná y Aram,
6. Synowie též Żary: Zambri y y Asom, y Ac lii a.
Ethan y Eman, y Chálchal též, y
26. Poiął též drugą żonę Jerámáel,
Dará, pospołu pięć.
imieniem Atarę, która była mátká
7. Synowie Charmi: Achár, który Onam.
strwożył Izraela, y zgrzeszył kra
27. Ale y synowie Ram pierworo
dzieżą rzeczy przeklętych.
dnego Jerámeel, byli Moos, lamin,
8. Synowie Ethan: Azáriasz.
y Achár.
g. A synowie Hesron, którzy sie
28. A Onam miał syny, Semei y
mu urodzili: Jerámeel, y Ram, y lada. A synowie Semei: Nádáb, y
Kál u hi.
Abisur.
10. Ale Ram zrodził Aminádáb. A
2g. A imię żony Abisur, Abiháil,
Aminádáb zrodził Náhásson książę która mu urodziła Ahobhana, y Mosynów Judá.
lidá.
11. A Náhásson též zrodził Sálmá,
30. A synowie Nádábowi byli, Sáz którego poszedł Booz.
led, y Appháim. Lecz Sáled umarł
12. Booz lepak zrodził Obed, który bez dziatek.
též zrodził Isái.
31. A syn Appháimów, Jesy: który
13. A Isái zrodził pierworodnego Jesy zrodził Sesán. A Sesan zrodził
Eliábá, wtórégo Aminádábá, trzecie Oholái.
go Simáá,
32. A synowie Jády brátá Semei:
14- Czwartego Náthánáelá, piątego Jether, y Jonathan. Lecz y Jether
Ráddáia,
umarł bez synów.
15. Szostégo Asomá, siódmégo
33. A Jonathan zródźił Pháleth y
Dawidá.
Zizá. Cić byli synowie Jerámeel.
16. Którego siostry byly Sárwia y
34. A Sesán nie miał synów ále
Abigail. Synowie Sárwiiéy: Abisai, córki, á służebnika Aegyptiániná
Joáb, y Asáel, trzey.
imieniem Jeráá.
17. Abigáil zaś urodziła Amasę,
35. Y dał mu córkę swą zá żonę,
którego oćiec był Jether Ismael- która mu urodziła Etheiá.
czyk.
36. A Ethey zrodził Nathana, á
18. A Kaleb syn Hesron w ziął zó Nathan zrodził Zabada.
ně imieniem Azubá, z któréy zro
37. Zabad též zrodził Ophlála, á
dził Jeriothę: á synowie iéy byli, Ophlal zrodził Ohedá,
Jaser y Sobáb y Ardon.
38. Obed zrodził Jehuá, Jehu zro
ig. A gdy umarła Azubá, poiął dził Azariaszá,
Káleb żonę Ephratę: która mu uro3g. Azáriasz zrodźił Hellesa, á
dźila Hur.
Ilelles zrodźił Elasa,
20. Hur lepak zrodził Uri: á Uri
40. Elásá zrodźił Sisamoi, Sisazrodził Bezeleelá.
moi zrodźił Sellum,
21. Potym wszedł Hesron do córki
41. Sellum zrodźił Ikámia, IkáMáchira oycá Galáád y poiął ią gdy mia zrodźił Elisaina.
mu było sześćdziesiąt lat: która mu
42. A synowie Káleb brátá Jeráurodziła Segubá.
meela, Mesa pierworodny iego, ten
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iest ociec Ziph: y synowie Máresá Hebronie, gdzie królował śiedm laty
oycá Hebron.
sześć miesięcy. A trzydźieśći y trzy
43. A synowie Hebron: Korę, y lála królował w Jeruzalem.
Tháphuá, y Recein, y Sammá.
5. A w Jeruzalem urodźili mu sie
44. A Sammá zrodził Rabamá oy synowie, Simináá, y Sobab, y Na
cá Ierkáám, á Recein zrodził Sainái. than, y Salomon, cztérzey z Belli45. Sj n Sainái, Máon: á Máon sábee córki Amielowéy,
ociec Bethsur.
6. Jebáár též, y Elisama,
46. A Ephá nałożnica Káleb uro
7. Y Elipháleth, y Nogę, y Nepheg,
dziła Haran, y Mosa, y Gezez. A Há y Jáphia,
rán zrodził Gezez.
8. Y Elisama, yEliada, y Eliphe47. A synowie Jabáddai, Regom, lelh, dziewięć:
y Jóathán, y Gesan, y Phálet, y Ephá,
9. Ci wszyscy synowie Dawido
y Sááph.
wi, oprócz synów nałożnic, á mieli
48. Nałożnica Kálebowá Mááchá, siostrę Thámar.
urodziła Sáber, y Thárana.
10. A syn Salomonów, Roboám,
49- A Sááph ociec Mádinená, zro- którego syn Abia zrodził Asę. Z te
dźiłSuęoyca Máchbena, y oycá Ga- go też zrodził sie Josaphat,
báá. A córká Kálebowá bylá Acbsa.
11. Ociec Jorám : który Jorain zro
50. Ci byli synowie Kaleb syná dził Ochoziaszá, z którego poszedł
Hur pierworodnego Ephrátá: Sobal Joás:
ociec Kariathiárim.
12. A tego syn Amáziasz zrodził
51. Salina oćiec Bethlehem, Há- Azáriaszá. A Joáthan syn Azariaszów
ripli ociec Bethgáder.
15. Zrodził Achaza oycá Ezechia52. A byli synowie Sobála oycá
Kariáthiarim, który doglądał poło szowégo, z którego urodził sie Máwicę odpoczynków.
nasses.
55. A z rodu Kariátbiarim, Jetre14- Ale y Manasses zrodził Amoiowie,y Aphutheiowie,y Semátheio- ná oycá Joziaszowégo.
15. A synowie Joziaszowi byli,
wie, y Másereiowie. Z tych wyszli
pierworodny Johánan , wtóry JoSáraitowie, y Estháolitowie.
54 Synowie Sálmy: Bethlehem, y ákim, trzeci Sedeciasz, czwarty SelNetophaty, korony domu Joábowégo, lum.
á połowica odpoczyku Sarai.
16. Z Joákim urodził sie Jeclio55. Rodziny téz pisárzów mie niasz, y Sedeciasz.
szkających w Jábes, ápiéwáiacy, y
17. Synowie Jechoniaszowi byli,
brzmiący, y w namiećiech mie Asir, Salathiel,
szkający. Ci są Cineowie, którzy
18. Melchirám , Phádáiá, Senneposzli od Ciepła oycá domu Recháb. ser, y Jecemia, Sama, y Nadábia.
19. Z Phadaia poszli Zorobábel, y
ROZDZIAŁ III.
Semei. Zorohabel zrodził Mosolla
Naród króla Dawida, y króloiv ma, Hánániaszá, y Salomitę siostrę
Judzkich z rodu Dawidowego, z syny ich:
20. Hasabana též, y Oholá, y Báy z córkami ich.
ráchiáná, y Hásádianá, y Josabhese1. A Dawid miał té syny, którzy dá, piąci.'
\
sie mu urodźili w Hebron: pierwo
21. A syn Hananiaszów, Pháltiás
rodnego Ainnoná z Achinoam Ie- ociec Jeseiaszów, którego syn RáZzráhelitki, wtórégo Daniela z Abi- Ph áia. Tego též syn, Arnán, z któ
rego poszedł Obdiá, którego syn był
gail Kármelitki.
2. Trzeciego Absalomá syna Máá Secheniasz.
chá córki Tholmáia króla Gessur:
22. Syn Secheniaszów, Semeiá:
czwartego Adoniaszá syná Aggithy, którego synowie Hátlus, y Jegáál, y
3. Piątego Sápháriaszá z Abitale: Baria, y Náária, y Saphat, liczbą
szóstego Jethraliama z Egle żony sześć.
iego.
23. Syn Nááriaszów, Elioenai, y
4- A ták sześć mu sie urodziło w Ezechiasz, y Ezrikam, trzey.
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24- Synowie Elioenai , Odwia , y
17. A synowie Ezrá: Jether, y MeEliásub, y 1’beleia, y Akkuh, y Jo- yed, y Epher, y Jalon: Y urodziła Ma
hánan, y Dalaia, y Ánáni, śiedin,
fią, y Sammáia, y Jesba oycá Esthámo.
ROZDZIAŁ IV,
18. Zoná též iego Judáiá, urodziła
Jared
oycá Gedo, y Ileberá oycá So
Ród Judy, modlitwa Jdbezoicu,
ród Symeonow, którzy porazili nie- cho, y lkuthielá oycá Zanoé. A to
przyiaćiąty, y mieszkali w ziemi ich. synowie Bcthiéy córki Pháraonowéy, którą był poiął Mered.
1. Synowe Judowi: Pháres, lieig. A synowie żony Odóie siostry
sron, y Chórmi, y Hur, y Sobal.
Naháma oycá Ceila: Garmi, y E2. A Raia syn Sobalów zrodźił sthąm, który był z Máchaly.
Joháthá, z którego poszli Ahumai y
20. Synowie téžSymonowi: AmLáád. Té rodzaie Sarathi.
non, y Rinná syn Hánán, y Tliilon,
3. Ta též pokolenie Etam: Jezrá- A synowie Jesi; Zoheth y Benzohel y Jesemá y Jedebos. A imię sio hetli.
stry ich Asalelphuni.
21. Synowie Sele, syna Judá, ller,
4. A Phán.uel ociec Gedor, á Ezer oćiec Łechy, y Lááda oćiec Móresy,
oćiec Hosá, ći są synowie Hur pie y rodzáie domu robiących około birworodnego Ephrata oycá Bethle- śioru w domu przyślęgi.
hem.
22. Y który zastanowił słońce, y
5. Assur lepak oćieo Thekuiéy mężowie kłamstwa, y bespieczny,
miał dwie zenie, lláláá y Náárá.
y rospalaiący, którzy byli kśiążęty
6. Y urodziła mu Náárá, Oozámá, w Moab, y którzy sie wróćili do La
y Hepherá, y Themáni, y Ahástári, bem, á to slowá stare.
ći są synowie LXáárá.
23. Ci są garncarze, mieszkaiący
7. A synowie Iláláiéy: Sereth, I- w sódźiech,y między płoty, przy kró
sáár, y Ethnán
lu, około robót iego,y mieszkali tam.
8. Kos lepak zrodźił Anobá, y So24. Synowie Symeonowi: Námuel,
bobá,y naród Ahárehelá syna Aruin. y Jamin, Janib, Zará, Saul.
q. Lecz Jabes był zacnieyszy nád
2Ó. Sellum syn iego: Mabsan syn
bráéia swą, á matka iego dała mu iego, Masina syn iego.
imię Jabes, mówiąc: Izem go w bo26. Synowie Másma: Ilámuel syn
łeśći porodźiła.
iego: Záchur syn iego, Semei syn
10. Y wzywał Jabes Boga Izrael iego.
skiego, mówiąc: Ieśli błogosławiąc
27. Synów Semei szesnaśćie, á có
błogosławić mi będźiesz, y rozsze rek sześć: ale bracia iego nie mieli
rzysz granice moie, á ręka twoiá bę- synów wiele, á wszytek rodzay nie
dźie ze mna, á uczynisz že mię złość mógł zrównać z liczbą synów judą.
nie potłumi. Y dał Bóg o co prosił.
28. A mieszkali w Befsabee, y
11. A Káleb brát Sue zrodźił Ma- Moláda, y Ilásarsual,
ehirá, który był oycem Eslhon.
gq. V w Bała, y w Asom, y w
12. Esthon lepak zrodźił Betráphá, Tholád
y Phesse y Tehinná oycá miástá
50. Y w Bathuel, y w llormá, y
Náás: ći są mężowie Rechá.
w Si cel eg,
13. A synowie Cenez: Othoniel y
51. Y Bethmarcháboth, y w Há-.
Saráia: synowie Othonięlowi: Ilą- sarsusim, y w Bethberái, y w Sáátháth y Maonáthi.
rim. Té miástá ich áž do królá Da
14- Máonáthi zrodził Ophrá. A wida.
Sáráiá zrodźił Joáha oycá doliny rze
32. Wsi též ich: Etám, y Aén,
mieślników: bo tam rzemieślnicy Remmon, y Thochen, y Asan, miast
był ř.
pięć.
15. A synowie Káleba syná Je pilo
33. Y wszytkié wioski ich około
ne: Hir y Elá y iXaham. Synowie též tych miast, áž do Báál. To iest mie
szkanie ich, y rozdział ośiadłośći.
Ele: Cenez.
16. A synowie Jóleleel; Ziph} y
34- Mosobab též, y Jemlech, y
Zipháj Thiriá, y Asrael.
sa syn Amásiaszów,
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35. Y Joel, y Jelin syn Josabiei,
syná Saráie, syná Asiel.
36. Y Elioenái, y Jakoba, y Isubáia, y Asaiá, y Adiel, y isiniel, y
Banáia,
07. Zizá též syn Sepbeiá, syná
Allon, syná Idáia, syná Semri, 6yná
Samáia.
38. Teć są mianowane książęta
w rodźiech ich, y w domu powino
wactw swoich wielce sie rozmno
żyli.
3g. Y ruszyli sie áby weszli do
Gádor,áž ná wschód słońca doliny, y
żeby szukali paszey trzodam swoim.
40. Y naleźli pasze oblíte y bárzo
dobré, y ziemię szeroka, y spokoyną, y rodzáyna, w któréy piérwéy
mieszkali z rodu Chám.
41. Ci tedy przyszli , któreśmy
mianowicie wyžszéy opisali, zá cza
su Ezechiasza królá Judzkiego: y
porazili namioty ich, y obywatele,
któré tám naleźli, y wygładzili ieáž
do dnia dźiśieyszéso: y mieszkali
miásto nich, iż tamże bárzo oblité
pasze naleźli.
42. Z synów též Symeon szli ná
górę Seir mężów pięćset, maiąc
książęta Pháltiaszá, y Nááriaszá, y
Rápháiaszá, y Dziel syny Jesi:
43. Y wybili ostatki, któré były
mogły uyść, z Amálekitów, y mie
szkali tám miásto nich, áž po dźiś
jdźień.

ROZDZIAŁ V.
Rodzdy Ruben, Gad, y pul Jldnasse, y mieszkania ich.
1. Synowie též Ruben, pierwo
rodnego syná lzráelowego: ten bo
wiem był pierworodny iego: ále gdy
zgwałcił loże oycá swego, dano pić—
rworodztwo iego synom Jozephá sy
ná Izráelowégo, á onégo nie poczy
tano zá pierworodnego.
2. Lecz Judás, który był namocnieyszy między bráéia swą, z ple
mienia iego książęta sie rodziły: ále
piérworodztwo było poczytane Jozephowi.
3. Synowie tedy Ruben piérworodnégo Izráelowégo; Enoch, yPhállu, Esron, y Kární i.
4. Synowie Joel: Sarnia syn iego,
Gog sya iego, Semei syn iego.
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á. Michá syn iego, Reiá syn iego,
Báál syn iego,
6. Beerá syn iego, którego wziął
W niewolą Thelgáthphálnásar król
Assyriyski, á był kśiążęćiem w po
koleniu Ruben.
7, A bráéia iego, y wszytek ród
iego, gdy ich poliezano według fámiliiéy ich, mieli kśiążęta Jehielá,
y Zachariasza.
8. A Bala syn Azaz, syná Sámmá, syná Joel, ten mieszkał w Aroer áž do Xebá y Beelmeon.
g. Ná wehodnia též stronę mie
szkał áž do weszćia w puszczą, y
do rzeki Euphrátes. Bo wielką li
czbę mieli dobytków w ziemi Ga
láád.
10. A zá czásów Saula walczyli
z Agareyczykámi y pobili ie, y mie
szkali miásto nich w ich przyby
tkach, ná wszytkiéy stronie, która
pátrzy ná wschód słońca Galáád.
11. A synowie Gad mieszkali przećiwko im w ziemi Bázán, áž do Selchá.
12. Jóél ná przodku , á Sáphán
wtóry: á Janai y Sáphat w Bázán.
15. A bráéia ich według domów
rodzáiów ich, Michael y Mosollám,
y Sebei, y Jorái, y Jaehan, y Zie, y
Ileber, śiedin.
14- Ci synowie Abiháil, syná IIuri, syná Jara, syná Galáád, syná Mi
chael, syná Jesesi, syná Jeddo, syná
Bu z.
15. Bráéia též syná Abdiel, syná
Gpni książę domu w familiach ich,
16. Y mieszkali w Galáád, y w
Bazan , y w miasteczkach iego, y
we wszech przedmieściach Saron,
áž do gránic.
17. Ci wszyscy byli policzeni zá
dni Joáthana królá Judzkiego, y zá
dni Jeroboama króla Izraelskiego.
18. Synowie Ruben, y Gád, y pół
pokolenia Mánásse mężowie wale
czni , noszący tarcze y miecze, y
ćiągnący łuk, y wyćwiczeni ku boiowi, czterdzieści y cztery tyśiące y
śicdmset y sześćdziesiąt wychodzą
cych ku bitwie.
19. Wiedli woynę przeciw Agáreyczykóm: á Itureyczycy , y Naphis, y Nodáb
20. Dodali im pomocy. Y przyszli
w ręce ich Agareyczycy, y wszyscy
*

KSIĘGI PIERWSZE
4o8
Którzy z nimi byli, bo -wzywali Bo
9. Achimáás zrodźił Azariaszá,
ga gdy sie potykali: y wysłuchał ich Azariasz zrodźił Johanana,
przeto iż wierzyli weń.
10. Johanan zrodźił Azariaszá,
21. Y pobrali wszytko co mieli, tenći iest który kapłański urząd odwielbłądów pięćdziesiąt tyśięcy, á prawował w domu, który zbudował
owiec dwa kroć sto tysięcy y pięć Salomon w Jeruzalem.
dziesiąt tyśięcy, y osłów dwa tysią
11. A Azariasz zrodźił Amariaszá,
ca, y dusz człowieczych sto tysięcy. á Amariasz zrodźił Achitobá,
22. Wiele též rannych poległo: bo
12. Achitob zrodźił Sadoká, á Sabyła Pánská woyná. Y mieszkali dok zrodźił Sellumá.
miásto nich aż do przeniesienia.
13. Sellum zrodźił Helkiaszá, á
23. Synowie též pół pokolenia Iłelkiasz zrodźił Azariasza.
Manasse posiedli źiemie od granic
14- Azariasz zrodźił Saraiaszá, á
Bazan áž do Báál, Hermon, y Sanir, Saraiasz zrodźił Josedeka.
y góry Hermon, bo wielka liczba
15. Josedek lepak wyszedł, kiedy
była.
Pan przeniósł Judę y Jeruzalem
24- Y té były książęta domu rodu przez ręce Nábuchodonozora.
iclr. Epher, y Jesi, y Éliel, y Ezriel,
16. A ták synowie Lewi: Gerson,
y Jeremia, y Odoia, y Iediel mężo Kááth y Merari.
wie bárzo mocni y możni, y sławni
17. A té i mona synów Gersonowódzowie w familiach ich.
wych: Lobni y Semei.
25. A opuścili Boga oyców swych,
18. Synowie Kááthowi: Amrám,
y cudzołożyli z bogami ludzi źie y Isáár, y Hebron, y Oziel.
mie, któré zniósł Bóg przed nimi.
19. Synowie Merarégo: Moholi y
26. Y pobudził Bóg Izráelów du Musi. A té są rodzáie Lewi, według
cha Phula króla Assyriyskiégo, y domów ich.
ducha Thelgathphalnasara króla A20. Gerson, Lobni syn iegc, Jassur, y przeniósł Ruben, y Gád, y liath syn iego, Zamma syn iego,
pół pokolenia Manasse, y zapro
21. Joah syn iego, Addo syn iego,
wadził ie do Lahela, y do Ilabor, y Zara syn iego, Jetrai syn iego.
do Ara, y rzeki Gozan, aż do dnia
22. Synowie Kááthowi: Aminatego.
dab syn iego, Korę syn iego, Asir
syn iego,
ROZDZIAŁ VI.
23. Elkana syn iego, Abiasach syn
O syniech Lewi, którzy byli śpie iego, Asir syn iego.
24. Thahath syn iego, Uriel syn
waki, d którzy ojidrowniki, y ó mieśćiech, które mieli w pokoleniach I- iego, Oziász syn iego, Saul syn iego.
25. Synowie Elkánowi, Amasai,
zrdelskich.
y Achimoth,
1. Synowie Lewi: Gerson, Kááth,
26 Y Elkana: Synowie Elkanowi:
y Merári.
Sopliái syn iego, Nahath syn iego,
2. Synowie Kááth: Amram, Isáár,
27. Eliab syn iego, Jerohám syn
Hebron, y Oziel.
iego, Elkana syn iego.
3. Synowie Amrámowi: Aaron,
28. Synowie Samuelowi, pierwo
Moyzesz y Maria. Synowie Aarono rodni Vasseni, y Abia.
wi: Nadab y Abiu, Eleazar, y Ithá29. A synowie Merarego Moholi:
mar.
Lobni syn iego, Semei syn iego, Oza
4. Eleazar zrodźił Phinees, á Phi- syn iego,
nees zrodźił Abisue,
30. Sammáá syn iego, Hagiia syn
5. A Abisue zaś zrodźił Bokci, á iego, Asaia syn iego.
Bokci zrodźił Ozy.
31. Ci są któré postanowił Dawid
6. Ozy zrodźił Zaraię, á Zaráias nád śpiewaki domu Pańskiego, od
zrodźił Meraioth.
tego czasu gdy tam była skrzynia
7. Meraioth lepak zrodźił Amaria- postawiona:
szá, Amariasz zrodźił Achitoba.
32. Y służyli przed przybytkiem
8. Achitob zrodźił Sadoká, á Sa- świadectwa śpiewaiąc, áž Salomon
dok zrodźił Achiináása.
zbudował dom Pański w Jeruzalem:
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á stáli -według rzędu swego ná słu
żbie.
55. A którzy stali z synmi swoiéini ći są, z synów Káátowych, He
rnám śpiewak syn Joliela, syná Samuelowégo,
54. Syna Elkana, syná Jerohaina,
syna Eliela, syná Thohu,
55. Syná Suph, syná Elkana, syná
Mahalha, syná Amasai,
56. Syná Elkana, syná Joliela, sy
ná Azariaszá, syná Sophoniaszá,
57. Syná Tháhata, syná Asira,
syná Abiasapha, syná Korégo, syná
lsáára, syná Káátha, syná Lewi ego,
sjná lzráelowégo.
58. A brat iego Asaph, który stał
po prawicy iego, Asáph syn Barachiaszá, syná Samáá,
5g. Syná Michaélowégo, synáBasaiowégo, syná Melchie,
40. Syná Athanai, syná Zare, sy
ná Ada i,
41. Syná Ethan, syná Zarnma, sy
ná Semei,
42. Sj ná Jetho, syná Gersoin, sy
ná Lewi.
45. A synowie Merari braćia ich,
po lewéy stronie,
44- Ethan syn Kusi, syná Abdi,
syná Maloch,
45. Syná Hasabie, syná Amasiego, syná Helkiégo,
46. Syná Amasai, syná Boni, sy
ná Somer,
47- Syná Moholi, syná Musi, syná
Merari, syná Lewi.
48. Braćia też ich Lewitowi, któ
rzy postawieni sa dowszelákiéy słu
żby przybytku domu Pańskiego.
4g. Aaron lepak y synowie iego
zapalili kadzidło ná ołtarzu całopa
lenia , y ná ołtarzu kadzenia , ku
wszytkióy posłudze świętego świę
tych: á żeby sie modlili zá Izráelá,
wedle wszégo co roskazał Moyzész
sługa Boży.
50. A synowie Aaronowi ći są:
Eleazar syn iego, Phinees syn iego,
Abisue syn iego,
51. Bokći syn iego, Ozy syn iego,
Zarahia syn iego,
52. Meraioth syn iego, Amariasz
syn iego, Achitob syn iego,
55. Sadok syn iego, Ąchimóas syn
iego.
54. A té mieszkania ich po wśi-
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ách y granicach, to iest synów Aaronowych, według rodów Kááthitów: bo sie im były losem dostály.
55 A ták dali im Hebron w zie
mi Judzkiey, y przedmieśćia iego w
około:
56. A polá mieyskió y wśi dali
Kalebowi synowi Jephone.
57. A synom Aaronowym dali
miástá iiń ućieczke Hebron y
J Lobna,t
y przedmieśćia iéy.
58. Jether też, y Esthemo, z przedmieśćiami ich,
5g. Asan též y Betliseines y prze
dmieśćia ich.
60. A z pokolenia Beniamin, Gabee y przedmieśćia iéy, y Almathę
z przedmieściami iéy, y Anathoth z
przedmieściami swymi, wszytkich
miast trzynaśćie, według rodzáiów
ich.
61. A drugim synom Kááthowym
z rodzáiu swego, dali od połowice
pokolenia Manasse w ośiadłość miast
dziesięć.
62 A synom Gersomowym we
dług rodzáiów ich od pokolenia Issachar, y od pokolenia Aser, y od
pokolenia Xephláli, y od pokolenia
Ma nasse w Bazan miast trzynaśćie.
65. A synóin zaś Merari według
rodzáiów ich od pokolenia Ruben,
y od pokolenia Gád, y od pokolenia
Zábulon, dáli lósem miást dwanaśćie.
64. Dali też synowie Izraelowi
Lewitom miástá y przedmieśćia ich:
65. A dali lósem z pokolenia sy
nów Judá, y z pokolenia synów Symeon, y z pokolenia synów Benia
min té miasta, któré nazwali imiony swémi,
66. Y tym, którzy byli z rodu sy
nów Kááth y były miasta w grani
cach ich od pokolenia Ephráim.
67. A ták dali im miasta do ućieczki, Sychem z przedmieściami iego
ná górze Ephraim, y Gazer z przed
mieściami iego,
68. Jekinaę też z przedmieśćiami
iéy, y Bethoron także,
6g. Ktemu Helon z przedmieśćia
mi iego, y Gethremmon tymże spo
sobem.
70. A od połowice pokolenia Ma
nasse , Aner y przedmieśćia iego ,
Báláám y przedmieśćia iego: to iest
c
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4- A z nimi według domowy natym którzy z rodu synów Kááth zo
stawali.
rbdów ich, przepasani ná woyne
71. A synóin Gersoin od rodu pół mężów bárzo mocnych trzydzieści
pokolenia Manasse,Gaulon w Bazan, y sześć tysięcy, bo mieli wiele żon
y przedmieścia iego, y Astharoth z y synów.
przedmieściami iego.
5. BráCiéy též ich według wszech
72. Z pokolenia Isáchar, Cedes y rodzin Issachar dużych do bitwy,
przedmieśćia iego , y Dabereth z ośmdźieśiąl y śiedm tyśięcy naliczo
no.
przedmieściami iego,
73. Rámolh též y przedmieśćia ie
6. Synowie Beniamin: Bela, y Bego, y Anein z przedmieściami iego. chor, y ladiel, trzey.
74- A od pokolenia Aser: Hasał
7. Synowie Bele: Esbon, y Ozy, y
z przedmieściami iego, y Abdon ta Ozieł, y Jerimoth, y Urai, pięćkśiąkže,
żąt domów, y do boiu barzo mo
75. Ilukák též z przedmieściami cnych: á poczet ich dwódźieśćia dwá
iego, y Rohob z przedmieściami ie tysiąca y cztérzey á trzydzieści:
8. A synowie Bechorowd: Za mira,
go76. A. od pokolenia Nephtáli, Ce y Joas, y Eliezer, y Elioénai, y Ainri,
des w Galileiéy y przedmieścia iego, y Jerimoth, y Abia, y Anathoth, y
llamon z przedmieściami iego, y Al mátli: ći wszyscy synowieBeclior,
Káriátháim y przedmieścia iego.
9. A naliczono wedle domów ich
77 A ostatkowi synóm Merari; z z kśiążat rodów ich ná woynę bárzo
pokolenia Zabulon, Remmono y mocnychdwadźieśćia lyśięcy ydwie
przedmiśćia iego, y Tliábor z prze ście.
dmieściami iego:
10. A synowie Jadihel: Balan: A
78. Za Jordanem též przeciw Je synowie Balan: Jehus, y Beniamin,
rycho ná wschód słońca Jordaná, od y Aod, y Chanana, y Zethan,y Thapokolenia Ruben Bozor w postyni rsis, y Ahisáhar.
z przedmieściami iego, y Jassa z
11. Ci wszyscy synowie Iadihel,
przedmieściami iéy,
książęta rodów swych, meze bárzo
79. Kódem o th též y przedmieścia mocni, śiedmnaśćie lyśięcy y dwieiego, y Mopilá át z przedmieściami śćie ná woyne wychodzących.
12. Sephám též, y Hápham syno
iego.
80. Kteinu y od pokolenia Gad, wie llir: y llásiin synowie Aher.
Ramoth w Galáád y przedmieścia
13. A synowie Nephtbáli: lasiel,
iego, y Manaim z przedmieściami y Guni, y leser, y Selluin, synowie
Bale.
iego,
81. Ale y Ilesebon z przedmieścia
14- A syn Manásse: Esriel: á na
mi iego, y Jezer z przedmieściami łożnica iego Syrianká urodzilá Machirá oycá Galáád.
iego.
15. Machir lepak wziął žony sy
ROZDZIAŁ VII.
nóm swym Ilapphim, y Saphan: á
Ród Isachdrd, Beniamina, Neph- miał śiostrę imieniem Móóchę:imię
zaś wtórégo, Salpháád, y urodziły
tháli, Mánásse, Ephrdim, y .Asei\
sie córki Salpháádowi.
16. Y porodziła Máácha žoná Ma
1. A synowie Issachar: Thola, y
chir syná, y nazwała imię iego
Phua, Jásuh, y Simeron, cztérzey.
2. Synowie Tliole: Ozy y Rapha- Phares: á imię brata iego Zares: ą
ia, y Jeriel, y Jemui, y Jebsem, y synowie iego U lam, y Recein.
17. A syn Ułam: Badan. Ci są sy
Samuel, przednieyszy wedle domów
rodzin swoich. Z rodzáiu Thole mę nowie Galáád, syná Maeliir, syną
żów walecznych naliczono zá dni Manasse.
18. A siostra iego królowa uro
Dawidowych dwadzieścia y dwá ty
dziła męża pięknego, y Abiezerá, y
siąca y sześóset.
a. Synowie Ozy: Izrahia, z które Moholá.
19. A byli synowie Semidá: Ahią,
go poszli, Michael, y Obadia, y Joel, y Jesia, pięć, wszyscy książęta. y Šechem, y JLecy, y Aniáua.
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20. A synowie Ephráim: Suthala,
Bared syn iego, Thahath syn iego,
Elada syn iego, Thahath. syn iego,
tego syn Zabad,
21. A tego syn Suthala, á tego syn
Ezer y Elád: pobili ie mężowie Geth
obywatele, iż byli wtargnęli áby by
li naiechali maiętnośći ich.
22. Przetóż Ephráim ociec ich pła
kał przez wiele dni, y przychodzili
bráéia iego áby go ćieszyli.
20. Y wsedł do żony swéy: która
poczęła y porodźiła syná, y nazwał
imię iego Beria, przeto że sie urodził
w utrapieniu domu iego:
24. A córká iego bylá Sara, która
zbudowała Bethoron niższy y wyż
szy, y Ozensara.
25. A syn iego Ráphá, y Reseph,
y Thále, z którego poszedł Tháán.
26. Który zrodźił Láádáná: tego
též syn Ąmmiud, który zrodźił Elisain,
27. Z którego poszedł Nun , który
miał syná Jozue.
28. A ośiadłość ich y mieszkanie
Bethel z córkami iego, á ná wschód,
Noran, á ná zachód, Gazer y córki
iego, áž do Azy z córkami iego.
29. A podle synów Manasse, Bethsan y córki iego, Thanach y córki
iego, iłiageddo y córki iego: Dory
córki iego: w tych mieszkali synowie
Jozephá syná Izrael.
5o. Synowie Aser: lemna, y Jesuá, y Jesui, y Baria, y Sara siostra
ich.
31. A synowie Baria: Ileber, y
Melchiel: ten iest ociec Bársáith.
32. A Ileber zrodźił Jephláth, y
Somer , y Hotham, y Sua siostrę
ich.
53. Synowie Jephlath: l*hosecb,y
Chama!, y Asoth: ći synowie Jophlát.
54. A synowie Somer: Ahi, y Roaga, y Ilaba, y Aram.
35. A synowie Helem brata iego:
Supha, y Jemná, y Selles, y Amál.
36. Synowie Supha: Sue, Ilarnąpher, y Sual, y Beri, y Jamrá,
07. Resor, y llod, y Sama, y Salusa, y Jethran, y Berá.
58. Synowie Jelher: Jephone, y
Tháspha, y Ara.
5g. A synowie Olle: Aree, y Ilániel, y Resiá.
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4o. Ci wszyscy synowie Aser
książęta rodów, przebrani y nainocnie^szy wodzowi wodzów: á li
czba ich lat, ku bitwie sposobnych,
dwadzieścia y sześć tyśięcy.

ROZDZIAŁ VIII. <
Ród synów Benidmin^ y Saulow,
tul. ze synów iego.

1. A Beniamin zrodźił Bále pie
rworodnego swego, Asbelá wtórégo,
Aháre trzeciego,
2. Noháá czwartego, y Rapha pią
tego.
5. A byli synowie Bale, Addąr, y
Gera, y Abiud,
4. Abisue też, y Nááman, y Ahóé,
5. Y Gera, y Sephuphan, y Hurám.
6. Ci są synowie Achod, kśiązętá rodów mieszkáiacych w Gabaą,
którzy przeniesieni są do iljanaháth.
7. A Nááman, y Achia, y Gera, ten
ie przeprowadźił, y zrodźił Ozá, y
Abiud.
8. Lecz Saharaim zrodźił w krai
nie Moábskiéy, odprawiwszy Ilusim, y Barę żony swé
9. A zrodźił z Ilodes żony swéy
Jobábá, y Sebią, y Jlosá, y Molchonia,
10. Jehusá, y Sechiá, y Marmá,
ći są synowie iego książęta w domiech ich.
u. A Jlehusim zrodźił Abitob y
Elpháál.
12. A synowie Elphál: Ileber y
Misáám , y Sainad: ten zbudował
Ono, y Lod, y córki iego.
15. Baria lepak y Sama kśiążęta
rodów mieszkających w Aialon: ći
wygnali obywatele Geth.
14. Y Ahio, y Sesak, y Jerimoth,
15. Y Zabadia, y Arod, y Ileder,
16. Jlicháél též, y Jesplia, y Josá
synowie Baria.
17. Y Zabadia, y Mosolląm, y Ilezeći, y Ileber,
18. Y Jesamari, y Jezlia, y Jo.bab
synowie Elpháál,
19. Y Jacim, y Zechri, y Zabdi,
20. Y Elioénai, y Selelhai,y Eliel,
21. Y Adaia, y Baraia, y Samarath
synowie Semei.
22. Y Jespham, y Ileber, y Eliel,
25. Y Abdon, y Zechri, y Rana?,
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24- Y Hanania, y Aelain, y Ana- y Judzkich: á byli przeniesieni do
thothia,
Babilonu dla przestępstwa swego.
25. Ý Jephdaia, y Phánuel syno
2. Lecz którzy pierwszy mieszka
wie Sesak,
li w ośiadłośćiach w mieśćiech swo
26/Y Samsari, y Sohoria, y Otho- ich: Izrael y kapłani y Lewi Iowie
lia,
y Náthyneyczykowie.
27. Y Jersia, y Elia, y Zechri, sy
3. Mieszkali w Jeruzalem z sy
nowie Jerohám.
nów Iudá, y z synów Beniamin, z
28. Ci Patriarchowie y książęta synów też Ephráim Mánásse.
rodów, którzy mieszkali w Jeruza
4. Othey syn Ammiud syná Amri,
lem.
syná Omrái, syná Bonni, z synów
29. A w Gabaon mieszkali Abi- Pháres syná Judá.
gabaon, á imię żony iego Máácha:
5. A z Silon Asáia piérwodny y
30. A syn iego pierworodny Ab- synowie iego.
don, y Sur, y Cis, y Báál, y Nadab.
6. A z synów Záře: Jehuel y braćia
31. Gedor też y Ahio, y Zacher, y ich, sześćset y dźiewięćdźieśiąt.
Macelloth:
7. A z synów Beniamin: Salo syn
52. A Macelloth zrodźił Samáá: y Mosollam, syná Odwia, syná Asáná:
mieszkali przeciwko bráéiéy swoiéy
8. Y Jobania syn Jerohám y Elá
w Jeruzalem z braćia swą.
syn Ozy, syná Mochory: y Mosol
33. Ner lepak zrodził Cis, á Cis lam syn Saphatiaszá syná Rachuel,
zrodźił Saula. Saul zaś zrodźił Jo syná Jebámaszá,
nathana, y Melchisuá, yAbinadaba,
9. Y braćia ich według domów
y hsbáála.
ich, dźiewięćset pięćdźieśiąt y sześć.
34- A syn Jonathanów Meribbáál: Ci wszyscy książęta rodów wedle
á Meribbáál spłodźił Michá.
domów oyców swych.
35. Synowie Michá: Phiton, y
10. Z kapłanów lepák: Jedáia, JoMelech, y Tharáá, y Aház.
iárib, y Jachin:
36. A Aház zrodził Joada, á Joa11. Azáriasz też syn Helciaszá,
da zrodźił Alamath , y Azmoth, y syná Moholam, syná Sadok, syná
Zamři: Zamri lepak zrodźił Mosá,
Máráiolh , syná Achitob , kapłan
37. A Mosa zrodźił Bánáá, które wielki domu Bożego.
go syn był Rapba, z którego poszedł
12. A Adáias syn Jerohám syná
El asa, który zrodźił Asel.
Phássur, syná Melchiaszá y Máásai
38. A Asel miał sześći synów, syn Adiel, syná Jezra, syná Mosol
tych imion, Ezrikam, Bokru, lsmá- lam, syná Mosolamith, syná Emer.
hel, Sária, Obdia, y Ilanan: ći wszy
13. Bráéiéy też ich kśiążąt wedle
scy synowie Asel.
domów ich, tyśiac śiedinset y sześć39. A synowie Esek brátá iego: dźieśiąt, bárzo mocnych siłą ku odUlam pierworodny, á Jehus wtóry, á
ráwowániu dzieła posługi w domu
Eliphaleth trzeci.
ożym.
40. A byli synowie Ułam mężo
14- A z Lewitów Semeia syn Haswie bárzo duży y wielką mocą łuk sub syná Esrikám, syná Ilasebia z
ćiągnący: y maiący wiele synów y synów Merari.
15. Bákbakar též ćieśla, y Galál,
wnuków, áž do stu y piąćidźięśiąt.
y Mathania syn Micha, syná Zechri,
Ci wszyscy synowie Beniamin.
syná Asapli.
ROZDZIAŁ IX.
16. Y Obdia syn Semeiasza, syná
Którzy pierwszy z synów Izrael Galal, syná Idithun, y Barahia syn
skich mieszkali w Jeruzalem, uczyn Asa, syná Elkana, który mieszkał
ności a urzędy Kapłanów y Lewi w śieniach Nethopháty.
17. A odźwierni: Sellum, y Aktów, naród Sauld y synów iego pokub,
yThelmon, yAhimám: y brát
wtarza.
ich Sellum, przednieyszy,
1. Wszystek tedy lud Izraelski po18. Aż do onégo czásu , w bramie
liczon iest: á summá ich napisana królewskiéyná wschód słońca, strzeiest w księgach królów Izraelskich gáliná przemiany swé z synów Lewi.
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19. A Seli um synKore, synáAhiásáph, syná Koře, z bráéia swą, y z
domem oycá swego, éi są Koritowie
nád sprawą služby, stroze sieni
przybytku; á familie ich ná prze
miany strzegące weszéiá obozu
Pańskiego.
20. A Phinees syn Elea z arów był
kśiążęciem ich przed Pánem.
21. Zachariasz lepak syn Mosollamá odźwierny drzwi przybytku
świadectwa.
22. Ci wszyscy wybrani zá od
źwierne u drzwi, dwieśćie y dwáná»cie: y popisani we wśiach wła
snych: których postanowili Dawid
y Samuel widzący, w wiernośći ich.
23. Ták sáiné, iáko y syny ich we
drzwiach domu Pańskiego,y w przy
bytku ná przemianach swoich.
24. Wedle czterech wiatrów byli
odźwierni: to iest ná wschód, y ná
zachód, y ná północy, y ná połud
nie.
25. A bráéia ich mieszkali we
wśiacli, y przychodźili ná soboty
swoie od czásu áž do czasu.
26. Tym cztćrzem Lewitóm zwierzony był wszytek poczet odźwier
nych , á byli nád gmachami y nád
skárby domu Pańskiego.
27. Około kościoła též Tańskiego
mieszkali ná strażach swych: zęby
czásu swego otwarzáli ráno drzwi.
28. Z tych též rodzáiu byli nád na
czyniem služby: bo pod liczbą na
czynie y wnoszono y wynoszono.
29. Z tycliže y którzy mieli po
wierzone naczynia świątnice, mieli
w mocy białą mąkę, y wino, y oli
wę, y kadzidło, y wonnoáéi.
30. A synowie kapłanów oleyki
z wonnych rzeczy sprawowali.
31. A Mathathiasz Lewit pierwo
rodny Selluin Korit, był przełożony
nád témi rzeczami które w panwiách smażono.
32. Az synów Kááth bráéiéyich,
byli nád chleby pokládnémi , áby
záwsze świeże ná kožda sobotě go
towali.
33. Ci są káiážetá śpiewaków we
dle domów Lewitów, którzy w gma
chach mieszkali, áby we dnie y w
nocy ustawicznie swéy posłudze
dosyé czynili.
34. Głowy Lewitów, wedle do-
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mów swych przednieyszy, mieszka
li w Jeruzalem.
35. A w Gábaonie mieszkali oéiec
Gabaon Jehiel , á imię žony iego
Máácha.
56. Syn pierworodny iego Abdon,
y Sur, y Cis, y Báál, y Ner, y Nadáb,
07. Gedor téz y Ahio, y Zacha
riasz , y Mácelloth.
38. Á Mácelloth zrodził Samáán:
éi mieszkali naprzeciwko bráciéy
swéy w Jeruzalem, z bráéia swą.
3p. A Ner zrodźil Cis: á Cis zro
dził Saula: á Saul zrodził Jonathana,
y Melchisua, y Ahinadab, y Esbáál.
40. A syn Jonathanów Meribbáál:
á Meribbáál zrodźil Michá.
41. Synowie záá Michá, Phithon,
y Melech, y Tharáá, y Aház,
42. Aház lepak zrodził Jará, á Ja
rá zrodźit Alamath, y Asmoth, y
Zamři, á Zamři zrodźił Mosá ,
43. Mosá lepak zrodźił Banáá:
którego syn Rápháiá, zrodźił Elasa,
z którego poszedł Asel.
44- A Asel miał szeáéi synów, té
mi imiony, Ezrikám, Bokru, Ismáhel, Sáriá, Obdiá, y Banan. Ci są
synowie Asel.

ROZDZIAŁ X.
O Saulowey śmierci, nieprzyarie
le mu głowę śćięli, mężowie Jabez
Galddd pogrzebli gi, przyczyna téz
iego śmierći.

1. A riiilisthynowie walczyli
]irzeéiw Izrael, y uéiekli mężowie
Izraelscy przed Pálesthyny, y pole
gli zranieni ná górze Gelbóé.
2. A gdy sie przybliżali Philistynowie goniąc Saula y syny iego ,
zabili Jonathana y <Abinádábá, y
Melchisua syny Saulowé.
3. Y zmocnila sie bitwá przeciw
Saul, y naleźli go strzelcy, y zra
nili strzałami.
4- Y rzekł Saul do giermka swe
go: dobądź miecza twego, á zábiy
mię: áby snadź nie przyszli éi niéobrzezańcy, á nie śmiali sie ze mnie.
A giermek iego uczynié tego niechciał, boiaźnią przestraszony: á ták
porwał miecz Saul, y padł nań.
5. Co uyźrzawszy giermek iego,
to iest, że umarł Saul, padł též sam
ná swóy miecz, y umarł.
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6. A ták zginął Sani y trzey sy uczynił z nimi Dawid przymierze
nowie iego, y wszytek dóm iego zá przed Pánem: y pomazali go zákró
lá nád Izraelem według słowa Pań
raz upadl.
7. Co gdy uyźrzeli mężowie Izáel- skiego, któré powiedźiał w ręce Sa
scy, którzy mieszkali ná polach, zu- muela.
éiekáli: á po śmierći Saúlowéy ysy
4. łachał též Dawid y wszytek
nów iego, opuścili miástá swé, y Izrael do Jeruzalem , to iest Jebus,
rozpiórzchnęli sie tám y sám : y gdzie byli Jebuzeyczycy obywatele
przyszli Philsthynowie y mieszkali źiemie.
w nich.
5. Y mówili którzy mieszkali w
8. A drugiego dnia zwłocząc Pili Jebus do Dawidá: Nie wnidźiesz sáni.
li sthynowie łupy z pobitych, nale Ale Dawid wźiął zamek Sion, który
zli Saulá y syny iego leżące ná gó iest miastem Dawidowym,
6. Y rzókł: każdy kloby napiérze Gelbóé.
g. \ zewlókszy go, y głowę mu rwóy pobił Jebuzóy* zyki, ten będzie
ućiąwszy, y zbroię zdiąwzyę posłali kśiążęćiem y hetmanem. Wstąpił
do źiemie swéy, aby go obnoszono tedy pierwszy Joáb syn Sarwiiéy, y
y okázowano zborom bálwánskim , został hetmanem.
7. A Dawid mieszkał ná zamku,
y ludźiom.
10. A zbroię iego poświęćili we y przeto nazwano ji miastem Da
zborze boga swego, á głowę záwie- widowym.
8. Y zbudował miásto wokoło od
śili we zborze Dágon.
11. To gdy usły szeli mężowie Já- Mellá áž w okrąg: á Joab ostatek
bes Galáád, to iest, wszytko co by miasta pobudował.
g. A Dawid pomnażał sié postéli Philisthynowie nád Saulem uczy
nili,
puiąc yrostąc, á Pan zastępów był
12. Wstał każdy z mężów mo z nim.
cnych, y wzięli ciała Saulowé y
10. Ci ptzednieyszy mężów mo
synów iego:. y przynieśli ie do Já- cnych Dawid, którzy mu pomogli
bes, y pogrzebli kośći ich pod dę áby był królem nádewszytkim Izrae
bem, który był w Jábes, y pośćili lem, według słowa Pańskiego, któ
śiedm dni.
re mówił do Iztáela.
13. A ták iimarl Saul dla niepra
11. Y ten poczet mOcatzóW Da
wości swoich, przeto iż przestąpił widowych : Jesbáám syn Háchámoprzykazanie Pańskie, któré był prze ni przedniéyszy między trzydźiestą:
kazał, á nie zachował go: ále nád ten podniósł oszczep swóy ná trzy
sta ranionych jednym razem.
to ieszcze radził sie Pythonki,
14- A nie miał nadźieie w Pánu. ' 12. A po nim Eleázár syil stryia
Dlá czego zabił go, y przeniósł kró iego Ahohitczyk, który był między
lestwo iego do Dawidá syná Izái.
trzema potężnymi.
13. Ten był z Dawidem w PhesROZDZIAŁ XI.
domim , gdy sie Philisthynowie by
lako lud pomazał net królestwo li zgromadźili ná ono mieysce ku
Dawida, a którzy rtu dworze iego bitwie: á było pole onéy dźiedźiny
pełne ieczmiéniá, á lud był ućiekł
byli zacnieyszy, icylicza.
przed obliczem Philisthynów.
1. Zebrał sie tedy wszystek Izrael
14- Ci stanęli w pośrzód polá, y
do Dawida w Hebron, mówiąc: Je obronili gó: á gdy poraźili Philisteśmy kość twoiá y ćiało twoie.
stliyny, dał Pan zbawienie wielkié
2. Wczorá též y dziś trzeci dźień, ludowi swemu.
gdy ieszcze królował Saul, tyś był
16. Y przyszli trzey ze trzydźiestu
któryś wywodził y wwodźił lzráelai przedňiéyszych, ná skále, ná któbo tobie rzókł Pán Bóg twóy: Ty réy był Dawid, doiáskinie Odollám,
będźiesz pasł lud móy Izraelski, y gdy Philisthynowie obozem leżeli
ty będźiesz kśiążęćiem nád nim.
w dolinie Ráphaim.
5. Przyszli tedy wszyscy starszy
16. A Dawid był ná twierdzy, á
Izraelscy do króla do Hebron. Y stanie Philisthynów w Bethlehem.

PARALIPOMENON.
4i5
31. Ethay syn Ribai z Gabááth
17. Pragnął tedy Dawid, y rzekł:
O by mi kto dał wody z studnie Be- synów Beniamin , Banaia Pharathlehem, która iest u bramy.
tończyk.
18. A ták ći trzéy szli przez po32. Hura z potoku Gáás, Abiel
śrzód obozu Philisthynów, y ná- Arbathczyk, Azmoth Bauramitczyk,
ezérpneli wody z studnie Bethle- Eliaba Salabonitczyk.
hem, która była u bramy, y przy
35. Synowie Asam Gezonitczjka,
nieśli do Dawidá žehy pił: który nie Jonathan syn Sagę Aratczyk,
chćiał, ále ráczéy ofiarował ią Pánu,
34. Ahiam syn Sachar Araritczyk.
ig. Mówiąc: Záchoway Bože že35. Eliphál syn Ur,
bym przed ob.licznośćią Bogá mego
36. Hepher Mecherátczj k , Ahia
to miał uczynić, y krew tych mę Phelońilczyk,
żów pić: bo z niebespieczeńslwein
37. Tlesro Kármelitczyk, Náray
dusz swoich przynieśli mi wody. Y syn Asbai ,
dla Iéy przyczyny pić nie chćiał. To
38. Joél brát Nathan, Mibahar
uczynili trzéy bárzo mocni.
syn Aga rai ,
20. Ahisái též brát Joábów ten
3g. Selek Ammonitczyk, Narááy
był czélnieyszy między trzema: y Berothczyk giermek Joabá syná Satten podniósł oszczep swóy ná trzy wiéy.
stá rannych: y ten był między trze
40. Ira Jelhreyczyk, Gareb Jema nasławnieyszy.
th reyczyk.
21. Y między trzema wtóry mi
41. Uriasz Hetheyczyk, Zabat syn
znakomitszy, y kśiażęćiem ich: Oholi ,
wszakże onych trzech pierwszych
42. Adina syn Size Rubenitczjk
nie doszedł.
książę Rubenitów, á z nim trzy
22. Bánáias syn Joiády mežá bá dzieści.
rzo mocnego który wiele rzeczy do43. Hanan syn Máácha, y Josakazował, z Kabseel: ten zabił dwu phat Malhanitczyk.
Aziel Moáb, y tenże zszedł y za
44- Ozia Astharotczyk, Sarnina, y
bił Iwá w pośrzódku studnie czasu Jehiel synowie Holhain Aroritczyk,
śniegm
45. Jedihel syn Samri, y Joha brát
20. Tenże též zabił męża Aegy- iego Thosayczýk ,
ptiánina, którégo wzrost był ná pią—
46. Eliel Mahuinitczyk, y Jeribai,
ći łokiet, á miał oszczep iáko na- yJosaia synowie Eluaem, yJethma
wóy tkácki: á ták siąpił do niego Moabitczyk, Eliel, y Obét, y Jasiel
z laską, y wyrwał oszczep który z Masobiiéy.
trzymał w ręce, y zabił go oszcze
pem iego.
ROZDZIAŁ XII.
24. To uczynił Bánáias Syn Joiá-*dy, który był między trzema mo
Kśiąleta wszech pokolenia, któ
cnymi nasławnieyszy,
rzy byli przyszli do Duwidd, áby go
25. Pierwszy miedzy trzydziestą, sobie obrali królem, te tu opisuie.
wszakże áž do onych trzech nie do
szedł był : y postawił go Dawid u
1. Ci též przyszli do Dawida do
ucha swego.
Siceleg, gdy leszcze uciekał przed
26. A w woysku co mocnieyszy Saulem synem Cis, którzy byli mę
mężowie Ilazael brát Joábów , y żni y wyborni boiownicy,
Elchánan syn stryiá iego z Bethle2. Ciągnący luk, y obiema ręko
hein ,
ma z proce kamienie ćiskaiący, y
27. Saminoth Aroritczyk, Helles strzałami ugadzáiacy: z bráciéy Sarhálonitczyk.
lowéy z Beniamina.
28. Irá syn Akces Thek-uitczyk,
3. Kśiażę Ahiezer, y Joás syno
Abieser Anáthothczyk.
wie Samáá Gabááthczyka y Jazi.el,
29. Sobbocháy Husatczyk, Iláy y Phallet synowie Azmoth, y BaraAchoitczyk.
cha, y Jehu Anáthothczyk.
4- Samaias též Gabaonczyk namo5o. Mácharay Nethophatczyk. Ilecuieyszy między trzydziestą, y uád
lct syn Banua Nethophatczyk.
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trzydziestą. Jeremiasz y Jeheziel, y
Iohanan, y lezábad Gaderothczyk.
5. Y Eluzái, y Ierimuth, y Báália,
y Samaria, y Saphatia Haruphitczyk.
6. Elkana, y lesia, y Azareel, y
Ieezer, y lesbáám z Kareliim:
7. Joéla też, y Zabadia synowie
Ierohamowi z Gedor.
8. Lecz y z Gaddi zbiegli do Da
wida, gdy sie krył ná puszczy, ry
cerze bárzo mocni, y żołnierze nie
pospolici noszący tarcz y kopią:
twarzy ich iáko lwie twarzy, á prę
dcy iáko sárny po górach:
g. Ezer przednieyszy, Obdiás wtó
ry, Eliab trzeći,
10. Nasmana czwarty, Jeremiasz
piąty,
11. Ethy szósty, Eliel śiódmy,
12. Iohanan ósmy, Elzebad dzie
wiąty,
13. Jeremiasz dziesiąty, Máchbánáy iedennasty.
14- Ci z synów Gad hetmani
woyská: ostatni nád stem żółnierzów był przełożony, á nawiększy,
nád tysiącem*
15. Ci są którzy przeszli Jordan
miesiąca pierwszego, kiedy zwykł
wyléwáó z brzegów swoich,: y wy
gnali wszytkié którzy mieszkali w
dolinách, ná wschodnią stronę, y
ná zachodnią.
16. A przyszli z Beniamin, y z Ju
da, ná twierdzą w któréy mieszkał
Dawid.
>7 Y wyszedł Dawid przećiwko
im, y rzćkł: Ieśliśćie spokóynie do
mnie przyszli abyśćie mię ratowali,
serce rnoie niech sie złączy z wami:
ále ieśliśćie tni ná zdradzie zá nieprzyiaćioły meini, gdyż ia niémam
nieprawości w rękach moich, niech
widzi Bóg oyców naszych, á niech
sądzi.
18. A duch odział Ainásai przédnieyszego między trzydziestą , y
rzćkł: Twoiśmy o Dawidzie , y z
tobą synu Izái: pokóy, pokóy tobie,
y pokóy pomocnikom twoim. Bo
ćiebie Bóg twóy wspomaga. A ták
przyiął ie Dawid , y poczynił ie
przełożonymi hufcu.
19. A zManasse zbiegli do Dawidá
kiedy ciągnął z Philisthyny przeciw
Saulowi, áby walczył: y nie potykał
sie z nimi. Bo naradźiwszy sie ksią
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żęta Philisthyńskić odesłali go, mó
wiąc : Z niebespieczeństwem głów
naszych wróći sie do páná swego
Saula.
20. Gdy tedy wróćił sie do Siceleg,
zbiegli do niego z Manasse, Ednás, y
lozábad, y Iedihel, y Michael, y Ednas, y lozabad,y El i u, y Sal athi, prze
łożeni nád tyśiącmi Manasse.
21. Ci pomagali Dawidowi prze
ciw łotrzykom: bo wszyscy byli mę
żowie mocni y zostali hetmány w
woysku.
22. Lecz y ná każdy dźień śćiągali
sie do Dawidá ná pomoc ieinu , áž
wielki poczet był, iáko woysko Bo
że.
23. Tá též iest liczba przednieyszych woyská , którzy przyszli do
Dawidá gdy był w Hebron , aby prze
nieśli królestwo Saulowć do niego ,
według słowa Pańskiego.
24- Synów Judá noszących tarcze
y kopiie sześć tyśięcy y ośmset, goto
wych ku potrzebie.
25. Z synówSymeon mężów moc
nych ku bitwie, śiedm tyśięcy y sto.
26. Z synów Lewi, cztćrzy tyśiące
y sześćset.
27. Joiáda též kśiaże z pokolenia
Aaron, á z ilim trzy tyśiące y śiedmset.
28. Sádok też młodzieniec osobli
wy,ydóm oycá iegokśiążąt dwadźieśćia y dwoie.
2g. A z synów Beniamin brátów
Saulowych, trzy tyśiące: bo wielka
część ich ieszcze naśladowała domu
Saulowégo.
30. A z synów Ephráim, dwadźieśćia tysięcy y ośmset śiłą dużych ,
mężów sławnych w rodźiech ich.
31. A z połowice pokolenia Mánásse, ośinnaśćie tyśięcy, którzy ka
żdy wedle imion swych przyiácháli,
áby Dawidá królem uczynili.
32. Z synów též Issacharmężowie
uinieięlni, którzy znali každé czásy
ku roskázowániu coby czynić miał
Izrael, kśiążąt dwieście: á wszytek
ostatek pokolenia, rády ich naślado
wał.
33. A z Zabul on którzy wycho
dzili ná woynę, y stawali w szyku
opatrzeni orężem woiennym, pięćdźieśiąt tyśięcy przyszli ná pomoc,
z sercem nie dwoistym.
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54. A z Nephtháli książąt tyśiąc:
á z nimi uzbroieni tarczą y kopiią
trzydzieści y śiedm tyśięcy.
35. Z Dán též gotowi ku bitwie
dwadzieścia oáin tyśięcy y sześćset.
36. A z Aser wychodzących ná
woynę y ná czele wyzywających
czterdźieśći tyśięcy.
37. A z zá Jordania z synów Ru
ben, y z Gad, y z połowice pokole
nia Manasse , opatrzonych orężem
woiennym, sto yawadźieśćia tyśięcy.
38. Ci wszyscy mężowie waleczni,
sprawni ku bitwie, sercem state
cznym przyszli do Hebron , áby
Uczynili królem Dawidá nád wszytkim Izraelem: lecz y wszyscy inni
z Izraela , iednégo sercá byli, áby
Dawid był królem.
5g. Y byli tám u Dawida trzy dni
iedząc y piiąc : bo im byli nágotowáli bráčia ich.
4o. Lecz y którzy blisko ich byli
áž doIssachar,y Zabulon,yNephláli,
przynośili chléb ná oślech, y ná
wielbłądźiech, y ná mulech, y ná
woleeh ku jedzeniu: make »
>
rózynki, wino, oliwę, woły y hárá
ny wielkim dostatkiem. Bo była ra
dość w Izraelu.
ROZDZIAŁ XIII.
jdrchę Rozą z Kdridthidrim wieźli
na wozie, y dotknął sie iey Ozd, y
umorzy/ go przeto Bóg, y zostawił
ią Dawid u Obededomd.

1. A Dawid wszedł w radę z hetmány, y z rotmistrzami, y ze wszytkimi kśiążęty.
2. Y rzekł do wszystkiego zgro
madzenia Izraelski égo: Ieśli siewam
podoba, á ieśli od Páná Bogá nasze
go pochodzi mowá którą mówię: roześlimy do bráóiéy nászéy innéy po
wszytkich kráinách Izráelskich,
y,do kapłanów y Lewitów, którzy
mieszkaią po przedinieśćiach miesckich, áby sie do nas zgromadzili,
3. Y żebyśmy przeprowadźili
skrzynię Boga naszego do nas: bo
śmy iéy nie szukali zá dni Sáulowych.
4- Y odpowiedźińło wszytko zgro
madzenie áby sie ták stálo: bo sie
mowá wszytkiému ludowi była po
dobała. '
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5. Zgomadźił tedy Dawid wszytkiégo Izraela, od Sihor Aegyptskiégo, áž gdy wnidźiesz doEmáth, áby
przyprowádzil skrzynię Bożą z Káriáthiárim.
6. Y wstąpił Dawid y wszytek lud
Izraelski ná pagórek Káriáthiarim,
który iest w Judá, áby z tamtąd
przyniósł skrzynię Páná Bogá śle
dzącego nád Cherubím, gdźie wzy
wano iest imię iego.
7. Y wstawili skrzynie Bożą ná
wóz nowy z domu Abinádab: á Ozá
brat iego prowadzili wóz.
8. Lecz Dawid, y wszytek lud
Izraelski grali przed Bogiem ze
wszytkiéy mocy, w pieśniach, y w
cytrach, w árfách, y bębnach, y
cymbałach, y trąbach.
9. A gdy przyszli ná plac Chidon,
śćiagnał Ozá rękę swą, áby zadźierzał skrzynię: bo woł skacząc tro
chę nachylił ią był.
10. Rozgniewał sie tedy Tan ná
Ozę, y zabił go, dla tego iż sie do
tknął skrzynie : y umarł tam przed
Panem.
11. Y záfrásowal sie Dawid, prze
to że Tan rozdźielił Ozę: y nazwał
ono mieysce, rozdźielenie Ozy, áž
do dniá tego.
12. Y ulekl sie Bogá ná on czás,
mówiąc : lákóž mogę do śiebie
wprowadźic skrzynię Bożą?
13. Y dla téy przyczyny nie przy
wiózł iéy do śiebie, to iest, do mia
sta Dawid, ále obróćiłdo domu Obededom Getheyczyká.
14. Mies/.kálá tedy skrzynia Boża
w domu Obededom trzy mieśiące:
y błogosławił Pan domowi iego, y
wszytkiému co miał.

ROZDZIAŁ XIV.
Hiram Tyrski król Dawida ce
drowym drzewem darował, synowie
Dawidowi, o dwoim zwycięstwie
które odniósł z Philisthynów.

1. Posłał też Hi rám król Tyrski
posły do Dawidá, y drzewa cedrowe,
y rzemieślniki około ścian y drzewa
żeby mu dóm budowali.
2. Y poznał Dawid iż go Tan
utwierdził królem nád Izraelem, á
iż królestwo iego było w}wyższonć
nád ludem iego Izraelskim.
27
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3. Poiął též Dawid drugie żony w
Jeruzalem: y zrodził syny y córki.
4- A té imiona tych , którzy sie
mu urodzili w Jeruzalem: Samua,
y Sobád, Nalhán, y Salomon,
5. Jebáhar, yElisuá, yElipháleth,
6. Nogá též, y Nápheg, y Japhia,
7. Elisama, y Bááliada, y Eliphaletli.
8. A usłyszawszy Philisthymowie,
že pomazano Dawida królem nád
wszytkim Izraelem , wyćiągnęli
wszyscy áby go szukali: cbgdy usły
szał Dawid, wyszedł przeciwko nim.
g. Lecz Philisthymowie przycią
gnąwszy, rospostárli sie w dolinie
Rápháim,
10. Y rádži! sie Dawid Páná, mó
wiąc: Manili iść ná Fhilisthymy, á
poda szli ie w ręce moie? Y odpo
wiedział mu Tan: Idź, á dam ie w
rękę twoie.
11. A gdy oni ćiągnęli do Báálphárásim, poraził ie tam Dawid,
y rzekł: Rozerwał Bóg nieprzyiaćioły móie przez rękę moię, iáko
sie rozrywaią wody: y dla lego na
zwano imię miejsca onégo Baálpliárasini.
12. Y zostawili tám bogi swé,
któré Dawid kazał popalić.
13. Drugi raz též przypadli Phi
listhymowie , y rozpostarli sie w
dolinie.
14. Y radził sie zaś Dawid Boga,
y rzekł mu Bóg: Nie ćiągui zá ni
mi, odiedź od nich, y poćiągnicsz
przeciwko nim ná przećiwko gru
szka m.
15. A gdy usłyszysz szum idące
go po wierzchu gruszek, tedy wynidźiesz ku bitwie. Bo wyszedł Bóg
przed tobą , áby poraził woyská Philisthyńskie.
16. Uczynił tedy Dawid iáko mu
był Bóg roskazał, y poraził woyská
Philisthymskié od Gabaon áž do
Gazer.
17. Y rosławiło sie imię Dawido
we po wszytkich krainach, á Fan.
dał strach iego ná wszylkie narody.

niąc z rddośćią, Dawid przed .Archą
plusze, y wzgardźild im Michol córka
Sani owa.

1. Pobudował též sobie domy w
mieście Dawidowym: y zbudował
mieysce skrzyni Božéy y rozbił iéy
na miot.
2. Tedy rzekł Dawid: Nie godzi
sie žeby ládá kto nośił skrzynię Bo
ža iedno Lewitowie któré obrał Pan
áby ią nosili, y służyli mu áž ná
wieki.
3. Y zebrał wszytek lud Izraelski
do leruzálem , áby przyniesiono
skrzynię Boža ftá mieyscę swé, któ
ré iéy był nágo Iow ał.
4- Syny též Aaronowé y Lewity5. Z synów Káálh Lriel był kśiążęćiem, á bráčiéy iego sto dwadźiesciá
6 Z synów Merari, Asáia kśia
żęćiem , á bráciéy iego sto dwadźieśćia.
7. Z synów Gersom , Joél kśiążęćiem, á bráciéy iego sto trzydzieści.
8. Z synów Elisáphan , Semeias
kśiażęćiem, á bráciéy iego dwieście.
g. Z synów Hebron, Eliel kśiążęćiem, á bráciéy iego ośmdźieśiąt.
10. Z synów Oziel , Aminádáb
kśiażęćiem, á bráciéy iego sto dwa
naście.
11. Y wezwał Dawid Sadoká y
Abiáthara kapłanów , y Lewitów,
Urielá, Asaie, Johelá, Semeiá,
Elielá, y Aminadaba :
12. Y rzeki do nich: Wy którzy
ście kśiążęta domów Lewilskich ,
poświęćcie sie z bracią waszą, y
przynieśćie skrzynię Páná Bogá 1zráelskiégo ná mieysce, któré iéy
zgotowane iest:
13. Aby iáko z przodku (że was
nie byłó) skarał nas Fan, tak sie y
teraz nie stało gdybyśmy co niesłu
sznego czynili.
14- Poświęcili sie tedy kapłani, y
Lewitowie, áby nieśli skrzynię Pá
ná Bogá Izraelskiego.
15. Y nieśli synowie Lewi skrzy
nię Bożą, iáko był roskazał MoyROZDZIAŁ XV.
zesz według słowa Pańskiego ra
mionami swymi ná drážkách.
16. Y rzekł Dawid kśiążętoin LeWyli czci kap farty, którzy z domu
Obededomowego nieśli adrche. Bożą witskim, áby postánowili z bráéiéy
de doma, Dawidowego, ojidry czy swéy gracze ná instrumenćiech mu-

1'AR A L11’ O MENO 5.
Ryckich, to i'est ná áríách, y ná
iskrzy picach, y cyinbaléch, áby sie
rozlega! ńa wysokości glos "wesela.
17. Ý postanowili LeWity: Héfenám syna Joel , á z bráciéy iego
Asaphů.syná Barachiászowégo: á Z
synów Merári, bráciéy ich Áétháh
syna lkassaiowégo.
18. A z nimi. braćlh icli: we wtótym rzędzie, Zachariasza, y Bena,
y Jázifelá, y Seinirálnothá, y Jahielá,.y Aniégó, Eliába, y Banaiaszá,
y. Máásiaszá, y Mátliathiaszá, y Elihálu, y Máthseniaszá, y Obethfe^
oin, y Jeliiel, odźwiertići
.. 19. A gracze Uemán, Asáph, ý
Etháni, ná cyikbaléch miedziany cli
brzakáiácy, .
20. A Zachariasz y Oziel, y Séfiiirámolh, y Jáliiel, y Ani, yĚliáb,
ý Maásias,.ý Banftiás há ářfách táiětunice gráli. ,
21. A Matnathias, yEliphálti,ý
Máceiiiás, y Obedeřloih, yJehiel, y
OzáZÍÚ , ná čytřách ná octawé gráli
zwycięską.
22. Choneniasz lepak kśiażę L&
•witów , by! nád proroctwem, ku
zaczynianiu pieśni i bó by! bárztí
mądry;
.
.
. ,
23. A BárácliiasZ ý Elkána byli
odźwiernymi skrzýhie.
24. A Sebeniasz , y Josáphát, ý
Náthánael, yAmasay, y Zachariasz,
y Badaias, y Eliezer kaplani, trii-*
pili W trąby przed skrzynia Boža: á
Obededoin y Jehiáš byli odáwiěrný“
lni skrzynie:.,.
a5. A ták Dawid y wázytcy stá^
rszy Izraelscy ý hetmani szli áby
przynieśli skrzynię przymierza Fań
skiego z domu Obededom z radością^
, 26. A gdy Bóg wspomógł Lewity,
klóřzý nieśli skrzynię przymierza
Pańskiego, ofiarowano śiódm by
ków, y śiedm hárá nów.
27. A Dawid był obleczoń łv sza
tę bisiorowa, y wszytcy Lewitowie
którzy nieśli skrzynię, y spiówácy
yChońeniasz przełożony nád prorok
etweni między śpiewaki: á Dawid
był obleczony w. ephod dniány. , .
, 28. A wszýlek Izrael prowadźił
skrzynię przymierza. Pańskiego z
weselem, y z dźwiękiem kornetu, y
2 trábámi, y z cymbały, y z árfámi,
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29. A gdy przyszła skrzynia przy
mierza Pańskiego áž do miástá Da
widowego , Alichol córká Sablowá
Wyglądając oknem, uyźrzałń króla
Dawida skaczącego y graiącego, y
^zgatdźila go w sercu swoim.

ROZDZIAŁ XVI.
Postawiono JLrchę fíozq tum gdźie
léy Dawid mieysce zgolona/, porzą
dek uczynił miedzy rozmditemi urzę
dy Lewitów, którzy mieli służyć á
źAYcfly. Pieśń lÁsuphoWw

1. Przynieśli tedy skrzynię Bożą y
poátáwili . ią W jłośtzód namiotu
który ióy by! Dawid rozbił: y ofia
rowali całopalenia , y zapokoyńó
przed Bogiem. .
<.
•, . ,
2. A gdy dokofiCŹył Dawid ofiároW ác całopalenia y zapokoynych, bło
gosławi! litdowi w imię Pańskie.
t 5. Y rozdał wszjtkim od męża áž
do niewiasty , každému bochen
chleba, y sztukę pieczeni wolowej,
ý biafii make w oliwie smażoną.
4 Y postanowił przed skrzynią
Pańską z Lewitów klórzyby służyli,
y wspominali spťáwy iego, y. wie
lbili á chwalili Páná Boga Iźraelowógo i<4
5. Asáphá prz.edníěyszégo, á wtótégo po nim Zachariasza: á Ja obie
la y Semirámolhá y Jehielá^ y Mathálhiaszá, y Eliába, y Banaia, y
Obededomá: Jehiela nád instrumen
tami árfy, y nád skrzy pi cá irii: Asá
phá ząśię áby na cym bálech brząkały
6. Bánaias lepak y Jáziel kapłani
żeby ustawicznie trąbili przed
skrzynią przymiérzá Pańskiego.
7. Onégo dnia Uczynił Dawid
kśiążęćiein, ná wýznawánié Pánu
Asáphá y brádia iego..
8. VVyznawůyóié Pánu, ý wzywáycie imieniu iégo; oznaymuyćie
między narody wynálezki iego.
9. Spiěwaycie mu ,y gřaycie mu ,
á opoWiádaycie wszytkié dziwy iego,
10. Chwalcie imię święte iego 4
triech sie weseli serce sżukaiących’
Páná. - (
.
11. Szukaycie Páná, y mocy iego:
szukayćie oblicza iego zawsze.
12. Wspóminayćię dziwy ieg»
tóré czynił: cuda iego y sadv usi
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13. Nasienie Izraela słudzy iego ,
synowie Jakobuwi wybrani iego.
14. On Pan Bóg nasz; po wszytkiéy źiemi sady iego.
15. Wspoininayćie wiecznie przy
mierze iego: mowę którą przykazał
ná tyśiąc pokolenia.
16. Którą uczynił z Abráámem:
y przyśięgę iego z Izáákieirf.
17. Y postanowił ią Jákobowi zá
przykazanie: á Izraelowi zá przy
mierze wieczne ,
18. Mówiąc: Tobie dam ziemię
Chanáán , sznur dziedzictwa wa
szego.
19. Gdy ich była liczba mała,
mál i y obywatele iéy.
20. Y przeszli od narodu do naro
du, á z królestwa do innego ludu.
21. Nie dopuśćił žádnému polwarzać ich, ále karał dła nich króle.
22. Nie tykayćie pomazańców mo
ich, á ná proroki moie nie bądźcie
złośliwymi.
23. Spićwayćie Pánu wszytka źiemia, opowiadayćie ode dnia do dnia
zbawienie iego.
24. Opowiadayćie między narody
chwałę iego, między wszytkimi lu
dźmi dziwy iego.
25. Bo wielki Tan y bárzo chwa
lebny, y straszliwy náde wszytkié
bogi.
26. Wszytcy bowiem bogowie
pogańscy bałwani: á Pan niebiosá
uczynił.
27. Wyznanie y wielmożność
przed nim : moc y wesele na mieyscu iego.
28. Brzynosćie Pánu, familię na
rodów: przynośćie Pánu chwałę y
panowanie.
29 Dawayćie Pánu chwałę, imieniowi iego, podnieśćie ofiarę, á
przyjdźcie przed oblicze iégo , y
klaniayćie sie Tánu w ozdobie
áwietéý.
30. Niech sie wzruszy od oblicza
iego wszytka źiemia: 011 bowiem
utwierdźił okrąg nieporuszony.
31. Niech sie weselą niebiosá , á
niech sie ráduie źiemia, y niech mó
wią w narodźiech, Pan królował.
02. Niech zágrzjni morze, y na
pełnienie iego: niech sie rozweselą
pola y wzytko co iest ná nich.
33. Tedy będą chwalić drzewa le

śne przed Tanem, iż przyzedł sądźić
źiemie.
34. Wyznawayćie Pánu, bo dobry,
bo ná wieki miłośierdźie iego.
35. A mówćie: Zbaw nas Bože
zbawićielu nasz, y zgromadź nas,
y wybaw od narodów, abyśmy wy
znawali świętemu imieniowi twe
mu y radowali sie w pieśniach
twoich.
36 Błogosławiony Pan Bóg Izráe
lów, od wiek u áž do wieku: y niech
mówi wszytek lud, Amen, y pieśń
Pánu.
37. Zostawił tedy tám przed skrzy
nią przymierza Pańskiego, Asáphá
y braćią iego, áby służyli przed obli
czem skrzynie ustawicznie ná ka
żdy dźień, y ná przemiany swé
38. Lecz Obededomá y braćia iego
sześćdźieśiąt y ośin , y Obededomá
syná Idilhun, y Ilosę , uczynił odzwiernymi.
09. A Sádoká kapłanem, y braćią
iego kńpłany, przed przybytkiem
Pańskim ná wyżynie która była w
Gábáon ,
40. Aby ofiarowali całopalenia
Pánu ná ołtarzu , całopalenia usta
wicznie poránu y w wieczór, we
dług wszylkiégo co napisano iest
w zakonie Pańskim, który przyka
zał Izraelowi.
41. A po nim Hemáná , y Idithun,
y inne wybrane, każdego imieniem
iego , áby wyznawali Pánu : Iż ná
wieki miłośierdźió iego.
42. Heman též y Idithun trąbiący
ná trabiéch, y gráiacy ná cymhaléch , y ná wszelakich naczyniach
muzyckich , ná ápiéwánié Bogu: á
syny Idithun poczynił odźwiernymi.
45. Y wróćił sie wszytek lud do
domu swego, y Dawid: áby też bło
gosławił domowi swemu.

ROZDZIAŁ XVII.
Gdy Dawid zamyślił budować dom
Boly, obiecał mu Pan synu, który
go miał budować, zd co Dawid dzię
ki czyni, wynosząc dobrodźieystwo
d dobrotliwość Bożą, ktdremi go podeymował Pan.

1. A gdy mieszkał Dawid w domu
swym , rzekł do Nalhána proroka :

PARALIPOMENON.

Oto i a mieszkam w domu cedro
wym , á skrzynia przymierza Pań
skiego iest pod skórami.
2. Y rzekł Nathan do Dawida:
Uczyń wszytko co iest w sercu
twoim : ábowiém Bóg iest z tobą.
3. Oney tedy nocy stálá sie mo
wa Boža do Nátháná, mówiąc :
4- Idź, á powiedz słudze memu
Dawidowi: lo mówi Pan: Nie bę
dziesz ty mnie budował domu ku
mieszkaniu.
5. Abowiémem nie mieszkał w
domu od onégo czásu , którégóm
wywiódł Izraela , áž do dniá tego :
alem zawsze odmieniał mieyscá
przybytku , y w namiećiem
6. Mieszkał ze wszytkim Izrae
lem. Azam mówił áby iednému z
sędźiów Izraelskich (którymem był
roskazał, áby paśli lud móy) y rzékłem: Czemuśćie mi nie zbudowali
domu cedrowego ?
7. Teraz tedy ták mówić będźiesz
do sługi mego Dawida: To mówi
Pan zastępów: lam ćiebie wziął,
gdyś po pastwiskach zá trzódą cho
dzi] , abyś był wodzem ludu mego
Izraelskiego,
8. Y byłem z tobą gdźiekolwekeś
ęhodźił: y wytraćiłein wszytkić nieprzyiaćioły przed tobą, y uczyniłemći imię iáko iednému z wielkich ,
którzy są sławni ná źiemi.
9. Y dałem mieysce ludowi me
mu Izrael skiému: będzie wszczepion, y będzie mieszkał ná nim, awięcéy nie będzie poruszon: áni ich
zetrą synowie niezbožni, iáko ná
początku ,
10. Ode dni którychem dał sędzię
ludowi memu Izraelskiemu, y po
niżyłem wszytkić nieprzyiaćioły
twoie. A takći oznaymuię, iż tobie
Pan dóm zbuduie.
11. A gdy wypełnisz dni twoie
że póydźiesz do oyców twoich ,
wzbudzę naśienió twoie po tobie,
któré będzie z synów twoich: y
utwierdzę królestwo iego.
12. Ten mi zbuduie dóm , y
utwierdzę stolicę iego áž ná wieki.
13. Ja inu będę oycern, á on mi
będzie synem: á miłosierdzia mego
nie odćymę od niego, iakom odiął
od tego który był przed tobą.
>4-

Y postanowię

go

w domu
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moim, y w królestwie moim áž ná
wieki: á stolica iego trwała będzie
ná wieki.
15. Według tych wszytki cli słów,
y według wszytkiégo widzenia tego
mówił Nalhán do Dawida.
16. A gdy przyszedł król Dawid,
y śiadł przed Pánem, rzekł: Któżein ia iest Pánie Bože, y co zá
dóm móy, żeś mi dał tákié rzeczy ?
17. Ale y to zdało sie mało przed
oczyma twémi , przetóżeś mówił o
domie sługi twego též ná przyszły
czas: yuczyniłeś mię znamienitym
nád wszytkić ludzie, Pánie Bože.
18. Cóż więcóy może przydać
Dawid , gdyžeá ták uwielbił sługę
twego, y poznałeś go ?
19. Pánie dla sługi twego według
sercá twego uczyniłeś wszytkę tę
wielmożność, y chćiałeś áby znáiomé były té wszytkić wielkie rzeczy.
20. Pánie niemász podobnego to
bie, y niemász innego Bogá oprócz
ćiebie, ze wszytkich o którycheśmy
słyszeli uszyiná nászémi.
21. Bo któryż inny iest, iáko lud
twóy Izraelski, naród ieden ná źie
mi, do którego chodźił Bóg, áby wy
bawił , y uczynił sobie ludem , y
wielkośćią swoią y strachami wy
rzucił narody przed obliczem iego ,
który był z Aegyptu wyzwolił ?
22. Ý położyłeś lud twóy Izrael
ski sobie zá lud áž ná wieki. A ty
Pánie zostałeś Bogiem iego.
23. Teraz tedy Pánie mowa którąś
powiedział słudze twemu , y o do
mie iego, niech będzie utwierdzona
ná wieki, á uczyń iakoś rzeki.
24- A imię twoie niechay trwa y
niech będzie uwielbione áž ná wie
ki: y niech mówią: Pan zastępów
Bóg Izráelów, á dóm Dawida sługi
iego trwaiąey przed nim.
25. Ty bowiem Pánie Bože móy
odkryłeś ucho sługi twego, żebyś mu
dóm zbudował : y przetóż nalazł
sługa twóy uíánié , żeby sie modlił
przed tobą.
26. Teraz tedy Tanie tyś iest Bóg:
y mówiłeś do sługi twego ták wie
lkie dobrodziejstwa.
27. Y począłeś błogosławić domo
wi sługi twego, áby był záwždy przed
tobą: bo gdy ty Páuie błogosławisz,
bedźig błogosław ion ná wieki.
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raził Edom xv dolinie żup solnyc^
ROZDZIAŁ XV11I,
tyśięcy :
13. Y osadził Edom żołnierzem,
áby ldumeą służyła Dawidowi: y' !
gachowa! ^an Dawidá we wszem
da czego się obróóił.
14- Królował tedy Dawid nádg
wsżyikiin Izraelem, y czynił sady
sprawiedlntoś^ wszytkiému ludu,
yyi swemu.
15. AJoab syn Sárwiiéy był nád
woyskiem , á Josáphát syn Ahilud
był kanclerzem,
16. A Sąd.ok syn Achitob y Ahi*
nielecb syn Abjáthár kapłapi; á Su
sa pisarzem,
17. Ljánaias též syn ioiády ná£
uícámi Cerethy y Hielety: á syno
wie Dawidowi, piéryvszy przy rec|
^rólcwskiéy, —
' qśihnaście

Dawidowe zwytiestwd ndd njir
przyiaćioły ie^o zapowocą Jftozą,
y urzędjii/ii iego opisuie,
•

1. Y stálo sie potym, żę poraźił
Dawid, rhilisjln my, y poniżył ie, y
wźiął Geth, y córki iego z yęV
řJiilisthymów,
2. Y poraził Dlęiib, y ąlali sie
JHoábit.owié niewolniki Dawidowy*mi, (law śląc mu dary,
’ 5. Tego czasu poraźił Da^vid téz
Adárezer króla 5‘>bá krainy Emálb,
gdy -wyjechał áby rozszerzył pań
stwo swoie aż do rzeki Eupbrates.
4- Wźiał tedy Dawid, tyśiąc po«©z<vornycl) iego, y śiedjn tyśięcy jez
dnych, y dwńdźicśćią tyśięcy mężów
piészycb,y poderżnąłżiły-wszytkicii
koni wozowych, wjiayvszy sto po*czw ornych, które sobie zachował.
5. Nadjechał y Sjriyczylj. z Dájnar
szkn , áby ratował. Adąjezęra króla
Sobá : lecz y tego poraził Dawid
dwadzieścia y d,wá tyśięcy mężów.
6. Y osadził żołnierze w Dania*szku, aby mu też Syria służyła
v dáry dawálá. Y wspomagał go
tan we yyszytkim ijo czego sie
był obrócił.
7. Pobrał też Dawid.sáydaki złot&,
któré mieli słudzy Adárezcrowi , y
przyniósł ię do Jeruzálpjn.
8. Alp y z Thebáth, y zChun miast.
Adarezerowycł) miedzi bárzo wiele,
ż klóréy uczynił Sálpnjon morze
miedziane, y słupy, y uaęzypie międźiane.
'
'
9. Co gdy usłyszał. Thou ^rół He-r
jnatlj, to iest że Dąwid poraźił wszy
tko woysfco Adárezerá królą Sobá,'
iq. IJosłął Adprámá syná swego
dp królá Dawidá, áby prośil od.nie
go pokoi u , y porádowai sie z 11 im
Że poraźił y zwoiował ĄcUrezęra :
£0 TLou był nieprzyiaęieleip Adąpezerowym, - 1
11. Lecz"y wszttkió naczynia złoł,ć y srebrne, y miedziane poświęcił
Pąwid,kyół- Taną, ze syebrem y zło
tem, które był pobrąJ.zę wszech n.aypdów , ták z łdumęiey, y z Dloáb ,
y ssyiiów Ammon, ią^o ęTljilisthyjnów, y z Am alek iłów.
12. Abisąi zaś syn Sáywiíéy pp-

llOZPZIAl XIX,
TJunon Jíról jĄinońslii, służebnic
li Dawidowe haniebnie zelżywszy K
odesłał : filórégo Dawid poraźił y
zwyciężył špo/u* y z Syriyćzyhi po*
mócuihi iega\

1. Y przydało sie żę umárl Náás
król, synów Ammon, y królował
syp iego niiásto niego.
2. Y rzekł Dawid: Uczynię miłośierdźie nad Uáijonexn sypeip Náás:
bo mi oćiec iegą łaskę pokazał, y
posłał, Dawid posly áby go ćieszylf
ż śmierći oycą iego, którzy gdy
przyiácháli d° źiemie synów Ąm*pion , áby cieszyli liánová,
5. Uzćkły kśiążęti synów Am
mon do Uánoná: Mniemasz ty pcr
dolino, żeby Dawid.dla poczciwości,
przeciw oycu twemu posłał cohjr
ćię peszyli: nie baczysz, żo dla te
go , áby wyszpiegowáli, y wypa
trzyli, y wyśledzili źiemię twoię,,
przyiácháli do ciebie słudzy iego.
4- Przeto Ilanón. obłyśił y ogolił
sługi Dawidowe, y pourzynál szaty
jęli od záda áž do nóg, y puśćił ie,
5. Którzy gdy odiácháli, y z tym
wskazali do Dawidá , posłał prze
ciwkoiin (bo byli wielką zelżywo:jć
podięlj) y yoska^ał áby mieszkali
w Jerychu, ážby urosłą byodá ich,
á tedy żeby sie wrócili
6. Ą widząc ąynowią Ammon,
że krzy wdę uczynili Daw idowi, ták
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ig. A widząc słudzy Adárezer, iž
byli od Izráelá zwyóieženi, zbiegli
do Dawida , y służyli mu : y niechćiała więcóy Syrii dawać pom©cy synóm Amrnon.

PARALIPOMENON.

Ilánon , iáko yinny Jud, posłali ty
siąc tálentów srébrá, áby sobic náięli z Mesopotámiiey, y z Syriiéy
Maacha, y z Soba, wozy y iézdné.
7. Y náieli dwá y trzydzieści tyśięcy wozów, y króla Alááclia z lu
dem iego. Którzy pr/.yćiagna-wszy,
położyli sie obozem przeciwko Medába. Synow ie tež Amrnon zebra
wszy sie z miast swoich , wycią
gnęli ná woynę
8. Co gdy usłyszał Dawid, posłał
Joába , y wszytko woysko mežów
mocnych :
g, A wyszedszy synowie Am mon,
zszykowáli sie u bramy mieyskiéy:
á królowie którzy mu ná pomoc
przyiácháli, osobno w polu stanęli.
10. Joah tedy bacząc, že miał ná
śię woynę y z przodku , y z tylu ,
wybrał męze najnocnieyszézewszy
tkiégo Izraela , y udał sie przeciw
Syriycz}kowi.
11. A ostatek 1 udu dał pod reke Abisai brátá swego, y udali sie przeóiw synom Ainmon.
12. Y rzekł: Ieśliby mię przema
kał Syriyczyk, dasz mi ratunek: á
ieśli ćiebie przemagać będą synowie
Amrnon, będęć ná pomoc.
13. Zmacniay sie, á mężnie sobie
joczynaymy o lud liász, y o miástá
Jogá nászégo : á Fan uczyni co w
oczach iego dobré iest.
14. Ruszył sie tedy Joáb y lud któ
ry był z nim przeciwko Syriyczykowi ku bitwie: y w tył ie obróćił.
15. A synowie Amiuonowi, uyŹrzawszy že tył podał Syriyczyk ,
nćiekli též sámi przed Abisai bratem
iego, y w pádí i do miástá: á Joab sie
též wrócił do Jeruzalem.
16. A widząc Syriyczyk, iž upadł
przed Izraelem, wyprawił posly, y
przywiódł Syriyczyká który był zá
rzeką: á Sopkách hetman žólniérstwá Adárezer był wodzem ich.
17. Co gdy dano znać Dawidowi,
«ebrał wszytkiégo Izraela , y prze
prawił sie przez Jordan, y przypadł
ná nie, y zszykował sie przeciwko
im, á oni przećiw niemu walczyli.
18. Y ućiekł Syriyczyk przed
Izraelem : y pobił Dawid Syriyczyków śiedm tyśięcy wozów, y czlerdźieśći tyśięcy piechoty, y Sopháchá
hetman á woyská.

Í
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XX.

Woyny które sie Dawidowi SZCZfś/iwie wiodły przeciw yimmonitom
y Philisthynom, złotą koronę uczy
nił sobie Dawid, obrzymd o czte
rech dwudziestu pałcow zabita.

1. Y stało sie po roku, o tym cza
sie, gdy królowie zwykli wyieždžáé
ná wóynę , zebrał Joáb woysko, y
co mocnieyszé rycerstwo, y spusto
szył ziemię z synów Amrnon, y
ćiagnał dáléy, y obiegł Rábba: lecz
Dawid mieszkał w Jeruzalem , gdy
Joáb zburzył Rábba y skaził ią.
2. Y wziął Dawid koronę Me*
Ichóm z głowy iego, y nalazł w niéy
talent złota, y kamienie bárzo dro
gie, y uczynił sobie z niéy koronę:
korzyści též miástá wziął bárz©
w iele :
3. A lud który w nim był wywiódł, y kazał po nich włóczyć wózki młodźiebnó , y sanie , y wozy
želázné, ták že ie rozsiekano y po
tarto: ták uczynił Dawid wszytkim
miástóm synów Amrnon: y wrócił
sie ze wszytkim ludem swym do
Jeruzalem.
4. Fotym záczclá sie woyná w
Gázer przećiw Fbiłisthynóm: ná
któréy poraził Sobochay Ilusathczyk, Sápbáiá z národu Rápháim,
y poniżył ie.
5. Bylá též druga woyná przećiw
Philisthymów, ná któréy zatił Bog
dan syn Lasu Bethlehemczyk brátá
Goliálhá Getheyczyká, którego drze
wo oszczepu byłoiako nawóy tkacki.
6. Ale y druga woyná przypadła
w Geth, ná któréy był człowiek
bárzo długi máiaey po sześći pa
lców, to iest wespół dwadźieśćia y
cztérzy: który tez był z pokolenia
Ráphá zrodzony.
7. Ten bluźnił Izráelá: y zabił go
Jonáthán syn Sammáá brátá Dawi
dowego. Ci są synowie Rápba w
Geth, którzy upadli od ręki Dawidowéy y sług iego.
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ROZDZIAŁ XXI.

á ták teraz obacz co mam odpowie

Dawid tym ze lud policzyć kazał dzieć temu króry mię posłał.
zgrzeszył, Pand rozgniewał, ukorzy
13. Y rzćkł Dawid do Gad: Ze
wszy sie zdś ubłagał, ze przestał wszech stron ućisk mię ciśnie, ále
morem lud karać, wywiódł ołtarz mi lepićy wpaść w ręce Pańskić,
nu płucu Orndnd Jebuzeyczykd.
bo mnogie są mił.ośierdźia iego, ni

I. A szatan powstał ná Izráelá :
y podwiódł Dawida zęby policzył
Izráelá.
2 Y rzeki Dawid do Joábá , y do
pr ełożonycli nád ludem: ldźćie á
obliczćie Izraela od Barsábee aż do
Den : á przynieście mi liczbę żebych
wiedźiał.
3. Y odpowiedział Joáb: Niech
przysporzy Pan ludu swego sio
kroć więcćy niżli go iest: áza nie
wszyscy panie móy królu, są słudzj twoi ? przeczże sie tego dowińduie pan móy, ćoby zá grzech było
poczytano Izraelowi ?
4- Ale słowo/królewskie więcćy
przemogło , y wyszedł Joab, y ob
szedł wszytkiégo Izraela, y wrócił
sie do Jeruzalem.
5. Y dał Dawidowi liczbę tych
które był obszedł : y nálázlá sie
wszj lká liczba Izraela tysiąc tyśięcy y sto tysięcy mężów, dobywają
cych mieczá, á z Juda cztérzy stá y
śiedmdźieśiat tyśięcy waleczników.
6. Bo Lewi y Beniamina nie li
czył: przeto iż Joáb przez dzięki
czynił roskazánié królewskie.
7. Y nie podobalo sie Bogu co by
ło roskazano: y skarał Izraela.
8. \ rzekł Dawid doBogá: Zgrze
szyłem wielce żem to uczynił: pro
szę oddal niepraw ość sługi twego ,
bom ći głupie uczynił.
9. Y rzćkł Pan do Gada widzą
cego Dawidowego, mówiąc:
10. Idź, á mów do Dawida, y
rzecz mu: To mówi Pan: Ze trzech
rzeczy daięć obierać: obierz iedno
które będźiesz chćiał, y uczynię.
II. Y przyszedszy Gad do Dawi
da rzekł mu: To mówi Pan: Obierz
co chcesz :
12. Abo głód przez trzy látá, ábo
przez trzy miesiące uciekać przed
nieprzyiaćioły twemi, á niemoc
ujść miecza ich, ábo że przez trzy
dni miecz Pański , y mór 1 ędźie w
źiemi , y Anioł Pański, zabiiać we

żli w ręce człowiecze.
14- Przepuścił tedy Pan mór ná
Izraela , y poległo z Izraela śiedmdźieśiąt tyśięcy mężów.
15. Posłał tćż Anioła do Jeruza
lem, áby ie wytraćił: á gdy ie wy
tracił , uyźrzał Tan y zlitował sie
nád wielkością złego: y roskazał
Aniołowi który wytracał: Dosyć
iuż, niech przestanie ręka twoiá.
A Anioł Tański stał podle boiowi
ská Ornán Jebuzeyczyká.
16. Y podniózszy Dawid oczy
swć, uyźrzał Aniólá Pańskiego sto
jącego między niebiem á źiemią, á
dobyty miecz w ręce iego , y obró
cony ná Jeruzalem. Y padli tak sam
iáko starszy obleczeni we włośiennicę, twarzą ná ziemię.
17. Y rzćkł Dawid do Bogá:
Azam nie ia iest którjm roskazał
aby lud policzono? Ia którym zgrze
szył: ia którym źle uczynił: tá
trzódá co zawinęła? Panie Boże
móy niech sie obróci ręka twoiá ná
mię, y ná dóm oycá inego: á lud
twóy niech trácon nie będzie.
18. A Anioł Pański przykazał
Gadowi áby rzekł Dawidowi , żeby
wstąpił, y zbudował ołlarz Tánu
Bogu ná boiowisku Ornán Jebuzey
czyká.
19. Wstąpił tedy Dawid według
mowy Gad, którą mu mówił imie
niem Pańskim.
20. Lecz Ornán gdy weyźrzał
wzgórę , y uyźrzał Anioła , y cztćrzey synowie iego z nim, skryli sie:
bo ná ten czas młóćił ná boiowi
sku pszenicę.
21. A ták gdy szedł Dawid do Or
nán , uyźrzał go Ornán , y wyszedł
przećiw iemu z boiowiská, y pokłónił mu sie twarzą do źiemie.
22. Y rzćkł mu Dawid t Day mi
pláč boiowiská twego, abych zbudo
wał ná nim ołtarz Pánu: ták żebyś
wziął srébrá zá co stoi, y żeby ustá
la plaga od ludu.
23. Y rzćkł Ornán do Dawidá '•
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Weźmi, á niech uczyni pan móy
król cokolwiek mu sie podoba : ále
y woły daię ná całopalenie, y wózki
ná drwá, y pszenice ná ofiarę: wszy
tko z chećia dam.
24- Y rzeki mu król Dawid: Nie
hędźie tak, ále dam srebro zá co
Stoi : bo tobie brać nie mam , y ták
ofiarować Pánu całopalenie dárownć.
25. Dał tedy Dawid Ornán zá
mieysce syklów zlotá sześćset wagi
sprá wiądł iw ćy.
26. Y zbudował tám ołtarz Pánu
y ofiarował całopalenie yzapokoyné,
y wzywał Páná, y wysłuchał go w
ogniu z niebá ná ołtarz całopalenia.
27. Y roskazał Pan Anyołowi: y
obrócił miecz swóy w poszwy.'
28. Nátychmiast tedy widząc Da
wid že go wysłuchał Pan ná boiowisku Ornán Jebuzeyczyká, ofiaro
wał tám ofiáry.
29. A przybytek Pański, który był
sprawił Moyzész ná puszczy, y oł
tarz całopalenia, ná on czas był ná
Wyżyyiie Gábáon.
30. Y niemógł Daw id iśdź do ołta- •
rzá, áby tám prośił Bogá : zbytnim
bowiem był straciłem przestraszony,
widząc miecz Anyoła Pańskiego.
ROZDZIAŁ XXII.
Dawid nakłady Salomonowi ndgotował nu budowanie kośćiotd Ho
żego, y poruczył mu to, aby budo
wał, ponieważ sam niemogł prze
zakazanie Pańskie.

1. Y rzékl Dawid: To iest dóm
Boży, y to ołtarz ná całopalenie
Izraelowi.
2. Y przykazał áby zgromadzeni
byli wszyscy nowonáwróceni z zie
mie Izraelski éy, y postanowił z
nich kámienniki ná lainánié ka
mieni, y ciosanie, áby był budowa
ny dóm Boży.
3. Zeláza též bárzo wiele ná gwóźdźie do drzwi, y ná spuszczanie, y ná
spaiánié, nagotował Dawid y miedzi
wagę niezliczoną.
4- Drzewá též cedrowé nie mogły
bydź oszacowane , których Sydońezycy y Tyriyczycy nawieźli byli
do Dawida.
5. Y rzćkł Dawid ; Salom0» syn
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móy iest dziecię maluczkie y ko
chané , á dóm który chcę áby zbu
dowany był Pánu, taki ma bydź
żeby był po wszech źiemiach sła
wny: á ták nagotuię mu potrzeby.
Y dla tego przed śmiercią swą na
gotował wszytkié nakłady.
6. Y zawołał Sálomoná syná swe
go: y przykazał mu áby zbudował
dóm Pánu Bogu Izráelowému.
7. Y rzćkł Dawid do Sálomoná :
Synu móy, była wola moiá zbudo
wać dóm imieniowi Páná Bogá
mego ,
8. Ále stálá sie mowa Pańska do
mnie, mówiąc: Roźlałeś wiele krwie,
y walczyłeś wiele wałek, me bę
dziesz mógł budować domu imienio
wi memu , ták wiele krwie roźlawszy przedemną :
9. Syn który sie tobie narodzi, bę
dzie mąż bárzo spokóyny: bo go uspokoię ode wszech nieprzyiaćiół
iego w około: y dla téy przyczyny
będzie zwań spokoyny: y dam pokóy y odpoczynienié w Izraelu po
wszytkié dni iego.
10. On zbuduie dóm imieniowi
memu, y on mi będzie zá syná, áia
mu będę zá oycá: y utwierdzę stoli
cę królestwa iego nád Izraelem ná
wieki.
11. Teraz tedy synu móy, niech
Pan hędźie z tobą , y niechći sie
szczęśći, y zbuduy dóm Pánu Bogu
twemu, iáko mówił o tobie.
12. Niechći też Pan da rostropność y winysł, abyś mógł rządzić
izráelá, y strzédz zakonu Páná Bo
ga twego.
15. Abowićm tedy będziesz mógł
postąpić, ieśli będziesz strzegł przy
kazań y sądów które przykazał Pan
Moyzészowi, áby nauczył Izraela:
Zmacniayże sie, á czyń mężnie, nie
bóy sie, áni sie lękay.
14 Oto ia w ubóstwie moim ná
gotowałem nakłady na dóm Pański,
złota talentów sto tyśięcy, á srebra
tysiąc tyśięcy talentów: á miedzi y
żelaza wagi niémasz, bo wielkość
przechodzi liczbę: drzewá y kamie
nia przygotowałem , ná wszytkié
nakłady.
15. Masz též rzemieślników bá
rzo wiele kamienników, y murárzówy y rzemieślników około drze-
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Svá y wśzeTkich rzćmiósł do czy
nienia dźieła bárzo rostropnych,
16. Ze złota, ze srébrá, y z miedźi, y z žeTázá , kterému niémasz
liczby. A ták wstań, á czyn, á bę
dzie Pan z tobą.
17. Przykazał ťéž Dawid wszy
tki tri kśiążętain Izraelskim, áby poiť.agáli Salomonowi synowi iego
mówiąc :
t8. Widźićie iż Pan Bóg wasz
těst zwartii, y dał wairi odpoczynek
W około, y dał wszytkić nieprzyia-*ćioły wászé w ręce wászé, y pod
dána iest źiemia przed Pánem y
przed ludem iego.
ty. Podáyčiesz tedy sercá wászé
y dusze wászé, ábyácie szukáli Pá
na Bogá w ászégo: áwstáúčie y budny ćie świątnicę Pánvf Bogu , áby
bÝriiesioňa była skrzyniá przymie
rza Pańskiego, v naczynia Pánu po-*
Žw ieeoué., do doinu , który sie bu•dtiie im.ieniowi Pańskićhtu.
ROZDZIAŁ XXIII.
&aivid stary naznaczywszy Irilěm Salomona, policzonym l.eicitofn
urzędy rozdctie, llloyzészuívi syno
wie Lewitom przy Uczeni.

1. Dawid tedy stáry y pclcń dni,
postanowił króleia SáloiHoná syná
swego nád Izráélem.
2. Y zgromadził Wszylkie ksią
żęta Izráelskié, y kaplany y Lewity.
3. Y policźono Lewity od trzy'dźieśći lat y wyższey: y li^lńzło sie
ich trzydźieśći y ośm tyśięcy mężów.
4- Z tych wybrano y rozłożono
*ná posługę domu Fańskiego dwádźieśćiA y cztérzy tyśiące. A przed
łożonych y sędziów sześć-tyśięcy.
5. A odźwiernych cztérzy tysią
ce: y także wiele muzyków graiących Pánu ná instruineiićrech któré
był nasprawiał ku graniu.
6. Yrozdźielił ie Dawid* ná odmia
ny synów Leini, to iest, Gerson, y
Káálh, y Merari.
7. Synoirie GersoA : Leedán, y
Semei.
8. Syhowie Leedán: przednieyszy
Jahiel, y Zethán, y Jóel, trzéy.
9. Synowie Semei: Sałomith, y
llosiel, y Arán, trzey. Ci przednřcyt*zy íámiliy Leedán,

ie. A synowie Semeiowi: Lebeth,
y Zizá, y Jaus, yBáriá: ći synowie
Semei cztérzey.
11. Y był Leheth pierwszy, Zizá
wtóry: lecz Jaits yBáriá nie mieli
wiele synów, y przełóż w iednéy
fám iiiiéy y w iednym domu byli
policzeni.
12. Synowie Kááth : Amram , y
Isáhár, ilebron, y Oziel, cztérzey.
13. Synowie Amráln : Aaron
y Moyzész. Y odłączony iest Aaron
áby służjł w świętym św ętych, sam
y syriowie iego ná wieki, á żeby pa
lił kadzenie Pánu, według obyczáin
swego, á błogosłńwił imieniowi ie
go ná wieki.
14- Moyzészá též męża Božégo
synowie policzeni są w pokoleniu
Lewi.
15. Synowie Moyzészowi: Gersom, y Eliezer.
16. Synowie Gersom: Subuel pier
wszy,
17. A synowie Eliezerowi byli :
Rohobiá pierwszy: y nie miał Elie
zer innych synów. Ale synowi#} Ro
hobiá rozmnożyli sie wielce.
18. Synowie lsáár: Sálomilh pier
wszy.
19. Synowie Ilebron: Jeriáw pier
wszy, Amáriasz wtóry, Jáháziel
trzeci, Jekináátn czwarty.
20. Synowie Oziel : Micha pier
wszy, Jesiá wtóry.
21. Synowie Merari: Moholi, y
Musy. Synowie Moholi ; Eleázár, y
Lis.
22. A umárl Eleázár, y nie miał
Synów, ále córki : y poięli ie syno
wie Cis braćia ich.
23. Synowie Musy: Moholi, y
Eder, y Jerimoth, trzey.
24. Ci synowie Lewi w rodach y
do mi éch swych, kśiążęta n.á prze,lniany, y liczby głów każdego z
osobná, którzy odpráwowáli roboty
služby domu Páiiskiégo ode dwu
dziestu lat, y wyższey.
2Ó. Mówił bowiem Dawid : Dał
l’an Bóg odpoezynienié Izraelowi
ludu swemu, y mieszkanie w Jeruźalem áž ná wieki.
26. Anie będzie urząd Lewitów
żeby więcćy nośiłi przybytek, y
wszytko naczynie iego , ku posłu
go w á ni u.
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27. Według roskazániá též Dawi
dowego pośledniego będzie braná
liczba synów Łe\yi, ode dwudziestu
łat y wyžszéy.
28. Y będą pod ręką synów AaroBowycb na posługędomu Tańskiego,
w sieniach y w g^nacháeh , y ná
inieyseu oczyśćiania, y w świaluicy,
y we wszystkich robotách služby
kośćioła Pańskiego,
29. A kapłani nád chlebem pokládnym, y nád obiáta z białćy maki, y
okolo kréplów przasnych , y około
panewek, y około pieczenia , y ua^
wszelką wagą y miarą.
5o A Lewitowie žeby stali ráno
ku wyznawaniu y śpiewaniu Támi;
takže též ku wieczorowi :
5i. Ták pyzy oftárowáuiu całopa
lenia Pańskiego, iáko y w soboty, y
<iowie kśięzyców, y w insze uroczy
ste święta, według liczby y cęremonjy káždéy rzeczy ustawicznie przed
Tanem,
3-2. A žehy strzegli zachowania
przybytku przymierza , y obyczáiu
świalniee , y zachowania synów
Aaronowych bráéiéy swéy, áby
s4užyl> w domu Tańskim,
ROZDZIAŁ

XXIV,

A'« cztery dw>dd£ieśćia losow po~
dźieleni synowie .Aaronowi, y insze
familię Lewitów oči Dirwidd,

1. A synowtc Aaron,owi tym spo
sobem,rozdzieleni byli. Synowie Aa
ronowi 1 Nádáh y Abiu, y Eleázár ,
y ltháinar.
2. Á Nadál) y Abiu umarli przed
oycem swym bez potomstwa: ý odprawówal kapłański prząd Eleázár^
y libániár.
A Y podzielił ie Dawid., to iest
Sádoká z syiyów Eleázárowych , y
Ahiii%ęifchń z synów Itháwarowych,
według przemian.ich, y posługi.
4,. Y nálázla się dáleko więcćy
synów Eleázárowych. ví m^žácty
ęzeliyęy&zych, nizli synów Itliámárowych. Y rozdzielił im , to iesj
synóip Eléázárowym, Viažat wedle
domów szesnćście : d Śypóm ltliámarowym wedlę íámiliy y domów
ich ośmA
5. Y podcięli! owię familie między
sobą losami bo były kśi^zetą s*wi^»
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tpice, y książęta Rozy, ták z syęów
Eleázárowych, iá^oy z sjnów líhá?
murowych.
6. Y rozpisał ie fiemeias syn Ná*
thánáélów pisarz Łewit przed kró
lem y kśiązęty, y Sádokiem kapła
nem, y Ąhimelechem synem Abiáth arowy ni , kśiąż.ęty též domów
kapłańskich y Lewilskich : ieden
dóm który był nád innćmi ,< Eleázárowi , á drugi dóm który miał
inne pad sobą, llhámárowi.
7. Y wyszedł lós pierwszy Joiárib,
w tóry Jedęi,
8. Trzeci Ilárim , czwarty Seo-

p.Tiaty Meichiá, szósty Máimán,
I, 0. Siódmy Akkos, ośmy Abiá, ■
II. D/iewiąty Jesuá, dziesiąty Seęhenia,
12. iedenąsty Eliásib , dwánasly
Jácim,
15. Trzynasty Ilopphá, czternasty
Isbááb,
14- Piętnasty Belga , szesnasty
Em mer,
Í5. Sied-mna&ly liczir , ośmnasty
Aphsęs^
•
16. Dziewiętnasty Thcteiá , dwu
dziesty Hezechiel,
17. Dwudéigsly pierwszy Jáchin,
dwudziesty' wtóry GajpuK,
18. Dwudziesty trzeći Dálaiau,
dwudźięsty czwarty Mááziau.
19. Té przemiany ich , według
služby ich, áby wchodzili do domri
Tańskiego, y według obyczáiu swe
go, pod ręką Aarona oycá ich, iák<*
był roskazał Tai) Bóg Izráelów.
20. A 2 synów Łowi którzy byli
pozostali, 2 synów Amrám był Suháel: á z synów Subaeb, Jehedeia.
21. Zsynów zaś Rohobaszá przednieyszy Jcsiasz.
22. A Isáárów syn Sąłemoth, á
syn, Salcmothów Jahath :
2A A syn iego Jeriau pierwszy,
Amáriasz wtóry, Jahazięł trzeéi,
Jckmáán czwarty.
24. Sy» Ozioi^ Michá syn Micha
Saniir.
2^- Brát Michá: Jesiá: á syn Jer
siaszów, Zachariasz:
26. Synowie Merárf: Moholi y
Musy. Syn Oziau : Bcntjo.
27. Syn též Merári: Qzmu, y So^
y ŽuchMG y Uel p. '
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28. A syn Moholi: Eleazar, który scy mistrzowie, dwieśćie ośmdźienie miał synów.
śiąt y ośm.
2g. A syn Cis, Jerameel.
8. Y miotali lósy ná przemiany
30. Synowie Musy: Moholi, Eder, swoie, zá równo tak większy iako
yJerimoth. Ci synowie Lewi we y mnieyszy, uczony równo nie
dług domów fámiliy ich.
uczony.
9. Y wyszedł pierwszy lós Jozeph,
31. Y ći též puśćili losy náprzećiw b ratom swym synom Aa runo który był od Asaphá Wtóry Godowym przed Dawidem królem, y Sá- liaszowi, y synóm iego, y braćiey
dokiem y Ahimelechem, y kśiążęty iego dwunaśćie.
domów kapłańskich y Lewitckich ,
10. Trzeći Záchur: synóm y brá
ták większy iáko y mnieyszy, wszy éiéy iego dwunaśćie.
tkié lós równie dzielił.
11. Czwarty isári, synóm y brá
éiéy iego dwunaśćie.
ROZDZIAŁ XXV.
12. Piąty Xátaniaszowi, synóm y
braćiey iego dwunaśćie.
Rozdzielił Dawid z synów sa
15. Szósty Bokciau, synóm y brápko wych , Hemdnowych , y Idithun, ciéy iego dwunaśćie.
lidntory, organisty nd cztery dwd14- Siódmy Izreela, synóm y brá
dźieśiid fdmiliey y losow.
éiéy iego dwunaśćie.
15. Ośmy Jesáiaszowi, synóm y
1. Dawid tedy y urzędnicy woien- braćiey iego dwunaśćie.
ni odłączyli ná poslugowánié syny
16. Dziewiąty iVIáthauiaszowi, sy
Asáph y Ilemán y Idithun: którzy- nóm y braćiey iego dwunaśćie.
by prorokowali, ná cytrach y ná
17. Dźieśiąty Semeiaszowi, synóiu
árfách y ná cymbaléch, według li y braćiey iego dwunaśćie.
czby swoiéy poruczonému sobie
18. ledennasty Azáreel, synóm y
urzędowi służąc.
braćiey iego dwunaśćie.
2. Z synów Asáph Zácchur, y Jo
19. Dwunasty Asábiaszowý, sy
seph yNáthania, y Asarelá synowie nóm y bráéiéy iego dwunaśćie.
Asáph pod ręką Asáph prorokują
20. Trzećinasty Subáél, synóm y
cego przy królu.
braćiey iego dwunaśćie.
3. A Idithun: synowie Idithun
21. Czternasty Máthathiaszowi,sy
Godoliasz, Sori, Jesziasz, y Hasa- nóm y braćiey iego dwunaśćie.
biász, y Mathathiasz, sześć pod rę
22. Piętnasty Jerimoth, synóm y
ką oycá ich Idithun, który ná cy braćiey iego dwunaśćie.
trze prorokował nad wyznawáia25. Szesnasty Hananiaszowi, sy
cymi y chwalącymi Páná.
nóm
y bráéiéy iego dwunaśćie.
4- Hemán též: synowie Ilemán ,
24- Siedmnasty Jesbákaszowi, sy
Bokciau, Mathaniau, Oziel, Subuel, yJerimoth, Hananiasz, Ha- nóm y braćiey iego dwunaśćie.
25. Ośinnasty llanania, synóm y
nani, Eliatha, Geddelthi y Romeinthiezer , y Jesbakaszá , Mellothi , bráéiéy iego dwunaśćie.
Othir, lllahazioth ,
26. Dziewiętnasty Mellothi, synóm
5. Ci wszyscy synowie Heman y bráéiéy iego dwunaśćie.
widzącego królewskiego w rze
27. Dwudziesty Eliáthá, synóm y
czach Bożych, áby wywyższał róg bráéiéy iego dwunaśćie.
y dał Bóg Hemán owi synów czter
28. Dwudźiesty y piérwszy, Othir,
naście y trzy córki.
synóm y bráéiéy iego dwunaśćie.
6. Wszyscy pod ręką oycá ich ro
29. Dwudźiesty y wtóry Geddelthi,
zdzieleni byli ku śpiewaniu w ko
synóm
y bráéiéy iego dw unaśćie.
śćiele Tańskim, ná cymbaléch, y ná
50. Dwudźiesty y trzeći Jláhazioth,
árfách, y ná cytrách ku posługam
domu Pańskbego przy królu: to iest, synóm y bráéiéy iego dwunaśćie.
51. Dwudźiesty y czwarty RoAsáph, y Idithun, y Hemán.
7. A było ich pocztu z braćią ich, memthiezer, synóm y bráciéy iego
którzy uczyli pieśni Tański ey} wszy dwuuaśćie.

TARALirOMENON.
4^9
iego, ná południe, ná któréy stronie
ROZDZIAŁ XXVI.
Roždí'at wrotnych losem, którzy
mdlą których drzici patrzyć, z któ
réy strony, którzy skarbu, y naczy
nia posunę o négo przystrzeguć.
1. A rozdziały wrótnych: z Koritów Meselimiá, syn Korę, z synów
Asáph.
2. bynowie Meselimiaszá: Za
chariasz pierworodny, Jadihel wtó
ry , Záhadiasz trzeći , Jathánáél
czwarty,
5. Aelam piąty, Johánán szósty,
Elioenáy śiódmy.
4- A synowie Obededom: Semeiás pierworodny, Jozábád wtóry,
Joahá trzeći, Záchar czwarty, Nathánael piaty,
5. Aminiel szósty, Issáchár śiódiny, Pholláthy ósmy: bo mu Pan
błogosławił.
6. A Semei synowi iego nńrodźili
sie synowie przełożeni domów
swych : bo byli mężowie bárzo
mocni.
7 Sj nowie tedy Semeiaszá: Othni,
y Rápháé), y Obed, Elzábád, bra
ćia iego mężowie bárzo mocni: Eliu
też y Sámachiasz.
8. Ci wszyscy z synów Obede
dom : sami, y synowie, y bráéia ich
bárzo mocni kii posługowaniu ,
sześćdźieśiąt y dwá z Obededom.
9. A synowie Meselemiasza y hrá
či a ich bárzo duży, osmnaśćie.
10. A od Ilosá, to iest z synów
Merari: Semri czólnieyszy (bonie
miał piérworódnégo, á przeto uczy
nił go oćiec iego przednieyszym).
11. Helkiasz wtóry, Tabeliasz
trzeći , Zachariasz czwarty. Ci
Wszyscy synowie y braćia llose,
trzynaśćie.
12. Ci sa rozdzieleni ná odźwiórné, áby zawsze przełożeni nád
strażą, iáko y braćia icli służyli w
domu Pańskim.
13. Puszczono tedy lósy zá równo,
y małym y wielkim, według domów
ich do każdóy bramy.
14- Tadł tedy lós wschodni Selemiaszowi. A Zachariaszowi syno
wi iego, mężowi bárzo mądremu y
uczonemu, lósem sie dostála pół
nocna strona
15. Ubededoinowi lepak y synów.

domu była rádá starszych.
16. Sephim y Bosá ná zachód ,
podle bramy, która wiedzie ku dródze wstępowania :
17. Straż prećiw stražéy. A ná
wschód Lewitów sześć: á ná pół
nocy cztérzey nadzień: ná południe
także cztérzey na dźień: gdzie bylá
rádá, dwá á dwá.
18. W komorách též odžwiérnych
ná zachód słońca cztérzey ná dródze, á po dwu w komorách.
19. leć są rozdźiały odźwiernych
synów Korę y Merari.
20. A Achiasbył nád skarbami do
mu Bożego, y naczyniem świętych.
21. Synowie Ledán syná Gersonni: z Ledáná przednieyszy domów,
Ledán y Gersonni, Jehieli.
22. Synowie Jehieli : Zátlian y
Jóél braćia iego nád skárby domu
Pańskiego.
26. Z Amrámitów y z Isááritów,
y z Ilebronitów y z Ozichelitów.
24 A Snbáel syn Gersom , syna
Moyzészowégo przełożonym nád
skarby.
25. Braćia też iego Eleezer, którégo syn Ráhábia , á tego syn Isáiasz, y tego syn Jorám, tego též
syn Zechri, y tego syn Selemith.
26. Ten Selemith y braćia iego
nád skarby świętych, któré poświęćił król Dawid , y kśiążęla domów
y tyśiącznicy, y setnicy, y hetmani
woyská
27. Z woien y z korzyśći bitew,
któré byli poświęćili ná poprawę,
y sprzęt kośćioła 1’áiískiégo.
28. A to wszytko poświęćił Sa
muel widzący, y Saul syn Cis , y
Abner syn Ner, y Joáb syn Sárwiiéy: wszyscy którzy ie byli poświę
ćili przez rękę Selemitha y braćiey
iego.
29. A nád Isááritáini był prze
łożony Choneniasz y synowie iego
ku spráwam znadworza nád Izráelem, áby ie nauczali y sadzili.
30. Z Hebronitów lepak Hásabias
y braćia iego mężowie bárzo mocni,
tysiąc y śiedmset przełożeni byli
nád Izraelem zá Jordanem ná za
chód słońca we wszytkich spra
wach Pańskich, y ku posłudze królewskiéy.
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51. A łfębronitów przednieyszy
10. Siódmy ‘ihiesiftčá Śiódthóge |
był Jeriá według domów y rodzin ich, llelles Phállonitczyk z synów E51. Czterdziestego roku królestwa phráiin: á W hubę iego czterzy dwáDawidowego policzono ie , y nále- dźieśćid tyśięcy.
źiono mężów bátzo mocnych wJá11. Ośmy, miesiąca ośmógó, Sózer Galáád ,
Docháy Husáthczyk z rodu Záráhii
53. Bráéiéy też iegolal duższych, á w bufie iego czterzy dwádziéséiá
dwá tysiąca y śiedmset przełożo tyśięcy.
nych dojnów. Y postawił ie Dawid
12. Dziewiąty , miesiąca dźiekról nad Rubenitczyki y Gádczyki, wiątćgo, Abiezer Anathothczyk z
y nád połowica pokolenia Manasse syriów Jeinini: á w hufie iego cztéku wszelkiey posłudze Bóżey y kró- i'zy dwadźieśćia tyśięcy.
léwskiéy.
13. Dźieśiąly, miesiąca dziesiąte*
go, lAláráy yteii. Netophátczyk z rodil
ROZDZIAŁ XXVII.
Zárái: á w hufie iego czterzy dwáUrzednlki teroléivslile opisule, kio dźieścia tyśięcy,
14- ledednasty miesiąca jedenanud czym był przełożonym, także y
stégo, Bánáiás Phárátbúczyk z sy
rddę iego.
nów Ephráim: á w hufie iego dwá1. A synowie Izraelowi według dźieśćia cztérzy tysiące.
liczby itili, przednieyszy z domów
15. Dwánasty, mifeśiąca dwuna
tyśiącznicy y setnicy y przełożeni, stego, Holdáý Netophátczyk, z ro
którzy służyli królowi według liu- du Gothoniel: á w hufie iego czté
• fów swoich, wchodzący y wycho rzy dwadźięśćia tysięcy,
16; A nád pokoleiimi ízřáelowémi
dzący ná każdy mieśiąc przez rok .
każdy z nich przełożdii był nád przełożeni byli: nád Rubenity, ksią
cztérzy y dwadzieścia tysięcy.
żę Eliezer syn Zechris nád Symeo2. Nád pierwszym hulem pié- nity, kśiążę Sápháliás syn Má áchá.
irWšzégo miésiacá przełożony był Je17. Nád Lewitami, Hasabias syii
shoáin syn Zábdiel, á pod nim dwa Káinuel: nád Aaroilitámi, Sádok.
dzieścia y cztery tysiące.
1tí. Nád Juda, Eliu brát Dawidów,
5. Z synów Phares hetman wszy- fiád Issáchár, Ámri syn Jli.cháeli
tkich hetmanów w woysku miéig. Nád Zábulortilámi , Jesináiág
siaeá pierwszego.
syn Abdiaszówí nád Nephtálitámij
. 4- VVtórégo miesiąca trzymał huf Jerimoth syil Oziěl.s
Dudiá Ahohitczyk, á po nim drugi
20. Nád syny Ephráim, Ozee syk
imieniem Mácelloth , który rządził Ozáziu: pád połowicą pokolenia
część wOyská dwudziestu y czte Mánásse, JóéJ syn Phádáiaszá:
rech tyśięcy.
21. A nád połowicą , pokoletíia
5. Iletmaii też trzććićgo hufu mie Manásse w Galáád, Jáddo syn Zásiąca trzeciego, by,ł Bánáiás syii cháriaszów: á nád Beniáltíiiiowyiri,
Joiády kaplan: á w dziale iego dwa lásiel syn Aonerów:
dzieścia czterzy tysiące.
22. A nąd. Dán, Ezrihel syn Jevo6. Tcn.ći iést Bánáiás namoęniey- liám: Ci kśiążęta synów lzráelószy między trzydziestą, y nád trzy- wych. 4 . 7
.t
dźiestą, á nád bufem iego był prze
.25. A liiechćiał Dawid liczyć i<;h
łożony Amizáhad syn iego.
ode dwudziestu lat niżey, jż by| tz<Ał
7. Czwarty mieśiaca czwartego , Pan, ze miał rozmnożyć Izraela iáko
Azáliel brát Joábów, y Zábádiasz gwiazdy niebieskie.
syn iego po nim: á w hufie iego ř 24. Joáb syn SárWiiéy poęzał był
dwddźieśćia cterzy tyśiąc#.
liczyć, y niedokonał: że dla lego
8. Piąty miesiąca piątego, hetman przypadł był gniew Boży ná Izraela,
Sámaoth Jezeritczyk: á w hułie á przptóż nie wwiedźiono . liczby
iego dwądźieśćia czterzy tysiące.
tych, któré było propisafio, w kroniki
g. Szósty, miesiąca szpstógo, Jli- Dawida królą.
rá syn Accis Thekuitczyk, á w hu
2*5. Nád skarby zaś królewskimi
bę iego Cztérzy dwadźieśćia tyśięcy. był Azmoth synAdielów. á nád té mi
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skarby, któré były w mieśćiech y we
wáiách, y w zámkách, bylJonáthán
syn Oziów.
26. A nád robotami wieyskijni, y
nád oraczmi którzy sprawowali źie
mie, byl urzędnikiem Ezri syn Chelub:
27. Y nád sprawcami winnic, Semeiás Romáthczyk: á nád piwnica
mi winá, Záhdiás Aphonitczjk.
28. Bo nád oliwnieámi y nád
figámi, któré po polu byly, Balanan
Gederczyk: á nád komorami oliwy,
Joás.
29. A nád bydlem któré pááiono
w Saron, przełożonym byl SelráySároňczvk, á nád woły po dolinách,
Sapháth syn Adli.
50. Nád wielbłądy lepak, Ubil Ismáhelczyk: á nád osiami, Jádias
Aloronáthczyk
51. Nád owcámi též Jáziz Agáttczyk. Ci wszyscy byli urzędnicy nád
maięlnośćią królá Dawidá.
32. A Jonáthan lepak slriy Dawidów, rádným pánem, maž mądry y
uczony: ten y Jahiel syn llachamoni
byli z synmi królewskimi.
55. Achilophel též rádný pan kró
lewski^ Chusai Aráchitczyk przyja
ciel królewski.
04. Po Achitophelu byl Jo i ad a syn
Banaiów, y Abiathar. A hetmanem
woyská królewskiego byl Joab.

ROZDZIAŁ XXVIII.
Dawid npomina lud y Salomonęł
syna swégo, y dał mu wizerunek ko
ścioła Pańskiego, y naczynia wszy
stkiego, y waaę złota y srebrd nd
spisku, nd rozmdite potrzeby tego
kościoła.

1. Zwołał tedy Dawid wszytkić
książęta Izraelskie, przełożone nád
pokolenmi, y prełożone nád hutami,
którzy służyli królowi: tyśiaczniki
też y set ni ki, y przełożone nád máiętnośćią y nád ośiódłośćią królew
ską, y syny swé z rzezańcami, y
možné y do mežnieyszé wszy tkię w
woysku, do Jeruzalem.
2. A wstawszy król, y stánawszy
rzekł: Posłuchayćie mie braćjainoi,
á ludu móy: Myśl iłem abym zb,udo
wa! dóm, w którym by odpoczywała
skrzynia przymierza Tańskiego, y
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podnožek Bogá nászégo: y zgotowa
łem wszytko ná budowanie.
3. Ale mi Bóg rzekł: Nie będziesz
budował domu imieniowi memu,
przeto iżeś mąż waleczny, y rozłóż
wałeś krew.
4. Ale mię obrał Tan Bóg Izráelów ze wszytkiégo domu oycá me
go, abych był królem nád Izraelem
Uá wieki: bo z pokolenia Jodowego
obrał kśii żęta: á z domu Jadowego,
dóm oycá mego: á z synów oycą
mego podobało mu sie áby mię
obrał królem náde wszytkim Iz čís
lem.
5. Ale y z synów moich (bo mi
dał Pan wiele synów) obra! Salomo
na syná mego áby siedział ná stoli
cy królestwa Tańskiego nád Izrae
lem,
6. Y rzekł mi: Salomon syn twóyzbuduie dóm móy, y śieni moie: bom
tego sobie obrał zá syná, á ia mq
będę zá oycá.
7. Y umocnię królestwo iego áž
ná wieki, ieśli będzie trwał w peł
nieniu przykazania mego, y sadový
moich, lák iáko y dziś.
8. Teraz tedy przede wszystkim
Zgromadzeniem Izraelskim , gdźię
słyszy Reg nasz, strzeżćie, á szukayćie wszystkich przykazali Páná Bo
gá naszego, abyśćie posiedli ziemię
dobrą, y zostawili ią po sobie synóm wászym áž ná wieki.
9. A ty Salomonie synu móy,
znay Bogá oycá twego, á służ mu ser
cem doskonałym, y umysłem dobro
wolnym: bo wszelakie serca prztfc?
gląda Pan, y wszytkić myśli serc
rozumie. Ieśli go szukać będziesz.,
najdziesz: ále ieśli go opuśćisz, odrzući ćię ná wieki.
10. Teraz tedy, posiewa/. ćię obrał
Pan óbyś zbudował dóm świątnice,
zmacniay sie, á wvkonáy.
11. Ą Dawid dał Salomonowi sy
nowi swemu opisanie przyśionka,
y kościoła, y komor, y sale, y pokoiów wnętrznych, y demu ubłagałnice.
12. Y nád to, wszystkich, któré
był umyślił, śieni, y gmachów w
okolo, ná skarby domu Pańskiego, y
ná skárby świętych,
13. Y ná rozdziały kapłanów y
Lewitów., ná szyicie dájieiá dojny
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Páiískiégo, y ná Wszytkié naczynia
służh> kościoła Pańskiego
14 Złota p<«d wagą ná káždé na
czynie do służby. Srébrá też wagę
według rozmaitości naczynia y ro
bot.
15. Ale y ná lichtarze zloté y riá
lampy ich, złoto według miary ka
żdego lichtarza y latnp. Także y ná
lichtarze srebrne y ná lampy ich,
według rozináitéy miáry wagę sre
bra oddał.
16. Dał též złota ná stoły wykła
dania chleba, według różnośći sto
łów: także też srebro ná drugie sto
ły srebrne.
17. \á widełki též y czászé y kádźidlnice ze złota szczerego, y ná
lewki złote według miáry wagę po
dzielił ná lewka y lewká. Także též
y ná lwy srébrné różną wagę ste
li rá oddzielił
18. A ná ołtarz ná którym palą
kadzidło dał szczéré zloto: áby z
niego uczyniono podobieństwo wo
zu Cherubów rośćiagaiacych skrzy
dła, y zasłaliiáiacych skrzynię przy
mierza Pańskiego.
ig. Wszytko to prawi, przyszło
spisano ręka Pańska do mnie, abych
wyrozumiał wszytkę robotę wize
runku.
20. Rzekł též Dawid Salomonowi
synowi swemu: Czyń mężnie, á
zmacniay sie, y dźiałay-. nie bóy sie,
y nie lękay sie: bo Pan Bóg móy z
tobą będzie, y nie opuści cię, áni
ostáwi, áž dokonasz wszytkiey ro
boty służby domu Pańskiego.
21. Oto rozdziały kapłanów y Le
witów do wszelkiéy służby domu
Tańskiego stoią przy tobie, y goto
wi są , y umieią ták książęta iáko
lud czynić wszytkié przykazania
twoie.
ROZDZIAŁ

XXIX.

Co zá nadanie uczynił Dawid ná
liośćiot Boży, y kśiązftu, modlitwa
Dawidowa y ofiary. Sáh moná po
mazano ná królestwo, á Da wid umarł.

1. Y mówił król Dawid do wszytkićgo zgromadzenia: Salomona sy
ná mego iedynégo Bóg obrał, ieszeze
dziecięciem y młodźiuchny m: bo
iest wielkićdźićło: nieczłowiekowi

bowiém gotuie sie inieszkánié, ále
Bogu
2. A iam ze wszytkich sił moich
nagotował nakłady ná dóm Bogá
mego. Złoto ná naczynie złote, á
srébro ná srébrné, miedź ná mie
dziane , żelazo ná żelazne , drzewo
ná drzewiáné, y kámienié onicbiny,
y iákoby alabastrowe, y rozmaitych
maści, y wszelaki kamień drogi, y
białego marmuru dostatek wielki:
3. A nád to, com ofiarował do do
mu Bogá mego z zdobyczy moiey,
złoto y srebro dałem ná kośćiół Bo
gá mego, oprócz tego com nagoto
wał ná dóm święty.
4- Trzy tysiące tálentów złota, ze*
złota Uphir: á śiedm tyśięcy talen
tów srebrá naczystszégo ná pozło
cenie ścian kośćielnych.
5. Y gdziekolwiek zlotá iest po
trzeba, ze złota, á gdziekolwiek srébrá potrzeba, ze srebrá, niech sie
roboty odpráwuia przez ręce rze
mieślników: á ieśli kto dobrowolnie
co ofiáruie, niechay dziś napełni rę
kę swoię, y ofiáruie co chce Pánu.
6. Obiecały tedy kśiażęta domów,
y przedni pokolení Jzráelskich, y
tyśiacznicy, y setnicy, y przełożeni
maięinośći królewskich.
7. Y dáli ná robotę domu Bożego
złota tálentów pięć tyśięcy, y dźieśięć tyśięcy czerwonych złotych:
srebrá tálentów dziesięć tyśięcy, á
miedźi tálentów ośmnaśćie tyśięcy,
y żelaza tálentów sto tyśięcy.
8. Y u kogokolwiek sie nálázlo ká
mienié, dali do skarbu domu Pań
skiego, przez ręce Jahiela Gersohczyká.
9 Y weselił sie lud, gdy śluby
dobrowolnie ślubowali: bo całym
sercem ofiarowali ie Pánu: ále y
król Dawid weselił sie weselem wiel
kim.
10. Y błogosłńwił Pánu przede
wszytkim zebraniem, y mówił: Bło
gosławionym iest Panie Boże Izráelá
oycá naszego od wieku do wieku.
11. Twoiá iest Panie wielmożność,
y moc, y sława, y zwyćięstwo: y to
bie chwała: bo wszystko co iest ná
niebie y ná źiemi, twoie iest: twoie
Panie królestwo, y tyś iest náde
W 3 żytkiem i kśiążęty.
12. Twoie są bogactwa, y twoiá

PARALIPOMENON.

iest sława: ty pánuiesz nád wszytkiémi, w ręce twoiéy móc y mo
żność: w ręce twoiéy wielkość, y
roskázowánie wszytkich.
13. Teraz tedy Boże nasz wyznawainy tobie, y chwalimy imię twoie
sławne.
14. Cóżem ia, y co iest lud móy,
żebyśmyć mogli to wszytko obiecować? twoie iest wszytko: á cośmy
z ręki twóy wzięli, daliśmy tobie.
15. Bośmy gośćie przed tobą y
przychodniowie, iáko y wszyscy oycowie nászy. Dni nászé iáko ćień
ná ziemi, á niémász żadnego prze
dłużenia.
16. Pánie Boże nasz, wszytek ten
dostatek któryśmy zgotowali ná bu
dowanie domu imieniowi twemu
świętemu, iest z ręki twoiéy, y
twoie iest wszytko.
17. Wiem Boże móy, że serc do
świadczasz, y szczerość miłuiesz :
przetóż y ia w szczćrośći serca mego
ochotniem ofiarował to wszytko: y
twóy lud który sie tu nalazł, wi
działem z wielkim weselem ofia
rujący tobie dary.
13 Pánie Boże Abraháma, y Izaa
ka, y Izraela oyców naszych záchowayże ná wieki tę wola serca ich ,
á niech zawżdy tá ich myśl trwa ku
czci twoiéy.
ig. Salomonowi též synowi me
mu day serce doskonálé, áby strzegł
przykazania twego, świadectw’ twych
y cerémoniy twoich, y czynił wszy
tko, y zbudował dóm, ná którym
nakłady zgotował.
20. Y przykazał Dawid wszyslkiému zgromadzeniu : Błogosławćie
Pánu Bogu naszemu : y błogosławi
ło wszytko zgromádzenié Panu Bo
gu oyców swych: y nachylili sie,
y pokłonili sie Bogu, á potym kró
lowi.
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21. Y ofiarowali ofiary Pánu : á
całopalenia ofiarowali názáiutrz ,
byków tysiąc, báránów tyśiąc, iágniąt tyśiąc, z mokřemi ofiarami
ich y ze wszytkim obrzędem lioynie ná wszytkiégo Izráelá.
22. Y iedli y pili przed Panem
onégo dniá z wielkim weselem. Y
pomazali po wtóré Salomona syná
Dawidowego. A pomazali go Pánu
áby był kśiażęćiem, á Sádoká nawyższym kapłanem.
23. Y śiadł Salomon ná stolicy
Páiiskiéy zá królá miásto Dawidá
oycá swego , y podobał sie wszy
tkim: y był mu posłuszny wszytek
Izrael.
24 Lecz y wszylkié książęta y
możni , y wszyscy synowie królá
Dawidá dáli rękę, y poddáni byli
Salomonowi królowi.
25. U wielmoży! tedy Pan Salo
mona náde wszytkim Izraelem: y
dał mu sławę królestwa iakiéy ża
den nie miał przed nim król Izráe
Iski.
26. A ták Dawid syn Izáiego kró
lował náde wszystkim Izraelem.
27. A dni których królował nád
Izraelem było catórdźieśći lat: w
Hebronie królował śiedin lat: á w
Jeruzalem trzydźieśći y trzy látá.
28Í Y umarł w starości dobréy
pełny dni, y bogactw, y sławy. Y
królował Salomon syn iego miásto
niego.
29. A dźieie Dawida królá pie
rwsze y ostateczne nápisáné są w
kśiegach Samuela widzącego, y w
księgach Nathana proroka, y w
kśięgach Gáda widzącego ;
30. Y wszytkiégo królowania ie
go y męstwa, y czásow któré prze
szły zá niego , ták w Izraelu , iáko
y we wszech królestwach źiemskich.
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ROZDZIAŁ I.
ludem twoim : bo któż może tća
Salomon ofiáruie tysiąc ojiar w Ga- twóy lud, który ták wielki iest,
baon, Pan sie mu tam. ukazał w no przystoynie sadzić ?
11. Y rzćkł Bóg do Sálomoná: że
cy: dał mu o co zadał, to iest,mą
sie
to więcey sercu twemu podoba
drość, przydawszy bogactwa y sła
ło, á nie prośiłeś bogactw, y inaięwę, potym wozy y iezdne zbiera.
tnośći, y sławy, áni dusz tych któ1. Zmocriił się tedy Salomon syn rzy ćię nienawidźieli , ále áni o
Dawidów w królestwie swym: á wiele dni żywota: aleś prośił mąTan Bóg iego był z liim, y uwie drośći y umieiętnośći , abyś mógł
lbił go wysoce.
Sądzić lud móy nád krórymćm ćię
2. Y przykazał Salomon wszy- postanowił królem :
tkićmu Izraelowi, tyśiącznikóm y
12. Mądrość y umieiętność daná
setnikóin, y wódzóm, y sędziom iest tobie: á bogactwa y maiętność
wszytkiégó Izráelá, y przełożonym y sławę dainći tak, iż żaden z kró
domów :
lów áni przed tobą, áni po tobie
5. Y szedł ze wszytkim zgroma hędźie podobien tobie.
dzeniem ná wyżynę Gábaon , gdzie
13. A ták sie wróćił Sálomou z
był przybytek przymierza Bożego, wyżyny Gabaon do Jeruzalem przed
który' sprawił Moyzćsz sługa Boży przybytek przymierza, y królował
ná puszczy.
nád Izraelem.
14- Y zebrał sobie wozy y ićzdnć,
4- A skrzynię Bożą pry wiódł był
Dawid ź Káriáthiarim ná mieysce , y miał tysiąc y cztérzy stá wozów,
któré ićy był zgotował, y gdzie ićy y dwanaśćie tyśięcy iez.dnych : y ka
był różnił pamiót, to iest w Jeru zał im mieszkać w miastach po
zalem.
czwórnych wozów, á z królem w
5. Ołtarz też miedziany który był Jeruzalem.
15 Y dodawał król srebrá y złota
urobił Bezeleel syn Ur , syná Hur ,
był tám przed przybytkiem Pań w Jeruzalem iáko kamieni , á ce
skim: Którego też szukał Salomon drów iáko sikomorów, których barzo śiła po polach roście.
y wszytko zgromadzenie.
6. Y przystąpił Salomon do ołta
16. Przywodzono mu též koni z
rza miedźianćgo przed przybytkiem Aegyptu, y z Kói, od kupców kró
przymierza Pańskiego, y ofiarował lewskich, którzy zaieżdżali y ku
powali, zá pieńiadze ,
ná nim tysiąc ofiar.
17. Cztérzy woźniki zá sześć set
7. A oto tóyże nocy ukazał sie mu
Bóg, mówiąc: Ząday czego chcesz srebrników , á koniá zá sto pięć
dziesiąt : także tćż ze wszytki cli
abych ći dał.
8. Y rzćkł Salomon do Bogá: Tyś królestw Hethćyskich, y od królów
okazał nád Dawidem oycem moim Syriyskich kupowano.
miłośierdźić wielkie: y postanowiłeś
ROZDZIAŁ II.
mię królem miasto niego.
g. Teraz tedy Panie Boże niech
Zmoicd między Salomonem y Hisie wypełni słowo twoie, któreś rą królmi o robotniki, y o potrzeby
obiecał Dawidowi oycu memu: boś nd budowanie kośćiołd, y dworu
ty mnie uczynił królem nád ludem królewskiego.
‘
twoim wielkim, który iest ták nie
1. Y umyślił Salomon budować
przeliczony iáko proch ziemie.
10. Day mi mądrość yumieiętność, dóm imieniowi Pańskiemu, á so
żebym wchodził y wychodźił przed bie pałac.
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а. Y naliczył śiedmdźieśiąt ty
śięcy mężów co ná ramionach no
śili, á ośmdźieśiąt tyśięcy tych co
kamienie w górach łamali, y przy
stáwów ich trzy tyśiące sześćset.
3. Posłał też do llirámá królá
Tyrskiégo, mówiąc: Jakoś czynił z
Dawidem oycem moim, y posłałeś
mu drzewo cedrowe áby zbudował
sobie dóin, w którym y mieszkał:
4- Ták też uczyń zemná , abym
zbudował dóm imieniowi Páná Bo
gá mego, abych ji poświęcił ná za
palenie przed nim y kadzenie won
nych rzeczy, y ná wykładanie usta
wiczne chleba, y ná ofiary całopaloné ráno y w wieczór , w soboty
též y ná nowie mieśiąców, y w
święta uroczyśte Páná Bogá nasze
go ná wieki, któré są przykazane
Izraelowi.
5. Bo dóm który chcę budować ,
wielki iest: ábowiém wielki iest
Bóg nasz nade wszytkié Bogi.
б. Któż tedy bedźie mógł prze
móc żeby mu dóm godny zbudo
wał? iesliż go niebo, y niebiosá nád
niebiosy ogarnąć nie mogą: cóżem
ia iest, żebych mu mógł dóm zbu
dować? ále tylko ná to, áby przed
nim było palone kadzenie.
7. A ták poszli mi człowieka
umieiętnego , któryby umiał robić
złotem y ze srebrem, miedźią , y z
żelazem, szarłatem, kárinázynem,
y hyácynthem , y któryby umiał ryć
rzezania, z temi rzemieślniki, któ
ré mam przy sobie w Zydówskiéy
źiemi y w Jeruzalem, któré Dawid
ociec móy nagotował.
8. Ale y drzewa cedrowégo pośli
mi, y jałowcowego y sosnowego z
Libanu: bo wiém iż słudzy twoi
umieią wyrębować drzewa z Liba
nu, á słudzy moi będą z sługami
twemi,
g. Aby mi co nawięcóy drzewa
wygotowali. Bodom który chcę bu
dować bárzo wielki iest, y sławny.
10. Nád to robotnikóm którzy bę
dą drzewo wyćinać, sługom twoim,
dam ná strawę dwadźieśćia tyśięcy
korcy pszenice, y korcy jęczmienia
tylesz, y dwadźieśćia tyśięcy wia
der wina , dwadźieśćia też tyśięcy
miar oliwy.
11. Y rzekł H i rám król Tyrski
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Írzez list który posłał do Salomona:
ž Pan lud swóy umiłował, przeto
uczynił abyś ty nád nim królował.
12. Y przydał, mówiąc: Błogo
sławiony Pan Bóg Izraelski, który
stworzył niebo y ziemię, który dał
Dawidowi syná mądrego y umieiętnégo, y zmyślnego, y rostropnégo,
áby zbudował dóm Pánu y sobie
pałac.
13. rosłałemói tedy męża rostro
pnégo y dobrze umieiętnego , Hi rá
ma oycá mego ,
14- Syná niewiasty z córek Dán ,
którego ociec był Tyriyczyk , który
umie robić złotem, srebrem, mie
dzią y żelazem, y marmurem y
drzewem, szarłatem též y hyácynthem y bisiorem, y kármázynein, y
który urnie rzezać wszelakie rze
zanie , y wynaleść mądrze coko
lwiek w robocie iest potrzebnego,
z rzemieślniki twemi, y z rzemie
ślniki páná mego Dawidá oycá
twego.
15. Pszenicę tedy y ięczmień , y
oliwę, y wino, któreś obiecał pá
nie móy, pośli sługom twoim.
16. A my naćieszemy drzewa z
Libanu ileć go bedźie potrzeba , y
spuśćiemy ie truflami po morzu do
Joppe: á twoiá będzie zwióźć ie do
Jeruzalem.
17. Obliczył tedy Salomon wszy
tkié męże nowo nawrócone, którzy
byli w źiemi Izráelskiéy, po poli
czeniu któré policzył Dawid ociec
iego, y nalazło sie ich sto pięćdźieśiąt tyśięcy, y trzy tyśiące sześćset.
18. Y uczynił z nich śiedmdźieśiąt tyśięcy którzyby ná ramionach
brzemiona nośili, á ośmdźieśiąt ty
śięcy którzyby kamienie w górach
łamali : á trzy tyśiące y sześćset
przystáwów robot ludu.

ROZDZIAŁ III.
Kośćioł z kfuchtą , albo sień,
zasłonę, divá słupy před drzwiami
liośćielnemi buduie y sprawia.

1. Y począł Salomon budować
dóm Pański w Jeruzalem 11 á górze
Moria, która była ukazana Dawido
' wi oycu iego, ná mieyscu, któré zgo
tował Dawid ná boiowisku Ornán
I
Jebuzeyczyká.
28*
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2. A począł budować miesiąca
wtórégo, roku czwartego królestwa
swego.
3. Y té są fundamenty któré za
łożył Salomon áby zbudował dóm
Boży, w zdłuż ná sześćdziesiąt łokiet miáry piérwszéy,w szérz dwa
dźieśćia łokiet.
4- A sień ná przodku , która sie
rośćiągała w zdluż według miary
szerokośći domu, ná dwadźieśćia ło
kiet: á wysokość była sto dwadzie
ścia łokiet: y ozłocił ji wewnątrz
szczerym złotem.
5. Dóm też większy okrył tabli
cami drzewiánémi iodlowémi, y
blachy złota szczerego przybił po
wszytkim: á ná nim wyrył palmy
y iákoby łańcuszki ieden z drugim
poplecione.
6. Położył též tło koáéielné ko
sztownym marmurem , ozdobą
wielką.
A złoto było naprzédnieysze ,
z którego blachami pobił dóm, y
tramy iego, y podwoie, y ściany, y
drzwi: y wyrył Cberubimy ná śćianách.
8 Sprawił też dóm świętego świę
tych : w zdłuż według szerokośći do
mu na dwadzieścia łokiet, y szérz
także ná dwadźieśćia łokiet, y okrył
ji blachami złotemi, około sześći
set talentów.
g. Ale y gwoździe złote poczy
nił, ták że każdy gwoźdź ważył po
pięćdźieśiąt syklów : Salé též zło
tem powlókł.
10. Sprawił též w domu święte
go świętych dwá Cherubim robotą
sznicarską, y okrył ie złotem.
u. Skrzydła Cherubim ná dwa
dźieśćia łokiet sie rośćiągały, ták iż
iedno skrzydło miało pięć łokiet, y
dośięgało ściany domu: y drugie
máiac pięć łokiet, dośięgało skrzy
dła Cherub drugiego.
12. Także skrzydło Cherub dru
giego pięć łokiet miało y dośięgało
ściany: á skrzydło iego drugie ná
piąci łokci dośięgało skrzydła Che
rub drugiégo.
13. Y ták skrzydła obu Cherubim
rozszerzone były, y rośćiągały sie ná
dwśdźieśćia łokiet: á sámi stali pro
sto ná nogach, y twarzy ich ku ze
wnętrznemu domowi były obrócone.
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14- Sprawił též zasłonę z hyiácynthu, z szarłatu, kármazynu y
biśioru, y wyhaftował ná niéy Che
rubím.
15. Przede drzwiami též kośćieInémi dwá slupy, któré trzydźieśći y
pięć łokiet miały wzwysz, á kápitellá ich ná piąći łokiet.
16. Ktérnu y iákoby łańcuszki w
wyrocznicy, y włożył ie ná kápiteílá slupów: málogránatów též sto:
któré wprawił między łańcuszki
17. Sáiné též słupy postawił w
śieni kośćioła , ieden po práwéy , á
drugi po lewéy stronie: ten który
był po práwéy stronie nazwał Jáchin, á który po lewéy, Booz.
ROZDZIAŁ IV.
Ołtarz, morze, konwie, lichta
rze, stoły, czdsze, y insze potrze
by cl sprzęty do kośćioła sprawia.

1. Uczynił též ołtarz miedźiany
dwadźieśćia łokiet wzdłuż , y dwa
dźieśćia łokiet wszerz, y dźieśięć
łokiet wzwysz.
2. Morze též lané ná dźieśiąći ło
kiet od brzegu aż do brzegu , okrą
głe w koło: pięć łokiet miało wzwysz,
á sznur ná trzydźieśći łokiet obtaczał okrąg iego.
3. Podobieństwo též wołów było
pod nim , á ná dźieśięć łokiet ze
wnątrz nieiákié rzezania , iákoby
dwiema rzędy śrzodek morza obtaczały. Woły též były lité :
4. A samo morze ná dwanaśćie
wołów postáwioné było , z których
trzéy pátrzáli ku północy, á drudzy
trzéy ku zachodowi , á trzéy inni
ku południu , á trzéy ostatni ku
wschodowi, máiac ná sobie morze:
á pośladki wołów były wewnątrz
pod morzem.
5. A miąszszość iego była ná dłoń,
á hrzég iego, był iáko brzég kubka,
ábo rozwitéy liliiéy, á brało w śię
trzy tyśiące wiader.
6. Sprawił též dźieśięć wánnien ,
y postawił pięć po práwéy, á pięć
po lewéy stronie, iżby w nich omy
wali wszytko co ná całopalenie
ofiarować mieli : á w morzu ka
płani śię omywali.
7. Sprawił též y dźieśięć lichtarzów złotych ná kształt iáko ie było
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roskazano uczynić, y postawił ie w
kościele, pięć po práwéy, á pięć po
lewéy stronie.
8. Nád to y stołów dziesięć: y po
stawił ie w kościele, pięć po prá
wéy, á pięć po lewéy stronie : sto
też czasz złotych.
9. Zbudował též sień kapłańska,
y pałac wielki : y drzwi u pałacu,
które oprawił miedzią.
10. A morze postawił po prawéy
stronie ku wschodu słońca ná po
łudnie.
11. Poczynił též Hirám kotły, y
widełki y czászé: y dokończył wszytkiéy roboty domu Bożego :
12. To iest, dwá słupy y kapiteli á,
y wierzchy, y iákoby nieiákié śiatki,
któreby okrywały wierzchy nádká
pi tellami.
13. Málogránatów též cztérzy stá,
y siatki dwie, ták iž dwá rzędy máíogránatow , z kážda sie śiatką złą
czały, któré okrywały kápitella y
wierzchy słupów.
14- Posprawował též podstawki y
wanny które włożył ná podstawkach:
15. Morze iedno, wołów też dwa
naście
16. Pod morzem : y kotły, y wydełki y czasze. Wszytkié naczynia
porobił Salomonowi Hirám oćiec
iego w domu Pańskim z miedźi co
naczystszéy.
17- W krainie Jordanu odlewał ie
król w ziemi iłowatey między Sochot y Sáredátbá.
18. A było mnostwo naczynia nie
zliczone , ták iż wagi miedźi nie
wiedziano.
19. Y sprawił Salomon wszytko'
naczynie domu Bożego, y ołtarz
złoty, y stoły, á ná nich pokládné
chleby :
20. Lichtarze též z lampami ich,
áby świććiły przed wyrocznicą, we
dług obyczáiu, z szczérégo złota.
21. Y kwiáty nieiákié, y lampy, y
nożyczki złotó : wszytko ze złota
szczérégo iest sprawiono.
22. Puszki též do kadzidła , y kádźidlnice, y czászé, y moždžérzyki z
szczérégo złota. Y drzwi wyrył kośćioła wnętrznego, to iest do świę
tego świętych, y drzwi kościelne ze
wnątrz złote. Y tym sposobem do
kończyła sie wszytka robota , któ-
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rą sprawił Salomon w domu Pań
skim.

ROZDZIAŁ V.
Zebrawszy Salomon starzey czélniéyze ludu Izraelskiego, ofiarował
Pánu Bogu, archę postawił w ubłagalnicy, d chwała Pańska napełniła
kośćioł.

1. Wniósł tedy Salomon wszytko
co był ślubował Dawid oćiec iego ,
srebro y złoto, y wszytkié naczynia
włożył do skarbu domu Bożego.
2. Potym zebrał starsze z Izraela,
y wszytkié kśiążęta pokolenia, y
głowy domów z synów Izraelskich
do Jeruzalem , áby przeprowadźili
skrzynię przymierza Pańskiego z
miástá Dawidowego, któré iest Syon.
5. Przyszli tedy do króla wszytcy
mężowie Izraelscy w święto uro
czyste mieśiąca siódmego.
4. A gdy przyszli wszyscy starszy
Izraelscy, nieśli Lewitowie skrzy
nie ,
5. Y wnieśli ią y wszytko zgoto
wanie przybytku. Y naczynie świątnice, któré były w przybytku, nie
śli kapłani z Lewitami.
6. A król Salomon , y wszytko
zgromadzenie Izraelskie, y wszytcy
którzy byli zgromadzeni przed skrzy
nię, ofiarowali hárány, y woły, bez
wszelkiéy liczby: bo ták wielkie
było mnostwo ofiar.
7. Y wnieśli kapłani skrzynię
przymiérza Pańskiego ná miev^ce
iéy, to iest do wyrocznice kośćieInéy, do świętego ' świętych , pod
skrzydła Cherubím :
8. Ták iż Cherubím rośćiągali
skrzydła swé nád mieyscem, ná któ
rym była postawiona skrzynia, y
sarnę skrzynię okrywali z drążka
mi iéy.
9. A drążków ná których noszono
skrzynię, iż przydłuższym były koń
ce, widać było przed wyrocznicą: á
ieśli kto maluczko był zewnątrz,
widżieć ich nie mógł. Była tedy tám.
skrzynia áž do dnia tego.
10. A w skrzyni nic inszego nie
było , iedno dwie tablice, któré był
włożył Moyzész ná Horeb, gdy Pan
dał zakon synóm Izráelowym wy
chodzącym z Aegyptu.
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u. A gdy -wyszli kapłani z świątnice (bo wszyscy kapłani , którzy
Sie tám naleść mogli poświęceni by
li: y ieszcze ná on czás , przemia
ny y porządek posług między nimi
nie był podzielony).
12. Ták Lewitowie iáko y śpiewa
cy, to iest y ći którzy pod Asáph
byli, y którzy pod Eman , y którzy
pod Idithun , synowie y bracia ich ,
obleczeni w «záty bisiorowe , ná
cymbaléch, ná árfách, y ná cytrách
gráli, stoiąc ná wschodnią stronę u
ołtarza, á przy nich kapłanów sto
y dwadźieśćia trąbiących w trąby.
13. Gdy tedy wszytcy pospołu y
ná trąbach y głosem , y ná cymba
léch , y ná organach , y rozmaići
muzycy gráli, y głos wysoko podnośili, dźwięk daleko słychać było,
ták iż gdy poczęli Páná chwalić y
mówić: Wyznawayćię Pánu iż do
bry, iż ná wieki miłdsierdźie iego :
dóm Boży napełnion był obłokiem ,
14- Y nie mogli kapłani stać y słu
żyć przede mgłą. Abowiém chwała
Tańska napełniła była dóm Boży.

ROZDZIAŁ VI.
Uczynił rzecz Salomon król pierwćy do ludu, potym po klęknąwszy
do Panu Bogd modlił się barzo długo.
1. Rzekł tedy Salomon : Pan
obiecał że miał mieszkać we mgle :
2. A iain zbudował dóm imieniowi iego, áby tám mieszkał ná wieki.
5. Y obrócił król oblicze swé , y
błogosławił wszytkiému mnóstwu
Izraelskiemu (bo wszytka rzesza
stalá pilnie patrząc) y rzekł:
4- Błogosławiony Pan Bóg Izrael
ski który co mówił Dawidowi oycu
memu, skutkiem wypełnił, mó
wiąc :
5. Ode dniá którégom wywiódł
lud móy z źiemie Aegyptskiéy, nie
obrałem miástá że wszech pokoleni Izraelskich, áby w nim zbudo
wano dóm imieniowi memu: ánim
obrał żadnego innego męża, áby był
wodzem ludu mego Izraelskiego:
6. Alem obrał Jeruzalem, áby w
nim było imię moie: y obrałem Da
widá ábym go postanowił nád lu
dem moim Izraelskim.
7. A gdy była wola Dawidá oycá
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mego żeby zbudował dóm imienio
wi Páná Bogá Izraelskiego ,
8. Rzekł Pan do niego: Iż tá była
wola twoiá , żebyś zbudował dóm
imieniowi memu, dohrześ w prawdźie uczynił żeś miał taką wolą.
g. Ale nie ty zbuduiesz ten dóm,
ále syn twóy który wynidźie z biódr
twoich, on zbuduie dóm imieniowi
memu.
10. Ziścił ledy Tan mowę swoie,
którą był powiedział : á iam po
wstał ná mieysce Dawidá oycá me
go, y uśiadłem ná stolicy lzráelskiéy,
iáko Pan powiedźiał, y zbudowałem
dóm imieniowi Páná Bogá Izrael
skiego.
11. Y postawiłem w nim skrzynię,
w klóréy iest przymierze Pańskie
któré uczynił z synini Izraelskimi.
12. Stanął tedy przed ołtarzem
Pańskim, przeciwko wszému zgro
madzeniu ludu Izraelskiego , y rozćiągnął ręce swé.
15. Bo był Salomon sprawił po
dstawek miedźiany, y postawił ji w
pośrzód kościoła maiący pięć łokiet
w zdluż á pięć łokiet w szérz , á
trzy łokcie w zwysz. Y stanął ná
nim: á po tym poklęknąwśzy ná
koláná ku wszytkiému mnóstwu
Izraelskiemu , y podniówszy ręce
ku niebu ,
' 14-Rzekł: Tanie Boże Izraelski,
niemász tobie podobnego Bogá ná
niebie y ná źiemi: który strzeżesz
przymierza y miłośierdźia z sługa
mi twoimi, którzy chodzą przed to
bą we wszytkim sercu swym :
15. Któryś ziścił słudze twemu
Dawidowi oycu mému cokolwiekeś mówił do niego: y coś był usty
obiecał, skutkiemeś wypełnił, iáko
y ninieyszy czás pokázuie.
16. Teraz tedy Pánie Boże Izrael
ski, spełni słudze twemu Dawidowi
oycu memu, cokolwiekeś rzekł, mó
wiąc: Nie ustanie z ćiebie mąż przedemną , któryby śiedźiał ná stolicy
lzráelskiéy: wszakże ták ieśli strzedz
będą synowie twoi dróg swoich , y
będą chodzić w zakonie moim, iákoś y ty chodźił przedemną.
17. Á teraz Tanie Boże Izraelski,
niech sie utwierdzi mowá twoia
którąś powdedźiał słudze twemu
Dawidowi.
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18. A więc to podobna rzecz, áby
mieszka! Bóg z ludźmi ná ziemi ?
Jeśli niebo y niebiosa nád niebiosy
ćiebie nie ogarniáia, iáko daleko
wiecéy ten dóm którym zbudował?
iq. Ale ná to tylko iest uczynio
ny, abyś weyźrzał ná modlitwę słu
gi twégo y ná prośbę iego Pánie Bo
że móy, á żebyś wysłuchał prośby
k’óré wylewa sługa twóy przed
tobą :
20. Abyś otworzył oczy twé nád
domem tym -we dnie y w nocy, nád
mieyscem ná którymeś obiecał że
miało bydź wzywane imię twoie,
21. Ażeś miał wysłuchać modli
twę, którą sie sługa twóy ná nim
modli. Y abyś wysłuchał prośby
sługi twego, y ludu twego lzráelsl iego. Ktokolwiek sie będzie mo
dlił ná tym mieyscu , wysłuchay z
mieszkania twego, to iest z niebios,
á bądź miłośćiw.
22. leśliby kto zgrzeszył przećiw
bliźniemu swemu, á przyszedłby gotow prz> śiac przećiw iemu, á obwią
załby sie klątwą przed ołtarzem w
tym domu t
23. Ty wysłuchasz z nieba , y
uczynisz sad sług twoich, ták żebyś
oddał nieprawemu drogę iego ná
własną głowę, á żebyś sie zemścił
sprawiedliwego, oddawaiąc mu we
dług sprawiedliwości iego.
24. leśliby zwyćiężon był lud
twóy Izraelski od nieprzyiaćioł (boć
będą grzeszyć przećiw tobie) á náwróćiwszy sie czyniliby pokutę , y
prośiliby imienia twego , y modlili
sie ná tym mieyscu :
25. Ty wysłuchasz z niebá, á bądź
miłośćiw grzechowi ludu twego Izráelskiégo, á przywróć ie do ziemi,
którąś im dał y oycorn ich.
26. leśliby zá zámknieniem niebá
deszcz nie padał, dla grzechów lu
du, á odpraszáliby ćię ná tym miey
scu, y wyznawali imieniowi twe
mu, y nawróćiliby sie od grzechów
swoich, gdy ie utrapisz,
27. Wysłuchay z niebá Pánie, á
odpuść grzechy sługam twoim , y
ludu twego Izraelskiego, á náucz
ich drogi dobréy, klórąby chodzili: á
day deszcz ziemi, którąś dał ná ośiadłóść ludowi twemu.
28. Głód ieśliby sie zaczął w źie-

439
mi, y powietrze morówé, rdzá y su
sza, y szarańcza, chrząszcze, y
nieprzyjaciele ieśliby pustoszywszy
krainy obiegli bramý miástá, y
wszelka plaga y choroba ieśliby
ućisnęła:
29. leśliby kto z ludu twego Izráelskiégo modlił sie, poznawszy
karanie y chorobę swoię, á wycią
gnąłby ręce swe w tym domu,
30. Ty wysłuchasz z niebá to iest
z wysokiego mieszkania twego , á
siniłuy sie, y odday każdemu według
drog iego, któré wiesz że ma w ser
cu swoim: ( ty bowiem sam znasz
serca synów lud 'kich)
51. Aby sie bali ćiebie, y chodźili
drógámi twemi po wszytkić dni,
których żyią ná ziemi, którąś dał oj
com naszym.
52. Obcego też który nie iest z
ludu twego Izraelskiego , ieśliby
przyszedł z źiemi dálekiéy, dla imie
nia twego wielkiego, y dla mocnćy
ręki twoiéy, y wyćiągnionćgo ra
mienia twego , á pokłoniłby sie ná
tym mieyscu
53. Ty wysłuchasz z niebá mo
cnego mieszkania twego, y uczynisz
wszytko o co ćię będźie wzywać 011
cudzoziemiec: áby poznali wszyscy
yarodowie źiemie imię twoie, y bá
li sie ćiebie, iáko y lud twóy Izrael
ski. A żeby poznali iż wzywrane
iest imię twe nád tym domem którymein zbudował.
54. leśliby lud twóy wyćiągnął
ná woynę przećiw nieprzyiaćiołóin
swym drógą którąbyś ie posłał, á
kłaniać sie będą tobie ku drodze ná
któréy to miásto iest, któreś obrał,
y dóm którym zbudował imieniowi
twemu:
55. Ty wysłuchasz z niebá módlitwy ich y prośby, á pomśći sie.
56. A ieśliby zgrzeszyli przećiw
tobie ( boć niemász człowieka, któ
ryby nie grzeszył) á rozgniewałbyś
sie ná nie, á podałbyś ie nieprzyja
ciołom y zawiedliby ie w niewolą
do źiemie dálekiéy, álbo więc, która
iest blisko:
57. A nawróciwszy sie w sercu
swym w źiemi, do któréy w Iniewolą zawiedźeni byli, czyniliby po
kutę y prośiliby ćię w źiemi niewolstwá swego, mówiąc: Zgrzeszyli-
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śmy, niezbożnieśmy czynili, niespráwiedliwieśmy sie sprawowali:
38. Y nawróciliby sie do ciebie we
■wszytkiin sercu swym y we wszytkiév duszy swéy w ziemi niewoléy
swéy, do klóréy zagnani są, będąc
sie kłaniać ku dródze ziemi swéy
którąś dał oycóin ich, y miasta któ
reś obrał, y domu, którym zbudo
wał imieniowi twemu:
3g. Ty wysłuchasz z nieba, to iest
z mocnego mieszkania twego pro
śby ich, á uczyń sad, y odpuść ludo
wi twemu, choćia grzesznemu:
40. Tyś bowiem iest Bóg móy:
niechay, proszę, będą otwarte oczy
twé, á uszy twé niech będą gotowe
ku słuchaniu modlitwy, która sie
dźieie ná tym mieyscu.
41. Teraz tedy powstań Pánie Bože
ku odpoczynieniu twemu, ty y skrzy
nia mocy twoiéy: kaplani twoi Pá
nie Bože niechay będą obleczeni zba
wieniem, á święci twoi niechay sie
w dohrách ráduia:
42. Pánie Bože, nie odwracay ob
licza pomazańca twégo: pamiętay
ná miłośierdźia Dawida sługi twego.

ROZDZIAŁ VII.
Ogień z nieba ofiary popalił: wielmozność d chwała Pańska napełni
ła kośćioł, ofidruią ofiary hoynie, po
święcanie kościoła święto przez śiedm
dni świecą, Pan Bóg sie ukazał Sa
lomonowi, y oznaymuie, ze modlitwę
iego wysłuchał.
1. A gdy dokończył Salomon mo
dlitwy, ogień zstąpił z niehá, y po
žár! całopalenia y ofiáry: á chwała
Pánská napełniła dóm.
2. Y nie mogli kapłani wnidź do
kośćioła Pańskiego, przeto iž była
chwała Pańska napełniła kośćioł
Pánski.
3. Ale y wszyscy synowie Izráelsey widzieli zstępuiacy ogień, y
chwałę Pańską ná dóm: y upadszy
twarzą swą ná źiemię ná tło ka
mieniem położone, pokłonili sie y
chwalili Páná: Iż dobry, iż ná wieki
miłośierdźić iego.
4. A król y wszytek lud ofiarowa
li ofiáry przed Pánem.
5. Król tedy Salomon zabił ná
ofiarę, wołów dwadźieśćia y dwá ly-

śiąca, báránów sto y dwadźieśćia
tyśięcy: y poświęcił dóm Boży, król
y wszytek lud.
6. A kaplani stali w urzędźićeh
swoich: Lewitowie ná instrumen
tach pieśni Pańskich, któré sprawił
Dawid król, ku chwaleniu Páná, iż
ná wieki miłośierdźić iego, psalmy
Dawidowe graiąc rękami swemi: á
kapłani trąbili przed nimi,á wszytek
lud Izraelski stał.
7. Poświęćił též Salomon pośrzodek śieni przed kośćiołem Pańskim:
bo tám był ofiarował całopalenia, y
tłustośći zapokoynych ofiar: ábowiém ołtarz miedziany który był
sprawił, nie mógł zdźierżeć całopa
lenia, y ofiar, y tłustośći.
8. Uczynił tedy Salomon onégo
czásu uroczyste święto przez śiedm
dni, y wszytek Izrael z nim, zrgomádzenié bárzo wielkie, odweszćia
Emáth, áž do potoka Aegyptskiégo.
g. Y uczynił dniá ósmego święto
zgromadzenia, dla tego że poświącał
ołtarz przez śiedm dni, y święto obchodźił przez śiedm dni.
jo Dniá tedy dwudziestego y trzećićgo mieśiąca śiódmćgo rospuśćił
lud do przybytków swoich, weselą
cy sie y ráduiacy z dobrá, któré Tan
uczynił Dawidowi, y Salomonowi,
y ludowi swemu Izraelskiemu.
11. Y dokonał Salomon domu Pań
skiego, y domu królewskiego, y
wszytkiógo co był umyślił w sercu
swoim, áby uczynił w domu Pań
skim, y w domu swym, y poszczęśćiło mu sie.
12. Y ukazał mu sie Pan w nocy,
y rzókł: Wysłuchałem modlitwę
twoie, y obrałem to mieysce sobie
zá dóm ofiáry.
13. Ieśli zamkne niebo y dészcz
by nie szedł, y kazałbym y przyka
zał száráňcy áby pożarła źiemię, y
przepuśćiłbym powietrze ná lud
moy:
14- A nawróćiwszy sie lud móy,
nád którym wzywano iest imię moie, prośiłby mię y szukał oblicza
mego, y pokutowałby zá drógi swe
złośliwe: y ia wysłucham z nieba,
y będę miłośćiw grzechom ich, y
uzdrowię źiemię ich.
15. Oczy též moie będą otworzo
ne, y uszy moie gotowe ku modli-
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twie tego, który sie będzie ná tym
mieyscu modlił.
16. Bom obrał y poświęćił to mieysce, áby tám imię moie było ná
■wieki, á żeby tám trwały oczy mo
ie, y serce moie po wszytkié dni.
17. Ty też ieśli będźiesz chodził
przedemną, iáko chodźiłDawid oćiec
twoy, á będźiesz czynił wedle
wszytkiégo com ći przykazał, y bę
dźiesz strzegł sprawiedliwości y są
dów moich;
18 Wzbudzę stolice królestwa
twégo, iákom obiecał Da w idowi oycu
twemu, mówiąc: Nie bedźie odięty
z pokolenia twego maż, któryby był
kśiążęćiem nád Izraelem.
ig. Ale ieśli sie odwróćićie, á opuśćićie sprawiedliwości moie, y przy
kazania moie którém wam podał, á
odszedszy będźiećie służyć bogom
cudzym, y kłaniać sie im:
20 Wykorzenię was z źiemie
moiéy, którąm wam dał: á ten dóm
którym poświęćił imieniowi memu,
odrzucę od oblicza mego, y podam
ji w przypowieść, y ná przykład
wszytkim narodóm.
21. A dóm ten bedźie zá przypo
wieść wszytkim przechodzącym, y
zdumiawszy sie będą mówić: Przecz
ták uczynił Pan téy źiemi, y domo
wi temu?
22. Y odpowiedzą: Iż opuścili Pá
ná Bogá oyców swoich, który ie
wywiódł z źiemie Aegyptskiéy , á
chwyćili sie Bogów cudzych, y kła
niali sie im y chwalili: przeto
przyszło ná nie to wszytko złe.
ROZDZIAŁ VIII.
Król Salomon miasta pobudował,
lud sobie obcy podbił, ofiary czyni,
po złoto do Ophir z królem Hirdmem
posłał.
1. A gdy wyszło dwadźieśćia lat
potym iáko zbudował Salomon dóm
Pański y dóm swóy:
2. Miástá, któré był dał Hirám Sa
lomonowi, pobudował, y dał tám
mieszkanie synóm Izraelskim.
3. Ciągnął też do Emáth Subá y
wźiął ią.
4- Y zbudował Palmirę ná pu
szczy, y inné miástá bárzoobronné
pobudował w Emáth.
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5. Y zbudował Bethoron wyžszé, y
Bethoron niższe, miástá murowane,
ináiacé y bramy, y zawory, y zamki.
6. Báálath też y wszytkié miástá
mocné, któré były Salomonowe, y
wstzytkie miástá poczwórnych wo
zów, y miástá iézdnych. Wszytko
co chćiał Salomon, y umyślił, zbu
dował w Jeruzalem y w Libanie, y
we wszytkiéy źiemi władzy swéy.
7. W szytek też lud który pozostał
z Hetheyczjków y z Amorrheyczyków, y z Fherezeyczyków, y z lleweyczyków, y z Jebuzeyczjkow,
którzy nie byli z pokolenia Izrael
skiego:
8. Z synów tych y z potomków,
których byli nie wygubili synowie
Izraelscy, podbił Salomon ná hołdowniki aż do dnia tego.
g. Ale z synów Izraelskich nie
postawił áby służyli w robotách
królewskich: bo oni byli mężowie
waleczni, y przednieyszy hetmani,
y przełożeni nád wozmi iego, y nad
jezdnymi iego.
10 A wszytkich przełożonych nád
woyskiem KrólaSálomona byłodwieśćie y pięćdźieśiąt, którzy ćwiczyli
lud. \
11. A córkę Pháráonowe przeniósł
z miástá Dawidowego do domu, któ
ry iéy zbudował. Bo mówił król:
Nie będzie mieszkała żona moiá w
domu Dawidá króla Izraelskiego,
przeto iż poświęcony iest: bo do nie
go weszła skrzynia Pánská.
12. Tedy ofiarowrał Salomon cało
palenia Pánu ná ołtarzu Pańskim,
który był zbudował przed przyśionkiem,
13. Aby ná każdy dźień ofiarowa
no ná nim według przykazania Moyzészowégo, w sábathy, v w piérwszé dni mieśiaca, y w dni świętć,
trzy kroć przez rok, to iest w świę
to przasników. w święto tegodniów,
y w święto kuczek.
14- Y postanowił według rozrzą
dzenia Dawidá oycá swego urzędy
kapłanów w posługowaniu ich:y
Lewity w porządku ich, áby chwalili
y służyli przed kapłany według ob
rzędu każdego dniá: y odžwiérné w
rozdźialech ich przy bramie y bra
mie: bo ták był przykazał Dawid
człowiek Boży.
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15. Y nie przestąpili z roskazánia
królewskiego , ták kapłani iáko y
Lewitowie, ze wszytkiégo co przy
kazał, y w strażach skarbów.
16. Wszytkić nakłady miał goto
we Salomon, od onégo dniá, które
go założył fundamenty domu Pań
skiego áž do dniá, którego dokonał.
17. łachał tedy Salomon do Asiongáber, y do Ailáth, nád brzegiem
morza czerwonego, który iest w źie
mi Edomskiéy.
18. Y posłał mu Hi rám przez rę
ce sług swych okręty, y żeglarzów
świadomych morzá, y iácháli z słu
gami Salomonowymi do Ophir, y
prywieźli z taintąd cztérzy stá y
pięćdziesiąt talentów złota, y przy
nieśli do królá Salomona.
Pi O ZD ZIAŁ IX.
Saba kratowa z dary do Sdlomond
przyidchału, y z dary odidchułd,
waga złotd do roku Salomonowi przy
chodząca , budowdnia mdiestatu,
służby, obfitość w bogactwiech, w
możności, mądrość Salomonowa, y
śmierć iego, y namiastek.

1. Królowa též Sába usłyszawszy
sławę Salomonowe, przyiáchala,
áby go w gadkach doświadczała, do
Jeruzalem z wielkimi bogáctwy, y
wielbłądy, którzy nieśli rzeczy won
ne, y złota bárzo wiele, y kamienie
drogie. A gdy przyszła do Salomo
na, mówiła z nim wszytko cokol
wiek było w sercu iéy.
2. Y wyłożył iéy Salomon wszy
tko co zadała była: y nie było nic
czegoby iéy iaśnie nie pokazał.
5. Która gdy uyźrzała, to iest mą
drość Salomonowe, y dóm który
był zbudował,
4- Także y potrawy stołu iego, y
mieszkania sług, y urzędy dworzánów iego, y szaty ich , podczasze
też y szaty ich, y ofiáry, któré ofia
rował w domu Pańskim , nie zstawało w niéy dusze od zdumienia.
5. Y rzeklá do króla: Prawdziwe
są słowa, klórem słyszała w źiemi
swéy o cnotach, y o mądrości two
iéy.
6. A nie wierzyłam powiádáiacym , ážem sáiná przyiácliálá , y
oglądały oczy moie, y doznałam że
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mi ledwie połowicę mądrości twéy
powiadano: przeszedłeś sławę cno
tami twémi.
7. Szczęśliwi mężowie twoi, y
szczęśliwi słudzy twoi, którzy stoią
przed tobą ná każdy czás, á slucháia
mądrośći twoiéy.
8. Niechayže będzie Pan Bóg twóy
błogosławiony który ćię raczył po
stanowić ná stolicy swéy królem
Páná Bogá twego. Iż Bóg miłuie Izráelá, y chce go zachować ná wie
ki , przeto ćię postanowił królem
nád nim , abyś czynił sądy y spra
wiedliwość.
g. Y dała królowi sto y dwadzie
ścia talentów złota, y bárzo wiele
rzeczy wonnych, y kamienia bárzo
drogiego: nie było takowych rzeczy
wonnych, iáko té, któré królowa
Sábá dálá królowi Salomonowi.
10. Lecz y słudzy Ilirám z sługa-f
mi Salomonowymi przynieśli złota
z Ophir y drzewá Thyinowégo y
kamienia bárzo drogiego:
11. Z którego uczynił król to iest
z drzewá Thyinowégo wschody w
domu Pańskim, y w domu króle
wskim, y cytry, y árfy śpiewakom.
IXigdy nie widano w źiemi Judzkiéy
drzewá tákow'ego.
12. A król Salomon dał królowéy
Sabie wszytko czego chciálá y cze-?
go żądała, á daleko wiecéy niž co
bylá do niego przyniosła: która wróćiwszy sie iáchálá do źiemie swéy
z służebniki swymi.
15. A wagá bylá złota, któré przy
wożono Salomonowi ná każdy rok,
sześćset sześćdźieśiąt sześć talen
tów złota:
14- Oprócz téy summy, którą po
słowie z rozmaitych narodow, y
kupcy zwjkli byli przynaszać. Y
wszyscy królowie Arabscy y kśiążęta źiem , którzy znaszali złoto y
srebro Salomonowi.
15. Uczynił tedy król Salomon
dwieśćie kopiy złotych z summy
sześći set czerwonych złotych, któ
ré ná każdą kopiią wychodziły.
16. Ktému trzy stá puklerzów
złotych, z trzech set czerwonych
złotych którémi powlaczano ka
żdy puklerz, y schował ię król w
zbroiowniéy, która byłą osadzona
gáiem.
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17. Sprawił též król stolice wie zalem nad wszytkim Izraelem czter
lką z kości sloniowéy, y oprawił ią dzieści lat.
b5i. Y zasnął z oycy swymi, yposzczerym zlotem.
18. §ześć též stopoiów po których grzebli go w mieśćie Dawidowym:
wstępówano ná stolicę, y podnožek y królował Roboám syn iego miásto
złoty, y dwoie poręcza z obu stron, niego.
á dwá lwy stoiące u poręcza :
ROZDZIAŁ X.
19. Ale y innych dwanaśćie le
wków stojących ná sześći stopniach
Robodm syn Salamonów porzuci
z obu stron: nie było tákiéy stolice wszy rade starych ludzi, a iąwszy sie
we wszytkich królestwach.
rady młodych, królestwa połowice,
20. Wszytkié též naczynia stołu większą utraćił, takie iui zdwidy
królewskiego były zloté, y naczynia dzieliło sie królestwo Izraelskie od
w domu lasu Libanu ze złota szcze Judskiégo.
rego. Bo srebrá ná on czás zá nic
1. Y iachał Roboam do Sychem:
nie miano.
21. Abowiém okręty królewskie bo sie tám był zszedł wszytek Ichodziły do Thársis z sługami Hi zráel áby go królem postanowił.
2. Co gdy usłyszał Jeroboam syn
rám, raz we trzy látá: y przynośili
z támtad złoto y. srebro, y kość sło Nabáthów, który był w Aegyptćie
niowa, y koczkodany y pawy
(bo tám był ućiekł przed Salomo
22. Uwielmożony ledy iest Salo nem) wnet sie wrócił.
5. Y przyzwali go, y przyszedł ze
mon nad wszytkié króle ziemskie
prze bogactw o y sławę.
wszytkim ludem Izraelskim: y mó
20. Y wszyscy królowie ziemscy wili do Roboáma, mówiąc:
pragnęli widzieć twarz Salomono
4. Oćiec twróy cisnął nas bárzo
we, áby słuchali madrośći, którą był twardym iárzmem, ty Ižéy roskázuy
dał Bóg w serce iego:
niż oćiec twóy, który ná nas włożył
24. Y przynośili mu dary, naczy ciężką niewolą, y ulży trochę z ćię—
nia srébrné y złote, y szaty y zbroie, żaru, abyśmyć służyli.
,y rzeczy wonne, konie y muły ná
5. Który rzekł: Po trzech dniach
káždy rok.
wróćcie sie do mnie. A gdy lud od
25. Miał též Salomon czterdźieśći szedł,
tyśięcy koni w stáyniach, á wozów
6. Radził sie król starszych, któ
y iézdnych dwanaśćie tyśięcy, y po rzy stawali przed oycem iego Salo
stawił ie w miastach wozów po monem, póki ieszcze był żyw, mó
czwórnych, y gdzie król był w Je wiąc: Co zá radę daiećie żebych od
ruzalem.
powiedział ludowi?
26. Używał též władzy nád wszy
7. Którzy mu rzékli: Ieśli sie po-r
tki mi król mi od rzeki Euphraty, áž dobasz ludowi temu, á zmiękczysz
do ziemie Philisthymskiéy, y áž dp ie słowy láskáwémi, będąc służyć
granice Aegyptskiéy.
przez wszytek czás.
27. Y dodaw ał ták wielką obfi
8. Ale on opuścił radę starych, á
tość srebrá w Jeruzalem iáko ka z młodymi zaczął radę, którzy z
mienia: á cedrów takie mnostwo nim wychowani byli, y przy nim
iáko płonnych fig, któré rosta po byli.
polach.
9. Y rzekł do nich: Co sie wain
28. Y przywodzono mu konie z zda? ábo co mam odpowiedzieć lu
Aegyptu, y ze wszytkich krain.
dowi temu który do mnie mówił:
29. A ostatek spraw Salomono Ulży iárziná,któré ná nas twóy oćiec
wych pierwszych y poślednich spi włożył?
sane są w słowiech Nathana pro
10. A oni odpowiedzieli iáko mło
roka, y w księgach Ahiaszá Siloń- dzieńcy wespołek z nim w roskoczyká, y w widzeniu Addo widzą szách wychowani, y rzékli: Ták po
cego, przeciw Jeroboámowi synowi wiesz ludowi, któryć mówił: Oćiee
Nábathowému.
twóy obćiążył iárzmo násze, ty ulży,
30. Y królował Salomon w Jeru y ták mu odpowiesz: Namnieyszy
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pálec móy mięższy iest niž biodra
oycá mego.
11. Oćiec móy kładł ná was ćięžkié iárzmo, á ia większy ciężar
przyłożę: Oćiec móy siekł was biczmi, á ia was śiecbedębasałjkami.
12. A ták Jeroboám y wszytek lud
przyszli do Roboámá dniá trzeéiégo,
iáko im był roskazał.
15. Y odpowiedział król surowie,
opuśćiwszy radę starszych.
14 Y mówił do nich według
wolóy młodzieńców : Ociec móy
włożył ná was ćiężkió iárzmo, któ
re ia cięższym uczynię: Oćiec móy
siekł was biczmi, á ia was będę
śiekł basałykami.
15. Y nie przyzwolił ná prośbę lu
du: Bo była wola Boża, áby sie speł
niła mowa iego, którą był rzekł
Írzez rękę Ahiaszá Silończyka do
eroboama syná Nábath.
16. A lud wszytek gdy król suro
wie mówił, ták rzekł do niego: Nie
mamy częśći w Dawidzie, áni dzie
dzictwa w synu Izai. Wróć sie Izráelu do przybytków twoich, á ty
faś dóm swóy Dawidzie. Y odszedł
zráel do przybytków swoich.
17. A nád syny Izraelskimi, któ
rzy mieszkali w mieśćióch Judzkich,
królował Roboám.
18. Y posłał Roboám Adurámá,
który był nád pobory, y ukámionowáli go synowie Izraelscy, y umarł:
á król Roboám pokwápil sie wśićśdź
ná wóz, y ućiekł do Jeruzalem.
19. Y odstąpił Izrael od domu Da
widowego áž do dniá tego.

ROZDZIAŁ XI.
Roboam chćiał dobywać rozerwa
nego królestwa swego, ale zd opowie
dzeniem Pana Boga wóley swoiey,
muśiał dać pokoy, michta budował,
Lewity y kdpłany wygnane od Ierobodmd przyiął, poiał zon y miłośnic
wiele.

1. Y przyiachał Roboám do Jeru
zalem, y zwołał wszytek dom Judá
y Beniamin, sto y ośmdźieśiąt tyśię
cy przebranych y walecznych, áby
walczył przećiw Izraelowi, á obróćił królestwo swé do śiebie.
2. Y stała sie mowá Pánská do
Semei człowieka Bożego, mówiąc:

3. Mów do Roboámá syná Salo
monowego króla Judá, y do wszégo
Izraela,który iestwJudáy Beniamin:
4- To mówi Pan: Nie póydźiećie,
áni walczyć będźiećie przećiw brá
éiéy wászéy, niech sie wróći káždy
do domu swego, bo sie to zá moią
wolą stało. Którzy usłyszawszy sło
wo Pańskie, wróćili sie,á nie ciągnę
li przećiw leroboámowi.
5. Y mieszkał Roboám w Ieruzalem , y pobudował miástá muro
wane w Judá:
6. Y zbudował Bethlehem, y Etám, y Thekue,
7. Bethsur též y Socho, y Odollám,
8. Ktemu y Geth, y Máresá, y

Ziph,

9. Ale y Adurám, y Láchis, y Azeká,
10. Saráá též y Aiálon, y Hebron,
któré były w Judá, y w Beniamin,
miástá bárzo obronne.
11. A gdy ie zamknał morem, po
stawił w nich przełożone, y szpiklérze ná żywność, to iest, oliwy y
winá.
12. Ale y w każdym mieśćie uczy
nił zbroiownie ná tarcze y ná kopiie,
y zmocnił ie wielką pilnością, y pa
nował nád Juda y Beniaminem..
13. A kapłani y Lewitowie, którzy
byli we wszem Izraelu, przyszli do
niego ze wszytkich mieysc swoich,
14 Opuśćiwszy przedmieścia y
ośiadłośći swoie, y przeniózszy sie
do Judy y do Jeruzalem: przeto że
ie był odrzućił Jeroboám,y potomko
wie iego, áby nie odpráwowáli ka
płaństwa Pańskiego15 Który postanowił sobie ofiarowniki wyżyn, y czartów, y ćielcow,
któré byl uczynił.
16. Ale y ze wszytkich pokolení
Izraelskich, którzykolwiek dáli byli
serce swé, áby szukali Páná Bogá
Izráelowégo, przyszli do Jeruzalem
ofiarować ofiary swé przed Pánem
Bogiem oyców swoich.
17. Y umocnili królestwo Judzkié,
y utwićrdźili Roboámá syná Salo
monowego przez trzy látá: ho cho
dzili drógámi Dawidowémi v Sálomonowémi tylko przez trzy látá.
18 Y poiał Roboám żonę Máhálath córkę Jerimoth, syná Dawido-
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wégo: Ahiháil též córkę Eliáb syná
Izái,
ig. Która mu urodziła syny, Jehus, y Somoriam, y Zoom.
20. Po téy též poiął Mááchá córkę
Absálom, która inu urodziła Abiá, y
Ethái, y Zizá, y Sálomith.
21. A miłował Roboárn Mááchá
córkę Absálom nád wszylkié žony
swé, y nałożnice, bo był poiął
ośmnaśćie żón, á nałożnic sześć
dziesiąt: y spłodził ośm á dwadzie
ścia synów, á sześćdziesiąt córek.
22. Y postanowił ná pierwszym
mieyscu Abiaszá syná Mááchá kśiążęćiem nád wszytką bracią iego: bo
tego myślił królem uczynić:
20. Iż był mędrszy y możnieyszy
náde wszytkié syny iego, y we wszytkich granicach Judzkich, y Beniáminowyeh, y we wszytkich mia
stach murowanych: y dawał im żywnośći dostatek, y starał sie o wiele
żón.

ROZDZIAŁ XII.
Dla grzechu króla Robodmd y ludu
Judzkiego, dal ie Pan Bóg w ręce
królowi Aegyptskiemu, który pobrał
skarby wszystkie z kośćioła Bożego,
y z domu królewskiego, tarcze złote,
srebrne, umarł Robodm, nastał Abia
syn iego.
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elskié, y król, rzekli: Sprawiedliwy
iest Pan.
7. A gdy uyźrzał Pan iż sie upo
korzyli, stálá sie mowá Pánská do
Semeiaszá, mówiąc: Ponieważ sie
upokorzyli, nie wytracę ich, y dam
im trochę ratunku, á nie będzie ka
pała zapalczywość moiá ná Jeruza
lem przez rękę Sesák.
8. Wszákož iednák będą mu słu
żyć, áby wiedźieli różność służby
moiéy, y służby królestwa ziem
skiego.
g. A ták odćiągnął Sesák król Aegyptski od Jeruzalem, zabrawszy
skarby domu Pańskiego,y domu kró
lewskiego^ wszytko z sobą zaniósł,
y puklerze złote, których był Salo
mon náspráwowal:
10. Ná których mieysce król spráwił miedziane, y poruczył ie prze
łożonym tarczników, którzy strze
gli sieni pałacu.
11. A gdy wchodził król do domu
Pańskiego, przychodzili tarcznicy y
hráli ie, á zaśię ie odnośili do zbroiowni swéy.
12. Wszákóž iż sie upokorzyli,
odwróćił sie od nich gniew Pański,
y do końca nie są zgładzeni: ponie
waż y w Judzie nálázly sie dobré
uczynki.
13. Zmocnił sie tedy król Roboárn
w Jeruzalem, y królował: á było mu
cztćrdźieśći lat y rok gdy królować
począł, á śiedmnaśćie lat królował
w Jeruzalem, w mieśćie któré Pan
obrał, áby tám potwierdził imię swé,
ze wszytkich pokoieni Izraelskich,
á imię mátki iego Nááiná Ammánitká.
14- A czynił złość, y nie zgotował
serca swego, áby szukał Páná.
15. A spráwy Roboárn piérwszé y
poślednie, wypisáné są w księgach
Semeiaszá proroka, y Addo widzącégo, á z pilnośćią wyłożone: y wal
czyli przećiw sobie Roboárn y Jeroboám po wszytkié dni.
16. Y zásnal Roboárn z oycy swémi, y pogrzebion iest w mieśćie Da
wid, y królował Abiá syn iego miá
sto niego.

1. A gdy było umocnioné króle
stwo Roboárn y utwierdzone, opu
ścił zakon Pański, y wszytek Izrael
z nim.
2. A roku piątego królestwa Roboám przyćiągnął Sesák król Aegyptski do Jeruzalem (bo byli zgrze
szyli Pánu),
3. Z tyśiącem y dwiemásty wo
zów, y sześćiądźieśiąt tyśięcy iézdnych: á ludu nie było liczby, który
był przyćiągnął z nim z Aegyptu, to
iest, Libiyczycy, Trogloditowie, Aethyopowie.
4- Y pobrał miástá obronne w Ju
dzie, y przyćiągnął áž do Jeruzalem.
5. A Semeiasz prorok wszedł do
Roboámá, y do kśiążąt Judzkich,
którzy sie byli zebrali do Jeruzalem,
ućiekaiac przed Sesák, y rzekł do
ROZDZIAŁ XIII.
nich: To mówi Pan: wyśćie mie opu
śćili, á iam was opuśćił w ręceŚesak.
Abla król Judzki, stoczył woynę Z
6. Y złęklwszy sie kśiążęta Izrá- Jerobodmem królem Izraelskim, ypo-
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rdźił go zd pomocą Boża, miasta mu iego, áby ie zápalono zawsze ná
pobrał, śmierć Jerobodmd.
wieczór: my bowiem strzeżemy
przykazania Páná Bogá naszego,
1. Roku ośmnastćgo królá Jero- którćgośćie wy opuścili.
boáiná, królował Abiá nád Juda.
12. Otóż w woysku naszym het
2. Trzy látá królował w Jeruza manem iest Bóg, y kapłani iego,
lem, á imię mátki iego Micháiá, którzy trąbią w trąby, y brzmią
córká Uriel s Gabáá: y była walka przećiwko wam: Synowie Izraelscy
między Abią y Jeroboámem.
nie walczćie przećiw Pánu Bogu
3. A gdyAbiá stoczył bitwę y miał oyców waszych: bo nie z pożytkiem
bárzo waleczne męże y wybranych waszym.
cztérzystá tyśięcy: Jeroboám zszy13. To gdy ęn mówił, Jeroboám z
kował naprzeciw woysko ośinset ty tylu zasadzkę czynił. A stoiąc prze
sięcy mężów, którzy też wybrani ćiw nieprzyjacielowi, niebaczącćgo
byli, y bárzo mocni ku bitwie.
Judę obtaczał swym woyskiem.
4- Stanął tedy Abiá ná górze Se14- Y obeyźrzawszy sie J udáš obameron, która bylá w Ephráim, y czył że nalegała bitwa y z przodku
rzćkł: Słuchay Jeroboámie y wszy y z tyłu, y zawołał do Páná: á ka
tek Izraelu.
płani pocięli trąbić w trąby.
5. Aza niewiććie, iż Fan Bóg Izra
15. Y wszyscy mężowie Juda
elski podał królestwo Dawidowi nád okrzyk uczynili. A oto gdy oni wo
Izraelem ná wieki, iemu y synom łali, przestraszył Bóg Jeroboama, y
iego przymierzem soli?
wszytkićgo Izraela, który stał prze
6. Y powstał Jeroboám syn Ná- ćiwko Abiá y Juda.
báth, sługa Sálomoná syná Dawido
16. Y ućiekli synowie Izrael przed
wego: y podniósł woynę przeciw Juda, y podał ie Bóg w ręce ich.
Tám swemu.
17. Poraził ie tedy Abiá, y lud ie
7. Y skupili sie do niego mężowie go porażką wielką, y poległo ran
nikczemni,y synowie Beliál, y prze nych z Izraela pięć kroć sto tyśięcy
mogli przećiw Roboám synowi Sa mężów mocnych.
lomonowemu: á Roboám był pro
18. Y poniżeni byli synowie Izra
stak y lękliwego serca, y niemógł elscy ná on czás, á synowie Judzcy
sie im oprzćć.
zmocnili sie bárzo, przeto iż ufali w
8. A ták wy teraz mówicie że sie Panu Bogu oyców swoich.
ig. Y gonił Abiá Jeroboámá ucie
możecie oprzćć królestwu Pańskie
mu, któré trzyma przez syny Dawi kającego, y pobrał miasta iego, Bedowe, á maćie ludu moc wielką, y thel y córki iego, y Jesanę z có
cielce złote, ktorć wam uczynił Je rkami iego, Ephron tćż y córki iego:
20. Y niemógł więcćy sie oprzćć
roboám zá bogi.
g. Y wyrzućiliśćie kaplany Pań Jeroboám zá dni Abiasowych: któskie, syny Aaronowć, y Lewity, á rćgo zabił Pan y umarł.
21. Atak Abias umocniwszy kró
poczyniliście sobie ofiárowniki iáko
wszyscy narodowie ziemscy: kto lestwo swć, poiął żón cztćrnaśćie:
kolwiek prziydźie, á poświęci rękę y zrodził dwadzieścia y dwu synów,
swoię, w byku z wołów y w siedmiu y szesnaście córek.
22. A ostatek mów Abiá y dróg y
báránów, stáie sie ofiárownikiem
tych, którzy nie są bogowie.
spraw iégo , opisáné są bárzo pil
10. A Pan Bóg nasz iest: którego nie w kśięgach Addo proroka.
nie opuszczamy, y kapłani służą
ROZDZIAŁ XIV.
Pánu z synów Aaronowych, y Leytsd nastał po swym oycu .Adbiy,
witowie są w porządku swoim.
11. Całopalenia tćż ofiáruia Pánu któremu Bóg przeto, ze bałwany poná każdy dźićń ráno y w wieczór, y psował we wszytkiey ziemi Judwonne kadzenie według roskazánia skiey, d ludu roskazał ndśludować
zakonu sprawione, y bywáia wykła Pand Bogd oycow swoich, dal pokoy
dane chleby ná stole przeczystym: przez dziesięć lat, potym Murzyny
y iest u nas lichtarz złoty y lampy poraził.

PARALIPOMENON.
1. Y zasnął Abiá z oycy swemi,
y pogrzebli go w mieśćie Dawido
wym, y królował Asá syn iego
miásto niego, zá którego dni us
pokoiła sie źiemia przez dziesięć
lat.
2. Y czynił Asá co było dobrego
y przyiemnégo przed oczymá Bogá
swego , y rozwalił ołtarze cudzo
ziemskiego nabożeństwa, y wyżyny,
3. Y połamał słupy, y gaie wy
rąbał.
4» Y roskazał Judzie áby szukał
Páná Bogá oycow swoich, á czy
nił zakon y wsytkié przykazania;
5. Y zniósł ze wszytkich miast
Judá ołtarze y zbory, y królował w
pokoiu.
6. Pobudował též miástá obronne
w Judá, bo był w pokoiu, á żadne
woyny zá czasu iego nie powstały,
gdyż Tan pokóy dawał.
7. Y mówił Judzie: Pobuduymy
té miástá, á obtoczmy múrem, y
utwierdźmy wieżami y bramami , y
zamkami, póki od woien wszytko
wolno, dlatego żeśmy szukali Páná
Bogá oyców naszych, y dał nam
pokóy w około. Budowali tedy, á
żadney przekazy w budowaniu nie
było.
8. A Asá miał w woysku swym
noszących tarcze y drzewca z Judy
trzy kroć sto tyśięcy, á z Beniami
na tarczników y strzelców po dwá
kroć sto tyśięcy, y ośmdźieśiąt ty
śięcy , wszyscy ći mężowie bárzo
mocni.
g. Y wyiachał przeciwko nim Zára Aethyopiánin z woyskiem swym,
po dźieśięć kroć sto tyśięcy, y z
trzema sty wozów, y przyćiągnął
aż do Máresa.
10. A Asá ćiągnął przećiw niemu,
y zszykował woysko ku potykaniu
w dolinie Sephátha, która iest u
Maresa ,
11. Y wzywał Páná Bogá, y rzekł:
Pánie niemász u ćiebie żadney różnośći, ieśli w trosze rátuiesz álbo w
wielu: ratuyże nas, Pánie Boże nasz:
ábowiém w tobie, á w imieniu two
im maiąc ufanie , wyszliśmy przećiwko mnóstwu temu. Pánie, ty
iesteś Bóg nasz , niechże nie przemaga człowiek przećiw tobie.

12. A ták przestraszył Pan Ae-
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thyopiány przed Asą y Juda: y ućiekli Aethyopiánie.
13. Y gonił ie Asá, y lud który z
nim był, aż do Gerárá: y polegli
Aethyo|)iánie aż do szczętu, bo stárći są iz Tan zabiiał, y woysko ie
go walczyło. Nabrali edy wiele łu
pów,
14. Y zburzyli miástá wszytkié
około Gerára: bo strach wielki był
ná wszytkié przypadł: y splundrowáli miástá, y wielką korzyść wy
nieśli.
15. Ale y obory owiec pokaźiwszy, zagnali owiec moc nieźli czoną, y wielbłądów: y wrócili sie
do Jeruzalem.

ROZDZIAŁ XV.
Azariasz prorokuie ^4śie y ludu
iego, .Asa ostatek bałwanów po
kazil, y co ślub ll Bogu, to dal do
kościoła.
1. A Azariasz syn Oded , gdy sie
w nim stał duch Boży,
2. Wyszedł przećiw Asá, y rzekł
mu: Słuchayże mię Asá y wszytek
Judá, y Beniamin: Pan z wami ,
żeśćie z nim byli. Ieśli go szukać
będźiećie, naydźiećie: á ieśli go opuśćićie , opuści was.
3. A przeminie w Izraelu dni wie
le bez Bogá prawdźiwego, y bez ka
płana uczyćiela, y bez zakonu.
4. A gdy sie nawrócą w utrapie
niu swym do Páná Bogá Izráelskiégo, y szukać go będą, naydą go.
5. Ná on czás nie bedźie pokoiu
wychodzącemu y wchodzacéinu, ále
strachy zewsząd między wszytkimi obywatelami źiein :
6. Bo będźie walczył naród przećiwko narodowi, y miásto przećiw
miastu, bo ie Pan zatrwoży wszel
kim ućiśnieniem.
7. Wy tedy uinocnićie sie, á niechay nie mdleią ręce wászé: bo bę
dźie zapłata uczynkowi waszemu.
8. Co gdy usłyszał Asá, to iest,
słowa y proroctwo Azariaszá syná
Oded proroka, umocnion iest, y
zniósł bałwany ze wszytkiéy źie
mie Judá y z Beniamin, y z miast
któré był pobrał, góry Ephráim, y
poświęcił ołtarz Pański , który był
przed przyśioukiem Pańskim.
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g. Y zebrał wszytkiégo Judá y
Beniamina, y przychodnie z nimi z
Elihráimá, y z Mánasse, y z Symeon: bo ich było wiele z Izraela ućiekło do niego , widząc iż z nim był
Pan Bóg iego.
10. A gdy przyszli do Jeruzalem
mieśiąca trzeciego, roku piętnastego
królestwa Asa,
11. Ofiarowali Pánu dniá onégo z
łupów y z korzyści któré byli przy
gnali , wołów śiedmset, á báranów
śiedm tyśięcy.
12 Y wszedł według obyczáiu ku
potwierdzeniu przymierza, áby szu
kali Páná Bogá oyców swoich ze
wszytkiégo sercá, y ze wszytkiéy
dusze swoiéy.
13. A ieśliby kto, prawi, nie szu
kał Páná Bogá Izraelskiego , niech
umrze, od namnieyszégo áž do nawiekszégo, od męża áždo niewiasty.
14- Y przyśięgli Pánu głosem
wielkim w radości, y w brzmieniu
trąb, y w głośie kornetów,
15 Wszyscy którzy byli w Judá,
z przeklinaniem: bo ze wszytkiégo
serca swego przyśięgli, á ze wszy
tką wola szukali go, y nalezli: y
dał im Pan odpoczynienié w około.
16. Ale y Mááche matkę Asy kró
la z wielkiego złożył panowania ,
przeto że bvła uczyniła bałwan
Priápow w gáiu: którego wzytkiégo skruszył, y w sztuki połomawszy spalił u potoka Cedron.
17. A wyżyny zostawione są w
Izraelu: A wszákóž serce Asá by
ło doskonałe po wsytkié dni iego.
18. Y to co był poślubił oćiec ie
go, sam, wniósł do domu Pańskie
go, srebro y złoto, y rozmaity sprzęt
naczynia.
19. A nie było woyny aż do trzy
dziestego y piątego roku królestwa
Asá.

ROZDZIAŁ XVI.
fíaasa Tldmd buduie, .Asa po ra
tunek ućiekł sie do króla Syriyskiego, prze co gdy gi Hdnani prorok
karały wsadził go, potym nd nogi
bdrzo choruiąc, pok/addiac nadźieię
iv doktorzech, umarł.

1. A roku trzydziestego y szóstégo królestwa iego, przyćiągnął

Báása król Izráelski przeciwko Ju
dzie, y inurem obtaczał Rámá, áby
żaden niemógł przespiecznie wyniśdź y wnjśdź z królestwa Asá.
2. A ták Asá wyniósł srebro y
złoto z skarbów domu Pańskiego,
y z skarbów królewskich, y posłał
do Benádád króla Syriyskiégo, któ
ry mieszkał w Damaszku, mówiąc:
3. Mam z tobą przymierze: Oćiec
też móy z oycem twym w zgodzie
mieszkali: przetomći posłał srebro
y ztoto, abyś złamawszy przymie
rze któré masz z Báása królem
Izraelskim, uczynił áby odiáchal
odem nie.
4. Czego sie wywiedziawszy Be
nádád, posłał hetmány wóysk swo
ich do miast Izraelskich : którzy
zburzyli Ahion y Dán, y Abelmáiin, I
y wszytkié miasta Nephthálim mu
rowane.
5. Co gdy usłyszał Báása, prze
stał budować Rámá, y zaniechał
roboty swéy.
6. A król Asá wziął wszytkiégo
Judę, y pobrali kamienie z Rámá,
y drzewo któré był na budowanie
zgotował Báása, y zbudował z nich
Gabáá, y Máspha.
7. Onégo czasu przyszedł Ilánani
prorok do Asá króla Judskiégo , y
rzekł mu: lżeś miał ufanie w kró
lu Syriyskim, á nie w Pánu Bogu
twoim, dla tego uszło woysko kró
lá Syriyskiégo z ręki twéy.
8. Azaż nie daleko wiecéy było
Aethyopiánów y Łibiyczyków , w
woziéch y w iézdnych , y w mnó
stwie bárzo wielkim : któré , kie
dyś uwierzył Tanu , podał w» ręce
twoie ?
g. Abowiém oczy Pánskié patrzą
ná wszytkę ziemię, y dodawaią mo
cy tym , którzy weń sercem do
skonałym wierzą. A ták głupieś
uczynił, y dla tego od lego czasu
powstaną przećiwko tobie walki.'
10. Y rozgniewany Asá na wi
dzącego, kazał go wsadzić do wię
zienia , bo sie był o to bárzo roz
gniewał: y pobii nie mało ludu ná
on czas.
11. A sprawy pierwsze y poślednievszé Asá , napisane są w księ
gach królów Judá y Izrael.
12. Rozniemógł sie též Asá roku
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g. Y nauczali lud w Judzie, mátrzydźiestógo y dziewiątego króle
stwa swego, ná hol nóg barzo ćię- iąc księgi zakonu Pańskiego , y
žki , á áni w chorobie swey nie szu obchodźili wszytkié miástá Judzkie
kał Páná, ále wiecéy ufał w nauce y nauczali lud.
10. Stał sie tedy strach Pański ná
lékárskiéy.
13. Y zasnął z oycy swymi : y wszytkié królestwá ziem, któré by
umarł roku czterdziestego y pié- ły około Judá, áni śmieli walczyć
przećiw Jozáphátowi.
rwszégo królestwa swego.
11. Ale y Philistymowie przyno
14- Y pogrzebli go w grobie iego,
który był sobie wykopał w mieśćie śili Jozáphátowi dáry, y dań srebrá:
Dawidowym : y położyli go ná ło Arábczycy též przyganiáli bydla,
żu iego pełnym rzeczy wonnych, y báránów śiedm tyśięcy y śiedmset,
maśći nierządnicych, któré były há- y także wiele kozłów.
12. Urósł tedy Jozáphát, yuwielptekárska robotą sprawione , y spa
możony iest aż ku górze: y pobudo
lili ná nim zbytnią pompą.
wał w Judzie domy iáko wieże , y
miástá murowane.
ROZDZIAŁ XVII.
13. Y wiele dżićł poczynił w mie
Jozaphdt króluie', stára sie o
śćiech
Judzkich: mężowie też wa
zamnozenie zakonu Bożego, uczyćiele po ziemi swey rozesłały którzy leczni y duży byli w Jeruzalem ,
14. Których tá liczba według do
•uczyli zakonu Bożego.
mów y fámiliy ich: W Judzie het
1. A Jozáphát syn iego królował manowie woyská: Ednás kśiążę, á
miasto niego, y zinocnił sie przećiw z nim bárzo dużych mężów trzy
Izraelowi.
stá tyśięcy.
2. Y postanowił poczty żołnie15. Po tym Johánán kśiążę, á z
rzów po wszytkich miastach Juda , nim dwieście y ośmdźieśiąt tyśięcy.
*6. Po tym též Amáziasz syn Żektóré były obtoczone múry. Y obro
nę rozłożył w ziemi Juda, y w mia chry, poświęcony Pánu, á z nim
stach Ephráim, któré był pobrał dwieśćie tyśięcy mężów mocnych.
Asá oćiec iego.
17. Zá nim szedł duży ná poty3. Y był Pan z Jozáphátem , iż kánié Eliádá, á z nim dzierżących
chodźił w drogach Dawida oycá łuk y tarczą dwieśćie tyśięcy.
swego piérwszych , á nie miał ná18. Po tym též Jozábád, á z nim
dźieie w Báálim ,
sto y ośmdźieśiąt tyśięcy gotowych
4- Ale w Bogu oycá swego, y po żołniórzów.
stępował w przykazaniach iego, á
19 Ci wszyscy byli przy ręce krónie wedle grzechów Izraelskich.
lewskiéy, oprócz innych, któré był
5. Y utwierdził Pan królestwo w postawił w mieśćióch murowanych
ręce iego , y dał wszytek Judá dáry wre wszytkim Judá.
Jozáphátowi y przyszedł ku niez
miernym bogáctwóm, y ku wielkiéy
ROZDZIAŁ XVIII.
sławie.
Jozaphdt z jlchdbem królem lzrd6. A gdy serce iego wźięlo ámiáelskim w przyiaćielstwo weszli , ná
łość dla dróg Pańskich, wyżyny též
woynę
z nim wyidchał do Bdmoth
y gáie zniósł z Juda.
7. A roku trzeéiégo królestwá Galddď, fdlészni prorocy zwycię
swego, posłał z książąt swych Ben- stwo , d Michedsz prorok Boży po
háil, Obdiaszá , y Zachariasza , y rażkę prorokůie, dle a4chdb według
Náthánáélá, y Micheaszá, áby nau Micheászowégo proroctwa zdbit nd
woynie.
czali w mieśćiech Judzkich :
8. Az nimi Lewity, Seineiaszá,
1. Był tedy Jozáphát bogaty y sła
y Náthániaszá, y Zábádiaszá, Asaé- wny bárzo, y spowinowaćił sie z
la též, y Semirámoth, y Jonathana, Achábem.
y Adoniaszá, y Thobiaszá y Tho2. A po lećiech ziáchal do niego
bádoniaszá Lewity, y z nimi Elizá- do Samariiéy: ná którego przyiazd
rná , y Jorán káplany :
nabił Acháb báránów y wołów bá29
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rzo wiele, iemu y ludowi który był z
nim przyiachał: y namówił go, áby
z nim ciągnął do Rámoth Galáád.
3. Y rzekł Acháb król Izraelski
do Jozáphata królá Judskiégo: Poiódź zemná do Rámoth Galáád. Któ
remu on odpowiedział: lako ia, y
ty: iáko lud twóy, ták y lud móy-.
y będźiem z tobą ná woynie.
4- Y rzekł Jozáphat do królá Izra
elskiego: Proszę ná ten czás po
radź sie mowy Pańskióy :
5. A ták król Izraelski zebrał
czterzy stá mężów proroków , y
rzekł do nich: Mamyli iáchác do
Rámoth Galáád ná woynę, czyli dać
pokóy ? A oni: łódź rzókli, y poda
Bóg w rękę królewską.
6. Y rzókł Jozáphát: Aza tu niómász proroka Pańskiego, ábychmy
go též spytali ?
7. Y rzókł król Izraelski do Jozáphátá: lest maž ieden, od którégo
możemy sie pytać woli Pańskióy :
lecz ia go mam w nienawiśći,- bo
mi nie prorokuie nic dobrego , ále
złó záwždy: á iest Micheász syn
Jemlá. Y rzókł Jozáphat: Nie mów
ták królu.
8. Zawołał tedy król Izraelski iednógo z rzezańców, y rzókł mu :
Zawołay rychło Micheaszá syná
Jemlá.
g. A król Izraelski y Jozáphát
król Judzki siedzieli óbá ná stolicy
swey, obleczeni w szaty królewskie.
A śiedźieli ná placu u bramy Sámáriiéy, á wszyscy prorocy proro
kowali przed nimi.
10. A Sedekiasz syn Chanáána
uczynił sobie rogi želázné, y mó
wił: To mówi Pán: Tómi przewieiesz Syrią , áž ią zetrzesz.
11. Y wszyscy prorocy takže pro
rokowali, y mówili: łódź do Rá
moth Galáád, á poszczęścić sie y po
da ie Pan w rękę królewską.
12. A poseł który był szedł áby
zawołał Micheaszá, rzókł mu: Oto
słowa wszytkich proroków iednómi
ušty dobré opowiadáia królowi :
proszę ćię tedy, áby y mowá twoiá
od nich nie byláróžna,ámow szczę
śliwe rzeczy.
13. Któremu Micheasz odpowiedźiał: Zywie Pan, že cokolwiek mi
rzecze Bóg móy, to mówić będę.

WTÓRE

14- Przyszedł tedy do królá , któ
remu król rzókł: Michaeszu , ma
myli iáchác ná woynę do Rámoth
Galáád, czyli niechać? Któremu on
odpowiedział: lódźćie: bo wszytko
sie szczęśliwie powiedźie, y będą
uieprzyiaćiele podáni w ręce wászé.
15. 1 rzókł król: Powtóró y po
trzećió poprzyśięgam ćię , abyś mi
nie powiadał, iedno co iest prawda
w imię Pańskie.
16. A on rzókł: Widźiałem wszytkiógo Izraela rosproszonógo po gó
rach, iáko owce bez pástérzá : y
rzókł Pan: Nie maią ći panów:
niech sie káždy w róći do domu swe
go w pokoiu.
17. Y rzókł król Izraelski do Jozáphátá : Azamći nie powiedźiał, že
mi ten nic dobrégo prorokować nie
miał, ále to co złe iest ?
18. A on rzókł: Przetóž słuchayćie słowa Fańskiego: Widźiałem
Tána siedzącego ná stolicy iego , y
wszytko woysko niebieskie stoiącó
przy nim , po prawóy y po lewóy
stronie.
»ig. Y rzókł Pan: Kto zwiedzie
Achábá króla Izraelskiego, áby iáchał y upadl do Rámoth Galáád?
20. A gdy mówił ieden tym spo
sobem, á drugi innym: wystąpił
duch y stanął przed Pánem, y rzókł:
la go zwiódę. Któremu rzókł Pan :
A przez co go zwiedźiesz ?
21. A on odpowiedźiał: Wynidę ,
á będę kłamliwym duchem w uśćióch wszytkich proroków iego. Y
rzekł Pan : Zwiedźiesz, y przemo
żesz: wynidź, á uczyń ták.
22. Teraz tedy, oto dał Pan ducha
kłamstwa w usta wszytkich proro
ków twoich: / á Pan złe mówił o
tobie.
23. Y przystąpił Sedekiasz , syn
Chánáána, y uderzył Micheaszá w
gębę , y rzókł: któraž drogą prze
szedł duch Pański odemnie, žeby
tobie mówił?
24- Y rzókł Micheasz: Ty sam
oglądasz dnia onógo, gdy wnidźiesz
do komory z komory, żebyś sie
skrył.
25. Y roskazał król Izraelski, mó
wiąc: Weźmićie Micheaszá, á wie
dźcie go do Ainoná starosty mieyskiógo, y do Joásá syná Amelech.
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26. Y rzeczećie: To mówi król:
Wsadzćie tego do ciemnice, á dawaycie mu trochę chleba y trochę
wody aż sie wrócą w pokoiu.
27. Y rzekł Micheasz : Jeśliś sie
wrócisz w pokoiu, iiie mówił Pan
we mnie. Y rzekł: Słuchayćie wszy
scy ludzie.
28. łachali tedy król Izraelski y
Jozáphát król Judski do Rámoth
Galaád.
29. Y rzekł król Izraelski do Jozápháta: Odmienię száty, y ták póydęku bitwie: á ty sieubierz w szá
ty twe. Y odmieniwszy król Izrael
ski szaty, szedł ku bitwie.
50. A król Syriyski roskazał był
hetmanom iézdy swéy, mówiąc:
Nie walczcie przeciwko namnieyszému áboprzeéiwkonawiekszému,
iedno przećiwko samemu królowi
Izraelskiemu.
51. A ták uyźrzawszy hetmani
iézdy Jozaphátá, rzékli: Król to
Izraelski. Y obskoczyli go biiąc
sie: ále on zawołał do Páná, y ra
tował go, y odwróćił ie od niego.
52. Bo gdy obaczyli hetmani ié
zdy, iż nie był król Izraelski , opu* śćili go.
33. Y przydało sie, że ieden z lu
du strzałę wystrzelił ná niepewną ,
y ranił króla Izraelskiego między
szyie, á łopatki: á on rzekł woźni
cy swemu: Nawróć rękę swą, á wy
wieź mię z woyská, bom ránion.
34. \Y skończyła sie bitwá dniá
onégo: ákról Izraelski stał ná wo
zie swym przećiw Syriánóm aż do
wieczora, y umarł gdy zachodziło
słońce.

ROZDZIAŁ XIX.
Jozaphdtd Jehu prorok zgromił,
ze pomagał ^lchclsoicl, postanowił
sędźie y upomina ich chędogo iako
sie w tym zachować mdią. Dał tez
y urząd duchownym, aby nauczali
lud Boży.
1. A Jozáphát król Judzki wróćił sie w pokoiu do domu swego do
Jeruzalem.
2. Któremu zabieżał Jehu syn
Ilánáni widzący, y rzekł do niego:
Dodáiesz pomocy niezbožnéinu , á
z témi którzy máia w uienawiśći
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Páná przyiaźń wiedźiesz: á przeto
zasłużyłeś był w prawdźie gniew
Pański :
3. Ale uczynki dobré nálázly sie
w tobie, przeto żeś zniósł gáie z
źiemie Judzkiéy, á zgotowałeś serce
swé abyś szukał Páná Bogá oyców
twoich.
4- Mieszkał tedy Jozáphát w Jeruzalem : y zaś wyi achał do ludu
z Bersábee aż do góry Ephráim,
y wrócił ie do Páná Bogá oyców
ich.
5. Y postanowił sędźie w źiemi
po wszytkich miastach Judzkich
obronnych, ná każdym mieyscu,
6. Y przykazuiąc sędźiom : Ba
czcie (pry) co macie czynić : bo nie
ludzki sąd odpráwuiecie, ále Pań
ski: á cokolwiek osądźićie, ná was
sie obali.
7. Niechay będzie boiaźń Pańska
z wámi, á wszytko z pilnośćią
czyńćie : bo niemász u Taná Bogá
naszego nieprawości , áni względu
ná osoby, áni chciwości darów.
8. W Jeruzalem też postanowił
Jozáphát Lewity y kaplany, y prze
łożone domów z Izraela, áby sądy
sprawę Pańską sądźili obywatelom
iego.
g. Y przykazał im mówiąc: Ták
czynić będźiećie w boiaźni Páíiskiéy
wiernie, y doskonałym sercem.
10. Wszelką sprawę, która prziydźie przed was, bráciéy wászéy któ
rzy mieszkáia w mieśćićch swoich,
między rodźiną á rodźiną, gdzieko
lwiek spór iest o zakonie, o przyka
zaniu, o ceremoniách,o usprawiedli
wieniach: ukażćie im, áby nie grze
szyli przećiw Pánu, y áby nie przy
szedł gniéw ná was y ná bracią wa
sze : ták tedy czyniąc nie zgrze
szycie.
11. A Amáriasz káplán y biskup
wasz w tych rzeczach, któré Bogu
należą, będźie przełożony: á Zábádiasz syn Ismáhelów, króry iestkśiążęćiem w domu Judzkim , będźie
nád témi spráwámi, któré do urzę
du królewskiego przynależą: y maćie
nauczyciele Lewity przed sobą :
Zmacniayćiesz sie, y czyńćie z pił—
nośćią, á Fan będźie z wámi w do
brych rzeczach.
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11. Przećiwnym obyczáiem czy
Nieprzyiaćićle mnodzy spikneli sie nią, y uśiłuią nas wyrzućić z ośiand Jozaphdtd, ále on złozywszy post, dłośći, którąś nam dał.
12. Bože nász, á więc ich nie osą
społu z ludem swoim Pand Bogd
prosił, y wystcobodźił go Pan od dzisz? W nas ći iśćie niemász tákiéy
nich, ze sie sami miedzy sobą po mocy, żebyśmy sie mogli takiemu
ciekli , d on łupy pobrał. Prorok gi mnóstwu oprzeć , któré przypadło
karze o przymierze, które z Ocho- ná nas. Ale gdyž niewierny cobyśmy
czynić mieli, tylko to nam zostawa,
zyaszem uczynił.
abyśmy oczy nászé podnieśli do cie
1. Potym zebrali sie synowie Mo- bie.
áb, y synowie Ammon, á z nimi z
13. A wszytek lud Judzki stał
Ammonitów do Jozápháta áby wal przed Pánem, z dziatkami, y z žoczyli przećiw iemu.
námi, y z synmi swémi.
2. Y przyszli posłowie , y oznay14- Y był Jáháziel syn Zacharia
mili Jozáphátowi, mówiąc: Przyćią- sza , syná Bánaiasza , syná Jehiel,
gnęło przećiwko tobie mnostwo syná Máthániego Łewit, z synów
wielkie z tych miast któré są zá Asáph , nad którym stał sie Duch
morzem , y z Syriiéy, á oto lezą w Pański w pośrzodku gromady,
Asásonthámár, któré iest Engáddi.
15. Y rzekł: Słuchayćie wszytek
5. A Jozáphát boiaźnią przestra Iudá, y którzy inieszkaćie w Jeru
szony, udał sie wszytek áby prosił zalem, y ty królu Jozáphát: To
Páná: y zapowiedział post wszytkié- wam mówi Pan : Niebóyćie sie, áni
mu Judá.
sie lękayćie tego mnóstwa , bo to
4- Y zebrał sie Judás áby sie mo nie wászá wálká , ále Boža.
dlił Pánu: ále y wszyscy z miast
16. Jutro wynidźiećie przećiwko
swoich przyszli áby Páná wzywali. im : bo póydą pagórkiem imieniem
5. Y gdy stanął Jozáphát w po- Sis, y naydźiećie ie ná końcu po
śrzód zgromadzenia Judá y Jeruza toka , który iest przećiw puszczy
lem w domu Pańskim przed nową Jeruel.
sienią,
17. Nie wy będźiećie, co sie bę
6. Rzékl: Pánie Bože oyców na dźiećie potykać: ále tylko śmiele
szych, tyś iestBóg ná niebie, ápá- stóyćie , á uyźrzyćie pomoc Pańską
nuiesz nád wszéini królestwy naro nád wámi, o Judá y Jeruzalem : nie
dów: w řece twoiéy iest moc y mo bóyćie sie , áni sie lękayćie: Jutro
żność, á żaden sie tobie sprzeciwić wynidźiećie przeciwko im, á Pan
nie może.
będzie z wámi.
7. Izali nie ty Bože nász pobiłeś
18. Jozápht tedy y lud Judzki, y
wszytkié obywatele téy ziemie , wszyscy obywatele Jeruzalem pa
przed ludem twoim Izraelskim , y dli ná oblicze swé ná źiemię przed
dałeś ią naśieniu Abraháma przyia- Pánem , y pokłonili sie mu.
ćiela twego ná wieki:
19. A Lewitowie z synów Káá8. Y mieszkali w niéy, y zbudo thowych, y z synów Kórégo, chwa
wali w niéy świątnicę imieniowi lili Páná Bogá Izraelskiego głosem
twemu, mówiąc :
wielkim wysoko.
g. Ieśliby ná nas przypadło zlé ,
20. Y gdy ráno wstali, ćiągnęli
miecz sądu, powietrze, y głód, sta przez puszczą Thekue: á gdy wyniemy przed domem tym przed oczy ćiągnęli, stoiąc Jozáphát wpośrzód
ma twémi, w którym wzywano iest ich, rzekł: Słuchayćie mię mężo
imię twoie: á będźiem wołać do ćie- wie Judscy, y wszyscy obywatele
hie w ućiskach naszych : y wysłu Jeruzalem : Wierzcie w Páná Bogá
chasz, v wybawisz.
wászégo , á będźiećie beśpieczni:
10. Teraz tedy oto synowie Am
wierzćie prorokom iego, á wszytko
mon, y Moáb, y górá Seir, przez któ sie szczęśliwie powiedzie.
reś ty nie dopuścił przeiśdź Izraelo
21. Y dał radę ludowi, y posta
wi , gdy wychodzili z Aegyptu, ále nowił ápiéwaki Pánskié áby go
ie minęli, y nie wytraćili ich :
chwalili w hutach swoich, y zęby
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szli przed woyskiem, y zgodnym
głosem mówili: Wyznawayćie Pá
nu, iż ná wieki miłosierdzie iego.
22. A gdy zaczęli chwały śpie
wać, obrócił Pan zasadzkę ich ná
nie sámé, to iest synów Ammon ,
y Moáb, y góry Seir, którzy byli
wyćiągneli áby walczyli przećiw
Judzie, y poráženi są.
23. Bo synowie Ammon , y Mo
áb, powstali przećiw obywatelom
góry Seir, áby ie pobili' y wygła
dzili, á gdy tego skutkiem dokazá. li, sámi sie též ná śię obróciwszy
od spólnych razów legli.
24. A Judá gdy przyszedł do wie
że stražnéy która patrzy ku puszczy,
uyźrzał z daleká wszytkę krainę
iáko szeroka , pełną trupów, á iz
żaden nie został ktoby był mógł uyść
mordu.
25. Przyszedł tedy Jozáphát, y
wszytek lud z nim, žeby zdźierali
łupy pobitych: y naleźli między
trupami sprzęt rozmaity, száty též
y naczynia bárzo kosztowne , y
rozebrali , ták iž wszytkiégo za
nieść nie mogli, áni przez trzy dni
łupów pozbiórać, dla wielkośći korzyśći.
26. A dniá czwartego zebrali sie
w dolinie błogosławieństwa: bo iž
tám błogosławili Páná , názwáli
ono mieysce dolina błogosławienia,
aż do tego czasu.
27. Y wróćił sie wszytek Judá y
obywatele Jeruzalem, y Jozáphát
przed nimi do Jeruzalem z radością
wielką, iż im Pan dał poćiechę z
nieprzyiaćiół ich.
28. Y wiácháli do Jeruzalem z ar
iami, y cytrami, y z trąbami, do do
mu Pańskiego.
29. Y przypadł strach Pański ná
wszytkié królestwa źiemie, gdy
usłyszeli , iż Pan walczył przećiw
nieprzyiaćiołóm Izráelowym.
30. Y uspokoiło sie królestwo Jo
záphát, y dał mu Bóg pokóy w około.
51. Królował tedy Jozáphát nád
Juda: á miał trzydźieśći y pięć lat
gdy królować począł, á dwadźieśćia
y pięć królował w Jeruzalem: á
imię mátki iego Azubá córká Seláhi.
52. Y chodził drógą Asy oycá

Á55

swego, y nie’ ustąpił z niéy, czyniąc
co sie przed Pánem podobało.
55. A wszakóż wyżyn nie zniósł,
y ieszcze był lud nie naprostował
sercá sw'ego ku Pánu Bogu oyców
swoich.
54. A ostatek spraw Jozáphátowych, pierwszych y poślednich nápisan iest w słowiech Jehu syná
llánáni , któré porządnie wpisał w
kśięgi królów Izraelskich.
55. Potym Jozáphát król Judzki
wszedł w przyiaźń z Ochoziaszem
królem Izraelskim, którego sprawy
były bárzo niepobožné.
56. Y złożył sie z nim áby zbu
dowali okręty, któréby chodziły do
Thársis, y náczynili okrętów w
Asiongáber.
57. A Eliezer syn Dodáu z Mářesy prorokował do Jozápháta, mó
wiąc: Iżeś miał przymierze z Ocho
ziaszem , potłukł Pan dzieła twoie:
y porozbijały sie okręty y niemogły
iśdź do Thársis.

ROZDZIAŁ XXI.
Jordm po oycu Jozáphát królem
zostawszy, braćią swoie wybił, któ
remu Eliasz przez list niemoc bárzo
złą, y śmierć, y spustoszenie kró
lestwa iego opowiada, co wszystko
sie źiśćiło.

1. Y zasnął Jozáphát z oycy swémi, y pogrzebion iest z nimi w
mieśćie Dawidowym: á Jorám syn
iego królował miásto niego.
2. Który miał braćią syny Jozápliátowé , Azariaszá , y Jáhiel, y
Zachariasza , y Azariaszá , y Mi
chaela , y Sáphátiaszá. Wszyscy ći
synowie Jozápháta królá Judzkiego.
5. Y dał im oćiec ich darów wie
le srébrá y złota, y dochody, z miásty bárzo obronnémi w Judá, á
królestwo oddał Jorámowi, przeto
iż był pierworodny.
4- Powstał tedy Jorám ná króle
stwo oycá swego, y gdy sie zmo
cnil, zabił wszytkié braty swé mie
czem, y niektóre z książąt Izrael
ski ch.
5. Tszydźieśći y dwie lećie miał
Jorám gdy począł królować: á ośm
lat królował w Jeruzalem.
6. Y chodził drogami królów
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Izraelskich , iáko czynił dóm Achábów : bo córká Achábowá była żo
ną iego, y czynił złość przed oczy
ma Pańskimi.
7. A Tan niechćiał wytraćić do
mu Dawidowego, dla przymierza
któré był z nim uczynił: á iż był
obiecał że mu miał dać świecę, y
synom iego, przez wszytek czas.
8. W oné dni odstąpił Edom, áby
nie był poddanym Judzie, y posta
nowił sobie królá.
g. Y gdy sie ruszył Jorám z hetmány swémi, y ze wszytką iezdą
która była z nim, powstał w nocy
y poraził Edom , który go był obto
czył, y wszytkié hetmány iézdy iego.
10. Wszákóž Edom odstąpił go ,
áby nie był pod mocą Judy áž do
dniá tego. Tego czasu odstąpiła y
Lobná, áby nie była pod ręką iego.
Bo był opuśćił Páná Bogá oyców
swoich :
11. A nád to nóczynił wyżyn w
mieśćiech Judskich, y przywiódł w
cudzołóstwo obywatele Jeruzalem,
y Judę w przestępstwo.
12. Y przyniesiono mu list od
Heliaszá proroka, w którym napi
sano było : To mówi Pan Bóg Da
widá oycá twego: Iżeś nie chodził
drógáini lozáphatá oycá twego , y
drogami Asá króla Judzkiego,
13. Aleś chodził drógą królów
Izraelskich, y przywiodłeś ku cu
dzołóstwu Judę , y obywatele Jeru
zalem, naśladuiąc cudzołóstwa do
mu Achábowégo, nád to pomordo
wałeś y braćia twą, dóm oycá twe
go, lepszé nád ćię.
14- Oto Pan skarżę ćię kaźnią
wielką, z ludem twoim, y z syny,
y z żonami twémi, y ze wszytką
maiętnośćią twoią.
15. A ty zachorzejesz złą niemo
cą wnętrza twego, áž wynidą trzewá twoie pomału ná każdy dzień.
16. Pobudził tedy Pan ná Jorámá
ducha Philistymów, y Arábczyków,
którzy są o granicę z Aethyopiány.
17. Y wtargnęli do źiemie Judzkiéy, y spustoszyli ią, y pobrali
wszytkę majętność, która sie nálazła w domu królewskim, ktemu
syny iego y żony: y nie został mu
syn iedno Joáchás który był namłodszy.

18. A nád to wszytko zárážil go
Pan niemocą wnętrza nieulćczoną.
ig. A gdy dzień ná dzień nastę
pował, y toczyły sie czasy, wyszły
dwie lećie: y ták długą chorobą wy
suszony, ták iż též z śiebie wnetrznośći swé wyrzucał, záraz z cho
robą y żywota pozbył. Y umarł bá
rzo złą chorobą, y nie uczynił mu
lud wedle zwyczáiu spalenia po
grzebu, iáko był uczynił przodkom
iego.
20. Trzydźieśći y dwie lećie miał
gdy począł królować, á ośm lat
królował w Jeruzalem. A chodził
nie dobrze, y pogrzebli go w mie
śćie Dawidowym, wszakże nie w
grobie królów.

ROZDZIAŁ XXII.
Oćhoziasza bezbożnego króla zabił Jehu, pospołu y Jordm króla
Izraelskiego, ci gdy yithdlia zdbiictłd syny królewskie, Jozdbeth zacho
wałcl Jodsd namtodszego.

1. A obywatele Jeruzalem postánowili królem Ochoziaszá syná
iego namnieyszégo miasto niego: bo
wszystkie starsze, którzy przed nim
byli, pobili byli zbóycy Arabscy,
którzy byli wtargnęli do obozu : y
królował Ochoziasz syn Jorám
królá Judzkiego.
2. Czterdźieśći y dwie lećie miał
Ochoziasz gdy począł królować, á
ieden rók królował w Jeruzalem:
á imię mátki iego Athália córká
Amri. '
3. Ale y ten chodził drógámi do
mu Achábowégo: bo mátká iego
przywiodła go żeby niezbożnie czy
nił :
4- Czynił tedy złość przed oczy
ma Pańskimi iáko dóm Achábów:
bo mu oni byli radą po śmierći oy
cá iego, ná zginienié iego.
5. Y chodził wedle rády ich, y
iachał z Jorámem synem Achábowyin królem Izraelskim ná wóynę
przećiw Házáelowi królowi Syriyskiému do Rámoth.Galáád , y zra
nili Jorámá Syriánie.
6. Który sie wróćił żeby sie leczył
do Jezráhelá: bo wiele ran był od
niósł w bitwie námienionéy. Ocho
ziasz tedy syn Jorámá królá Judá
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z i ach ał nawiedzać Jorámá syná A- stwo przy mi ér ze z królem w domu
chábowégo chorującego w Jezráhel. Bożym: y rzekł do nich Joiádá: Oto
7. Bo to była wola Boża przećiw syn królewski będzie królował, iáko
Ochoziaszowi, áby iachał do Jorá mówił Pan o syniéch Dawidowych.
má: á gdy przyiachał y wyiáchat z
4. Tá tedy iest mowa którą uczy
nim przećiw Jebu synowi Námsi, ni ćie:
,
którego był Pan pomazał áby wy5. Trzećia część was, którzy przy
traćił dóm Achábow.
chodzą ná šzábát kapłanów y Le
8. Gdy tedy Jehu wywracał dóm witów y oddźwiórnych, będzie w
Acháb, nálazl książęta Judzkie, y bramach: á trzećia część przy domu
syny braćiey Ochoziaszowéy, którzy królewskim: á trzećia u bramy, któ
mu służyli, y zabił ie.
rą zową fundamentu: á wszytek
9. Sámégo též Ochoziaszá szuka inny gmin niechay będzie w sie
jąc, poimał kryiacégo sie w Sámá- niach domu Pańskiego.
ryiéy: á przywiedzionego przed się
6. A żaden inszy niech nie wcho
zabił: y pogrzébli go przeto że był dzi do demu Pańskiego, iedno ka
synem Jozápháta, który szukał Pá płani, y którzy służą z Lewitów: ći
ná ze wszytki ego sercá swégo, áni tylko niecháy wchodzą iż są po
bylo wiecéy żadney nadźieie by kto święceni, ále wszytek inny gmin
miał królować z narodu Ochozia- niechay strzeże straży Pańskióy.
szowégo.
7. A Lewitowie niechay obstąpią
10. Abowiém Athália mátká iego królá máiac każdy broń swoie: (á
widząc że umarł syn iéy, powstała ieślihy kto inny wszedł do kościoła.,
y zabiła wszytek ród królewski do niechay będzie zabit) á niech będą
mu Jorám.
z królem y wchodzącym y wycho
11. A Jozábeth córka królewska dzącym.
wzięła Joás syná Ochoziaszowégo,
8. Uczynili tedy Lewitowie, y
y ukradła go z pośrzód synów kró wszytek Judá wedle wszytkiégo co
lewskich gdy ie zábiiano: y skryła był roskazał Joiádá kapłan wielki:
go z mamką iego do gmachu łóżek: y wziął każdy z nich męże, którzy
á Jozábeth, która go była skryła, by pod nimi byli, y przychodzili według
lá córką królá Jorám, żona Joiády porządków szábáthu, y z témi, któ
wielkiego kapłana, śiostra Ochozia rzy wypełnili byli szábáth y wyniść
szá: y przeto go Athália nie zabiła. mieli: bo Joiádá kapłan wielki nie
12. A ták był z nimi w domu Bo dopuścił był odchodzić pocztóm, któ
żym skryty przez sześć lat, w któ ré były zwykły co tydźióń sobie na
rych Athália królowała nád ziemią. stępować.
9. Y dał Joiádá kapłan rotmi
ROZDZIAŁ XXIII.
strzom oszczepy, y tarcze, y pukle
Joiddd biskup pomazał nd króle rze króla Dawida, któré był poświę
stwo Judskie Jodsd, y zabito yłthd- cił w domu Pańskim.
10. Y postanowił wszystek lud
lią okrutniczke, chwała Boża znowiona w źiemi, d lud pokdźił kośćioł, dzierżących puginały od práwéy
strony kośćioła áž do lewéy strony
ołtarze, y słupy Baala bdłwdna.
kośćioła przed ołtarzem y kościołem
1. A roku śiodmógo zmocniwszy około królá.
sie Ioiádá, wziął rotmistrze, to iest
11. Ywywiedli syná królewskiego,
Azariaszá syná leroháin y Jsmáhelá y włożyli nań koronę, y świadectwo,
syná Johánán, Azariaszá též sy y dáli w ręce iego dzieržéc zakon y
ná Oběd, y Máásyaszá syna Adáia- postanowili go królem: pomazał go
szá, y Elizáphát syná Zechri: y též Joiádá kapłan wielki y synowie
iego: y winszowali mu, y rzékli:
uczynił z nimi przymierze.
2. Którzy obszedszy Judę, zebrali Niech żyie król.
12. Co gdy usłyszała Athália to
Lewity ze wszytkich miast Ju
dzkich, y książęta domów Izrael iest głcs bieżących y chwalących
króla: weszła do ludu do kośćioła
skich, y przyszli do Jeruzalem.
3. Uczyniło tedy wszystko mno- Pańskiego.
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13. A gdy uyzrzálá króla stoiącógo ná stopniu w weszćiu, á książę
ta y bufy około niego, y -wszytek
lud źiemie weselący sie y trąbiący
W trąby, y gráiacy ná rozmaitych
instrumentach muzyckich, y głos
chwalących: rozdarła szaty swe, y
rzéklá: Zdrádá, zdrádá.
14- Y wyszedszy Joiádá kapłan
wielki do rotmistrzów y do hetma
nów woyská rzekł im: Wywiedźćie
ią przed kośćiół, á niech będzie za
bita przed kośćiołem mieczem: Y
roskazał kapłan żeby nie była zabi
ta w domu Tańskim.
15. Y włożyli ná szyię iéy ręce,
á gdy weszła w bramę koni domu
królewskiego, tám ią zabili.
16. A Joiádá uczynił przymiérze
między sobą, y wszytkim ludem, y
królem, áby był ludem Pańskim.
17. A ták wszytek lud wszedł do
domu Báál y zburzyli ji, y ołtarze y
bałwany iego połamali: Mátháná
też ofiárowniká Báál .zabili przed
ołtarzmi.
18. A Joiádá postanowił przełożoné w domu Pańskim pod rękoma
kápla nów y Lewitów, któré był Da
wid rozrządził w domu Tańskim:
áby ofiarowali cálopalénia Tánu, iá
ko napisano w zakonie Moyzészowym, z weselem y z pieśniami, we
dług rozrządzenia Dawidowego.
19. Postawił též oddzwiérné w
bramach domu Pańskiego , áby nie
wchodził do niego nieczysty we
wszelkiéy rzeczy.
20. Y wziął rotmistrze y męże co
jnocnieyszé, y przełożone ludu, y
wszytko pospólstwo ziemie, y uczy
nili, że wyiachał król z domu Pań
skiego, y wiachał przez pośrzódek
bramy wyższey do domu królewskie
go, y posadzili go ná stolicy króle
wski éy.
21. Y weselił sie wszytek lud zie
mie, y uspokoiło sie miasto: lecz
Athália mieczem iest zabita.
ROZDZIAŁ XXIV.

Jods póki Joiadd kapłan zyw był,
który go nd królestwo wsadził, poty
był dobry, kazał ndpoprawę kośćiołd pieniądze zbierać, potym kazał
zdbić Zachariaszu synd Joiddy. Zd-
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tym Izraelską y Judską źiemię Syriyczykowie drapićzą, Jodsd potym słu
dzy ićgoź zabili,
1. Siedm lat było Joásowi gdy kró
lować począł: á czterdźieśći lat kró
lował w Jeruzalem : imię matki ie
go Sebiá z Bersábee.
2. Y czynił co iest dobrego przed
ránem po wszytek czas żywota Joiády kapłana.
3. A Joiádá wziął mu dwie żenie,
z których spłodził syny y córki.
4- Potym podobało sie Joásowi,
żeby oprawił dóm Tański.
5. Y zebrał kaplany y Lewity, y
rzekł im: Wynidźćie do miast Ju
dzkich, á zbiéraycie ze wszytkiégo
Izráelá pieniądze ná poprawę domu
Bogá wászégo, ná każdy rok, á ry
chło to czyńcie. AleLewitowie przyniedbálszym czynili.
6. Y wezwał król Joiády przednieyszégo, y rzćkł mu: Przecześ
sie nie starał, żebyś przymusił Le
wity żeby wnieśli pieniądze z Judá
y z Jeruzalem, któré są postanowio
ne od Moyzészá sługi Pańskiego,
áby ie wnośiło wszytko mnostwo
Izraelskie do przybytku świadectwa?
7. Athália bowiem niezbożna y
synowie iéy popsowáli dóm Boży, y
ze wszytkich rzeczy, któré były poświęconó w kośćiele Pańskim, ozdo
bili zbór Báálim.
8. Roskazał tedy król y uczynione
skrzynię: y postawiono ią u bramy
domu Pańskiego przed kośćiołem.
9. Y obwołano w Judá, y w Jeruza
lem, áby każdy przyniósł pieniądze
Pánu któré ustawił Moyzész slugá
Boży ná wszytkiégo Izráelá ná pu
szczy.
10. Y uweseliły sie wszytkié ksią
żęta, y wszytek lud: á wszedszy
znieśli do skrzynie Párískiéy, y wło
żyli ták že sie napełniła.
11. A gdy był czás áby przynieśli
skrzynię przed królá przez ręce Le
witów, (bo widzieli pieniądze wiel
kie) wchodził pisarz królewski, y
którego kapłan pierwszy był posta
nowił, y wysypowáli pieniądze, któ
ré były w skrzyni, á skrzynię odnośill ná swé mieysce: y ták czynili
ná każdy dzień, y zebrano niezliczonć pieniądze.
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12. Któré dáli król y Joiádá tym
23. A gdy rok minął, przyciągnę
którzy byli przełożonymi nád robo ło przećiw niemu woysko Syriyskié,
tami domu Pańskiego: á oni nay- y przyszło do Judá y JeruzáleYn, y
mowáli zá nie té co kamienie ła zabiło wszytkié kśiażęta z ludu, á
mali, y rzemieślnik] kazdéy roboty, łupy wszytkié posłali królowi do
áby popráwowáli domu Pańskiego : Damaszku.
rzemieślniki též około želázá y mie
24- A zaprawdę choć bárzo mały
dzi, áby sie podparło co iuž upadać poczet Syriyczyków był przyiachał,
poczynało.
podał Pan w ręce ich niezliczonó
15. Y czynili ći którzy robili pil mnostwo, przeto iż opuśćili Páná
nie, y wyrównawálá sie blizná mu Bogá oyców swoich: Nád Joás též
rów przez ręce ich, y wy stawili dóm królem sromotnych sądów użyli.
25. A odiáchawszy zostawili go
Tański iáko był piérwéy, y uczynili,
w ciężkich niemocach: y powstali
że stal mocno.
14- A gdy dokonali wszytki éy ro przećiw niemu słudzy iego, ná po
boty, przynieśli ostatek pieniędzy mstę krwie syná Joiády kapłana, y
przed królá y Joiáde, zá któré spra zabili go ná łóżku iego, y umarł, y
wiono naczynie kościelnie ná posłu pogrzebli go w mieście Dawidowym,
gę y ná całopalenia, czászé též, y ále nie w grobićch królewskich.
inné naczynia zloté y srébrné: y
26. Lecz zasadzili sie byli nań,
ofiárowáné były całopalenia w domu Zebád syn Semááth Ammánitki, á
Pańskim ustawicznie po wszytkié Jozábád syn Sémárith Moábitki.
27. A synowie iego, y suminá pie
dni Joiády.
15. Y starzał sie Joiádá, pełen dni, niędzy, która bylá žebrána zá niego,
y umarł gdy miał sto y trzydzieści lat. y nápráwá domu Bożego, są pilniéy
16: Y pogrzebli go w mieście Da spisáné w księgach królewskich: y
widowym z król mi , przeto że do królował Amáziasz syn iego miásto
brze uczynił Izraelowi y domowi niego.
iego.
ROZDZIAŁ XXV.
17. A gdy umarł Joiádá, weszły
kśiążeta Judzkie , y pokłoniły sie
.Amaziasz zostawszy królem ps
królowi: który zmiękczony posłu oycu swym, Idumeyski lud poraził,
gami ich, usłuchał ich.
zwycięstwo odniósł, iął bogi ich
18. Y opuśćili kośćioł Páná Bogá chwalić, wyzwał Jodsd króla Izrael
oyców swrych, y służyli gáióm, y ry- skiego nd woyne, y poiman od niego,
ćinóm: y stał sie gniew przećiw Ju Jeruzalem wyłupiono, potym zabit w
dá y Jeruzalem dla tego grzechu.
Ldchis.
19. Y posyłał im proroki áby sie
nawróćili do Páná, których oświad
1. Dwadźieśćia y pięć lat miał Acza, ących sie oni słuchać nie- máziasz gdy począł królować, á
chćieli.
dwadźieśćia y dziewięć lat królował
20. Duch tedy Boży odział Zacha w Jeruzalem: imię matki iego Joriasza kapłana syná Joiády, y stanął áden z Jeruzalem.
przed oczyma ludu, y rzekł im: To
2. Y czynił dobrze przed oczyma
jnowi Pan Bóg: Czemu przestępuie- Pańskimi, á wszákóž nie doskona
ćie przykazanie Pańskie, co nie bę łym sercem.
dzie z waszym pożytkiem, á opuśći3. A gdy uyźrzał, że mu zmocnioliśćie Páná, áby was opuścił?
né było królestwo , pomordował
21. Którzy zebrawszy sie nań, ći- służebnik!, którzy byli zabili króla
skáli kamienie wedle roskazánia oycá iego.
królewskiégo, w śieni domu Pań
4- Ale synów ich nie pobił, iáko
skiego.
napisano wkśięgach zakonu Moyzé22. Y nie pamiętał Joás król ná szowégo, gdźie Pan przykazał? mó
miłośierdźić, któré był uczynił Jo wiąc: Nie będą zabići oycowie zá
iádá oćiec iego z nimi, ále zabił sy syny, áni synowie zá oyce swé: ále
ná iego. Który gdy umierał, mówił: każdy w grzéchu swoim umrze.
Niech Pán widźi, á szuka.
5. Zgromadził tedy Amáziasz Ju-
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de, y postanowił ie według domów,
y tyśiączniki, y setniki po wszytkim
Judzie y Beniamin: y policzył od
dwudziestego roku wyžszéy, y nalazł
trzy stá tyśięcy młodźi, którzy mo
gli wyniść nawoynę y dźierżeć drze
wce y tarczą.
6. Zá pieniądze též naiął z Izrae
la sto tyśięcy dużych, zá sio talen
tów srébrá.
7. Y przyszedł do niego człowiek
Boży, y rzekł: O królu, niechay z
tobą woysko Izraelskie nie wycho
dzi: bo nie masz Paną z Izraelem,
áni ze wszytkim! syn mi Ephráiin.
8. A ieśli mnimasz zęby woyny
ná mocy woyská należały: uczyni
Bóg že będziesz od nieprzyiaćiół
zwyciężony. Boska bowiem iest y
pomoc, y w tył obrócić.
g. Y rzekł Amáziasz do człowie
ka Bożego: cóż tedy będźie ze stem
talentów, któróm dał żołnierzóm
Izraelskim? Yodpowiedział mu czło
wiek Boży. Ma Pan zkądći może dać
daleko wiecéy nižli to.
10. Odłączył tedy Amáziasz woy
sko, któré do niego było przyszło
z Ephráiin, áby sie wróciło ná miey
sce swé: á oni sie haniebnie ná Ju
dę rozgniewawszy, wrócili sie do
kráiny swoiéy.
11. Lecz Amáziasz śmiele wy
wiódł lud swóy, y ciągnął ná doli
nę zup, y poraził synów Seir dźie
śięć tysięcy.
12. A synowie Judzcy poi mál i
drugą dźieśięć tyśięcy mężów: y
rzywiedli ná przykre mieysce ienéy skały, y zrzućili ie zwiérzchu
ná szyię: którzy sie wszyscy porozpukáli.
15. Ale ono woysko, któré był
odesłał Amáziasz, żeby z nim nie
szło ná woynę, rozeszło sie po mia
stach Judzkich , od Sámáryiéy áž
do Bethoron, á zabiwszy trzy tyśią—
ce, pobrał korzyść wielką.
14- Amáziasz lepak po porażce Idumeyczyków: á po przynieśieniu
bogów synów Seir, postawił ie so
bie zá bogi, y kłaniał sie im, y pa
lił im kadzenie.
15. Prze co rozgniewawszy sie
Tan ná Amáziaszá, posłał do niego
proroka, któryby mu mówił: Przecześ sie kłaniał bogom, którzy
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nie wybawili ludu swego z ręki
twoiéy?
16. A gdy to on mówił, odpowiedźiał mu: Azażeś ty iest radą kró
lewską, day pokóy, bych ćię nie za
bił. Yodchodząc prorok: Wiem (pry)
że umyślił Bóg zabić ćię, żeś to złe
uczynił, á nád to nie usłuchałeś rá
dy moiéy.
17. Amáziasz tedy król Judawźiąwszy przed sie bárzo złą radę, po
słał do Joásá, syná Joácházá syná
Jehu królá Izraelskiego, mówiąc:
Przyiédž, uyźrzymy sie z sobą.
18. Ale on odesłał posly, mówiąc:
Oset, który iest ná Libanie, posłał
do cedru Libanu mówiąc: Day có
rkę twą synowi memu zá żonę: alić
oto bestye, któré były w leśie Liba
nu, przeszły y podeptały oset.
ig. Rzekłeś: Poraźiłem Edom: y
dla tego sie podnośi w pychę serce
twoie: siedź w domu twoim, czemu
wyzywasz złe przećiw sobie: abyś
upadł y ty, y Judá z tobą?
20. Niechciał słuchać Amáziasz,
przeto iż wola Pánská bylá áby był
wydań w ręce nieprzyiaćielskie, dla
bogów Edom.
21. Wyiachał tedy Joás król Izra
elski, y oglądali sie społem: á Amá
ziasz król Judzki był w Bethsames
Judy.
22. Y upadł Judá przed Izraelem,
y ućiekł do przybytków swoich.
20. A Amáziaszá królá Judzkiego,
syná Joas, syná Joáchás poimał Jo
ás król Izraelski w Bethsames, y
przywiódł do Jeruzalem, y rozwalił
mnr iego od bramy Ephráim áž do
bramy katnéy ná cztery sta łokiet.
24. Wszytko též złoto y srebro, y
wszytkié naczynia któré był nalazł
w domu Bożym, y u Odédedomá,
w skárbiéch též domu królewskiego,
nád to y syny zakład né, zawiódł do
Sámáryiéy.
25. Y żył Amáziasz syn Joásá
król Judzki, potym iáko umarł Joás
syn Joácházá król Izraelski, piętna
ście lat.
26. A ostatek mów Amáziaszowych , pierwszych y poślednich ,
napisano w kśięgach królów Ju
dzkich y Izraelskich. Który gdy
odstąpił od Páná , zasadzkę nań
uczyniono w Jeruzalem. A gdy
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ućiekl do Láchis, poslali y zabili ji
tám.
27. A przyniózszy ná koniach, po
grzébli go z oycy iego, w mieśćie
Dawidowym.

ROZDZIAŁ XXVI.
Ozyas po oycu króluie, nieprzyiaćiele zwyćifra, buduie Jeruzalem,
winnice szczepi, miasta buduie,
szczęściem uniesiony wszétécznie,
zapał ťdnu palić chce, zá co sharan
tredem.
1. A lud wszystek Judzki syná
iego Ozyaszá, w szesnaśćiu lat, po
stanowił królem miásto Amáziaszá
oycá iego.
2. Ten zbudował Ailáth, y przywróćił ji ku państwu Judzkiemu,
gdy zasnął król z oycy swćmi.
5. Szesnaśćie lat miał Ozyasz gdy
począł królować, á pięćdziesiąt y
dwie lećie królował w Jeruzalem:
imię matki iego Jechelia z Jeruza
lem.
4. Y czynił co było dobrego w
oczach Pańskich, według wszytkiégo
00 był uczynił Amáziasz oćiec ie
go5. Y szukał Páná zá dni Zacha
riasza rozumieiącego y widzącego
Bogá: á gdy szukał Páná szczęśćił
go we wszytkim.
6. Ná ostatek ruszył sie y walczył
przećiw Philisthymóm, y zburzył
jnur Geth, y mur Jábniiéy, y mur
Azotu: pobudował též miasteczka w
Azoćie y w Philisthyim.
7. Y pomógł mu Bóg przećiw Phi
listhymóm, y przećiw Arábczykóm,
którzy mieszkali w Gurbáál, y prze
ćiw Ammonitóm.
8. Y odważali Ainmonitowie dary
Ozyaszowi, y rozsławiło sie imię
iego áž do weszćia Aegyptu, prze
zwyćięstwa częste.
9. Y pobudował Ozyasz wieże w
Jeruzalem nád bramą katu, y nád
bramą doliny, y inné po tyinže boku
muru, y umocnił ie.
10. Pobudował též wieže ná pu
szczy, y powykopywał bárzo wiele'
studźień: dla tego iž miał bárzo wie
le bydła, ták po polach iáko y po
szćrokośći pustynie: miał též win
nice y winiarze po górách, y ná Kár-
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melu: bo był człowiek kocháiacy sie
w sprawowaniu roléy.
11. A było woysko zołnierzów ie
go, którzy wychadzáli ná woynę pod
ręką Jehielá pisarza, y Máásia dok
tora, y pod ręką Ilánániaszá, który
był z książąt królewskich.
12. A wszytka liczbá ksiažat we
dług domów mężów mocnych dwá
tysiąca sześćset.
13. A pod nimi wszytko woysko
trzykroć sto tyśięcy y śiedm tyśięcy
y pięćset: którzy byli sposobni ná
woynę, y bili sie zá królem z nieprzyiaćiółmi.
14- Zgotował im též Ozyasz, to
iest wszytkiému woysku tarcze, y
drzewa, y przyłbice, y pancerze, y
łuki, y proce ná ciskanie kamienia.
15. Y naczynił w Jeruzalem rozmáitéy strzelby, którą rozłożył po
wiežách, y po węgłach murów, áby
wypuszczano strzały, y wielkie ka
mienie: y wyszło imię iego daleko,
przeto że mu Pan pomagał, y umoc
nił go.
16. Ale gdy sie zmocnił, podniosło
sie serce iego ku upadku iego, y za
niedbał Páná Bogá swego: y wszedszy do kośćioła Tańskiego chćiał pa
lić kadzidło ná ołtarzu kadzenia.
17. A tudzież zá nim wszedł Aza
riasz kapłan,y z nim kapłanów Pań
skich ośmdźieśiąt mężów bárzo
mocnych,
18. Zastawili sie królowi, y rzekli: Nie twóy to urząd Ozyaszu, abyś
palił kadzidło Pánu, ále kapłanów,
to iest synów Aaronowych, którzy
są poświęceni ku tákowéy posłudze:
Wynidź z świątnice, nie lekce poważay: boć to nie będzie poczytano
ku sławie od Páná Bogá.
19. Y rozgniewawszy sie Ozyasz,
trzymaiąc w ręku kadźidlnicę áby pa
lił kadzenie, groził kapłanom. Y
wnet wystąpił trąd ná czoło iego
przed kaplany w domu Pańskim ná
ołtarzu kadzenia.
20. Y weyźrzawszy nań Azariasz
przednieyszy kapłan, y inni wszyscy
kapłani obaczyli trąd ná czele iego,
y wnet go wygnali. Ale y sam ulękwszy sie, co rychléy wyszedł, przeto
że záraz poczuł plagę Pańską.
21. Był tedy Ozyasz król trędo
waty áž do dniá śmierći swéy, y mie
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szkał w domu osobnym pełen trędu,
dla którego był wypędzon z domu
Pańskiego. A Joáthám syn iegorządźił dóm królewski, y sądził lud
źiemie.
22. A ostatek mów Ozyaszá pie
rwszych y poślednich, wypisał Izáiasz syn Ámos prorok.
23. Y zasnął Ozyasz z oycy swémi, y pogrzebli go ná polu grobów
królewskich, przeto iż był trędowa
ty: y królował Joáthám syn iego
miásto niego.
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ROZDZIAŁ XXVII.
Joathdm po Ozyaszu oycu swym
króluie, zwyćięzył Ammońskiego kró
la, y wziął od niego winę pieniężną,
namiastek y potomek iego bezbożny
ALćhdz.

1. Pięć y dwadźieśćia lat miał Joá
thám gdy począł królować, á królo
wał szesnaście lat w Jeruzalem:
imię mátki iego Jerusá córká Sádok.
2. Y czynił co dobrze było przed
Pánem , wedle wszytkiégo co był
uczynił Oziasz oćiec iego, wyiąwszy że nie wszedł do kośćioła Pań
skiego, á lud ieszcze grzeszył.
5. On zbudował bramę wysoką
domu Pańskiego, y ná murze Ophel
wiele pobudował.
4. Pobudował též miástá ná gó
rach Judzkich, á w leśióch zame
czki y wieże.
5. On walczył przećiw królowi
synów Amrnon, y zwyćiężył ie, y
dáli mu synowie Amrnon ná on
czas sto talentów srébrá , y dźie
śięć tyśięcy korcy pszenice, y także
wiele korcy ieczmieniá: to mu da
wali synowie Amrnon drugiego y
trzećiégo roku.
/ 6. Y zmocnił sie Joáthám przeto
iż drógi swé prostował przed Pá
nem Bogiem swoim.
7. A ostatek mów Joáthám , y
wszytkié walki iego y sprawy są
nápisáné w kśięgach królów Izrael
skich y Judskich.
8. Pięć y dwadźieśćia lat miał gdy
począł królować, á szesnaśćie lat
królował w Jeruzalem.
9. Y zasnął Joáthám z oycy swy
mi , y pogrzebli go w mieśćie Da
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widowym: á Acház syn iego królo
wał miásto niego.
ROZDZIAŁ XXVIII.
.Achdz będąc bałwochwalcą, lud
swóy przywiódł ku zatraceniu, nieprzyaćiele go tępią, pomocy od Assyriyczykow zada , ule mu nie po
maga, bogom Damdszkowym modlę
ddie, d kośćioł zawarł, po nim na
stał bogoboyny Ezechiasz.
1. We dwudźiestu lat był Acház
gdy królować począł, á szesnaśćie
lat królował w Jeruzalem: nie czy
nił dobrze w oczach Pańskich iáko
Dawid oćiec iego:
2. Ale chodźił drógámi królów
Izraelskich, ktemu y ulał słupy
Báálim.
3. Tenći iest który palił kadzenie w
dolinie Benennóm, y przeczyszczał
syny swé w ogniu, według zwyczáiu pogánów, któré pobił Pan ná
przyszćie synów Izraelskich.
4- Ofiarował też, y wonne kadze
nia palił ná wyżynach y ná pagór
kach , y pod każdym drzewem gáłęźistym.
5. Y podał go Pan Bóg iego w rę
ce królá Syriyskiégo, który go poraźił, y wźiął wielką korzyść z pań
stwa iego, y zawiózł do Damaszku.
W ręce též królá Izraelskiego wyda
ny iest, y porażony porażką wielką.
6. Y pobił Phácee syn Romeliaszów z Judá sto y dwadźieśćia ty
śięcy dniá iednégo, wszytkié meże
woienné: przeto iż opuśćili byli Pá
ná Bogá oyców swoich.
7. Tegóż czasu Zechri mąż mo
cny z Ephráim, zabił Moáziaszá sy
ná królewskiego, y Ezrikám prze
łożonego domu iego, ktemu Elkáná
wtórégo po królu.
8. Y zabrali synowie Izraelscy z
bráéiéy swéy dwá kroć sto tyśięcy
niewiast, dźieći y dzieweczek, y
korzyść niezliczoną, y zawiedli ią
do Sámáriiéy.
9. Ná on czás był tám prorok
Pański imieniem Oded : który zászedszy drógę woysku ciągnącemu
do Sámáriiéy, rzekł im: Oto Pan
Bog oyców waszych rozgniewa
wszy sie ná Judę, podał ie w ręce
wászé, y pomordowaliśćie ie okru-
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tnie, ták iż okrucieństwo wászé do
sięgło áž do niebá.
10. Nád to syny Judá y Jeruza
lem chcećie sobie podbić zá niewolniki y niewolnice: co sie żadną
miarą dziać niéma: bośćie w tym
zgrzeszyli Pánu Bogu wászému.
11. Ale słuchayćie rády moiéy, á
dowiedźćie więźnie, któreśćie pobra
li z bráCiéy wászéy, bo wielki gniew
Pa liski wiśi nád wámi.
12. Stanęli tedy mężowie z ksią
żąt synów Ephráim, Azáriasz syn
Johánán, Báráchiás syn Mosollámoth, Ezechiás syn Sellum, yAmázásynAdáli, przećiwko onym, któ
rzy sie wracali z bitwy,
13. Y rzekli im: Nie wwiedźiećie
tu więźniów, abyśmy nie zgrzeszy
li Pánu. Czemu chcećie przydawać
do grzechów naszych, y do starych
występków przyczyniać? ho wielki
grzech iest, y gniew zapalczywośći
Páúskiéy wisi nád Izraelem.
14. Y puśćili mężowie woienni
korzyść y wszytko co byli pohráli,
przed kśiążęty y wszytkim mnó
stwem.
15. Y stanęli mężowie klóreśmy
wyższćy mianowali, y wźiąwszy
więźnie, y wszytkié którzy nadzy
byli, przyodźiali z łupów: y odźiawszy ie, y obuwszy, y pośiliwszy
pokarmem y napoiem, y námázawszy dla spracowania, yuczyniwszy
około nich staranie, którzykolwiek
chodźić nie mogli y starego Ciała
byli, wsadźili ie ná bydlęta, y przy
wiedli do Jerycha miástá palm, do
bráciéy ich, á sami sie wróćili do
Sámáriiéy.
16. Onégo czásu posłał król
Acház do królá Assyriyskiégo, żądaiąc pomocy.
17. Y przyćiągnęli Edomczycy, y
porazili wielu z Juda, y wźięli
wielką korzyść.
18. Philisthymowie też położyli
sie po mieśćiech polnych, y ná po
łudnie w Judźie : y wźięli Bethsámes, y Aiálon, y Gederoth, Socho
též, yThámnán, y Gámzo ze wáiámi ich, y mieszkali w nich.
ig. Bo był Pan uniżył Judę , dla
Acházá króla Judskiégo, przeto iż
go obnażył z pomocy, á iż był
wzgardźił Páná.
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20. Y przywiódł nań Thélgáthphálnázárá królá Assyriyskiégo,
który go też u trapił, y spustoszył,
gdy mu sie nikt nie oparł.
21. A ták Acház złupiwszy dóm
Pański, y dóm królów, y książąt,
dał królowi Assyriyskiému dáry, á
przećię mu nic nie pomogło.
22. Nád to y czásu ućisku swego
przyczynił wzgardy przećiw Pánu
sam przez sie król Acház,
23. Ofiarował bogóm Damaszku
zábóycóm swoim ofiáry, y rzekł:
Bogowie królów Syriyskich pomagaią im, któré ia ubłagam ofiarami,
á będą zemną: gdyż przećiwnym
obyczáiem oni byli mu ná upadek
y wszytkiému Izraelowi.
24. Pobrawszy tedy Acház wszy
tkié naczynia domu Bożego, y po
łamawszy, zamknął drzwi kośćioła
Bożego, y naczynił sobie ołtarzów
po wszytkich kąćiech w Jeruzalem.
25. We wszytkich též miastach
Judzkich nabudował ołtarzów dla
palenia kadzidła , y pobudźił ku
gniewu Páná Bogá oyców swoich.
26. A ostatek mów iego, y wszy
tkich spraw iego pierwszych y poślednych, napisano iest w księgach
królów Judskich y Izraelskich.
27. Y zasnął Acház z oycy swywi, y pogrzebli go w mieśćie Jeru
zalem : áni go bowiem przyleli do
grobów królów Izraelskich. Ýkró
lował Ezechiasz syn iego miasto
niégo.

ROZDZIAŁ XXIX.
Ezechiasz król kośćioł Boży otwo
rzyć, wychędozyć, y w nim ofiary
czynić roskazał, postanowił z nowu
kapłany, Lewity, y kantory.
1. Ezechiasz tedy począł królowáé, gdy mu było pięć y dwadźie
śćia lat, á królował dwadźieśćia y
dźiewięć lat, w Jeruzalem: imię
mátki iego Abiá córká Zácháriaszowá.
2. Y czynił co sie podobało przed
oczyma Pańskimi, wedle wszytkié
go co był uczynił Dawid oćjec iego.
5. Ten roku pierwszego y miesiacá pierwszego królestwá swrego
otworzył wrótá domu Pańskiego, y
naprawił ie.
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4- Y przywiódł kaplany y Lewi
ty, y zgromadził ie ná ulicę wscho
dnią.
5. Y rzekł do nich : Słuchayćie
mię Lewitowie, á poświęćcie sie,
wyczyśććie dóm Páná Bogá oycow
waszych, á wyrzuććie wszytko plu
gastwo z świątnice.
6. Zgrzeszyli oycowie nászy, y
czynili złość przed oczyma Páná Bo
gá naszego, opuszczáiac go: odwró
cili oblicza swoie od przybytku
Pańskiego, y obrócili sie tyłem.
7. Zamknęli drzwi, które były w
przyśionku, y pogaśili lampy, y nie
palili kadzidła áni ofiarowali cało
palenia w świątnicy Bogu Izrael
skiemu.
8. Przetóż sie wzruszyła zápálczywość Pánská ná Judę, y ná Je
ruzalem , y podał ie w rozruch , y
w zgubę, y ná krzykanié, iáko sa
mi widźićie oczymá wászémi.
9. Oto oycowie nászy polegli od
mieczów, synowie nászy y córki
nasze y zony zawiedzione są w nie
wolą dla tego grzechu.
10. Teraz tedy podoba mi sie, ábyśmy uczynili przymierze z Pánem
Bogiem Izraelskim, y odwróći od
nas zapalczywość gniewu swego.
11. Synowie moi niezániedbywayćie: was obrał Pan abyśćie sta
li przed nim , y służyli mu , y chwa
lili go, y palili mu kadzidło.
12. Powstali tedy Lewitowie: Máháth syn Amazái, y Joél syn Azáriaszów z synów Kááth: A z sy
nów Merári, Cis syn Abdi y Aza
riasz syn Jáláleel. A z synów zaś
Gersóm, Joáh syn Zemina, yEdem
syn Joáh.
15. Z synów lepak Elisáphán,
Sámri y Jáhiel. Z synów též Asáph,
Zachariasz y Máthániasz.
14- A z synów Ilemán, Jáhiel y
Semei: ále y z synów Idithun, Se
mei ás y Oziel.
15. Y zebrali bracią swą, y po
święceni są, y weszli według roskazánia królewskiégo, y roskazá-,
nia Pańskiego, áby wyczyścili dóm
Boży.
16. Káplani też wszedszy do ko
śćioła Pańskiego áby ji poświęćiłi,
wynieśli wszytko plugastwo któré
wewnątrz nalezli, w śieni domu

WTÓRE

Pańskiego, któré wźięli Lewitowie
y wynieśli precz do potoka Cedron.
17. A poczęli oczyśćiać pierwsze
go dniá mieśiąca pierwszego: á
ośinćgo dniá tegoż mieśiąca weszli
do śieni kościoła Pańskiego, y wy
czyścili kośćioł przez ośm dni, á
szesnastego dniá tegoż miesiąca do
konali co byli poczęli.
18. Weszli též do królá Ezechia
sza, y rzćkli mu: Poświęćiliśmy
wszytek dóm Pański, y ołtarz ca
łopalenia, y naczynia iego, y stół
pokladny ze wszytkim naczyniem
iego :
19. Y wszytek sprzęt kośćielny,
który był splugawił król Acház w
królestwie swym, potym iáko wy
stąpił : á oto wyłożone są wsylkié
rzeczy przed ołtarzem Pańskim.
20. Y wstawszy ráno król Eze
chiasz, skupił wszystkie książęta
miástá, y szedł do domu Pańskiego:
21. Y ofiarowali społu byków
śiedm , y báránów śiedm , iagniąt
śiedm, y kozłów śiedm zá grzech,
zá królestwo, zá świątnice, zá Ju
dę : y rzekł kapłanóm synóm Aaronowym , áby ofiarowali ná ołtarzu
Pańskim.
22. Zabili tedy byki, á kapłani
wźięli krew, y wylali ią ná ołtarz:
zabili też hárány, y krew ich ná
ołtarz wylali : y ofiarowali iagniętá, y kréw ná ołtarz wylali.
25. Przywiedli kozły zá grzech,
przed królem y przed -wszytkim
mnóstwem , y włożyli ręce swé ná
nie.
24* Y ofiarowali ie káplani , á
krwią ich kropili przed ołtarzem ná
oczyśćienie wszytkiégo ludu Izra
elskiego : bo zá wszytkiégo Izraela
roskazał był król áby całopalenie
było , y zá grzech.
25. Postanowił též Lewity w do
mu Pańskim, z cymbały, y árfárni,
y cytrami, według rozrządzenia Da
widá królá y Gádá widzącego, y
Nátháná proroka : bo było Pańskie
roskazánié przez rękę proroków
iego.
26. Y stanęli Lewitowie dzierżąc
instrumenta Ďawidowé á kapłani z
trąby.
27. Y roskazał Ezechiasz áby ofia
rowali całopalenia ná ołtarzu : á
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gdy ofiarowano całopalenia, poczę
li śpiewać chwały Pánu, y trąbić
w trąby, y grać ná rozmaitych instrumenćićch , któré był Dawid
król Izraelski nagotował.
28. A gdy sie wszytko zgroma
dzenie kłaniało, śpiewacy y ći któ
rzy dźierżeli trąby, czynili swóy
urząd, aż sie dokończyło całopa
lenie.
29. A gdy sie skończyła ofiárá ,
schylił sie król y wszyscy którzy z
nim byli, y pokłon uczynili.
50. Y roskazał Ezechiasz y kśią—
želá Lewitom, áby chwalili Páná
mowy Dawidowémi, y Asáphá wi
dzącego: którzy go chwalili z wie
lkim weselem, y przyklęknąwszy
pokłonili sie :
51. A Ezechiasz to též przydał:
Napełniliście ręce swé Pánu: przy
stąpcie á ofiaruyćie ofiary y chwały
w domu Pańskim. A ták ofiarowa
ło wszytko mnostwo ofiary y chwa
ły y całopalenia sercem nabożriym.
32. A liczba całopalenia któré
ofiarowało mnostwo tá była: byków
śiedmdźieśiąt, báránów sto, iagniąt
dwieście.
53. Y poświęćili Pánu wołów
sześćset, á owiec trzy tyśiące.
34. Lecz kapłanów mało było, y
nie mogli nadążyć áby łupili skóry
całopalenia : dla tego y Lewitowie
braćia ich pomogli im aż sie spra
wa dokończyła , y kapłani sie po
święćili: bo Lewitowiełacnieyszym
obrzędem bywaią poświącani niżli
kapłani.
55. Było tedy cálopalénia bárzo
wiele, tłustośći zapokóynych, y ofiar
mokrych do całopalenia: y skoń
czyła sie służba domu Pańskiego.
36. Y weselił sie Ezechiasz y
wszytek lud dla tego że sie wyko
nała służba Pańska. Podobalo sie
bowiem żeby sie to 2 prędka stało.

ROZDZIAŁ XXX.
Ezechiasz rozesłał posły po wszem
Izraelu, wżywdiąc ich nd obchod
przestępu do Jeruzalem, który wy
konawszy obchodzili, d święcili tez
dniprzasnic przez czternaście dni, z
wielkim weselem,y z hoynemi ojidrdrni.

1.

Rozesłał

též Ezechiasz do
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wszytkiégo Izráelá y Judy: y pisał
listy do Ephráim, y doMánásse,
áby przyszli do domu Pańskiego do
Jeruzalem , y czynili Pháse Pánu
Bogu Izráelskiému.
2. Y nárádžiwszy sie królykśiążęta y wszytko zgromadzenie w Je
ruzalem , postanowili, żeby czynili
Pháse mieśiąca wtórégo.
3. Niemogli bowiém byli czynić
czasu swego, że kapłani, ile ich było
potrzeba, nie byli poświęceni, y lud
ieszcze nie był zgromadzony do Je
ruzalem.
4- Y podobała sie mowa królowi
y wszystkiemu mnóstwu.
5. Y postanowili, áby posłali nosły do wszystkiego Izraela, od Bersábee áž do Dán , áby przyszli y
czynili Pháse Pánu Bogu Izráel
skiému w Jeruzalem : bo ich wiele
nie czyniło było iáko zakonem roskazano iest.
6. Y bieżeli posłowie z listy z roskazánia królewskiego y książąt ie
go, do wszytkiégo Izraela y Judy,
wedle tego iáko był król roskazał,
opowiadając: Synowie Izraelscy na
wróćcie sie do Páná Bogá Abráhámowego y Izáákowégo y Izráelowego: y wróci sie do ostatków któ
ré uszły ręki króla Assyriyskiégo.
7. Nie bądźćie iáko oycowie wászy, y braćia , którzy odstąpili od
Páná Bogá oyców swoich, który ie
podał ná zatracenie, iáko sámi wi
dzi ćie.
8. Nie zatwardzayćie karków wa
szych, iáko oycowie wászy: dayćie
ręce Pánu, á przydźćiedo świątnice
iego, którą poświęcił ná wieki: Służćie Pánu Bógu oyców waszych, á
odwróći sie od was gniéw zapálczywośći iego.
9. Bo ieśli sie wy nawróćićie do
Páná: braćia wászy y synowie będą
mieć miłośierdźió u panów swoich,
którzy ie w niewolą pobrali, y wró
cą sie do téy źiemie: bo dobrotliwy
y milośierny iest Pan Bóg wász, y
nie odwróći oblicza swego od was,
ieśli sie do niego nawróćićie.
10. A ták posłowie bieżeli w skok
od miástá do miástá przez ziemię
Ephráim y Mánásse , áž do Zabulon: á oni sie násmiéwáU y szy
dzili z nich.
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u. Wszakże niektórzy meżowie z
Asér, y z Mánásse, y z Żalmlon
przestawając ná radzie, przyszli do
Jeruzalem.
12. A w Judzie stała sie ręka
Pańska, zęby im dała serce iedno ,
áby czynili wedle roskazánia króle
wskiego y książąt słowo Pańskie.
13. Y zebrało sie do Jeruzalem lu
dzi wiele, áby obchodzili święto
przasników mieśiąca wtórégo:
14. Y powstawszy pokaźili ołta
rze, któré były w Jeruzalem, y wszy
tkié, ná których palono kadzenie
bálwánóm wywróćiwszy, wrzucili
do potoka Cedron.
15. A ofiarowali Pháse czterna
stego dniá mieśiąca wtórégo, kapła
ni též y Lewitowie ná koniec poświęćiwszy sie ofiarowali całopa
lenia w domu Pańskim :
16. Y stanęli w swym porządku
według rozrządzenia y zakonu Moyzészá człowieka Bożego: á kapłani
hráli kréw ná wylewanie z ręku
Lewitów :
17. Przeto że wielka moc ludzi
nie była poświęcona : y dla tego
Lewitowie ofiarowali Pháse tym
którzy nie mogli przyśdź do tego ,
áby poświęceni byli Pánu.
18. Wielka též część z ludu z
Ephráim y z Mánásse, y z Issáchár,
y z Zábulon, która nie była poświę
cona, iadła Pháse , nie według tego
iáko opisano iest: y modlił sie zá
nie Ezechiasz, mówiąc : Tan dobry
będzie miłośćiw
19. Wszytkim, którzy we wszyt
kim sercu szukáia Páná Bogá oyców swoich: á niepoczyta im że
nie do końca są poświęceni.
20. Którego wysłuchał Pan , y
ubłagan iest ludowi.
21. Y obeszli synowie Izraelscy
którzy sie naleźli w Jeruzalem ,
święto przasników przez śiedm dni,
z weselem wielkim chwaląc Páná
ná każdy dzień : Lewitowie też y
kapłani ná instrumenčiéch , któré
ich urzędowi należały.
22. Ý mówił Ezechiasz do serca
wszytkich Lewitów którzy mieli
dobré rozumienie o Pánu : y iedli
przez śiedm dni święta, ofiarując
ofiary zapokoynych, y chwaląc Páná Bogá oyców swoich.
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23. Y upodobało sie wszytkiému
zgromadzeniu , áby świecili ieszcze
drugie śiedm dni : co też uczynili z
wielką radośćią.
24- Bo Ezechiasz król Judzki dał
był zgromadzeniu tyśiąc byków , y
śiedm tyśięcy owiec: á kśiążęta da
ły były ludowi tyśiąc byków, á
owiec dźieśięć tyśięcy : poświeciło
sie tedy kapłanów wielkie mnó
stwo.
25. Y rozweseliło sie wszytko
zgromádzenié Judzkie , ták kapła
nów y Lewitów, iáko y wszytkiégo
mnóstwa, któré było przyszło z
Izráelá : nowonáwróconych też źie
mie lzráelskiéy, y mieszkających
w Judzie.
26. Y stálo sie wielkie święto
w Jeruzalem, iákié ode dni Salomo
na syná Dawidowego królá Izrael
skiego w onym mieśćie nie było.
27. Y wstáli káplani y Lewito
wie błogosławiąc ludowi: y wysłuchan iest głos ich: y przyszła mo
dlitwa do mieszkania świętego nie
bieskiego.
ROZDZIAŁ

XXXI.

Lud bałwany, y lasy ich pokaźił,
Ezechiasz w porządku, kaplany, y Le
wity postanowił ku postugam, dzie
sięciny hoynie lud kapłanom, y Le
witom daie, Ezechiaszoivi sie szczęśnie wodzi na wszem.
1. A gdy sie to porządnie odpra
wiło, wyszedł wszystek Izrael, któ
ry sie naydował w mieśćiech Judz
kich, y połamali bałwany, y wyrą
bali gáie , y popsowáli wyżyny, y
ołtarze pokaźili, nie tylko ze wszy
tkiégo Judá, y Beniamin , ále y z
Ephráim též, y Mánásse , áž do
szczętu wywróćili : y wróćili sie
wszyscy synowie Izrael do ośiadłośći y miast swoich.
2. A Ezechiasz postanowił hufy
kapłanów y Lewitów, według roz
działów ich , każdego ná swym
własnym urzędzie, to iest* ták ka
płanów iáko y Lewitów do cało
palenia, y zapokoynych: áby służy
li, y wyznawali, y śpiewali w bra
mach obozu Pańskiego.
3. A powinność królewska była ,
żeby z własney maiętnośći iego ofia-
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rowáné bylo cálopalenié poránu záwżdy y w wieczór, w száhbáthy
též, y w pierwsze dni mieśiąców, y
w inné święta , iáko napisano w
zakonie iešt Moyzészowym.
4- Roskazał též ludowi mieszkáiącyh w Jeruzalem, áby dawali czę
ści kapłanom y Lewitom, áby mo
gli pilnować zakonu Pańskiego.
5. Co gdy sie rozgłośiło w uszu
pospólstwa, synowie Izraelscy ofia
rowali bárzo wiele pierwoćin zbo
ża , wina , y oliwy, miodu též, y
wszytkiégo, co rodzi źiemia,dźieśięćiny ofiarowali.
6. Ale y synowie Izrael y Judá ,
którzy mieszkali w mieśćiech Ju
dzkich, ofiarowali dźieśięćiny wrołów
y owiec, y dźieśięćiny świętych któ
ré byli poślubili Pánu Bogu swe
mu: á zniozszy to wszytko, náczynili stogów bárzo wiele.
7. Miesiąca trzećiego poczęli za
kładać fundamenty stogów, á do
kończyli ich. miesiąca siódmego.
8. A gdy weszli Ezechiasz y ksią
żęta iego, oglądali stogi, y błogosła
wili Pánu y ludowi Izrael.
9. Y spytał Ezechiasz kapłanów y
Lewitów, czemuby ták leżały stogi ?
10. Odpowiedźiał mu Azáriasz
kapłan pierwszy z pokolenia Sádok, mówiąc: Odtąd iáko poczęły
bydź ofiarowane pierwociny w do
mu Pańskim, iedliśmy, y byliśmy
nasyceni : y zostało bárzo wiele ,
przeto iż błogosławił Pan ludowi
swemu : á ostatków to mnostwo
iest któré widzisz.
11. Roskazał tedy Ezechiasz, áby
sprawiono szpichlérze w domu Pań
skim. Któré gdy sprawiono ,
12. Wnieśionotak pierwoćiny iá
ko y dziesięciny, y cokolwiek byli
poślubili, wiernie. A nád oněmi rze
czami był przełożony Choneniasz
Lewit, y Semei brát iego ,wtóry,
13. Po którym Jáhiel, y Azáriasz,
y Nábáth, y Ásáél, y Jerimoth, Jozábád též, yEliel, y Jesmáchiasz,
y Mahát, y Bánaiasz, urzędnicy
pod ręką Choneniaszá, y Semeiá,
brátá iego, z roskazánia Ezechiasza
królá, y Azáriasza nawyžszégo ka
płana domu Bożego, dp których
wszytko, należało.
14- Kóré lepak syn Jemná Lewit
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y odźwierny wschodniéy bramy nád
témi rzeczami był przełożony, któ
ré dobrowolnie ofiarowano Pánu, y
nád pierwoćinami, y nád poświęconérni do świętego świętych.
15. A pod pieczą iego, Edem y
Beniamin, Jesue y Semeiasz, Amáriasz też, y Secheniasz w mieśćiech
kapłańskich, áby wiernie rozdawa
li bráóiéy swoiéy części mnieyszyin, y większym.
16. Wyiąwszy męzczyzny we
trzech lećiech y wyžszéy, wszytkini
którzy wchodźili do kośćioła Pań
skiego, y czego iedno było potrzeba
ná każdy dźień w służbie, y w za
chowaniu według rozdźiałów ich.
17. Kapłanów według domów, á
Lewitów ode dwudźiestego roku y
wyžszéy według rzędów y ufców,
18. «Y wszystkiemu ich mnóstwu^
ták żonam iáko y dźiecióm ich ,
oboiéy płći, obrok wiernie dawano
z tego, co było poświęcono.
19. Ale y synów Aaronowych po
rolách y przedmieśćiach miástá każ
dego byli rozłożeni mężowie, którzyby rozdawali dźiały wszytkiéy
płći męskiśy z kapłanów y Lewitów*
20. Uczynił tedy Ezechiasz wszy-i
stko cośmy powiedźieli po wszy
tki m Judźie: y czynił to co było
dobrego y prawego y prawdźiwego
przed Pánem Bogiem swoim,
21. We wszytkiéy sprawie posłu
gi domu Pańskiego według zakonu
y ceremoniy chcąc szukać Bogá
swego ze wszytkiégo sercá swego
y uczynił, y powodźiło mu sie.

ROZDZIAŁ XXXII.
Senna cherib król gdy obieg/ miasto
Jeruzalem, Ezechiasz król lud swoy
upomina, aby mocnie uffał Panu
Bogu, nic sie nie strachdiąc pogró
żek nieprzyi aćielskich. .A gdy Eze
chiasz z Izdiaszem prorokiem Pand
Bogd proszą, Anioł Boly rozpędził
woysko Senna cherib owe, y samego
synowie zabili, Ezechiasz, szczę
ściem unićśiony , Pand rozgniewał,
chorował, umarł, ndmidstkiem syn
zły Mdndsses.
1. Po czym, y po tákowéy prawdźie , przyćiągnał Sennácherib
król Assyriyski, y wtargnąwszy w
3o
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Judę obiegł miasta obronne, chcąc
ich dobyć.
2. Co widząc Ezechiasz ,* to iest,
iż przyćiągnął Sennácherib , á iż
wszytka moc woyny obróćiła sie
ná Jeruzalem,
3. Naradziwszy sie z kśiażęly yz
mężami mocnymi, áby zatkali po
czątki źrzódeł, któré były zá mia
stem, á gdy sie to wszytkich zdanie
postanowiło ,
4- Zebrał wielki lud, y zatkali
wszytkié źrzódła y strugę, która
płynęła w pośrzodku źiemie , mó
wiąc: Aby nie przyszli królowie
Assyriycy, y nie nalezli dostatku
wody.
5. Pobudował też z pilnośćią czy
niąc wszytek inur który był obalo
ny, y wieże wywiódł ná wierzchu ,
y zewnątrz drugi mur , y naprawił
Mello w mieśćie Dawidowym, y násprawiał wszelakiego oręża y tarcźy:
6. Y postanowił betinány waleczników w woysku, y zezwał wszy
tkich ná plac bramy mieyskiéy,
y mówił do serca ich, mówiąc :
7. Mężnie czyńćie á zmacniayćie
sie: niebóyćie sie, áni sie lękayćie
królá Assyriyskiego , áni wszytki
égo mnóstwa któré z nim iest: ho
daleko więcey ich z námi iest niżli
z nim.
8 Z nim bowiem iest ramię ćielesné: z námi Pan Bóg nász, który
iest pomocnikiem naszym, y walczy
zá nas. Y zmocnil sie lud takimi
słowy Ezechiasza królá Judzkiego.
9. Co gdy sie stało, posłał Senná
cherib król Assyriyski służebniki
swé do Jeruzalem (bo sam ze wszy
tkim woyskiem leżał pod Láchis,)
do Ezechiasza króla Judzkiego, y
do wszytkiégo ludu , który był w
mieśćie, mówiąc:
10. To mówi Sennácherib król
Assyriyski: W kim máiac ufánié
śiedźićie oblężeni w Jeruzalem?
11. lzali was nie zwodźi Eze
chiasz , áby was pomorzył głodem
y pragnieniem, twierdząc , iż Pan
Bóg wász w)bawi was z ręki kró
lá Assyriyskiego ?
12. Aza nie ten iest Ezechiasz ,
który popsował wyżyny iego y ołta
rze, y przykazał Judzie y Jeruzalem,
mówiąc : Przed iednym ołtarzem
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będźiećie sie kłaniać , y ná nim ká
dzenié palić będziecie?
13. Azaż nie wiećie com ia uczy
nił, y oycowie moi, wszytkim na
rodom źiemskim? Izali przemogli
bogowie narodów y wszytkich źieiń
wybaw ić źiemie swoię z ręki moiéy?
14. Który iest ze wszytkich bo
gów narodów, któré zwoiowáli oy
cowie moi, coby był mógł wyrwać
lud swóy z reki moiéy, áby też was
Bóg wász mógł wyrwać z ręki téy?
15. Niech was tedy nie zwodźi
Ezechiasz , áni próżną namową
niech nie oszukiwa, áni mu wiérzćie. Bo ieśli żaden Bóg wszytkich.
narodów y królestw nie mógł wy
bawić ludu swego z ręki moiéy, y
y z ręki oyców moich, pogotowiu
áni Bóg wász będźie was mógł wy
rwać z ręki moiéy.
16. Ale y wiele innych rzeczy
mówili służebnicy iego przećiw Pá
nu Bogu , y przećiw Ezechiaszowi
słudze iego.
17. Napisał też listy pełne bluźnierstwą przećiw Pánu Bogu Izrael
skiemu, y mówił przećiwko niemu:
lako bogowie inych narodów niemógli wybawić ludu’swego z ręki
inoiéy: ták y Bóg Ezechiaszów nie
będźie mógł wyrwać ludu swego z
ręki téy.
18. Nád to ieszcze y głosem wiel
kim językiem Żydowskim nf. lud
który siedział ná murzéch Jerozo
limskich wrzeszczał, ábyie prze
straszył , y miásto wźiął.
19. Y mówił przećiw Bogu Je
ruzalem , iáko przećiw bogom na
rodów ziemskich , roboćie rąk lu
dzkich.
20. Modlili sie tedy Ezechiasz
król y Izáiasz syn Amos prorok,
przećiw temu bluźnierstwu, y krzy
czeli aż do niebá.
21. Y posiał Pan Anyoła , który
pobił wszelkiego męża mocnego y
waleczniká y hetmana woyská kró
lá Assyriyskiego : Y wróćił sie ze
sroinotą do źiemie swoiéy. A gdy
wszedł do domu Bogá swego, syno
wie którzy wyszli byli z żywota ie
go, zabili go mieczem.
22. Y wrybawił Pán Ezechiasza y
obywatele Jerozolimskie z ręki Sennacherib królá Assyriyskiego , y z
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ręki wszytkich, y dał im odpoczy
nek w około.
23. Wiele tez przynosili obiaty y
ofiáry Tánu do Jeruzalem, y dary
Ezechiaszowi królowi Judzkiemu:
który wywyższón był potym przedewszylkiini narody.
24- W oné dni rozmemógł sie
Ezechiasz áž ná śmierć, y módlił
sie Tánu, y wysłuchał go, á dał mu
znák.
2.5. Ale nie wedle dobrodźieystw,
któré był wziął, oddał: bo sie wy
niosło serce iego, y stał sie gniew
przeciwko iemu, y przećiw Judzie
y Jeruzalem.
26. Y upokorzył sie"potym dlate
go že sie było-wyniosło serce iego,
ták sam, iáko y obywátele Jerozo
limscy: y przetóž nie przyszedł ná
nie gniew Tański zá dni Ezechiaszowych.
27. A Ezechiasz był bogaty, y
bárzo zawołany, y zebrał sobie bá
rzo wiele skarbów, srébrá y złota,
y kamienia drogiego, rzeczy won
nych, y oręża wszelakiego, y na
czynia kosztownego.
28. Komory též zboża, winá y
oliwy, y zloby ná wszelakie bydlę
ta, y obory dla bydła.
29. Y miástá sobie pobudował:
bo miał trzody owiec y bydła nie
zliczone , dla tego že mu był dał
Pan maiętność bárzo wielką.
30. Tenći iest Ezechiasz , który
zatkał wyższe źrzódło wód Gihon, á
odwróćił ie dołem ná zachód słońca
miástá Dawidowego: we wszytkich
sprawach swoich czynił szczęśliwie
co chćiał.
31. Wszákóž w poselstwie ksią
żąt Babilońskich, którzy byli po
sláni do niego, áby go pytali o cud,
który sie był stał ná źiemi, opuśćił go Bóg áby był kuszon, ážeby
sie okazało wszytko, co było w se
rcu iego.
52. A ostatek mów Ezechiaszowych, y miłośierdźia iego, napisa
ne są w widzeniu Izáiaszá syná
Amos proroka, y w księgach kró
lów Judskich y Izraelskich.
35. Y zasnuł Ezechiasz z oycy
swerni, y pogrzebli go nád groby
synów Dawidowych, y czynił mu
pogrzeb wszytek Judá y wszyscy
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obywátele Jeruzalem, á Mánásses
syn iego królował miásto niego.

ROZDZIAŁ XXXIII.
IJldndsses prze złośći sivé wźietw
niewolą do Babilonu, gdźie gdy sie
ku Bogu udał, przywrocon był nd
królestwo, y był prawym chwalcą Pa
nd Bogd Izraelskiego, po nim był zły
Amon syn iego, a gdy tego zabito,
nastał bogoboyny Joziasz.
1. Dwadźieśćia lat miał Mánás
ses, gdy królować począł, á piećdźieśiąt y pięć lat królował w Je
ruzalem.
2. A czynił złość przed Pánem
według obrzydłośći pogánów, któré
był Pan wywróćił przed syny Izrael
skimi :
5. Y obróciwszy sie pobudował
wyžyny, któré był obalił Ezechiasz
oćiec iego: y zbudował ołtarze Báálim y náczynii gáiów, y kłaniał sie
wszytkiémn woysku niebieskiemu,
y służył mu.
4- Zbudował též ołtarze w domu
Tańskim, o którym powiedźiał Tan:
w Jeruzalem bedźie imię moie ná
wieki.
5. A zbudował ie wszytkiému
woysku niebieskiemu we dwu śieniách domu Tańskiego.
6. Y przewodźił syny swé przez
ogień w dolinie Benennów : przystrzegał snów, bawił sie wieszczbą,
czarnokśięskiin naukam służył ,
miał przy sobie czarnokśięzniki y
czarówniki : y wiele złego pobroił
przed Tanem, áby go drażnił.
7. Tostanowił též bálwáná ryte
go, y litego w domu Božym, o któ
rym Bóg mówił do Dawidá , y do
Salomona syná iego, mówiąc: W
tym domu y w Jeruzalem, którem
obrał ze wszystkich pokolení Izrael
skich, położę imię moie ná wieki.
8. Á nie dopuszczę ruszyć sie no
dze Izraela, z źiemie którąm dał
oycóm ich: wszakże ták, ieśli prze
strzegać będą y czynić com im ro
skazał , y wszytek zakon y cere
monie y sądy, przez rękę Moyzészowę.
9. Mánásses tedy zwiódł Judę y
obywátele Jeruzalem , że czynili
złość nád wszytkié narody, któré
3o*
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był Pan wywrócił od oblicza synów
Izrael.
10. Y mówił Pan do niego y do
ludu iego, ále dbać niechćieli.
11. Przetóż nawiódł ná niéhetirfány woyská królá Assyriyskiégo : y
poymáli Mánásse y związanego łań
cuchami y pętami , zawiedli do
Babilonu.
12. Który gdy był uciśniony, mod
lił sie Pánu Bogu swemu, y czynił
pokutę bárzo przed Bogiem oyców
swoich.
13. Y prosił go, y modlił sie pil
nie: y wysłuchał modlitwę iego , y
irzywróćił go do Jeruzalem ná króestwo iego: y poznał Mánásses iż
Pan sam iest Bogiem.
14- Potym zmurował mur przed
miastem Dawidowym ná zachód
słońca Gibon w dolinie, od weszćia
rybnéy bramy w około aż do Ophel,
y podniósł go bárzo: y postanowił
hetmány woyská, we wszytkich
miastach obronnych Judá:
15. Y zniósł bogi cudze , y bałwáná z domu Pańskiego y w Jeru
zalem , y wyrzucił wszytkié przed
miasto.
16. Zátym naprawił ołtarz Páfiski , ofiarował ofiáry, y zapokoyné,
y chwałę: y roskazał Judzie áby
służył Pánu Bogu Izraelskiemu.
17. A wszakóż ieszczelud ofiaro
wał ná wyżynach Pánu Bogu swe
mu.
18. A ostatek spraw Mánásse , y
modlitwa iego do Bogá swego, sło
wa též widzących którzy mówili
do niego w imię Páná Bogá Izra
elskiego , zámikáia sie w mowach
królów Izraelskich.
19. Modlitwa też iego , y wysłu
chanie^ wszytkié grzechy y wzgar
da, mieyscá též ná których zbudo
wał wyżyny, y poczynił gáie y słu
py, przed tym niżli pokutę czynił,
nápisáné są w mowach Hoża.
20 Zasnął tedy Mánásses z oycy
swémi , y pogrzebli go w domu
swoim: y królował Amon syn iego
miasto niego.
21. Dwadźieśćia y dwie lećie miał
Amon gdy począł królować, á dwie
lećie królował w Jeruzalem.
22. Y czynił złe przed oczyma
Tańskimi, iáko był uczynił Mánás-
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ses oćiec iego : y wszytkim bálwánóm, których był naczyuił Mánás
ses, ofiarował y służył.
20. Y nie wstydził sie oblicza
Pańskiego, iáko sie wstydał Mánás
ses oćiec iego: y daleko więcćy
zgrzeszył.
24. A sprzyśiągszy sie przećiw iemu słudzy iego , zabili go w iego
domu.
25. A ostatek mnóstwa ludu po
biwszy té którzy byli Amoná zabi
li , postanowił królem Joziaszá sy
ná iego miasto niego.

ROZDZIAŁ XXXIV.
Joziasz król cnotliwy, bałwany
kaził do szczedu, oprdwował kośćiofd Hożego, ndleźiono zakon Ho
ży w kościele, czytali gi, y uczyni
li urnowe z Panem Bogiem.

1. Ośm lat miał Joziasz, gdy
królować począł, á trzydzieści y
ieden rok królował w Jeruzalem.
2. Y czynił co było dobrégo przed
oczyma Pańskimi , y chodził dro
gami Dawřdá oycá swego, nie ustę
pował áni ná práwo áni ná lewo,
3. A ośmćgo roku królestwá swe
go, będąc ieszcze dziecięciem, począł
szukać Bogá oycá swego Dawida :
á we dwunastym roku iáko był po
czął królować, oczyśćił Judę y Je
ruzalem od wyżyn, y gáiów, y bał
wanów y ryćin.
4- Y pokazili przed nim ołtarze
Báálimž y potłukli bálwány któré
ná nich postawione były: gáie též
y ryćiny wyrąbał y pokruszył: á po
grohiéch onych którzy im zwykli
byli ofiarować sztuki rozmiotał.
5. Nád to y kośći kapłanów popa
lił ná ołtarzach bałwańskich, y
oczyśćił Judę y Jeruzalem.
6. Ale y w mieśćiech Mánásse, y
Ephráim, y Syineon, áž do Nephtáli
wszytko powywracał.
7. A rozwaliwszy ołtarze, y gáie,
y ryćiny w kęsy pokruszywszy, y
wszytkié zbory zhórzywszy, ze
wszytkiéy źieini Izráelskiéy, wrócił
sie do Jeruzalem.
8. Ośmnastego tedy roku króle
stwá swego, oczyśćiwszy iużźiemię,
y kościół Pański, posłał Sáphán syuá Ezeliaszowégo, Máásiaszá prze*
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łożonego miástá , y Joba syná Joáchaz kanclerza áby oprawili dóm
Páná Bogá swego.
9. Którzy przyszli do Helćiasza
káplaná wielkiego : á wziąwszy od
niego pieniądze , któré były wnie
sione do domu Pańskiego , y któré
byli zebrali Lewitowie y odźwierni
z Mánásse , y z Ephráiin, y wszy
tki eh ostatków Izraela , od wszy
tkiégo též Judy y Beniamin, y obywátelow Jeruzalem ,
jo. Podali w ręce tych którzy by
li nád robolniki w domu Pańskim ,
áby kościół nápráwowáli, y co bylo
wątłego popráwowáli.
11. A oni ie dáli rzemieślnikóm ,
y murarzóm, áby nakupili kámieniá
z kamiennych gór, y drzewá ná
spaiánié budowania , y ná piętra
domów, któré byli popsowáli kró
lowie Judzcy.
12. Którzy wiernie wszytko spra
wowali. A nád robotnikami byli
przełożonymi , Jáháth y Abdiás z
synów Merári, Zachariasz y Mosollám z synów Káath , którzy przy
naglali roboćie: wszyscy Lewitowie
uinieiący grać ná instrumentach
muzyckich.
13. A nád témi którzy ná rozmai
te potrzeby brzemiona nosili, byli
pisarze y mistrzowie z Lewitów
odźwierni.
14. A gdy wynosili pieniądze któ
ré były wniesione do kośćioła Pań
skiego, nalazł Helciasz kapłan księ
gi zakonu Pańskiego przez rękę
Moyzészá.
15. Y rzćkł do Sáphán pisárzá;
Nalazłem księgi zakonu w domu
Pańskim: y dał mu ie.
16. A on wniósł księgi do królá,
y powiedźiał mu mówiąc: Wszytko
coś poruczył w rękę sług twoich ,
oto sie wykonywra.
17. Srebro, któré sie nalazło w do
mu Pańskim, zlali: y dané iest prze
łożonym nád rzemieślniki , y ro
zmaite roboty czyniącymi.
18. Nád to dał mi Helciasz kapłan
té księgi. Któré gdy czytał przy
obecnośći królewskiéy,
19. A on usłyszał słowa zakonu,
rozdarł száty swé:
20. Y roskazał Helciaszowi , y
Ahikám synowi Sáphán, y Abdon
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synowi Míchá, Sáphán též pisarzo
wi, y Asáászowi słudze króle
wskiemu, mówiąc:
21. ldźćie, á módlćie sie Pánu zá
mię, y zá ostatek Izrael, y Judá, dla
wszytkich mów tych kśiag, któré
naleźiono: bo wielka zapalczywość
Tańska kropi ná nas, przeto iż oy
cowie nászy nie strzegli słów Pań
skich, áby czynili wszytko co iest
napisano w tych księgach.
22. Szedł tedy Helciasz, y ći którzy
wespół od królá byli posláni, do
Oldy prorokiniéy, żony Sellum, sy
ná Thekuáth, syná llásrá stróża
szat: która mieszkała w Jeruzalem
ná wtórey: y mówili do niéy słowa
któreśmy wyższey powiedźieli.
23. A oná im odpowiedźiała: To
mówi Pan Bóg Izraelski: Powiedzćie
mężowi, który was do mnie posłał:
24. To mówi Pan: Oto ia przy
wiodę złe ná to mieysce, y ná obywátele iego, y wszytkié przeklęctwa
któré są nápisáné w księgach tych,
któré czytali przed królem Judskirn.
25. Iż mię opuśćili, y ofiarowali
Bogom cudzym, áby mnie poruszyli
ku gniewowi we wszytkich uczyn
kach rąk swoich: przełóż będźie
kropiła zapalczywość moiá ná to
mieysce, y nie bedźie ugaszona.
26. A królowi Judzkiemu, który
was posłał prosić Páná, ták powiédzćie: To mówi Pan Bóg Izraelski:
Tonieważeś słóchał słów kśiąg,
27. Y zmiękczyło sie serce twoie,
y upokorzyłeś sie przed oczyma Bo
gá, dla tego, co rzeczono iest prze
ćiw mieyscu temu, y obywatelom
Jerozolimskim, y zawstydźiwszy sie
oblicza mego, rozdarłeś száty swé,
y płakałeś przedemną: iam též wy
słuchał ćiebie, mówi Pan.
28. Już ćię bowiem zbiórę do oy
ców twoich, á będźiesz wnieśion do
grobu twego w pokoiu: y nie ogłądaią oczy twoie wszytko zlé, któré
ia przywiodę ná to mieysce, y ná
obywatele iego. Odnieśli tedy kró
lowi wszytko co mówiła.
29. A on zebrawszy -vyszytkié
stárszé Judy y Jeruzalem,
30. Szedł do domu Pańskiego, y
pospołu wszyscy mężowie Judá y
obywatele Jerozolimscy, kapłani y
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Lewitowie, y wszytek lud od namnieyszégo áž donawiekszégo. Któ
rzy gdy słuchali w domu Pańskim,
czytał król wszytkié słowa ksiąg.
01. A stoiąc ná swéy stolicy, uczy
nił przymierze przed Tanem, zęby
chodził zá nim, y strzegł przykaza
nia, y świadectw, y usprawiedliwie
nia iego, ze wszytkiégo sercá swe
go, y ze wszytkiéy dusze swéy, y
czynił conápisano wkśięgach onych,
któré czytał.
3ž. Poprzysiągł też o to, wszytkié
którzy sie naleźli w Jeruzalem, y
w Beniamin: y uczynili obywátele
Jerozolimscy według przymierza
Páná Bogá oyców swoich.
33. Zniósł tedy Joziasz wszytkié
obrzydłośći ze wszytkich krain sy
nów Izraelskich: y sprawił, że
wszytcy,którzy byli zostali w Izrael,
służyli Panu Bogu sw'einu Po wszy
tkié dni iego nie odstąpili od Páná
Bogá oycow swoich.

ROZDZIAŁ XXXV.
Joziasz Przestępu święto, a po nim
Praśnie z wielką hoynośćią obchodzi,
potym chcąc nd króla jJegyptskićgo
walczyć, raniony burzo z wielkim
wszech smutkiem umarł.
1. Y uczynił Joziasz w Jeruzalem
Pháse Panu, któré ofiarowano cztérnastego dniá księżyca pierwszego.
2. Y postanowił kaplany ná ich
urzędźiech, y napominał ie áby słu
żyli -w domu Pańskim.
3. Lewitóm też, przez których
naukę wszystek Izrael poświącał sie
Tánu, mówił: Postawcie skrzynię
w świątnicy. kośćioła , który zbu
dował Salomon syn Dawidów, król
Izraelski: bo iéy iuż więcey nośić
nie będźiećie: ále teraz służcie Pánu
Bogu waszemu, y ludowi iego Izra
elskiemu.
4- A nagotuyćie. sie według do
mów y rodzáiów wászy-ch w ro
zdziałach każdego,' iáko roskazał
Dawid król Izraelski, y opisał Sa
lomon syn iego.
5. A służćie w świątnicy, według
domów y ufców Lewitckich,
6. A poświećiwszy sie, ofiaruyćie
Thá se: przygotuyćie też braćią wa
sze, áby mogli czynić według słowa,

któré mówił Tan przez rękę Moyzészá.
7. Nád to dał Joziasz wszytkiému
ludowi, który sie tám był nálazl ná
święto Pháse, baranków y koźląt z
trzód, y innégo drobu trzy dźieśći ty
śięcy, wołów też trzy tyśiące, to
wszytko z maiętnośći królewskiéy.
8. Kśiążęta též iego co dobrowol
nie szlubili byli, ofiarowali ták lu •
dowi, iáko kapłanom y Lewitóm. A
llelciasz y Zachariasz y Jáhiel prze
łożeni domu Bożego, dáli kapłanom
ná czynienie .Pháse, drobu iednégo
z drugim dwá ty śiąca y sześćset, y
wołów trzysta.
g. A Choneniasz, y Semeiasz, Náthánáel též braćia iego, y Házábiasy
Jebiel y Jozábát kśiążęta Lewitów,
dáli drugim Lewitóm ná święcenie
riiáse pięć tyśięcy drobu, á wołów
pięćset.
10. Y zgotowała sie posługa, y
,stanęli kapłani ná urzędzie swoim:
Lewitowie též w ufcách, według
roskázánia królewskiego.
11. Y ofiarowano Pháse: y kropi
li káplani kréw rękami swymi, á
Lewitowie darli skóry całopalenia:
12. Y oddzielili ie áby dáli według
domów y fámiliy każdego, y áby by
ły ofiárowáné Pánu iáko napisano
w kśięgach Moyzészowych: y z wo
ły též tákiéž uczy nili.
13. Y piekli Pháse u ognia, wedle
tego iáko w zakonie napisano : á
ofiáry zapokoyné warzyli w kotléch, y w panwiách, y w gárcách,
y rozdali spieszno, wszytkiému po
spólstwu :
14- A sobie y kapłanom potym go
towali: bo káplani około ofiar całopalonych y około tłustośći byli za
bawieni aż do nocy: przetóż Lewi
towie sobie y káplanóm synóm Aaronowym ná ostatku gotowali.
15. A śpiewacy synowi Asáph
stali w swoim rzędzie, według roskazánia Dawidá, y Asáph, y He
mán, y Idithun proroków króle
wskich: á oddźiewierni u każdych
wrót pilnowali, ták iż y namniéy
nie odstąpili od posługi: przetoż bra
cia ich Lewitowie gotowali im po
karmy.
16. Wszytka'tedy służba Pańska
porządnie wykonálá sie dniá onégo,
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áby czynili Fhase, y ofiarowali ca ostateczne, napisane sąwkśięgaeh
łopalenia ná ołtarzu Pańskim, we królów Judzkich y Izraelskich.
dług roskazánia królá Joziaszá.
17. Y uczynili synowie Izraelscy,
ROZDZIAŁ XXXVI.
którzy sie táin nalezli, Pháse czásu
Jodchdzd króld złozył z królestwd
onégo, y święto przasników, przez król Aegyptski, y wziął go z sobą do
śiedm dni.
Aegyptu, d bratu wsadził Joachima,
18. Nie bylo Tháse temu podobné tego król Chdldeyski wziął do Babi
w lzráelu ode dni Samuela proroka: lonu, y z sprzętem kośćielnym, nd ie
ále áni żaden ze wszech klólów 1- go mieyscu Sedecyaszd posadził złe
zráelskich nie uczynił Phase iáko go, który chotic sie wybić AssyriyJoziasz, kapłanóm y Lewitóm, y czykom, uczynił, ze kośćioł y miasto
wszystkiemu Judzie y Izraelowi, zapalono, samego z ludem w niewo
który sie był nalazł, y mieszkają lą wzięto do Bdbiloniey, dz potym zd
cym w Jeruzalem.
dozwoleniem króld Cyrusd wypu
• ig. Ośmnastego roku królestwa szczony.
Joziaszowégo obchodzono to Phá
se.
1. Wziął tedy lud źiemie Joáchá20. Totym gdy naprawił Joziasz zá syná Joziaszowégo , y postano
kościół, przyciągnął Nechao król wił królem miásto oycá iego w Je
Aegyptski ná Chárkámis nád Eu- ruzalem.
phratesem , y wyciągnął przećiwko
2. Dwadźieśćia y trzy látá było Joieinu Joziasz.
ácházowi gdy królować począł, á
21. Ale on posławszy do niego trzy mieśiące królował w Jeruzalem.
posły swe, rzekł: Co mnie y tobie
5. A złożył go król Aegyptski
iest królu Judzki? nie przećiw tobie przyiáchawszy do Jeruzalem, y za
dziś ćiągnę, ále walczę przećiwko łożył winę ná źiemię sto talentów
innemu domowi, do którego mi Bóg srebrá, y talent złota.
co rychléy iachác kazał: przestań
4- Y postanowił miasto niego kró
czynić przećiw Bogu, który zemną lem Eliakimá brátá iego nád Juda y
Jeruzalem: y odmienił imię iego Joáiest, by ćie n.’e zabił.
22. Niechciał Joziasz wrócić sie, kim, á sámégo Joácházá wźiął z
ále nagotował przećiw ieinu bitwę, sobą, y zawiódł do Aegyptu.
áni przestał ná mowach Necháo z
5. Pięć á dwadźieśćia lat miał Joust bożych: ále ciągnął áby sie po ákim gdy królować począł, á jede
tkał ná polu Mágeddo.
naście lat królował w Jeruzalem: y
23. Y tamże raniony od strzelców, czynił złość przed Pánem Bogiem
rzćkł służebnikom swoim: Wypro- swoi m.
wadźćie mi-ę z bitwy, bom iest bá
6. Przećiwko temu wyćiągnał Nárzo ránion.
buchodonozor król Cháldeyski , á
24. Którzy go przenieśli z wozu związawszy goláncuchámi, zawiódł
ná drugi wóż, który szedł zá nim do Babilonu.
o królewsku, y przywieźli go do
7. Do którego przeniósł y naczy
eruzálein, y umarł, y pogrzebion nia domu Pańskiego, y postawił ie
w grobie oyców swoich: y płakał we zborze swoim.
go wszytek lud Judzki y Jerozo
8. A ostatek słów Joákim, y oblimski.
rzydlośći iego, któré czynił, y co
25. A nawięcćy Jeremiasz, które sie w nim nálázlo , zamyka sie w
go wszyscy śpiewacy y śpiówaczki kśięgach królów Judzkich y Izra
aż y po dźiśieyszy dzień lamenty elskich. Y królował miasto niego
nád Joziaszem powtarzała: yiákoby Joáchin syn iego.
prawem weszło w lzráelu: Oto na
g. W ośrni lećićch był Joáchin
pisano w láinentáciách.
gdy począł królować, á trzy mie
26. A ostatek mów Joziaszowych, śiące y dźieśięć dni królował w
y miłośierdźia iego, któré są przyka Jeruzalem, á czynił zlé przed oczy
zane zakonem Pańskim,
ma Pańskimi.
27. Uczynki tóż iego y przednié y
10. A gdy rok wychodźił, posłał
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król Nábuchodonozor posly,którzy go
przywiedli do Babilonu, zabrawszy
záraz co nadrožszé naczynia domu
Pańskiego: A królem postanowił
Sedeciaszá stryiá iego, nád Juda y
nád Jeruzalem.
u. Dwadźieśćia lat y rok było
Sedeciąszowi gdy królować począł,
á iedenaśćie lat królował w Jeruza
lem.
12. Y czynił złość w oczách Pá
na Bogá swego, áni sie wstydził
oblicza Jeremiasza proroka mówią
cego do niego z ust Pańskich.
10. Odstąpił též od królá Nábuchodonozorá, który go był poprzy
siągł przez Bogá y zátwárdzil kárk
swóy y serce , áby sie niezawróćił
do Páná Bogá Izraelskiego.
14- Lecz y wszyscy książęta ka
płańskie, y lud wykróczyli niezbożnie, według wszytkich obrzydłośći
narodów , y splugáwili dom Pań
ski, który był sobie poświęćił w
Jeruzalem,
15. A Pan Bóg oyców ich posy
łał do nich przez rękę posłów swych
W nocy wstaiąc, y co dzień upomináiac: dla tego że folgowałJudowi y mieszkaniu swemu.
16. Ale oni szydzili z posłów
Bożych, y lekce sobie ważyli mo
wy iego, y nágrawáli proroki, aż
przyszła zapalczywośćPańskanalud
iego, y żadnego uleczenia nie było.
17. Abowiém przywiódł ná nie
królá Cháldeyskiégo, y pomordował
inłódźieńce ich mieczem w domu
świątaice swoióy; nie zlitował sie

PARALIPOMENON.
nád młodzieńcem, y panienką, y
starcem , áni nád zgrzybiałym na
wet: ále wszytkié podał w ręce
iego.
18. Y wszytko naczynie domu
Pańskiego ták większe iáko mnieyszé, y skarby kośćielne y króle
wskie, y książęce przeniósł do Ba
bilonu.
19. Spalili nieprzyiaćiele dom Bo
ży , y zburzyli mur Jerozolimski,
wszytkié wieże popalili, y coiedno
było kosztownego, obalili.
20. Ieśli kto był miecza uszedł,
zágnány do Babilonu służył królo
wi y synóm iego, áž roskazował
król Perski.
21. Y aż sie wypełniła mówá Tań
ska z ust Jeremiaszowych, y ażby
odświećiła ziemia szábbáthy swoie.
Bo przez wszytkié dni spustosze
nia święćiła szábbáth, áž sie doko
nalo śiedmźieśiąt lat.
22. A roku pierwszego Cyrusá
królá Perskiego, áby sie wypełniło
słowo Pańskie, któré był rzekł przez
ustá Jeremiaszowé , wzbudził Pan
ducha Cyrusá królá Perskiego: któ
ry kazał wołać po wszystkim króle
stwie swym, y przez pisjno, mó
wiąc:
23. Ták mówi Cyrus król Perski:
Wszytkié królestwa ziemskie dał
mi Pán Bóg niebieski: á ten mi
przykazał, abych mu zbudował dom
w Jeruzalem , które iest w Zydowstwie: kto z was iest we wszy
stkim ludu iego, niech Pan Bóg
iego z nim będźie, á niech idzie.
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ROZDZIAŁ I.
8. A Cyrus król Perski wyniósł ie
przez
ręce Aijthridátá synáGazabat,
Cyrus król wzruszony duchem Bo
żym, wypuścił lud Juciski z nićwo- Í odliczył ie Sássabasar kśiążęćiu
udzkiému.
ley, aby budowali kośćioł Panu Bogu
g. Y ta iest liczba ich: Czasz zło
w Jeruzalem, wroćiwszy im naczy
tych
trzydźieśći, czasz srebrnych ty
nie, któré był zabrał z kośćiotd Sdśiąc, nożów dwadźieśćia y dźiewięć:
lomonowćgo.
10. Kubków złotych trzydźieśći,
t
1. Roku pierwszego Cyrusá królá kubków srebrnych drugich cztérzy
Perskiego, áby sie wypełniło słowo stá y dźieśięć: inszego naczynia ty
Pińskie z ust Jeremiaszowych , śiąc.
wzbudźił Pan ducha Cyrusá królá
11. Wszytkiégo naczynia złotego
Perskiego: y puśćił głos po wszy- y srebrnego pięć tyśięcy y cztérzy
tkim królestwie swym, y ná piśmie, stá: wszytko wźiał Sassabasar z
rzekąc:
té mi, którzy wyszli z przeprowadze
2. To mówi Cyrus król Perski: nia Bábyloúskiégo do Jeruzálem.
wszytkié królestwa ziemskie dał mi
Pan Bóg niebieski, y ten mi roska
ROZDZIAŁ II.
zał ábych mu zbudował dóm w Je
Liczba synóiv Judskich, którzy
ruzalem, któré iest w Zydowstwie. wyszli z niéwoley mdiąc wodza Zo3. Kto iest między wámi ze wszy robdbéld do Jeruzalem, y darów na
tkiégo ludu iego? Niechay będzie z nowe budowanie kośćioła Bożego,
nim Pan Bóg iego. Niech idzie do zdanych.
Jeruzalem,któré iest w Zydowstwie,
á niech buduie dóm Páná Bogá
1. A synowie krainy ći są, którzy
Izraelskiego, fon ći iest Bóg) który wyszli z poiinánia, któré był prze
iest w Jeruzalem.
niósł Nábuchodonozor król Baby4- A wszyscy inni po wszytkich loński do Babylonu, y wróćili sie
mieyscách, gdziekolwiek mieszkáia, do Jeruzálem y Judy, każdy do miá
niech go podpomagáia mężowie z stá swégo.
2. Którzy przyszli z Zorobahelem,
mieyscá swego, srebrem y zlotém,
y maiętnośćią, y bydłem, oprócz co Jozue, Nehemiá, Sáráia, Ráhelaia,
dobrowolnie oíiáruia kośćiołowi Bo Márdochay, j^elsán, Mesphár, Begżemu, który iest w Jeruzalem.
way, Rehuin, Bááná. Poczet mężów
5. Y powstali przednieyszy z oy- ludu Izraelskiego:
ców, z Judy, y z Beniamin, y ka
3. Synów Pháros, dwá tyśiącasto
płani y Lewitowie, y wszelki któ śiedmdźieśiąt dwá.
rego Bóg ducha wzbudził, áby szli
4. Synów Sephátiá, trzysta śiedm
budować kośćiół Pański, który był dźieśiąt dwá.
w Jeruzalem.
5. Synów Areá, śiedmset śiedm
6. Y wszyscy którzy byli w oko dźieśiąt y pięć.
6. Synów Ťháhath Moab, synów
licy, yrspomogli ręce ich naczyniem
srebrnym y złotym, maiętnośćią y Jozue: Joáb, dwá tyáiacá ośmset
bydłem, sprzętem, oprócz tego co z dwanaśćie
dobréy woléy ofiarowali byli.
7. Synów Aelám, tyśiąc dwieście
7. Król též Cyrus wyniósł naczy pięćdźieśiąt cztérzey.
nia kośćioła Pańskiego, któré był
8. Synów Zethuá, dźiewięćset
pobrał Nábuchodonozor z Jeruza czterdźieśći pięć.
lem, y położył ie był we zborze Bogá
g. Synów Záchai, śiedmset sześćswego
dźieśiąt.
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10. Synów Báni, sześćset czter
dzieści dwá. '
11. Sy nów Bebái, sześćset dwa
dzieścia trzey.
12 Synów Azgád, tyśiąc dwieśćie
dwadźieśćia dwá.
13.Synów Adonikám, sześćset
sześćdźieśiat sześć.
4. Synów Begwái, dwá tyśiąca
piećdźieśiąt sześć.
15 Synów Adin, cztérzystá pięć
dziesiąt cztćrzey.
16. Synów Ather, którzy byli z
Ezechiasza, dziewięćdziesiąt ośm.
17. Synów Bezái, trzysta dwadzie
ścia trzey.
18. Synów Jorá, sto dwanaśćie.
19. Synów llásum, dwieśćie dwa
dźieśćia trzey.
20. Sy nów Gebbar, dźiewięćdźieśiat pięć.
21. Synów Bethlehem, sto dwa
dźieśćia trzey.
22. Mężów Netuphá, pięćdziesiąt
y sześć.
23. Mężów Anáthoth, sto dwádźieśćia.y ośm.
24. Synów Azmáweth, czterdzie
ści dwá.
25. Synów Káriáthiárim, Cephirá,
y Berotlr, śiedmset czterdzieści trzey.
26. Synów Rámáth, y Gabáá,
sześćset dwadźieśćia ieden.
27. Mężów Machina, sto dwadźie
śćia dwá.
28. Mężów Bethel, y Háy, dwie
śćie dwadźieśćia trzey.
29. Synów Nebo, piećdźieśiąt dwá.
30. Synów Megbis, sto piećdźieśiąt
sześć.
Si. Synów Aelám drugiego, tysiąc
dwieśćie piećdźieśiąt cztćrzey.
32. Synów Ilár, trzysta dwadźie
śćia.
35. Synów Lod Hádid, y Ono,
śiedmset dwadźieśćia pięć.
34. Synów Jericho, trzysta cztćrdźieśći pięć. .
55. Synów Senáá, trzy tysiące
sześćset trzydzieści.
56. Kapłanów: Synów Jádáiá w
domu
Jozue,
śiedmdźie..
t 1 dźiewiećset
c
śiąt trzey.
37. Synów Emmer, tysiąc pięć—
dźieśiąt dwá.
38. Synów’ Pheshur, tysiąc dwie
śćie cztćrdźieśći śiedm.

3g. Synów Harim tysiąc śiedmnaśćie.
40. Lewitów: Synów Jozue, y
Cedmihel, synów Odowiasza,śiedmdźieśiąt cztćrzey.
41. Śpiewaków: Synów Asáph,
sto dwadźieśćia ośm.
42. Synowie wrótnych: Synowie
Sellum, synowie Ater, synowie Telmon, synowie Akkub, synowie Hátita, synowie Sobái, wszytkich sto
trzydźieśći dźiewieć.
43. Náthineiczycy: Synowie Sihá,
synowie Hásuphá, synowie Tábbáoth,
44- Synowie Ceros, synowie Siáá,
synowie 1’hadon,
45. Synowde Lebáná, synowie Ha
ga ba, synowie Akkub,
46. Synowie H,ágab, synowie Semlai, synowie Hánan,
47. Synowie Gáddel, synowie Gáher, synowie fíááia,
48. Synowie Rasi n, synowie Nekodá, synowie Gázám,
4g. Synowie Azá, synowie Pháseá, synowie Besee,
50. Synowie Asená, synowie Munim, synowie Nephusim,
51. Synowie Bákbuk, synowie
Hákuphá, synowie Harhur,
52. Synowie Besluth, synowie
Máhidá, synowie Hársá,
53. Synowie Berkos, synowie Sisárá, synowie Themá,
54- Synowie Násiá, synowie Ha
ti phá,
55. Synowie sług Salomonowych,
synowie Sotái, sýnowie Sophereth,
synowie Phárudá,
56. Synowie Jálá, synowie Derkon, synowie Geddel,
57. Synowie Sáphátiá, synowie
Hatil, synowie Phochereth, którzy
byli z Asebáim, synowie Ami,
58. Wszytkich Náthineiczyków,
y synów sług Salomonowych, trzy
sta dźiewięcdźieśiąt dwá.
5g. A ći którzy wyszli z Tbelmálá, Thelhársá, Cherub, y Adon, y
Emer: y niemogli pokazać domów
oyców swoich, y naśienia swego,
ieśli z Izráelá byli.
Go. Synów Dálaia, synów Tobiá,
synów Nekodá, sześćset piećdźieśiąt
dwá.
61. A synów kapłańskich: Syno
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wie Hobiá, synowie Akkos, synowie
3. A ołtarz Boży postawili ná pod
Berzellái, który poiął z córek Ber stawkach iego, gdy ich narodowie
zellái (laláádczyká żonę, y prze okolicznych ziem odstraszali, y ofia
zwano go ich imieniem:
rowali ná nim całopalenie Tánu po
62. Ci szukali pisma rodu swego, ránu y w wieczór.
y nienaleźli, y wyrzuceni są z ka
4. Ý uczynili święto kuczek, iáko
płaństwa.
napisano iest, y całopalenie ná ka
63. Y rzekł im Athersátá, áby nie żdy dźień porządnie według przeka
iedli z świętego świętych, ażby po zania, robotę dniá w dźień iey.
wstał kapłan uczony y doskonały.
5. A potym całopalenie ustawi
64- Wszytko mnostwo iáko ieden czne, ták wr pierwsze dni mieśiąca,
czterdzieści dwá tyśiąca trzysta iáko y we wszytkić uroczyste święta
sześćdziesiąt:
Pańskie, któré były poświęcone, y
65. Oprócz sług ich y służebnic, we wszytkich, w których z chęći
których było śiedm tyśięcy trzysta był ofiarowany dar Pánu.
trzydźieśći śiedm: á między nimi
6. Od pierwszego dniá mieśiąca
śpiewaków y śpiewaczek dwieśćie. śiódmćgo poczęli ofiarować całopa
66. Koni ich śiedmset trzydźieśći lenie Pánu: á kościół Boży iesżcze
sześć: mułów ich, dwieście cztér-, nie był założony.
dźieśći pięć:
7. Y dáli pieniądze kamiennikom
67. Wielbłądów ich, cztérzystá y murárzóm: strawę też y pićić y
trzydźieśći pięć: osłów ich, sześć oliwę Sydończykóm y Tyriyczykóm,
tyśięcy śiedmset dwadźieśćia.
áby prowadźili drzewo cedrowe z
68. A z przednieyszych oyców, Libanu do morza Joppe wedle tego
gdy wchodźili do kośćioła Tańskiego iáko im był Cyrus król Perski przy
który iest w Jeruzalem, dobrowolnie kazał.
ofiarowali ná dom Boży, áby ji po
8. A roku wtórćgo przyszćia ich
stawili ná mieyscu iego.
do kościoła Bożego do Jeruzalem,
69. Według przemożenia swego mieśiąca wtórćgo, zaczęli Zorobabel
dáli nakład ná budowanie, złota syn Sálathiel y Jozue syn Josedek y
czerwonych złotych sześćdźieśiąt inni z bráciéy ich kapłani y Lewi
tyśięcy y tyśiąc, srébrá grzywien pięć towie, y wszyscy którzyby przyszli
tyśięcy, y sto szat kapłańskich.
z poymánia do Jeruzalem, y posta
70. Mieszkali tedy kapłani y Le nowili Lewity od dwudźiestu lat y
witowie, y z ludu, y śpiewacy, y wyższey, áby przynaglali roboćie
wrótni, y Náthineiczycy w mie- Páúskiéy.
g. Y stanął Jozue, v synowie iego,
śćiech swych, y wszytek Izrael w
y braćia iego Cedmihel, y synowie
mieśćićch swych.
iego, y synowie Judá, iáko maž ie
ROZDZIAŁ III.
den, áby przy pil owál i tych, którzy
Zszédszy sie lud do Jeruzalem, robili w kośćiele Bożym: synowie
zbudowali Panu ołtarz, y ojidrowdti Iłenadad, y synowie ich, y braćia
mu nd nim, kuczek śu.eto obchodzą, ich Lewitowie.
10. (idy tedy założyli murarze ko
iedni sie rudnią , drudzy płdczą.
ściół Pański, stanęli kapłani w ubie1. Y iuż był przyszedł mieśiac rze swoim, z trąbami: á Lewitowie
śiódiny, á synowie Izraelowi byli w synowie Asáph z cymbałami, áby
mieśćićch swoich: zgromadźił sie chwalili Bogá przez ręce Dawida
tedy wszytek lud iáko mąż ieden do królá Izraelskiego.
Jeruzalem.
11. Y śpiewali pieśni y wyznaw a
2. Y powstał Jozue syn Josedek, y nie Pánu : Iż dobry, iż ná wieki inibraćia iego kapłani, y Zorobabel syn łośierdźie iego nád Izraelem. Wszy
Sálathiel, y braćia iego, y zbudowali tek též lud krzyczał krzykiem wiel
ołtarz Bogu Izráelowému, áby ná kim, chwaląc Páná z tego iż był
nim ofiarowali całopalenia, iáko założon kościół Pański.
12. Mnodzy též z kapłanów y z
napisano w zakonie Moyzészá męża
Bożego.
Lewitów,, y przednieyszy oyców, y
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stárcowie, którzy widzieli kośćiół nápisáli list ieden o Jeruzálem, do
pierwszy gdy był założony, y ten Artáxerxá króla takowy.
kośćiół przed oczyma swémi, pla
9. Reum Beelteem, y Sámsai pi
kali głosem wielkim: á mnodzy sarz, y inné rády ich, Dyneyczycy,
krzycząc w radośći, głos podnosili. Aphásátháchowie , Terphálczycy,
13. Y niemógł żaden poznać glosu Aphárseyczycy, Erchueyczycy, Bákrzyczenia weselących sie y głosu bylończycy, Susánechowie, Diewiopłaczu ludu: ábowiém lud społe wie, y Aelámitowie,
cznie krzyczał głosem wielkim, y
10. Y inni z narodów, któré prze
głos daleko było słyszeć.
niósł Asenáphár wielki y sławny,y
kazał im mieszkać w mieśćiech SáROZDZIAŁ IV.
ináriyskich, y w i nnycli zarzeczny cli
Stała sie przélazlid budowania do krainach w pokoiu:
11. (Ten iest wypis listu, który
mu Buzégo, iz nieprzyiaćiele gniewni,
posłali
do niego) Artáxerxowi kró
oto ze ich ku społecznemu budowa
niu nie przypuszczono, pisali do kró lowi, słudzy twoi, mężowie, którzy
la, aby im budować nie dopuszczał, y zá rzeką, zdrowia życzą.
12. Niech będzie wiadomo królo
stało tak dz do wiórego roku króld
wi, iż Zydowie, którzy wyszli od
Dariusza.
ciebie do nas, przyszli do Jeruzalém
1. Y usłyszeli nieprzyiaćiele Judy miástá odpornego, y złego, które buy Beniamin, iż synowie poi mania duią wywodząc mury iego, y ściany
budowali kośćiół Pánu Bogu lzráe- oprawuiąc.
lowému:
13. Teraz tedy niech będzie wia
2. Y przystąpiwszy do Zorobabelá domo królowi, iż ieśli ono miásto
y do przednieyszych oyców, rzekli będzie zbudowane, á mury iego na
im: Niech buduiemy z wami, bo ták prawione będą: podatku, y cła, y
iáko y wy szukamy Bogá waszego: dochodów rocznych nie dadzą, y aż
otośmy ofiarowali ofiary odedni Asor do królów tá szkoda przydźie.
Háddán królá Assur, który nas tu
14- A my pámietáiac ná sól, któzaprowadził.
rąśmy ná pałacu królewskim jada
5. Y rzekł im Zorobabel y Josue, li, á iż patrząc ná królewskie ura
y inszy przednieyszy oycowie Izra zy, zá rzecz niesłuszną mamy, przeelscy: Niemożećie wy z námi budo tośmy posłali y oznaymili królowi,
15. Abyś poszukał w księgach
wać domu Bogu nászému, ále my
tylko sámi zbuduiemy Pánu Bogu historiy oyców twoich, á naydźiesz
nászému, iáko nam roskazał Cyrus napisano w kronikách, y dowiesz
sie, iż ono miásto, miásto odporné
król Perski.
4. Stało sie tedy, że lud źiemie iest,ákrólom y źiemiamszkodliwé,y
przeszkadzał rękain ludu Judskiégo, woyny powstaią w nim od dawnych
dni: przeco y miásto sanąe zburzone
y przekazał im w budowaniu.
5. Y naięli przeciwko nim ráyce, iest.
16. Opowiadamy my królowi, iż
áby rosprószyli radę ich po wszystkié dni Cyrusá królá Perskiego, y ieśli ono miásto będzie zbudowane,
aż do królestwa Dariusza królá Per- á mury iego będą naprawione, dzie
rżawy zá rzeką mieć nie będźiesz.
skiégo.
17. Słowo posłał król do Reum
6 A zá królestwa Assuerá, ná po
czątku królestwa iego,napisali skar Beelteem , y Sámsái pisárzá, y do
gę ná obywátele Judzkie y Jerozo- innych,którzy w radźie ich byli obywátelów Sámáriiéy, y innym zá rzélimskié.
7. Y zá dni Artáxerxá pisał Be- ką, życząc zdrowia y pokoiu.
18. Skárgá, którąśći posłali do nas,
selám Mithridát, yTábeel, y inni,
którzy w radzie ich byli, do Artáxe- iáwnie iest czytana przedemną.
19. Y roskazałemy szukano, y nárxá królá Per^kiégo, á list skárgi na
pisany był po Svriysku, y czytano leźiono že to miásto zdawná królom
sie przećiw ia, y rozruchy, y walki w
ji iezykiem Syriyskim.
8. Reum Belteem, y Samsái pisarz
nim powstawała.
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20. Bo y królowie mocni byli w
Jeruzalem, którzy y panowali nád
wszelka krainą, która iest zarzeka:
tíaii též, cła y dochody biéráli.
21. Przetóż teraz słuchayćie wy
roku: Brońćie tamtym mężom, áby
tamto miásto nie było budowane,
áž ieśliby podobno cdemnie roskazano było.
22. Patrzćie abyśćie tego niedbale
nie czynili, y zlé przećiw królom
polekku nie rosło.
23. A ták kopia wyroku Artáxerxá królá czytana iest przed Reumem Beelteem, y Sámsai pisarzem
y radą ich: y iácháli wskok do Je
ruzalem do Żydów, y zabronili im
ramieniem y mocą.
24. Z ániecháná iest tedy robota
domu Fańskiego w Jeruzalem, y nie
budowano áž do roku wtórćgo kró
lestwa Dáriusá królá Perskiego.

ROZDZIAŁ V.
Zd upominaniem Aggel, y Zacha
riasza proroków, ieli sie zdś budo
wać kośćioła Bożego, acz tego bro
nili okoliczni kśiązetd Sdmdriyskie,
postanowieni od króla Assyriyskiego,
y pisano o tym do Dariusza króld.

1. A Aggeus prorok, y Zácháriasz
syn Addo prorokowali prorokuiąc
do Żydów,którzy w Zydowstwie y w
Jeruzalem, w imię Bogá Izraelski
ego.
2. Tedy powstali Zorobabel syn
Sálathiel, y Jozue syn Josedek, y po
częli budować kościół Božy w Je
ruzalem, á z nimi prorocy Boży pomagáiacy im.
3. W ten czas przyszedł do nich
Tháthánáy, który był kśiażęćiem zá
rzeką, y Sthárbuzánay, y radźce
ich: y ták im mówili: Kto wam ra
dził, żebyśćie ten dóm budowali y
múry iego nápráwowáli?
4. Ná cośmy im odpowiedzieli,.co
zá imiona były ludzi , którzy byli
przyczyną onego budowania.
5. A oko Bogá ich było nád sta
rszymi żydowskimi, y zahamować
ich nie mogli. Y zdało sie, áby rzecz
doDáriuszá była odnieśiona, á ná ten
czás áby dosyć uczynili, przećiw
onému oskarżeniu.
6. Kopia listu, który posłał Thá-
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thánay książę krainy zá rzeka , y
Sthárbuzánay, y radźce iego Arphásáchczyczy, którzy byli zá rzeką,
do Dáriuszá królá.
7. lllowá, którą mu byli posłali,
ták była napisana: Dariuszowi kró
lowi pokóy wszelaki.
8. Niech' będźie wiadomo królo
wi, żeśmy ieźdźili do żydowskićy
krainy, do domu Bogá wielkiego,
który z kamienia niećiosanógo buduią, y drzewo w śćiany kláda: á te
robotę pilno wywodzą, y rośćie w
ręku ich.
9. A ták pytaliśmy starszych onych, y takeśmy im rzékli: Kto wam
dał moc abyśćie ten dóm budowali,
y múry té nápráwowáli?
10. Ale y imion ich pytaliśmy od
nich, abyśmyć oznaymili: y wypi
saliśmy imiona tych mężów, którzy
są między nimi przednieyszy.
11. A oni nam odpowiedźieli té
mi słowy: My iesteśmy słudzy Bogá
niebá y źiemie, y buduiemy kośćiół,
który był zbudowany przed ta wielą
lat, y który był król Izraelski wiel
ki zbudował y wywiódł.
12. A gdy oycowie nászy wzru
szyli ku gniewu Bogá niebieskiego,
dał ie w ręce Nábucbodonozorá kró
lá Babilońskiego Cháldevczyká, dóm
též ten zburzył, y lud iego przeniósł
do Babilonu.
,
15. A piérwszégo roku Cyrusá
królá Babilońskiego, Cyrus król dał
wyrok, áby ten dóm Božy zbudowa
no.
14- Bo y naczynia kośćioła Boże
go złote y srébrné, któré był Nábuchodonozor wybrał z kośćioła, który
był w Jeruzalem, v zaniósł ie był
do zboru Bábiloóskiégo: wyniósł
król Cyrus ze zboru Babilońskiego,
y dano ie nieiákiému Sássábasarowi, którego též kśiażęćiem postano
wił.
15. Y rzókł mu: Weźmi té naczy
nia, á idź, á połóż ie w kośćiele. któ
ry iest w Jeruzalem, á dóm Božy
niech będźie zbudowany ná miey
scu swoim.
16. Ná ten czas tedy on Sássábásar przyszedł y założył fundamenty
kośćioła Bożego w Jeruzalem, y od
onégo czásu aż dotąd buduie sie, á
ieszcze nie iest skończony.
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rzeką, pilnie nakłady dawano tym
17. Teraz tedy ieśli sie zda rzecz
dobra królowi, niech szukaią w Bi- mężom, áby sie robocie nieptzeszkabliothece królewskićy, która iest w dzało.
g. A będźieli potrzeba, y cielce y
Babilonie, ieśli król Cyrus roskazał
budować dóm Boży w Jeruzalem, á iágnietá y koźlęta ná całopalenie
wolą królewską w tóy rzeczy nie Bogu niebieskiemu, zboże, sól, wi
no, y oliwę, według porządku ka
chay do nas posle.
płanów
, którzy są w Jeruzalem,
ROZDZIAŁ VI.
niech im dawáia ná każdy dzień,
Darius król Perski dekret króld áby w czym skárgá nie była.
Cyrusa przodka swego o budowaniu
10. A niechay ofiaruią ofiáry Bo
kościoła Bożego ivcdle zdchowywa, gu niebieskiemu, y niech proszą zá
y ku skutku przywieść kaze, y doko zdrowie królewskie y synów iego.
nano kościoła Bożego szóstego roku
11. Odemnie tedy dekret iest uczy
królowania Dariusza z rddośćią, y z niony. Aby każdy człowiek, któryby
wielkiemi ofiarami.
odmienił to roskazanié, było Wzię
1. Darius tedy król roskazał y szu to drzewo z domu iego, y było wy
kali w Bibliothece kśiąg któré były stawione, y był przybit ná nim, á
dóm iego aby był pospolity.
chówáné w Babilonie,
12. A Bóg, który chćiał áby tám
2. Y naleźiono w Ekbatánie, który
iest zamek w JYIedańskiey krainie mieszkało imię swoie, niech rozpró
księgi iedné, y táka pamięć była w szy wszytkié królestwá y lud, któ
ryby ściągnął rękę swoie áby sie
nich napisana.
3. Roku pierwszego Cyrusá królá: sprzećiwił, á rozwalił ten tám dóm
Cyrus król dał wyrok, áby dóm Boży Boży, który iest w Jeruzalem, la
był zbudowan , który iest w Jeru Darius postanowiłem wyrok, który
zalem , ná mieyscu gdźieby ofiáry chcę aby sie z pilnością wypełnił.
ofiarowano, ażeby założyli grunty,
13. Tháthánáy tedy kśiążę krái
któréby znosiły wysz sześćdziesiąt ny zá rzeka, y Stbárbuzánay, y rá
łokiet, á szérz sześćdźieśiat łokiet, da iego, wedle tego iáko był roska
4- Trzy rzędy z kamieni niećiosa- zał Darius król, z pilnością ták wy
nych, y tákiész rzędy z drzewá no konali.
14. A starszy żydowscy budowa
wego. A nakłady z domu królew
li, y powodziło sie im według pro
skiego dáné będą.
5. Ale y naczynia kościoła Bożego roctwa Aggeuszá proroka, y Za
złote y srébrné, któré był Nábucho- chariasza syná Addo: y budowali
donozor wyniósł z kościoła Jerozo y wystawili, zá roskazániém Bogá
limskiego, á zaniósł ie był do Babi Izráelowégo, y zá roskazániém Cy
lonu, niech wrócone będą, y odnie rusá, y Dáriuszá, y Artáxerxá kró
sione do kośćioła do Jeruzalem ná lów Perskich.
15. Y dokonali tego domu Boże
mieysce swoie, któré też położone
go áž do trzeciego dniá mieśiąca
są w kościele Bożym.
6. Teraz tedy Tháthánáy kśiążę Adár, który iest rók szósty króle
kráiny, którá iest zá rzeką, Sthárbu- stwá Dáriuszá królá.
16. Y uczynili synowie Izraelowi
zanáy, y rayce wászy Aphársácheowie, którzyście zá rzeką , odstąpcie kapłani y Łewitowie, y inni z sy
nów przeprowadzenia poświącanić
od nich daleko,
7. A dopuście żeby był budowali domu Bożego z radośćią.
17. Y ofiarowali ná poświęcenie
kościół tám ten Boży od kśiążęćia
Żydów y od starszych ich, áby dom domu Bożego cielców sto, báránów
Boży tam ten zbudowali ná swym dwieśćie , báránków cztérzy stá ,
kozłów od kóz zá grzech ■wszylkiémieyscu.
8. Alem y ia roskazał coby mieli go Izráelá dwanaśćie, według li
czynić tám ći starszy Żydowscy, áby czby pokolení Izraelskich.
18. Y postanowili kaplany w rzębył zbudowan dom Boży to iest áby
z skrzynie królewskićy to iest z po dźiech ich, y Lewity w przemia
borów, któré dawáia z kráiny zá nach swoich nád służbą Bożą w
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8. Y przyszli do Jeruzálem mie
Jeruzalem, iáko napisano w księ
gach Moyzészowych.
śiąca piątego, ten iest śiodmy rok
ig. Y uczynili synowie Izraelscy królewski.
przeprowadzenia Paschę czténastég. Bo pierwszćgo dniá mieśiąca
pierwszego począł wychodzić z Ba
go dniá księżyca pierwszego.
20. Bo sie byli oczyścili kapłani bylonu, á pierwszego dniá mieśią
y Lewitowie iáko ieden : wszyscy ca piątego przyszedł do Jeruzálem ,
czyśći ná ofiarowanie Paschy wszy według ręki Bogá iego dobrey nád
tkim synóm przeprowadzenia , y nim.
10. Bo Ezdrasz przygotował serce
braćiey swéy kapłanom, y sobie.
21. Y iedli synowie Izraelscy, swé áby szukał zakonu Tańskiego,
którzy sie byli wróćili z przeprowa y czynił y nauczał w Izraelu przy
dzenia , y wszyscy którzy sie byli kazania y sądu.
11. A wi pis listu wyroku ten iest,
odłączyli od plugastwa narodów
ziemskich ku nim, zęby szukali któr dał król Artáxerxes EzdraszoPáná Bogá Izraelskiego.
wi kapłanowi , pisarzowi uczone
22. Y uczynili święto przasni mu w mowiéch y w przykazaniach
ków przez śiedm.dni z weselem, bo Pańskich y w ceremoniach iego w
ie był uweselił Pán , y obróćił był Izraelu.
12. Artáxerxes król królów Ezdraserce królá Assur ku nim, áby po
magał rękóm ich w budowaniu do szowi kapłanowi, pisarzowi práwá
mu Páná Bogá Izráelowégo.
Bogá niebieskiego wielce uczonemu
zdrowia.
ROZDZIAŁ VII.
13. Odemnie dekret wyszedł, aby
komukolwiekby sie podobało w
Ezdrasz pisarz nabrawszy z so królestwie moim z ludu Izraelskie
bą toivárzystwd niemało, szedł do go, y z kapłanów iego , y z Lewi
Jeruzulem z Babilonu z listem Zró- tów iśdź do Jeruzálem, szedł z tobą.
léivshim, y z dary wielkimi, aby
14- Abowiemeś posłań od królá
uczył lud Boży y rządził. Dékrét y od śiedini radnych panów iego ,
abyś nawiedził Żydowską ziemię y
królewski wypisuie.
Jeruzálem w zakonie Bogá twego,
1. A po tych slowiéch zá króle który iest w ręku twoich :
15. A żebyś niósł srebro, y złoto,
stwa Artáxerxá królá Perskiego,
Ezdrasz syn Sáráyi, syná Azária- któré król y rádá iego dobrowolnie
szá , syná Ilelciaszá ,
ofiarowali Bogu Izráelowému, któ
2. Syná Seli um, syná Sádok , sy rego przybytek iest w leruzálem.
16. Y wszytko srebro y złoto któna Achitob,
5. Syná Amáriaszá, syná Azárebyśkolwiek nalazł we wszytkiéy
źiemi Bábyloúskiéy, ylud by cbćiał
riaszá, syná Máraioth,
4- Syná Zárahiaszá, syna Ozi, ofiarować, y z kapłanów ćohy do
browolnie ofiarowali domowi Bogá
syná Bokci,
5. Syná Abisue, syná Phinees , swego,* który iest w Jeruzálem,
17. Przespiecznie weźmi, y z
syná Eleázár, syná Aaroná kapłana
od początku.
tych pieniędzy z pilnośią nákup ćiel—
6. Ten Ezdrasz wyszedł z Babi cówr, báránów, baranków, y obiat,
lonu, á ten pisarz prędki W zako y mokrych ofiar ich, á ofiáruy ie ná
nie Moyzészowym, który dał Pan ołtarzu kośćioła Bogá waszego, któ
Bóg Izraelowi: y dał mu król, we ry iest w Jeruzálem.
dług ręki Páná Bogá iego nád nim ,
18. Ale y ieśli co tobie y bráéiéy
wszytkę prośbę iego.
twéy będzie sie podobało z oslátka
7. Y wyszło z synów Izrael, y z srébrá y złota uczynić, według wo
synów kapłańskich, y z synów Le- li Bogá wászégo, czyńćie.
ig. Naczynie též, któré tobie dáwitckich , y z śpiewaków , y z
odźwiernych , y z Náthyneyczyków ią dla służby domu Bogá twego, oddo Jeruzálem, roku siódmego Artá- day przed oblieznośćią Bogá w Je
xerxa króla.
ruzalem.
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20. Ale y inne rzeczy którychby
było potrzeba -w dóm Bogá twego,
ilekolwiek będzie potrzeba abyś na
łożył, będzie dano z skarbu y pie
niędzy królewskich,
21. Y odemnie: la król Artáxetxes postanowiłem y dałem dekret
wszytki m strożóm skrzyni pospolitćy, którzy są zá rzeką, czegoko
lwiek od was zadać będzie Ezdrasz
kapłan, pisarz zakonu Bogá niebie
skiego , abyśćie bez omieszkania
dáli.
22. Až do stá tálentów srebrá, y
áž do stá korcy pszenice, y áž do
stá batów winá, y do stá batów oli
wy, á soli bez miáry.
25. Wszytko co naležy do obrzę
du Bogá niebieskiego, niech będzie
oddáno z pilnością w domu Bogá
niebieskiego: by sie snadź nie ro
zgniewał ná królestwo królá, y sy
nów iego.
24. Wam též oznáymuiemy o
wszytkich káplaniéch y Lewitach,
y śpiewakach, y odźwiernych, Náthyneiczykách y sługach domu Bo
gá tego, żebyśćie nie mieli mocy cła,
dáni, y rocznego obroku wkładać
ná nie.
25. A ty Ezdraszu według mądrośći Bogá twego , która iest w ręce
twoiéy, postanów sędzię y urzędniki, žeby sądzili wszytkiemu ludo
wi, który iest zá rzeką, to iest, tym
którzy znáia zakon Bogá twego, ále
y nieumiejętne beśpiecznie náuczayćie.
26. A wszelki któryby nie pełnił
zakonu Bogá twego, y zakonu kró
lewskiego pilnie, będzie o nim sad,
ábo ná śmierć, ábo ná wygnanie,
ábo ná skaránié ná maiętnośći iego,
ábo wiec ná wiezienie.
c
27. Błogosławiony Pan Bóg oy
ców naszych, który to dał w serce
królewskie, áby wsławił dóm Pań
ski, który iest wT Jeruzalem.
28. A ku mnie skłonił miłośierdźió swe przed królem v ráda iego,
y wszytkimi možnémi kśiażęty kró
lewskimi: á ia umocniony ręka Pá
ná Bogá mego, którá bylá nádemna,
zgromadziłem z Izraela przednieyszé którzyby szli zemną.

ROZDZIAŁ

VIII.

Wylicza té, którzy wyszli z Ba
bilonu z Ezdraszem, który zapo
wiedziawszy post, prosząc o szczę
śliwą drogę, szczęśliwie przyszli do
Jeruzalem, a naczynie któré z sobą
przynieśli, icnieśli do kośćiołd z
ofiarami.

1. Ci tedy są przednieyszy domów,
y ród onych którzy wyszli zemną
zá królowania Artáxerxá królá z
Babylonu.
2. Z synów Phinees, Gersom. Z
synów Ithámar, Daniel. Z synów
Dawidowych, Háttus.
5. Z synów Sechemiaszowych
synów Pharos, Zachariasz: áznim
naliczono mężów sto piećdźieśiąt.
4- Z synów Pháháth Moáb Elioénay syn Zárehet, á z nim dwieśćie
mężów.
5. Z synów Sechemiaszowych syn
Ezechiel, á z nim trzysta mężów.
6. Z synów Adán, Abed syn Jo
nathan-, á z nim piećdźieśat mezów.
7. Z synów Aláin, Isáiasz syn
Atliáliaszów, á z nim śiedmdźieśiąt
mężów.
8. Z’ synów Sáphátiaszowych ,
Zebedia syn Michael, á z nim ośm
dźieśiąt mężów.
9. Z synów Joáb, Obedia syn Jahiel, á z nim dwieśćie ośmnaśćie
mężów.
10. Z synów Selomith, syn Jo
spinów, á z nim sto sześćdźieśiat
mężów.
11. Z synów Bebái, Zachariasz
syn Bebái, á z nim dwadźieśćia ośm
mężów.
12. Z synów Azgád, Johánán syn
Ekcetan, á z nim sto ydźieśieć mę
żów.
13. Z synów Adonikám którzy
byli ostateczni, á té imiona ich:
Elipheleth, y Jehiel, y Sámaia, á z
nimi sześćdźieśiat mężów.
14- Z synów Begui, Uthay, y Za
chu r , á z nimi śiedmdźieśiąt mę
żów.
15. A zgromadźiłem ie do rzeki
która wchodźi do Aháwa, y mie
szkaliśmy tám trzy dni: y szukałem
miedzy ludem y kaplany, synów
Lewi, y nienalazłem tám.
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16. A ták posłałem Eliezer y Ariel, y 6to naczynia srebrnego, złota sto
y Semeiaszá, y Elnáthán, y Járib, talentów :
y drugiego Elnáthán y Náthán, y
27. A czasz złotych dwadźieśćia,
Zachariasza, yMosollam, przeło któré miały po tyśiąc czerwonych
żone, yJoiárib, y Elnáthán mę- złotych, á naczynia miedzi iásnéy
drce.
bárzo dobréy dwoie, piękne iáko
17. Y posłałem ich d® Eddo, któ zloto.
ry iest pierwszy ná mieyscu Chás28. Y rzćkłem im: Wyście święphiiéy, y włożyłem w ustá ich sło ći Pańscy, y naczynie święte, y sre
wa któréby mówili do Eddo y do brá bro y złoto któré dobrowolnie iest
ciéy iego Nálhyneyczyków, ná miey ofiárowáné Pánu Bogu oyców wáscu Chásphiiéy, áby nam przywiedli szych.
sługi domu Bogá nászégo.
29. Cznyćiesz á strzeżćie,aż odwa18. Y przywiedli nam, przez rę żyćie przed kśiążęty kapłanów y
kę Bogá nászégo dobra nád námi , Lewitów, y przed kśiążęty domów
męża nauczonego, z synów Moho Izraelskich w Jeruzalem, do ska
li syná Lewi, syná Izrael, y Sára- rbu domu Pańskiego.
biaszá y syny iego, y bráciéy iego
30. Y wźięli kapłani y Lewito
ośmnaśćie,
wie wagę srébrá y złota y naczy
ig. Y Ilásabiaszá, á z nim Isáia- nia, żeby odnieśli do Jeruzalem do
szá synów Merári, y bráciéy iego, y domu Bogá nászégo.
synów iego dwadźieśćia :
51. A ták ruszyliśmy sie od rzéki
20. Y z Náthyneyczyków , któré Aháwá dwunastego dniá kśieżyca
był dał Dawid y książęta ná posłu pierwszego, abyśmy szli do Jeru
gi Lewitom, Nálhyneyczyków dwie zalem : á ręka Bogá nászégo bylá
ście dwadźieśćia: wszyscy ći iinio- nád námi, y wybawił nas z ręki
ny swemi byli mianowani.
nieprzyiaćiela y czyháiacégo ná
21. Y zapowiedziałem tai* post u dródze.
rzeki Aháwá, abyśmy sie dręczyli
32. Y przyszliśmy do Jeruzalem
przed Pánem Bogiem naszym , á y mieszkaliśmy t?m trzy dni.
prosili od niego drogi prostéy sobie y
35. A czwartego dniá odważono
synom nászym, y wszytkiéy maię- srébro y zloto, y naczynie w domu
tnośći nászéy.
Bogá nászégo przez rękę Meremoth
22. Bom sie wstydał prosić u kró syná Uryaszá káplaná , á z nim
lá pomocy y iézdnych, którzyby nas Eleázár syn Phineesów, á z nimi
brónili od nieprzyiaćiela ná drodze : Jozábed syn Jozuégo y Noádáia syn
bośmy mówili królowi: Ręka Bogá Bennoi Lewitowie ,
nászégo iest nád wszytkimi, którzy
34- Według liczby y wagi wszy
go szukáia w dobroći: á panowa tkich rzeczy: y spisano wszytkę wa
nie iego y moc iego y zapalczy gę czásu onégo.
wość, nád wszytkimi którzy go
35. Ale y którzy byli przyszli z
opuszczają.
poimania , synowie przeprowadze
23. Y pośćiliśmy y prośiliśmy Bo nia , ofiarowali całopalenia Bogu
gá nászégo o to, y powiodło sie nam
Izráelowému , cielców dwanaśćie,
szczęśliwie.
zá wszytek lud Izraelski , báránów
24- Y odłączyłem z kśiążąt ka dźiewięćdźieśiąt sześć, baranków
płańskich dwanaśćie, Sárábiaszá y śiedindźieśiąt śiedm , kozłów zá
Hásáhiaszá, á z nimi z braćiey ich grzech dwanasćie: wszytko ná ca
dźieśięć.
łopalenie Pánu,
25. Y odważyłem im srebro y zło
36. A wyroki królewskie oddali
to, y naczynie poświęcone domu Pánom którzy byli od oczu królew
Bogá nászégo, któré był ofiarował skich y kśiażętain zá rzeką, y wy
król y rády iego, y książęta iego, y wyższyli lud y dom Boży.
f
wszytek Izrael z tych którzy sie by
ROZDZIAŁ IX.
li naleźli :
26. Y odważyłem w ich ręku sré
Lud był nie odłączony od inych
brá talentów sześćset pięćdziesiąt, ludzi pogańskich, ze iony sobie poy~
3i
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moimiU z Poędnow , co Ezdrasz przed królem Perskim, áby nam dał
słysząc odzienie na' sobie targał, y żywot, y wywyższył dóm Bogá ná
szégo, y zbudował spustoszenia ie
płakał serdecznie przed Panem.
go , y dał nam płoi. w Judzie y w
1. A gdy sie to odprawiło, przy Jeruzalem.
stąpili do mnie przełożeni, mówiąc:
10. A teraz co rzeczeiny Boże
JXie odłączył sie lud Izraelski , ka nász potym ? bośmy opuśćili przy
płani y Lewitowie od narodów ziem kazania twoie ,
y»od obrzydłośći ich, to iest od Chá11. Któreś roskazał w ręce sług
náueyczyká y Hetheyczyká , y l’he- twoich proroków mówiąc: Ziemia
re -eyczyká, y Jebuzeyczyká, y Am- do klóréy wy wchodzicie abyśćie ią
monitów, y Aloabitów, y Aegypt- posiedli, źiemia plugawa iest wedle
ćianów, y Amorrheyczyków:
plugastwa narodów y inszych ziem,
2. Bo zpoymowáli córki ich so y obrzydłośći ónych którzy ią na
bie y synóm swym : y pomieszali pełnili od brzégu áž do brzegu w
nasienie świętó z ludźmi ziem : splugáwieniu swym.
ręka też książąt, y urzędu w tym
12 Teraz tedy córek waszych nie
przestępstwie pierwsza była.
dayćie synóm ich, y córek ich nie
5. A gdjm usłyszał tę rzecz, roz bierzćie synóm waszym, nie szudá rłem płaszcz móy y suknią , y kayćie pokoiu ich, y szczęśćia ich áž
rwałem włosy ná głowie moiéy y do wieku: abyśćie byli umocnieni,
brodzie , y śiedźiałćm smutny.
y pożywali dóbr źiemie, żebyśćie
4 V zeszli sie do mnie wszyscy dźiedźice mieli syny wászé áž ná
którzy sie bali słowó Bogá Izráelo- Wieki.
wégo, dla przestępstwa tych któ
13. A po wšzytkijh co przyszło ná
rzy sie byli z niewolóy wrócili : á nas dla uczynków naszych złych,
iam siedział smutny aż do ofiary y dla grzechu nászégo wielkiego ,
wieczornóy ł
żeś ty Boże nász wybawił nas z
5. A w ofiarę wieczorna wstałem ż nieprawośći nászéy, y dałeś nam
utranienia mego, á rozdárszy płaszcz zbáwienié iáko iest dźiś.
y suknia, poklęknąłem ná koláná
14 Abyśmy sie nie wracali, y nie
moie , y rozćiagnąłem ręce swé ku gwałcili przykazania twego, y nie
ránu Bogu memu ,
wstepowáli w małżeństwa, z na
6. Y rzekłem: Boże móy, wstydći rody tych obrzydłośći. lzaliś sie ro
mię á sromam sie podnieść oblicze zgniewał ná nas áž do zgineinia że
moie do ćiebie: bo nieprawości na byś nam nie zostawił ostatków na
sze rozmnożyły sie nád głowę nasze, wybawienie ?
y grzéchy nasze urosły aż do nieba,
15. Tanie Boże Izráelów tyś iest
7. Ode dni oyców naszych: lecz sprawiedliwy : żeśiny zostali któy my sami zgrzeszyliśmy ćiężko rzybyśmy byli wybawieni, iáko dniá
áž do dniá tego: á prze nieprawości tego. Otośmy przed tobą w przewi
nasze wydaniśmy sámi, y królowie nieniu naszym. Bo nie może sie
naszy, y kapłani nászy w ręce kró ostóć przed tobą dla tego.
lów ziemskich , y pod miecz , y w
niewolą, y ná łup, y ná zawstydze
ROZDZIAŁ X.
nie twarzy, iako y dniá tego.
Ezdrasz zezwawszy k sobie wszy
8. A teraz iákoby trochę y ná ma stek lud, który był przyszedł z nieły czás stálá sie prośba nászá u woley, kazał im opuścić zony cu
Páná Bogá nászégo, żeby nam zo
dzoziemskie , y opisuie te którzy
stawiono ostatek, y dany był kołek
uczynili.
ná mieyscu iego świętym y ośw éćił oczy nasze Bóg nász, á dał nam
1. Ták tedy gdy sie modlił Ezdrasz,
trochę żywota w niewolstwie na y gdy wzywał plącząc, y leżał przed
kośćiołem Bożym: zebrało sie do
szym :
9. Bośmy niewolnicy, á w niewo- niego z Izraelczyków zgromadzenié
léy nászéy nie opuścił nas Bóg nasz, bar-o wielkie mężów y niewiasty
ále nakłonił ná nas miłośierdźie dźieći, y płakał lud płaczem wielkim.
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2. Y udpowiedźiał Secheniasz syn
13. /kle iednák iż lud -wielki iest,
Jehiel, z synów Aelám , y rzćkł y czás dżdżysty, á nieinożemy siać
Ezdraszowi: Myśmy wstąpili prze ná dworze, á spráwá nie iest iednéćiw Bogu nászému , y spóymowá- go dniá álbo dwu (bośmy bárzo
liśmy zóny obce z ludu źiemie : á zgrzeszyli w téy mowie)
teraz ieśli iest zá to pokutá w
14. Ńiechay będą postanowieni
Izraelu ,
przełożeni we wszytkim zgroma
5. Uczyńmy przymierze ź Pánem dzeniu: á wszyscy w mieśćiech
Bogiem naszym , že porzucimy naszych , którzy poięli žonv obce,
■wszytkié žony, y té którzy z tych niech przychodzą ná czás postano
sie urodzili, według woléy Pańskićy, wiony, á z nimi starszy po mieście
y tych którzy sie hoią przykazania y mieście , y sędziowie iego , aż sie
Páná Bogá naszego: niechay hędźie odwróci gniew Bogá naszego od nas
według zakonu.
dla tego grzechu.
15. Jonáthán tedy syn Azáhel, y
4- Wstańże"; ná ćię należy stano
wić, á iny będźiein z tobą ; zmocni Jážiá syn Thekue, byli ná to wysa
sie, á czyń.
dzeni : á Mesollám, y Sebethay Le
5. Wstał tedy Ezdrasz , y poprzy wit pomagali im :
siągł kśiążęta kápláůskié, y Lěwit16. Y uczynili ták synowie przeskié, y wszytkiégo Izráelá, żeby hieśienia. Y poszli Ezdrasz kapłan
Uczynili wedle tego slowá , y przy y mężowie przełożeni fámiliy do do
sięgli.
mów oyców swoich, y wszyscy po
6. Y wstał Ezdrasz, przed domem imiohách swoich. Y zasiedli pie
Bożym , y szedł do komory Joháná- rwszego dniá mieśiąca dźieśiątógo,
ha syná Eliásib y wszedł tám, chle áby sie o rzeczy pytali.
17. Y odpráwili sie Wsżyscy mę
ba nie iadł, y wody nie pił: bo ża
łował przestępstwa tych którzy sie żowie, którzy byli poięli żojiy obce,
byli z niewoli wrócili*
aż do pierwszego dniá mieśiąca pié7. Y puszczono glos W Judzie y w twszégo.
18. Y naleźli sie z synów kapłań
JerUźdlem , do wszytkich synów
przeprowadzenia , aby sie zgroma skich, którzy byli poięli żony obce,
dzili do Jeruzalem :
z synów Jozue syná Josedek, y brá8. A wszelki któryby nie przy ćia iego, Máášia, y Eliezer, y Járib,
szedł zá trzy dni, według uradzenia y Godoliá.
kśiążąt y starszych , będźie wzięta
19. Y dáli ręce swé że mieli odrzu
Wszytka maiętność iego, y sam bę cić żony swé, á zá występ swóy
dźie wyrźucon z gromády przepro báráná z owiec ofiarować.
20. A z synów Emmer, ílánáni ,
wadzenia.
9. Zeszli sie tedy wszyscy mężo y Zebediá*
21. Az synów Ilárim , Máásia ,
wie Judżcy y Beniaminowi do Je
ruzalem zá trzy dni, ten iest mie- y Elia, y Semeia, y Jehiel, y Oziasz.
śiąc dziewiąty, dwudźiestego dniá
22. A z synów Pheshur, Elióémiesiąca: y siedział wszytek lud hay , Máásia , Isináél , Nathánáel ,
ná placu domu Bożego, drżąc dla Jožábed , y Elasa.
23. Y z synów Lewitów , Jozágťzéchu y dla dżdżów.
ió. Y wstał Ezdrasz kapłan , y bed , y Semei , y Celáiá (ten iest
rzćkł do nich: Wyśćie wystąpili , y Kalito) Phátaia, Judá , y Eliezer
$4- A z śpiewaków, Eliásib. A z
spóymowdliśćie żony obce, abyśćie
odźwiernych, Sellum, yTelem,y
przydali do grżćchu Izrael*
ii* A teraz dayćie wyznánié Pá“ Uri
25. Y z Izraela, z synów Thanu Bogu oyców wászych, á uczyń
cie Upodobanie iego, á odłaczćie sie ros, Remeiá , y Jeziá , y Melchia,
od narodów ziemie, y od żón obcych. y Miamin , y Eliezer, y Melchiá, y
12. Y odpowiedźiało wszytko Bánea.
26. A z synów Aelám, Mátházgromadzenie, y rzekło głosem wie
lkim: Według słowa twego do nas, liia, Zachariasz, y Jehiel, y Abdy,
v Jerimoth, y Eliá.
ták sie niechay stanie.
3i*
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27. A z synów Zelhuá, Elióénay, Eliásib, Máthánia, y Jerimuth,
y Zabád , y Azizá.
28. A z synów Behái, Johánan ,
Hánaniá, Zábbay, Athálay.
29. A z synów Báni, Mosollám,
y Melluch, y Adáia, Jasub, y Sáál,
y Rámoth.
30. A z synów Pháháth Moab ,
Edná , y Chálal , Banáias , y Máásias, Mathánias, Beséleel, Bennui,
y Mánásse.
Si. A z synów llerem, Eliezer,
Jozue, Melchiás, Semeias, Sy meon,
02. Beniamin, Máloch, Sámarias.
33. A z synów Hásom, Málhánay, Mátháthá, Zábád, Elipheleth,
Bermay, Mánasse, Semei.
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34. Z synów Báni , Mááddi ,
Amrtím , y tlel,
35. Báneás, y Bádáias, Cheliau,
36. Vániá, Márimuth, y Eliásib,
57. Mathánias, Máthánay, y Jáái,
38. Y Báni , y Bennuy, Semei,
3g. Y Sálinias, y Nathan , y Adaias.
40. Y Mechnedebay, Sesay, Sáray,
41. Ezrel, y Selemiau, Semeria,
42. Sellum, Amáriá, Ioseph.
45. Z synów Nebo, Jehiel, Matháthiás, Zábad, Zábiná, Jeddu, y
Jóél, y Bánáia.
44... Ci wszyscy wźięli byli żony
obce, á byly z nich niewiásty któ
ré były porodziły syny.
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ROZDZIAŁ I.
5. Y rzéklem: Trosze Tanie Boż*
niebieski
, mocny, wielki y stra
Nehemiasz usłyszawszy o utrapeiniu Żydowskim, kłórzy po poi- szliwy, który strzeżesz przymie
maniu u nieivoléy zostali, płacze y rza y miłosierdzia z témi którzy
pości sie długo wyznawdiąc grzechy ćię miłuią y strzegą przykazania
ludzkie, d prosząc Pand o miłosier twego :
6. Niechay będą uszy twoie słu
dzie.
chające, á oczy twoie otworzone,
1. Słowa Nehemiaszá syná Hel— abyś usłyszał modlitwę służebnika
chiaszowégo. Y stálo sie księżyca twego, którą sieiadźiś modlę przed
Chásleu, roku dwudźiestego, á iam tobą, w no,cy y we dnie, zá syn mi
był ná zamku Susis.
Izraelskimi, sjugámi twémi: y wy
2. Y przyszedł llánáni ieden z znawani grzechy synów Izrael
bráciéy moiéy, on, y mężowie z Ju skich, którymi zgrzeszyli tobie: ia
dy: y pytałem ich o Zydźiech, któ y dóm oycá mego zgrzeszyliśmy,
rzy zostali y żywi byli z więzienia,
7. Marnością Jesteśmy zwiedzie
y o Jeruzalem.
ni á nie strzegliśmy przykazania
3. Y powiedzieli mi: którzy zo twego, y ceremoniy, y sądów któ
stali, y zostawieni są z więzienia , reś przykazał Moyzészowi słudze
tam w krainie są w wielkim utra twemu.
pieniu y w zelżywośći: á mur Je
8. Wspomni na słowo, któreś ro
rozolimski rozwálon iest, y bramy skazał Moyzészowi słudze twemu ,
iego ogniem są spalone.
mówiąc: Gdy wystąpicie, ia rospró4- A gdym usłyszał tákié slow'á , śzę was między narody:
usiadłem y płakałem, y żałowałem
g. A ieśli sie nawróćićie do mnie,
przez wiele dni, pośćiłem y modli á będźiećie strzédz przykazania me
łem sie przed obliczem Bogá nie go, y czynić ie: choćiabyśćie byli
bieskiego.
zágnáni ná koniec niebá, z támtad
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zgromadzę wás, y przywiodę ná którego wnidę. Y dal mi król wedle
mieysce którém obrał, áby tám prze ręki Bogá mego dobrćy zemną.
bywało imię moie.
9. Y przyszedłem do kśiążąt krái
10. A oni słudzy twoi, y lud twóy, ny zá rzeką, y oddałem im listy
któreś odkupił mocą twą wielką, y królewskie. A król posłał był ze
ręką twą mocną.
mną rotmistrze nád żołnierzmi y ié11. Proszę Pánie, niech będzie zdné.
ucho twe nakłonione ná modlitwę
10. Y usłyszeli Sánábállát Ilorosługi twego, y modlitwę sług twoich, nitczyk, y Tobiasz sługa Ammonitktórzy sie chcą bać imienia twego: czyk, y zńsmućili sie frasunkiem
á zdarz dziś słudze twemu, y day mu wielkim, iż przyszedł człowiek, któ
miłosierdzie pod mężem tym: bom ry szukał szczęśćia synów Izrael
skich.
ia był podczaszym królewskim.
11. Y przyiachałem do Jeruzálem,
ROZDZIAŁ II.
y byłem tám przez trzy dni,
12. Y wstałem w nocy ia y tro
Nehemiasz otrzymawszy u króla
cha
mężów zemną, á nie pznaylisty, przyszedł do Jeruzalem, y na
iniłem nikomu, co był podał Bóg do
mawia lud nd budowanie murów.
sercá mego, ábym uczynił w Jeru
1. Y stało sie mieśiąca Nisán, ro zálem: y bydlęcia nie było zemną,
ku dwudziestego Artáxerxá królá: iedno bydlę ná którymem śiedźiał.
y wino było przed nim, y wziąłem
13. Y wyszedłem przez bramę do
wino y podałem królowi: á byłem liny w nocy, przed źrźódło smokoiáko mdły przed obliczem iego.
wó, y do bramy gnoiowéy, y oglę2. Y rzekł mi król : Czemu iest wałein mur Jerozolimski rozwalo
smętna twarz twoiá, gdyż ćię cho ny, y bramy iego ogniem spalone.
rym nie widzę? niedárino to, ále
14 Y przeszedłem do bramy źrźóniewiem co złego iest w sercu two dła, y do rur królewskich, y nieby
im. Y zlękłem sie bárzo y nazbyt: ło mieyscá bydlęciu, ná którymem
3. Y rzekłem królowi: Królu, żyw śiedźiał, żeby przeszło.
ná wieki: iáko niema bydź smętna
15. Y szedłem przez potok w no
twarz moiá, gdyż miásto, dóm gro cy, y oględowałem mur, á wróćibów oycá mego, opuszczone iest: á wszy sie przyszedłem do bramy do
bramy iego ogniem są popalone?
liny, y wróciłem sie.
4- Y rzekł mi król: Czegóż żą
16. A urzędnicy nie wiedźieli
dasz? Y prosiłem Bogá niebieskiego, gdźiem był odiáchal, ábo cobym ia
5. Y rzekłem do królá: Ieśli sie czynił: ále y żydóm y kapłanóm y
zda rzecz dobra królowi, á ieśli sie przednieyszym, y urzędnikóm, y in
podoba sługa twróy przed obliczem nym, którzy robili, nicem nie oznaytwoim, abyś mię posłał do żydo- mił áž do onégo mieyscá.
wskióy źiemie do miástá grobu oycá
17. Y rzekłem im: Wywióćieućimego, y będę ie budował.
śnienió, w którym iesteśmy: iż Je
6. Y rzekł mi król, y królowa, ruzálem iest opuszczoné, á bramy
która siedziała podle niego. Aż do iego ogniem są popalonej pódźćie á
którego czasu będzie drógá twoiá, á pobudujmy mury Jerozolimskie, á
kiedy sie wrócisz? Y podobało sie nie bądźmy iuż więcćy hańbą.
przed obliczem królewskim, y po
18. Y oznajmiłem im rękę Bogá
słał mię: y naznaczyłem mu czás , mego że była dobra zemną, y słowa
7. Y rzekłem królowi: Ieśli sie królewskie, któré mi mówił: y rze
zda rzecz dobra królowi, niech mi kłem: Wstańmy,'á buduymy. Y
da listy do kśiążąt kráiny zá rzeką, zmocnily sie ręce ich w dobrym.
áby mię przeprowadzili ażbym przy
19. A Sánaballat Horonilczyk, y
szedł do żydoWskióy źiemie:
Tobiasz sługa Aminonitczyk, y Go
8. Y list do Asáphá stróża lasów sem Arábczyk, usłyszeli y szydzili
królewskich, áby mi dał drzewa, z nas, y wzgardźili y rzekli: Což to
żebych mógł przykryć bramy wież.e zá rzecz którą czynicie? ábo prze
domu y mury mieysckié, y dóm do ćiw królowi sie bunluiećie?
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12. A podle niego budow ał Sel20. Y odpowiedziałem im y rzek’em do nich: Bóg niebieski ten lum syn Alohes, przełożony nád po
nam pomaga, á myśmy słudzy iego; łowicą ulice Jeęozołijiiskiey, sam y
wstańmy á buduymy: á wy niema* córki iego.
13. A bramę doliny zbudował
ćie części y prawa, y pamiątki w
Ilánon, y obywatele Zánoe: ći ią
Jeruzalem.
zbudowali, y stanowili wrotá iéy,y
ROZDZIAŁ 111,
zamki, y zawory, y tyśiąc łokiet mu
Buduią w Jeruzalem nury, U)iex.ey ru aż do bramy gnoiowéy,
brdny, począł Elidslb wielki kapłan,
14. A bramę gnoi ową budował
po nim drudzy, których tu wyplftuie, Melchiás syn Recháb , przełożony
1. Y powstał Eliásib kópłan wiel ulice Bethácháran: on ią zbudował,
ki, y bracia iego kapłani, y zbudo postanowił wrotá iéy y zamki, y za
wali brairrę trzody: ći ią poświęći- wory.
15. A bramę źrzódłó zbudował
li, y wrota iéy postawili: á poświę
cili ia áž do wieże stu łokiet, áž da Sellum synCholhozá przełożony wśi
Dlásphá: on ią zbudowął, y przykrył,
wieże liananeel :
2. A podle niego budowali mężo?- y postawił wrotá iéy, y zamki, y za
wie Ierichá: á wedle niego budował wory, y mury sadzawki Siloé ku
ogrodu królewskiemu , y aż do
Zachur syn Amri :
5. A bramę rybna budowali syno wschodu, który zstępuie do miást^
wie Asnáá: oni ią przykryli , y po Dawidowego.
16. Po nim budował NehemiSs syn
stawili wrótá iéy, y zamki y zawo
ry. A wedle tych budował Mari Asbok , przełożony nád połowicą
in u th syn Uryaszá syná Akkus.
ulice Bethsur, áž przeciwko grobo
4- A podle niego budował Mosol- wi Dawidów ému, y áž do stawu któ-^.
lam syn Báráchiaszá syná Mese- ry z wielka pracą zbudowany ie«t,
zebel : á podle nich budował Sádok y áž do domu mocnych.
syn Bááná :
17. -Po nim budowáli Lewitowie,
5. Podle tych budowali Thekuith-. Rehum syn Ben ni : á po nim bu-,
ezycy: ále zacnieyszy między nimi dow«ł Ilásebias przełożony nád
nie podłożyli szyy swoich pod robo połowicą ulice Ceile , ná swéy
tę páná swego.
ulicy.
6. A starą bramę budował Joiáda
18. Po nim budowáli braćia ich,
syn riiásea, y Mosollam syn Beso- Báwray syn łłenadad, przełożony nád
dia: oni ią przykryli, y postawili, połowicą Ceile.
wrotá iéy, y zamki y zawory :
19. A podle niego budował Azer
7. A podle nich budowáli Meltiás syn Jozue, przełożony nád Jlásphá,
Gábáoňezyk , y Jadon Meronath- miarę wtóra przeciw wstępowania
czyk, mężowie z Gábáon y Má- ku mocnieyszemu rogu.
sphá, zá książę któré było w krai
20. Po nim pagórze budował Bánie zá rzeka.
ruch syn Zácháiow miarę wtóra, od
8. Podle niego budował Eziel syn kąta áž do wrót domu Eliasiba ka
Aráiá złotnik : á podle niego budo płana wielkiego,
wał Anánias syn Aptékárzów : y
21. Po nim budował Merimuth
zostawili Jeruzalem áž do muru syn Uryaszá syná Ilákkus, miarę
ulice szerszéy
wtóra ode drzwi domu Eliasib, póki
g. A podle tego budował Ráuháiá sie rozśćiągał dom Eliasib.
syn Hur , przeložony ulice Jerozo
22. A pa nim budowali kapłani
lim skiéy.
mężowie z pól Jordanu.
ío. A podle niego pobudował Je25. A po nim budował Beniámin
dáiá syn Haromáph przećiw domo y Hásub przećiw domowi swému:
wi swému : á podle niego budo á po nim budował Azáriasz syn
wał lláttus syn lláseboniaszá.
Máásiaszá, syná Ananiasza náprzeii. Połowicę ulice budował Mel- ćiw domowi swému.
cliiás syn llerem, y Hásub syu Phá
24 Po nim budował Bennuy syn
háth Moab, y wieżę pieców.
Ileuadád, miarę wtóra od domu Aza«»
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liaszowégo, áž do zatoczenia, y áž
4- Usłysz Boże nász, żeśmy sie
stali wzgardzonymi, obróć urąganie
do kalá
25. Phálel syn Oziego budował ná głowę ich, á day ie ná w zganię
przećiw zatoczeniu y wieży, Która w ziemi niewóléy.
wychodzi z wyższego domu królew
5. Nie pokryway nieprawość! ich,
skiego, to iest, w śieni ciemnice: po á grzech ich niechay przed tobą
zgładzon nie będzie: że sie naśmie
nim Phádáia syn Thátos
26. A Náthyneyczycy mieszkali w wali z buduiących.
6. A ták budów aliśmy mur, y złą
Ophel, áž naprzeciw bramie wodnéy
ná wschód słońca, y wieży która czyliśmy wszy tek aż do połowice: y
wychodziła.
pobudziło sie serce ludu ku robieniu.
7. Y stało sie gdy usłyszał Sáná27. Po nim budowali Thebuitczycy miarę wtóra naprzeciwko, od bállat y Tobiasz, y Arábczycy, y
wieże wie'kiéy y wychodzącćy áž do Ammánitczycy, y Azotczycy, że
była wyrównana blizna inuru Jeruinuru kościelnego.
28 A w z górę od bramy koński óy zálem,áže sie poczynały rozwáliný
budowali kapłani każdy przećiw do zawierać, rozgniewali sie názbyt.
8. Y zgromadzili sie wszyscy po
mowi swemu.
29. Po nich budował Sádok syn społu, áby iácháli y walczyli ná Je-,
Em mer przećiw domowi swemu. A ruzálem, y zásádžili sie ná zdradzie.
po nim budował Semáiá syn Seche9. Y modliliśmy sie do Bogá na
niaszów, stróż bramy wschodniéy. szego, y postawiliśmy straż ná mu
30. Po nim budował Ilánánia syn rze, wrednie y w nocy przećiwko im.
Selemiaszów, y llánun syn Seleph
10. Y rzekłJudas: Zwatlálá śiła
szósty, miarę wtóra: po nim budo noszącego, á źiemie iest bárzo wiele,
wał Alosołlam syn Barácbiaszów, y my nie będźiem mogli budować
przećiwko skarbnicy swoićy.
muru.
11. Y rzekli nieprzyiaćiele nászy:
31. Po nim budował Melchiasz syn
złotniczy, áž do domu Nathyneyczy- Niechay nie wiedza,y niech im tayno
ków, y wiotesz przedaiącycli prze będzie, áž prziydźiemy w pośrzód
ćiw bramie sądów ćy, y aż do sale ich, y pobiiemy ie, y uczyniemy że
przesianie robota.
naroznéy.
12. Y stało sie, gdy Zydowie przy
32. A między salą narożna w bra
mie trzody budowali złotnicy y chodzili, którzy mieszkali podle
nich, y opowiedáli nam dźieśięćkroć
kupcy.
ze w szytkich inieysc, z których byli
ROZDZIAŁ IV.
przyszli do nas:
Chcąc zabronić budowania Jeru
15. Postawiłem ná mieyscu zá
zalem okoliczni narodowie, przeka- múrem w około lud w sprawie z
łdli im: dle Zydowie iedną ręką bu mieczmi swymi, z oszczepy, y z
dują, d drugą miecz trzymdią.
łuki.
14- Y opatrzyłem, y wstałem, y
1. Y stało sie gdy usłyszał Sánábállát żeśmy budowali mur, roz rzekłem do przednieyszych y urzę
gniewał sie bárzo: ą wzruszywszy dników, y do ostatka ludu pospoli
tego: Niebóyćie sie od oblicza ich.
sie názbyt, naygrawał Zydy,
2. Y mówił przed bracią swą y Tamiętayćie ná Páná wielkiego y
przed zgromadzeniem Sámáritanów: strasznego, á walczcie o bracią wa
Co Zydowie niedołężni dźiałaią; sze, o syny wászé, y córki, y o żony,
Izali im dopuszczą narodowie? Izali y o domy wászé.
będą ofiárowáó, y zá i eden dzień do ’ 15. Y stało sie gdy usłyszeli nie
konała? Aza będą mogli nabudować przyiaćiele naszy że nám dano znać,,
kamienia z gromad prochu, któré rosprószył Bóg radę ich. Y wróćilizgorzało?
śiny sie Wszyscy do murów, każdy
3. Ale y Tobiasz Ammánitczyk do roboty swéy.
16. Y stało sie od onégo dniá, po
bliski iego mówił: Niechay buduią:
ieśli prziydźie liszká, przeskoczy łowica młodzieńców robiła, á poło
mur i oh kámáenny.
wica była gotowa ku bitwie, y
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oszczepy, y tarcze, y luki, y pance
rze, Á książęta zá nimi we wszytkim domu Judzkim.
17. Y budujących ná murze, y
noszących brzemiona, y nakładaiących: iedną ręką robił, á drugą miecz
trzymał:
18. Bo każdy z buduiących miał
miecz przypásany ná biodra swoie.
Y budowali y trąbili w trąbę podle
mnie.
19. Y rzekłem do przednieyszych,
y do urzędników, y do ostatka po
spólstwa: Wielka robota y szeroka,
á myśmy sie rostrzeláli po murze
daleko ieden od drugiego:
20. Ná mieyscu, ná którymkolwiek
usłyszycie głos trąby, tám sie zbiegayćie do nas: Bóg nász będzie wal
czył zá nas.
21. A my sami róbmy: á połowi
ca nas niech trzyma oszczepy od
wstępu zorze, áž gwiazdy wscho
dzić będą.
22. Onégo też czasu, mówiłem do
ludu: każdy z sługą swym niech
mieszka w pośrzod Jeruzálem, á
miéymy przemiany przez noc y
przez dziéú ná robotę.
23. A ia, y bracia moi, y słudzy
moi, y stróże, którzy byli zá mną,
nie zwłóczyliśmy szat naszych, ka
żdy tylko zwłóczył sie do omyćia.
ROZDZIAŁ V.
W głód wielki, pofukał Nehemiasz
bogaęze łakome, zakazał lichwie,
swe dobra z dobrey woley rozddiqc
niedostatecznym, cl potrzebnym.

1. Y wszczęło sie wielkie wołanie
ludzi y żon ich przećiw Zydóm
braćiey swoióy.
2. Y byli co ták mówili: Synów
naszych y córek naszych iest bárzo
wiele: nábierzmy zá zapłatę ich
zboża, á iédziny y żiymy.
3. Y byli co mówili: 1’olá nászé
y winnice y domy nászé po zástáwiaymy, á nábierzmy zboża, w gło
dzie.
4- A drudzy mówili: Pożyczmy
Sieniędzy ná podatki' królewskie, á
aymy polá nászé y winnice:
5. A teraz iáko ciálá braćiey ná
széy, ták są ciała nászé: á iáko sy
nowie ich, ták y synowie nászy.
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Oto my dawamy w niewolą syny
nászé y córki nászé, á z córek na
szych są niewolnicami, á nie mamy
skądby mogły bydź wykupione, y
polá nasze y winnice nászé inni
trzymaią.
6. Yrozgniewałem sie bárzo, gdym
usłyszał wołanie ich wedle słów
tych:
7. Y myśliło serce moie zemną:
y zfukałein przednie, y urząd, y
rzekłem im: A więc każdy z was
lichwę wyćiągaćie od braćiey swéy?
y zebrałem przećiw nim zgromadze
nie wielkie,
8. Y rzekłem im: My, iáko wie
cie, wykupiliśmy braćią nasze Zydy,
którzy byli poganom zaprzedani,
według przemożenia nászégo: więc
wy też przedawać będźiećie braćią
wasze, y odkupować ie będźiem? Y
umilknęli, á nie nalezli coby odpo
wiedzieli :
9. Y rzekłem do nich: Nie dobra
to rzecz, którą czynićie: czemu nie
w boiážni Bogá nászégo chodzicie:
áby nam nie urągali pogáni nieprzy
iaćiele nászy?
10. Y ia , y braćia moi, y słudzy
moi, pożyczyliśmy wielóm pieniędzy
y zboża: Nie upominaymyż sie w
obec wszyscy tego, dług dáruymy,
który nam winno.
ił. Wróćcie im dziś polá ich, y
oliwnice ich, y domy ich: y owszem
y setną część pieniędzy, zboża y oli
wy, którąśćie zwykli od nich wyćiągać, dayćie zá nie.
12. Y rzekli: Wróćimy, á nic od
nich wyćiągać nie będźiemy: y ták
uczynimi, iáko mówisz. Y przy
zwałem kapłanów, y poprzyśiągłem
ie, áby uczynili wedle tego com był
rzekł.
13. Nád to wytrząsnąłem zanadrze
moie, y rzekłem : Ták niechay Bóg
wytrząśnie wszelkiego męża, który
by dosyć nie uczynił słowu temu, z
domu iego y z prace iego, ták niech
wytrzaśnion y wypróźnion będzie.
Y rzekło wszytko zgromadzenie:
Amen. Y chwalili Bogá. Uczynił
tedy lud iáko było rzeczono.
14- A od onégo dniá, którego mi
król przykazał, abym był kśiążę
ćiem w źiemi Judzkiéy, od roku
dwudziestego áž do roku trzydziesté-
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go wtórégo Artáxerxá króla, przez
dwanaście lat, ia y bracia moi nie
jedliśmy rocznego obroku, któré
kśiązętam dawać powinno.
15. A pierwsze kśiążęta co przedeinną były, ohćiązali lud, y brali
od nich w chlebie y w winie y w
pieniądzach ná káždy dzień syklów
czlerdźieśći: y słudzy ich tłumili
lud. Alem ia ták nie czynił dla boiážni Bożey:
16. Ale owszem około murów
budowałem, y rolim nie kupił, y
wszyscy służebnicy moi ná robotę
zgromadzeni byli.
17. Zydowie též y urzędników sto
y pięćdziesiąt mężów, y którzy do
nas przychodzili od narodów, któré
około nas są, u stołu mego byli.
18. A gotowano mi ná káždy dzień
wołu iednégo, báránów sześć wy
bornych, oprócz ptástwá, á w dzie
sięć dni winá rozmaite, y wiele in
nych rzeczy dawałem: nád to y ro
cznego obroku kśięstwa mego nie
domagałem sie: bo lud był bárzo
zubożony.
ig. Pomniże ná mię Bože móy ku
dobrému , wedle wszytkiégo coin
uczynił ludowi temu.

ROZDZIAŁ VI.
Sdnabdllat y inni chćieli odwieść
y odstrdszyć Nehemiaszd od budo
wania Jeruzalem fałesznemi listy, y
namowami, ale nie mogli: d gdy do
konali muru, lękali sie wszyscy oko
liczni narodowie.

1. Y stało śie, gdy usłyszał Sánábállat y Tobiasz y Gossem Arábczyk,
y inni nieprzyiaćiele nászy, žem ia
zbudował mur, á nie zostawało w
nim žadnéy rozwáliny, (á do onégo
czásu wrót niepostáwilem był w
bramach)
2. Tosłali Sánáballát y Gossem do
mnie, mówiąc: Prziydźi á uczyńmy
między sobą przymierze we wsiach
ná polu Ono. A oni myślili zęby
mi co złego uczynili.
5. A ták posłałem do nich posły,
mówiąc: Czynię wielką robotę y
ziachać nie mogę, áby sie snadź nie
zaniechała, gdybym iachał y przy
był do was.

4- A posyłali do mnie czterzy kroć
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wedle tego slowá, odpowiedziałem
im wedle mowy piérwszéý.
5. Y posłał do mnieSánáballátwe
dle słowa pierwszego piąty kroć słu
gę swego, y miał list w ręce swéy
ták napisany:
6. lest ten posłuch między lu
dźmi, co też y Gossem powiedział,
že ty y Zydowie myślićie sie, z mo
cy wybić, y dla tego muruiesz mur,
y chcesz sie podnieść królem nád
nimi: dla któréy przyczyny
7. Postanowiłeś y pro roki, którzy
by o tobie opowiadali w Jeruzálem,
mówiąc: lest król w Zydowskiéy
źiemi. Usłyszy król té słowa: á prze
łóż teraz przyiódź, abyśmy sie spo
łecznie naradzili.
8. Y posłałem do nich, mówiąc:
Nie stało sie wedle słów tych, któré
ty mówisz, z serca bowiem twego
ty to wymyślasz.
g. Bo ći wszyscy straszyli nas
myśląc že miały przestać ręce nasze
od roboty, y mieliśmy zaniechać:
Dla któréy przyczyny barźiey uma
cniałem ręce moie.
10. Y wszedłem w dóm Semáiá
syná Dálaiaszá syná Melhábeel táiemnie. Który mi rzekł: Rozmówmy
sie między sobą w domu Božym
w pośrzod kośćioła, á zámknimy
drzwi kościelne: bo przyda áby ćię
zabili , y w nocy prziydą áby ćię
zabili.
11. Y rzekłem: Izali kto mnie po
dobny ućieka? Y któž iáko ia wnidźie do kośćioła, á będzie żyw? Nie
wnidę?
12. Y rozumiałem že go Bóg nie
posłał, ále iákoby prorokuiąc mó
wił do mnie, y Tobiasz, y Sanábállat naięli ge byli.
15. Bo był wźiął pieniądze, abych
sie ulęknąwrszy czynił y grzeszył, á
žehy mieli ce złego czymby mi urą
gali.
14- Pomni ná mię Tanie dla To
biasza y Sánábálláta, według uczyn
ków ich takowych: ále y ná Noádiasza proroka y innych proroków,
którzy mię straszyli.
15. A mur dokonany był dwudzie
stego y piątego dniá mieśiąca Elul,
zá pięćdźieśiąt y zá dwá dni.
16. Stało sie tedy, gdy usłyszeli
wszyscy nieprzyiaćiele nászy, že sie
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polekali wszyscy narodowie którzy
byli około nas, y upadli sámi w so
bie, y poznali że od Bogá stálá sie
tá spráwá.
17. Ale y dni onych wiele listów
od przednich Żydów posyłane były
do Tobiasza, y od Tobiasza przy
chodziły do nich.
18. Bo ich wiele w Zydowstwie było maiących przysięgę iego ,
iż był źięćiem Secheniászá syná
Area, á Johánán syn iego poiał był
córkę Mosollám syná Báráchiaszowego.
19. Ale y chwralili go przedemną,
y słowa moie odnosili mu : a To
biasz posyłał listy áby mię straszył.

ROZDZIAŁ VII.
Gdy miasta budowano, brany z
Zawierano, strdí postawiono, poli
czono te, którzy sie z niewoley powroćili, z kapłaństwa zrzucono te,
którzy nie mogli rodu swego ukazaćt
dary dduo zd budowanie.

i A gdy mur zbudowany był, y
postawiłem wrota , y policzyłem
wrótnó , y śpiew aki y Lewity .
2. Roskazałem Ilánáni bratu me
mu, y Hánániaszowi kśiążęćiu do
mu z Jeruzalem (bo on sie zdał
iáko mąż wierny y boiący sie Bogá
więcćy niż drudzy).
3. 1 rzekłem im : Niechay bram
Jerozolimskich nie otwárzáia aż do
ćiepła słonecznćgo. A gdy ieszcze
stały zamknionć bramy y zataraso
wane : y postanowiłem straż z obywátelów Jerozolimskich, każdego ná
odmiany swoie, y każdego przećiw
domowi iego.
4- A miasto było bárzo szerokie
y wielkie, á lud w pośrzodku iego
mały, y domy nie były pobudo
wane.
5. A Bóg podał do serca mego, y
zebrałem przednieyszć, y urzędniki y lud pospolity, abych ie poli
czył: y nalazłem księgi liczby onych
którzy byli pićrwćy przyszli, y ná-.
lazło sie w nich napisano.
6. Ci synowie kráiny, którzy wy
szli z poymánia przeprowadzonych,
któré był przeniósł Nábuchodonozor, król Babiloński, y wrócili sie

do Jeruzalem, y do Zydowskićy źie
mie, każdy do miástá swego.
7. Którzy przyszli y z Zorobabelem , .Jozue, Nehemiasz, Azáriasz,
Ráámiasz, Naháináni, Márdocheusz,
Belsám , Mesphárath , Begoáy, \ahum , Báána. Liczba mężów ludu
Izraelskiego :
8. Synów Tharos dwá tysiąca sto
śiedmdźieśiąt dwá.
9. Synów Sáphátiá trzysta śiedm
dźieśiąt dwá :
10. Synów Area sześćset pięćdźieśiąt dwá :
11 Synów Pháhátinoab z synów
Jozuego y Joábá dwá tyśiąca ośmset ośmnaście:
12. Synów Aelám , tyśiąc dwieś
ćie piećdźieśiąt czterzcy:
13. Synów Zethua, ośmset cztćrdźieśći pięć :
14- Synów Záehai, śiedmset sześćdźieśiąt:
15. Synów Bánnui, sześćset cztćrdźieśći ośm :
16. Synów Bebái, sześćset dwa
dźieśćia ośm :
17. Synów Azgád , dwá tyśiąca
trzysta dwadźieśćia dwá :
18. Synów Adonikám, sześćset
sześćdźieśiat śiedm :
19. Synów Begwai , dwá tyśiąca
sześćdźieśiat śiedm :
20. Synów Adin , sześćset pięć
dziesiąt nieć:
21. Syn^w Atersyna Uezeciaszowćgo, dźiewięćdźieśiąt ośm :
22. Synów Hasem , trzysta dwa
dźieśćia ośm:
23. Synów Besai, trzysta dwá
dźieśćia cztćrzey:
24. Synów Háreph, sto dwanaśćie:
25. Synów Gábaon, dźiewięćdźie
śiąt pięć :
26. Synów Bethlehem, y Netuphá,
sto ośmdźieśiąt eśm :
27. Mężów Anáthoth, sto dwa
dźieśćia ośm :
28. Mężów Betházmoth, czterdzie
ści dwá :
29. Mężów Káriáthiáryin, Cephirá , y Beroth, śiedmset cztćrdźieśći
trzey.
30. Mężów Ráma, y Gába, sześć
set dwadźieśćia ieden.
31. Meżo.w Máchmas , sto dwa
dzieścia dwá;
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52. Mężów Bethel y Ilay, sto dwa
dzieścia trzéy.
53. Mężów Nebo drugiego, pięć
dziesiąt dwá.
04. Mężów Aelam drugiego, tyśiąc
dwieśćie pięćdziesiąt cztérzey.
35. Synów Harem, trzysta dwa
dźieśćia36. Synów Jericho, trzystá czter
dzieści pięć.
07. Synów Lod , Iladid, y Ono,
śiedmset dwadźieśćia ieden.
38. Synów Senáá, trzy tysiące
dziewięćset trzydźieśći.
g. Kapłanów : Synów Idáiá w
3.
domu Josue , dziewięćset śiedmdźieśiat trzey.
40. Synów Em mer , tyśiąc pięć
dziesiąt dwá.
41. Synów Pháshur, tysiąc dwie
śćie czterdźieśći śiedm.
42. Synów Arem, tyśiąc śiedmnaśćie. I ewitow :
45 Synów Jozuógo, y Cedmihel,
44. Synów Odwiaszá. śiedmdżieśiąt cztérzey. Spiewakó-w:
45 Synów Asáph, sto czterdzie
ści ośm.
46. Wrotnych , synów Sellum ,
synów Ater , synów Telmon , sy
nów Akkub, synów Hátitá, synów
Sobąi, sto trzydźieśći ośm.
47. Náthyneyczycy, synowie Sohá, synowie Ilásuphá, synowie Tebbáotb,
48. Synowie Ceros, synowie Siáá,
synowie Phádon, synowie Lehaná ,
synowie Ilagaba , synowie Selmái,
4g. Synowie Banan, synowie
Geddel, synowie Gaber ,
5o Synowie Rááia, synowie Ka
sin, synowie Nekodá ,
51. ‘ Synowie Gezeni , synowie
A zá, synowię Phásea ,
52. Śsnowie Besai, synowie Munim, synowie Nephussym ,
55. 'Synowie Bákbuk, synowie
Hákuphá, synowie Iłarhur,
54- Synowie Besloth , synowie
Jlláhidá, synowię Hársá,
55. Synowie Berkos, synowie
Sisárá, synowie Themát,
56. Synowie Násia, synowie Ilatiphá,
57. Synowie sług Salomonowych,
synowie Sothái, synowie Sophereth,
synowie Tháridá,
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58. Synowie Jáhálá, synowie Dárkon, synowie Jeddel ,
5g. Synowie Sáphátia , syno
wie Ilátil , synowie Phochereth,
który poszedł z Sebáim syná Ammon.
60. Wszytkich Náthyneyczyków
y synów sług Salomonowych, trzy
stá dźiewięćdźieśiąt dwá.
61. A ći sa, którzy wyszli z
Thelmelá , z Thelhársá , Cherub,
Addon , y Em mer: á niemogli po
kazać domów oyców swoich , y
nasienia swego, ieśliże z Izraela
byli.
62. Synów Dáláia, synów Tohia,
synów Nekodá, sześćset czterdźie
śći dwá.
63. A z kapłanów, synowie Ba
bia, synowie Akkos, synowie Bersellái który poiał z córek Bersellái
Gáláádčzjká żonę y przezwany był
ich imieniem.
64. Ci szukali pisma swego, w
liczbie, y nie nalezli: y wyrzuceni
są z kapłaństwa.
65- Y rzekł im Athersáthá , áby
nie iedli z świętego świętych ,
aż by stanął kapłan uczony y ćwi
czony,
66. Wszytko nr nostwo iáko mąż
ieden czterdźieśći dwá tyśiące trzy
stá szćśćdźieśiąt.
67. Oprócz sług y służebnic ich,
których było śiedm tyśięcy trzystá
trzydźieśći. śiedm, á między nimi
śpiewaków y śpiewaczek dwieśćie
czterdźieśći pięć.
68. Koni ich, śiedmset trzydźie
śći sześći : mułów ich , dwieśćie
czterdźieśći pięć:
69. Wielbłądów ich, cztérzystá
trzydźieśći pięć: osłów, sześć ty
śięcy śiedmset dwadźieśćia.
70. A niektórzy z kśiażąt domów
dáli ná robotę. Athersáthá dał do
skarbu, złota tyśiąc drachm, czasz
pięćdźieśiąt, szat kapłańskich, pięć
set trzydźieśći.
71. Az kśiażąt domów dáli do
skárbu ná robotę, złota drachm dwa
dźieśćia tyśięcy, á srébrá grzywien
dwá tyśiąca dwieśćie.
72. A co dał ostatek ludu, zlotá
drachm dwadźieśćia tyśięcy, á sré
brá grzywien dwá tyśiaca, á szat
kapłańskich szćśćdźieśiąt śiedm.
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75. A káplani y Lewitowie y wrótni, y śpiewacy yinné pospólstwo,
y Náthyneyczycy, y wszytek Izrael
mieszkali w mieśćiech swoich.
ROZDZIAŁ VIII.
Ezdrasz zeznawszy lud do Jeru
zalem, rozdzielnie czyta zahon Bo
ży, d gdy sie lud zafrasował nie
pomdłu, Nehemiasz go cieszy: na
nosiwszy chrostn, huczeli święto uro
czyste obchodzą: d nd hdżdy clźień
onégo święta czyta im Ezdrasz zá
hon Boży.

1. Y przyszedł był miesiąc sió
dmy: á synowie Izraelowi byli w
mieśćiech swoich. Y zebrał sie
wszytek lud iáko maž ieden, ná
pláč, który iest przed wodną bra
ma , y rzekli Ezdraszowi pisarzo
wi, áby przyniósł księgi zakonu
Moyzészowégo, który był przyka
zał Pan Izraelowi.
2. Przyniósł tedy Ezdrasz kapłan
zakon przed zgromadzeniem mę
żów y niewiast, y wszytkich któ
rzy rozumieć mogli , pierwszego
dniá mieśiąca śiodiuego.
5. Y czytał ná nim iáwnie ná
placu, który był przed wodna bra
mą, od poranku aż do południa ,
przed oczyma mężów y niewiast,
y mądrych : á uszy wszystkiego lu
du były nastawione ku kśięgam.
4. Y stanął Ezdrasz pisarz ná sto
pniu drzewiánym, który był uczy
nił ná mówienie, á podle niego sta
nęli Mátháthiasz y Seineia, yAnia,
ytirya, y Helcia, y Máásia, po práwéy stronie iego : á po lewéy Phádaiá, Misael, y Melchia, y Hásuin,
yHásbadáná, Záchária yMosollam.
5. Yotworzył Ezdrasz kśięgi przed
wszystkim ludem: bo stał wyższy
nád wszytkim ludem : á gdy ie otwo
rzył, powstał wszytek lud.
6. Y błogosławił Ezdrasz Pánu
Bogu wielkiemu : y odpowiedział
wszytek lud, amen, amen: podno
sząc ręce swoie. Y nachylili sie y
kłaniali sie Bogu twarzami ná zie
mię.
7. A Josue, yBáni, y Serebia,
Jámin, Akkub, Sephtay, Odia, iUáásia, Celitá, Azariasz, Jozábel, Ilánán, Phálaiá, Lewitowie czynili
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pomilczenié między ludem ku słu
chaniu zakonu : á lud stanął ná
swym mieyscu.
8. Y czytali w księgach zakonu
Bożego , wyraźliwie , y ińsnie ku
wyrozumieniu : y rozumieli gdy czy
tano.
g. A Nehemiasz (ten iest Athersáthá) y Ezdrasz kapłan y pisarz,
y Lewitowie wykładaiący, wszy
tkiému ludowi : Dzień poświęcony
iest Pánu Bogu nászému, niesinęćčiéž sie áni płaczćie. Bo płakał
wszytek lud , gdy słuchał słów za
konu.
10. Y rzekł im: Idźcież, ićdzćie
rzeczy tłuste, y piyćie słodycz, á
posyłayćie częśći tym którzy sobie
nie nágotowáli : bo święty Pánu
dzień iest, á nie bądźcie smutni ,
wesele bowiem Pańskie iest moc
nászá.
11. A Lewitowie czynili pomil
czenié między wszytkim 'ludem,
mówiąc : Milczćie, bo dzień święty
iest, á nie żałuyćie.
12. Odszedł tedy wszytek lud áby
iadł y pił, y posyłał częśći, y czynił
wielkie wesele: iż wyrozumieli sło
wa których nauczył ich był.
13. A drugiego dniá zebráli sie
przednieyszy domów wszytkiégo lu
du , kapłani y Lewitowie do Ezdraszá pisárzá, áby im wykładał słowa
zákonu.
14- Y naleźli napisano w zako
nie , że Pan roskazał w ręce Moyzészá, áby synowie Izraelscy mie
szkali w kuczkach w dzień uro
czysty mieśiąca śiódmego :
15. A iżby opowiadali y rozgła
szali po wszystkich mieśćiech ich,
y w Jeruzálem, mówiąc: Wynidźćie ná górę, á przynieście gałęźia
oliwnego, y gałęźiadrzewa naypięknieyszégo , gałązek mirtu, y gałę
źia palmowego, y gałęźia drzewa
gáiowégo, áby sie náczynilo kuczek,
iáko iest napisano.
16. Y wyszedł lud, y przynieśli. Y
poczynili sobie kuczki káždy ná do
mie swoim, y w śieniach swoich,
y w śieniach domu Bożego, y ná
pláču wodnéy bramy, y ná placu
bramu Ephraim.
17. Uczyniło tedy wszytko zgromádzenié tych, którzy sie byli wró-
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•iii z poyinánia, kuczki, y mieszka ogniá Cháldeyskiégo, á dałeś mu
li w kuczkach : bo nieuczynili byli imię Abrahám.
8. Y nalazłeś serce iego wierné
ták synowie Izraelscy ode dni Jozuego syná Nun, áž do dniá onégo. przed tobą: y uczyniłeś z nim przy-,
mierze żebyś mu dał źiemię ChánáY było weselé bárzo wielkie.
18. A ná kśięgach zakonu Boże neyczyká, Hetheyczyká, y Amorgo czytał ná każdy dźień od pier rheyczyká, y Pberezeyczyká, y Jewszego dniá áž do dniá ostateczne buzeyczyká , y Gergezeyczyká, abyś
go: y czynili święto przez .śiedm dał nasieniu iego, y ziśćiłeś słowa
dni, á dniá ośmego zgromadzenie twé, żeś iest sprawiedliwy.
9. Y widźiałeś utrapienie oyców
według obrzędu.
naszych w Aegyptćie : y wysłucha
łeś wołanie ich nád morzem cze
ROZDZIAŁ IX.
Lud pokutuiąc w pośćie, y w wo- rwonym.
10. Y dałeś znáki y cudá ná Phárzech, oddzielił sie od cudzoziemcom,
ráonie
y ná wszytkich sługach ie
Ezdrdsz wyznama dobrodźieystmd.
Boże, d synom Izuelskicli złośći; go, y ná wszytkim ludu źiemie ie
modli sie zd lud, tak ze uczynili go, boś poznał że bardzie przećiwko
nim czynili: y uczyniłeś sobie imię,
przymierze z Panem Bogiem.
iáko y dziś.
1. A dniá dwudziestego czwarté11. Y rozdzieliłeś morze przed
go tego mieśiąca zeszli sie synowie nimi, y przeszli przez pośrzodek
Izraelscy, y w worzéch, á ziemia morzá po suszy : á przenńśladówce
ná nich.
ich wrzuciłeś w głębokość, iáko
2. Y odłączyło sienaśienie synów kamień w wody gwałtowne.
Izráelowich od wszelkiego syná
12. Y byłeś wodzem ich we dnie
obcego: y stanęli y wyznawali grze w słupie obłokowym, á w nocy w
chy swoie, y nieprawości oyców słupie ognistym, áby widźieli drogę
swoich.
po klóréy szli.
3. Y podnieśli sie áby stali: y czy
15. Stąpiłeś též ná górę Sinái, y
tali ná kśięgach zakonu Páná Bo mówiłeś z nimi z nieba, y dałeś im
gá swego, cztérzy kroć przez dzień, sądy práwé, y zakon prawdy, ce
y cztérzy kroć sie spowiadali, y kła remonie, y przykazania dobré.
niali-sie Pánu Bogu swemu.
14* Y szábáth poświęcony twóy
4- A powstali ná stopniu Lewi pokazałeś im, y przykazania, y ce
tów, Jozue, y Bani, y Cedmihel , remonie, y zakon przykazałeś im
Sábániá, Bonni, Sárebiás, Báni, y w ręce Moyzészá sługi twego.
Chánáni: y wołali głosem w ielkim
15. Chléb též z niebá dałeś im w
do 1’áná Bogá swego.
głodźie ich, y wywiódłeś iin wodę
5. Y mówili Lewitowie, Jozue, y z skály gdy pragnęli: y rzekłeś im
Cedniiliel, Bonni, llásebniá, Se- áby weszli , á pośiedli źiemię ná
rebiá, Odáiá, Sebniáj Phátháhiá: którąś podniósł rękę swa abyś im
"Wstańcie, błogosławcie Pánu Bogu podał.
wászéinu od wieku áž do wieku: á
16. A oni y oycowie nászy hárniech błogosławią imieniowi chwa dźie czynili , y zátwárdzili karki
ły twoiéy wysokiemu, we wsze swé, y nie slucháli roskazánia
lakim błogosławieństwie y chwa twego.
le.
17. Y niechćieli słuchać, áni
6. Ty sám Pánie ieden, tyś uczy wspomnieli ná dziwy twoie, któ
nił niebo, y niebo niebios, y wszy reś im był uczynił. Y zatwardźili
tko woysko ich, źiemię y wszytko karki swoie, y dali głowę, áby sie
co iest ná niéy, morzá y wszytko wróćili iv niewolą swą iákoby przez
co w nich iest: y ty żywisz to wszy upór. Ale ty Boże miłośćiwy, łaska
tko, á woysko niebieskie tobie sie wy á miłośierny, nieskwápliwy, y
kłania.
wielkiégo zlitowania, nie opuśći7. Tyś sam Tanie Boże, któryś łeś ich.
wybrał Abrámá, á wywiódłeś go z
18. Y Jeszcze choć sobie spráwiK
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cielca ulanego, y mówili: Tenći
iesl Bóg twóy, który <5ie wywiódł
z Aegjptu: y dopuśćili sie wielkich
bluźnierstw :
ig. A ty w wielkich miłosierdzi
ach twych nie opuśćiłeś ich ná pu
szczy: słup obloku nie odstąpił od
nich we dnie, áby ie prowadził w
drodze: y słup ognia w nocy, żeby
im ukazał drogę, któraby iśdź mieli.
20. Y ducha twego dobrego dałeś
któryby ie uczył, y manny twoiéy
nie odiałeś od ust ich, y wodę da
łeś im w pragnieniu.
21. Przez czterdzieści lat żywiłeś
ie ná puszczy, y ná niczym im nie
scbodźiło: száty ich nie zwiotszały,
y nogi ich nie natarły sié.
22. Y dałeś im królestwa y naro
dy, y podzieliłeś im losy, y pośiedli
ziemię Sehon, y ziemię królá llesebon. y ziemię Og króla Bázán.
20 Y rozmnożyłeś syny ich, iáko
gwiazdy niebieskié : y prżywiódłeś
ie do źiemie, o któréy powiedziałeś
był oycóm ich, áby weszli y pośiedli.
24. Y przyszli synowie y pośiedli
ziemię: y poniżyłeś przed nimi oby
watele źiemie Chánáneyczyki , y
podałeś ie w ręce ich y króle ich, y
narody źiemie, aby im Uczynili iáko
sie im podobało.
25. Pobrali tedy miástá obřonné,
y źiemie tłustą, y posiedli domy
pełne wszytkich dóbr : studnie od
innych sprawione, winnice, y oliwnice y drzew rodzaynych siła : y
iedli y byli nasyceni, y otyli, y mie
li dostatek foskoszy z dobroci twéy
wielkiéy.
*
26. A ćiebie wzruszyli ku gnie
wu , y odstąpili od ćiebie , y zarzu
cili w tył swóy zakon twóy: y proroki twoie pobili, którzy ie oświad
czali , áby sie ku tobie nawrócili:
y dopuszczali sie bluźnierstwa
wielkiego.
27. Y podałeś ie w rękę nieprzyja
ciołom, y utrápili ie A czasu utra
pienia swego wołóli do ćiebie , á ty
wysłuchałeś z niebá, á podług wiel
kich politowania twoich dałeś im
wybawićiele, którzyby ie wybawili
z ręki nieprzyiaćiół ich.
28. Y gdy odpoczynęli , wróćili
sie, áby złość czynili przed oczy má
twémi: y opuśćiłeś ie w ręce nie-
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przyiaćiół ich , y pośiedli ie. Y náwróćili sie y wołali do ćiebie, á ty
wysłuchałeś z niebá , y wybáwiles
ie w miłosierdziach przez wiele
czasów.
2g. Y oświadczałeś ie áby sie náwróćili do zakonu twego. Ale oni
hardźie cżynili, y nie słuchali roskazániá twego, y grzeszyli przećiw
sądom twoim , które uczyni czło
wiek y będźie w nich ży ł : y dáli
ramię odchodzące •, y zátwárdáili
kárk swóy, á nie słuchali.
30. Y przedłużyłeś nad nimi wiele
łat, y oświadczyłeś ie w duchu twym
przez rękę proroków twoich : y
niesłuchali : y podałeś ie w rękę
narodom ziemskim.
31. Ale w miłośierdźiach twoich,
wielkich nié dałeś ich ná wy trace
nie, aniś ich opuśćił: bo Bóg zlito
wania y łaskawy ty iesteś
32 Teraz tedy Boże naśź wielki,
mocrty, ystraszliwy, strzegący przy
mierza y miłośierdźia, nie odwracay
od oblicza twego, wszytkégo Utra
pienia któré nálázlo nas, króle na
sze, ykśiążętó nászé, y kapłańy nászéj y proroki nászé, y oyce nászé
y wszytek lud twóy, ode dni królá.
Assur, áž do dniá tego.
53. Y ty sprawiedliwy iesteś we
wszytkim co przyszło ná nas: boś
prawdę uczynił , á myśmy niezbożnie czynili,
54- Królowie nászy, kśiażęta ná
szé, kapłani nászy, y oycowienászy,
nie pełnili zakonu twego , áni słu
chali roskazánia twego 5 y swiádectw twoich, któreś oświadczał
przeciwko im.
55. Y oni w królestwach swoich,
y w dobroci twoiéy wielkiéy, któ
rąś im był dał, y w źiemi harzo
szérokiéy y tłustóy, którąś był dał
w oczach ich, nie służyli tobie, áni
sie odwróćili od zabaw swych zło
śliwych.
56. Oto my sami dźiś niewolni
kami iesteśmy: y źiemia któraś dał
oycóm nászym, áby iedli chléb iéy,
y któré ŚU dobrá iéy, y my sámi ie
steśmy w niéy niewolnikami.
57. Y urodzáie iéy mnożą sie
królom , któreś postanowił nád nám; dla grzechów naszych, y panuią
nád ćiały nászémi , y nád bydlęty

EZDRASZO WE.

naszémi według woli swéy, y je
steśmy w wielkim ućiśnieniu.
58. W hm tedy wszytkim my sa
mi czyniemy przymierze . y piszeiny, y pieczętuią książęta nászé,
Lewitowie nászy, y kapłani nászy.
ROZDZIAŁ

X.

'Naznaczono té którzy miéli zdpieczętoicdć urnowe, którą uczynili,
y obićcuią chowuć d pełnić, ofiary,
y dźieśiećiny dawać.
1. A pieczętarze byli Nehemiasz
Athersálhá syn Háchelai y Sede
ciasz ,
2. Sáráiasz, Azariasz, Jeremiasz.
3. Pheshur, Amariasz, Melchiasz.
' 4- lláttus, Sebenia, Melluch.
5 Harem, Merimuth, OMiás,
6. Daniel, Gentbon, Bárueh,
7. .Hosollám, Abia, Miámin,
8. Máázia, Belgay, Semeiá: éiká
plo ni.
p. A Lewitowie, Jozue syn Azániaszów Bennui z synów ILenádád,
Cedmiel ,
10. Y bráéia ich, Sebenia, Odáiá,
Celitá, Pháláiá, Hánan ,
11. Micha, Roehob, Hásebia ,
12. Záchur, Serebia, Sabania ,
13. Odáiá, Bani, Báninu,
14. Przednieyszy ludu Pháros ,
Pháhátmoáb, Aelám, Zethu, Báni,
15. Bonni, Azgád, Bebái ,
16. Adoniá, Begoay, Adin,
17. Ater, Hezecia, Azur,
18. Odáiá, Ilázum, Besái,
19. lláreph , Anáthoth , Nebái ,
20. Megphiás, Mosollám, Ilázir ,
21. Mesizabel , Sádok , Jedduá,
22. Pheltia, Ilánán, Anáia ,
23. Osee, Hánania, Hásub ,
24- Alohes, Phálea, Sobek ,
25. Rehum , Ilásebna, Máásia ,
26. Echáiá , Hanan, Ánán ,
27. Melluch, Hárán, Báhána:
28. Y ostátek z ludu, kapłani, Le
witowie , oddzwiérni , y śpiewacy,
Náthyneyczykowie y wszyscy któ
rzyście sie odłączyli z narodów
ziem, do zakonu Bożego, żony jch
y synowie ich, y córki ich.
29. Wszyscy którzy mogli rozu
mieć, ślubuiac zá braty swé, prze
dni ich, y którzj przechodzili obiecować y przysięgać żeby chodżili w
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zakonie Bożym, który był dał w
ręce Moyzészá sługi Bożego , żeby
czynili, y strzegli wszytkié przyka
zania Páná Bogá nászégo, y sądy
iego y ceremonie iego.
3o A żebyśmy nie dawali córek
naszych ludowi źiemie, y córek ich
żebyśmy nie brali synóm naszym.
31. Ludzie też ziemie którzy wno
szą rzeczy przedáyné, y wszytko do
potrzeby w dzień sobotny żóby przedawáli, nie będźiem brać od nich
w sábáth y w dźień poświęcony.
Y roku siódmego zaniechamy, y wy
ciągania w szel ki éy ręki.
32. Y postánowiemy nád sobą
ustawy, że będźiem dawać trzecią
część sykla ná rok ná potrzebę do
mu Bogá nászégo
55. Ná chleby pokladně, y ná ofiárę wieczna, y ná całopalenie wie
czne w sábáthy, w pierwsze dni
mieśiaca, w święta uroczyste, y w
poświęconó, y zá grzech: áby sie
modlono zá Izraela, y ná wszelką
potrzebę domu Bogá nászégo.
34. Puśćiliśmy tedy losy między
kaplany y Lewity, y pospólstwo, no
szenie dréw , áby ie wnoszono w
dóm Bogá nászégo według domów
oyców naszych, wedle czasów od
czasów roku aż do roku, áby gorza
ły ná ołtarzu Páná Bogá nászégo,
iáko napisano w zakonie Moyzészowym :
35. Y abyśmy przynośili piérworoctwá źiemie nászéy, y pierwoci
ny wszelkiego owocu, wszelkiego
drzewa od roku do roku w domu
Pańskim :
56. Y piéworoctwá synów na
szych y bydł naszych, iáko napisa
no iest w zakonie, y piérworoctwá
skotu nászégo , y owiec naszych ,
áby były ofiarowane w domu Bogá
nászégo, kapłanom którzy służą w
domu Bogá nászégo :
07. Y piérwoCiny pokarmów na
szych, y mokrych ofiar naszych y
owoce wszelkiego drzéwá, zbiera
nia też win, y oliwy przyniéáiem
kapłanom do skarbnice Bogá ná
szégo, y dźieśiątą część źiemie ná
széy Lewitóm. Sami Lewitowie
będą brać dźieśiećiny ze wszystkich
miast robót naszych.
38. A kapłan syn Aaronów, bę-
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dźie w dziesięcinach Lewitów, á
Lewitowie dziesiąta część dźieśięćiny swoiéy będą ofiarować w domu
Bogá nászégo, do skarbnice w dóm
skarbów.
3g. Bo do skarbnice będą nośić
synowie Izraelscy, y synowie Lewi
pierwociny zboża, wina y oliwy: y
tám będą naczynia poświęcone , y
kapłani, y śpiewacy, y oddźwićrni,
y słudzy, á nie opuśćiemy domu Bo
gá naszego.

ROZDZIAŁ XI.
Wylicza obywatele Jerozolimskie,
y miast Judzkich, po odnowieniu, d
po wyszćiu z niewoley Babilońskiey.
1. A przednieyszy Indu mieszkali
w Jeruzalem, á ostatek pospólstwa
puścił lós, áby wybrali iednę cześć
z dźieśiąći, którzyby mieli mieszkać
w Jeruzalem mieście świętym, á
dziewięć częśći w mieśćiech.
2. A lud błogosławił wszytkim
mężom którzy sie dobrowolnie ofia
rowali byli, áby mieszkali w Jeru
zalem.
3. Ci są tedy przednieyszy kráiny,
którzy mieszkali w Jeruzalem, y w
mióśćićch Judzkich. A mieszkał
każdy w ośiadłośći swéy, w mieśćićch swych, Izrael, kapłani, Le
witowie, Náthyneyczycy, y synowie
sług Salomonowych.
4- A w Jeruzalem mieszkali z
synów Judá , y z synów Benia
min. Z synów Judá , Athaiás syn
Aziám, syná Zácliáriaszowégo, sy
ná Amáriaszowégo, syná Sápbátiaszowégo , syná Málaleel: z synów
Pháres ,
5. Máásiá syn Báruch, syn Cholhozá , syn Iláziá , syn Adáia , syn
Joiárib, syn Zácháriaszów, syn Silonitów:
6. Ci wszyscy synowie Pháres
którzy mieszkali w Jeruzalem, cztérzystá sześćdźieśiat ośm mężów
mocnych.
7. A ći są synowie Beniamin :
Sellum syn Mosolláin , syn Joéd ,
syn Phádáiá, syn Xoláiá, syn Másiá,
syn Etheel, syn Isáiá,
8. A po nim Gebbái, Sellái, dzie
więćset dwadźieśćia ośm ,
p. Y Joél syn Zechri przełożony
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nád nimi , á Judá syn Senuá , nád
miastem wtóry.
10. A z kapłanów, Idáiá syn Joárib, Jáchin ,
11. Sáraiá syn Ilelciaszów, syn
Mosollám, syn Sádok, syn Meráioth,
syn Achitob, przełożony domu Bo
żego ,
12. A bráciéy ich którzy odpráwowáli roboty kościelne , ośinset
dwadźieśćia dwá. Y Adáiá syn Jeroham, syn Pheleliá, syn Amsi,
syn Zácháriaszów , syn Pheshur ,
syn Melchiaszów,
15. Y bracia iego przednieyszy oy
ców, dwieśćie czterdźieśći dwá. Y
Amássay syn Azreel, syn Aházi,
syn Mosollámoth, syn Emmer,
14- Y bráciéy ich ludźi bárzo po
tężnych sto dwadźieśćia ośm, á
przełożony ich Zábdiel syn mo
żnych.
15. A z Lewitów , Semeiá syn
Ilásub, syn Azárikáin, syn Hásabia , syn Boni,
16. Y Sábáthay, y Jozábed , nád
wszytki mi robotami któré były z
dworu w domu Bożym od przednieyszych Lewitów.
17. Y Máthániá syn Micha, syn
Zebedei, syn Asáph, przednieyszy
ku chwaleniu, y ku wyznawaniu
ná modlitwie, á Bekbeciá wtóry z
braćiey iego, y Abdá syn Sámuá ,
syn Gálál, syn Idithum.
18. Wszytkich Lewitów w mieśćie świętym dwieśćie ośmdźieśiąt
cztćrzey.
ig. Aodźwierni, Akkub,Thelmon,
y bracia ich, którzy strzegli drzwi,
sto śiedmdźieśiąt dwá.
20. A drudzy z Izráelá kaplani y
Lewitowie we wszytkich miastach
Judzkich każdy w ośiadłośći swoiéy.
21. A Náthyneyczycy, którzy mie
szkali w Ophel, y Siáhá, yGásphá
z Náthyneyczyków.
22. A przełożony nád Lewitami
w Jeruzalem, Azzy syn Báni, syn
Hásabiaszów, syn Máthániaszów,
syn Michaszów. Z synów Asáph,
śpiewacy ná posłudze domu Bożego.
23. Bo roskazánié królewskie •
nich było, y porządek między śpie
waki ná każdy dźień ,
24- Y Phátháhiá syn Mesezebel,
z synów Zárá syná Judá , w ręce
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królewski éy, wedle wszelkiego sło
wa ludu,
2Ó. Y w domiéch po wszytkich
krainach ich z synówJudámieszkali
W Karialhárbe. y w córkach iéy: y
W Dibon, y w córkach iego: y w
Kabseel, y we wsiach iego,
26 Y w Jesue, y w Moládá, y w
Bethpháleth,
27-. Y w Hásersuál, y w Bersábee,
y W córkach iéy,
28, Y w Siceleg, y w Mochoná, y
W córkach iéy,
29, Y w Remmon, y w Sáráá, y
W Jerimulh,
50. Zánoá, Odollám, y wé wśiach
iéy, Láehis, y polach iego. y Aseká,
y wr córkach iéy. Y mieszkali w Ber-*
sábee, áž do doliny Enboiih
51. A synowie Beniamin od Gebá,
Meebmás, y Hái, y Bet hel, y córek
iego:
V
32. Anáťhoth, Noh, Anániá,
53. Asor, Ráma, Getháim,
34- Hádid^Seholiť^y Nebálláťh,Lod,
, 55. Y Ono, dolinie rzemieślników.
56. Y z Lewitów częśći J udy y Be*
Uiámin,
ROZDZIAŁ Xít.

.

Wylicza fca’pldny> y Łelvityf y
liśiązęba ich, ktifrzy przyszli do Jernza cm. z Zvróbabelem, y innt, zwvebłtą pompą poświęca'ią mur micyscki.

I. A kapłani y Lewiłowip, którzy
przyszli z Zorobabelem synem Sá
lathiel y Josuet ći są Sáráia, Jeréiniasz, Ezdrás,
2v Amária^ Meli Uch, IlattUs,
3. Sebeniás, Rehum, Merimułh|
4. Addo, Genthon, Abia,
Ok Miámin, Mádia, Belgá,
6. Semeia, y Joiárib, lúáia, hél
ium, Amok, Helciasz^
7. Idáia. Ci przedniéysžy kápla-*
ftów, y bráóa iéh zá dni Jozuegv-.
8. A Lewitowié, Jesua, Beiinuij
Cedmibel, Sárebia, Judá, Mathánias^
nád pieśniami, sámi y brácia ich:
g. Y tíekbeciň y lláhnij y brácia
ich, káždy W swym urzedźie.
to. Josue lepak Zrodźił Joáeim, á
Joáeim. źtodźił Eliasib, á Eliasib
krodźił Jóiádá,
II. A Joiáda żródźił Jonáthán, á
Jonathan zrodźił Jeddoá,
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12. A zá dni Joáeim byli kaplani
y przednieyszy domów: Sáráiow ego,
Máraia: Jerennaszowego, líánania:
13. Kzdrášzowégo Mosollám: AmátiasZowégo, Johánán:
14. Milicho, Jonáthán: Sebenia*
szowéžo, Joseph:
láv Hárám, Ldná: Máráioťh, Helci:
16. Adáíašzowégo, Zachariasz:
Genthon, Mosollám:
17. Abiaszowégo, Zéchri; Miamin
y Moádiaszowégo Bhelti:
18. Belgowégo, Sámínua: Semáiaszowégo, Jonáthán:
19. Joiárib, Máthánái: Jodáiaszowégo, Ažzi:
20. Sellái, Celái: Amok, Ileher:
21. Helciaszowégollasebia: Idáia*
szowego, NátnanaeL
22. Lewitowie zá dni Eliasib y
Joiáďá, y Joliánan, y Jeddoá popi sání
domów, a kapłani w króf>rzeložetii
estwie Dariusza Eersi,.
20 Synowie Lewi przełożeni do
mów napisani w księgach słów dni,
y áž do dni Jonathan syná Eliasib,
24- Ą czélnieyszy Lewitów, llá*
sehia, Serćbia, y Josue syn Gedmieł*.
y brácia ich jwedług odmian swoich,
áby chwalili y wyznawali według
roskazánia Dawidá mežá Božégo, á
żeby strzegli rowhi porządkiem
25. Máthánia, y Bekbecia, Obedia*
Mosollám, Xelmon, Akkub stróżo
wie bram y.sieni przed bramaniy.
26. Ci zá dni Joáeim syná Josuei,
syhá Josedek, v za dni Xehemiaszá
kśiążęćiś, y Ezdrászá káplaná a pi**
sárzá.
27. A ná poświęcaniu mum Jero
zolimskiego zwołano Lewity zé
wszystkich ynieysc ieh, áby ie przy
wiedziono do Jeruzalem, y czyhilí
poswiacánid y wesele W dź;ęk« zyniéniu y ápiéwániu, y cymbałach^
árfáchk ý cytrach.
28. Y žehráni są synowie spiéwa*
ków ż pól okołó Jeruzalem, y zé
Wśi Xetuphálí,
2g Y z dpinu Gálgál, y z powiálów Gebá y Azmáueth: bo sobie Wśi
nábudowáli śpiewacy okóló Jertizálem.
3o. V Oczyśćili sie kaplani y Le
witowie, á oczyścili lud, y bramy y
inuh
31. A ná mur roskazałem wnidź
32
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przedniéyszym z Judy, y postświłern
dwá wielkie chory chwalących. Y
szli ku práwéy stronie po murze do
bramy gnoiu.
32. Y szedł zá námi Osáiasz, y
połowica kśiążąt Judá,
33. Y Azariasz, Ezdrasz y Mosollám, Juda y Beniamin, y Semeiá y
Jeremiasz. 34- A z synów kapłańskich z trą
bami, Záchariasz syn Jonathan, sjn
Semeiaszów,syn Máthániaszów,syn.
Micháiaszów,syn Z^echur, syn Asáph,
35. Y bracia iego Semeia, y Azáreel, Malálay, Galálay, Mááy, Náthánael, y Judas, y Haąani z instrumen
ty śpiewania Dawida inęża Bożego:
á Ezdrasz pisarz przed nimi ná bra
mie zrzódła.
36 A przećiwko niin wstąpili po
wschodzie miástá Dawidowego ná
wstępie muru nád dóhi Dawidów,
y ąż do bramy wodnéy ná wschód
słońca.
3y. A drugi chór dzięki odda walą
cych szedł przećiwko, á ia zá nim y
połowica ludu ná murze y ná wieży
piećówćy áz do muru naszérszégo,
38. Y ná bramie Ephráim, y ná
bramie stáréy, y ná bramie rybnóy,
y wieży Hánáneel, y wieży Emáth, y
aż do bramy trzody: y stanęli w bra
mie strażey:
3g. Y stanęły dwá chóry chwalą
cych w domu Bożym, y ia, y poło
wica urzędników ze mną.
40. A kapłani, Eliachim, Máásia,
Miámin, Michea, Elioenay, Záchária, Hánania z trąbami:
41. Y Máásia, y Sejneia, y Eleázár, y Azzy, y Johánán, y Melchia,
y Aelám, y Ezer. A głośno śpiewali
śpiewacy, y Jezráia przełożony,
42. Y ofiarowali onégo dniá ofiáry
wielkie, y weselili sie: bo ie był
Bóg rozweselił weselem wielkim.
Ale y żony ichy dźieći weseliły sie,
y było daleko słyszeć wesele Jero
zolimskie.
43. Policzyli též onégo dniá męże
nád skarbnicami skarbu do ofiar mo
krych y do pierwocin, y do dźieśięćin, áby przez nie wnośili przeło
żeni mieyscy w ozdobie dziękczy
nienia , kapłany y Lewity : bo sie
uweselił Judá w kapłaniech y w Le
witach stoiących.
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44- Y strzegli straży Bogá swego,
y straży oczyśćiania, y śpiewacy y
odźwierni według roskazśńia Dawi
dowego y Salomona syná iego:
45 Bo zá dni Dawidá y Asáphá od
Soczątku byli postanowieni przenieyszy nád śpiewaki, w pieśni
chwalących, y wyznawáiacychBogu.
46. A wszytek Izrael zá dni Zorobabelá y zá dni ?íeherniaszá dawali
częśći śpiewakom y odźwiernym ná
każdy dzień, y poświęcali Lewity, á
Lewitowie poświęcali syny Aaronowé.
ROZDZIAŁ XIII.
Gdy czytano kśięni Moyzeszowe,
naleźiorio prawo o cudzoziemcach, y
przywiedli te ku skutku: częśći Lewitom nu znaczono, karzą te, co w so
botę robili, dbo przedawdli. Nehe
miasz fuka te, co cudzoziemki poymowdli. '•
1. A dniá onégo czytano ná kśięgách Moyzeszowych, gdy lud słu
chał, y ńaleźiono w nich nápisano:
że Ammonitczyk y Moábczyk nie
rnaią wchodzić do kośćioła Bożego
áž ná wieki:
2. Przeto iż nie zaszli synom Izra
elskim z chlebem y z wodą: y naięli
przeći^wko im Balááma, áby ie prze
klinał: y obróćił Bóg nász przeklęctwo w błogosławieństwo.
3. Y stało sie, gdy usłyszeli zakon,
odłączyli wszelkiego cudzoziemca
od Izraela.
4. A nád tym był Eliasib kapłan,
który był przełożonym w skarbnicy
domu Bogá nászégo, y bliski Tobiaszów.
5. Uczynił tedy sobie skarbnicę
wielką, y tám byli przed nim odkládaiący dary, y kadźidło, y naczynia,
y dźieśiećiny zboża, wina y oliwy,
częśći Lewitów y ápiéwaków, y pić—
rwoćiny kapłańskie.
6. A przy tym wszytkim nie by
łem w Jeruzálem: bo roku trzydźiestégo wtórégo Artáxerxá królá Bábyloóskiégo przyszedłem do królá,
á ná końcu dni prośiłein królá.
7. Y przyiechałem do Jeruzálem,
y wyrozumiałem złość, którą był
uczynił Eliasib Tobiaszowi, że mu
zbudował skarb w śieniach domu
Bożego.
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8. Y zdála mi sie rzecz bárzo zła.
Y wyrzućiłem naczynia domu Tobiaszowégo precz z skarbnice.
g. Y roskazałein, y oczyśćili skar
bnice, y wniosłem zaś tám naczynia
domu Bożego, ofiarę, y kadzidło.
10. Y dowiedziałem sie, iż cześći
Lewitów nie były dáné: iż kázdy
ućiekł z Lewitów y z spiéwaków,
y z tych , którzy posługowali.
u. Y miałem sprawę przećiwko
urzędnikom, y rzekłem: czemuśmy
opuśćili dóm Boży? Y zgromadziłem
ie, y kazał stać ná inieyscách ich.
12. A wszytek Judá przyniósł dźieśięćiny zboża, winá y oliwy do spi
chlerzów.
15. Y postanowiliśmy nád spichlérzmi Selemiaszá kapłana, y Sadoka pisárzá, y Phádaia z Lewitów,
á przy nich llánan syná Zachur,
syná Mathániaszowégo, bo ich do
znano bydź wiernymi, y im zwierzonć są> częśći braćiey ich.
14. Pomni ná mię Boże móy dla
tego, á nie wymázuy litośći moich,
którém czynił w domu Bogá mego,
y w obrzędach iego.
15. W oné dni widziałem w Ju
dá tłoczące ,prásy w szábbáth, y no
szące kopy, y kládacé ná osły wino,
y iágody winne y figi, y wszelkie
brzemię, y wnoszacé do Jeruzalem
w dźień sobotni. Y oświadczyłem
sie, áby w dźień, którego sie przedawać godźi, przedawáli.
16. A Tyriyczycy mieszkali w
nim przywożący ryby, y wszelkie
rzeczy przedáyné: y przedawáli w
szábbáthy synom Judzkim w Jeru
zalem.
17. Y ziukałem przełożonó Judá,
y rzekłem im: Co to zá zlá rzecz,
którą wy czynićie, y gwałćićie dźień
sobotni?
18. Izali nie to czynili oycowie
aászy, y Bóg nász przywiódł ná nas
to wszytko złe, y ná to miasto? A
wy przyczyuiaćie gniewu ná Izráe
lá, gwałcąc szábbáth.
ig. Y stało sie, gdy odpoczynęły
bramy Jerozolimskie w dźień so
botni, rzekłem y zamknęli wrótá: y
roskazałem, żeby ich nie otwarzano,
aż po szábbácie: y z sług moich po
stanowiłem u bram , áby żaden nie
wnosił brzemion w dźień sobotni.
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20. Y zostali kupcy y przedaiący
wszelkie rzeczy przedáyné przed
leruzálem raz y dwá.
21. Y oświadczyłem sie przed ni
mi, y rzekłem im: Przecz leżycie
przećiwko murowi? ieśli to drugi
ráz uczynicie, puszczę ná was rękę.
A ták od onego czásu nie przycho
dzili w szábbáth.
22. Rzekłem též Lewitom, áby sie
oczyścili, y przyszli, áby strzegli
bram, y poświęcili dźień sobotni: á
ták y zá to pomni ná mie Boże móy,
á odpuść mi według mnóstwa iniłośierdźia twego.
25. Ale y onych dni uyźrzałem Zydy póymuiące zóny Azotki, Ammonitki, y Moábitki
24. A synowie ich napoły po Azotcku mówili, y nieumieli mówić
po Żydowsku, y mówili według ięzyká narodu y narodu.
25. Y zfukałem ie y przeklinałem:
y biłem z nich męże, y obłyśiłem
ie, y poprzyśiągłem przez Bogá, áby
nie dawali córek swych synom ich,
y nie brali córek ich synom swym
y samym sobie, mówiąc:
26 Azaż nie dla tákowéy rzeczy
zgrzeszył Salomon król Izraelski? á
žáisté między mnogimi narody nie
było mu królá podobnego: y był mi
ły Bogu swemu, y uczynił go Bóg
królem nádewszytkim Izraelem: y
tego tedy niewiasty cudzoźiemskie
przywiodły ku grzechowi.
27. A wiec y my nieposłuszni będźiem czynić wszytkę złość wielką
tę, ábyámy grzeszyli przećiwko Bo
gu naszemu, y póymowáli żony cu
dzoźiemskie?
28. A z synów Joiádá syná Eliá
sib kapłana wielkiego, był źięćiem
Sánaballat Horończyk, któregóm
wygnał od śiebie.
29. Pomni Pánie Boże móy, prze
ćiw tym, którzy plugawią kapłań
stwo, y prawo kapłańskie y Lewitckié.
30. A ták oczyśćiłem ie od wszy
tkich obcych, y postanowiłem po
rządki kapłanów y Lewitów, każde
go w służbie swéy.
31. Y ná dawanie drew czasów
ustawionych, y ná pierwociny: pómni ná mię Boże móy ku dobrému,
Amen.
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ROZDZIAŁ

I.

Tobiasz w więzieniu będąc, zako
nu Holé.no nie odstąpi), z dź ećiństicd ieszcze miłosiernym był, ubode
zdkładdiąc, umarłe choicdiąc. Muiętnośći zbawion, skromnie ćierpiąc.
zaś ud Punci iéy dostał hoynie.

1. Tobiasz z pokolenia y z mia
sta Nephtháli, ' k'óré iést ná wyż
szych inieyscách Gálileiéy nád Sáásson, zá dróga która wiedzie ku
zachodowi, po lewéy inóiąc miásto
Sephet)
2. Gdy byl poiman zá dni Sálinánázara królá Assyriyskiégo , iednák w poiinániu będąc drogi pra
wdy nie odstąpił,
5. Tak iż wszytkiégo co mógł
mieć, na każdy dźień braćiey wespół
poimánéy, którzy byli z iego rodu,
udzielał.
4- A choćia był młódszy ze
wszytkich w pokoleniu Nephtháli,
wszakże nic dźiecinnego w sprawie
nie czynił
5. Ná ostatek gdy wszyscy cho
dzili do ćielców złotych, które był
Sprawił Jereboám Król Izraelski:
ten sam chronił sie towarzystwa
wszytkich:
6. Ale chodził do Jeruzalem do
k >śćioła Pańskiego , y tám sie kła
niał Pánu bogu lzráelowému ,
wszykié piérworodztwá swé, y
dźieśiećiny swé wiernie oíiáruiac,
7. Ťak iż trzeciego roku nowo na
wrócony m y przychodniom wszytkę
dziesięcinę dawał.
8. Té rzeczy y inne tym podobne
według zakonu Bożego, dźiećięćiem
będąc zachowywał.
9. A gdy sie stał mężem, poiał
żonę jknnę z pokolenia swego, y
zrodził z niéy syná, dáiac mu imię
swé.

10. Ktérégo nauczył z dzieci li
stwa bać sie Pana Bogá, y wstrzy
mać sie od wszelkiego grzéchu.
11. A ták gdy przez poi má nie,
przyszedł z żoną swą y z synem do

miástá Ni ni wen ze wszytkim poko
leniem swoim ,
12. (Gdy wszyscy pożywali z po
karmów pogańskich) on strzegł
duszé swéy, y nigdy sie ich pokar
mami nie splugawił.
13. A iż pomniał ná Páná ze
wszytkiégo serca swego, dał mu Bóg
łaskę przed oczyma Salmánazára
króla,
14. Y dał mu wolność iść gdźiebykolwiek chćiał máiac wolność
czynić cobykolwiek chćiał.
10. Chodźił tedy do wszytkich,
którzy w poiinániu byli, y dawał
im napominania zbawienne.
16. A gdy przyszedł do Ráges
miástá Medczyków, á z tych rzeczy,
którémi był uczczony od królá, miał
dziesięć tálentów srébrá.
17 Y gdy w wielkim zgromadze
niu narodu swego widział Gabelá
potrzebnego, który był z pokolenia
iego , dał mu ná cyrográph srebrá
pomienioną wagę.
‘•\
i8v A po niemałym czaśie, po
śinierći królá Salmánazará, gdy kró
lował syn iego Sennácherih miásto
niego, y syny Izraelskie miał w nienawiśći w oczach swych.
19. Tobiasz ná każdy dźień obchodźi wszytek naród swóy, y cieszył
ie, y udźielał każdemu, ile mógł z
maiętnośći swoićy:
20. Łaknące żywił, y nagim odźienié dawał , á umarłym y zabitym
pogrzeb z pilnośći sprawował.
21. Nákoniec gdy sie król Sennácherib wrócił, ućiekszy z Zydowskiéy źiemie przed porażka, którą
był około niego uczynił Bog dla bluźnierstwa iego, á rozgniewany zábiiał wielu z synów Izraelskich,
Tobiasz pogrzebał ćiała ich.
22. Ale gdy oznaymiono królo
wi. kazał go zabić, y zabrał wszystkę inśiętność iego.
23. A Tobiasz z synem swoim y
z żoną ućiekwszy krył sie nagi, bo
go wiele ich miłowało.
24. I ecz po czterdźieśći y piąć!
dni zabili króla synowie iego:
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25. .Y wrócił sie Tobiasz do do
mu swego, y wrócono mu wszytkę
majętność iego.

ROZDZIAŁ II.
Tobiasz pochowaniem umarłych
Zmordowany, ku sprobawdniu ćier~
yliwośći iego oślepiony od idsko/ki,
któremu zona y przyiaćiele urą§dią.
1. A potym gdy było święto Pań
skie, y sprawiono obiad dobry w
domu Tobiaszowym ,
2. Rzekł synowi swemu i Idź, á
przywiedź k.lku z naszego pokole
nia boiących sie Bogá, áby używali
z námi.
5. A gdy poszedł, wróćiwszy sie
{owiedźiał mu, że ieden z synów
zráelskich zabity leżał ná ulicy. Y
natychmiast wyskoczywszy z śle
dzenia swego, opuści wszy obiad, ná
cezo przybieżał do ćiała:
4 A -wziąwszy ie zaniósł do domu
swego potáiemnie , áby po zaszćiu
słońca ostrożnie ie pochował.
5. A skrywszy ćiało, iadł chléb z
zółośćią y ze drżeniem,
6. Wspominając oné słowa, któré
mówił Pan przez Amo3 proroka:
Święta wászé obrócą sie w płacz
y w żałość.
7. A gdy słońce zaszło, poszedł y
pogrzeb! go.
8. A wszyscy bliscy iego strofo
wali go, mówiąc: luż ćię dla téy
przyczyny kazano zabić, y zaledwieś
uszedł skazania ná śmierć, á znowu
grzebiesz umarłe?
9. Ale Tobiasz wiecéy sie boiąc
Bogá niżli królá, porywał ciała za
bitych, y krył w domu swym, á o
północy ie grzebł.
10. Y trąbiło sie, że iednégo dniá
będąc spracowany z pogrzebu, przy.szedszy do domu swego, porzucił sie
podle śćiany y zasnął,
11. A z gniazda iáskólczégo, gdy
spał, gorący gnóy upadł ná oczy ie
go, y stał sie ślepym.
12. A tę pokusę dla tego Bóg nań
przepąśćił, żeby potomkom był dan
In z) kład ćierphwośći iego, iáko Jo
ta świętego.
15 Bo gdyż z mł idośći swéy záwżdy sie Bogá bał, y strzegł przy

stoi

kazania iego, nie zasmućił sie prze
ćiw Bogu , że plaga ślepoty podlała
go14- Ale nie poruszony trwał w boiaźni Bożey , dźiękuiąc Bogu przez
wstzylkié dni żywota swego.
15. Bo iáko świętemu Jobowi urą
gali królowie, tak y temu powinni
y krewni iego, naśmiewali sie z ży
wota iego, mówiąc:
16. Gdźióż iest nádzieiá twoiá, dla
któreyś jałmużny y pogrzeby czynił?
17. Ale Tobiasz strofował ie mó
wiąc: Nie mówcie ták,
18. Bo iesteśmy synowieświętych,
y żywota onego czekamy, który Bóg
da tym, którzy wiáry swéy nigdy
nie odmieniają od niego.
19. A Anná żona iego chadzała
co dzień ná tkacką robotę, á z pra
ce rak swoich pożywienie, którego
nabydź mogła, przynosiła.
20. Zkąd stało sie, że dostawszy
koźlęćią kóz przyniosła do domu.
21. Którego gdy mąż iéy głos
wrzeszczącego usłyszał rzekł: Tátrzćie, by snadź krádžioné nie było,
wróćcie ie pánóm swoim: bo sie
nam nie godzi , albo ieść co z kra
dzieży, albo sie dotykać.
22. Ná to żona iego rozgniewa
wszy sie odpowiedžiálá : iáwnieé
próżna stała sie nádzieiá twoiá, y
jałmużny twoie teraz sie okazdły.
23. Y témi y inszémi takimi sło
wy urągała inu.

ROZDZIAŁ III.
Modlitwa Tobiaszowa, którą proś.1
o śmierć, a druga panny Sary córki
Rdguelowey, któréy gdy dziewka przymowiłu o śiedm mężów zabitych, ond
poszcząc sie tę modlitwę do Bogd
wylewała.
1. Westchnął tedy Tobiasz, y po
czął sie modlić z płaczem,
2. Mówiąc: Sprawiedliwyś iesf
Tanie, y wszystkie sądy twoie są
spráwiedliwé , y wszystkió drogi
twoie. miłosierdzie, y prawda, y sąd.
3. Á teraz Pánié wspomni ná mię,
á nie mści sie zá grzechy moie, áni
pamiętay ná występki moie, ábo rodźiców moich.
4. boćeśmy nie záoliowáli przykazdnia twego, przetożeśmy wydani
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ná lup, y wniewolstwo,y ná śmierć, á nie z pożądliwością moi ą, przyzwo
y ná obmówisko, y ná pośmiech liłam poiąć.
wszytkim narodom, między któreś
19. Y ábom ia ich niegodną bylá,
ábo oni podobno mnie byli niegodni:
nas rosprószył.
5. A teraz Fanie, wielkie sady żeś mię podobno innemu mężowi
twoie, iżeśiny nie czynili według zachował.
przykazania twego, y nie cliodźili20. Bo nie iest w mocy człowieczéy rádá twoiá.
śmy szczérze przed tobą.
6. A teraz Pánie uczyń zemną
21. Lecz to zá pewną ma każdy
według woléy twoiéy, á roskaž w który ćię chwali, iż żywot iego, ie
)okoiu wźiać ducha mego: bo mi śliby był w doświadczeniu, koronoláleko lepiéy .umrzeć, niżli żyć.
wan będźie: á ieśliby był w utra
7. Tegóż tedy dniá przydało, sie, pieniu, wybáwion będźie: á ieśliby
iž Sárá córká Ráguelowá w Ráges był w karaniu, ku miłośierdźiu twe
mieśćie Medskim, y oná usłyszała mu wolno mu przyśdź będźie.
uragánié od iednéy służebnice oycá
22. Nie kochasz sie bowiem w na
swego.
szym zatraceniu: bo po niepogodzie,
8. Bo bylá wydána zá śiedm mę pogodę czynisz: á po płaczu y żało
żów, á czart imieniem Asmodeus bie , poćieszenie wlewasz.
pomordował ie, skoro do niey we
23. Niechayże imię twoie Boże
szli.
Izraelski będźie błogosławione ná
9. Gdy tedy karálá dziewkę zá iéy wieki.
wina, odpowiedziała iéy, mówiąc:
24 Tegóż czásu oboygá modlitwy
Bodayżeśmy wiecéy nie oglądali sy wysłuchane są przed oczyma chwa
ná áni córki z ćiebie ná źiemi, mor- ły Bogá najwyższego.
dérko mężów twoich.
25. \ posłań iest Anyół Fański
10. Czyli y mnie chcesz zabić, święty Rápháél, áby ich oboie uzdro
ińkoś inż zabiła śiedmi mężów? Ná wił, których modlitwy iednégo czá
té słowa poszła do zwiérzchniéy su przed oczyma Pańskimi były
komory domu swego: á przez trzy przełożone.
dni y trzy nocy nie iádlá, áni piła:
ROZDZIAŁ IV.
11. Ale trwáiac ná modlitwie, z
płaczem prośiła Bogá, áby ią od te
Tobiasz bacząc, ze w ryckie miał
go uragánia wybawił.umrzeć, testament czyni, nd którym
12 Y stálo sie dniá trzećiego, gdy synowi święte, d pocieszne nauki ddkończyła modlitwę błogosławiąc l’á- ie, idkoby sie przećiwko Bogu , y lu
na’
dziom zachowywać miał.
10. Rzéklá: Błogosławione iest
imię twoie Boże oyców naszych;
1. Gdy tedy Tobiasz mnimał, że
który gdy sie rozgniewasz, miłośier- modlitwa iego była wysłuchana że
dźie uczynisz, á czasu utrapienia by umrzeć mógł, wezwał do śiebie
grzéchy odpuszczasz tym, którzy Tobiászá syná swego,
ćię wzywáia.
2. Y rzekł mu: Słuchay synu móy
14- Do ćiebie Pánie oblicze moie słów ust moich, á załóż ie iáko fun
obracam, do ćiebie poduaszam oczy dament w sercu twoim.
moie.
3. Gdy Bóg weźmie duszę moię,
15 Proszę Pánie, abyś mię od pogrzéb ćiało moie: á miéy w uczćizwiązku tego urągania wybawił, wośći matkę twoię <po wszytkié dni
ąbo mię więc wyrwał z źiemie.
żywota iéy:
16. Ty wiész Fanie, żeinći nigdy
4. Bo pamiętać masz, któré y iá
nie żądała męża, y czystą zacho ko wielkie niebespieczeństwa cier
wałam duszę moię od wszelakiéy piała dla ćiebie w swym żywoćie.
pożądliwości.
5. A gdy y oná wypełni czas ży17. Nigdym sie z igraiącymi nie wotá swego, pogrzeb ią podle mnie.
miészálá, ániin spółecznośći miała
6. A przez wszytkié dni żywota
z tymi., którzy w lekkośći chodzą.
twego miéy ná pamięći Bogá: á
18. Lecz męża z boiaźnią twoią, strzeż sie, byś kiedy ná grzéch nie
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przyzwolił, á nie przestąpił przykania Páná Bogá nászégo.
7. Czyń iałmużnę z maiętnośći
twoich, á nie odwracay oblicza twe
go od žadnégo uhogiégo: bo ták bedźie, ze áni od ciebie nie odwróći sie
oblicze Pańskie.
8. Iáko będziesz mógł ták bądź
miłosierny.
g. Będźieszli miał wiele, boy nie
daway: ieśli mało będziesz miał, y
mało z chucią udzielać uśiłuy.
10. Ták bowiem skarbisz sobie
zapłatę dobrą ná dźień potrzeby.
11. Bo iałmużna od wszelkiego
grzechu y od śmierći wybáwia, á
nie dopuści duszy iśdźdo ćiemnośći.
12. lal mužná wielka ufnością bę
dzie przed nawyłszym Bogiem
wszytkim, którzy ią czynią.
13. Strzeżże sie pilnie, synu móy,
wszelakiego porubstwá, á oprócz
żony swéy, nigdy o grzechu nie
wiedz.
14- Pysze nigdy w myśli twoióy,
áni w słowie twoim panować nie
dopuszczay. Bo od niéy początek
wzięło wszytko zatracenie.
15. Ktokolwiek ći hędźie co robił,
natychmiast mu odday zapłatę, á
zarobek naiemniká twego niech u
ćiebie żadnym sposobem nie zostáie.
16. Czpgobyś nienawidźiał, ábyč
kto inny czynił, patrz abyś ty kiedy
drugiemu nie czynił.
17. Chleba twego z łaknącymi y
z ubogimi pożyway, á szatami tweini nágié przyodźieway.
18. Chléb twóy y wino twoie staw
ná pogrzebie sprawiedliwego, á nie
iédz go áni piy z grzesznikami.
19. Rády zawżdy od mądrego szukay.
20. Błogosław Bogá ná każdy czás:
á proś go áby drogi twoie prostował
á wszytkié rády twoie niech w nim
przebywaią.
21. Oznaymui>ć též, synu móy,
żein dał dźieśięć tálentów srébrá,
gdyś ieszcze był dźiććińką, Gábelowi w Ráges mieście Medskiin , y
cyrograph iego mam u śiebie:
22. A przeto popytay sie iakobyś
mógł do niego przyśdź, y wziąć od
niego pomienioną wagę srébrá, á
wrócić mu cyrograph iego.
a3. Niebóy sie synu móy: ubogić

w prawdźie żywot wiedziemy, ále
wiele dobrego mieć będźieiny, ieśli
sie będźiem bać Bogá, á odstąpimy
od wszelakiego grzechu, y będźiem
dobrze czynić.
ROZDZIAŁ

V.

Gdy Tobiasz młody szuka towa
rzysza, chcąc iść do R.lges miasta
Medskićgo, trafił sie z nim shiyół
Rdphael, temu oćiec syna poruczył,
y szli w drogę.
1. Odpowiedźiał tedy Tobiasz oycu swemu, y rzekł: Wszystko, coś
mi rozkazał oycze, uczynię.
2. Ale niewiem iáko mam dochodźić tych pieniędzy; on mnie nie zna
áni ia onéso: cóż mu zá znak dam?
Ale áni drogi, którą tám chodzą,
ni gdym nie świadom.
3. Odpowiedźiał mu tedy oćiec ie
go, y rzekł: Mamći u śiebie cyro
graph iego, który skoro mu ukażesz,
natychmiast odda.
4. Ale idź teraz á poszukay sobie
iákiégo człowieka wiernego, któryby
szedł z tobą zá pewną zapłatą swą,
abyś pokiin ieszcze żyw odebrał ie.
5. yszedszy tedy Tobiasz, nalazł
młodźieńęa świetnego , stoiącćgo
przepasanym, y iákoby gotowym ná
chodzenie.
6. A nie wiedząc, żeby był Anyół
Boży, pozdrowił go, y rzćkł: Zkąd
ćię mamy dobry młodźieńcze?
7. A on odpowiedźiał: Z synów
Izraelskich. 1 rzekł mu Tobiasz:
A wiesz drógę , która wiedźie do
kráiny Jtfedskiéy?
8. Który mu odpowiedźiał: Wiém,
y częstom chadzał po iéy wszytkich
drogách, y mieszkałem u Gábelá
brátá nászégo, który mieszka w Rá
ges mieśćie Medskim, któré leży ná
górze Ekbatánis.
g. Któremu Tobiasz rzćkł: Proszę
poczekay mię, aż to sarno powiem
oycu mému.
10. Tedy wszedszyTobiasz, oznaymił to wszytko oycu swemu. Cze
mu zdziwiwszy sie oćiec prosił áby
wszedł do niego.
11. A ták wszedszy pozdrowił go
y rzćkł: Niechći záwzdy będzie we
sele.
12. Y rzćkł Tobiasz: Co záwese-
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RQZUZIAL VI.
lé mi będźie, który w ćiemuośći
śledzę, ą światłośći iiiebieskióy nie.
jtnyot To.bląszu m/ode"o od ryby
■widzę;’
wybawił, a powiedział mu co zá
15 Któremu rzekł młodzieniec: użytek był sęrca, wątroby, y zółći
Bądź sercá mężnćgo, Misko iego, że iey: kulą mu poiąć- Sdre, y uczy, gą,
od Bogá uzdrowion będźiesz.
iáko miał w wał? eńs.tiuo wstąpić.
4 Rzekł mu tedy Tobiasz: JIo1. A Tobiasz poszedł, y pies zá
że&zli dowióść syná mego d.o Gábelá
do. R.áges injástá íBedskiégo, á gdy nim bieżał, á pierwszym noclegiem
został przy rzece Tygris.
sie xyróéisz, oddam.ći twą, zapłatę.
2. Y wyszedł, áby umył nogi swó,
15. Y rzekł mu Anyół.: La go do.á oto rybą okrutną wyszła , áby go
wiódę, y zaś przywiodę do ciebie.
16. Któremu Tobiasz odpowie pożarła.
5. Któréy zleknąwszy sie Tobiaszdział: Proszę Cię, powiedz mi, z któkrzyknął wielkim głosem, mówiącu
TÓgoś ty domu abo pokolenia.
17. Rzekł mu Bápháel Anyół: Py Pánie, rzuca sie ná mię.
4- Y rzókł mu Anyół: Uchwyć ią
tasz sie. o narodźie náiemnikowym,
czyli o.sámpn najemniku, któryby zá skrzeHe, á ćiągn.i i a do śiebie. Co
gdy uczynił, wyćiagnał ia ná suszą,
szedł z synem twoim?
>8. Ale abym ćię nie frasował, i a yyęla sie miotać przt-d-nogami iego.
5- Tedy mu rzekł Anyół: Rozpłaiestem Azáxiasz syn Ananiasza
tay tę rybę, á serce iéy, y żółć, y
wielkie co.
tg. OdpowiedźiałTobiasz: Z wieł- wątrobę schoway sobie.: ho té rze
kiógoś ty rodu. Ale proszę nie gnie czy są potrzebne do lékarstw poży
wny sie, żem sie chćiał dowiedzieć teczne.
rodu twego.
6. Co gdy uczynił, upiekł mięso
20. A Anyół rzókł mu: la zdro ióy, y wźięli z sobą ná drógę: oslá
wego zawiódę, zaś zdrowégo tobie tek nasolili, coby im dostało ażhy
przywiodę syna twego.
przyszli do Ráges miástá jUedzkié21. A Tobiasz odpowiadając rzókł: gołdźćióż szczęśliwie, á Bóg niechay
7. Spytał tedy Tobiasz Anyołń, y
będźie w dródze wászéy, y Anyół rzókł mu: Proszę ćię bráéie Azária,iego niechay z wami idzie.
szu, żebyś mi powiedział co lekar
22. Wszytko tedy n ugotowawszy stwo będą miały, té rzeczy, któreś
co mieli nieść w dródze, pożegnał z ryby schować kazał?
Tobiasz oycá swego y matkę swoie,
8. A odpowiádáiac Anyół, rzókL
y poszli obá spółu.
mu: Serca, tego cząstkę,ieśli włoży sz
25. A gdy wyszli, poczęła mátká ná węgle, dym iego odpędza wszoiego płakać y mówić: Podporę stó- lakié czarty, choć od męża, choć od
rośći nászéy odiąłeś, y odesłałeś od niewiásty, ták iż więcóy do nich nie
nas.
przystąpią.
24. Boday nigdy nie były té pie
9. A żółć pomaga ná pąmśzanid
niądze, po któreś go posłał.
oczu, w klórycliby było bielmo, y
2Ó. Bośmy dosyć mieli ná ubó będą uzdrowione.
stwie naszym, żeśmy to sobie mo
10. Y rzókł mu Tobiasz: Gdzie
gli zá bogáctwá poczytać, ześmy chcesz abyśmy stali?
patrzyli ná syná nászégo,
11. Y odpowiádáiac Anyół, rzókł:
26. Y rzekłiéy Tobiasz: Niepłacz, lest tu imieniem’ Kágufel mąż, po
zdrów dóydźie syn nász, y zdrów winowaty z pokolenia twego, á ten.
sie wróći do nas, y oglądają go oczy ma córkę imieniem Sarę , ále áni
twoie.
mężczyzny áni dziewki żadney nie
27. Bo, wierzę, iż Anyół Boży do ma inszéy oprócz ióy:
bry poprowadzi go, y dobrze sprawi
12. Twoiá ma bydź wszytka ma
wszjtko, co sie dźieie około niego, jętność iéy, y masz ią ty poiąć zą
ták ii z radośćią wróći sie do- nas.
żonę.
28 \á té słowa przestała matka
15. A ták žaday iéy u oycá iéy, á
płakać, y umilkła
da ią tobie zá żonę.
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14. Odpowiedział tedy Tobiasz, y
rzeki: Słyszę, że była wydana zá
śiedmi mężów, á pomarli: alem y
to słyszał, że ie ozárt. zámordolyał.
15. Otóż sie boię , by snadź y
mnie sie to nie stálo: á gdy żem iest
iedynak u rodziców moich, bych nie
wprawił starośći ich z żałośćią do
piekła.
16. Rzekł mu tedyAnyół Rápháél:
Posłuchay mię, á pokażęć, którzy
to są, nád którymi czart przemóc
może.
17. Ci bowiem którzy w małżeń
stwo ták wstępuia, że Bogá od sie
bie y od sercá swego wyrzuca ia, á
swéy lubośći ták dosyć czynią, iako
koń y muł, którzy rozumu nie inaią:
nád tymi czárt ma moc.
18. Ale gdy ią ty póymiesz, wszedł
szy do łożnice, wstrzymayże sie
od niéy przez trzy dni, á niczym sie
innym iedno modlitwami z nią nie
będziesz zabawiał.
19. A teyże nocy, zapaliwszy wą
troby rybiéy, będźie odpędzono czártostwo.
20. A drugiéy nocy w złączenie
świętych patriarchów przypuszczon
będziesz.
21. A trzećićy nocy błogosła
wieństwa dostąpisz, áby sie z was
synowie zdrowi rodzili.
22. Lecz po trzećiey nocy we
źmiesz pannę z boiaźnią Pańską,
wiecéy clięćią dziatek, niżli lubością
zięty, żebyś w haśieniu Abráhamowym błogosławieństwa w syniech
dostąpił.
ROZDZIAŁ

VII.

I)dna S-dpd Tobiaszowi zd zonę,
nd rudę Raphdćlowę, y zapisali zmo-.
wę, wesele obchodzą1. Y weszli do Raguelá, y przyjął
ie Ráguel z radośćią.
2. Y przypatrując sie Ráguel To
biaszowi, rzekł Annie żenie swéy:
lako ppdobijiy iest ten młódźieniec
Ciotecznemu brátu niemu ?
,
3. A gdy to wymówił, rzekł: Zkądeśćie młódźieńcy , brácia nászy ?
A oni rzeki i: Jesteśmy z pokolenia
Pfephtali, z niewoléy Niniwe
4A. Y rzćkł im Ráguet: A znaćie
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Tobiasza brátá mégo? Którzy rzekli: Znamy.
5. A gdy wiele dobrego o nim
mówił, rzekł Anyół do Ráguelá :
Tobiasz o którym pytasz, iest ociec
tego.
6. Y rzućił sie Ráguel y pocálował go z płaczem: y plącząc nád
szyią iego ,
7. Rzeki: Miéy błogosławieństwo
synu móy, boś iest syn dobrego á
cnotliwego, męża.
8 A Anna żóna iego, y Sara cór
ka ich płakały.
9 A gdy sie rozmówili, roska
zał Ráguel skupu zabić, y nágotować ucztę. A gdy ich prosił áby sie
dli do obiadu ,
10. Rzekł Tobiasz: la tu dźiś
ieśdź áni pić nie będę, aż pierwey
potwierdzisz prośbę moię , á obie
casz mi dać zá żonę Sarę córkę
twoie.
11. Któré słowo Ráguel usły
szawszy, zlękł sie wiedząc, co sie
przydało onym śiedmi mężom, któ
rzy byli weszli do niéy: y począł
sie bać, by sie y temu takież nie
stało: á gdy sie ociągał, á žadnéy
odpowiedzi nie dawał proszącemu ,
12. Rzekł mu Anyół: Niebóy sic
dać iéy zá tego, bo temu boiącemu
sie Bogá ma sie dostać zá żónę cór
ka twoiá: y dla tego iéy inszy mieć
niemógł.
13.. Rzekł tedy Ráguel : Niewątpię, że Bóg modlitwy y łzy moie
przed oczy swé przypuśćił.
14- Y wierzę, że dła tego sprawił
to, żeśćie przyszli do mnie, żeby
sie tá złączyła z rodem swym, we
dług zakonu Moyzészowégo: á te
raz nic nie wątp, że ią dam tobie.
15. Y uiąwszy prawą rękę córki
swéy, w prawą rękę Tobiaszowi
podał, mówiąc: Bóg Abrahamów,
y Bóg Izaaków, y Bóg Jakubów
niech będźie z wrámi, y ten was niechay złączy, y niech wypełni bło •
gosławieństwo swoie nád wámi.
16. Y wźiąwszy kartę uczynili
zapis małżeństwa^
17. A potym używali błogosła
wiąc Bogá.
18. Y przyzwał Ráguel. do śiebte
Anny żóny swoey. y roskazał iéyt
áby nágotowálá drugą komorę.
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19. Y wwiodła do niéy Sarę cór
12. Bo mówił: By mu sie snadź
kę swoie, y płakała.
takież nie przydało iáko y onym
20. ■ Y rzeklá iéy: Bądź mežnégo drugim śiedinióm mężóm, którzy
serca córko moiá: Pan niebieski weszli do niéy.
niech ći da wesele zá tęsknicę, któ
13. A gdy dół zgotowali, wróci
rąś ćierpiała.
wszy sie Raguel do żóny swéy, rzćkł
iéy.
ROZDZIAŁ VIII.
14- Pośli iednę z dźiewek twoich,
'Tobiasz paląc wątróbkę rybią, á niech spátrzy ieśli umarł, abych
dyabelstwo odegnał,y napomina Sa go pogrzebł piérwéy niż rozednieie.
15. A oná posłała iednę z dzie
rę fiu łnodlitiuie. A potym nd zdwek
swych, która wszedszy do ko
iutrz zasypawszy grób, który był ndgotował, dźiękuiąc Panu godowali t mory, nálázlá ie żywe y zdrowe,
śpiące z sobą.
a dał Rdguel posag po córce.
16. Y wróćiwszy sie powiedźiała
1. A gdy sie náwieczerzáli, wpro dobrą nowinę : y błogosławili Pá
wadzili młódźieńca do niéy.
ná, to iest, tláguel y Anná żona
2. A pamiętając Tobiasz ná mo iego.
wy Anyołowć, wyiął z torby swéy
17. Y rzekli: Błogosłówimy ćię
kęs wątroby, y włożjł ią ná węgle Pánie Boże Izraelski, że sie nie
żywe.
stało iákosmy mniémieli.
5. Rápháel tedy Anyół poymał
18. Boś uczynił z námi miłośierczártá, y przywiązał go ná puszczy dźió twoie, y wygnałeś od nas nie
wyższego Aegyptu.
przyjaciela, który nas przeszladował.
4- Tobiasz tedy napominał pan
19. A smiłowałeś sie nádedwienę , y rzekł iéy: Saro wstań, á mó- má iedynaki. Dayże im Pánie áby
dlmy sie Bogu , dźis y Jutro, y dru ćię zupelniéy błogosławili, y ofiarę
gie iutro: bo przez té trzy nocy z tobie chwały twéy y zdrowia swe
Bogiem sie złączamy, á po trzećićy go ofiarowali: áby poznali wszyscy
nocy będźiem w małżeństwie na narodowie, iżeś ty iest Bóg sam ná
szym.
wszytkiéy źiemi.
5. Bośmy synowie świętych , á
20. Y wnet roskazał sługom swym
niemożem sie ták złączać iáko na Ráguel żeby zasypali dół, który by
rodowie, którzy nieznaią Bogá.
li uczynili, piérwéy niż rozedniało.
6. Y wstawszy pospołu, pilnie
21. A ženie swéy rzekł, áby násie oboie wespół modlili, áby im gotowálá ucztę, y narządziła wszy
zdrowié było dáné.
tko czego ná strawę trzeba było
7. Y rzekł Tobiasz : Pánie Boże podróżnym.
oyców naszych, niech ćię błogosła
22. Kazał tćż zabić dwie iałowiwią niebiosa y źiemie, y morze, y ce tłuste, y cztérzy hárány, y spráźrzódła, y rzéki, y wszytkié stwo wić wesele ná wszytkié sąśiady
rzenia twoie, któré w nich są.
swoie, y ná wsytkié przyiaćioły.
8. Tyś stworzył Adámá z mułu
23. Y poprzysiągł Ráguel Tobia
źiemie, y dałeś mu pomoc Hewę.
sza, żeby dwie niedźieli zmieszkał
9. A teraz Pánie ty wiesz, żeć nie u niego.
dla zbytku biorę śiostrę moie zá żó24. A ze wszytkiégo, co dźierżał
nę, ále tylko dla iniłośći potomstwa, Ráguel, połowicę dał Tobiaszowi,
w którymby było błogosławione y uczynił zapis, żeby połowica, któ
imię twoie ná wieki wieków.
ra zostawała, po ich śmierći ná To
10. Sará też mówiła: Smiłuy sie biasza spadlá.
nád námi Pánie, smiłuy sie nád ná
ROZDZIAŁ IX.
mi , y niech sie oboie stárzeiemy po
.Anyół nd prośbę Tobiaszowe
społu zdrowo.
11. Y stało sie około pienia ku szedł do Gabelusd, wiiął od niego
rów , kazał Ráguel zawołać sług pieniądze, y przywiódł go nd wesele
swoich, y szli z nim pospołu áby do Tobiasza.
1. Wezwał tedy Tobiasz Anyólá
grób wykopali.
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do śiebie, którego rozumiał bydź
człowiekiem, y rzekł mu : Azáriászu braćie , proszę abyś posłuchał
słów moich.
2. Bych ći sie sam dał zá sługę ,
nie będę dosyć godny opatrznośći
twoićy.
5 Wszákžeprosze ćię, żebyś wźiął
sobie bydlęta ábo sługi, y szedł do
Gabelá do Ráges miástá Medskićgo
y oddał mu cyrograph iego, á ode
brał od niego pienadze y prosił go,
áby przybył ná -wesele moie.
4. Bo sam wiesz, że oćiec móy
dni liczy: á ieśli omieszkam iednym
dniem więcćy, záfrásuie sie dusza
iego.
5. A iśćie tćż widzisz iáko mię
poprzyśiągł Ráguel, którego poprzyśiężenia wzgardzić nie mogę.
6. Rápháel tedy wźiąwszy cztćrzćch sług Ráguelowych y dwá
wielbłądy, poszedł do Ráges miástá
Medskiégo: á nálazszy Gábelá, od
dał mu cyrograph iego, y odebrał
od niego wszjlkié pieniądze.
7. Y oznaymił mu o Tobiaszu
synu Tobiaszowym wszytko co sie
stało: y przywiódł go z sobą ná we
sele.
8. A gdy wszedł do domu Ráguelowégo, nalazł Tobiasza zá stołem
śiedzącćgo: y przyskoczywszy, po
całowali ieden drugiego: y płakał
Gábelus, á błogosławił Tána Bogá,
9. Y rzćkł: niech ći błogosławi
Bóg Izraelski, boś iest syn bárzo
dobrego męża y sprawiedliwego, y
bogobóynćgo, y iałmużny czynią
cego.
10. Y niech będzie mówione bło
gosławienie nád żoną twoią, y nád
rodźicy waszymi:
11. Y abyśćie oglądali syny wá
szé, y syny synów waszych, áž do
trzećićgo y czwartego pokolenia: y
nasienie wászé niech będzie błogo
sławione od Bogá Izraelskiego, któ
ry króluie ná wieki wiekóm.
12. A gdy wszyscy rzékli Amen,
śiedli do uczty: ále y weselć mał
żeńskie z boiaźnią Bożą sprawo
wali.
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go. .zł on się ledwie u Raguéld uprosił,
ze go puśćił Rdguel, posag dał po
córce: błogosławi im obiema, d cór
kę upomina o gospodarstwo.

1. A gdy sie długo zabawiał To
biasz dla wesela, frasował sie oćiec
iego Tobiasz, mówiąc: Co mnićmasz czemu mieszka syn móy, ábo
czemu go tám zatrzymano ?
2. Co mniemasz, podobno Gábe
lus umarł, á nikt mu nie odda pie
niędzy ?
5. Y iął sie bárzo frasować sam
y Anna żona iego z nim : y poczęli
oboie społem płakać: przeto iż sie
syn ich ná dzień naznaczony do
nich nie wróćił.
4- IMákálá tedy mátká iego nieutulonćmi łzami, y mówiła: Ach,
ách ći mnie synu móy, ná cośmy
ćię posłali iść w cudzy kray, świa
tłość oczu naszych, podporę stárośći naszéy, pociechę żj wotá nászégo, nadźieię potomstwa nászégo.
5. Máiac w tobie sámym wszy
tko wespół, nie mieliśmy ćię pusz
czać cd śiebie
6. Którćy mówił Tobiasz: Milcz,
á nie frásuy sie, zdrówći iest syn
nász: dosyć wierny iest on mąż z
którymeśmy go posłali.
7. Lecz oná żadnym obyczajem
nie moglá bydź pocieszona, ále ná
każdy dźień wybiégáiac wyglądała ,
y obchodziła wszytkié drogi, przez
któré nadźieia sie pokázowálá , że
sie miał wróćić, áby go, ieśli mo
żna rzecz , z daleká przychodzące
go uyžrzálá.
8. A Raguel zaś mówił do źięćiń
swego: Zostań tu, á ia poślę posłań
ca o zdrowiu twoim, do Tobiasza
oycá twćgo.
9. Któremu Tobiasz rzćkł: la
wiem, że oćiec móy y mátká moiá
dni teraz liczą, y duch ich frásuie
sie w nich.
10. A gdy wielą słówr Ráguel pro
sił Tobiasza, á on go żadnym sposo
bem słuchać niechćiał, dał mu Sa
rę, y połowicę wszytkiéy máietnośći swoićy, w stugách, w służe
bnicach,
w bydle, w wielbłądach,
ROZDZIAŁ X.
w krowach, y pieniędzy wiele: y
Tobiasz stary frasuie się z zoną puścił go od śiebie zdrowćgo y we
Z nierychlégo nawracania synci swé- sołego ,
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11. Mówiąc: Anyół Pański świę światłość niebieską, y uráduie sie
ty niechay będzie ná dródze wa- gdy ćię uyźrzy.
g Tedy przybieżał naprzód pies,
széy, á niech was zdrowe doprowadźi, á żebyśćie naleźli wszytko który był przy nim w dródze, á iá
dobré około rodziców waszych, á ko posel przyszedszy, radował sie
żeby osiadały oczy moie syny wa marganiem ogona swego.
10. Y powstawszy ślepy oćiec ie
sze piérwéy niżli umrę.
12. A uiąwszy rodźicy córkę swą, go, iął potykáiac sie bieżeć: á da
pocałowali ią, y puścili w drogę:
wszy rękę słudze, wy bieżał prze
i3 (Jpomínáiac ia áby czciła ciwko synowi swemu.
świekry, miłowała męża, rządziła
11. Y podiawszy pocałował go, z
czeladź, dóm sprawowała, á samá żoną swoią, y poczęli oboie płakaó
od radośći.
śiebie zachowała bez przygány.
12. A pokłoniwszy sie Bogu y
ROZDZIAŁ XI.
podziękowawszy, usiedli.
13. Tedy Tobiasz wźiąwszy żółći
Tobiasz zostawiwszy Sarę z cze
ladzią rui drodze, sam z Anyołem w rybióy, pomazał oczy oycá swego.
14. Y poczekał iákoby około puł
przód szli do oycu, kt^ry ich wdzię
cznie przyiął: pomazał oczy oycu godziny, y poczęło hiólmo z oczu
iołćią, y przeyzrzał, dzękuiąc tedy iego schodźić, iáko błonka iáieczna.
15. Która uiąwszy Tobiasz, śćiąPanu fíozu, gdy przyszła, zd nimi
gnał
z oczu iego, y natychmiast
Sard, godowdli śiedm dni.
wzrók wźiał.
16. Y chwalili Bogá, to iest on,
1. A gdy sie wracali, przyszli do
Chárán, który iest w poł drógi ku y żona iego, y wszyscy, którzy go
znali.
Niniwe, iedennastégo dnia.
17. Y mówił Tobiasz: Błogosłś2. Y rzekł Anyół: Tobiaszu bra
cie, wiesz iákos zostáwil oycá swe- wię ćię Pánie Boże Izraelski, iżeś
ty mnie skarał, y tyś mię uzdrowił,
g°;
3. A ták ieślić sie podobá, pó- á oto iá widzę Tobiasza syná mego.
18. Weszła też po siedmiu dni
dźmy naprzód, á polekku niech zá
námi czaladź idźie pospołu z żoną Sará žoná iego, y wszytka czeladź
zdrowo, y bydło, y wielbłądowie, y
twoią, y z dobytkiem.
4- A gdy sie to podobało, żeby pieniędzy ženiných śiła: ále y oné pie
szli, rzókł Rápháel do Tobiasza : niądze, któré był odebrał od Gábelá:
19. Y powiedźiał rodźicóm swjm
Weźmi z sobą z żółći rybióy, ho
będźie potrzebna. Wziął tedy To wszytkié dobrodźieystwa Boże, któ
ré przećiw niemu uczynił przez
biasz z onóy żółći, y poszli.
5. A Anna siadała przy dródze człowieka , który gp prowadźił.
20. Y przyszli Achior y Nábáth
ná każdy dźień ná wierzchu góry,
ćioteczni bracia Tobiaszowi, wese*
skąd mogła widźieć zdáleká
6. A gdy z onógoż miey scá wyglą ląc sie do Tobiasza, y ráduiac sie z
dała przyszćia iego, uyźrzała zdá nim ze wszytkiégo dobrá , któré
leká, y natychmiast poznała przy przećiw niemu Bóg był pokazał:
21. Y przez śiedm dni używaiąc
chodzącego syná swego, y bieżawszy powiedziała mężowi swemu, weselili sie wszyscy z radośćia wie*lką.
rzekąc: Oto syn twóy idźie.
7. Y rzekł Rapháel do Tobiasza:
ROZDZIAŁ XII.
Ale skoro wmdźiesz do domu twe
Powiada Tobiasz młody oycu swe
go, natychmiast pokłoń sie Pánu
Bogu twému, á podźiękowawszy mu dobrodźieystwd , któré mu -Anymu , przystąp do oycá swego, y po- ół uczynił. Oćiec chce mu ddć poło
wicę mdiętnośći swey, .Anyół nic
cáíuy go.
8. Y wnet pomaž oczy iegotążół^ wziąć niechce, ale się oznaymił w
dią rybią którą z sobą niesiesz , bo prdwdźie.
1. Tedy wezwał do śiebie Tobiasz
wiedz., iz sie natychmiast otworzą
bezy iego, y uyźrzy ociec twóy syná swego, y rzeki mu: Co nror

.
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žerny dać mężowi temu świętemu,
który z tobą przyszedł ?
2. Odpowiadając Tobiasz, r ó’*ł
oyeu swemu : Oycze co mu zá zá5łatę damy, ábo co może bydź gonćgo dohrodźieystw iego ?
3. Mnie prowadźił y przyprowa
dził zdrowégo, pieniądze od Gábelá
on odebrał, żonę on mi ziednał, y
czártá od niéy on zahamował, ra
dość rodźicóm iéy uczynił, mnie
samego od pożarćia ryby wybawił,
tobie též uczynił że widzisz świa
tłość niebieska, y wszégo dobrá ieśtesmy napełnieni przezeń : Cóż mu
za to możemy dać słusznego ?
4- Ale proszę ćię oycze móy, że
byś go prośił, ieśli snadź będźie ra
czył połowicę wszytkiégo, co przy
niesiono, sobie wźiąć.
5. Y przyzwawszy go, to iest oćiec
y z synem, odwiedli go ná stronę, y
poczęli prośić, żeby raczył zá dobré
przyiąć połowicę wszytkiégo, co
przynieśli.
6. Tedy im powiedźiał potáiemnie: Błogosławćie Bogá niebieski
ego, á przed wszytkimi żywiącymi
wyznawayćie mu , bo uczynił nád
wámi miłośierdźió swoie
7. Abowiém taiemnicę królews ką
taić dobrze iest: ále sprawy Boskie
obiawiać y wyznawać poczćiwa
rzecz iest.
8 Dobra iest modlitwa z postem,
y z iałmużną wiecéy niżli skarby
złota chować:
9. Abowiém jałmużna od śmierći
wybawia , y oná iest która oczyśćia
grząchy, y czyni, że sie náyduie miłośierdźie y żywot wieczny.
10. A ći którzy czynią grzech y
nieprawość, są nieprzyjaciele dusze
swoiéy.
11. Obiáwiam wam tedy prawdę,
y nie zataię przed wámi táiemney
inówy.
12. Gdyś sie modliwał z płaczem,
y pogrzebałeś umarłe, y zostawiałeś
obiad twóy: á kryłeś umarłe przez
dźień w domu twoim, á w nocyś ie
pogrzébal: iam ofiarował twoię mo
dlitwę Pánu.
13. A iżeś był przyiemny Bogu ,
potrzeba było, áby ćię pokusa do
świadczyła.
14- A teraz posłał mię Pan abych
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ćię uzdrowił, y'Sarę zonę syná twe
go od czarta ■wybawił.
15. lam iest bowiem Rápháél Any
ół , ieden z śiedmi, którzy sloićmy
przed Pánem.
16. A gdy to usłyszeli, strwożyli
sie, y drżąc pádli ná źiemie ná obli
cze swoie.
17. Y rzeki im Anyół: Pokóy
wam, nie boyćie sie.
18. Abowiein gdym był z wámi,
byłem z wolćy Bożćy : tegóż błogo
sławcie, y śpićwayćie mu.
19. Zdałemći sie poprawdźie z
wami ieść y pić: ále ia pokarmu
niewidzianego, y na poi u który od
ludzi ogląd a n bydź nie może , używam.
20. A ták czás iest, abych sie
wróćił do tego który mię posłał: á
wy błogosławćie Bogá , á opowiádayćie wszytkić dźiwy iego. r
21. A gdy to wymówił , zniknął
z oczu ich, y więcćy go widźieć nie
mogli
22. Tedv upadszy ná oblicze przez
trzy godźiny błogosławili Bogá • á
owstawszy opowiadali wszylkie
źiwy iego.
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Słoiud Tobiaszd stdrćgo , łitoremi
chwalił Pand fiugu, icszytkie litemu
téz ndpomindiqc , prorokuie o sta
wnym mieśćie Jeruzalem.
i. A starszy Tobiasz otworzy
wszy usta swé, błogosławił Páná,
y rzekł: Wielkiś iest Panie ná wie
ki, y ná wszytkić wieki królestwo
twoie:
2. Abowiém ty karzesz , y zba
wiasz, przywodzisz do piekła, y zaś
wywodźisz : y niemász któryby
uszedł ręki twoiéy.
3. Wyznawayćie Pánu synowie
Izrael, á w oczach narodów chwalćie go:
4. Abowiém was dla tego rozpró
szył między narody, które go nieznaią, abyśćie wy opowiadali dźiwy
iego, y przywiedli iedo wiadomośći,
że niémász inszego Bogá wszech
mocnego oprócz niego.
5. Onći nas pokarał dla niepráwośći nászéy: y on nas zbáwi dla
miłosierdzia swego.
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6. Pátrzéiéž tedy co z námi uczy z kamienia drogiego wszytek okrąg
nił , á z boiaźnią , y ze drżeniem murów iego.
22. Káinieniem białym y czystym
wyznawayćie mu , á Królá wieków
wywyższayćie w uczynkach, wa wszytkié ulice iego będą położo
szych.
ne: á po ulicach iego będą śpiewać
7. A ia w ziemi niewólstwá moíé- Alleluia.
go wyznawać mu będę, że okazał
23. Błogosławiony Pan który ie
máiestat swóy nád grzesznym lu wywyższył, á niech będźie króle
dem.
stwo iego ná wieki wieków nád nim,
8. Nawróććie sie tedy grzésznicy, Amen.
á czyńcie sprawiedliwość przed Bo
ROZDZIAŁ XIV.
giem , wierząc, że uczyni z wámi
miłośierdźić swoie.
IM, y śmierć Tobiaszowd, pro
g. A ia y duszá moiá będźiem sie roctwo
o zapddnieniu, Niniwe, syn
w nim weselić.
tezo do oyca zony swéy nawrócił sie,
10. Błogosławćie Taná wszyscy
wybrani iego : obchodźcie dni we tdmze umdrł.
sela, y wyznawayćie mu.
1. Y skończyły sie mowy Tobia
11. Jeruzálem miásto Boże, skarał szowe. A Tobiasz po oświeceniu
ćię Pan dla uczynków rąk twoich. swoim żył czterdźieśći ydwie lećie,
12. Wyznaway Pánu w dohrách y widźiał syny wnuków swoich.
twoich, á błogosław Bogá wieków,
2. Wypełniwszy tedy sto dwie
żeby zaś zbudował w tobie przy lećie, pogrzebion iest uczćiwie w
bytek swóy, á przyzwał zaś do Niniwé.
ciebie wszytkié więźnie, y żebyś
3. Piećdźieśiąt bowiem y sześć lat
sie weseliło ná wszytkié wieki wie maiąc , wzrok straćił: á w sześćików.
dźieśiąt zaś wźiął.
13. Będźiesz sie świććić iasną
4. A ostatek żywota iego był w
światłośćią y wszytkié granice źiein- weselu , y z dobrym pomnożeniem
skié będą sie tobie kłaniać.
boiaźni Bożćy postępował w po
14. Ňarodowie z‘ daleká przyda do koiu.
ćiebie: y dáry przynosząc , będą sie
5. A w godźinęśmierći swéy przy
w tobie kłaniać Tánu, á źiemię zwał do śiebie Tobiasza syná swe
twoie zá poświęcenie mieć będą.
go, y śiedm młódźieńców synów ie
15. Abowiém imienia wielkiego go Wnuków swoich, y rzćkł im:
będą w tobie wzywać.
6. Blisko będźie zginienié Nini
16. Przeklęci będą klórzyby ćię we: bo nie upadło słowo Pańskie :
wzgardźili: a potępieni będą wszy á braćia nászy, którzy są rozprósze
scy którzyby ćię bluźnili: y błogo ni z źiemie Izráelskiéy, wrócą sie
sławieni będą, którzy ćię zbuduią. do niéy:
17. A ty sie weselić będźiesz z
7. Y wszytką pusta źiemia iéy
synów twoich, bo wszyscy będą napełni sie , á dóm Boży który w
błogosławieni, y będą do Páná zgro niéy spalono, zaśię zbudowany bę
madzeni.
dźie: y tám sie wrócą wszyscy któ
18. Błogosławieni wszyscy którzy rzy sie Bogá boią :
ćię miłuią, y którzy sie weselą z
8. Y opuszczą pogáni bałwany
pokoiu twego.
swoie, y przyda do Jeruzálem, y będą
19. Duszo moiá błogosław Páná, w nim mieszkać,
ábowiém wybawił Jeruzálem miá
g. Y będą sie w nim weselić wszy
sto swé od wszech ućisków iego , scy królowie źiemie , kłaniając sie
Pan Bóg nász.
Królowi lzráelskiému.
20. Błogosławiony będę, ieśli bę
10. Słuchayćie tedy synowie moi
dzie szczątek naśienia mégo, áby pa oycá wászégo : Służćie Pánu w
trzył ná świetność miástá Jeruza prawdźie, á starayćie sie, żebyśćie to
lem.
czynili, co mu sie podoba:
. 21. Bramy Jerozolimskie z sáphi11. Y synom waszym przykażćie,
ru y smaragdu bedá zbudowane, y áby czynili sprawiedliwośći y iał-
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mužný: żeby pamiętali ná Bogá ,
y błogosławili go ná káždy czás w
práwdžie, y ze wszytkiéy siły swoiéy.
12. Teraz tedy synowie słuchayćie mię, á nie inieszkayćie tu: ále
któregokolwiek dniá pogrzebiecie
málke wásze w iednyin grobie po
dle mnie, odtąd uprostuyćie kroki
wászé, abyśćie wyszli ztąd:
13. Bo widzę, iż nieprawość iego
uczyni mu koniec.
14- Y stálo sie po śmierći matki
swéy, Tobiasz wyszedł z Niniwé z
żóną swą , y z synami , y z syna
mi synów, y wróćił sie do świekrów swoich.

15. Y nálazl ie zdrowé w starośći
dobréy: y miał pieczą o nich, y on
zawarł oczy ich : y on wźiał wszy
tko dziedzictwo domu Ráguelowégo : y oglądał piąte pokolenie, syny
synów swoich.
16. A wypełniwszy dźiewięćdźieśiąt dźiewięć lat w boiážni Táňskiéy,
z weselim go pogrzebli
17. A wszytek ród iego, y wszy
tko pokolenie iego trwało w świę
tym żywoćie y w świętym obcowa
niu, ták iż byli przyiemni, ták Bo
gu iáko y ludziom, y wszytkim mie
szkającym ná źiemi.
i • r 'ł •
.
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I.

Nábuchodonozor hrál zwyćięlywszy Medskiěgo hrotu , chcąc opa
nować wszystkie królestwa, rozeslat
posly do nich , które ze nieuczćiwie
przyięlo y odprawiono, przysiągł
sie mścić.
1. Arpháxád tedy król Medzki
podbił był pod moc swoię wiele
narodów, y on zbudował miásto
bárzo možné , któré nazwał Ekbátánis,
2. Z kamienia kwadratowego y ćiosánégo: wywiódł mury iego w szérz
ná śiedmźieśiąt łokći,!a ná zwysz
ná trzydźieśći, á wieże iego wywiódł
wzgórę ná sto łokci.
3. A w kwádraéie ich obie stronie
ná dwadźieśćia stóp sie’ rozćiągały :
y postawił bramy iego według wiel
kości wież:
4. Y chlubił sie iáko możny w
mocy woyská swego , y w chwale
poczwórnych swoich.
5. Roku tedy dwunastégo króle
stwa iego Nábuchodonozor król Assyriyski, który królował w Ni ni we
mieśćie wielkim, walczył przećiwko
Arpháxád, y zwyćiężył go
6. Ná polu wielkim, któré zową
Rágau , nád Ephrátesem y Tygrem,
y Jádásoem, ná polu Erioch królá
Elików.

7. Tedy sie wyniosło królestwo
Nábuchodonozorowé, y podniosło sie
serce iego: y posłał do wszytkich,
którzy mieszkali w Ciliciiéy, y w
Damaszku, y w Libanie,
8. Y do narodów, którzy są w
Kármelu , y w Cedár, y do obywátelów Gálileyskich ná wielkim po
lu Esdrélon,
g. Y do wszytkich którzy byli w
Sámáriiéy,y zá rzeką Jordanem áždo
Jeruzálem, y wszytkiéy źiemieJesse, aż prziydźiąsz do granie Aethyopskich
to. Dó tych wszytkich posłał posły Nábuchodonozor król Assyriyski:
11. Którzy wszyscy iedną myślą
odmówili, y z niczym ie odprawili,
á bez uczćiwośći odrzućili.
12. Tedy rozgniewawszy sie król
Nábuchodonozor ná one wszytkę
źiemie, przyśiągł przez stolicę y
przez królestwo swé , że sie miał
bronić od wszytkich krain tych.
ROZDZIAŁ II.
Nábuchodonozor wyprawił Holofernćsa hetmdnd z woyshiem na one
wszytkié królestwa áby ie poburzył,
opisuie moc woyská. ad gdy wielu
podbił sobie, inne wszystkie strdch
wielki ogarnął.

1. Roku trzynastégo Nábucho-
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donožorá królá, dwudZíestégo y wtórego dnia mieśiąca pierwszego stało
sie słowo w domu Nábuchódonozorá króla Assyriyczyków, żeby sie
bronił.
2. Y zezwał wszytkié stárszé , y
wszytkié hetmány y rycerstwo swé,
y miał z nimi taiemnicę rády swéy:
5. Y powiedział, że na tym iest
myśl iego* áby wszytkę ziemię po
dbił pod moc swoię.
4- Która powióść gdy sie podobálá wszytkim , wezwał król Nábuchodonozor Holofernesá hetmana
rycerstwa swego *
5. Y rzekł mu : Wyćiągni prze-*
ćiw wszelkiemu królestwu zacho
du słońca , a osobliwie przećiwko
tym, którzy wzgardzili roskazániem
moim.
6 \ie przepuści oko twoie žádné-*
mu królestwu , á každé miásto ob-*
Tonne podbiiesz mi.
7. Tedy Holofernes wezwał het
manów y przełożonych śiły Assyriyskiéy, y policzył meže ná wy
prawę, iáko mu król roskazał, sto y
dwadźieśćia tyśięcy pieszych wa
lecznych , á jezdnych strzelców
dwanaście tysięcy,
8. Y wszytkiemu woysku^śwemu
kazał ciągnąć naprzód w mnóstwie
wielbłądów niezliczonych z témi
rzeczami , krórychby woysku obfićie dostawało : wołów též stada, y
trzody owiec, którym liczby nie
było.
o. Zboża ze wszytkiéy Syriiéy,
kędy ćiągnąć miał, nágotowáó kazaŁ
10. A złota y srébrá z domu kró
lewskiego nabrał bárzo wiele.
11. Y wyi achał sam y wszytko
woysko z poczwórnymi , y z iezdnymi , y z strzelcy, którzy okryli
wierzch źiemie iáko szarańcza.
12. A gdy przeiachał granice As“syriyskié, przyćiągnął ku wielkim
góram Ange, któré są po lewéy stro
nie Cyliciiéy: y doszedł káždégo za
meczku ich, y odźierżał każdą twi
erdzą,
15 Y dobył miástá znamienitego
Melothy* y złupił Wszyfkié syny
Thársys y syny Ismáhel, którzy by
li przećiw puszczy* y ná południe
źiemie Cellon.
14*

przeprawił sie przez Euphrá-

JUDIŤ1I.
tesá , y przyćiągnął do Mezopolámiiéy: y zburzył wszytkié miástá
wvsokié, któré lam były, od potoku
Mámbre aż prziydźiesż do morza:
15. Y opanował granice ich od
Cyliciiéy, áž do granic Jáphet, któ
re są ná południe.
16. Y Zabrał wszytkié syny Mádián , y złupił wszytkié bogáctwá
ich, y wszylkie, którzy sie mu sprzećiwili pászczeka miecza pobił.
17. A potyni ziachał ná polá Da
maszku we dni żniwa , y zapalił
wszytko zboże , á wszytkié drzewá
y winnice Wyćiać kazał:
18 Y przy padl strách iego ná
wszytkié inieszkáiacé ná źiemń

ROZDZIAŁ III.
Dli ástá y królestwu dobrowolnie si$
poddáiq Hotofeřnesowi, k których on
sobie brat pomocniki, á przedsie bu
rzył miástá, y bogi, chcąc áby Na*
buchodonozorá bogiem mieli..

1. Posłali tedy posly šwé Wsze
lkich miast y powiatów królowie y
kśiążeta, to iést, Z Syriiéy Mezopotáinii^y, y z Syriiéy Sobá , y Libiiéy, y Ciiieiiéyt którzy przyiáchawszy do Holoferná, mówili :
2. Niech przestanie gniéw twóy
irzećiwko nam: bo lepiéy iest, žejyśiny żywi służyli Nábuchodonozorowi królowi wielkiemu, á tobie
się poddali* niżlibyśmy pomarwsży
z naszym zatraceniem, sami niewólstwá nászégo szkodę cierpieli
3. Každé miásto nászé, y wszy
tkié dźierżawy, y wszytkié góry y
pagórki, y polá , y stáda wołów, y
trzody owiec y kóz, y koni y wiel
błądów, y wszytkié mńiętnośći ná
szé * y domy przed oczyma twemi

{

są:

4- Nieebay wszytko* co nászé iest,
pod prawem twoim będźie.
5. My y synowie nászy iesteśmy
słudzy twoi.
6. Przyiedź ńam spokóyny Tan, á
užvway służby nászéy iakoć sie podoba.
7. Ziáchal tedy ż gór z jezdnymi ż
mocą wielka, y opanował wszelkie
miásto* y wszelkiego mieszkające
go w źiemi.
& A

wszystkich miast wziął
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sobie męze mocné ku pomocy, y
wybrane ku bitwie.
9. Y prz) pádí ták wielki strach
ná oné kráiny, iż wszystkich miast
obywatele, przedni, starszy y powažni wespółek z pospólstwem wychodźili przećiw niemu , gdy przy
jeżdżał ,
10. Prziymuiąc go z wieńcami
y z pochodniami, tańcuiąc y graiąc
ná bębniech y ná piszczałkach.
11. Wszakże y to czyniąc , okru
cieństwa serca iego uskromić nie
mogli :
12. Bo y miástá ich pokaźił, y
gáie ich wyrąbał.
13. Bo mu był przykazał król Nábuchodonozor, żeby wytracił wszy
tkié Bogi ziemskie przeto, áby on
sam był zwań Bogiem od tych na
rodów , któréby mógł Ilolofernes
mocą swoią podbić.
14- A przeiáchawszy przez wszy
tkę Syrią Sobál, y wszytkę Apámią, y wszytkę Mesopotamią, przy
ciągnął do ldumeyczyków do źie
mie Gabáá.
15. Y pobrał miástá ich, y mie
szkał tám przez trzydźieśći dni, zá
któré dni kazał się ściągnąć wszytkiéinu woysku śiły swéyROZDZIAŁ

IV.

Synowie Izraelscy okrutnie się ulę
kli Holofernetd, y zd upominaniem
Eliachim kdpłand, korzą się przed
Panem posty y udręczeniem^ d ządaią potnocy od Pand*
1. Usłyszawszy to tedy synowie
Izraelscy, którzy mieszkali w źiemi Judzkiéy, ulękli się przed obli
czem iego bárzo.
2. Strach y drżenie przeięło smysły ich, by tego nie uczynił miastu
Jeruzálem y kośćiołowi Pańskiemu,
co uczynił innym miástóm y zbo
rom ich.
3. Y rozesłali po wszytkiéy Sámáriiéy wokół áž do Jericho, y za
siedli wszytkié wierzchy gór:
4. Y miasteczka swé obtoczyli
mury, y zgromadzili zboża ná przy
gotowanie do woyny.
5. Eliachim též kapłan pisał do
wszytkich , którzy byli przeCiw
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Ezdrelon, który leży przećiw polu
wielkiemu podle Ďolháin , y do
wszytkich, przez któré przeiazd
mógł bydźf
6. Aby osadzili Wstępy na góry,
ÍreZ któreby mogła bydź drógá do
eruzáleiri, ażeby tám strzegli ,
gdźieby éiásna drógá mogła bydź
między gótámi.
7. Y uczynili synowie Izraelscy,
wedle tego iáko im był postanowił
kapłan Pański El i a chi ln.
8. Y wołał wszytek lud do Páná
z wielkim usiłowaniem , y korzyli
dusze swé posty y modlitwami, sa
mi y niewiasty ich.
9. Y kapłani oblekli się we włóśienice, y niemówiątka położyli ná
źiemię przed obliczem kościoła Pań*j
skiégo, y ołtarz Pański przykryli
Włosienicą.
10. Y wołali do Pária Bogá Izra
elskiego jednomyślnie, áby riie by
ły dáné há łup dziatki ich, á żony
ich ná rozdzielenie, y miástá ich ná
spustoszeń ié, á świątośći ich ná
Splugáwienié , y nie stály się pośmiówiskiein pogárióm.
11. Eliachim tedy kapłan Pański
Wielki , obchodźił wszytkiégo Izra
ela, y mówił do nich,
12. Rzekac: Wiedzcie, iż Pan wy
słucha prośby wászé, ieśliże trwáiąc potrwacie w pośćiech y w mo
dlitwach przed obliczem Tańskim.
13. Pamiętayćie iiá lUovzéSzá słu
gę Fańskiego, który Amáleká ufa
jącego w mocy y w możnośći sw éy,
y w woysku swym, y w tarczach
swoich, y w woźiech swoich, y w
iézdnych Swoich, nie żelazem woiuiąc, ále prośbami świętómi mo
dląc się poraził:
14- Ťák będą wszyscy nieprzyja
ciele Izrael, ieśli będźiećie trwać
ná tyra uczynku, któryśćie zaczęli.
15. Ná to tedy upominanie iego
prosząc Páná, trwali przed oblicznośćią Pańską ,
16. Ták iż y ći którzy ofiarowa
li Pánu całopalenie, przepasawszy
się Włosienicami ofiarowali ofiáry
Pánu, á popiół był ná głowach
ich.
17. Y ze wszytkiégo sercá swego
wszyscy prosili Bogá, áby náwi®dźił lud swóy Izraelski.
53
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ziemię Aegyptską rozmáitémi pla

Holofer nes pyta .Achiord o lud
Izraelski, on mu powiedział wszy
stkie rzeczy od początku, co z nimi
Pan Bóg czynił, y rádii, aby opor
nie sie z nimi nie poty! ał: co usły
szawszy, rozgniewał się na Achiord.

1. Y oznaymiono Holofernesowi
hetmanowi woyská Assyriyskiégo,
iż synowie Izraelscy gotowáli się
na odpór, y zamknęli drogi przez
góry :
2. Y zapalczywośćią zbytnią za
palił się w gniewie wielkim, y we
zwał wszytkich kśiążąt Moáb , y
hetmanów Ammon ,
3. Y rzeki im: Powiedźćie mi co
to iest zá lud, który się osadził ná
górach: ábo któré, y iákié, y iáko
wielkie są miástá ich: co też iest
zá moc ich, ábo iáko ich wiele iest:
ábo co zá król woyská ich :
4. A czemu nád wrszytkié inné,
którzy mieszkaią ná wschód słońcd,
ći nas wzgardzili , y nie wyszli
przećiwko nam, áby nas w pokoiu
przyięli ?
5. Aehior tedy hetman wszystkich
synów Ammon , odpowiadając ,
rzekł : ieśli raczysz słuchać pánie
móy, powiem prawdę w oczach
twoich o tym ludu, który ná gó
rach mieszka, á słowo kłamliwe nie
wynidźie z ust moich.
6. Lud ten iest z narodu Cháldeyskiégo.
7. Ten przedtym mieszkał w Mezopotámiiéy, że niechćieli nászládować bogów oyców swoich, któ
rzy byli w źiemi Cháldeyskiéy.
8. Odstąpiwszy tedy ceremoniy
oyców swoich, któré w mnóstwie
bogów były,
g. lednégo Bogá niebieskiégo
chwalili, który im też przykazał,
áby ztámtad wyszli, á mieszkali
w Cháráu. A gdy głód ogarnął wszy
tkę ziemię, szli do Aegyptu, y tám
przez cztérzy stá lat ták się ro
zmnożyli , że niemogło bydź woy
sko ich policzone.
10. A gdy ie obciążał król Aegyptski, á w budowaniu miast swoich
glina y cegłą zniewoli! ie: wołali
do Taná swego, y karał wszytkę

gami.
11. A gdy ie Aegyptcyánie wyrzućili od śiebie, á plaga od nich
ustalá, y zaś ie chćieli poymáé, y
do swoiéy niewoli zawrócić:
12. Gdy ći ućiekali, Bóg nieba
otworzył morze, ták iż ztąd y zo
wąd wody iáko mur stanęły, á ći
sucha noga, po dnie morskim idąc
przechodzili
13. Na którym mieyscu gdy ich
niezliczone woysko Aegyptiánów
goniło, ták wodą okryté iest: że áni
ieden nie został, któryby co się sta
ło potomkóm opowiedział.
14* A wyszedszy z morza cze
rwonego , pośiedli pustynie góry Si
ná, w których nigdy człowiek mie
szkać niemógł, áni syn człowieczy
odpoczywał.
15. Tám zdroie gorzkie stały się
im słodkie ku piciu, á przez czterdźieśći lat żywność z niebá dostáli.
16. Gdziekolwiek weszli bez lu
ku y strzały, y bez tarcze y miecza,
Bóg ich walczył zá nié, y zwycię
żył.
17. Y nie był żaden któryby obu
rzył się przećiw ludowi temu, je
dno gdy odstąpił od chwały Páná
Bogá swego.
18. A ilekroć oprócz sámégo Bo
gá swego, innego chwalili: wydani
są ná łup, y pod miecz, y ná po
śmiech.
ig. A ilekroć pokutowali, iż od
stąpili od chwały páná Bogá swego,
dał im Bóg niebieski moc ku sprze
ciwieniu.
20. Nákoniec królá Chánáneyskiégo , y Jebuzeyśkiego , y Pberezeyskiégo, y lletheyskiégo y łleweyskiégo, y Amorreyskiégo, y wszyt
kié mocarze w Hezebon porazili, y
źiemie y miástá ich sami ośiedli:
21. Y póki ieno nie grzeszyli
przed obliczem Bogá swego, dobrze
się z nimi dźiało : ábowiéin Bóg
ich nienawidźi nieprawość!.
22. Bo y przed téini láty, gdy od
stąpili od Iéy drógi , którą im był
Bóg dał áby nią chodźili, wytraceni
są bitwami od wiela narodów, y
śiła ich zábrano w niewolą do źie
mie nie swoiéy.
23. A niedawno nawróciwszy się
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cło Páná Bogá swego, zgromadzili
sie z rozprószenia, którym byli roz
prószeni , y przyszli ná té wszytkie góry, y z nowu zaś trzymaią
Jeruzalem, gdzie iest świątnica ich.
24. Teraz tedy móy Tanie, dowiáduy się, ieśli iest iáka niepra
wość ich przed oczyma Bogá ich ,
ćiągnimy do nich, bo ie poddaiąc
podda Bóg ich tobie: y będą podbići pod iárzmo mocy twoiéy.
25. Ale ieśli niémász obrażenia
ludu tego przed Bogiem swoim, nie
będźiem się im mogli sprzeciwić:
ábowiém Bóg ich bedźie ich bronił: y będźiem ná pośmiewisko
wszystkiéy ziemi.
26. Y stálo się , gdy przestał mó
wić Achior té słowa , rozgniewali
się wszyscy przednieyszy Holofernesowi,y myślili go zabić, mówiąc
ieden do drugiego:
27. Któż to iest który powiada ,
żeby się synowie Izráelscy mogli
sprzeciwić królowi Nábuchodonozorowi , y woyskóm iego , ludzie
nie zbroyni y bez mocy, y bez
umieiętnośći náuki woiennéyr
28. Aby tedy poznał Achior, iż
nas zdradza , poićdźmy ná góry: á
gdy poymáni będą mocarze ich ,
tedy z nimisz mieczem przebit bę
dźie :
2q. Zęby każdy naród wiedział,
iż Ńabuchodonozor iest bogiem źie
mie, á oprócz niego niémász insze
go-

ROZDZIAŁ VI.
Holofernes gniewdiąc sie roskuzat ^Lchiord związanego wieść do Be
thuliiéy, ze do miasta nie mogli przy
stąpić, uwiązali go u drzewa, syno
wie izraelscy odwiązali go, dowie
dziawszy sie przyczyny od nie„o,
cieszyli go, d Panu Bogu sie korzyli.
1. Y stało się, gdy przestali mó
wić, rozgniewawszy się bárzo Holofernes, rzćkł do Achiorá:
2. Ponieważeś nam prorokował,
mówiąc, iż naród Izraelski ma obro
nę od Bogá swego: abych ći oka
zał, iż niémász Bogá iedno Nábuchodonozor:
5. Gdy ie wszytkié pobiiemy iáko
iednégo człowieka, tedy y ty z ni
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mi od mieczá Assyriyskiégo zgi
niesz, á wszytek lud Izraelski z to
bą będźie do szczętu wytracony:
4. A doznasz, iżNábuchodonozor
iest pánem wszytkiéy źiemie: y ná
ten czás miecz rycerstwa mego
przeydźie przez boki twoie, á prze
bity pádniesz między rannymi lu
du Izraelskiego, á więcćy nie ode
tchniesz áž będźiesz zgładzon z
nimi.
5. Ale ieśli rozumiesz proroctwo
twé bydź prawdziwe, niechayże nie
upada twarz twoiá, á bladość, któ
ra iest ná obliczu twoim, niech
odćydźie od ćiebie, ieśli mnimasz,
że się té słowa moie ziśćić nie mogą.
6. Ale żebyś poznał, że ćię to z ni
mi potka, oto od téy godziny do ich
ludu będźiesz przyłączony, że gdy
oni słuszne karanie miecza mego
odniosą, ty pospołu z nimi karanie
podéymiesz.
n
7. Kazał tedy Ilolofernes sługom
swoim poimać Achiorá, y záprowśdźić go do Bethuliiéy, y podać
go w ręce synom Izraelskim.
8. Y wźiąwszy go słudzy Holofernesowi, iácháli przez polá: ále
gdy się do gór przybliżyli, wyszli
przećiwko im procnicy.
g. A oni ustąpiwszy z boku gó
ry, przywiązali Achiorá do drzewá
zá ręce y zá nogi, y ták powrozmi
związanego zostawili go, y wróćili się do páná swego.10. A synowie Izráelscy, wyszedszy z Bethuliiéy, przyszli do nie
go którego rozwiązawszy przywie
dli do Bethuliiéy, á postawiwszy go
w pośrzodku ludu, pytali go coby
było, że go Assyriyczykowie przy
wiązanego ostáwili.
11. W oné dni były tám książęta,
Oziasz syn Micha, z pokolenia Symeon, y Chármi, który y Gothoniel.
12. W pośrzodku tedy starszych,
y przed oczyma wszytkich powia
dał Achior wszytko, co sam mówił
spytany od Holofernesá: y iáko lud
Holofernesów chćiał go dla tego sło
wa zabić:
13. A iáko sam Ilolofernes ro
zgniewawszy się roskazał go dlate
go Izraelczykom wydać, áby zwy
ciężywszy syny Izrael, tedy y sa
mego Achiorá rozlicznémi incká33*
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mi kazał zámordowáč, dla tego iż
mówił: Bóg niebieski iest obrońca
ich.
14- Y gdy Achior to wszytko wy
powiedział, wszytek lud upadł ná
oblicze, kłaniaiąc się Tánu, á spo
łecznym lamentowaniem y płaczem
jednomyślnie modlitwy swé Pánu
wylewali,
15. Mówiąc: Tanie Bože niebá y
źiemie, pátrzay ná pychę ich, á
weyźrzy ná uniżenie nasze, y poyźrzy ná oblicze świętych twoich, á
okaz, że nie opuszczasz ufaiących w
tobie: á ufáiacé w sobie, y chlu
biące się w mocy swéy poniżasz.
16. Skończywszy tedy płacz , y
modlitwie ludu przez cały dźień
koniec uczyniwszy, ćieszyli Achiorá , mówiąc :
17. Bóg oyców naszych, którégos
ty moc opowiadał, ten tobie da tę
nagrodę, że ty ráczéy oglądasz ich
zatracenie.
18. A gdy Pan Bóg nász da tę wol
ność sługam swoim, niechay bę
dźie y z tobą Bóg w pośrzódku nas:
abyś, iakoć się będźie podobało ze
wszytkimi swymi, ták obcował z
námi.
19. Oziasz tedy, dokończywszy
rády przyiął go do domu swego, y
sprawił mu wieczerzą wielką.
20 A-wezwawszy wszytkich star
szych , społu dokonawszy postu ,
wzięli pośilenie.
21. A potyrn zwołany iest wszy
tek lud, y modlili się przez całą noc
w kośćiele, prosząc wspomożenia
od Bogá Izraelskiego.

z krain, y z miast wszytkiéy mło .
dźiey.
5. Wszyscy przygotowali się pospółu ná woynę przećiwko synóm
Izraelskim, y ćiągnęli po kráiu gó
ry áž ná wierzch, który pátrzy ná
Dotháin, od mieyscá, któré zowią
Belmá, áž do Chelmon, który iest
przećiw Esdrelon.
4. A synowie Izraelscy skoro uyźrzeli wielkość ich porzucili się ná
źieinię , sypiąc popiół ná głowy
swoie, iednostáynie się modląc, áby
Bóg Izraelski miłośierdźie swoie po
kazał nád ludem swoim.
5. Y wyiąwszy ořeže swé woienné, zaśiedli po mieyscách, któré do
ćiasnóy drogi wiodą między góra
mi: y strzegli ich cały dźióń y noc.
6. A Holofernes gdy obieżdżał
około, nalazł że źrzódło któré wćiekało w ich rury od strony południo
wcy zá miastem było: y kazał przećinać rury ich.
7. Wszakże były nie daleko od
muru źrzódła, z których widano że
ukradkiem czerpali wodę, więcey
ku ochłodzeniu, niżli ku pićiu.
8. Ale synowie Amrnon y Moáb
przyszli do Holofernesá mówiąc t
Synowie Izraelscy nie w oszczepie
áni w strzale ufaią, ále ich góry
bronią, á ogrodźiły ie pagórki ná
przykrych mievscách posadzone.
9. Abyś ie tedy mógł zwyciężyć
bez stoczenia bitwy, postaw Stróże
u źrzódeł, áby nie czerpali z nich
wody, y bez mieczá pobiiesz ie, ábo
więc zemdleni podadzą miásto swé,
o którym rozuinieią, iż ná górze le
ży, że nie może bydź zwyćiężonó.
ROZDZIAŁ VII.
10. Y podobały się te słowa przed
Holofernes obiegł miasto Bethu- ilolofernesem, y przed żołnierzami
liią, uczynił niedostatek wody w mie- iego, y rozsadził w koło po stu,
sćie, chca miasto poddać, dłe Ozi przy każdym źrzódle.
11. A gdy tę straż przez dwadźie
asz kapłan rádii to do piąci dni
odłożyć, « czekać zmiłowania Bo śćia dni trzymano, wypróżniły sie
cysterny y zebrania wód wszytkim
skiego.
którzy mieszkali w Bethuliiéy, ták
1. A Holofernes drugiego dniá ro iż nie było w mieśćie zkadby się
skazał woyskom swoim, áby ciągnę mogli nasyćić, y iednégo dniá: bo
ły przećiw Belhuliiéy.
pod miarką ludźióm wody ná każdy
2. A było pieszych żołnierzów sto dźień udzielano.
y dwadźieśćia tyśięcy, á iézdnych
12. Zebrawszy się tedy do Oziadwá y dwadźieśćia tyśięcy, oprócz szá wszyscy mężowie y niewiasty,
gotowości onych mężów, któré była młodźieńcy y dźieći, wszyscy spo
zabrała niewola, y byli záwiedzeni łu, iednym głosem,
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15. Rzekli: Niech osądzi Bóg
miedzy tobą á między námi, żeś
przećiwko nam źle uczynił, niechcąc mówić spokoynie z Assyriyczyki, y prze to nas Bóg zaprze
dał w ręce ich.
14- Y dla tego niéinász, któby ra
tował, gdyż upadamy przed ich
oczyma w pragnieniu y zgubie
wielkiéy.
15. Y teraz zbierzćie wszytkié,
którzy są w mieśćie, że się wszy
scy dobrowolnie poddamy ludowi
Ilolofernesowému.
16. Bo lepiéy iest, ahyśrny wię
źniami chwalili Taná żywiąc , niżli mámy pomrzeć, á być wzgardą
wszelkiemu ćiału, gdybyśmy pa
trzyli ná żony nászé, y dziatki ná
szé umiéráiacé przed oczymá nászéini.
17. Oświadczamy się dźiś niebem
y źiemia, y Bogiem oyców naszych,
który się mśći nád námi według
grzechów naszych , abyśćie iuż po
dálí miásto w rękę rycérstwá Holofernesowégo, á niech będźie ko
niec nász krótki pászczeka miecza,
który się przewłóczy w schnieniu
pragnienia.
18. Y gdy to rzékli, stał się płacz
y krzyk wielki w zgromadzeniu od
wszytkich, y przez wiele godzin iednym głosem wołali do Bogá, mó
wiąc :
19. Zgrzészylismy z oycy naszy
mi, niesprawiedliwieśmy czynili,
złośćeśmy popełnili.
20. Ty, ześ iest dobrotliwy, smiłuy się nád námi, álbo biczem
twoim pomści się złośći naszych,
á nie wydaway wyznawaiących ćię,
ludowi który ćię nie zna.
21. Aby nie mówili między pogány:’ Gdźież iest Bóg ich?
22. A gdy spracowani tym wołanióm, y zmordowani tym płaczem,
ućichnęli,
23. Powstawszy Oziasz, oblawszy
się łzami , rzekł: Dobrego serca
bądźcie bracia, á przez té pięć dni
poczekaymy od Tána miłośierdźia.
24- Bo podobno gniew swóy
utnie, y da sławę imieniowi swemu.
25. A ieśli po piąći dni nie prziydźie pomoc , uczyniémy té słowa,
któreśćie mówili.
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JUDITU.
ROZDZIAŁ

VIII.

Judith wdowę świętą opisuie, iako
strofuie kaplany, ze pozwolili ludu
poddać sie nieprzyiaćielowi, upo
mina, aby się Panu za nie modlili,
a' o iéy uczynku, który wymyśliła, by
się nie wywiddowdli.

1. Y stało się gdy uslyszálá té
słowa Judith wdowa, która bylá
córká Merári , syná ldox , syná Jo
seph, syná Oziaszowégo, synáElái,
syná Jamnor, syná Gedeon, syná
Rápháiin, syná Achitob, syná Melchiaszowégo, syná Enán, syná Náthániaszowégo, syná Sálathiel, syná
Syineon, syná Ruben:
2. A mąż iéy był Mánásses , któ
ry umarł we dni żniwa ieczmiénnégo:
3. Bo stał nád tymi, którzy snopy
wiązali ná polu , y przyszło upale
nie ná głowę iego, y umarł w Bethuliiéy mieśćie swoim , y tám pogrzébion iest z oycy swémi.
4- A była Judith pozostała iego
wdową iuż trzy látá y sześć mie
sięcy.
5. A ná górze domu swego uczy ♦
nilá sobie taiemną komorę, w któ
réy z dziewkami swémi zamkną
wszy się mieszkała:
6. A máiac ná biodrach swych
włośiennicę, pośćiła po wszytkié
dni żywota swego , oprócz szábbáthów y pierwszych dni mieśiąca, y
świąt domu Izraelskiego.
7. A była bárzo piękna ná weyźrzeniu, któréy był mąż iéy zosta
wił wiele bogactw, y czeladźi wiele,
y maiętnośći, stad wołów, y trzód
owiec pełne.
8. A była tá między wszytkiéini
nasławnieysza , bo się bała Páná
bárzo, áni był któby o niéy mówił
słowa złe.
9. Tá tedy usłyszawszy, iż Oziasz
obiecał , że po piątym dniu miał
podać miásto , posłała do starszych
Chábri y Chármi.
10. Y przyszli do niéy, y rzéklá
im: Co to zá słowo, ná któré po
zwolił Oziasz, żeby podał miásto
Assyriyczykóm , ieśli wam zá pięć
dni nie prziydźie pomoc:
11. A cóżeśćie wy sa, którzy kuśićie Páná?
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12. Nie iest to mowá którahy ku
miłosierdziu skłaniała, ále ráezéy
która gniew pobudza , y zapalczy
wość wznieca.
13. Zamierzyliśćie wy czas smiłowaniu Pańskiemu, á według woléy wászéy dźieńeśćie mu złożyli.
4. Ale iż Fan iest cierpliwy, y
zá to pokuluymy, á odpuszczenia
iego łzy wyléwáiac żądayiny:
15. Boć nie ták Bóg będźie groźił iáko człowiek, áni iáko syn czło
wieczy zapali się ku gniewu.
16. Y przełóż ukorzmy mu dusze
nasze, á będąc w duchu uniżonym
służąc mu,
17. Mówmy plącząc Fánu , áby
według woléy swoiéy ták uczynił
z námi miłosierdzie swoie: iż iáko
się serce nászé dla pychy ich strwo
żyło, ták też abyśmy się mogli chlu
bić z uniżenia nászégo:
18. Gdyżeśmy nie nászládowáli
grzéchów oyców naszych , którzy
opuśćili Bogá swego, y chwalili
obcé bogi:
ig. Dla którego grzechu dani są
pod miecz , y ná łup , y ná hańbę
nieprzyiaćiołóm swoim: ále my in
nego Bogá nie znamy oprócz niego.
20. Czekaymy p'kolnie pociechy
iego: á będźie szukał krwie nászéy
z utrapienia nieprzyiaćiół naszych:
y poniży wszytkié narody, które
kolwiek powstáia przećiwko nam ,
y uczyni ie bezeczći Pan Bóg nasz.
21. A teraz braćia , ponieważ wy
iesteśćie starszy między ludem Bo
żym y ná was zawisła dusza ich ,
wymową waszą serca ich podnie
ście, áby pamiętali, żeć byli kusze
ni oycowie nászy, /áby byli doświad
czeni ieśli prawdźiwie chwalili
Bogá swego.
22. Pamiętać máia , iáko był kuszon oćiec nász Abraham y przez
wiele ucisków doświadczony, stał
się przyiaćielem Bożym.
2Š. Ťák Izáák, ták Jákob , ták
Moyzész, ý wszyscy którzy się Bo
gu podobali, przez wiele kłopotów
przeszli wierni.
24. A oni którzy pokuszenia z
boiaźnią Pańską nie prziymowáli ,
y swą niecierpliwość , y urąganie
szemrania swego wyrzekU przećiw
Pánu,
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25. Wytraceni są od wytráéiéielá,
y do wężów poginęli.
26. A ták y my nie mśćimy się
zá to co ćierpiemy,
27. Ale przyczytáiac to grzechom
naszym , wierzmy, iż te utrapienia
są mnieyszé kaźni Fáňskié, którémi iáko sługi karani iesteśmy ku
poprawie, á nie ku zatraceniu na
szemu.
28. Y rzekli iéy Oziasz y star
szy: Wszytko coś mówiła prawda
iest, y niemász zadnéy przygányw
mowiéch twoich:
29. Przetóż teraz módl się zá na
mi, boś iest niewiasta święta y bogoboyná.
30. Y rzekła im Judith: Iáko to
com mówić mogła znacie, że Boże
iest:
31. Ták cóm uczynić umyśliła doświadczćie ieśli od Bogá iest, á módlćie się áby Bóg mocną uczynił
radę moię.
32. Będźiećie wy téy nocy stać u
bramy, á ia wynidę z Abrą moią:
á módlćie się , áby iakośćie rzekli,
w piąći dniach Fan weyźrzał ná
lud swóy Izraelski.
33. A wy niechcę żebyśćie się py
tali o sprawie moiéy: y aż wam
dam znóć, niech się nie dźieie nic
inszego iedno modlitwa zá mię do
Páná Bogá nászégo.
34. Y rzekł do niéy Oziasz ksią
żę Judzkie: Idź w pokoiu , á Pan
niech będźie z tobą ná pomstę nie
przyiaćiół naszych. Y wróćiwszy się
odeszli.
ROZDZIAŁ

IX.

Judith korząc sie Pánu Bogu, le
ząc ná twarz swą, prosi Pana Boga,
y zá lud, y zęby iey mocy dodał za
bić Holofernesá.

1. Którzy gdy odeszli , weszła
Judith do modlitewnicé swoiéy: á
oblókwszy się we włóśienicę, nasy
pała popiołu ná głowę swoie , y
upadszy przed Pánem, wołała do
Páná, mówiąc:
2. Fanie Boże oycá mego Symeoná, któryś mu dał miecz obronę od
cudzoźiemców, którzy byli gwałtownicy w splugáwieniu swoim , y
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odkryli łono panieńskie ku zelżywośći.
3. Y dałeś niewiasty ich ná łup,
á córki ich w niewolą: y wszytek
plon w dział sługain twoim, którzy
sie zapalili zapalczywośćią twoią:
wspomoż proszę ćię Pánie Bože
móy mnie wdowę.
4- Boś ty sprawił piérwszé rze
czy, á iedné po drugich umyśliłeś,
á coś sam chćiał, to się stało.
5. Wszytkié bowiem drógi twoie
gotowe są , á sady twoie położyłeś
w swoiey opatrżnośći.
6. Weyźrzysz teraz ná obozy Assyriyskié , iakoś ná on czás raczył
weyźrzóć ná obozy Aegyptskié, kie
dy zá sługami swymi zbroyni bie
żeli , ufáiac w poczwórnych y w
iezdźie swoiey, y w wielkaśći ryce
rstwa.
7. Aleś weyźrzał ná obozy ich ,
á ćieinnośći spracowały ie.
8. Nogi ich dźierżała przepaść , á
wody ie okryły.
g. Ták niech się y ći stána Pánie,
którzy ufaią w mnóstwie swoim, y
w woźiech swoich, y w drzewcach,
y w tarczach, y w strzałach swoich,
y w oszczepach się chlubią:
10. A nie wiedza, żeś ty sam iest
Bóg nász , który kruszysz woyny
od początku, á Pán iest imię tobie.
11. Podnieś ramię twoie, iáko od
początku, á rostrąć moc ich mocą
twoią: niech upádnie moc ich w
gniewie twoim, którzy się obiecuią
zgwałćić świątośći twé , y splugáwić przybytek imienia twego, y strą
cić mieczem swym róg ołtarza twe
go12. Uczyń Tanie, áby iego wła
snym miecżem pychá iego była
ucięta:
13. Niech poiman będźie śidłem
oczh swoich ná mnie, á porazisz
go ustami łagodności moiéy.
14- Day mi w sercu stałość, ábym
go wzgárdžilá : y moc , ábym go
wywróćiła.
15. Bo to będźie pámi a lká imie
nia tw ego , gdy go niewieśćia ręka
zraźi.
16. Bo nie w mnóstwie iest moc
twoiá Pánie, áni w śiłach końskich
iest wola twoiá, áni się pyszni od
początku podobali tobie: ále pokor-
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nych á ćichich zawżdyć się modli
twa podobała.
17. Boże niebios, stworzycielu
wód , y Pánie wszégo stworzenia ,
wysłuchayże mię nędznicę proszą
cą, y ufaiącą w miłosierdziu twoim.
18. Pomni Pánie ná przymierze
twoie, á day słowa w ušlá moie, y
w sercu mym radę umocni, áby dóm
twóy w świątośći swéy zastał:
19. Y wszyscy narodowie pozna
li, żeś ty iest Bóg , á oprócz ciebie
niémász innego.

• ROZDZIAŁ X.
Judith ubrawszy sie burzo stroynie, wyśzła z miasta Z dziewką swbią,
modląc się Panu Bogu, przywiedzi
ona do Hoioferneset, który sie wnet
w iey rozmiłował.

1. Y stálo się gdy przestała wo
łać do Páná, wstała z mieyscá , ná
którym leżała, padszy przeď Pánem,
2. Y zawołała Abry swéy, á szedszy do domu swego złożyła z śiebie
włóśienicę , y zewłekła się z szat
wdowstwá swego,
3. Y omyła ciało swé, y pomaza
ła się oleykiein wybornym, á ochędožylá włosy głowy swéy, y wło
żyła koronkę ná głowę swą, y oblo
kła się w szaty wesela swego, obu
ła též pantofle , y wźięłó prawni
czki, y lilie, y nausznice, y pierśćionki, y ubrała się we wszytkié swé
stroie.
4- Któréy též Tan dodał ozdoby,
ponieważ ten wszytek stróy nie z
wszeteczeństwa, ále z cnoty pocho
dził: przeto též Pan tę w niéy pię
kność rozmnożył, áby się oczám
wszytkich zdála nieporownánéy
piękności.
5. Y ták włożywszy ná Abrę swą
flaszkę wina , y bańkę oliwy, y
krup , y fig, y chleba , y sera, po
szła.
6. A gdy przyszły do bramy mieyskiéy, nálázly czekáiacégo Oziaszá,
y stárszé miástá.
,
7. Którzy gdy ią uyźrzeli , zdu
miawszy się dźiwowali się bárzo
iéy pięknośći.
8. Wszakże nic iéy nie pytaiąc,
wypuścili ią, mówiąc: Bóg oyców
naszych niechay ći da łaskę , y
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wszytlę radę sercá twego mocą swą
niech potwierdzi , áby się z Ciebie
chlubiło Jeruzálem , ážeby imię
twoie było w poczcie świętych, y
sprawiedliwych.
g. Y rzekli ći którzy tám byli
•wszyscy iednym głosem: Niech się
Stanie, niech się stanie.
10 A Judith modląc się Pánu ,
przeszła przez bramy sámá y ARrą
iéy.
lj. Y stało się, gdy zstępowała z
góry o wschodźię słońca , zabieżeli
iey szpiegówie Assyriyscy, y poyináli ia mówiąc: Zkąd idziesz? ábo
dokąd idziesz ?
12. Która odpowiedziała: Córka
jestem Ilebreyczykówj, dlá tegom ia
ućiekła od oblicza ich, bom poznár
lá iż pá to ma przyśdź , że wam
będą podáni pá łpp , przeto że
wzgardziwszy Wami , niechćieli się
dobrowolnie poddać, áby byli nále
ží i przed oczymá wászéipi ipiłośier-?
dźió.
13 Z téy przyczyny piyśliłam z
sobą., mówiąc: Pójdę przed osobę
kśiążećia Ilolofernesá, że mu oznayipie ich táiemnice, y okażę mu któ
rym przystępem mógłby ie otrzy
mać, ták żeby y ięden piąż nie upad!
z w°yská iego.
4. A gdy usłyszeli pni mężowie
słowa iéy, przypátrowáli się twarzy
ióy, y było w oczu ich zdumienie ,
bo się piękności iéy bárzg dźiwoWáli.
15. Y rzekli do niéy: Zachowa
łaś duszę swą , żeś taką radę nálázła, abyś zeszłą do páná nászég°f
16. A to wiedź , że gdy staniesz
przed oczyma iego, uczynić dobrze,
ą będziesz bárzo wdzięczna w
sercu iego. Y wiedli ią do namiotu
Jlolofernesowégo, opowiádáiac ią.
17. A gdy weszła przed oblicze
iego, natychmiast poyman iest oczy
ma swómi Holofernes.
18. Y rzek li do niego słudzy iego:
y któżby gardźij ludem Ilebróyczyków, którzy tak piękne białógłowy
roąią , abyśmy dla nich przećiwko
im słusznie walczyć nie mieli?
19. Widząc tedy Judith Ilolofernesą śipdząęógo pod namiotkiem ,
który był z szarłatu, y złotem y
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smaragdem, y kamieńmi drogimi
haftowany.
20 A gdy mu w twarz weyźrzała, pokłoniła się mu upadszy ná zie
mię. Y podnieśli ią słudzy Holofernesowij ná roskazánie páná swego.
ROZDZIAŁ

XI.

Judith spytana o przyczynę przyśćia swego od Hoiofernesd, pode
szła gi swą odpowiedzią , obiecując
mu okązułe d ozdobne zwyćięstwo.

1. Holoferpez tedy rzókł ióy: Bądź
dobrego sercá, á nie lękay się ná
sercu twoim: boćiem ia nigdy nic
złego nie uczynił mężowi , który
chćiał służyć Nabuchodonozorowi
królowi.
2. A lud twóy, by mną był nie
wzgardził , nie podniósłbym był
pszczepá swego przećiwko niemu.
3. Ale teraz powiedz mi dla któ
réy przyczyny odeszłaś od nich: y
upodoRałoć się abyś do nas przy
szła?
4. Rzéklá k niemu Judith: Prziymi słowa służebnice twoióy, bo
ieśli będźiesz nászládowal słów słu
żebnice twoiéy, uczyni Tan rzecz
doskonała z tobą.
5 Zy wie bowiem Nábuchodono
zor król źiemie , y żywię moc iego,
która iestwtobie ná skaranie wszyt
kich dusz błądzących: że nie tylko
ludźie iemu przez ćię służą , ále y
zwierzęta polne są mu posłuszne.
6. Bo słynie dźielność rozumu
twego u wszech narodów,y powie
dziano wszytkiému światu , iżeś ty
sam dobry y możny we wszytkim
królestwie iego , y kárá twoiá roz
głoszona iest po wszystkich kra
inach.
7. Y to nie tayna, co mówił Achior , y to widzą coś mu uczynić ka
zał.
8. Bo wiadoma, że Bóg nász ták
obrážon iest grzechami , że wska
zał przez pro roki swé do ludu , iż
go wydać ma dla grzechów iego.
g. A iż wiedzą synowie Izraelscy,
że obraźili Bogá swego, strach twóy
nád nimi iest.
10. Nąd ta y>głód przypadł ná nie,
á prze suchość wody iuż między
umarłymi są policzeni.
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11. Nákoniec to stánowia, żeby
pobili bydlo swoié, á pili kréw
iego :
12. Y święcone rzeczy Páná Bo
gá swégo, których się Bóg dotykać
zakazał, w zbożu, w winie, y w oli
wie, té umyślili wydać, y cbcą stra
wić, których by się áni dotykać rę
koma nie mieli: Otóż że to czynią ,
pewna rzecz że będą wydáni ná
strácenié.
13. Co ia służebnica twroiá obaczywszy, ućiekłam od nich, y po
siał mię Pan, abych ći té rzeczy
oznajmiła.
14. Abowiém ia służebnica twoiá
służę Bogu też y teraz u ćiebie: y
będę wychadzálá sługa twoiá, á bę
dę się modliła Bogu ,
15. Y powić mi kiedy im ma od
dać zá grzech ich, á przyszedszy
opowiemći: ták iż ia ćiebie przy
wiodę przez pośrzódek Jeruzalem ,
y będziesz miał wszytek lud Izra
elski iáko owce, któré nie máia pa
sterza, ń nie zászczeknie ni ieden
pies ná ćię.
16. Bo mi powiedziano z przeyźrzenia Boskiégo.
17. A iż się Bóg rozgniewał ná
nie, to samo posłana iestem abymći
opowiedziała.
18. Y podobały się té wszytkié sło
wa przed Holoférnesem y przed słu
gami iego, y dziwowali się mądrośći
iéy, y mówili ieden ku drugiemu.
ig. Niéjnász takiéy niewiasty ná
świećie, w poyźrzeniu,w pięknośći,
y w mądrośći słów.
20. Y rzekł do niéy Holofernes:
Dobrze uczynił Bóg, który ćię po
słał przed ludem, abyś go ty wyda
ła w ręce nászé:
21. A iż dobra iest obietnica twoiá,
ieśli mi to Bóg twóy uczyni, będźie
y Bogiem moim, y ty w domu Nabuchodonozorowym będźiesz wiel
ka, y imię twoie będźie słynęło po
wszytkiéy źiemi.
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1. Kazał tedy iéy wniść gdźie by
ły złożone skarby iego, y kazał iéy
tam mieszkać, y naznaczył co iéy
miano dawać z stołu iego.
2. Któremu Judith odpowiedźiała,
y rzekła: Teraz nie będę mogła po
żywać tych rzeczy, któreś mi da
wać roskazał, by ná mię nie przy
szło obrażenie: á z tego, com z so
bą przyniosła, będę iádlá.
3. Któréy rzekł Holofernes: Aieślić nie stanie tego coś z sobą przy
niosła, cóż ći uczynimy?
4. Y rzekła Judith: Zywie dusza
twoiá Pánie móy, że nie strawi tego
wszytkiégo służebnica twoiá , áž
uczyni Bóg przez ręce moie to com
umyśliła. Y wwiedli ią słudzy iego
do namiotu , do którego kazał.
5. Y prosiła gdy wchodźiła, áby
iéy dano wolność w nocy y przededniem wychodzić ná modlitwę,
y modlić się Pánu.
6. Y roskazał komornikóm swoim,
żeby iáko się iéy podoba wychodźiła y wchodźiła, áby chwaliła Bogá
swego przez trzy dni.
7. Y wychodźiła w nocy ná doli
nę Bethuliiéy, y omywała sie we
źfeódle wody.
8. A skoro wyszła, modliła się Pá
nu Bogu Izraelskiemu, áby prosto
wał drogę iéy ku wyzwoleniu ludu
swégo.
9. A wszedszy mieszkała w namiećie czystą, aż pod wieczór brálá
pokarm swóy.
10. Y stało się czwartego dniá, że
Holofernes sprawił wieczerzą sługam swym, y rzekł do Wágáá rze
zańca swego: Idź á námawiay tę
Żydówkę, żeby dobrowolnie zemną
przyzwoliła mieszkać.
11. Bo to sromotá u Assyriánów,
gdyby niewiasta pośmiewała się z
męża, czyniąc ájiy uszła nie uznána
od niego.
12. Tedy wszedł Wágáo do Ju
dith, y rzekł: Niech się nie wstydzi
dobra dźieweczka wniść do Páná
mego, áby bylá ucczona przed obli
' ROZDZIAŁ XII.
czem iego, áby iádlá z nim, y piła
Holofernes dał wołać o Pdniey Ju- wino w wesęlu.
dith, aby wy chadzała gdzie chce nd
13. Któremu Judith odpowiedźiamodlitwę, potym dnia czwartego był ła: A cóżem ia iest, abych się miała
Z nią wesół, d zapaliwszy się ku niey, sprzećiwić pánu memu?
upił się okrutnie.
14. Wszytko, co będźie przed oczy-
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má iego dobrego y nalepszégo. uczy
nię. A co się ieinu będzie podobało,
to innie będźie nalepszégo po wszytkie dni żywota mego.
15. Y wstała, y ubrała się w szaty
swé, á wszedszy stanęła przed obli
czem iego.
16. A sercellolofernésowé zadrża
ło, bo był zapalon pożądliwością
iéy.
17. Y rzćkł do niéy Ilolofernes:
Tiv teraz, á siądź z weselem, boś
łaskę przedemną nálazlá.
18. Y rzekła ludith: Będę piła pa
nie, bo dźiś iest uwielbiona dusza
moiá nád wszytkié dni moie.
ig. Y wźięla y iadła y piła przed
nim, to co iey była nágotowálá dźićwká iéy. Y sstał się Ilolofernes bá
rzo wesoły ku niéy, y pił bárzo wie
le winá, iáko wiele nigdy nie pił zá
żywota swego.

ROZDZIAŁ XIII.
Judith uczyniwszy hu Panu Bogu
modlitwę, ućięłd Holofernesowi gło
wę, htórą do Bethuliiéy przyniowszy, upomina ie hu dźieh czynieniu :
z czego ią wszyscy błogosławią, Achior głowę iego uyzrzawszy zdu
miał sie.

1. A gdy był wieczór, pokwápili
się słudzy iego do gospód swoich, y
zamknął drzwi Wágáo pokoiu y
poszedł.
2. Ą wszyscy byli zmocowáni od
winá:
3. A sámá Judith była w pokoiu.
4. Lecz Holofernes leżał ná łożu,
uśpiony od zbytniégo upićia.
5 Y rzekła Judith dźiewce swéy,
żeby stała przed pokoiem y strzegła.
6. Y stanęła Judith u łoża modląc
się z płaczem, á poćichu ruszaniem
ust ,
7. Mówiąc: Pośił mię Panie Boże
Izraelski, á weyźrzy téy godźiny ná
uczynki rąk moich, żebyś iakoś
obiecał, wywyższył miásto twoie
Jeruzálem : ážehych to sprawiła
com wierząc, że przez ćię może bydź
uczyniono, umyśliła.
8. A gdy to wyrzéklá , przystą
piła do słupa, który był w głowach
łóżka iego, y kórd który uwiązany
ná nim wiśiał, odwíazálá.

g. A gdy go dobyła, uielá zá wło
sy głowy iego, y rzekła: Pośił mię
Pánie Boże téy godźiny.
10. Y uderzyła dwakróć w szyię
iego, y ucięła mu głowę, y zdięla z
słupów namiotek iego, y zepchnęła
ćiało iego bez głowy.
11. A po małćy chwili wyszła, y
podała głowę Ilolofernesá słudze
swéy, y kazała żeby ią włożyła w
torbę swą.
12. Y wyszły dwie, według zwyczáiu swego, iákoby ná modlitwę,y
przeszły przez obóz, á krążąc oko
ło doliny, przyszły do bramy mieysckiéy.
13. Y rzekła Judith z daleká stra
ży murów: Otwórzćie bramy, bo
z nánp iest Bóg, który uczynił moc
w lzráelu.
14- Y stało się, gdy usłyszeli mę
żowie głos iéy, wezwali starszych
z miástá.
15. Y zbiegli się do niéy wszy
scy od namnieyszégo aż do nawiększégo : bo się spodźićwali, że się iuż
wróćić nie miała.
16. Y rozświećiwszy świece, sku
pili się około niey wszyscy: á oná
wstąpiwszy ná wyžszé mieysce roskazała áby poinilczeuié uczynili.
A gdy wszyscy umilknęli,
17. Rzekła Judith: Chwalcie Páná
Bogá nászégo, który nie opuśćił ufaiących w sobie:
18. A we mnie służebuicy swéy
wypełnił miłośierdźić swoie, któré
obiecał domowi Izrael: y zćbił ręką
moią nieprzyiaćiela ludu swego téy
nocy.
ig. Y wyiąwszy z torby głowę
Holofernesowę, ukázalá im, mó
wiąc: Oto głowa Holofernesá het
mana woyská Assyriyskiégo, y oto
namiotek iego, w którym leżał w
piiaństwie swoim, gdźie go ręką
niewieśćią zabił Pan Bóg nász.
20. A żywię sam Pan, że mie
strzegł Anyół ijego, y ztąd idącą, y
tám mieszkaiącą, y ztamtąd się tu
wracaiącą, y nie dopuścił Pan splugawić mnie służebnice swoiéy, ále
bez zmazy grzechu przywróćił mię
wam radującą się w zwyćięstwie
iego, w uszćiu moim, y w wyba
wieniu waszym.
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21. Wyznawayćie mu wszyscy,
ie dobry, ie ná wieki miłosierdzie
iego.
22. A pokłoniwszy się wszyscy
Pánu, rzekli do niéy: Ubłogosławił
ćię Pan wr mocy swoiéy, iž przez
ćie w niwecz obróćił nieprzyiaćioły
nasze.
23. A Oziasz, kśiążę ludu Izrael
skiego, rzekł do niéy: Błogosławionaś ty córko od Páná Bogá wyso
kiego náde wszytkié niewiasty ná
źiemi.
24. Błogosławiony Pan , który
stworzył niebo y ziemię, który ćię
ohróćił ná rány głowy hetmáná nieprzyiaćiół naszych:
25. Bo lák dziś imię twoie uwiel
bił, že nie odejdzie chwała twoiá z
ust ludźi, którzy będą pamiętać ná
moc Pańska wiecznie: dla których
nieprzepuśćiłaś duszy twey,dlaućisku y utrapienia narodu twego: aleś
zábiežátá upadkowi przed oczyma
Bogá nászégo.
26. Y rzekł wszytek lud: Niech
się stanie: niech się stanie.
27. A Aehior przyzwany przy
szedł, y rzekła mu Judith: Bóg Izra
elski, któremuś ty dał świadectwo,
že się mści nád nieprzyiaćioły swéx mi , ten głowę wszech niewierników ućiął téy nocy ręką moią.
28. Ażebyś doznał iż ták iest, oto
glowá Holofernesowa, który wzgar
dą hardośći swéy wgńrdźił Bogá
Izraelskiégo,.y tobie grpźił śmiercią,
mówiąc: Gdy będźie poiman lud
Izraelski , każę przebić mieczem
boki twoie.
29. A widząc Aehior głowę Holofernesowrę, omdléwáiac od stra
chu , upadł ná źiemie ná twarz
swoie, y śiliła się dusza iego.
30. A potym gdy k sobie przyszedszy ochłodzony był, upadł u
nóg iéy, y pokłónił sie iéy, y rzekł:
31. Błogosłówionaś ty od Bogá
twego we wszytkim przybytku Já
kob: bo w każdym narodzie, który
usłyszy imię twoie, będźie uwielbion Bóg Izraelski dla ćiebie.
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z miástá nd nieprzyiaćiela wyto
czył, Assyriyczykowie chcąc obu
dzić Holofernesá} nalezli go bez
głowy.

1. Y rzekła Judith, do wszytkié
go ludu: Słuchayćie mię braćia :
zawieście tę głowę ná murze na
szym :
2. Y będźie, gdy wznidźie słońce,
weźmi każdy z was broń swoię, á
wybieżćie pędem: nie żebyśćie mie
li źbieżeć ná dół, ále iáko ná nié
náóiéráiac.
3. Tedy szpiegowie muśi bydź
że pohieżą obudzić hetmáná swego
ku bitwie.
4. A gdy rotmistrze ich przybieżą do namiotu Holoiérnesowégo, y
naydą go bez głowy we krwi swéy
ukálonégo, przypádnie na nie strach.
5. A gdy obaczyćie żeć ućiekaią ,
bieżćie po nich bespiecznie, bo ie
Pan zetrze pod nogami wászémi.
6. Tedy Aehior widząc moc, któ
rą uczynił Bóg Izraelski, opuśćiwszy obyczaie pogańskie, uwie
rzył Bogu, y obrzezał ćiało odrzézku swego, y przyłączony iest do
ludu Izraelskiego, y wszytko po
tomstwo rodzáiu iego áž do dniá
dźiśieyszego.
7. A wnet skoro się rozednilo,
wywiesili głowę Holofernesá z mu
ru, y wziął każdy mąż broń swą ,
y wy padli z wielkim trzaskiem y
wrzaskiem.
8. Co uyźrzawszy szpiegowie,
przybiegli do namiotu Holofernesowégo.
9. A ći którzy w namiećie byli ,
przychadzáiac, á przed weszćiem
pokoiu gruchocąc żeby ocknął, stucznie niepokóy czynili, áby nie od
budzących, ále od trzaskających
Holofernes ocknął.
10. Bo żaden nieśmiał pokoiu
mocy Assyriyskiéy kołacąc ábo
wchodząc otwierać.
11. Ale gdy przyszli hetmani, y
tyśiącnicy , y wszyscy przełożeni
woyská królá Assyriyskiego, rzekli
komorníkům.
»
12. W nidźćie, á obudźcie go, bo
ROZDZIAŁ XIV.
myszy wyszedszy z iam swoich
Wywiesili głouę Holofernesowę z śmieią nas wyzywać ku bitwie.
13. Tedy W ágao wszedszy do po
muru; .Aehior się obrzezał, lud się
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koiu iego, stanął przed zasłoną, y
klaskał rękoma swémi: bo mniémiał żeby spał z Judith.
14. Ale gdy żadnego ruszania le
żącego nie słyszał, przystąpił przybliżaiąc się do zasłony, á podniowszy ia, y uyźrzawszy trupa bez
gjowy Holofernesowégo, we krwi
swéy uwalanego ná źiemi leżącego,
krzyknął głosem wielkim z pła
czem, y rozdarł odzienie swoie.
15. A wszedszy do namiotu Ju
dith, nie nalazł iéy: y wybiegł z
pokoiu do ludu ,
16. Y rzekł: ledna Żydowska nie
wiasta uczyniła zamieszanie w do
mu królá Nábuchodonozorá: bo oto
Holofernes leży ná źiemi, á głowy
iego niéinász ná nim :
17. Co gdy usłyszeli kśiążęta siły
Assyriyskiey, rozdarli wszyscy sza
ty swé, y nieznośny strach y drże
nie przypadło ná nié, y strwożyły
się sercá ich bárzo.
18. Y stał się krzyk niewymowny
w pośrzód obozu ich.
ROZDZIAŁ XV.
jissyriyczykowie obaczywszy, ze
im hetmana zabito, ięli ućiekdć, Zy
dowie ie goniąc wszytkę korzyść y
łupy pobrali, Judith wdowę chwalą
błogosławiąc iéy, d cokolwiek iédno
Holofernesowégo było, to iéy wszy
stko darowali, uzywdiąc nd wszem
wesela wielkiego z onégo zwyćięstwd.
1. A gdy wszystko woysko usły
szało, że Holofernes ścięty, odpadł
od nich y rozum y rádá, á sámym
drżeniem y strachem zruszeni ,
wźięli sobie ućieczkę ná pomoc:
2. Ták iż żaden z swym bliźnim
nie mówił, ále zwiesiwszy łeb,
wszytkiégo odbieżawszy, spieszyli
się uyśdź Żydów, o których słyszeli,
że ná nie zbroyno szli , ućiekaiąc
drogami po polách, y széiéžkámi
po pagórkach.
5. Widząc tedy synowie Izraelo
wi że ućiekaią, bieżeli zá nimi: y
zbiegli uderzywszy w trąby, y krzy
cząc zá nimi.
4, A iż Assyriánie nie wkupię ,
oślep uciekali: á synowie Izraelowi
w iednym hufie bieżąc zá nimi ,
mglili wszytkié, których naleźć mo
gli.

JUDITH.

5. Posłał tedy Oziasz posły do
wszystkich miast y krain Izrael
skich.
6. Każda tedy kráiná y każde mia
sto wybraną młódź zbroyną posła
ło zá nimi, y gonili ie paszczeką
miecza, aż przybiegli do końca gra
nic swoich.
7. A inni którzy byli w Bethuli
iéy weszli do obozu Assyriyskiégo,
y korzyść, którą byli Assyryánie
ućiekaiąc odbiegli, zábráli, yobćiążyli się bárzo.
8. A ći którzy zwyćięzcy wróci
li się do Bethuliiéy, wszytko co ich
było, przynieśli z sobą, ták iż nie
było liczby w bydle y dobytkach, y
wszytkich ruchomych rzeczach ich:
że od namnieyszégo aż do nawiększégo , wszyscy się zbogaćili z łu
pów ich.
9. A Joachim nawyższy kapłan z
Jeruzálem przyiechał do Bethuliiéy
ze wszytkimi starszymi swémi ,
áby Judith oglądał.
10. Która gdy wyszła do niego,
błogosławili ią wszyscy iednym gło
sem, mówiąc: Tyś sława Jeruzá
lem , tyś wesele Izraelskie , tyś
cześć ludu nászégo:
11. Ześ sobie poczęła mężnie, y
zmocnioné iest serce twoie, przeto
żeś czystość umiłowała, á po mę
żu swoim inszegoś nie uznała :
przeto y ręka Tańska pośiliła ćię,
y dla tego będźiesz błogosławiona
ná wieki.
12. Y rzeki wszytek lud : Niech
się stanie, niech się stanie.
13. A przez trzydźieśći dni záleledwie zebrał łupy Assyriyskié lud
Izraelski.
14- A wszytkié rzeczy, któré po
znali że były Holofernesowé wła
sne, dáli ludith, we złoćie, w sre
brze, w szatach, w kamieniu dro
gim, y we wszytkim sprzęcie, y da
no iéy wszytko od ludu.
15, Awszyscy ludźie weselili się z
niewiastami, y z pannami, y z mło
dzieńcy, ná instrumentach y árfách.
ROZDZIAŁ XVI,
Piosnka Pdniey Judith , którą
chwaliła Puna z zwyćięstwd, lud.
o/idry czynił w Jeruzalem', y byłd
Judith stawna dz do śmierći.
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1. Spiówóła tedy Judith tę pieśń
Pánu, mówiąc :
2. Zńczynayćie Pánu ná cymbaléch , śpiewajcie mu psalm nowy,
wywyszayćie y wzywayćie imienia
iego.
3. Pan kruszący woyny, Pan iest
imię iemu.
4- Który położył obóz swóy w
poyśrzód ludu swego, áby nas wy
rwał z ręki wszytkich nieprzyiaćiół naszych.
5. Przyciągnął Assur z gór od
Íólnocy, w wielkośći mocy swóy :
tórógo mnostwo zastawiło potoki,
á konie ich okryły doliny.
6. Mówił, že miał wypalić grani
ce moie, á młodźieńce moie wybić
mieczem, niemowięta moie dać ná
łup, y panny w niewolą.
7. A Tan w szechmogący zaszko
dził mu, y dał go w ręce niewie
ście, y poraził go.
8. Bo mocarz ich nie poległ od
młodzieńców , áni go zabili syno
wie Titán, áni wysocy obrzymowie zastawili mu się: ále Judithá
córká Merári zwątliła go pięknośćią twarzy swoiey-.
9. Zwlekła się bowiem z szat
wdówstwá, y oblokła się w szaty
wesela ná rozradowanie synów
Izraelskich.
io. Pomazała oblicze swe oleykiein, y śćiągnęla kędźiórki swó
koronką, wzięła szatę nową , áby
go zdradziła.
ii. Pátynki iéy uchwićiły oczy
iego, piękność ióy poymała duszę
iego, ućięła kordem szyię iego.
12. Ulękli się Persowie stałości
ióy, y Medowie śiniałośći ióy.
15. Tedy zawyły woyská Assyriyskió, gdy się ukazali poniżeni
moi, schnący od pragnienia.
14- Synowie dźiówczyn pokłoli
ie, á iáko chłopięta ućiókaiące po
bili ie: poginęli w bitwie od obli
cza Páná Bogá mégo.
15. Pieśń śpiówaymy Panu, pieśń
nową śpiówaymy Bogu naszemu.
16. Adnoái Pánie wielkiś ty, y
przesławny w mocy twoióy, y któ
rego żaden zwyciężyć nie może.
17. Tobie niech służy wszelkió
twó stworzenió: boś rzókł y stały
się: posłałeś duchá twego, y stwo
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rzone są y niémász ktoby się sprzećiwił głosowi twému.
18. Góry z gruntu się porusza z
wodámi: skały iáko wosk rozpłyną
się przed obliczem twoim.
19. A którzy się ćiebieboią, wiel
cy będą u ćiebie ná wszytkim.
20. Biádá narodowi ná naród móy
powstáiacému: bo Pan wszechmo
gący będźie się mśćił nád nimi, w
dźień sądu nawiedźi ie.
21. Bo da ogień y robaki ná ćiała
ich, áby byli paleni, y czuli áž ná
wieki.
22. Y stało się potym, wszytek
lud po zwyćięstwie przyszedł do Je
ruzálem pokłonić się Pánu: y wnet
skoro się oczyścili, ofiarowali wszy^
scy całopalenia, y śluby, y obietni
ce swoie.
23. A Judith wszytkié naczynia
woienné Ilolofernesá któré iéy dał
lud, y namiotek który sámá wźięła
z łóżka iego, ofiarowała ná dar za
pamiętania.
24. A lud był wesół wedle obli
cza świętych, y przez trzy mieśiące wesele tego zwyćięstwa z Judith
obchodzono.
25. A po owych dniach wróćił
się każdy do domu swégo, á Judith
stała się wielka w Bethuliiéy, y by
lá nasławnieyszą wszystkiéy ziemi
Izrael skiéy.
26. Była též do cnoty czystość
przyłączona, ták iż nie uznała mę
ża po wszystkie dni żywota swe
go, iáko umarł maż iéy Mánásses.
27. A wychadzálá w święta z
wielką chwałą.
28. Y mieszkała w domu męża
swégo sto y pięć lat, y puśćiła wol
ną Abrę swoię, y umarła , y pogrzebiona iest z mężem swym w
Bethuliiéy.
29. Ypłakał ióy wszystek lud
przez śiedm dni.
5o. A przez wszytek czás żywo
ta iéy, nie był któryby czynił niepokoy Izraelowi, y po śmierći iéy
przez wiele lat.
31. A dźień święta zwyćięstwń
tego u Żydów w poczet dni świę
tych przyięt iest, y święcą ji Zydźi od onégo czásu áž do dniá dźiśieyszego.
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ROZDZIAŁ I.
.Asswerus król zawołany uezynił
sławne gody, nu które królowa pro
szona przyść nie chćidłd, y zło
żona z królestwa, y postanowiono
prawo, aby zony mężom posłuszne
były.

1. Zá dni Asswerusá, który pa
nował od lndiiéy áž do Aethyopiéy
nád stem dwiemádžiesty y śiedmią
kráin ,
2. Gdy śiedźiał ná stolicy króle
stwa swego, Susán miásto króle
stwa iego początkiem było.
3. Trzećiógo tedy roku panowania
swego, spráwil wielką ucztę wszy
stkim kśiążętóin y służebnikom
swoim, namożnieyszym z Persów
y nazacnieyszym- z Medów, y sta
rostom kráin przed sobą.
4- Aby okazał bogactwa chwały
królestwa swego, y wielkość á chlu
bę możności swey, przez długi czas,
to iest przez sto y ośmdźieśiąt dni.
5. A gdy się dni uczty dokończy
ły, wezwał wszytkiégo ludu który
się nalazł w Susán, od nawiększego áž do namnieyszégo : y kazał
przez śiedm dni ucztę nagotować
w weszćiu ogródu y gáiu , który
królewską ozdobą y ręką był szcze
piony.
6. Y wiśiały po wszytkich stro
nach opony białe, y zielone, y hia
cyntowe , zawieszone ná sznurach
biśiorowych , y szarłatnych , któré
były przez kólcá kości słoniowćy
przewleczone , y ná słupiech mar
murowych zawieszone. Ložká též
złote y srebrne rozłożone były ná
tle smárágdowym y marmurowym
kamieniem położonym , które dzi
wną rozmaitością malowanie zdo
biło.
7. A którzy byli náproszeni , pili
z kubków złotych , y ná inszych y
inszych naczyniach wnoszono po
trawy. Winá též, ták iáko wielinożnośći królewskiéy przystało , do
statkiem á co nalepszégo nalewano.
8. A niebył ktoby niechcących do
pićia przymuszał: ále iáko był król
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postanowił przystawuiąc do stołów
po iednému z książąt swoich, áby
każdy brał coby chćiał.
g. Wásthi též królowa sprawiła
ucztę prze białogłowy ná pałacu,
gdzie król Asswerus mieszkać był
zwykł.
10. A ták dniá siódmego, gdy so
bie król podweselił á po zbytnim
pićiu zagrzał się winem , roskazał
Maumam, y Bázáthá, y llárboná , y
Bagathá , y Abgáthá , y Zethár , y
Cliárchás śiedmi rzezańcóin, którzy
przed oczyma iego służyli ,
11. Aby wwiedli królową Wá
sthi przed królá, włożywszy ná gło
wę iéy koronę , áby okazał wszy
tkim ludźióm y książętom piękność
iéy, bo bárzo piękna była.
12. Która zbraniálá się , y ná
królewskie roskazánié, któré był
przez rzezańca wskazał, przyść niechciálá. Trze co król rozgniewany,
y wielką popędliwośćią zapalony,
15. Spytał mędrców, którzy we
dług zwyczáiu królewskiego zawźdy
przy nim byli, y zá ich radą wszy
tko czynił, którzy umieli ustawy y
práwá przodków:
14- (Á byli pierwszy y nabliższy,
Chársená, y Sethár , y Admáthá , y
Thársis, y Mareš, y Mársáná, y Mámuchán, śiedm kśiażąt Perskich y
Medskich , którzy pátrzáli ná obli
cze królewskie, y pierwszy po nim
zwykli byli siadać).
15. Któremu wyrokowi Wásthi
królowa podległa, która roskazánia
Asswerusá królá , któré przez rzezáúce wskazał, uczynić niechciálá.
16. Y odpowiedział Mámuchán
co król słyszał y książęta: Nie tyl
ko króla obraziła królowa Wásthi,
ále y wszystkie národy y kśiąźęta ,
któré są po wszytkich ziemiach
królá Asswerusá.
17. Bo wynidźie mowa królowéy
do wszystkich niewiast, że wzgar
dzą męże swé, y rzeką: król As
swerus kazał áby królowa Wásthi
weszła do niego, á oná niechciálá.
18. Y tym przykładem wszystkié
żony kśiażąt Perskich y Medskich
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lekce sobie będą ważyć mężów roskazánia. Przetóż słuszny iest kró
lewski gniéw.
ig. leślić się podoba, niech wynidźie wyrok od oblicza twego, á
niech będźie nápisan wedle práwá
Tersów y Medów, którego się przestepować nie godzi , áby żadną mi
arą wiecéy Wásthi do króla nie
wchodziła, ále królestwo iéy insza,
która iest lepsza niž ona , otrzy
mała.
20. A to po wszytkim państwie
(któré iest bárzo szerokie) źiem
twoich niech będźie obwołano , y
wszytkié żony tak wielkich iáko y
małych niech wyrządzała cześć małżonkóm swoim.
21. Podobała się rádá iego królo
wi y kśiążętóm: y uczynił król we
dług rády Mám ucha n ,
22. Y rozesłał listy po wszech
ziemiach królestwa swego, áby ka
żdy naród słyszeć y czytać mógł,
róžnémi ięzyki y pismy, że mężo
wie są przednieyszyiui y starszymi
w domiéch swoich: y żeby to po
wszech narodach obwołano.

ROZDZIAŁ II.
Gdy
sswerusowi królowi panien
szukaią, między inemi przywiedzi
ono było Esther brdtankę Murdo
ch euszowę , d podobała się Królowi
przed inszemi, y stułd się królową.
Mdrdochewz wydał zdradę nd Ko
morniki Królewskie, d tę wierność
iégo w Kroniki wpisano.
1. To gdy się ták stało, gdy się
uśmierzył gniéw królá Asswerusá,
wspómniał ná Wásthi,. y co bylá
uczyniła, ábo co ucierpiała:
2. Y rzekli dworzanie królewscy
y służebnicy iego : Niech szukáia
królowi dzieweczek panienek y na
dobnych ,
5. Y niech roześlą którzyby wy
patrzyli po wszystkich krainach
dzieweczki piękne y panny: y niech
ie przywiodą do miástá Susan , y
oddadzą ie do domu białychgłów pod
rękę Egeiá rzezańca, który iest hochmistrzem y stróżem białychgłów
królewskich, y niech wezmą oehędóstwá białogłowskie , y inne rze
czy do potrzeby.
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4. A którahy się ze wszytkich
oczom królewskim podobała , tá
niech króluie miásto Wásthi. Podobálá sie mowá królowi, y ták iáko
byli podali uczynić roskazał.
5. Był maż Zydowin w mieśćie
Susan, imieniem Márdocheusz, syn
Jáir, syná Semei, syná Cis z poko
lenia Jemini,
6. Który był przenieśiony z Jeru
zálem ná on czás, gdy Nábuchodo
nozor król Babiloński , przeniósł
był Jechoniaszá królá Judzkiego:
7. Który wychował córkę hrátá
swego Edissę , którą drugim imie
niem zwano Esther: y obudwu rodźiców straćiła , była piękna bárzo
y wdźięczney twarzy. A po śmierći
oycá y mátki iéy, przywłaszczył ią
sobie Márdocheusz zá córkę.
8. A gdy się rozgłosiło królewskié
roskazánié , á według roskazánia
iego wiele pięknych panien do Su
san przywodzono, yb^geiowi rzezań
cowi oddawano: Esther też mię
dzy innémi pánnámi oddáno mu ,
áby była chowana w poczćie bia
łychgłów :
»
.
g. Która się iemu spodobała , y
nálázlá łaskę w oczach iego. Y ro
skazał rzezańcowi áby iéy dano co
rychléy ochędostwo białogłowskie ,
y dał iéy część iéy, y śiedm pánienek co napięknieyszych z domu
królewskiego, y ták one iáko y slu
žebné pánny iéy, przybrał y ozdo
bił.
10. Która niechćiała mu oznaymić narodu y ovczyzny swoiéy; bo
iéy był kazał Márdocheusz , áby o
téy rzeczy zgoła milczálá:
11. Który przechadzał się co dźióń
przed sienią domu , w którym wy
brane panny chowano , stáráiac się
o zdrowiu Esther, y chcąc wiedźieć
coby się z nią dźiało.
12. A gdy przyszedł czás káždéy
porządkiem panienki , żeby wcho
dziły do królá , wszytko wykona
wszy co do ochędostwa białogłowskiégo przynależało , miesiąc się
dwánasty toczył , wszakże ták, że
przez sześć mieśięcy mazały się
oleykiem z mirry, á przez drugie
sześć bárwiczek y rzeczy wonnych
używały.
15. Á wchodząc do królá, o co-
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kolwiek prosiły do ochędóstwa na
leżącego brały: y iáko się im po
dobało ubrawszy się z domu frau
cymeru przechodziły do łożnice kró
lewski éy.
»
14- A która weszła wieczór, ra
no zaś wychodziła, y ztámtad do
wtórćgo domu odprowadzona była ,
który był pod reka Suságázy rze
zańca , który był nád nałożnicami
królewskimi przełożony: á niemiáła wolnośći wrócić się więcćy do
królá. Ażby król chćiał, á miánowićie iéy przyśdź roskazał.
15. A gdy przeminął czás po
rządkiem, przychodził dźień które
go Esther córká Abiháil brátá Márdocheuszowégo , którą był sobie
wźiął zá córkę, miała wniśdź do
królá: którá nie szukała stroiów bia
łogłów skich , ále cokolwiek chćiał
Łgeusz rzezaniec stróż panien, to
iéy dał ná ochędostwo: bo była
bárzo piękna, á niewymowną cudnośćią oczam wszytkich zdała się
wdźięczną y miłą.
16. Wwiedźiona tedy iest do po
koiu królá Asswerusá mieśiąca
dźieśiatćgo , który zowią Tebeth ,
śiodmćgo roku królestwa iego.
17. Y umiłował ią król więcćy,
niż wszytkié niewiasty, á miała
przed nim łaskę y miłośierdźić nád
wszytkié białćgłowy, y włożył ná
głowę iéy koronę królestwá, y uczy
nił, że królowała ná mieyscu Wásthi.
18. Y roskazał nagotować ucztę
bárzo wielka, prze wszytkié ksią
żęta y służebniki swoie, ná poięćić y ná weselé Esther. Y dał odpoczvnienié wszylkim źiemiam, y
rozdawał dáry według wie!możno
ści kśiażęcćy :
19. A gdy powtóré szukano y
zbierano panny, Márdocheusz śiadał u drzwi królewskich :
20. A Esther ieszcze była nie
oznaymiła oyczyzny y narodu swego,
według roskazánia iego Bo cokol
wiek on roskazał, strzegła Esther :
y tak wszytko czyniła iáko ná on
czas zwykła była, gdy ią malutką
wychowywał.
21. Tego tedy czásu, gdy Már
docheusz siedział u drzwi króle
wskich, rozgniewali się Bágáthán
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y Tháres dwá rzezańcy królewscy,
którzy byli odźwiernymi, á u pie
rwszego progu pałacu siadali: y
chćieli sie targnąć ná królá y za
bić go.
22. Co nie było táyno Márdocheuszowi, y wnet oznayinił królowéy
Esther: á oná królowi imieniem
Márdocheuszá, który do niey rzecz
był doniósł.
23. Dowiádowano się, y naleźiono, y obieszono obu ná szubienicy.
Y podano to do historiy y w kroni
ki wpisano przed królem.

ROZDZIAŁ III.
O powyzszeniu ^dmdnd, któremu
sie niechćiał kłaniać Márdocheusz,
ylrndn otrzymał to u króld, aby
icszyscy Zydowie byli wytraceni iedneęo dniu, rozesłano te rozkazy
królewskie, Zydowie płdczą.

1. Potym król Asswerus wywyż
szył Aináná syná Amáthy, który
był z rodu Agág : y wystawił sto
licę iego náde wszytkié kśiążęta,
któré miał.
2. Y wszyscy słudzy królewscy,
którzy we drzwiach pałacu byli ,
klękali y kłaniali się Amanowi,
bo im ták był Pan roskazał. Sam
Márdocheusz nie klękał, áni mu się
kłaniał.
3. Któremu rzeki i słudzy króle
wscy, którzy przede drzwiami pa
łacu áiadáli: Przecz mimo insze nie
záchowuiesz przykazania króle
wskiego ?
4- A gdy to często mawiali, á on
słuchać niechćiał, powiedzieli Ama
nowi , chcąc wiedźieć , będźieli
trwał w przedśięwźięciu: bo im był
powiedział, że był żydem
5. Co gdy usłyszał Amán, y sa
mą rzeczą doznał, że xllardocheusz
nie klękał przed nim, áni mu się
kłaniał, rozgniewał się bárzo.
6. Y zá nic sobie nie miał ná iednégo Márdocheuszá puścić ręce
swé, bo był usłyszał, że był naro
du żydow skiego , y ráczéy chćiał
wytrąćić wszytek naród Żydów,
którzy byli w królestwie Asswerusowym.
7. Mieśiąca piérwszégo fktóry zo
wią JNisan) roku dwunastego króle-
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stwá Asswerusowégo , rzucono lós
w banię, który po Hebreysku zowią 1'hur, przed Amánem, którégoby dniá, y którego miesiąca na
ród Żydowski miał bydź wygubiony,
y wyszedł kśiężyć dwánasty, który
zowią Adár.
8. Y rzekł Amán królowi Asswerusowi: Iest lud po wszytkich
krainach królestwa twego rozpró
szony, y sam od siebie różny, no
wych praw y ceremoniy używający,
nád to y królewskim roskazániém
gardzący. A wiész bárzo dobrze, že
nie iest pożyteczno królestwu two
jemu, áby się miał rospuszczać przez
swą wolą.
9. leślić się podoba, wyday wy
rok, áby zginął, á dźieśięć tyśięcy
talentów odważę podskarbim skar
bu twego.
10. Zdiął tedy król sygnet, któ
rego używał, z ręki swéy, y dał go
Amánowi synowi Amádáthy z na
rodu Agág , nieprzyiaćielowi Ży
dowskiemu ,
11. Y rzekł do niego: Srebro któ
re mi obiecuiesz niech twoie bę
dźie , z ludem czyń coć się po
doba.
12. Y przyzwano pisárzów kró
lewskich, pierwszego mieśiąca Nisán , trzynastego dniá tegóż mieśią
ca : y napisano iest iáko był roska
zał Amán, do wszytkich książąt
królewskich, y sędźiów kráin, y
rozmaitych narodów, áby każdy na
ród czytać mógł , y słyszeć mógł ,
według rożnośći ięzjków, imieniem
królá Asswerusá: á listy zapieczę
towane sygnetem iego,
13. Rozesłano przez posły kró
lewskie do wszytkich źiem, áby po
bito y wygładzono wszytkié Zydy,
od dźiećięćia áž do stárcá , dźiatki
y niewiasty iednégo dniá , to iest
trzynastego, mieśiąca dwunastego ,
który zowią Adár, á majętność ich
áby rozszarpali.
14. A summa listów tá była, áby
wszytkić krainy wiedźiały, á nágotowały się ná dźień przerzeczony.
15. Spieszyli się posłowie , któ
rych było posłano, áby roskazánié
królewskie wypełnili. Y natych
miast w Susán przybito wyrok, gdy
król yAmáu biesiadowali, áwszy-
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scy Zydowie, którzy byli w mieśćie,
płakali.
ROZDZIAŁ

IV.

Żałoba lYIdrdocheuszowa, y inych
Żydów, Mdrdocheusz wskazał do
Esther, aby szłd, y prosiła króla zd
Zydy, ona piérwéy odmawiała, dpotym złozyłd post Żydom przez trzy
dni, y przez trzy nocy.

1. Co gdy usłyszał Márdocheusz
rozdarł száty swé, y oblókł się w
wór, posypawszy głowę popiołem :
y ná ulicy w pośrzód miástá krzy
czał wielkim głosem, okazuiąc gorzkość serca swego,
2. Y z tym krzykiem aż do drzwi
pałacu idąc. Bo się nie godźiło oble
czonemu w wór wniść ná dwór
królewski.
5. To wszytkich též krainach,
miasteczkach y mieyscách, do któ
rych okrutny wyrok królewski był
przyszedł, była nieźmierna żałość
u Żydów, post, krzyk, y płacz, y
wiele ich miásto pośćieli woru y
popiołu używało.
4. Y weszły panny służebne Esther y rzezańcy, y oznaymili iéy.
Co usłyszawszy zlękła się : y po
słała szatę áby go , zdiąwszy wór,
ubrali: którą przyiąć niechćiał.
5. Y zawoławszy Athách rzezań
ca , którego iéy był król dał zá słu
żebnika , roskázálá mu áby szedł
do Márdocheuszá , á dowiedźiał się
od niego przeczby to czynił.
6. Y wyszedszy Athách, szedł
do Márdocheuszá stoiacégo ná ulicy
mieysckiéy,przede drzwiami pałacu.
7. Który mu powiedźiał wszytko
co się dźiało , iáko Amán obiecał,
że miał wnieść srebro do skarbów
królewskich zá Żydów wytracenie.
8. Y kopiią też wyroku który był
przybit w Susán dał mu, áby królowéy ukazał, y napominał ią, áby
weszła do królá , y prośiła go zá
ludem swoim.
9. Wróćiwszy się Athách , po
wiedźiał Esther wszytko, co był Már
docheusz rzekł.
10. Która mu odpowiedźiala , y
kazała żeby powiedźiał Márdocheuszowi.
11. Wszyscy służebnicy króle04
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wscy, y -wszytkié krainy, któré pod
mocą iego są , wiedzą, iż ieśliby ,
choćia mężczyzna choć białaglowa,
nie będąc wezwani do sieni wre
wnętrzney królewskićy wszedł, bez
żadnćy odwłoki ma bydź zabit, chybáby król laskę złotą k niemu ścią
gnął ná znak łaski , tóźby ták mógł
żyw zostać. Iakóż tedy ia mainwniść
do królá, którarn iuż trzydźieśći dni
nie iest wezwana do niego?
12. Co gdy usłyszał Márdocheusz,
13. Zaśię wskazał do Esther mó
wiąc : Me innimay abyś tylko du
szę twoię wyzwoliła mimo wszy
tkié Zydy, iżeś iest w domu króle
wskim :
14- Bo ieśli teraz milczeć będźiesz,
innym sposobem będą wybawieni
Zydźi : á ty, y dóm oycá twego zginiećie. A kto wie, ieśliś nie dla te
go dostąpiła królestwa, abyś ná ta
ki czás zgotowana była?
15. Z nowu Esther do Márdocheu
szá té słowa wskazała :
16. Idź, á zbiérz wsytkié Zydy
któré w Susán naydźiesz, á módlćie się zá mną. Nie iedzćie áni
piyćie przez trzy dni y przez trzy
nocy » á ia takież będę się pościć z
służebnicami swémi, á tedy wnidę
do królá, czyniąc przećiw práwu ,
• nie będąc* wezwana, y wydal ąc się
ná śmierć y niebespieczność.
17. Szedł ledy Márdocheusz, y
uczynił wrszytko co mu była Esther
roskazálá.

ROZDZIAŁ V.
Esther weszła, do króla, łaskę
znalazła, prosi króld do śiebie nd
gody z Amdnein, nd zdiutrz ta
kież , yłmdn srog Mdrdocheuszowi.
1. A trzeciego dniá oblokła się
Esther w ubiór królewski , y sta
nęła w śieni domu królewskiego ,
która była we wnątrz przećiw pokoiowi królewskiemu : á on śiedźiał ná stolicy swéy w sali sądowéy w pałacu przećiwko drzwiam
domu.
2. Y gdy uyźrzał Esther królową
stoiącą, spodobała się oczam iego, y
wyćiągnął ku niéy laskę złotą, któ
rą trzymał w ręce. A oná przystą
piwszy pocálowálákoniec laski iego,
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5. Y rzekł do niéy król: Czego
chcesz Esther królowa? co zá pro
śba twoiá ? byś też y o połowicę
królestwá prośiła, będźieć dano.
4. A oná odpowiedziała : Ieśli się
królowi podoba , proszę żebyś dziś
przyszedł do mnie, y Ainán z tobą,
ná ucztę, którąin nágotowálá.
5. Y wnet król rzćkł : Wzówćie
co rychléy Amáná, áby dosyć uczy
nił woléy Esther. Przyszli tedy król
y Ainan ná ucztę, którą im królo
wa była zgotowała.
6. Y rzekł król do niéy, napi
wszy się dostatkiem winá : Czego
żądasz ąbyć dano? á o co prosisz?
byś též o półkrólestwa mego pro
siła , uprośisz.
7. Któremu Esther odpowiedźiała:
Zadanie moie y prośba tá iest:
8. łeślim nálázlá łaskę przed obli
czem królewskim, á ieśli się kró
lowi podoba żeby mi dał o co żą
dam , y prośbę moię wypełnił:
niech prziydźie król y Amán ná
ucztę, którarn im zgotowała , á iutro otworzę królowi wolą moię.
g. Atak wyszedł Amán onégo
dniá wesoły y ochotny. A gdy uy
źrzał Márdocheuszá śiedzącógo prze
de drzwiami pałacu, iż nie tylko
nie wstał ku niemu, ále áni się
ruszył z mieyscá śiedzenia swego,
roziadł się okrutnie :
10. Y nie pokazuiąc gniewu, wróćiwszy się do domu swego, wezwał
do śiebie przyiaćioł swych , y Záres żonę swoie :
11. Y przełożył im wielkość bo
gactw swoich, y gromadę synów, y
z iák wielką chwała wywyższył go
król nád wszytkié kśiążęta y sługi
swoie.
12. A potym rzekł: królowa też
Esther żadnego innego nie wezwa
ła ná ucztę z królem , iedno mnie:
u którćy też iutro z królem obiedwáé mam.
13. A choć to wszytko mam, zdami się iákobych nic nie miał, pó
ki będę patrzył ná Márdocheuszá
Zydá śledzącego przede drzwiami
królewskimi.
14- Y odpowiedźieli mu Záres żoná iego y inni przyiaćiele : Kaž nágotować wysokie drzewá máiacé
wzwysz pięćdziesiąt łokći, á ráno
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10. Y rzókł mu król: Pospiesz
mów królowi, áby ná nim Márdo
cheusz był obieszon, y ták poy- się, á wziąwszy szatęy koniá, uczyń
dźiesz z królem ná ucztę wesoły. iakoś powiedźiał Márdocheuszowi
Spodobała mn się ráda, y kazał ná- Żydowi, który śiedźi przede drzwia
mi pałacu. Strzeż, abyś nic z tego
gotować wysoką szubienicę.
coś mówił nie opuśćił.
11. A ták wziął Amán szatę kró
ROZDZIAŁ VI.
Król chcąc uczćić lYLdrdocheusza lewską y koniá , y ubranego Már
Za wierność, którą był uczynił, ^.ma docheuszá ná ulicy mieysckióy, y
na o to pyta, sLmdn o sobie te wo wsádzonego ná koniá, uprzedzały
lą królewską rozumieiąc, powiedział wołał. Tóy czći godzien iest, kogo
burzo dobrze, y kazał iemuz same kolwiek będźie chćiał król uczćić.
12. Y wróćił się Márdocheusz do
mu król, dby to Mdrdocheuszowi
drzwi
pałacu : á Amán pokwápil
uczynił, y uczynił z wielką boleścią.
się iść do domu swego żałuiąc y
1. Onéy nocy król spać nie mógł, okrywszy głowę.
y kazał sobie przynieść historiey
13. Y powiedźiał Záres zenie
kroniki przeszłych czasów. Któré swéy, y przyiaćiołóm wszytko co
gdy przed nim czytano,
mu się przydało. Któremu odpo
2. Przyszło do onégo mieyscá wiedzieli mędrcy, któré miał w rágdzie było napisano iáko Márdo dźie, y żona iego : leślić Márdoche
cheusz oznaymił zdradę Bágáthan usz iest z naśienia Żydowskiego,
y Thares rzezańców, którzy królá przed którymeś począł upadać: nie
będźiesz mu się mógł oprzeć, ále
Asswerusá zabić chćieli.
3. Co król usłyszawszy, rzókł: upádniesz przed oczyma iego.
Co zá czći y nagrody zá te wierność
14. Gdy ieszcze oni mówili, przy
dostąpił Márdocheusz ? Odpowie szli rzezańcy królewscy, y przymudzieli mu dworzanie y słudzy iego : śili , że co rychlóy szedł ná ucztę,
Zadnéy zgoła nagrody nie odniósł.
którą była królowa zgotowała.
4- Y wnet król rzókł: Kto iest w
śieni ? Bo Amán wszedł był do śie
ROZDZIAŁ VII.
ni we wnętrzney domu królewskie
Esther królowa o swóy, y o ludu
go, áby namienił królowi, y kazał sivégo żywot królu prosi , cl iułuit
obieśić Márdocheuszá ná szubieni nd slmdnd nieprzyiaćield Żydo
cy, która mu by^á nágotowána.
wskiego , którego król nd teyze szu
5. Odpowiedzieli służebnicy: A- bienicy, którą, był Mclrdocheuszowi
mán stoi w śieni. Y rzókł król: nugotował, kazał obieśić.
Niech wnidźie.
6. A gdy wszedł, rzókł k niemu :
1. A ták wszedł Król y Amán
Co ma bydź uczyniono mężowi , áby pili z królową.
którego król chce uczćić ? A Amán
2. Y rzekł iéy król tóż drugiógo
myśląc w sercu swoim, y rozumie dniá , gdy się był winem zagrzał.
iąc że król nikogo innógo niechćiał Cóż iest zá prośba twoiá Esther ,
uczćić oprocz niego ,
abyć była daná?-y co chcesz áby
7. Odpowiedział: Człowiek któ się stálo?'Abyś tóż prośiłapół kró
rego król chce uczćić,
lestwa mego, uprosisz.
8. Má bydź obleczon w szaty
3. Któremu oná odpowiedžiálá:
królewskie, y wsádzon ná koniá , Ieśliżem nálázlá łóskę w oczach
który pod śiodłem królewskim cho twoich o królu, y ieślić się podoba,
dzi, y wziąć koronę królewską ná dáruy mię duszą moią, o którą’progłowę swa ,
szę, y ludem moim zá którym się
9. A pierwszy z książąt y panów przyczyniam.
królewskich niech dzierży koniá
4. Abowióm wydani iesteśmyiay
iego, á po ulicy mieysckióy idąc lud móy, abyśmy byli skruszeni,
niech wola y mówi : Tak uczćion wybići y abyśmy zginęli. A day Bo
będźie , którego kol wiek będźie że , abyśmy byli zaprzedani zá nie
chćiałkról uczćie.
wolnik! y zá niewolnice : znośne
*
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by zlé było, y milczałabym -wzdy
chając , á teraz nieprzyjaciel nasz
iest którego okrucieństwo ściąga się
ná króla.
5. A odpowiadając król Asswerus rzekł: Któž to iest, y iákiéy
mocy, zęby to śmiał czynić?
6. Y rzekła Esther: Sprzećiwnik
y nieprzyiaćićl nasz niecnotliwy ten
iest Amán. Co ón usłyszawszy za
raz się zdumiał, królewskićy twa
rzy y królowóy nie mogąc znośić.
7. A król rozgniewawszy się
wstał y z mieyscá uczty, y szedł do
ogrodá drzewy osadzonego. Amán
též wstał, áby prosił Esther królo
wóy o duszę swoie , bo zrozumiał
že mu nieszczęśćić od królá zgoto
wane było.
8. Który gdy się wrócił z ogrodá
gáymi osadzonego, y wszedł ná miey
sce uczty, nalazł Amán , á on
upadł ná łóżko ná którym leżała
Esther , y rzekł : y królową clíce
zgwałcić przy mnie w domu moim?
leszcze nie wyszło było słowo z ust
królewskich, á wnet zakryli twarz
iego.
9. Y rzekł Ilárboná ieden z rze
zańców , którzy stali ná służbie
królewskićy. Oto drzewo, któré był
nágotowal Márdocheuszowi , który
mówił zá królem , stoi w domu
Arna nowym, móiące wzwysz pięć
dziesiąt łwkiet. Któré mu król rzekł:
Obieśćie go ná nim.
10. 0bieszono tedy Amáná ná
szubienicy, którą był zgotował Már
docheuszowi, y uspokoił się gniew
królewski.
ROZDZIAŁ

VIII

Esther wywyższywszy JMLirdoclieuszu , dawne listy królewskie , nd
Zydy wydane, nowemi mandaty po
dniosła, y otrzymała y swiebode Ży
dom, y wolność pomsty ndd nieprzyiaćioły swémi.
1. Dniá onego dał krół Asswerus Esther królowóy dom Amáná
nieprzyiaćiela żydowskiego , y Már
docheusz wszedł przed oblicze kró
lewskie : bo mu była przyznała
Esther, že iéy był stryiem.
2: Y wziął król pierśćień , który
był kazał wziąć od Amáná , y dał
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Márdocheuszowi. A Esther posta
nowiła Márdocheuszá nád domem
swoim.
3. Y ná tym nieprzestáiac , upadlá
do nóg królewskich , y płakała , y
mówiąc do niego prośiła, áby złość
Amáná Agágitczyká y wymysły ie
go niecnotliwé , któré był wymy
ślił przećiw Zydóm, roskazał wniwecz obróćić.
4. A on według zwyczáiu śćiągnął ręką sceptrum złote, którym
się łaski znak pokazowa!, á oná
wstawszy stanęła przed nim,
5. Y rzekła: Ieśli sie podoba kró
lowi , á ieślim nálázlá łaskę przed
oczymá iego, á prośba moiá nie zda
mu się przeciwna, proszę, áby nowémi listy starć listy jímaná zdrayce y nieprzyiaćiela Żydów, w któ
rych roskazał ie wytraćić we wszy
tkich ziemiach królewskich, kássowáné były.
6. Bo iákóž będę mogła znośić
zábiiánié y mordowanie narodu moićgo?
7. Y odpowiedział król Asswerus Eslherze Królowóy y Márdoche
uszowi Żydowi: Dom Amánów da
łem Esther , á sámégo kazałem záwieśić ná szubienicy, iż śmiał rękę
ściągnąć ná Zydy.
8. A ták napiszćie Żydom iáko
się wam podoba , imieniem króle
wskim, zapieczętowawszy listy sy
gnetem moim. Bo ten był obyczay,iž
listom, któré imieniem królewskim
posyłano , á sygnetem iego zapie
czętowano , żaden się nie śmiał
sprzeciwić.
9. Y zawoławszy pisárzów y podpisków królewskich (á był czas
mieśiąca trzeciego , który zowią
Syban) dwudziestego y trzeciego
dniá iego napisano listy, iáko był
chćiał Márdocheusz, do Żydów y do
Kśiażąt, y do Oekonomów y Sędźiów którzy byli przełożeni we stu
y dwudziestu y śiedmi ziemiach od
Indiiéy áž do Aethyopiićy: krainie
y krainie, narodowi y narodowi we
dle ięzyków y pisem ich: y Zydóm
iáko czytać mogli y słuchać.
10. A té listy, które posyłano
imieniem królewskim, sygnetem ie
go zapieczętowane są y rozeslané
przez prędkie posły: którzy by po
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wszytkich ziemiach biegáiac oné
pierwsze listy nowémi poseł siwy
uprzedzili:
u. Którym król roskazał, áby
szli do Żydów w każdym mieśćie ,
y kazali się im zgromadzić, áby się
zastawili zá dusze swé , á wszy
tkié swé nieprzyiaćioły, z zónami,
z dziećmi , y ze wszytki mi domy
pobili y wygładzili , y korzyśći ich
pohráli.
12. Y náznáczon iest po wszyt
kich ziemiach iedeń dzień pomsty,
to iest, trzynasty miesiąca dwuna
stego Ádár.
15. A summá listu tá była , áby
we wszytkich ziemiach y narodach,
któré były pod państwem Asswerusá królá, wiadomo bylo, iž Zy
dowie byli gotowi mśćić się nád
nieprzyiaćioły swémi.
14. Y bieżeli podwodnicy prędcy
poselstwa nosząc, á wyrok króle
wski rozbito w Susán.
15. A Márdocheusz wychodząc
z pałacu y od oczu królewskich ,
świecił się w szatach królewskich,
to iest w hiacyntowych , y w bia
łych : nosząc ná głowie koronę złota
y odziany płaszczem iedwabnym y
szárlátowym. Y wszytko miásto
weseliło się y radowało.
16. A Żydom nowa światłość
zdała się wschodzić, wesele, cześć,
y tańce.
17. Y wszytkich narodów, miast
y krain, gdźiekolwiek mandaty kró
lewskie przychodziły, dźiwne ra
dość!, bieśiady, yuczty, y święto: ták
iž mnodzy inszego narodu y sekty,
ná wiarę y ceremonie przystawali:
Bo był ná wszytkié przypadł wiel
ki strach imienia żydowskiego.
ROZDZIAŁ IX.
Zydowie wszędy nieprzyiaćioły
swoie tnorduiq, d obieśiwszy dźieśiąći synów ylinanowych, potym M.drdocheusz pisał do wszech Zydow,
dby ten dzień Phurym nazwaivszy,
święćili nd pamiątkę wielkiego dobrodźieysłwd.

1. Dwunastego tedy mieśiąca, któryśmy wyższey powiedzieli, że Adár
zowią, trzynastego dniá, kiedy wszy
stkim Żydom zatracenie gotowano,
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á nieprzyiaćiele krwie ich pragnęli,
zá odmianą szczęśćia Zydowie po
częli brać górę , y mśćić się nad
nieprzyiaćioły swémi.
2. Y zebrali się po wszytkich
miastach y miasteczkach y mieyscách, áby wyciągnęli rękę ná nie
przyiaćioły y przeszládowniki swoie.
Y żaden się nie śmiał sprzećiwić,
dlatego że strach wielkości ich prze
raził był wszystkie narody.
5. Bo y Sędziowie krain, y Ksią
żęta , y Oekonomowie, y wszyscy
dignitarze, którzy nád każdym mieyscem y sprawą przełożeni byli, wy
wyższali Zydy, boiąc się Márdo
cheuszá :
4. O którym dowiedzieli się, że
był przednieyszy ná pałacu , á iż
wiele mógł: sława též imienia iego
co dzień rosła , y było iéy pełno W
uśćićch wszytkich ludzi.
5. Y ták pobili Zydowie nieprzy
iaćioły swé porażką wielką, y pozábiiáli ie, oddawáiac im co im by
li gotowi uczynić:
4). Ták bárzo , że též w Susan
pięćset mężów zabili , oprócz dzie
siąci synów Amáná Agágeyczyká
nieprzyjaciela Żydowskiego, których
té są imiona:
7. Phársándathá , y Delphon , y
Esphathá ,
8. Y Phorátliá, y Adália , y Aridathá.
9. Y Phermestá, y Arisay, yAriday, y Jezáthá.
10. Któré pobiwszy, łupów z
maiętnośći ich tykać się nie
ch cieli
11. Y natychmiast liczbę ofiych,
których pobito w Susan, do królá
przynieśiono.
12. Który rzókł królowéy: W
mieśćie Susan zabili Zydowie pięć
set mężów y innych dźieśiaći synów
Amánowych : iáko wielki mord
mniemasz, oni czynią we wszyt
kich krainach: Czegóż więcóy pro
sisz, á co chcesz abych kazał uczy
nić?
13. Któremu ona odpowiedziała :
leślić się królowi podoba, niechby
dano moc Zydóm , áby iáko dziś
uczynili w Susan, ták yiutro uczy
nili: á dźieśięć synów Amánowych,
áby ná szubienicách zawieszono.
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14. Y roskazał król áby się ták
stało. Y wnet w Susan rozbito wy
rok, ydźieśiąći synów Amánowych
obieszono.
15. A gdy się zebrali Zydźi czter
nastego dniá miesiąca Adár , zabi
to w Susán trzysta inežów: áni
maiętność ich nie była od nich roszárpána.
16. Ale y po wszystkich źiemiách, któré byli pod mocą królewską,
zástáwowáli się Zydowie zá swé
dusze pobiwszy nieprzyiaćioły przeszládówce swoie: tak bárzo, že do
szło śiedmdźieśiąt y pięć tyśięcy
zabitych , á żaden się niczego nietknął z ich maiętnośći.
17. A dźień trzynasty miesiacá
Adár był u wszytkich pierwszy za
bijania, á czternastego dniá zábiiáé
przestáli: który postanowili áby był
uroczysty, áby weń nápotym záwżdy bieśiady y wesela y uczty spráwowáli.
18. Ale ći którzy w mieśćie Su
sán zábiiáli, trzynastego y czterna
stego dniá tegoż miesiacá zábiiániem
się zabawiali : á piętnastego dniá
zábiiáé przestáli. Y przełóż tenże
dźień uroczysty postanowili ná ucz
ty y ná wesele.
19. Ci lepak Zydowie którzy w
miasteczkach niemurowánych y po
wsiach mieszkali , czternasty dźień
mieśiąca Adár ná biesiady y ná
wesela postanowili, ták áby się weń
radowali, y siali częśći uczty y po
traw i eden drugiemu.
20. Spisał tedy Márdocheusz to
wszytko , y listami zamknąwszy,
.rozesłał do Żydów , którzy po wszy
tkich krainach królewskich mie
szkali , ták blisko leżących , iáko
odległych:
21. Aby czternasty y piętnasty
dźień mieśiąca Adár zá święta przy
jęli , a ná każdy rok zawsze uro
czystą czcią obchodzili:
22. Iż w té dni pomśćili się Zy
dźi nád nieprzyiaćioły swémi , á
płacz y smętek obróćiły się im w
radość y w weselé : ażeby té dni
ohchodźili z bieśiadami y z wese
lem , y posyłali ieden drugiemu
częśći potraw, y ubogim dáry da
wali.
23. Y przyięli Zydowie w uro
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czysty obrząd wszystko co ná on
czás czynić poczęli , y co Márdo
cheusz przez listy czynić roska
zał.
24. Abowiém Amán syn Amádáthy z pokolenia Agag, nieprzy
jaciel y przećiwnik żjdowski , my
śli! złość przećiwko im, áby ie był
pobił y zgładźił: y miotał phur, któ
ry naszym ięzykiem wykłada się
lós.
25. A potym weszła Esther do
królá prosząc áby uśiłowanić iego,
listy królewskimi wniwecz obroconé było : á złość, którą przećiw
Żydom myślił, obróćiła się ná gło
wę iego. Náwet y sámégo , y syny
iego, ná szubienicy obieśili.
26. Y od onégo czásu té dni na
zwano phurim , to iest, losów:
przeto iż phur , to iest, lós , w ba
nię był wrzucony. Y wszytko co się
dźiało , w liście , to iest , w tych
kśięgach zamyka się:
27. Y co ućiórpieli, y conápotym.
odmieniono, przyięli ná się Zydźi y
ná naśienió swoie , y ná wszytkié
którzy ná wiarę ich przystać chcie
li: aby się żadnemu nie godziło tych
dwu dni bez święcenia strawić, o
których pismo świadczy, y pewna
czasy wyćiągaią rok po roku usta
wicznie.
28. Teć są dni, których zapamię
tanie żadne nigdy nie zgładźi , y w
każdym wieku wszytkié kráiny po
wszem świećie obchodźić będą: y
niémász żadnego miástá, w klórymby dni phurim, to iest losów, nie
były od Żydów święcone y od ich
potomków, którzy są ná té ceremo
nie obwiązani.
29. Y napisali Esther, królowa
córká Abiháil y Márdocheusz Zydowin ieszcze drugi list, áby zewszelaką pilnością ten dźień ustanowi
ony był zá święty ná potomne cza
sy.^
30. Y posłali do wszytkich Ży
dów, którzy mieszkali we stu y
dwudźiestu y śiedmi krainach Asswerusá królá , áby mieli pokóy, y
prziymowáli prawdę,
31. Záchowywáiac dni losów, á
czásu swego z radośćia obchodząc:
iáko Márdocheusz z Esther posta
nowili , á oni chować obiecali, y
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sánai y z potomstwem swoim , po
sty y wołania, y dni losów,
5'1. Y wszytko co się w historiiéy tycli kśiąg, któré zowią Esther,
zamyka.
ROZDZIAŁ X.
Wykład snu flldrdocheuszowégo ,
który mu się śnił,

1. A król Asswerus uczynił hołdowné, wszystkę ziemię y wszyt
kié wyspy morskié.
2. Którego moc y pánowánié y
zacność , y wywyższenie , którym
wywyższył Márdocheuszá, napisa
ne są w kśiegach Medskich y Per
ski ch:
3 Y iáko Márdocheusz z narodu
żydowskiego, był wtórym po królu
Assweruśie : y wielki u Żydów, á
wdźięcznym ludowi bráéiéy swéy,
staraiąć się o dobré ludu swego , y
mówiąc to, co náležálo ku pokojo
wi narodu swego.
4- Y rzekł Márdocheusz: Od Bo
gać się to stało.
5. Wspomniałem ná sen, którym
widział, tóż znaczący: á nic się z
niego nie odmieniło.
6. Mále źrzódło , któré urosło w
rzekę , y obróćiło się w światłość y
w słońce , y w wody wielkie się
rozlało : iest Esther , którą król
wziął zá żonę , y chćiał áby bylá
królową.
7. A dwá smokowie ; iestein ia y
Amán.
8. Narodowie którzy się byli ze
brali : ći są którzy chćieli zgładzić
imię Żydowskie.
g. A naród móy, iest lud Izrael
ski, który wołał do Páná, y zacho
wał Pan lud swóy: y wybawił nas
ode wszytkiégo złego : y uczynił
znaki wielkie y dźiwy między na
rody.
10. Y roskazał áby dwá losy były,
ieden ludu Bożego, á drugi wszyt
kich narodów.
11. Y przyszły obá losy ná dźień
złożony od onégo czásu przed Bo
giem wszem narodóm:
12. Y wspómniał Pan ná lud
swóy, y zmiłował się nád swym
dźiedźictwein.
15. Y będą obchodzone té dni w
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mieśiącu Adár, czternastego y piętnastégo dniá tegóż mieśiąca , ze
wszytka pilnośćią y z weselem ludu
w iednę gromadę zebránégo , ná
wszytkié nápotym rodzáie ludu Iz
raelskiego.

ROZDZIAŁ XI.
Wypisanie snu Mdrdocheuszowćgo bez wykładu.

1. Roku czwartego zá królowa
nia Ptolomeusá y Kleopatry, Dositheusj, który sie mienił bydź kapła
nem y z rodu Lewitckiégo , y Ptólomeus syn iego przynieśli ten list
Phurim, który powiedźieli że prze j
łożył Łysimachus syn Ptolomeusów w Jeruzalem.
2. Roku wtórćgo zá królowania
Artáxerxá wielkiégo , pierwszego
dniá księżyca Nisán , widźiał sen
Márdocheusz syná Jáir , syná Sémei, syná Cis, z pokolenia Benia
min:
5. Człowiek Zydowin, który mie
szkał w mieśćie Susis , mąż zacny,
y między pierwszymi dworu kró
lewskiego.
4- A był z téy liczby więźniów,
któré był przeniósł Nábuchodonozor król Babiloński z Jeruzalem , z
Jeehoniaszem królem Judzkim:
5. A sen iego był ten: Ukazały
się głosy y burzenia , y grzmiénia,
y trzęsienia źiemie , y zamieszanie
wielkié ná źiemi:
6. Alić oto dwá wielcy smoko
wie, y gotowi potkać się z sobą.
7. Ná których wolánié wzruszy
ły się wszytkié narody, áby walczy
ły przećiw narodowi sprawiedli
wych.
8. Y był ón dźień ćiemnośći y
niebespieczeństwa , utrapienia y
ucisku, y okrutny strach ná źiemi.
g. Y zatrwożył się naród spra
wiedliwych, boiąc się złego swego,
y gotowy ná śmierć.
10. Y wołali do Bogá ; á gdy oni
krzyczeli, źrzódło małe urosło rze
ką wielką , y rozlało się wielką
woda.
11. Światłość y słonce wzeszło, y
poniżeni byli powyższeni, y pożarli
zacne.
12. Ce gdy uyźrzał Márdoohensz,
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y wstał z ložá , myślił coby chćiał inne przechodził , y był po królu
Bóg uczynić: y wbił sobie w serce, wtóry, imieniem Amán,
chcąc wiedzieć coby sen znaczył.
4 Oznayinił mi, że iest lud po
wszytkim świećie rozprószony,któ
ROZDZIAŁ XII.
ry nowych praw używa, y przeći
Powtarza ze wtorćy kapituły wy wko wszech narodów zwyczáioxvi
jawienie zdrady Komorniczey, którą czyniąc , królewskim roskazániém
gárdzi , y zgodę wszech narodów
byli umyślili nd króld.
swoią niezgoda larga.
1. A ná on czás mieszkał ná
5. Czego gdyśiny się dowiedzieli,
dworze królewskim , z Bágáthá y z widząc że ieden naród odporny, prze
Tháá rzezańcami królewskimi, któ ćiwko wszému rodzáiowi ludzkie
rzy byli oddźwićrnymi pałacu.
mu przew rotnych praw używa, á ná
2. A gdy wyrozumiał myśli ich, szému się roskazániu sprzećiwia,a
y starania ich pilnie wypatrzył, do pokóy y zgodę krain nam podda
szedł. iż się chćieli targnąć ná królá nych targa ,
Artáxerxá, y dał o tym znać królo
6. Roskazaliśmy áby którekol
wi.
wiek Amán (który nád wszytkimi
((|3. Który obudwu dawszy ná pró krainami iest przełożony, y wtóry
bę, gdy się przyznali , kazał wieść po królu , y którego ná miejscu
ná śmierć.
oycá czćiemy) pokaże, z żonamiyz
4- A król to co się stało, w kro dziećmi od nieprzyiaćiół swych byli
niki wpisał : ále y Márdocheusz wygładzeni , ażeby się ich żaden
pámialke rzeczy wypisał.
nieużałował, czternastego dniá dwá5. V roskazał mu król, áby mie nástégo mieśiąca Adár roku ninieyszkał ná pałacu, dawszy mu dary zá szégo:
od nieśienie.
7. Aby złośćiwi ludzie iednégo
6. A Amán syn Amádáth Bugey- dniá stąpiwszy do piekła, przywró
czyk był nasławnieyszy przed kró cili królestwu naszemu pokóy, któ
lem , y chćiał zaszkodzić Márdo- ry7 byli zgwalćili.
cheuszowi , y narodowi iego , dla
8. A Márdocheusz modlił siec Pádwu rzezańców królewskich, któ nu, pámieláiac ná wszytkié sprawy
rzy byli straceni.
iego ,
9. Y rzekł: Pánie, Pánie, królu
ROZDZIAŁ XIII.
wszechmogący, bo w mocy twoiéy
Wypis listu , który był posłał wszytko iest położono , y niémász
,/tmdn do kśiążąt wszech powiatów ktoby się mógł woli twéy sprzećio pobićiu Żydowskim, y rzecz Mur- wić, ieśli będźiesz chćiał zachować
docheuszowa o ich wyswobodzeniu. Izrael.
10. Tyś stworzył niebo y źiemie,
1. Król wielki Artáxerxes, od In- y cokolwiek się okręgiem niebie
diiéy áž do Aethyopiiéy, sto dwa skim zamyka.
11. Pánem wszytkich iesteś, y
dźieśćia y śiedm krain przełożonym
y książętom , którzy są pod iego niémász, ktoby się sprzećiwił maje
statowi twemu,
panowaniem, zdrowia.
12. Wszytko znasz, y wiesz żem
2. Gdyż nád bárzo wielą narodów
panuię , y wszytekem świat podbił áni z pychy, áni ze wzgardy, áni z
pod moc swoie, niechćiałem iednák iákiéy czći pragnienia to uczynił,
źle używać wielkości mocy, ále ła żem się nie kłaniał Amánowi naskawością y łagodnośćią sprawować pysznieyszému.
13. (Dla zachowania bowiem lu
poddané , áby bez żadnego strachu
żywot spokóynie wiódąc pokoiu, du Izraelskiego gotów bych był y
którego wszyscy ludzie pragną, za stopy nóg iego całować),
14- Alem się bał, abym czći Bo
żywali.
3. Ale gdym się pytał Rad moich gá mego nie przeniósł ná człowie
iákoby się to wypełnić mogło, ieden ka , ażebych się nikomu nie kła
Z nich, który mądrośćią y wiernością niał, oprócz Bogá mego.
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15. A teraz Tanie królu, Bože
Abrahamów, smiłuy sie nád ludem
swym , boć nas chca nieprzyiaćiele
nászy wytraćić, y dziedzictwo two
ie wygubić.
16. Nie wzgárdzay cząstki twoiéy, którąś sobie wykupił z Aegyptu.
17. Wysłuchay prośbę moię , á
bądź miłośćiw działowi y sznurko
wi twemu, á obróć żałobę nasze w
■wesele, abyśmy żywi będąc, chwa
lili imię twoie Pánie, á nie záinykay ust o tobie śpiewaiących.
18. Wszytek też Izrael tákimže
sercem y modlitwą, wołał do Páná ,
przeto iż nád nimi pewna śmierć
wiśiała.

ROZDZIAŁ XIV.

557

9. Chcą odmienić obietnice twoie,
y wytraćić dźiedźictwo twoie, y za
wrzeć ustá chwalących ćię, y zga
sić sławę kośćioła y ołtarza twego ,
10. Aby otworzyli ustá pogánów,
á chwalili możność bałwanów , y
wielbili ćielesnego królá ná wieki.
11. Nie dawayże Pánie sceptrum
twego tym, którzy nie są, by się nie
śmiali ná upadek nász : ále obróć
radę ich ná nić, á tego , który się
począł srożyć na nas , zatrać.
12. Wspomni Pánie, á ukaž się
nam czásu ucisku nászégo , á day
mi śmiałość Pánie Królu Bogów, y
wszy tkiéy mocy :
13. Day mowę ozdobną w ustá
moie przed oczyma lwa , á obróć
serce iego ku nienawiśći nieprzyiaćiela nászégo, áby y on zginął, y
inni którzy się z nimi zgadzaią.
14- A nas wybaw ręką twoią , á
wspomóż mię, žádnéy inney pomo
cy nie máiacéy, iedno ćiebie Pánie,
który masz wiadomość wszytkich
rzeczy.
15. Y wiesz że w nienawiśći mam
chwałę grzesznych, á iż mię mierźi łóże nieobrzezańców, y każde
go obcego.
16. Ty wiesz potrzebę moię, żeć
sie brzydzę znakiem pychy y chwa
ły moiéy, która iest ná głowie mo
iéy, we dni okazowánia mego , á
żeć mie mierźi iáko szmal mieśiecznéy niewiasty, a zeć iéy nie noszę
w dźień milczenia mego.
17. Ižem též nie iadálá u stołu
Amán , áni mi się podobała ucztá
królewska, ánim piła winá mo
krych ofiar.
18. Y nigdy się nie weseliła słu
žebnicá twoiá od tego czásu iákom
tu zawiedźiona, áž do dniá dźiśiey—
szégo, iedno w tobie Pánie Bože
Ab ráhámów.
19. Boże mocny nade wszytkié
wysłuchay głos tych którzy žadnéy
innéy nadźieie nie máia, á wybaw
nas z rąk złośliwych, y wyrwi mię
z boiaźni moiéy.

Esther ukorzywszy sie Pánu Bo
gu, z płaczem prosi o wyswobodze
nie ludu Izraelskiego.
1. Esther též królowa ućiekła się
do Páná, boiąc się niebespieczeństwá , któré nádchodźiło.
2. A zewlókwszy się z odzienia
królewskiego, płaczu yżałobie przyStoyné szaty wzięła , á miásto ro
zlicznych oleyków, popiołem y gnoiem głowę napełniła, y ciało swé
postami poniżyła , y wszytkié mieyscá, ná których przędły m zwykła
bywać wesoła, targaniem wrłosów
napełniła.
5. Y prośiła Páná Bogá Izrael
skiego, mówiąc: Panie móy, któ
ryś sam iest Królem naszym, wspo
móż mię opuszczoną, á która oprócz
ćiebie żadnego innego pomocnika
nie ma.
4. Niebespieczeństwo moie iest w
ręku moich.
5. Słyszałam od oycá mego, žes ly
Pánie wźiął Izráelá ze wszech na
rodów, á ovce nászé ze wszytkich
pozad przodków ich, abyś pośiadł
dźiedźictwo wieczne, y uczyniłeś
im iakoś rzćkł.
6. Zgrzeszyliśmy przed oczyma
twémi, y przetoś nas dał w ręce
nieprzyiaćioł naszych:
7. Bośmy służyli bogóm ich.
Sprawiedliwym iest Pánie.
ROZDZIAŁ XV.
8. Lecz teraz nie máia ná tym
Zd rozkazaniem Murdocheuszodosyć, że nas ćiężką niewolą ści
skała, ále śiłe rąk swoich mocy bał- wym weszła Esther do króla, a król
ią łaskawie przyiął.
wáúskiéy przypisuiąc,
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1. Y roskazał iéy (bez pochyby),
áby weszła do królá , y przyczyni
ła się zá ludem swym, y zá oyczyzna swoią.
2. Fámietay (práwi) ná dni uni
żenia twego, iakoś wychowana ná
rękach moich: bo Amán wtóry po
królu mówił przećiwko nam ná
śmierć:
3. Tywzyway Páná, y mów kró
lowi o nas, y wybaw nas od śmier
ci.
4- A dniá trzeciego złożyła z śiel)ie száty ubioru swego , y odziana
iest cbwalą swoią.
5. A gdy się świećiła w odzieniu
królewskim, y wzywała wszytkich
Tządźce y zbawiciela Bogá, wźięła
2 sobą dwie służebnice :
6. Y ná iednéy się wspierała, iá
koby od roskoszy y od wielkiéy éiáła subtelności sámá sobą władać
nie mogła :
7. A druga pánná szła zá panią ,
wleczącą się po źiemi szatę niosąc.
8. A oná sámá różaną barwą ná
twarzy rozlaną, y wdźięcznómi á
iásnémi oczymá, smutné serce swé
y zbytnią boiaźnią śćiśnione pokry
wała.
g. Wszedszy tedy porządnie przez
wszytkié drzwi, stanęła przed kró
lem, gdzie on siedział ná stolicy
królestwa swego, obleczony w szá
ty królewskié, y świecący się od
złota y od drogiego kamienia, á był
srogiego weyźrzenia.
10. A gdy podniósł oblicze swé ,
y paláiacémi oczymá zapalczywość
sercá swego pokazał, upadła kró
lowa, y zbladszy omdlała, głowę
ná panience służebney położyła.
11. Y odmienił Bóg serce królew
skié w łaskawość, y wnet ulększy
się o nie, skoczył z stolice, á trzy
mając ią swémi rękoma, ażby przy
szła k sobie, témi iéy słowy po
błażał ;
12. Cożći Esther? iaćiem iest brát
twóy, nieboy się.
13. Nie umrzesz : bo nie ná ćię
ále ná inne wszytkié to práwo uczy
niono.
14- Przystąp tedy á dotkni się sceptru.
15. A gdy oná milczała, wźiał
złote berło, y położył ná iéy szyiéy,

y pocałował ią, y rzekł: Przecz mi
nie mówisz ?
16. A oná odpowiedziała: Uyźrzałam ćię pánie iáko Anyolá Bożego;
y strwożyło się serce moie dla boiáźni ozdoby twoiéy.
17. Abowiemeś bárzo dziwny pá
nie, á oblicze twoie iest pełne
wdzięczności.
18. A gdy inówilá zaśię upadlá,
y ledwie nie umarlá.
ig. A król się frasował, y wszy
scy służebnicy iego ćieszyli ią.

ROZDZIAŁ XVI.
Kopia listu królá Artdxerxd, któ
ry zá Zydy do wszytkich krain kró
lestwa swégo rozesłał.
1. Król wielki Arláxerxes od Indiiéy áž do Aethiopiiéy, sto dwa
dzieścia y śiedmi ziem, kśiążętain y
przełożonym, którzy są posłuszni
nászégo roskazania, zdrowia życzy.
2. Wiele ludzi dobroci panów, y
czći którą im wyrządzili, źle ná
pychę używali :
3. Y nie tylko poddané królew
skié zagubić uśiłuią, ále czći którą
im dano nie znosząc, ná oneż któ
rzy dali o zdradźie myślą.
4- A mało ná tym máia, że nie
dźiękuią zá dobrodźieystwra, y gwał
cą práwo łaski im pokazánéy, ále
též mniémáia, że dekretu Bogá,
który wszytko widźi, uyśdź mogą.
5. Y ták dalece w szaleństwo za
szli, że té , którzy urzędów sobie
zwierzonych pilnie przestrzegała,
y tak się ná wszem spráwuia , áby
byli godni wszytkich pochwalenia,
kłamstwy táiemnéini wywróćić uśi
łuią :
6. Gdy uszy pańskie prosté, á z
swego przyrodzenia inne szacuiące,
chytrą zdradą oszukiwała
7. Która rzecz y z starych historiy dowodzi się, y z tego co się ná
każdy dźień dźieie, iáko złym nie
których ludzi poduszczániem, chęći
królewskié bywáia nákážoné.
8. Przetóż potrzeba obmyślać pokóy wszytkich kráin.
g. Anie maćie mniemać, ieśli
rożne rzeczy roskázuiemy, żeby to
z lekkości myśli nászéy pochodziło,
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ále že według sposobu *y potrzeby
czásu, iáko wyćiaga pożytek rzeczy
pospolitey, wyroki wydawamy.
10. A żebyśćie to co mowiémy
iásniéy zrozumieli: Amán synAmádálhy, sercem y rodem Macedoń
czyk , ý ode krwie Perski éy daleki ,
y nasze dobrotliwość okrućieństwem
swym mážacy, obcym będąc od nas
iest przyięty:
u. Y doznał przećiw sobie ták
wielkiéy ludzkości, že go oycein
naszym zwano, y kłaniali się mu
wszyscy wtórému po królu :
12. Który się w ták wielką nádętość pychy podniósł, že się o to
starał, áby nas y królestwa y ducha
zbawił.
13. Abowiém Márdocbeuszá, zá
którego wiernością y dobrodźieystwem żywiemy , y towarzyszkę
królestwa nászégo Esther, ze wszy
tkim narodem ich, nowéini iakimiś
á niesłychanćmi chytrościńmi zadał
ná śmierć:
14. To myśląc, áby oné pobi-.
wszy, zasadzki czynił ná opuśćiAłość nasze, y królestwo Perskie do
Mácedonów przeniósł.
15. A my od naniecnotliwszégo
ze wszech ludzi, Zydy ná śmierć
skazáné, w žadnéy zgoła winie nie
naleźliśmy, ále przeciwnym obyęzaiem praw sprawiedliwych uży
wających ,
16. Y synami nawyszégo y nawiększego, y zawsze żywiącego Bo
gá , zá którégo dobrodźieystwem , y
oycóm naszym y nam królestwo
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iest dané, y aż po dziś dzień za
chowane.
17. Przetóż oné listy, któré on
był naszym imieniem rozesłał, wiédzćie bydź kássowáné.
18. Dla któréy złośći, przed bra
mami tego miástá, to iest Susan,
y sam który knował , y wszytek
ród iego ná szubienicach wiśi : nie
my, ále Bóg oddał mu, co zasłużył.
19. A wyrok ten, który teraz ślemy, po wszytkich miástách niech
będźie zawieszony, żeby wolno by
ło Zydóm używać praw swoich.
20. Którym raaćie dopomagać,
áby oné którzy się ná pobicie ich
gotowali mogli pobić, trzynastego
dniá mieśiąca dwunastego, który
zowią Adár.
21. Abowiém ten dzień smutku
y żałośći Bóg wszechmogący odmie
nił im w radość.
22. Ztądże y wy między innémi
święty ten dzień policzayćie, y obchodźćie ji ze wszelką radośćią ,
áby y nápotym wiedziano,
23. Ze wszyscy, którzy Persam
wiernie służą , godną zá wierność
swą zapłatę odnoszą: aktorzy kró
lestwu ich ná zdradzie są, giną dla
złośći.
24. A wszelka kráiná y miásto,
któréby nieehćiało bydź uczestni
kiem tego święta, niech mieczem
y ogniem zginie, y niech ták będźie
wygładzone, żeby nie tylko ludźióm,
ále y bestiam drogi przez nie ná
wieki nie było, ná przykład wzgar
dy y nieposłuszeństwa.
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ROZDZIAŁ I.

JOB.

prosty y boiący się Bogá, odstępu
jący od złego.
Opisuie muiętność Jobowę, rozmo
2. Y urodźiło mu się śiedm sy
wę czartowską z Bogiem, gdzie so nów á trzy córki.
bie uprośił mdietność Joba sprdwie3. A maiętność iego była , śiedm
dliwégo. yi gdy czdrt wszystko mu tyśięcy owiec, y trzy tyśiące wiel
odiął, y syny pomordowały Job Pa błądów, pięćset też iarzm wołów,
y pięćset oślić, y czeladź) bárzo
nd Bogd chwali z tego.
wiele: y był to mąż wielki między
1. Mąż był w źiemi Hus, imie wszytkimi wschodnimi
niem Job, á był to mąż szczery y
4- Y chadzali synowie iego, y

54o

KSIĘGI JOB.

sprawowali uczty wedle domów ka
żdy dniá swego. Y posiawszy wzy
wali trzech sióstr swoich áby z ni
mi iadały y piły.
5. A gdy się w kolo obeszły dni
biesiady, posyłał do nich Job, y poświącał ie, á wstawszy ráno, ofia
rował całopalenia zá każdego z nich.
Bo mówił: By znadź nie zgrzeszy
li synowie moi, á nie błogosławili
Bogu w sercach swoich. Ták czy
nił Job po wszytkié dni.
6. A niektórego dniá gdy przyszli
synowie Boży aby stali przed Ta
nem, był też między nimi'y szatbán.
7. Któremu rzćkł Pan : Zkąd
idziesz? który odpowiedáiac rzćkł:
Zkrążyłein ziemię, y schodziłem ią.
8. Y rzćkł Pan do niego: A baczyłżeś Jobá sługę mego, że mu niemász ná ziemi podobnego, czło
wiek szczery, y prosty, á boiący się
Bogá, y odstępuiący od złego?
g. Któremu száthan odpowiada
jąc rzćkł; Aza się Job darmo Bo
gá boi ?
10. Azażeś go ty nie ogrodził, y
dóm iego, y wszytkę inaiętność w około zewsząd: błogosławiłeś uczyn
kom rąk iego , y dobytek iego ro
zrósł się ná ziemi?
11. Ale śćiagni trocbe reke twoię, á dotkni wszytkiégo co ma, ieślić w oczy błogosławić nie będźie.
12. Y rzćkł Pan do szátháná: Oto
wszytko co ma, iest w ręce twoićy: iedno ná niego nie śćiągay rę
ki twéy. Y odszedł száthan od obli
cza Pańskiego.
13. A gdy dniá iednćgo synowie
y córki iego iedli y pili wino w do
mu brátá swego pierworodnego,
14- Przybieżał poseł do Jobá, któ
ryby powiedział: Woły orały, á ośli
ce paśiono podle nich,
15. Y przypadli Sáheyczycy y za
brali wszytko, y czeladź mieczem
pozábiiáli, y uszedłem ia sam ábychći oznaymił.
16. A gdy len ieszcze mówił, przy
szedł drugi y rzćkł: Ogień Boży
spadł z nieba, y uderzywszy ná owce
y sługi spalił ie, y wybiegałem się
ia sám, abymći oznaymił.
17. Ale gdy y ten ieszcze mówił,
przyszedł inny, y rzćkł: Cháldeyczycy uczynili trzy hufy y rzućiłi się

ná wielbłądy, y zábráli ie, y pácliolki pozábiiáli mieczem: á tyłkom ia
sam ućićkł abych ći oznaymił.
18.leszcze ten mówił, áli drugi
wszedł, y rzćkł: Gdy synowie twoi
y córki iedli y pili wino w domu
brátá swego pierworodnego,
ig. Z nagła wiatr gwałtowny
przypadł od strony pustynie, y za
trząsł czterema węgłami domu,
który obaliwszy się przytłukł dźieći twoie y pomarły, y wybiegałem
się ia sam abych ći oznaymił.
20. Tedy Job wstał, y rozdarł sza
ty swoie, y ogoliwszy głowę upadszy ná źiemię pokłonił się,
21. Y rzćkł: JXágorn wyszedł z
żywota mátki moiéy, y nago się
tám wrócę: Pan dał, Fan odiał:
iáko się Pánu upodobało, ták się
stálo: niech bedźie
imięc Pańskie
e
błogosławione.
22. W tym wszytkim nie zgrze
szył Job usty sweini, y nic głupie
go nie wyrzćkł przećiw Bogu.

ROZDZIAŁ II.
Szathdn za dozwoleniem Hożym
Jobd wielką chorobą złozyi, tdk ił
zona mu urąga , y namawia aby Bo
gu złorzeczyły przyiaćiele nawie
dzając, śiedm dni nd ziemi siedzą
zdłuiąc go, d nic k niemu nie mó
wiąc.
1. Y stało się, gdy niektórego dniá
przyszli synowie Boży, y stáli przed
Pánem, przyszedł tćż száthan mię
dzy nie : y stał przed oczyma iego ,
2. Ze Pan rzćkł do szátháná: Zkąd
idźiesz? który odpowiádáiac rzćkł:
Zkrążyłem źiemię, y schodźiłem ią.
5. Y rzćkł Pan do szátháná : A
przypatrzyłżeś się słudze memu Jo
bowi, że mu niémász podobnego ná
źieini, mąż szczery, y prosty, á bo
iący się Bogá, y odstępuiący od złego,
á ieszcze záchowáiacy niewinność?
á tyś mię pobudźił przećiw ieinu ,
żebym go trapił bez przyczyny.
4- Któremu száthan odpowiádá
iac rzćkł: Skórę zá skórę, y wszy
tko co ma człowiek, da zá duszę
swoie.
5. Ale śćiągni rękę twoie, á do
tkni kośći iego y ciálá, á tedy uyźrzysz żeć w oczy błogosławić bę
dźie.
•
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6. Y rzekł Pan do szátháná : Oto
w ręce twoiéy iest, á wszákóž zácboway duszę iego.
7. Wyszedszy tedy száthan od
oblicza Páná, zaraził Jobá wrzodem
bárzo złym, od stopy nogi aż do
wierzchu głowy iego :
8. Który ropę skorupą oskrobywał siedząc ná gnoi a.
g. Y rzekła mu żona iego : A ieszczež trwasz w prostocie twoiéy ?
Błogosław Bogu, á umrzy.
10. Który rzekł do niéy : lako iedná z niewiast szalonych rzekłaś :
leśliśmy przyięli dobrá z ręki Božéy, złego czemubyśmy prziymować
nie mieli? W tym wszytkim Job nie
zgrzeszył ušty swémi.
11. Usłyszawszy tedy trzey przy
jaciele Jobowi wszytko zlé któré
nań przypadło, przyszli káždy z
mieyscá swego, Eliphás Tliemánnitczyk, y Báldád Suhitczyk, y Sophár Náámáthczyk. Bo siębyli zmó
wili , zęby pospołu przyszedszy na
wiedzili go y Cieszyli.
12. A podniówszy z daleká oczy
swé, nie poznali go, y zakrzykną
wszy płakali, á rozdárwszy szály
swé, sypali proch ná głowy swé ku
niebu.
13. Y śiedźieli z nim ná źiemi
śiedm dni y śiedm nocy, á žáden do
niego słowa nie mówił: bo widzie
li, že bolésé była gwałtowna.

ROZDZIAŁ III.
Job przeklina dźień narodzenia
swégo, y żywot ninieyszy okdzuie
bydź nędzny, y okdzuie idko wiele
złych rzeczy uchodźi, kto z tego
świata zchodźi.

1. Totym Job otworzył ustá swé,
y złorzeczył dniowi swemu ,
2. Y mówił:
3. Niech zginie dźień, którégóm
się urodźił, y noc, w którą rżeczono: Począł się człowiek.
4. Dźień on niech się obróCi w
ćiemnośći, niech się o nim nie pyta
Bóg z wysoka, y niech nie będźie
oświecon światłością.
5. Niech go zaćmią Ciemności , y
CieńśmierCi, niech go ośiędźie mrok,
a niech będźie ogárnion gorzkośCią.

54*

6. Noc one Ciemny wicher niech
ośiedźie, niech nie idźie w liczbę
dni rocznych, y niech nie będźie
policzona w mieśiącacli.
7. Noe oná niech nie będźie opuściała , áni chwały godna :
8. Niech iéy złorzeczą którzy
złorzeczą dniowi, którzy są gotowi
wzruszyć Lewiáthan :
g. Niech się zaćmią gwiazdy mro
kiem iéy: niecliay czeka światła á
nie ogląda, áni weszćia wstawaiącéy zorze :
10. Iż nie zawarła drzwi żywota,
który mię nosił, áni odielá złego od
oczu moich.
11. Czemum w żywocie nie umarł,
wyszedszy z żywota wnet nie zgi
nął ?
12. Przecz przyięty ná koláná ?
Czemu karmiony piersiami ?
13. Teraz bowiem spiąć milczał
bym, y odpoczywałbym snem mo
im :
14- Z królmi y rádámi źiemie,
którzy sobie buduią pustynie.
15. Abo z kśiążęty którzy máia
złoto, y napełniają domy swé sre
brem.
16. Abo iáko martwy płód skry
ty, nie był bych, ábo którzy poczęci
nie oglądali światłości.
17. Tám niezbożnicy przestali od
trwogi, y tám odpoczynęli spraco
wani śiłą.
18. Y niegdy społem związani bez
przykrości, nie usłyszeli głosu wyciegáczá.
ig. Mály y wielki tám są, y nie
wolnik wolen od páná swego.
20. Przecz nędznemu dána iest
światłość, á żjwot tym, którzy są w
gorzkośći dusze?
21. Którzy czekaią śmierći , á
nieprzychodźi: iáko wykopywáiacy
skarb.
22. Y bárzo się weselą gdy naydą
grób.
23. Mężowi którego drógá skryta
iest, y ogarnął go Bóg Ciemnościa
mi.
24. Piérwéy niżli iém, wzdycham:
á iáko wzbieráiacé wody, ták ry
czenie moie.
25. Bo strach, którégóm się lękał,
przyszedł ná mię, á czegoin się
obawiał, przydało się.
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26. Azam mimo się nie puszczał? oczy má memi , y słyszałem glos
zażem nie milczał? zażem nie był iáko wiatru cichego.
spokoyny? á przyszło ná mię za
17. Aza człowiek Bogu przyró
gniewanie.
wnany będźie uspráwiedliwion, ábo
mąż będźie czystszy niż stworzyćiel iego ?
ROZDZIAŁ IV.
18. Oto ći którzy mu służą, nie
Eliphds /tarze Joba z niećierpli- są stali, y w Anyółach swoich náwośći, cl powiada mu , ze to nań lazł nieprawość :
przychodzi dla ie:o grzechów od
19. lákož daleko wiecéy ći którzy
mieszkają w domiéch glinianych,
Bogdf który nieivinnégo nie karze.
którzy maią grunt źiemny, będą iá
1. A odpowiadając Eliphás The- ko od molá zepsowáni ?
20. Od poranku aż do wieczora
mánitczyk rzekł:
2. Ieśli poczniemy mówić do ćie- będą wyćięći, á iż żaden nie rozubie, podobnoć nie miło będźie, ále mié, ná wieki zginą.
umyśloną mowę kto zatrzymać mo
21. A którzy zostaną, odięći bę
dą z nich: pomrą, á nie w mądroże?
3. Otoś ich wiele’u czyi, y potwier śći.
dzałeś ręce spracowane.
ROZDZIAŁ V.
4. Chwiéiacé się umacniały twé
mowy, á koláná drżące pośilałeś.
O sprawiedliwości Bozey, ze on
5. A teraz przyszła ná ćię plaga,
nd
dobre nic złego nie dopuszcza,
y ustałeś : dotknęła ćię y strwoży
d
owszem
ie wyswobodzą, d złe ka
łeś się.
6. (Gdzież iest boiaźń twoiá, mo- rze y gnąbi.
1. Wołayże tedy’, ieśli iest kto,
cność twoiá, ćiórpliwość twoiá, y
być odpowiedźiał, á obróć się do
doskonałość dróg twoich ?
7. Wspomni, proszę ćię, kto kie którego z świętych.
dy niewinny zginął, ábo kiedy pro
2. Záiste gniéw zábiia głupiego
á zawiść umarza malutkiego.
ści zgładzeni są ?
3. lam widźiał głupiego moćnio
8. Y owszem widźiałem té któ
rzy czynią nieprawość, y śieią bo wkorzenionégo , y wnetem złorze
czył ozdobie iego.
leści , y żną ie ,
4. Daleko będą synowie iego od
g. Ze zá dmuchnieniem Bożym
zginęli, y duchem gniewu iego zni zbawienia, y starci będą w bramie,
y nie będźie ktoby wyrwał.
szczeli.
5. Którego żniwo głodny zié, á
10. Ryk lwi, y głos lwice, y zę
by lwich szczeniąt skruszone są.
sámégo porwie zbroyny, á pragną
11. Tigris zginął, iż nie miał łu cy będą pić bogactwa iego.
6. Nic się ná źiemi bez przyczy
pu, y szczenięta lwie rozprószyły
się.
ny nie dźieie, á z źiemie nie wscho12. Ale do mnie rzeczone iest sło dźi boleść.
wo skryte , á iákoby ukradkiem
7. Człowiek się rodźi ná pracą,
przyjęło ucho moie żyły szeptania á ptak ná látánié.
iego. ‘
8 Przetóż ia będą prośił Táná, á
13. W okropnośći widzenia no u Bogá przełożę mowę moie :
g. Który czyni wielkie rzeczy y
cnego, gdy sen ná ludźie zwykł
przypadać ,
niewybadáné, y dźiwne bez li
14 Ział mię strach y drżenie, y czby :
10. Który dawa deszcz ná źiemię,
wszytkié kośći moie przestraszone
są.
y polewa wodami wszytkié rzeczy:
15. A gdy duch szedł przy bytno11. Który pokorné kładźie wyso
śći moiéy , wstały włosy ćiała me ko, á smetné wywyższa zdrowiem.
12. Który rozprasza myśli złośli
go.
16. Stanął ktoś, którégóm twa wych, áby rece ich niemogły doko
rzy nie znał, wyobrażenie przed nać, co były poczęły.
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15. Który chwyta mądre w ich
ehytrośći, á radę przewrotnych roz
sypuje.
14. We dnie whieżą w ćiemnośći, á iákoby w nocy ták będą ma
cać w południe.
15. Ale zachowa ubogiego od mie
cza ust ich, á z ręki gwałtownika
niedostatecznego.
16. Y będźie nádzieiá ubogiemu ,
á nieprawość stuli gębę swoie.
17. Błogosławiony człowiek któ
rego Bóg karze : karania tedy Páúskiégo nie odrzucay :
18 Bo on zránia y leczy: uderza
y ręce iego uzdrowią.
19. W sześćiu ućisków wybawi
ćię, á w siódmym nie tknie ćię złe.
20. Wybawi ćię od śmierći czásu
głodu, á ná woynie z ręki miecza.
21. Oblicza iezyká zákryt bę
dziesz, y nieulękniesz się nieszczę
ścia gdy prziydźie.
22. Będźiesz się śmiał w spusto
szeniu y w głodźie, y nie będźiesz
się bał źwićrzat źiemskicli.
23. Ale z kamieńmi pól przy
mierze twoie , á bestye źiemne spokoyneć będą.
24 Y poznasz, że ma pokóy przy
bytek twóy, á náwiédzáiac ozdobę
twoie nie zgrzeszysz.
25. Doznasz też, iż rozlicznó bę
dźie naśienió twoie, y potomstwo
twé iáko źiele źiemie.
26. Wnidźiesz w dostatku do gro
bu , iáko wnoszą kopę pszenice czá
su swego.
27. Oto iakośmy tego doszli, tákći iest: co usłyszawszy umysłem,
rozbiéray.
ROZDZIAŁ

VI.

Okazuie Job , łe ćiezey ćierpi ni z
Zasłużył, uskarża sie nd przyiaćiele
tięszko, ie go opuszczdiq.
1. A Job odpowiadając, rzćkł:
2. Day Boże, áby grzechy inoie,
którymich gniew zasłużył, y nędza
którą cierpię, były włożone náwag'- r
'
3. Iáko piasek morski táby się
cięższa ukazała: ztądżey słowa moié pełne są boleśći.
4- Abowićm strzały Pańskie we
mnie są , których gniew wypił d«y
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chá mégo, á strachy pańskie wal
czą przećiwko mnie.
5. Izali będźie ryczał leśny ośieł
gdy ma trawę ? ábo wół będźie ry
czał gdy stanie u pełnego żłobu ?
6. Abo inożeli bydź iedźiona rzecz
niesmaczna, która nie iest osolona?
ábo może kto skosztować, co sko
sztowane śmierć przynośi?
7. Czego się przedtyin dotknąć
niechćiała dusza moiá , teraz dla
ućisku iest pokarmem moim.
8. Ktoby dał, áby się stálá prośba
moiá, á iżby mi Bóg dał, czego oczekawam.
9. A który począł , tenby mię
zstarł ? rozpuśćił rękę swoię y wyćiąłby mię?
10. Ażeby mi to było zá poćiechę , iż trapiąc mię holeśćią niefoly
gował, ániin się sprzeciwiał mo
wam świętego.
11. Co bowiem zá moc moiá żebych wytrwał ? ábo co zá koniec
móy, ábym ćierpliwie się sprawo
wał?
12. Ani moc kamienna moc mo
iá, ni ciało moie iest miedźianó.
13. Oto niémász mnie pomocy
we mnie , y powinowaci tćż moi
odstąpili odemnie.
14- Który odéymuie od przyiaćioJá swego miłośićrdźie, boiaźń Pań
ską opuszcza.
15. Brńćia moi minęli mie , iáko
potok który prędko bieży po niźi-»
nach.
16. Którzy się boią śrzonu, przy—
pádnie śnićg ná nie.
17. Czásu którego rozprószeni bę
dą , zaginą : á skoro się zágrzeie,
rozpłyną się z mieyscá swego.
18. Powikłały się szćićżki kro
ków1
23*7 ich: będą próżno chodźić, y
zaginą.
19. Obaczćie szćićżki Themá ,
drogi Sáhá, á poczebayćie trochę.
20. Zawstydzili się , iżem miał
nadźieię: przyszli też aż do mnie»
á wstydem okryli się.
21. Teraześćie przyszli : á terajfc
widząc skaranie moie boićie sie.
22. Azam mówił: Przynieście mi y
Z maiętnośći wászéy podaruyćiemięji
23. Abo , wybawcie mię z ręki,
nieprzyiaćielskićy, y z reki moea14 ów wyrwićie mię ?
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24. Nauczcie mię, á ia będę mil
czą] : á ieślim podobno czego nieumiał, nauczcie mię.
25. Czemuśćie uwłoczyli mowam
prawdy, gdyż niéxnász żadnego z
was, któryby mię mógł strofować?
26. Ná láiánié tylko mowę stroićie, á ná wiatr słowa wypuszczacie.
27. Ná sierotę się targacie , y sta
racie się wywrócić przyiaćiela wa
szego.
28. Wszákož ledňák cośćie za
częli, konayćie: nadstawcie uchá, á
obaczćie ieśli kłamani.
29. Odpowiedzcie , proszę, bez
swaru: á mówiąc to co iest spra
wiedliwo, osądźcie.
5o. Y nie naydźiećie w ięzyku
moim nieprawości , áni w ustach
moich głupstwo będźie brziniało.

ROZDZIAŁ VII.
Job powiada, ze ludzki żywot iest
wielce pracami złożony, a k ternu bu
rzo krotki, przetoz woła do Bogd
modląc się.

mu swego, áni go dáléy pozna miey
sce iego.
11. Przełóż y ia nie zfolguię ustam
moim, mówić będę w udręczeniu
ducha mego: będę się rozmawiał z
gorzkośćią dusze moiéy.
12. Izażem ia iest morze, ábo
wieloryb , żeś mię obtoczył ciemni
cą?
13. Ieśli rzekę: Pocieszy mię łó
żko moie, y ulży mi się gdy będą z
sobą mówił ná pośćieli moiéy:
14- Będźiesz mię straszył przez
sny, y przez widzenia strachem
strzęśiesz.
15. A przetóż duszá moiá obrała
obieszenié á śmierć kości moie.
16. Zwątpiłem , iuż wiecéy żyć
nie będę: Przepuść mi , boć nic nie
są dni moie.
17. Cóż iest człowiek iż go wielinożysz? ábo co przykładasz ku nie
mu serce twoie?
18. Nawiedzasz go ráno y natych
miast doświadczasz go:
19. Dokądże mi nie przepuśćisz ,
áni dopuścisz mi , abym przełknął
ślinę inoię?
20. Zgrzeszyłem , cósći uczynię
o stróżu ludźi: czemuś mię posta
wił przećiwnym tobie, y stałem się
ćiężek sam sobie?
21. Przecz nie zgładźisz grzechu
mego, y czemu nie odéymuiesz nie
prawości moiéy ? oto teraz w prochu
zasnę: á ieśli mię ráno poszukasz,
nie będźie mię.

1. Boiowánié iest żywot człowie
czy ná źiemi : á iáko dni naiemnicze dni iego.
2. lako niewolnik pragnie cienia,
y iáko naiemnik czeka końca pra
ce swoiéy:
3. Tákern y ia miał miesiące pró
żne , y nocy pracowite obliczałem
sobie.
4. Ieśli zasnę , rzekę : kiedyż
ROZDZIAŁ VIII.
wstanę? Y zaśię będę czekał wie
czora , y będę napełnion boleści aż
do mroku.
Bdlddd Joba karze z niepobozné5. Ciało moie obleczone iest zgni go mówieniu, d napomina, aby się ku
łością y plugastwem prochu , skóra lepszey drodze d ku Bogu nawrócił,
inoiá zeschła, y pomarszczyła się.
d wołał chćiałliby mieć pociechę.
6. Dni moie przeminęły prędzey
niżli tkacz płótno obrzyna , y wy
1. A odpowiádáiac Báldád Suhites, rzekł:
trawione są bez žadnéy nadźieie.
7. Wspomni iż żywot móy wia
2. Y pokądże tákowé rzeczy mó
trem iest: y oko moie niewróći się, wić będźiesz, á duch rozliczny mo
wy ust twoich?
áby widźiało dobrá.
3. Aza Bóg podchodzi sąd ? ábo
8. Ani mię ogląda wzrok czło
wieczy: oczy twoie ná mię, á nie wszechmogący wywraca sprawie
dliwość?
bedźie mie.
9. Iáko niszczeie obłok y przemiła:
4. Choćiaż synowie twoi zgrzéták który zstąpi do piekła, nie wy- szyli iemu, y opuśćił ie w ręce nieprawośći ich.
uiuźie:

10. Ani sie wróci wiecéy do do

5. Wszakże ty ieśli ráno wstá-
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niesz do Bogá, á będźiesz się mo
dlił Wszechmocnemu:
6. Ieśli czystym y prostym bę
dziesz chodził, záraz ocuci ku tobie,
y spokoyné uczyni mieszkanie spra
wiedliwości twoićy ,
7. Ták dálece, iž ieśli początki
twoie były małe, y ostatki twoie roz
mnożą się wielce.
8. Pytay się bowiem starego wie
ku, y dowiáduy się pilnie pamięci
oyców.
9. (Wczoráyszy bowiem iesteśmy,
y niewierny, že dni nászé ná źiemi
są iáko ćień).
10. A oni ćię nauczą: będąć mó
wić, y z sercá swego wypuszczą wy
mowy.
11. Aza się może źielenić sitowie
bez wilgotnośći? ábo rogoźie uróść
bez wody ?
12. Gdy ieszcze iest w kwióćiu,
áni go ręką urwą, przed wszytkim
zielem usycha.
13. Ták drógi wszytkich, którzy
zápomináia Bogá, y nádzieiá obłu
dnika zginie:
14- Nieupodoba mu się głupstwo
iego, á iáko pńięcza siatka ufánié
iego.
15. Bedźie się podpierał domu
swego á nieostoi się: będźie ji pod
pierał, á nie powstanie:
16. Zda się wilgotnym niżli wznidźie słońce, á ná wschodzie iego wynidźie látoroslká iego.
17. Ná gromadzie kamienia zagęśći się korzenie iego, y między kámieńini mieszkać będźie.
18. Ieśli go požrze z mieyscá swego,
záprzy się go,y rzecze: Nieznani ćię.
19. Abowiém to iest wesele drogi
iego, áby zaś z źiemie inni się puśćili.
20. Bóg nieodrzući prostego, áni
poda ręki złośnikom:
21. Až się napełnią śmiechu usta
twoie, á wárgi twé wykrzykánia.
22. Którzy ćie máia w nienawiśći, obleczeni będą wstydem, y przy
bytek niezbożnych nie będźie.

1. Y odpowiádáiac Job, rzekł:
2. Prawdziwie wiém, iż ták iest, á
iž nie będźie uspráwiedliwion czło
wiek przyrównany Bogu.
3. Będźieli się z nim chćiał spiérać, nie będźie mu mógł odpowiedźieć iednego zá tyśiąc.
4. Mądry iest sercem,y mocny siłą:
kto się mu sprzećiwił á miał pokóy?
5. Który przeniósł góry, á nie wiedźieli ći któré wywroćił w zápalczywośći swoiéy.
6. Który wzrusza źiemię z miey
scá iéy, y słupy iéy wstrzęsaią się.
7. Który przykázuie słońcu, y nie
wschodźi: y gwiazdy zamyka iáko
pod pieczęćią:
8. Który rośćiąga niebiosá sam, y
chodźi po wałach morskich.
9. Który czyni wróz niebieski, ko
sy, y báby,y gwiazdy południowe.
10. Który dźiała wielkie rzeczy y
nieogárnioné, y dźiwy, którym niémász liczby.
11. Ieśli prziydźie do mnie, nie
uyźrzę go: ieśli odeydźie, nie zrozu
miem.
12. Ieśli spyta nagle, któž mu od
powie? ábo kto rzec może: Przecz
ták czynisz?
13. Bóg, którego gniewowi žáden
się oprzeć nie może, y pod którym
się zginaią, którzy noszą okrąg.
14- Iákóž tedy wielki iestem,
abych mu odpowiadał, á mówił sło
wy mé mi z nim?
15. Który choćbych miał co spráwíedliwégo, nie odpowiem, ále sę
dziego mego prośić będę.
16. A gdy mię wysłucha wzywaiącégo, nie wieizę, zęby słyszał głos
móy,
17. W wichrze bowiem zetrze
mię, y rozmnoży rány moie y bez
przyczyny.
18. Nie dopuszcza oJpoczynąć du
chowi memu, y napełnia mię gorzkośćiami.
19. Ieśli kto pyta o moc, namocnieyszy iest: ieśli o prawość sądu, ża
den nie śmie zámna dać świadectwa.
20. Będęli się chćiał usprawiedli
ROZDZIAŁ IX.
wić, ustá moie potępią mię: ieśli się
niewinnym pokażę, dowiedźie, żem
Job wypisuie wszechmocność Bo- nieprawym.
sliq, d ze ludzie w sprawiedliwości
21. Choćbym też był prostym, tego
przyrównani ku. Bogu zdnic nie sloią. sámégo nie bedźie wiedźieć dusza

55

546
KSIĘGI JOB.
moiá, y będę sobie tęsknił z żywo robote rak twoich, á řáde niezbożnitem moim.
ków wspomagał?
22. Ledno iest cóm mówił, y
4- Aża ty masz oczy ćielesuć: ábo
niewinnego y niezbożnógo on zni iáko widźi człowiek, y ty widźieć
szczą.
' < ‘ v
będźies*z?
23. Ieśli biczuie, raz niech zábiie,
5. Izali iáko dni człowiecze dni
á z kaźni niewinnych niech się nie twoie, á látá twoie są iáko czásy lu
dzkie?'12
3 ‘ '
śmieie.
6. Żebyś się miał pytać o nieprá24. Ziemiá daná iest w ręce niezbožniká, oblicze sędźiów ićy za wośći moiéy, y dowiádowác się o
i
krywa, á ieśli nie on iest, któż tedy grzéchu moim?
iest?
■j. Y żebyś wiedział, żem nic nie25. Dni moie prędsze były niż za- pobożnćgo nie czynił, gdyż niémász
wodnik:ućiekły á nie widziały dobrá. żadnego, któryby mógł wyrwać z
26. Minęły iáko łodzie iabłka nio reki twoiéy?
sące, iáko orzeł lecący do żeru.
8. Ręce twoie uczyniły mię, y
27. Gdy rzekę: Nie będę ták mó utworzyły mię wszytkiégo wokoio:
wił: odmieniam twarz moię, á bo- A ták mię nagle strącasz?
9. Wspomni proszę, że iáko błoto
leśćia dreczon bywam.
28. Obawiałem się wszytkich uczyniłeś mię, y w proch mię obróuczynków moich, wiedząc , że nie ćisz.
10. Aza nie iáko mléko doiłeś mię,
przepuszczasz grzeszącemu.
29. A ieśli y ták niezbożny iestem, á iáko sér utworzyłeś mię?
11. Skórą y mięsem oblokłeś mię:
czemużem próżno pracował?
30. Ieśli omyty hędę iáko śnieżną kośćiaini y żyłami pospinałeś mię:
12. Żywot y miłośierdźić dałeś mi,
wodą, y lskniałyby się iáko naczyá nawiedzenie twoie strzegło ducha
stszć ręce moie:
31. Przecie w plugastwie o mo mego.
czysz mię, y będą się mną brzydzić
13. Acz to kryiesz w sercu twoim,
szaty moie.
wszakże wiem, iż wszytko papiię32. Bo nie człowiekowi, który tasz.
mnie podobny iest, odpowiadać bę
14- Ieślim zgrzeszył, á ná godźinę
dę: áni któryby zárowno zemną u przepuściłeś mi: przeczże mi niedosądu mógł bydź słuchali.
puśćisz czystym bydź od niepráwo53. Niémász któby obudwu mógł śći moiéy?
15. A ieśliż będę niezbożnym, bia
karać, y położyć reke swa ná obu.
34 N iech odéymie odemnie laskę da mnie iest: á ieślim sprawiedli
»woię, á sírách iego niech mię nie wym, niepodniosę głowy, násycon
utrapienia y nędze.
straszy.
35. Będę mówił, á nie będę się go
16. Y dla pychy, iáko lwicę uła
bał: bo boiąc się áni odpowiadać pisz mię, á wróciwszy się dźiwnie
mogę.
mię męczysz.
17. Wznawiasz przećiwko mnie
ROZDZIAŁ X.
świadki twoie, y rozmnażasz gniew
Cknie sobie Job w żywocie tym, twóy przećiw mnie, á męki walczą
wyznawa się bydź stworzeniem Bo ná mie.
18. Czemuś mię wywiódł z żywo
ży m z błota stworzonym, a prośi o
ta, który bodaybyin był zniszczał,
mieysce pokućie póki zyw.
żeby mię oko nie wridźiało.
1. Teskni sobie duszá moiá w ży19. Byłbym iákobych nie był, z
woćie moim: puszczę przećiw sobie żywota przenieśiony do grobu.
20. Izali trocha dni moich nie
mowę moie, hede mówił w gorzkosći dusze moiéy.
skończy się w krótce? puść mię tedy,
2. Rzeknę Bogu: Niepotępiay mię: że trochę opłaczę boleść moię.
pokaz mi przecz mię ták sadzisz.
21. Piérwéy niż póydę, y nie wró
3. Aza się dobrze tobie widzi, że cę się, do źiemie ćieuinóy, y okrytéy
byś mię potwarzył y ućisnął mnie mgłą śmierći.
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22. Ziemie nędze y ćiemnośći, kę wody, któré upłynęły, wspominać
dy cień śmierci, y niemász rządu, będźiesz.
ale wieczny strach przebywa.
17. A 'iáko iasność południowa
:
■' •
. u wznidźie tobie pod wieczór: á gdy
ROZDZIAŁ XI.
sie bedźiesz mnimał bydź zniszczo
Zophar twierdzi to, ze Job dla nym, wznidźiesz iáko iutrzenká.
18. Y będźiesz miał ufanie prze
wielu grzechów, i.tórć y.wylicza, iest
od Bogd karan, okazując Bogu bydź łożywszy przed się nadźieię, á wko
nieogarnionego: obiecu jąc mu tez zaś pany bespiecznie spać będźiesz.
ig. Odpoczywać będźiesz, á' nie
ieśli się obaczy d nawróci hu Bogu,
będźie
kloby ćię straszył: y będą prowiele dobrego,
śić oblicza twego mnodzy.
1. A odpowiadając Sophár Náá20. A oczy niezbożników ustána,
mátezyk, rzekł:
y ucieczka od nich zginie, á nádžieiá
2. Czyli który wiele mówi nie bę ich obrzydliwość dusze.
dzie słuchał? ábo mąż wielomowny
będźie usprawiedliwiony?
ROZDZIAŁ XII.
5. Tobie samemu będą milczeć
Okdzuie
Job swą ćierpliwość y moc
ludzie,ágdy się z innychnaśmieiesz,
Bo
zą,
ktemu
tez gdzie ma mieysce
żaden ćię nie przegada?
mądrość.
4- Mówiłeś bowiem-. Czysta iest
mówá moiá, y iestem czysty przed
1. A Job odpowiadając rzekł:
oczyma twemi.
2. Toście wy tedy sami ludźie, á
5. Ale day Bože by z tobą Bóg mó z wámi umrze mądrość?
wił, y otworzył ustá swé tobie.
3. Teżći ia mam serce iáko y wy,
6. Abyć okazał táiemnice mądro ánim iest podleyszy nizli wy: bo
ści, á iž rozmaity iest zakon iego, któż tego nie wić, co wy wióćie?
abyś zrozumiał, že ćię daleko ná
4. Ten , z którego się naśmiewa
mnieyszé rzeczy wyciąga, nizli zá- przyiaćiel iego iáko ze mnie, będźie
sluguie nieprawość twoiá.
wzywał Bogáy wysłuchawa go: ná7. Podobno szlády Bože ogarniesz śmiewaią się bowiem z prostoty
y prawie doskonale Wszechmocnego sprawiedliwego.
znajdziesz?
5. Kaganiec wzgardzony w my
8. Wyžszy iest niž niebo, á cóż ślach bogatych, nágotowány ná czás
uczynisz? głębszy nizli piekło, á zamierzony.
zkądże poznasz?
6. Pełne są przybytki zbóyców, á
g. Dlužsza nižli źiemia miárá ie śmiele Bogá wzruszają, gdyż on dał
go, á szersza niž morze.
wszytko w ręce ich.
10. Ieśli wszytko wywróci, ábo
7. ledňák pytay się bydła, y nau
w iedno śćiśnie, kto sie mu sprze czy ćię: y ptástwá niebieskiego, y
okażeć.
ciwi?
11. On bowiém zna próżność
8. Mów do źiemie, á odpowió
człowieczą, á widząc nieprawość, tobie, y będąć powiadać ryby mor
skie.
áza nie baczy?
g. Któż nie wié, że to wszytko
12. Maž próżny podnosi się w py
chę^ iáko źrzebię osła leśnego inni- ręka Pánská uczyniła?
ma , že sie urodził wolnym.
10. W którego ręce duszá wszel13. A tyś umocnił serce twe, y kiéy rzeczy żywey, y duch wszelkie
wyćiągnąłeś ku niemu ręce twroie.
go ćiała człowieczego.
14- Ieśli nieprawość, która iest w
11. Ažaž nie ucho słów rozsądza:
ręce twóy, oddalisz od śiebie, á nie- á podniebienie smaku iedzącego?
12. W starych iest mądrość, á w
zostánie niesprawiedliwość w przy
bytku twoi m:
długim wieku rostropność.
15. Tedy będziesz mógł podnióść
13. U niego iest mądrość y moc*
oblicze twoie bez zmazy, y będźiesz on ma radę y rozumienie.
stały, y nie bedźiesz sie bał.
14- Ieśli zepsuie, nikogo niemasz
16. Zapomnisz též nędze, iáko ná ktoby zbudował: ieśli człowieka
35*
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1. Oto wszytko to widźiało oko
moie, y słyszało ucho moie, y zro
zumiałem każda rzecz.
2. Wedle wiadomośći wászéy, y
ia wiém: y nie iestem niżli wy podleyszym.
3 A wszákóž do Wszechmocnego
mówić będę, chcę się z Bogiem
gadać.
4 Piérwév pokazawszy żeśćie wy
budownicy kłamstwa, y nászládownicy nauk przewrotnych.
5. Y byśćie byli lepiéy milczeli,
żeby was było miano zá madré.
6. Słuchayćież tedy strofowania
mego, á rozsadek ust moich pilnie
obaczayćie

kłamstwa, żebyśćie zá nim mówili
zdrády?
8. Czyli się ná osobę iego oglądaćie, á miásto Bogá sądzić uśiłuiećie?
9. Abo mu się podobać będźie,
któremu nic tayno bydź nie może?
ábo będźie oszukan iáko człowiek
wászémi zdradami?
10. On was strofować będźie, bo
się w skrytośći oglądacie ná osobę
iego.
11. Wnet skoro się ruszy, zatrwoży
was, á strach iego przypádnie ná
was.
12. Pamiątka wászá przypodobiona będźie popiołowi, y obrócą się w
błoto szyie wászé.
13. Poinilczćie trochę, żebede mówił co mi kol wiek ná myśl prziydźie.
14- Czemuż targam ćialo swé zę
bami inoiémi, á duszę swą noszę w
rękach moich?
15. By mię tóż zabił, w nim ufać
będę: á wszákóž drógi moie przed
obliczem iego strofować będę.
16. A on będźie zbawicielem
moim: bo nie prziydźie przed obli
cze iego żaden obłudnik.
17. Słuchayćie mowy moiéy, á ga
dki prziyinuyćie w uszy swoie.
18. Ieśli będę sadzon, wiém, że
mię najdą sprawiedliwym.
19. Kto iest coby się dał sądźić,
zemną? niech prziydźie: przecz mil-,
cząc niszczeie?
20. Dwu tylko rzeczy nie czyń
mi, á tedy się przed obliczem twoim
nie skryię:
21. Rękę twoię oddal odemnie: á
strach twóy niech mię nie straszy.
22. Wzów mię, á ia odpowiem
tobie: ábo więc mówić będę, á ty
mi iodpowiáday.
20. Iáko wiele mam nieprawości
y grzechów, złośći moie y występki
ukaz mi.
24. Przecz kryiesz oblicze twoie,
y mnimasz mię bydź nieprzyiaćieIem twoim?
25. Przećiw listkowi, który wiatr
porywa, pokázuiesz moc swoie,
źdźbło suché gonisz:
26. Piszesz bowiem przećiwko
mnie gorzkośći, y chcesz mię zni
szczyć grzechami młodośći moiéy.

7. Ázaž Bóg polrzebuie wászégo

27. Włożyłeś w pęto nogi moie, y

zámknie, niémász nikogo, coby
otworzył.
15. Ieśli zatrzyma wody, wszytko
wyschnie: á ieśli ie wypuśći, wy
wrócą źieinię.
16. U niego iest moc y mądrość:
on zna y zwodzącego,y tego, którego
zwodzą.
17. Przywodźi porádniki ku głupie
mu końcowi, y sędźie ku głupstwu.
18. Pas królewski rozwięzuie, y
biodra ich powrozem przepásuie.
ip. Prowadzi kaplany beze czći,
á przednieyszć pány podwraca:
20. Odmieniaiąc usta prawdzi
wych, y naukę starych odéymuiac.
21. Wylewa wzgardę ná kśiążęta,
tych którzy byli poUumieni, lżey
czyniąc.
22. Który głębokie rzeczy odkry
wa z ciemności,y wywodzi ná świa
tłość ćióń śmierći.
23. Który rozmnaża narody y traći
ie, á wywrócone w cále zaś posta
nawia.
24 Który odmienia serce kśiążąt
ludu źiemie, y zwodzi ie, że próżno
chodzą, gdzie niémász drogi.
25. Macać będą iáko w ćiemnośći
á nie w światłośći: y uczyni, że będą
błądzić iáko piiáni.
ROZDZIAŁ

XIII.

Job spiera y pocenia przyiaćiele z
ich słów, okdzuie, ze będą kurdnl od
Hoęd, swéy ćierpliwośći broni: d od
Bosrd się wywidduie, prze któreby
grzechy był tak barzo karan.
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strzegłeś wszytkich szćieżek moich,
y szládóm nóg moich przy patrow áłeś się.
28. Który iáko zgniła rzecz zni
szczeć inain,á iako szátá, którą mole
iedzą.
> "
. ..
ROZDZIAŁ XIV.
Job obaczywszy ułomność człowie-f
czą, dziwnie się dobroć! Jłozey prze
ćiw i emu, ze po tym zywoćie ociekawa inégo, y oznctymia ćiał ludzkich
zmartwychwstanie.
1. Człowiek urodzony z niewiasty,
żywiąc przez czás krótki napełnion
bywa wielą nędz.
2. Który wychodzi iáko kwiát, y
skruszony bywa,áuéieka iáko dźień,
y nigdy nie trwa w tymże stanie.
5. Y masz zá godną rzecz ná ta
kowego otwarzać oczy twoie,y przywodźić go z sobą do sądu?
4 Któż może czystym uczynić,
który się począł z nasienia nieczy
stego? izali nie ty który sam iesleś?
5. Krótkie są dni człowiecze,
liczba mieśiaców iego tr ćiebie iest:
zamierzyłeś granice iego, któré nie
będą mogły bydź przeslapioné.
6. Odstąp malutko od niego, áby
odpoczynał, aż przijdźie pożądany,
iáko náieinniká dźień iego.
7. Drzewo ma nadźieię. ieśli ućiętć
będźie, zaś bywa zieloné, á gałąski'
iego puszczają się.
8. Ieśli się stárzeie w ziemi ko
rzeń iego, y w prochu obumrze pień
iego.
9. Ná zapach wody puśći się, y
rozpuśći gółeźić iáko gdy na piérwéy
było wsadzone.
10. A człowiek gdy umrze, y ob
nażony y strawiony,proszę kędy iest?
11. Iáko gdyby wody wyszły z
morzá, á rzeká ustawszy wyschła:
12. Ták człowiek gdy umrze, niepow stanie, aż się zetrze niebo, nie
ocući się áni powstanie ze snu
swego.
• 15. Ktoby mi to dał, abyś mię za
krył w piekle, y zataił mię, ażby
przeminęła zapalczywość twoiá, y
naznaczył mi czás, w którymbyś ná
lnię wspomniał?
14- Co mniemasz umarły czło
wiek znowu żyć będźie, po wszytkié
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dni, których teraz żołd nie, czekam
aż prziydźie odmienienie moie.
15. Zawołasz mię, á ia odpowiem
tobie, dźiełowi rąk twoich podasz
prawicę.
16. Tyś w prawdzie kroki moie
policzył, ále przepuść grzechom
moim.
17. Zapieczętowałeś iáko w wórku przestępstwa moie, aleś uleczył
nieprawość moię.
10. Gorá upadszy rozsypuie się, á
skała przenośi się z mieyscá swtego.
19 Wody wydrążają kamienie, á
powodźią z nienagła źieinia się
psuie: więc téz takież człow ieka zátraćisz. >
20. Umocniłeś go maluczko ,
áby wiecznie przeminął: odmienisz
twarz iego, y wypuśćisz go.
21. Bądź zacni będą synowie iego,
bądź též níezacni, niezrozumié.
22. A wszakóż ćiało iego póki żyw
boleć będźie, á duszá iego nad sa
mym sobą płakać będźie.
ROZDZIAŁ XV.
Eliphdz Jobu strofnie z chluby, ze
się poczytał bydź mądrym, d chćiał z
Bogiem gadać, opisuie przeklęctwo
złych d pokrytych ludzi.

1. A odpowiádáiac Elipház Themańczyk, rzekł:
2. Izali mądry odpowie iákoby ná
wiatr mówiąc, y napełni gorącośćią
żołądek swóy?
3. Strofuiesz słowy tego, któiy nie
iest równy tobie, y mówisz, co tobie
nie pomaga.
4- He z ćiebie iest, wypróżniłeś
boiaźń, y odiąłeś prośby przed Bo
giem.
5. Nauczyła howiéin nieprawość
twoiá ustá twoie, y nászláduiesz
iezyká bliźniących.
6. .Potępią ćię ustá twoie: á nie ia,
y wargi twoie odpowiedzą tobie.
7. Izaliś się ty pierwszy człowiek
nńrodźił, y przed pagórkamiś utworzon?
8. Izaliś słyszał radę Bożą, á mą
drość iego niższa będźie niżli ty?
9. Cóż umiesz czegobyśmy nie
umieli? co rozumiesz czegobyśmy
niewiedźieli?
10. ¥ szedźiwi y dawni są mię-
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dzy námi, daleko starszy niż oyco płomień ususzy gáležié iego, y zniewie twoi.
śion będźiej duchem ust iego.
11. Aza wielka rzecz iest áby ćię
31. Nie będźie wierzył próżno
Bóg poćieszył? ále słowa twoie prze błędem zmamiony, żeby którą za
wrotne tego bronią.
płatą miał ,bydź odkupiony.
12. Czemuż ćię podnosi serce two
32. Nizli się dni iego wypełnią
ie, á iákoby wielkie rzeczy myśląc, zginie: y ręce iego uschną.
zdumiálé masz oczy?
53. Zarażone bedźie iáko winnica
15. Czemu się nadyma przećiw w’ pierwszym kwieciu grono iego, y
Bogu duch twóy, że wypuszczasz z'* iáko oliwá zrzucaiąca kwiat swóy.
ust twoich takowe mowy?
54‘. Bo zgromadzenie obłudnika
j4- Cóż iest człowiek żeby miał niepłodne, y ogień pożrze domy tych,
Bydź niepokalanym, ażeby się uka którzy rádži hiorą dary.
zał sprawiedliwym narodzony z nie
35. Począł boleść y urodźił nie
wiasty?
prawość, á żywot iego goluie zdrady.
15. Oto między świętymi iego ża
den nie odmienny, y niebiosa nie są.
ROZDZIAŁ XVI.
ozy sté przed oczymá iego.
Job boleść swą wypowiada, d
16. Iáko daleko wiecéy obrzydły oznaymia , ‘
’ cierpi bez winy,
y niepożyteczny człowiek , który iá czitiąc sie bydź czystym od wśżćy
ko wodę piie nieprawość?
nieprawość?.
17. Okażęć, posłuchay mię, cóm
widźiał, toć powiem.
1. A odpęwiadaiąc Job .rzekł:
, 1
18. Mądrzy wyznawaią y nię taią
2. Słyszałem często rzeczy tako
oyców swych.
we: ćieszyćiele przykrzy iesteśćie
ig. Którym sámym dána iest zie wy wszyscy.
mia, á obcy nie przeszedł; przez nie.
3. A bedąż mieć koniec,, słowa
20. Po wszystkie dni niezhożnik wiatrowe? aboć co iest przykro ieślisię pyszni, á lat okrucieństwa iego, byś mówił?
nie iest pewna liczba. ’
4- Mogłem y ia podobné wam rze
21. Szum strachu ááwzdy w czy inówićg ále day Boże by była
uszách iego: á choć iestpokóy, on duszá wászjá miásto dusze moiéy:
aię zawsze zdrady obawia.
5. Cieszyłbym y ia was mowami,
22. Nie wierzy, áby się mógł wró- y kiwałbym głową moią nád wámi:
ćić Z ćiemnośći do światła, oglądaiąc
6. Łośilubych was ušty swéini,
się zewsząd ná miecz. ,
y ruszałbym wárgámi swémi iáko
23. Gdy sie ruszy ku nabyciu chle by folguiąą wam.
ba, wié iż nágotowan iest w ręce
7. Ale cóż mam czynić? Będęli
iego dźień ćiemnośći.
mówił, nieukoi się boleść moiá: á
2/p Straszyć go będźie frasunek, á ieśli będę milczał, nie odćydźie odeućisk obtoczy go wałem,ąako królá, mnie.
j
który się goluie ku bitwie.
8. A teraz sćisnęła mię boleść
25. Wyciągnął bowiém ná Bogá moiá, y w niwecz się obróćiły wszy
.rękę swoie,y zmocnil się náWszech tkié członki moie.
mocnego.
.
v g.x Marzenki moie świądczą prze26. Bieżał przeciwko niemu wy ćiwko mnię, á powstąwa fałsz mó
ciągnąwszy szyię,y tłustym karkiem wiący przećiw twarzy moiéy, sprze
uzbroił się.
,
ciwiając mj się.
' 27. Okryła tłnstość tw,arz iego, á
jo.. Zebrął ząpalczywość swą ná
z boków, iego sadło wisi.,
mię, á grożąc mł zgrzytał ná mi£
28. Mieszkał w miastach opuśćia- zębami swémi 1 nieprzyiaćiel móy
łyęh, y w doiniéch pustych, które strászliwéini oczymá patrzał ná
mię
się w mogiły obróciły.
29. Nie zhogaęj się, áni będźie
11. Otworzyli ną mię ustá swoié,
trwała mśiętność iego, áni puści w á wymaw iając bili twarz moię, náźiemie korzenia swego.
syćili się mak moich.
'.
po. Nie .wynidźie z ćiemnośći :
12. Zamknął mię Bóg 11 niepráá;5o

ze /ó

ića.o
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wégo, y wydał mię w ręceniezbożnych.
13. Ia on kiedyś bogaty, znagła
stárly jestem, uiął mię zá szyię ,
złamał mię, y postawił mię sobie
iáko zá cel.
14- Obtoczył mię włóczniami
swén|i, zranił biodra moie, nieprzepuśćił , y wytoczył ná ziemię
wnętrzności moie.
15.. Pośiókł mię rána ná ranę ,
rzucił się ná mię iáko obrzym.
16. ) Uszyłem wór ná skórę inoię,
y okryłem popiólem ćiało moie.
17. ( Oblicze moie spuchnęło od
płaczu , á powieki moie zaćmiły
się.
,, ■■
,
18., Tom ćierpiał bez nieprawo
ści reki moiéy, gdyżem miał czy
ste ku Bogu prośby.
ig. Ziemio, nie okryway krwie
moiéy, y niech w tobie nie náyduie
mieyscá, gdźieby się miało kryć wo
łanie moie.
20. Abowiém oto w niebie świa
dek móy, á wiáduk móy ná( wyso
kościach.
21. Wielomowni przyiaćiąle moi,
do Bogá kropi oko moie.
22. A Boże day ták był , sądzon
mąż ,B ogiein , iáko bywa sądzon
syn człowieczy z towarzyszem swo
im.
j
23. Bo oto krótkie látá miiáia, á
idę szćieżką, którą się nie wrócę.

ROZDZIAŁ XVII.
Powiada Job, ze ćierpliwie o cze
kale a. odpłaty Bozey, w boleśćidch,
ćidtd, we frasunku dusze.
12
3*567
1. Ducfi móy uinnieyszy się, dni
moie sie skrócą , á tylko rąi grób
zostáie.
2. Nie zgrzeszyłem, á wgjorzkośćiach mieszka oko moie.
3. Wybaw mię Pánie, y postaw
mię wedle śiebie, á czyiážkolwiek
ręka niech walczy przećiwko mnie.
4- Serce ich oddaliłeś od karno
ści , przetóż nie będą podwyższeni.
5. Łup obiecuie towárzyszóin, á
oczy synów iego ustaną.
6. Położył mię iáko ná przypo
wieść ludzką , y jestem ná! przy
kład przed nimi.
•
7. Zaćmiło się od rozgniewania
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oko moie, á członki moie iáko wniwecz obroćiły się.
8. Zdurnieią się sprawiedliwi nád
tym, á niewinny ná obłudnego po
wstanie.
g. Y będźie trzymał sprawiedli
wy drogę swoię , á czysty rekomá
przyczyni mocy.
10. Wy tedy wszyscy nawróćcie
się, y przydźćie , y nie naydę między
wámi żadnego mądrego.
11. Dni moie przeminęły, myśli
moie rozerwane są, trapiąc serce
moie :
12. Noc obróciły w dzień, á po
ćiemnośćiach zaś spodziewam się
światłości.
13. Ieśli czekać będę, piekło iest
domem moim , y w ćiemnośćiach
usłałem łóżko moie.
14. Rzekłem zgniłośći : oycem
moim iesteś: matką moią y siostrą
moią, robakóną.
15. Gdźież tedy teraz iest oczekawánié moie, á ćiórpliwość moię kto
obáczywa?
16. Do naglębszego piekła zstą
pią wszytkié rzeczy moie: cóż mnie
masz, że wżdy tám będę miał odpoczynienió ?

ROZDZIAŁ XVIII.
Bdldad karze Joba , ze niesłucha
tych, którzy iemu dobrze radzą, powiuddiąc, idko wiele złego ndgotowdno złym, zęby to postanowił, iz Job
dla grzechów iest skarany.

1. A odpowiádáiac Báldád Suchitczyk, rzókł:
2. A dokądże słowa miotać bę
dziecie? Wyrozmniyćie piérwéy, tóż
mówmy.
5. Czemu poczytani iesteśmy iáko
bydło, y staliśmy się smrodliwymi
przed wámi?
4. Który traćisz duszę swą w zápalczywośći twoiéy, áza dla ćiebie
będźie opuszczona źiemia, y prze
niosą się skály z mieyscá swego?
5. Aza światło niezbożnego niezágáánie, áni się będźie świećił płómień ognia iego ?
6. Światłość zaćmi się w przy
bytku iego, y świeca, która nád nim
iest, zagaśnie
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7. Sćiśnionó będą kroki śiły iego,
5. Ale wy wspinaćie się przećiá obali go ráda iego.
wko mnie, y slrofuiećie mię zelży8. Uwikła] bowiéin w śieći nogi wośćiami moimi.
swoie, á w okách iéy chodzi.
6. Wżdy teraz rozumieyćie, żeć
g. Toimana hędźie w sidle stopa mię Bóg nierównym sądem utrá
iego, y rozpali sie prágnienié prze pil, y biczami swémi opasał mię.
ćiw ieinu.
7. Oto wołać będę ćićrpiąc gwałt,
10. Skry la iest w ziemi łapica ie á żaden nie usłyszy: krzyczeć będę,
go, á sámolówká iego ná szćićżce. á niémász któby sądził.
11. Zew sząd go straszyć będą stra
8. Drogę moię ogrodźił, y przćyść
chy, y uwichláia nogi iego.
\ nie mogę, á ná szćićszce moiéy ćie
12. Niech się uinnieyszy od głodu mnośći położył.
moc iego, zmorzenie niech przypáo. Złupił mię z sławy moiéy , y
dnie ná kośći iego.
ział koronę z głowy moiéy.
13. Niechay pożrze piękność skó
10. Topsował mię zewsząd, y
ry iego, niech strawi ramiona iego ginę, á iáko wyrwanemu drzewu
pierworodna śmierć.
odiął nadźieię moię.
14. Niech wyrwana będźie z przy
11. Rozgniewała się ná mię za
bytku iego ufność iego, á niech po palczywość iego, y ták mię miał
nim depce iáko król zginienié.
iáko nieprzyiaćiela swego.
15. Niech mieszkaia w przybytku
12. Pospołu przyszli zbóycy iego,
iego towarzysze onégo który nie iest, y uczynili sobie drógę przez mię,
niech potrzęsą w przybytku iego y obiegli przybytek móy wkoło.
siarka.
13. Braćią moią oddalił odemnie,
16. Ze spodku korzenie iego niech á znáiomi moi iáko obcy odeszli
uschnie, á z wierzchu niech będźie odemnie.
potarte żniwo iego.
14 Opuśćili mię bliscy moi: á ći,
17. Pámiatká iego niechay zginie którzy inię znali, zapamiętali mię.
z źiemie, á imię iego niech nie bę
15. Komornicy domu mego, y
dźie wspominane po ulicach.
służebnice moie mieli mię iáko
18. Wypędźi go z światłośći do obce, y byłem w oczach ich iáko
ćiemnośći, y z świata go przenieśie. cudzy.
»p. Nie Hędźie naśienia iego áni
16. Wrołałem sługi mego , á nie
pokolenia w ludu iego, áni żadnego odpowiedźiał, usty własnćmi praszczątku w krainach iego.
szałem go.
20. Nade dniem iego zdumieią się
17. Tchem moim brzydźiła się
ostatni, á ná pierwsze przypádnie žoná moiá, y modliłem się, synom
strach,
żywota mego.
21. Té są tedy przybytki niezbož18. Gjupi též gardźili mną, á gdym
négo , y to mieysce tego, który nie od nich odszedł, uwłaczali mi
zna Bogá.
ig. Brzydzili się mną, niegdy porádnicy moi, y kogóm nabárziéy
ROZDZIAŁ XIX.
miłował, brzydził się mną.
20. Do skóry moiéy po strawio
Job larząc przyiaćiele z okrucień
stwu, okdzuie, ze niesprawiedliwie nym ćiele, przyschła kość moiá : á
był karan od fiordy nieco o zmar zostały tylko wargi około zębów
twychwstaniu powiada, ozndymuiąct moich.
21. Smiłuyćie sięnademna, smize będźie sąd powszechny.
łuyćie się nádemna, áby wżdy wy
1. A odpowiadaiąc Job, rzćkł.
przyiaćiele moi: boć mię ręka Táň2. Dokądże trapićie duszę moię , ska dotknęła..
y przecieraćie mię mówámi ?
22. Czemu mię przeszladuiećie
3. Oto dźieśięć kroć zawstydzaćie iáko Bóg , y naiadaćie się mięsa
mię, y nięwstydźićie się tłumiąc mego?
25. Któby mi to dał, áby nápisáinię.
4. Bo áczern niewiedźiał, zemną né były mowy moie? któby mi to
dał,żeby ie wyrysowano ná kśięgach?
będźie niewiadomość moiá.
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24- Rylcem želáznym , y ná bla
sze olowiánéy, abo dłótern wyryto
ná skále?
25. Wiém bowiém iž odkupićiel
jnóy żywię, á w dzień ostateczny
powstanę z źiemie:
26. Y zaś obleczon będę w skórę
moie, y w ciele moim oglądam Bo-»
gá mego.
27. Którego uyžrzéč mam ia isty,
y oczy moie ogladáia , á nie inny :
schowana iest tá nádzieiá moiá w
zanadrzu moim.
28. Czemuż tedy teraz mówićie:
Trzeszladuymy go, á korzeń słowa
naydźmy przećiwko niemu ?
29. Ućiekayćie tedy od oblicza
miecza , bo zemśćićićl nieprawości
iest miecz: á wiedźcie, że iest sad.
ROZDZIAŁ

XX.

Szczęśliwość ludzi złych krotka.
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13. Zfolguie iéy, y nie opuśći iéy,
y będźie ią taił w gardle swoim.
14. Chléb iego w żywoćie iego
obróći się w żółć źmiiową we
wnątrz.
15. Bogáctwá, któré pożarł, zwróći, á z brzucha iego Bóg ie wycią
gnie.
16. Głowę źmiiową ssáó będźie,
y zábiie go iezyk iászczorcy.
17. (Niech nie ogląda źrzódeł rze
ki, stru mieni ów miodu y másla).
18. Będźie karan zá wszytko co
działał, a przećię nie zniszczeie: we
dług mnóstwa wynálasków swoich
ták též cierpieć będźie.
ig. Bo łamiąc obnażył ubogie:
dóm wydarł, á nie budował go.
20. Ani się nasyćił brzuch iego :
á gdy będźie miał czego żądał, otrzy
mać nie będźie mógł.
21. Nie zostało z iedła iego, y prze
to nic nie zostanie z dobr iego.
22. Ggy się nasyći, śćiśnion be
dźie, będźie sie poćił, y wszelaka
boleść przypádnie nań.
25. Boday się natkal brzuch iego,
áby nań wypuścił gniéw zápálczywośći swey , y dżdżył nań woynę
swoie.
24. Będźie uciekał przed bronią
żelazną , á wpadnie ná łuk miedźiany.
25. "Wyćiągniony y wychodzący
z poszew swoich , abłyskaiący się
w gorzkośći swoiéy: póydą y prziydą nań straszliwi.
26. Wszytkié ćiemnośći skryté są
w táynikách iego : pożrze go ogień,
którego niepodniecaią, będźie trapion zostawiony w przybytku swo
im.
27. Odkryią niebiosá nieprawo
ści iego, á źiemia powstanie prze
ćiw iemu.
28. Odkryty będzie wynik domu
iego, śćiągniony bedźie w dźień za
pal czywośći Božéy.
29. Tenći iest < ział człowieka
niezbožnégo od Bogá, y dźiedźiclwo
słów iego od Taná.

1. Y odpowiádáiac Sopbár Náhámátézyk rzékl :
2. Dla tego myśli moie rozliczne
następuią iedná zá drugą, á myśl
się rozrywa.
3. Náuki,która mię strofuiesz, słu
chać będę, á duch wyrozumienia
mego oapowie mi.
4- To wiem od początku , odtąd
iáko osádzon iest człowiek ná źiemi.
5. Ze chwała niezbożńych krótka
iest, á wesele obłudnika iáko mgnie
nie oká.
6. Ieśli wstąpi áž do niehá pychá
iego , á głowa iego tykać się będźie
obłoków :
7. Iáko gnóy ná końcu zginie, á
którzy nań patrzyli, rzeką: Gdzież
iest?
8. Iáko sen odlatáiacy ználezion
nie będźie, przeminie iáko widze
nie nocne.
9. Oko któré go widziało, nie uy
źrzy: áni nań więcey patrzyć bę
dźie mieysce iego.
10. Synowie iego będą stárói ubó
stwem, á řece iego oddádza mu bolesć iego.
11. Kośći iego będą napełnione
ROZDZIAŁ XXI.
występków młodośći iego, y z nim
w prochu spać będą.
12. Bo gdy słodka będźie złość w
Job uprośiwszy pomilczenie, douśćióch iego , skryie ią pod iezyk chodii przyczyny, czemu grzesznicy
swóy.
przez wszytek żywot swoyt nd wszem
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pofortuníeni bywałą , nd koniec od
powiada, ze ie Pan Bóg nd dźień za
tracenia chowa, d tym zbiła faleszną pociech e przyiaćioł swoich.
1. A odpowiádáiac Job rzeki :
2. Słuchayćie proszę mów moich,
ft czyńćie pokutę.
5. Znoście mię, á ja mówić bę
dę, á po moich słowach, będźieli
się zdało, śmióyćie się.
4- lzali przeciwko człowiekowi
iest gadánié moie, abych się słu
sznie smućić niemiał?
5. Patrzcie ná mię, y zdumićyćie
się, á włóżćie palec ná ušlá wászé:
6. Y ia gdy wspóinnie lękam się,
Á wstrząsa drżenie ciało moie,
7. Frzeczże tedy niepobożni ży
wią, podniesieni są , y zmocnieni
bogáctwy ?
8. Nasienie ich trwa przed nimi,
bliskich gromada y wnuków przed
ich oczymá.
g. Domy ich przespieczné sa y
spokoyné, y niemász rózgi Bożey
nád nimi.
10. Krowá ich poczęła, á nie
poroniła : iálowicá się oćieliła,á pło
du swego nie stradálá.
11. Wychodzą dziatki ich iáko
trzódy, á maluczkie ich igraiąc skacza.<
12. Trzymaią bęben yarfę, y we
selą się, przy głosie muzyki.
13. Prowadzą w dohrách dni swo
ie , á we mgnieniu oká do piekła
zstępuią.
>4- Którzy mówili Bogu : Idź
precz od nas , y wiadomośći dróg
twoich nie chcemy.
15. Któż iest Wszechmogący, żebyśmy mu służyli ? á co nam po
może choćbyśfńy się mu modlili ?
16. Wszakże iż nie są w ręce ich
dobrá ich, rádá niezbożnych niechay będzie daleko odemnie.
17. Ilekroć świeca niezbożników
zgaśnie^ y przy l/ie ná nié powódź,
y rozdźieli boleści zapalczywośći
swoiéy.
18. Będą iáko plewy przed wia
trem, y iáko pérz, który wicher ro
zwiewa.
ig. Zachowa synóm iego boleść
oycowską : á gdy odda , tedy pozna.
20. Uyźrzą oczy iego zábióié swé,

á z zapalczywośći Wszechmogacégo pić będźie.
21. Bo co do niego należy o do
mie iego po nim? choćby' liczba
mieśiąców iego była ná poły ukró
cona ?
22. Aza Bogá będźie kto uczył
rozumu , który wysokie sądzi ?
23. Ten umiera duży y zdrowy,
bogaty y szczęśliwy.
24. Wnętrzność) iego są pełne sá
dla , á kości iego napiły się szpiku.
25. A drugi umiera w gorzkośći
dusze bez żadnóy maięlnośći
26. A przedśię pospołu w pro
chu spać będą, á robacy okryią ie.
27. Záisté wiém myśli wászé, y
wyroki niepráw.é przeciwko mnie.
28. Bo mówicie : Gdzie iest dom
książęcy? á gdzie przybytki niezboż
nych ludźi?
ř
2g. Zopytayćie kokóżkolwiek z
podróżnych , á doznacie , że on też
to rozumie. , ,
30. Iż ná dźień zatracenia cho
wają złego, á nadzień zapalczy
wośći wiedźion będźie.
31. Któż będźie strofował przed
nim drogę iego? á co czynił, kto
mu odda ?
,
32. On do grobów wiedźión bę
dźie, á w gromadzie umarłych czué
będźie.
53. Słodki był piaskowi Kocytu ,
á zá sobą wszelkiego człowieka
pociągnie , á przed sobą niezliczo
ne.
54. Iakóż tedy ći es życie mię pró
żno , gdyż wászá odpowiedź poka
zała się bydź przećiwna prawdźie.

ROZDZIAŁ XXII.
Karze Joba Ełiphas , zęby czynił
gwałty ubogim, y był niemiłosier
nym , a ze Pan Bóg kdiącemu złośći sivých, wiele dobrego ddiey obiecuie.

1. A odpowiádáiac Eliphás Themánitczyk , rzekł :
2. lzali człowiek może bydź przyrównan Bogu, jchoćby był nauki
doskonałey?
3. Co zá pożytek Bogu ieśli spráwiedliwym będźiesz ? ábo co mu
dáiesz ieśli będźie niepokalana drógá twoiá ?
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24. Da zá źiemie krzemień, á zá
4- Azaboiac sie strofować ćie bę
krzemień strumienie złote.
dźie, y prziydiie z tobą ná sąd?
5. A nie dla złośći twoiéy wiel25. Y będźie Wszechmogący prze
kiéy , y nieskończonych nieprawo ćiwko nieprzyiaćiołóm twoim , y
srébrá nagromadza tobie.
ści twoich?
26. Tedy w Wszechmocnym ro6. Wźiałeś bowiem zastawę bráćiey twóy bez przyczyny, á nágié skoszámi opływać będźiesz y poódźierałeś z odzienia.
dnieśiesz ku Bogu oblicze twoie.
7. INie podałeś wody sprácowáné27. Będźiesz go prosił , y wysłu
mu, á głodnemu odeymowałeś chléb. cha ćię, y śluby twoie oddasz.
8. W mocy ramienia twego dźier28. Postanowisz rzecz, y stanie
żałeś źiemię , á mocnieyszym bę się tobie , á po drógách twoich bę
dźie świećić światłość.
dąc otrzymowałeś ią.
2Q. Bo kto się poniży, będźie w
g. Wdowy puśćiłeś próżne, á ra
sławie: á kto spuści oczy, ten zba
miona sierot podrzuzgotałeś.
10. Przełóż ogąrniony iesteś śidła- wi on będ źic.
3o. Niewinny zháwion będźie, á
mi , y trwoży ćię strach nagły.
11. Y mniemałeś, żeś nie.miał zbáwion będźie w czystośći rąk
oględać .ćieinnośći , áni ućiśnion swoich.
bjdź gwałtem wód wzbierających.
ROZDZIAŁ XXIII.
12. Aza niemyślisz, iż Bóg wyżs-zy ięsL niż niebo, y nád wierzch
gwiazd wywyższa się ?
Omaw/a sie Job, ze nie prawie iest
- 15. Y mówisz A coż Bóg wie? łraran od Bogd , ponieważ, od iego
y iákoby przez mgłę sądzi.
dróg nieodstfpował.
14. Obłoki táynikicm iego, áni
się rzeezam naszym przypatruję, á
1. A odpowriádáiac Job rzekł:
około zawias niebieskich przecho
2. Teraz tćż w gorzkośći iest mo
wa moiá, y ręka karania mego
dzi się.
( 15. Izali szćićżki wieków chcesz ociężała nád wzdychanie moie.
strzćdz, którą- deptali mężowie zło
5. Kloby mi dał, abych poznał y
nalazł go y przyszedł áž do stolice
śći wi?
16. Którzy są zniesieni przed iego ?
savým czasem, á rzéká grunty ich
4- Przełożę przed nim sad, á ustá
moie napełnię láiániem.
wywroćiła.
5. Abych się dowiedźiał słów,
17. Którzy mówili Bogu: Idź
precz od nas: á iákoby nie mógł nic klóréby mi odpowiedźiał y wyrozu
uczynić Wszechmogący , ważyli miał, co mi będźie mówił.
6. Niechcę, áby się zemną spierał
go:
,
18. Gdyż on był napełnił domy wielką mocą, áni żeby mię przy
ich dobrami: których zdánié daleko tłoczył ćiężkośćią wielkości swéy.
7. Niech przełoży sprawiedliwość
niech bedźie odemnie.
rzeciwko mnie, á sad móy niech
ig. Uyźrzą sprawiedliwi, y we
óydźie do zwyćięstwa.
selić się będą, á niewinny będźie
8. Toydęli ná wschód słońca, nie
iin urągał.
20. Aza niepodćiętć iest podnie- widać go : ieśli ná zachód, nie zro
śienić ich , á ostatki ich ogień po zumiem go.
g. Ieśli w lewo, cóż uczynię? nie
żarł ?
21. Zezwól mu tedy y mićy po- uchwycę go: ieśli się obroce w
kóy, á przez to będźiesz miał poży prawo, nie uyźrzę go.
10. A on lepak wić dróge moię ,
tki nalepszć.
22. Prziymi z ust iego zakón , á y doświadczył mię iáko złota, któ
re przez ogień przechodzi.
połóż mowy iego w sercu twoim.
20. Ieśli sięnćwróćisz do Wszech
11. Zá szladem iego szła nogá
mocnego , zbudowan będźiesz, y moiá , strzegłem drógi iego, y nie
oddalisz nieprawość od przybytku zstępowałem z niéy.
12. Od. przykazánia ust iego ni®
tyvego. x
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odstępowałem, á w zánádrzu moim
skryłem słowa ust iego.
13. Sam on bowiém iest, áżaden
nie może odwróćić myśli iego: á du
sza iego czegokolwiek chéiálá , to
czynił.
14- Gdy wypełni nádemna wolą
swoię y wiele innych rzeczy tako
wych ina pogotowiu.
15. Y dla tegóm zatrwożon iest
od oblicza iego , á patrząc nań iestem zięty boiážnią.
16. Bóg zmiękczył serce moie , á
Wszechmogący zatrwożył mną.
17. Bóm nie zginał dla nadcho
dzących ćiemnośći, áni zákryt mrok
oblicza mego.

ROZDZIAŁ XXIV.
Job wypisuie inych ludzi niepra
wości, prze któré będą zatraceni,
przeklęctico cudzołożnika.

1. Od Wszechmocnego nie są za
kryté czasy: á którzy go znaią, nie
wiedzą dni iego.
2. ledniygránice przenieśli, roze
hráli trzódy y paśli ie.
5. Osia sierót zagnali, y wźięli w
zastawie wolu wdowy.
4- Wywróćili drogę ubogich, y
ućisneli społem ćichó źiemie.
5. Drudzy iáko dzicy osłowie ná
puszczy wychodzą ná dźieło swoie:
czuiąc ná łup, gotuią chleb dźiećiam.
6. Rola nie swoię požynáia: á
winnicę tego, którego gwałtem ućisneli, obiéráia.
7.
Ludźie nágie wypuszczaią ,
•wziąwszy szaty, którzy nie máia
odzieży ná źimnie :
8. Których dżdże górné poléwáia:
á niémáiac okrycia oblápiáia ka
mienie.
9. Gwałt uczynili odźieraiąc śieroty, á ubogie pospólstwo złupili.
10. Nagim y bez odzienia chodzą
cym, y łaknącym wźięli kłosy.
11. Między kopami ich południowáli, którzy wytłoczywszy prasy
pragną.
12. Męże z miast do płaczu przy
wiedli, y dusza zranionych krzy
czała, á Bóg nie puśći bez kara
nia.
13.

Oni byli przećiwni świńtło-

śći , nie wiedźieli drogiéy, áni się
wróćili szćióżkami iéy.
14- Co narániéy wstawa mężobóycá, zábiia nędznego y ubogie
go : á w nocy będźie iako złodźiey.
15. Oko cudzołożnika streże ćie
mnośći , mówiąc: Nie uyźrzy mię
oko : y zakryie oblicze swoie.
16. Podkopywa w ćiemnośći do
my, iako się byli zá dniá zmówili,
y nie znali światła.
17. Ieśli się prędko pokaże zorza,
máia i a zá cień śmierći : y tak vr
ćiemnośći iáko w iasnośći chodzą.
18. Lekczeyszy iest niż wierzch
wody: niech będźie przeklęta część
iego ná źiemi, y niech nie chodźi
po dródze winnic.
19. Niech przóydźie do wielkiego
gorącś z wód śnieżnych , á grzech
iego aż do piekła.
20. Niech go zapamięta miłośierdźie : słodkość iego robacy : niech
nie będźie wspominaniu, ále niech
skruszon będźie iáko drzewo nieuży teczné.
21. Abowiém spasł niepłodną,
która nie rodźi, á wdowie dobrze
nie czynił.
22. Sćiągnął mocné w mocy swo
iéy i á gdy wstanie, ńie będźie wie
rzył żywotowi swému.
23. Dał mu Bóg mieysce do po
kuty, á on go źle używa ná pychę:
á oczy iego są ná drogách iego.
24 Podnieśieni są ná chwilę , á
nie ostoią się, y poniżeni lięda iáko
wszytkié rzeczy, y będą zniesieni1,
á iáko wierzchy kłosow stąrći będą.
25. Co ieśliż tak nie iest, któż
może ná mię dowieźdź, żebym skła
mał, y położyć przed Bogiem slowá
moie.

ROZDZIAŁ XXV.

•

Wywodzi Bdlddd, ze nie iest ża
den czysty przed oblicznośćią Bożą.
1. A odpowiádáiac Bald ad Suchytczyk, rzekł:
2. Moc y strach u onégo iest,
który czyni zgodę ná wysokośćiach
swoich.
3. Izali iest liczba żolnierzów ie
go? y nád kim nie wzmdźie świa
tło iego ?
4-

Izali

uspráwiedliwion

bjdź
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moie człowiek przyrównany Bogu ,
ábo się czystym okazać urodzony z
Job przedsię powieda się bydź , y
niewiasty ?
5. Oto y kśiężyc nie świćći, y twierdzi sprawiedliwym, y odstąpić
gwiazdy nie są czyste przed oczyma tego nigdy niechce, d idko grzesznicy
będą káráni od Bogd.
iego.
6 Iáko daleko więcćy człowiek,
1. Przydał tćż Job, wziąwszy
zgniłość, y syn człowieczy robak ?
przypowieść swą y rzćkł:
2. Z}wie Bóg, który odiął sąd
ROZDZIAŁ XXVI.
móy,y Wszechmocny,który do gorzJob powiada , ze Bóg nie potrze kośći przywiódł duszę moię.
5. Ze póki stáie tchu we mnie,
bnie źadnćy pomocy od człowieka, d
y
duchá Bożego w nozdrzach mo
ukdzuie nieogarnioną moc iego, z
ich,
skutków d spraw iego.
4. Nie będą mówić ustá moie nie
prawość, áni iezjk móy będźie roz
1. A odpowiadając Job , rzćkł:
myślał kłamstwo.
2. Czyimżeśćie pomocnikiem ? á5. Nie day tego Boże, ábych was
za nie słabego? y podpierasz ramię miał zá sprawiedliwe, aż ustanę,
tego, który nie iest mocny?
nie odstąpię od niewinnośći mo
3. Komuś dał rade? podobno onć- iéy.
mu, który nie ina mądrości, á ro6. Usprawiedliwienia mego, któstropność swą okazałeś wielką.
rćgom sie iął trzymać , nie puszczę
4- lakoś chćiał uczyć? áza nie się: bo mię niewinuie serce moie
onego, który uczynił tchnienie?
we wszytkim żywoćie moim.
7. Nieprzyjaciel móy niech bę
5. Oto obrzymowie wzdycbaią
pod wodami, y ći którzy mieszkają dźie iáko niezbożnik: á sprzećiwnik
móy, iako złośnik.
z nimi.
8. Co bowiem zá nádzieiá iest
6. Nagie iest piekło przed nim ,
y niémász žadnéy nakrywki u za obłudnika ieśli łakomie wydziera, á
Bóg nie wybawia dusze iego?
tracenia.
g. Izali Bóg usłyszy wołanie iego,
7. Który rozśćiąga północny kray
ná próżnym mieyscu, y zawiesza gdy nań prziydźie ućisk?
10. Abo się będźie mógł w Wszech
źiemię ná niczym.
mocnym
kochać, y wzywać Bo
8. Który zawięzuie wody w obło
gá
ná
káždy
czás?
kach swoich, áby záraz nie wypadły
11. Nauczę was przez rękę Bożą,
ná doł.
g. Który trzyma twarz stolice co ma Wszechmocny, y niezataię?
12. Oto wy wszyscy wiecie, á
swéy, á rozśćiąga nád nią mgłę
czemuż
bez przyczyny mówicie
swoię.
10. Obtoczył gránice wodam , aż próżne rzeczy?
13. Tá iest część człowieka niesię skończą światło y ciemności.
zbożnćgo u Bogá , y dźiedźictwo
11. Slupy niebieskie trzęsą się, y gwałtówników, które od Wszech
łekaia
siee ná kinienić iego.
<
c
0
mocnego wezmą.
12. Mocą iego nagle się morzá
14- Ieśli się rozmnożą synowie
zebrały, á rostropność iego poraziła iego, pod mieczem będą , á wnu
hardego.
kowie iego nienáiedza się chleba.
13. Duch iego przystroił niebio
15. Którzy zostaną z niego, będą
sa, á zá sprawą ręki iego wywie- pogrzebieni w zatraceniu, á wdowy
dźion iest wąż zawiły.
iego płakać nie będą.
,
16. Choćby nanosił srébrá iáko
14- Oto, to poczęśći mówiło się
z dróg iego: á gdyżeśmy ledwie ma źiemie, y szat nasprawował iáko
łą kroplę mowy iego słyszeli, któż błota:
17. Nasprawuieć w prawdźie,ale
będźie mógł patrzyć ná grób wiel
kości iego?
sprawiedliwy obłóczyć się w nie
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będźie: á niewinny srebro dźielić
12. A mądrość gdźie bywa nálezioná, y któré iest mieysce rozumu?
będźie.
18. Zbudował dóm swóy iáko
15. Niewié człowiek ceny iéy, áni
mól, y iáko stróż kuczkę uczynił.
bywa naleźiona w źiemi roskosznie
ig. Bogaty gdy zaśnie, nic z so żyiących. '•
ba nie weźmie: otworzy oczy swé ,
i4- Otchłań mówi: Niemász iéy
we mnie: á morze powiada: Niéá nic nie naydźie.
20. Uymie go niedostatek iáko mász iéy zemná.
15. Nie dadzą złota szczérégo zá
woda, w nocy przy pád nie nań bu
nię, áni odważą srébrá zá odmianę
rza.
21. Pochwyći go wiatr parzący y iéy.
znieśie, y iáko wicher porwie go z
16. Nie będźie porównana z námieyscá sweso.
krapiánémi fárbámi lndiyskimi, áni
22. Y spuśći nań ', y nie przepu z kamieniem sárdonychem nadrości: z ręki iego ućiekaiąc uciekać ższym, ábo z sáphirem.
17. Nie zrówna z nia złoto áni
będźie.
2-5. Sćiśnie nád nim ręce swoie, kryształ , áni będą zamienione zá
y będźie kszykał nád nim, patrząc nię naczynia zloté.
ná mieysce iego.
18. Wysokie y wyniosłe rzeczy
nie będą spomienioné ku przyró
ROZDZIAŁ XXVIII.
wnaniu iéy: ále wyciągana bywa
Job okdzuie, ze mądrość y z po mądrość z skrylośći.
ig. Nie zrówna z nia Topázius z
czątku, , y z dostoynośći przednieyAethyopiiéy,
áni iév przyrownáia
sza, d zacnieysza iest niz zloto, d
do
naczystszéy
fárby.
nd czym mądrość należy.
20. Zkądże ledy mądrość pocho
1. Ma srebro początki żył swoich: dzi, y któré iest mieysce rozumu?
y złoto ma mieysce , gdzie ie spu
21. Skryta iest cd oczu wszyszczają.
tkich żywiących, ptacy.téz niebie
2. Żelazo z źiemie hiorą: á ka scy nie wiedzą o niéy.
mień od gorącośći rospuszczony w
22. Zatracenie y śmierć rzékly:
miedź się obraca.
Uszymá nászémi słyszeliśmy sławę
5. Zamierzył czas ćiemnośćiam ,
iéy.
y koniec wszech rzeczy on upátru2Ó. Bóg rozumie drogę iéy, y on
ie, kamień też mroku, y cień śmier wié mieysce iéy.
24. On bowiem widzi kráie świa
ci.
<
_
•
4- Rozdziela strumień od ludu piel—
ta: y ná wszytko, co iest pod nie
grzymuiącego , tych których zapo bem , patrzy.
mniała noga niedostatecznego czło
25. Który uczynił wiatrom wa
wieka, y bezdróżnych.
gę, y wody zawieśił pod miarą.
5. Ziemiá, z któréy się rodźiłchléb
26. Gdy stanowił dżdżom práwá,
ná swym mieyscu, od ognia pod- y drógę nawałnośćiam szumią
wrócona iest.
cym.
6. Mieysce sáphiru kamienie iego,
27. Tedy ią widźiał y opowiedźiał,
á brély iego złoto.
y nagotował y wyszlądował.
7. Szćićżki ptak nie widźiał, áni
28. Y rzekł człowiekowi : Oto
ná nie poyźrzało oko sempowé.
boiaźń Tańska , tá iest mądrość: á
8. Nie deptali iéy synowie kra wiórować się złego, rozum.
marscy, áni przeszła po niéy lwica.
g. Ná krzemień ściągnął rękę
ROZDZIAŁ XXIX.
swoie, wywróćił z korzenia góry.
Przywodzi sobie nd pamięć Job
10. W skálách wykuwał strumie
lata pierwsze swoie , d idho w nich
nie, y wszelką rzecz drogą widzia
będąc był sprawiedliwym , y miłoło oko iego.
śiernym.
11. Głębokości też rzék wybadał,
y rzeczy táiemné ná światłość wy
1. Przydał též .Tob biorąc przypo
wiódł.
wieść swą, y rzekł:
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2. Ktoby mi to dał , abych był
22. Nie śmieli nic przydawać do
wedle dawnych mieśiąców, wedle słów moich, y ná nie kropiła wy
dni, których mię Bóg strzegł?
mowa moiá.
3. Gdy świóćiła áwiécá iego nád
23. Oczekawáli mię iáko deszczu,
głowa moią, áprzy świetle iego cho á ustá swé otwarzáli iáko ná deszcz
dziłem w ćiemnośći?
pozdny.
4- lakom był zá dni młodośći mo
24. Jeślim kiedy się uśmiechał do
iéy, gdy potáiemnie Bóg był w przy nich, nie wierzyli, á światłość twa
bytku moim?
rzy moiéy nie padała ná źiemie.
5. Gdy Wszechmocny był ze mną,
25. # Jeślim chćiał iść do nich , śiaá około jnnie dźieći moie?
dałem pierwszy: á chocem śiedźiał
6. Gdym umywał nogi moie ma iáko król w około stoiącym w woy
słem , á skála wylewała mi źrzódła sku , byłem przećię pocieszycielem
oliwy?
smutni ch.
7. Gdym wychodźił do bramy
mieysckióy, á ná ulicy gotowano mi
ROZDZIAŁ XXX.
stolicę?
Oznaymuie Job , co za ćieszkośći
8. Widzieli mię młodzieńcy y cierpiał w sivým nieszczęściu, y letkie
kryli się: á starcy powstawszy sta
przykrości mieivat od złych ludzi.
li.

9. Kśiążęta przestawali mówić ,
y kładły palec ná ustá swoie.
10. Przełożeni glos swóy hamo
wali, á ięzyk ich przylegał do ich
podniebienia.
11. Ucho słuchające błogosławiło
mię, á oko widzące świadectwo mi
dawało.
12. Przeto żem wybawiał ubo
giego krzyczącego, y sierotę, która
nie miała pomocnika.
13. Błogosławieństwo tego, który
miał zginąć, ná mię przychodziło, á
serce wdowy ćieszyłein.
14- Obłóczyłem się w sprawie
dliwość: y przyodźie wałem się iáko
szatą y koroną, sadem moim.
15 Byłem okiem ślepemu, á no
gą chromému.
16. Byłem oycem ubogich : á
spráwy, któréyem nie wiedział, pil—
niem się wywindował.
17. Kruszyłem szczeki przewrotniká, á z zębów iego wydzierałem
korzyść.
18. Y mówiłem : W gniazdku
moim umrę, á iáko pálmá rozmno
żę dni.
,
19. Korzeń móy otwórzon iest
podle wody, á rosa będźie trwać w
żęćiu moim.
20. Sława inoiá zawżdy się odna
wiać będźie, á luk móy w ręce mo
iéy będźie się poprawiał.
21. Którzy mnie słuchali, czekali
wyroku, á pilnie słuchaiąc milcze
li ná rudę moie.

1. A teraz śmieią się ze mnie
młodszy w lećióch , których oyców
nie rozumiałem godnych kłaśdź ze
psy trzódy móiéy.
2. Których moc rąk u mnie zá
nic nie bylá, y zdáli się samego ży
wota bydź niegodni.
3. Od niedostatku y od głodu nie
płodni , którzy gryźli ná puszczy,za
brudzeni od nędze v mizeriiéy.
4. Y iadáli chwast, y skór) drzew,
y korzenie Jałowcowe było ich po
karmem.
5. Którzy ná dolinách to pory
wając , gdy co naleźli, do niego z
wołaniem bieżeli.
6. W pustych łożach potoków
mieszkali, y wr iámácli ziemnych,
álbo ná drzastwie.
7. Którzy między takowymi sie
weselili , y pod cierniem bydź za
roskosz sobie mieli.
8. Synowie głupich y podłych, y
ná źiemi zgoła się nieukazuiący.
9. Teraz obróciłem się w piosnkę
ich, y stałem się im przypowieśćią.
10. Brzydzą się mną, á dálek©
odemnie uciekają, y nie wstydzą
się plwać ná oblicze moie.
11. Sáydak bowiem swóy otwo
rzył, y utrapił mię, y włożył wędźidło w ustá moie.
12. Fo práwéy stronie wschodu
powstały wnet nędze moie : podwróćili nogi moie, y ścisnęli iáko
wálini széiéžkámi swémi.

56o

KSIĘGI JOB.

15. Rozkopali drogi moie, zasa
dzki ná mię czynili y przemogli, á
nie był, ktoby dał pomoc.
14- Iákoby przebiwszy mur , y
otworzywszy drzwi przypadli ná
mię , y stoczyli się ná nędze moie.
15. Wniwecz iestem obrócony:
odiąłeś iáko wiátr pożądanie moie:
y iáko obłok przeminęło zdrowie
moie.
16. A teraz we mnie samym Wie
dnie duszá moiá, y opanowały inię
dni utrapienia.
17. W nocy wiercą boleści kość
moię: á ći, którzy mię iedzą, nie
śpią.
18. Od mnóstwa ich káži się
odźienie moie, y iáko oboyczykicm
szaty opasali mię.
19. Iestem przyrownan błotu, y
stałem się podobnym perzowi, y
popiołowi.
20. Wołam do ćiebie, á niewysłuchawasz mię: stoię, á nie pa
trzysz ná mię.
21. Odmieniłeś mi się w okrutne
go, á w twardości ręki twoiéy sprzećiwiasz mi się.
22. Podniosłeś mię, y iáko ná
■wietrze postawiwszy, uderzyłeś mię
duże o źiemię.
20. WTiém, że mię podasz śmierći,
gdzie iest postanowiony dóm wszelkiému żywiącemu.
24. Wszakóż nie ku winiszczeniu
ich ściągasz rękę twoię: á ieśli u pá
dná, sam zbawisz.
25. Płakałem kiedyś nád onym,
który był utrapiony, y użaliła się
duszá moiá ubogiego.
26. Czekałem dobrá, á przyszło
ná mię złe: czekałem światłość!, y
■wypádly ciemność!.
27. Wnętrzności moie wezwrzáły bez żadnego odpoczynku , ubieżaly mię dni utrapienia.
28. Chodziłem żałosny bez zapdlczywośći, powstawszy w gromddźie wołałem.
29. Byłem bratem smoków, y to
warzyszem strusów.
5o. Sczerniała skórá moiá ná
mnie, y kośći moie wyschły od upa
lenia.
31, Arfá moiá obróciła się w ża
łobę , y orgány moie w głos plączą
cych.

ROZDZIAŁ

XXXI.

Okazując Job swą niewinność, Bo
gd świadkiem wzywa, ze sie zdwldy
dobrego dźierzał, złego chronił.
1. Uczyniłem przymierze z oczy
ma swémi, abych áni pomyślał
o pannie.
2. Bo coby zá część we mnie
miał Bóg z wierzchu , á dźiedźictwo
Wszechmocny z wysokośći?
3. Azaż nie iest zátrácenié zło
śnikowi, á oddalenie czyniącym nie
sprawiedliwość?
4. Azaż 011 nie upátruie dróg mo
ich , y nie liczy wszytkich kroków
moich ?
5. Ieśliżem chodził w márnośći, y kwápilá się na zdradę noga
moiá:
6. Niech mię zważy ná wadze
spráwiedliwy, y niechay Bóg pozna
prostotę moię.
7. Ieśliż krok móy ustąpił z drógi, y ieśli zá oczymá inémi chodzi
ło serce moie , y ieśli do rąk moich
przylnęła zmázá.
8. Niechay śieię, á inszy niechay
ie: á naród móy niech będźie wy
korzeniony.
9. Ieśli iest zwiedźione serce mo
ie dla niewiasty, y ieślim był ná
zdrńdźie u drzwi przyjaciela mego.
10. Niech hędźie žóná moiá nie
rządnicą innego , y niech się inni
nád nią schylaią.
11. Abowiém to iest wielki grzech,
y nieprawość nawiększa.
12. lest ogień aż do zguby pożeráiacy, y wszytkié rodzáie wykorze
nia! ący.
15. Ieślim zbraniał sie dać sadzić
z sługą moim ábo z służebnicą ,
gdy się práwowáli zemná.
14- Bo cobym czynił, gdy Bóg ná
sąd powstanie? á gdy spyta, co mu
odpowiem?
15. Azaż nie w żywoćie uczynił
mię który y onégo sprawił, y utwo
rzył mię w żywoćie ieden?
16. Ieślim odmówił ubogim -cze
go chćieli, y oczom wdowinyin ka
załem czekać:
17. Ieślim iadał sztukę moię sam,
á nie iadła sierota z niéy:
18. (Bo od dźiećiństwa mego ro-
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sio zę mną użalenie : y z żywota
mátki moiéy wyszło ze mną).
ig. Ieślim gardźił ginącym prze
to ze nie miał suknie, y ubogim bez
odzienia :
20. Ieśli mi nie błogosławiły bo
ki iego, y od wełny owiec moich
zagrzał się.
21. Ieślim podniósł ná śiórotę rę
kę moię, choćiam widźiał źem był
wyższym w bramie.
22. Wiech odpádnie ramię moie
od stawu swego, á ręka moiá niech
się połamie z kośćiami swemi.
23. Zawsze bowiem iáko wałów
nadętych nademną bałem się Bogá,
y niemógłem znośić ćiężaru iego.
24- Ieślim rozumiał złoto bydź
śiłą moią : á szczeremu złotu rzékłem : ufanie moie.
25. Ieślim się kochał dla wiela
bogactw moich, á że bárzo wiele
nalazła ręka moiá.
26. Ieślim widźiał słońce gdy się
świećiło, y kśiężyc iásno idący :
27. Y radowało się w táiemnośći serce moie , y całowałem rękę
moię u sty mé mi:
28. Co iest nieprawość nawiększa,
y záprzenié przećiw Bogu na wyż
szemu.
29. Ieślim się radował z upadku
tego, który mię nienawidźiał, y we
seliłem się , że go nieszczęśćie po
tkało.
30. Bom nie wydawał ku grze
szeniu gardła mego , abym żądał
przeklinaiąc duszę iego.
5i. Ieśli nie mówili mężowie
przybytku mego : kto by dał z mię
sa iego, abyśmy się nasyćili ?
32. Trzed domem nie stał przychodźień, drzwi moie podróżnemu
otworzone były.
33. Ieślim zakrywał grzéch móy
iáko człowiek , y kryłem w zana
drzu moim nieprawość moię.
34- Ieślim się ulękł zgráie wiel
kiéy: y ustrászylá mię wzgárdá
bliskich: á nie rádszym milczał,
ánim wychodźił ze drzwi.
35. Ktoby mi dał słuchacza, áby
żądzą moię słyszał Wszechmogący:
á kśięgi napisał ten który sądźi ?
36. Abych ie nośił ná ramieniu
swoim , á włożył ie ná się iáko
wieniec.
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3?. Ná każdym kroku moim będę
ie czytał, y iáko kśiążęćiu będę ie
ofiarował.
38., Ieśli przeciwko mnie źiemia
moiá woła , á z nią zagony iéy pła
czą.
3g. Ieślim owoce iéy iadł bez pie
niędzy, y trapiłem duszę oraczów
iéy.
4o. Miásto pszenice niech mi się
rodźi oset, á miásto jęczmienia cier
nie.

ROZDZIAŁ XXXII.
Gdy trzey przyiaćiele Jobowi odpowiedać wiecey niechćieli, powstał
młodzieniec Eliu, y strofuie starce
z niemądrośći, d sam sie swą chlu
bi.
1. Y zaniechali ći trzey mężowie
odpowiadać Jobowi , że się sobie
zdał bydź sprawiedliwym.
2. Y obruszył się y rozgniewał
się bárzo Eliu syn Báráchel Buzytczyk, z rodu Rám : á rozgnie
wał się náJobá, przeto że się spra
wiedliwym bydź powiadał przed
Bogiem.
5. A ná przyiaćioły iego rozgnie
wał się dla tego, że nie naleźli słusznéy odpowiedźi , ále tylko potę
piali Joba.
4. A ták Eliu oczekawał Joba
mówiącego , przeto iż starszy byli,
którzy mówili.
5. A gdy obaczył, że trzey odpowiedźieć niemogli, rozgniewał się
bárzo.
6. Y odpowiádáiac Eliu syn Bá
ráchel Buzytczyk, rzekł: lestem
młodszy laty, á wyście starszy, prze
to zwieśiwszy głowę wstydźiłem
się oznaymić wam zdania mego.
7. Bom się spodźiewał, że dłuższy
wiek mówi, á mnostwo lat naucza
mądrośći.
8. Ale, iako widzę, Duch iest w
ludźiach, á natchnienie Wszech
mocnego dáie rozum.
g. Nie są mądrzy długo wieczni,
áni starszy rozumieią sądu.
10. Przetóż będę mówił: Słu
chayćie mię, okażę wam ia też mą
drość swoie.
11. Czekałem bowiem mów wa
szych , słuchałem rostropność wi-
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szę, pokiśćie się spierali mowa
mi :
12. A pókim rozumiał, żeśćie co
mówili , uważałem : ále iáko wi
dzę niemász któby mógł strofować
Jobá , y ktoby z was odpowiedział
ná słowa iego.
15. Byśćie snadź nie rzekli : Náleźliśiny mądrość, Bóg go porzucił
nie człowiek.
14. Nic mi nie mówił, á ia nie
wredług mów waszych będę mu od
powiadał.
15. Zlękli się áni wiecey nie odpo
wiadali, y odięli od siebie wymowy.
16. Gdyżein tedy czekał, á nie
mówili : stanęli, á wiecey nie od
powiadali.
17. Odpowiem ia též część moie,
y ukażę umiejętność moię.
18. Bom iest pełen słów, y ści
ska mię duch żywota mego.
ig. Oto brzuch móy iáko moszcz
bez oddechu , który łagwice nowe
rozsadza.
20. Będę mówił á wytchnę ma
lutko : otworzę wargi inoie , y odpowiém.
21. Nie będę miał względu ná oso
bę męża , á Bogá z człowiekiem
równać nie będę.
22. Bo niewiem iáko długo trwać
będę , á ieśli mię w rychle weźmie
Stworzyćiól móy.
,
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7. Wszakże dźiw móy niechay
ćię nie straszy, á wymowá moiá
niech ći nie będźie ćiężka.
8. Mówiłeś tedy w uszy moie, y
słyszałem głos słów twoich.
‘
g. lestern ia czysty y bez grze
chu: niepokalany: y niemász we
mnie nieprawośći.
10. Iż wynalazł ná mię żałoby,
przetóż miał mię zá nieprzyiaćiela
sobie.
11. Wsadźił w pęta nogi moie,
przestrzegał wszytkich szćieżek mo
ich.
12. To tedy iest, w czymeś nie iest
usprawiedliwiony: odpowiem ći, że
większy iest Bóg nizli człowiek.
13. Sjpirasz się przećiwko niemu,
żąć nie ná wszytkié słowa odpowiedźiał?
14- Raz ći mówi Bóg , á drugi
raz tegóż niepowtarza.
15. Trzez sen w widzeniu no
cnym, gdy przypada twardy sen ná
ludźie, y śpią ná łóżku.
16. Tedy otwarza uszy mężów, á
ćwicząc ie naucza karności.
17. Aby odwiódł człowieka od
tego co czyni, y wybawił go od py
chy.
18. Wyrywając duszę iego od ska
żenia : á żywot iego áby nie przy
szedł ná miecz.
ig. Karze też boleśćią ná łożu ,
y wszystkie kośći iego wysusza.
ROZDZIAŁ XXXIII.
20. Brzydki mu się stáie w żyOkdzuie Eliu z słów Joboivych, ze woćie iego chléb: y duszy iego ienie iest sprawiedliwy, d idko Bóg dło piérwéy pożądane.
21. Wyschnie ciało iego , y kośći
mówi, uczy, karze, y litość okdzuie.
któré okryté były, odkryią się.
1. ' Słuchay tedy Jobie wymów
22. Przybliżyła się ku skażeniu
moich , á prziymi do uszu wszy duszá iego, á żywot iego do śmier
stkie mowy moie.
telnych.
2. Otom otworzył usta moie ,
2Š. Będźieli zań Anyół mówiłie
niech mówi ięzyk móy w podnie den z tyśięcy, áby opowiedźiał czło
bieniu moim.
wieczą sprawiedliwość:
3. Z szczerego serca mego mo
24- Zmiłuie się nád nim, y rze
wy moie, á czyste zdánié wargi cze: Wybaw go, áby nie zstąpił do
moie mówić będą.
skażenia : nalazłem w czym mu
4. Duch Boży uczynił mię, y na mam bydź miłośćiw.
tchnienie Wszechmocnego ożywi
25. Wyniszczało ćiało iego od ka
ło mię.
rania, niech się wróći do dni młó5. Możeszli , odpowiedz mi, á dźieństwa swégo.
stań przećiwko twarzy moiéy.
26. Będźie się modlił Bogu, y
6. Oto, y mnie iáko y ćiebie Bóg ubłagany mu będźie: y ogłada obli
uczynił, y z tegóż błota iam též iest cze iego z weselem, y odda czło
utworzon
wiekowi sprawiedliwość iego.
c.
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13. Kogóż inszego przełożył nád
27. Weyźrzy ná ludzie, y rzecze:
Zgrzeszyłem , y prawdźiwiem wy źiemia , ábo kogo postawił nád
kroczył, á iákom był godzien , nie światem , który stworzył ?
14- Ieśli obróći k niemu serce
odniosłem.
28. Wybawił duszę swoię , áby swoie, ducha iego y dech k sobie
liie szła ná zatracenie, ale żywiąc poćiągnie.
15. Ustanie záraz wszelkie ciało,
światłość widziała.
29. Oto wszytko to Bóg spráwuie y człowiek w popiół się nawróći.
po trzy kroć ná każdym.
16. A ták ieśli masz rozum, słu
30. Aby odwiódł dusze ich od chay co się mówi, á prziymuy w
skażenia, á oświecił światłością ży uszy głos wymowy moiéy.
wiących.
17. Azaż który nie iniłuie sądu ,
31. Obaczże Jobie, á słuchay mię, uzdrowion bydź może ? á iákóž ty
á milcz gdy ia mówię.
onégo który sprawiedliwy iest ták
32. A ieśli masz co mówić odpo potępiasz ?
wiedz mi, mów : bo chcę abyś się
18. Który mówi królowi : zbie
okazał sprawiedliwym.
gu : który zoýrie kśiążęta niezboż53. Ale ieśli nie masz , słuchay- némi :
19. Który niema względu ná oso
że
1 mie
z •e : milcz,' á nauczęř ćiee mac
by kśiążąt: áni zna týránná , gdy
drosci.
się práwuie z ubogim: bo wszyscy
ROZDZIAŁ XXXIV.
są dźiełem rąk iego.
Zaś Eliu karze Joba z bluźnier20. Nagle umrą , á o północy
stwd, y inych grzechów, okdzuiąc strwożą sięludźie, y przeydą, y
Sprawiedliwość sądu Hożego , aze zniosą gwałtownika bez ręki.
wszem władnie, y o wszystkim wie.
21. Oczy bowiém iego nád dro
I. Rospráwuiac tedy Eliu, też y gami człowieczemi, y wszystkie
kroki ich obacza.
to mówił:
22. Niémász ćiemnośći , y nie2 Słtichayćie mądrzy słów mo
ich, á nauczeni posłuchayćie mię: mász ćienia śmierći , áby się tám
3. Ucho bowiem słów ’ doświad skryli, którzy broią złośći,
23. Ani bowiém więcey iest w
cza , á gardło smakowaniem iedło
rozeznawa.
,
mocy człowieczey, żeby przyszedł
4- Sąd obierzmy sobie, á oba- do Bogá ná sąd.
czmy między soba co iest lepszego,
24. Zetrze wielu , y bez liczby, á
5. Iż Job mówił: Iestem sprawie inszé postawi miásto nich.
25. Zna bowiém uczynki ich: y
dliwym, á Bóg wywróćił sąd móy.
6. W sądzeniu moim bowiem przetóż przywiedźie noc, y będą pokłamstwo iest: gwałtowna strzała tarći.
moiá bez żadnego grzechu.
26. Iáko niezbożniki poraźił ie ná
7. Któryż iest mąż iáko Job, któ mieyscu widzących.
ry piie urąganie iáko wodę ?
27. Którzy iákoby ná urząd od
8. Który chodzi z czyniącymi stąpili od niego, y wszytkich dróg
nieprawość, y nakłada z mężami iego zrozumieć niechćieli.
28. Aby przywiedli do niego wo
niezbożnymi ?
9. Rzekł bowiem: Nie będźie się łanie ubogiego , ażeby słyszał głos
podobał mąż Bogu, choćiaby z nim ubogich.
bieżał.
29. Bo gdy on da pokóy, któż iest
10. Dla tego mężowie rozumni coby potępił? gdy zákryie oblicze,
słuchayćie mię: Uchoway Boże, áby któż nań patrzyć będźie y ná naro
miała bydź w Bogu niezbożność, á dy, y ná wszytkié ludźie ?
30. Który czynj áby królował
w Wszechmocnym nieprawość.
II. Bo dzieło człowiecze odda mu: człowiek obłudny, dla grzechów
á według drógi każdego odpłaći im. ludu.
31. Iżem ia tedy mówił do Bogá,
12. Zaprawdę bowiem Bóg nie
potępi bez przyczyny, áni Wszech tobie też nie zabronię.
52. Ieślim zbłądźił, ty mię naucz:
mocny wywróći sądu.
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ieślim niepráwie mówił, więcćy
nie przydam.
33. Aza ićy Bóg od ćiebie pożąda,
żeć się nie podobała ? tyś bowiem
począł mówić, á nie ia : ále ieśli
wiesz co lepszego, mów.
34- Mężowie rozumni niech mó
wią do mnie, á mądry mąż nie
chay mię słucha.
35. A Job głupie mówił , y sło-^
wá iego nie pokazuią nauki.
36. Oycze móy, niech będźie proboWan Job aż do końca : nie przestaway od człowieka nieprawośći.
37. Bo przydáie do grzechów
swoich bluźnićrstwo, między na
mi tym czasem niechay śćiśnion
będźie : á tedy niech ná sąd wyzowie Bogá mowami swe mi.
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bydlela źiemskie, y nád ptástwo
niebieskie ćwiczy nas.
12. Tám wołać będą, á nie wy
słucha , dla pychy złych.
13. Nie próżno tedy Bóg wysłu
cha , y Wszechmocny w każdego
sprawę weyźrzy.
14. Y kiedy rzeczesz : Nie baczy:
sądź się przed nim, á poczekay go.
15. Teraz bowiem nie używa zápalczywosći swoiey, áni się bárzo
mści złości.
16. A ták Job prožno otwarza ustá
swé, y bez umieiętnośći rozmnaża
słowa.
1

ROZDZIAŁ

XXXVI.

Eliu sprawiedliwości Bozćy bro
niąc , uczy, ze Pan Bóg przeto ka
rze, áby wyćwiczył, przeto mówi,
ROZDZIAŁ XXXV.
aby k sobie ludzie przyszli, á te, co
Eliu dochodząc tego z s/ow Jobo- się k niemu ndwraćdią, wyswobodzą,
wych, ze sie Bogu, co iest dobrego, y upomina Jobá , áby sie upominaniepodoha, okazuie, ze nie Fłogu, ále wszy korzył Pánu, obiecuiąc mu wie
człowiekowi y pobożność użyteczna, le dobrego.
y bezbożność szkodliwa.
1. Trzydawáiac též Eliu to mówił:
1. Eliu tedy to zaś mówił:
2. Poczekay mię mało, yokażęć:
2. Azać się słuszna widźi myśl bo ieszcze mam co o Bogu mówić.
3. Powtórzę umieietność moię od
twoiá, żeś mówił: Iestem sprawie
dliwszy niżli Bóg?
początku, á dowiodę , iż stworzy
3. Boś powiedźiał: Nie podoba się ciel móy iest sprawiedliwy.
tobie co iest práwégo : ábo co lobie
4. Bo zaiste bez kłamstwa mowy
pomoże, ieśli ia zgrzeszę ?
moie, y doskonała umieięlność po
4- A ták ia odpowiem mowam káze się tobie.
twoim, y przyiaćiołoin twoim z tobą.
5. Bóg możnych nie odrzuca, po
5. Poyźrzy w niebo á obácz , y nieważ y sam iest możny.
przypatrz się powietrzu , że wyż
6. Ale nie zbawia niezbożnych
sze nád ćię.
á sąd ubogim dawa.
6. Ieśli zgrzeszysz, cóż mu zá7. Nie odwróci od spráwiedliwészkodźisz? á ieśli się rozmnożą nie go oczu swoich, y króle ná stolicy
prawość! twoie, cóż uczynisz prze sadza ná wieki, á oni bywaią wy
ćiwko niemu ?
wyższeni.
7. A ieśli sprawiedliwie czynić
8. A ieśli będą w okowach, y
będźiesz , cóż mu dáruiesz, ábo co związani powrozami ubóstwa,
z reki twoićy weźmie?
g.Tokaże im uczynki ich, y zło8. Człowiekowi, który tobie podo śći ich , że byli gwałtownicy.
bny iest zaszkodźi bezbożność two
10. Odsłoni też ucho ich, áby ka
iá, á syná człowieczego wspomoże rał : y będźie mówił, áby się násprawiedliwość twoiá.
wróćili od nieprawośći.
g. Dla mnóstwa potwarców wo
11. Ieśli usłuchają y strzćdz bę
łać będą , y będą narzekać dla mo dą, wypełnią dni swoie w dobrach,
cy ramienia okrutników.
y látá swoie w sławie:
10. Y nie rzekł: Gdźićż iest Bóg,
12. Ale ieśli nie usłuchała, przéyktóry mię uczynił, który dał pieś dą przez miecz, y będą zniszczeni
ni w nocy ?
w głupstwie.
11.

Który nas uczy więcćy nád

13. Obłudni y chytrzy wzruszaią
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guiéw Boży, áni wołać będą gdy
ieli powiężą.
14- Umrze w zaburzeniu dusza
ich , y żywot ich między niewie
ści uchami.
15. Wyrwie ubogiego z ucisku
iego , y odkryie w kłopocie ucho
iego.
/
16. A ták wybawi ćię z dziury
ciásnéy bárzo szeroko, y która niejna pod sobą fundamentu : á oclpo
czynienie stołu twego będźie pełne
tlustośći.
17. Spráwá twoiá iáko niezbožnégo osądzona iest, sprawę y sąd
odniesiesz.
18. Niechayże ćię tedy gniew nie
zwyćięża , abyś kogo ućisnął: áni
mnostwo darów niech ćię nie na
chyla.
19. Złóż wielkość swą bez kło
potu , y wszytkić duże w mocy.
20. Nie przewlaczay nocy, áby
wstąpili ludzie miásto nich.
21. Strzéž abyś nieustąpił ku nie
prawości : boś tćy począł nászládować po nędzy.
22. Oto Bóg wysoki w mocy swo
iéy, a żaden mu nie iest podobny
między zakonodawcámi.
20. Kto się będźie mógł wyba
dać drogi iego? ábo kto mu rzec
może: Uczyniłeś nieprawość?
24. Pomni, że nieznasz sprawy
iego , o któréy śpiewali mężowie.
25. Wszyscy ludzie go widzą ,
każdy patrzy Z daleká.
26. Oto Bóg wielki, przewyższa
jący umiejętność nasze : liczba lat
iego nieoszácowána.
27. Który odéymuie krople dżdżowé, á wylewa gwałtowne dżdże ná
kształt wirów,
28. Któré z obłoków płyną, któ
re okrywaią wszytkié rzeczy z wie
rzchu :
29. Ieśli będźie chćiał rozćiągnąć
obłoki iáko namiot swóy.
50. A błyskać światłem swoim
z wierzchu, y brzegi morskie okryie.
51. Bo przez té sądzi narody, y
dáie pokarm wiele ludźiom.
32. W rękach kryie światłość, y
każę iéy áby zaśię przyszła.
33. Powiada o niéy przyjacielowi
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swemu , że ośiadlość iego iest, áżeby mógł przyśdź do niéy.
ROZDZIAŁ XXXVII.
Eiiu z dźiwnycli skutków Bo
żych, dokłada Boźey mądrośći, moźnóśći, sprawiedliwość’!, y sądy iego
bydź nieodstępne powiada.

1. Ná to zlękło się serce moie, y
zruszyło się z mieyscá swego.
2. Słuchayćie słuchania w stra
chu głosu iego, y dźwięku z ust
iego wychodzącego.
3. Pod wszytkié niebiosa on prze
gląda , á światłość iego nád grani
cami źiemie.
4- Zá nim dźwięk ryczeć będźie ,
zagrzmi głwsem wielkośći swéy, á
nie będźie dośćigniony, gdy usłyszan będźie głos iego.
,5. Zagrzmi Bóg głosem swym
dźiwnie, który czyni rzeczy wiel
kie á niewy badané.
6. Który każę śniegowi, áby spa
dał ná źiemie, y dżdżóin źimy y
gwałtownemu dżdżowi mocy swo
iéy.
7. Który ná ręce wszystkich ludźi znáczy, áby każdy znał sprawy
swoie.
8. Wnidźie źwierz do iámy, y w
legowisku swoim mieszkać będźie.
9. Od gwiazd południowych wynidźie burza , á od wozu niebie
skiego zimno.
10. Gdy Bóg wieie, zśiada się lód,
y zaśię szeroko się roźlćwaia wody.
11. Zboże pragnie obłoków, á
obłoki rospuszczóią światło swoie.
12. Któré obchodzą wkoło, gdźiekolwiek ie wola spráwuiacégo wiedźie , ku wszytkiému , co im każę
ná okręgu źiemie :
13. Choćia w iednym pokoleniu ,
choćia w źiemi swoiéy, choć ná
którym kolejek mieyscu miłośierdźia swego naleść ie roskaże.
14- Słuchay tego Jobie: stóy, á
przypátruy się dźiwnym spráwóm
Bożym.
15. lzali wiesz kiedy Bóg dżdżom
przykazał, áby okazały światłość
obłoków iego?
16. lzali znasz szćićżki obłoków
wielkie, y doskonałe umiejętności?
17.

Aza odzienie twoie nie iest
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ciepłe, gdy przewiewa źiemię wiatr mi , y przyprawiłem zaworę y
z południa ?
drzwi.
11. Y rzekłem: Aż poty prziy18. Podobnoś ty z nim budował
niebiosa , któré są bárzo mocné iá dźiesz, á dáley nie postąpisz, y tu
rozbiiesz nadęte wały twoie.
koby z miedzi ulané.
12. Azaś ty po narodzeniu twoim
ig. Ukaz nam , co mu rzec ma
roskazał świtaniu, y ukazałeś zo
my, bośmy ogarnieni ciemnością.
20. Któż mu powie co mówię? rzy mieysce iéy?
13. Y trzymałeś strząsaiąc koń
choćby leż mówił człowiek, będźie
pożarty.
czyny źiemie, y wytrząsnąłeś z niéy
21. Ale teraz nie widzą światło niepobožné?
14- Będźie przywrócona iáko bło
ści : z prędka powietrze zśiędźie
się w obłoki , á wiátr przechodząc to pieczęć, y będźie stała iáko odźiezpędźi ie.
nié:
15. Odięta będźie od niezbożiii22. Z północy złoto przychodzi ,
ków światłość ich , y ramię wyso
á od Bogá boiážliwé chwalenie.
23. Godnie go naleść nie możemy: kie złamane będźie.
16. Azaś wszedł do głębokości
wielki mocą, y sądem, y sprawie
dliwością , á wysłowion bydź nie morskich , y przechodziłeś się po
dnie przepaści?
może.
17. Azać otworzone są bramy
24. Dla tegoż będą się go bać mę
żowie , á nie będą śmieć patrzyć śmierći, y widźiałeś drzwi ciemne?
18. Azaś oglądał szerokość źie
wszyscy, którzy się sobie zdadzą
mie? powiedz mi, ieśli wiész wszy
mądrymi.
tko,
ig. Ná któréy drodze światłość
ROZDZIAŁ XXXVIII.
mieszka
, á ciemności któré iest
Bd$ mówi do Joba, y powiada mu
dziwne sprawy, l-tóré uczynił od mieysce :
20. Abyś przywiódł ká/.dé ku
początku, d tym dowodzi, ze sobie
końcowi swemu , á wyrozumiał
rownégo nie ma.
szćićżki domu iego.
21. Wiedźiałeśli ná on czás żeś
1. A odpowiadaiąc Pan Jobowi z
wichru, rzćkł:
się miał urodźić? á znałeśli liczbę
2. Któż to iest który wikle wy dni twoich?
22. Izaliś wszedł do skarbu śnie
roki słowy nierostropnémi ?
3. Przepasz iáko mąż biodra two gu, ábo skárby grádu oglądał?
23. Którem nagotował ná czás
ie : będę ćię pytał , á odpowíáday
nieprzyiaćiela , ná dźień bitwy y
mi.
4 Gdźieś był gdym zakładał fun walki.
24. Którą drogą roschodźi się
damenty źiemie? powiedz mi ieśli
światło , dźieli sie goracość ná źiemasz rozum.
5. Kto założył miáry iéy, ieśli mi ?
25. Kto dał biég bárzo gwałto
wiész? ábo kto nád nią sznur rozśćiągał ?
wnemu dżdżewi, y drogę grzmiące
6. Ná czym podstawki iéy są u- mu gromowi ,
26. Aby szedł dészcz ná źiemię,
grnntowáné ? ábo kto założył ka
mień iéy narożny?
bez człowieka ná puszczy , gdźie
7. Gdy mie chwaliły wespół gwia żaden człowiek nie mieszka,
27. Aby napełnił bćzdróżną y pu
zdy zaranne, y śpiewali wszyscy
synowie Boży?
stą, á wywiódł trawę źieloną?
8. Kto zamknął drzwiami morze,
28. Kto iest oycem dżdżu? ábo
gdy się wyrywało iákoby z żywota kto zrodźił krople rosy ?
wychodząc:
2g. Z czyiego żywota wyszedł lód?
g. Gdym kładł obłok szatę iego , á mróz z nieba kto spłodźił ?
y mrokiem iáko pieluchami dźiećin30. Wody twárdnieia iáko kamień,
némi obwiiał?
y śćina się wierzch przepaści.
yo. O btoczyłem ie granicami mé-

31.

Izali będźiesz mógł złączyć
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iásné gwiazdy báby, ábo okrąg
g. Izali rhynoceros, będźie chćiał
wozu niebieskiego będźiesz mógł tobie służyć, ábo zmieszká u żłobu
twego ?
rozerwać?
10. Izali uwiążesz rhynocerotá ná
32. Izali wywodzisz iutrzenkę
czasu swego, á źwiórzęcćy gwiaź oránié lócein twoim? ábo będźie
dzie nád synami ziemskimi wsta łamał skiby dolin zá tobą?
wać każesz?
ji. Aza bedźiesz miał ufánié w
35. Izali wiész porządek nieba , y wielkióy mocy iego, y zostawisz
postawisz sposob iego ná źiemi?
mu roboty twoie?
54. Izali podniesiesz głos twóy
12. Izali mu wierzyć będźiesz,
do obloką, á gwałt wód okryie żeć wróći naśicnió twoie, y gumno
ćię?
twoie zgromadźi?
35. Izali wypuścisz łyska wice y
15. Pióro strusowó podobne iest
póydą, á wróciwszy się rzeką to piórom Irerodioná y iastrząbowym.
bie: Owośmy?
14- Gdy zostawia iáycá swoie ná
36. Kto włożył we wnętrzności źiemi, ty ie podobno w piasku záczłowiecze mądrość ? ábo kto dał grzeiesz?
15. Zapomina, žeie nogá podeptać
kurowi rozumność?
37. Kto wysłowi sposób niebios, może, ábo źwiórz polny zetrzeć.
á hármoniiéy niebieskiéy, kto kaze
16. Zátwardza się przećiw dźieusnąć?
ćiam swoim , iákoby nie iego były,
58. Gdy się sypał proch ná źie próżno pracował gdyż żadna boiaźń
mi ę , y breły się zlepiały?
nie przymuszała.
3g. Izali ułapisz lwicy pokarm,
17. Bo mu Bóg odiął mądrość, y
y duszę szczeniąt ióy napełnisz?
nie dał wyrozumienia.
40. Gdy leżą w łóżkach, á w iá18. Gdy czás przydźie , skrzydła
skiniách zasadźaią się ?
ku górze podnosi: śinieie się z ko
41. Kto gotuie krukowi iadło ie niá y z ieźdzca iego.
go, gdy dźieći iego -wołaią do Bogd,
ig. Izali dasz koniowi moc, á
tułając się, że nie máia pokarmu? obtoczysz szyi iego rzánié?
20. Izali go spędź i sz iáko szarań
ROZDZIAŁ XXXIX.
czą? sława nozdrzy iego strach.
21. Kopie źiemie kopytem, wy
Powieda Bog Jobouri wielkie rze skakuje śmiele: bieżyprzećiwzbroyczy o swym stworzeniu, y opisuie nyin.
wielu zwierząt przyrodzenie.
22. Gardźi strachem, áni ustępu
je mieczowi. z
1. Izali wiész czás porodztnia
INád nim chrzęśćić będźie sáydzikich kóz ná skálách, aboś wi dak, błyskać się bedźie drzewce y
dział gdy łanie rodzą?
tarcza.
2. Rozliczyłeś miesiące poczęcia
24. Pałaiąc á rzáiac żrze źieinię,
ich, y wiedźiałeś czás rodzenia ich? áni uważa , że brzmi glos trąby.
5. Skurczaią się ná płód y rodzą,
25. Gdy usłyszy trąbę, mówi wab,
y ryk wypuszczała.
z daleká czuie woynę, napomina
4- Oddźielaią sie dźieći ich, y idą nie hetmanów, y krzyk woyská.
ná paszą: wychodzą, y niewracaią
26. Izali twą mądrością obrasta pie
się do nich.
rzem jastrząb , rozszerzając skrzy
5. Kto wypuścił osła dzikiego dła swé ná południe?
wolno, á pęta iego kto rozwiązał?
27. Aza ná roskazánié twé wzbi6. Którómum dał dom ná pusz ie się orzeł, y ná wysokich mieyczy, y mieszkanie iego w słonóy scách położy gniazdo swoie?
źiemi.
28. Ná opokach mieszka , y ná
7. Gardźi zgráia mieyską, nie przykrych krzemieniach przebywa,
słucha głosu wyćięgacza.
y ná nieprzystępnych skálách.
8. Tátrzy po gorách pástwy swo
29. Ztáintad upátruie pokarm, á
iéy, y wszelkie źielenieiącó wyszu- z daleká oczy iego widzą.
kiwa.
5o. Dźieći iego lizać będą kréw:
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á gdźiekolwiek będźie ścierw, wnet dźiane, chrzęslki iego iáko blachy
przybywa.
żelazne.
3i. Y przydał Pan , y rzćkł do
14- On iest początkiem dróg Bo
Jobá:
żych, który go uczynił , przjłoży
32.. Izali kto się spiera z Bogi miecz swóy.
em, ták się łalwie uspokoia? wżdyć
15. Temu góry trawę rodzą :
kto strofuie Bogá, ma mu odpo wszytkié bestye polne grać tám bę
wiadać.
dą.
33. A Job odpowiádáiac Pánu
16. Tod ćieniem sypia, w táynirzćkł.
ku trzciny y ná mieyscách wilgo
34. Którym lekce mówił, cóż tnych.
mogę odpowiedzieć ? rękę moię
17. Zákrywáia ćienie cień iego,
włożę ná ustá moie.
ogarną go wierzby potoku.
55. lednem rzecz mówij , którćy
18. Oto wypiie rzekę , á nie za
bodayem był nie mówił: y drugą , dziwi się: á ma nadźieię, że się Jor
do którćy więcćy nie przydam.
dan wleie w gebe iego.
ig. Oczymá swemi iáko wędą
ROZDZIAŁ XL.
kierze ji, á ná pálácli przekole no
zdrze swoie.
Bo'# opowiada złość behemota,
20. Aza będźiesz mógł wyćiąalbo słonia, który duchownie zna gnąć lewiátháná wędą, á powrozem
czy .Antychrista , tudziesz tez y uwiążesz ięzyk iego?
pychę leicidtdnd, albo wieloryba ,
21. Izali zawleczesz obrączkę
który iest szatan, wypisuie.
przez nozdrza iego, ábo tarniéin
przekolesz czeluść iego?
1 A odpowiadaiąc Tan Jobowi z
22. Izali rozmnoży do ćiebie pro
wichru, rzćkł:
śby, ábo bedźie z tobą mówił łago
2. Przepasz iáko maž biodrá swé: dnie?
będę ćię
á powiedź mi.
23. Izali uczyni przymierze z to
3. Izali wniwecz obrócisz sąd
bą, y weźmiesz go zá sługę wiecz
móy, y potępisz mię, abyś się ty nego ?
usprawiedliwył ?
24. Aza naigrawać go będźiesz
4- A ieśli masz ramię iáko Bóg , iáko ptaszka, ábo ji uwiążesz dźićá ieśli grzmisz głosem podobnym? wkam twoim?
5. Oblecz się w ozdobę, y wy
25. Zrąbaią go przyiaćiele, roznieś się w zgórę, y bądź chwaleb dźielą go kupcy?
nym, y oblecz się w piękne sza
26. Izali napełnisz niewody skó
rą iego, ábo wierszy rybną, głową
ty6. Rosprósz hárdé w zapalczy- iego:
wośći twoićy, á weyźrzawszy ná
27. Włóż nań rękę twoie: wspo
wszelkiego hardego, poniż.
mni ná bitwę, á więcćy nieprzyda7. Weyźrzy ná wszytkié pyszné, way mówić.
á zelży ie, y zetrzy niezbožniká ná
28. Oto nadźieia iego omyli go ,
mieyscu ich.
á przed oczymá wszytkich strącon
8. Zákriy ie w prochu pospołu , będźie.
á oblicza ich ponurz w dół.
ROZDZIAŁ XLI.
g. Y ia przyznam , że ćię może
zbawić práwicá twoiá.
leszcze opisuie lewidtdna , albo
10 Oto behemoth, ktorégom u- wieloryba piekielnego , co iest zd
czynił z tobą, bedźie iadł siano iá przyrodzenia, d co zd powagi: a nd
ko wół.
koniec zamyka, ze iest królem wszy
11. Moc iego w biodrach iego, á tkich pysznych.
śiła iego w pępku brzucha iego.
12. Rusza ogonem swym iáko ce
1. Nie iáko okrutny obudzę go:
drem, żyły iąder iego są powikła bo któż się może sprzeciwić twarzy
ne.
moiéy?
Oce

13. Kości iego iáko piszczele mie-

2.

0

.

.

Kto mi dał piérwéy,

żebych
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mi?oddał? wszytko co iest pod nie
bem , moie iest.
3. Nie przepuszczę mu, y słowain
możnym , y ku proszeniu nastrojo
nym.
4. Któż odkryie wierzch odzienia
iego, á w pośrzodek gęby iego kto
wnidźie?
5. Wrotá pászczeki iego kto otwo
rzy? w kołozębów iego strach.
6. Ciało iego iáko tarcze lané,
spoioné łuskami przyciskáiacémi
się.
7. Iedná z drugą się spaia , á áni
wiátr wchodzi przez nię.
8. Iedná do drugiéy przylnie , á
trzymaiąc się siebie żadnym sposo
bem nie będą rozdzielone.
9. Kichanie iego blask ogniowy,
á oczy iego iáko powieki zarania.
10. Z ust iego lampy wychodzą ,
iáko pochodnie ognia zapalone.
11. Z nozdrzy iego wychodzi dym,
iáko gárncá podpalonego y wrzą
cego.
12. Dech iego węgle zápala , á
płomień z ust iego wychodźi.
15. W szyi iego będźie mieszkała
moc, á niedostatek przed obliczem
iego chodzi.
14- Członki ćiała iego spaiaią się
spółu: wypuśći nań pioruny á ná
inne się mieysce nie uniosą.
15. Serce iego zátwárdnieie iáko
kamień, y zbiie się iáko kowalska
nákowrálniá.
16. Gdy się podnieśie, zlękną się
anyołowie , á przestraszeni czyścić
się będą.
17. Gdy się go imię miecz, ostać
się nie będźie mógł áni oszczep,
áni pancerz.
18. Poczytać bowiem będźie że
lazo za plewy, á miedź zá spró
chniałe drewno. *
19. Nie zapłoszy go strzelec , we
źdźbło mu się obróćiły kamienie
proce.
20. Młot iáko źdźbło poczytać bę
dźie, y śmiać się będźie z miecącégo drzewcem.
21. Pod nim będą promienie sło
neczne , y naśćiele sobie złota iáko
błota.
22. Uczyni, że będźie wrzálá głę
bokość morzá iáko garniec, y uczy
ni iáko gdy maśći kipią.

5*9

23. Zá nim świecić będźie szćieżká , będźie mu się zdała głębokość
iákoby ośiwiała.
24- Niemász ná źiemi mocy, któraby się mu przyrównać mogła,
który uczynion iest, áby się nikogo
nie bał.
25. W szystko wysokie widzi, on
iest królem nád wszeini synmi py
chy.

ROZDZIAŁ XLII.
Uznawa sie Job, y icyznawa , ze
nie mądrze mówił. Pan Bóg go prze
kłada nad przyiaćioły, y modli się
zd nimi, we dwóy ndsob wziął wszy
stkiego , co piencćy miał, d potym
będąc pełen lat, umarł.

1. A Job odpowiádáiac Tánu ,
rzékl:
2. Wiém, iż wszytko możesz , á
nie iest ći żadna myśl táyna.
3. Któż iest táki co tái radę bez
umieiętnośći ? przetóm nie mądrze
mówił, y to co nád miarę przechodźiło wiadomość moię.
4. Słuchay, y ia będę mówił:
spytam ćię á odpowiedz mi.
5. Słuchem ucha słyszałem ćię ,
á teraz oko inoie widzi ćię.
6. Przetóż sam śiebie winuię , y
czynię pokutę w perzu y w po
piele.
7. A gdy Pan odmówił té słowa
do Joba, rzekł do Elipházá Tbemánitczyká: Piozgniewálá się zapal
czywość moiá na ćię , y ná dwá
przyiaćioły twoie, iżeśćie nie mó
wili przedemną práwie, iáko Job
sługa móy.
8. A ták weźmiyćie sobie śiedm
byków y śiedm báránów, á idźcie do
sługi mego Joba, á ofiaruyćie cało
palenie zá śiebie: á Job sługa móy
będźie się zá was modlił: oblicze
iego prziymę, áby wam głupstwo
nie było poczytane: bośćie nie mó
wili prawie ku mnie iáko Job słu
ga móy.
9. Poszli tedy Elipház Themánitczyk, yBáldád Suhitczyk, y Sophár
Náámátytczyk, y uczynili iáko był
Pan do nich mówił, y przyiął Pan
oblicze Johowé.
10. Ndwróćił się též Tan ná po
kutę Jobowę, gdy się on modlił zá
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przyiaćioły swoie. Y przyczynił Fan
wszego cokolwiek miał Job we
dw’óy nasob.
11. A bracia iego, Wszyscy przy
szli do niego y wszytkié siostry iego,
y wszyscy którzy go przed tym zna
li, y iedli z nim chleb w domu iego,
y kiwali nád nim głową y cieszyli
go ze wszego złego, któré nań był
Pan przepuścił : y dáli mu káždy
owce iedne, y nausznicę złota iednc.
12. A Fan błogosławił poślednim
Jobowym więcóy niżli początkowi
iego. Y miał czternaście tyśięcy
owiec y sześć tyśięcy wielbłądów,
y tyśiąc oślic.

C-

15. Miał též śiedm synów y trzy
córki.
14- Y dał imię iednéy Dzień , á
drugiéy imię Kássia, á trzećieyimię
Róg bárwiczki.
15. Y nienálázly się niewiasty
ták piękne , iáko córki Jobowé,
we wszytkiéy źiemi : y dał im
oćiec ich dziedzictwo między braćią
ich.
16. A Job żył potym sto y cztérdźieśći lat, y widział syny swé y
y syny synów swoich áž do czwar
tego pokolenia, y umarł będąc stá
ry y pełen dni.

KSIĘGI
PSALMÓW.
ć
FSALM I.
Opisuie w pierwszym Psalmie dro
gę 7iu wiecznemu błogosławieństwu.

•

1. Błogosławiony mąż, który nie
chodził w radzie niezbožnych, y ná
dródze grzesznych nie stał , y ná
stolicy zaraźliwośći nie śiedźiał.
2. Ale w zakonie Pańskim -wola
iego, á w zakonie iego będźie roz
myślał we dnie y w nocy.
3. Y będźie iáko drzewo któré
wsadzone iest nád szciékániem
wód, któré swóy owoc da czasu
swego.
A liście iego nie opádnie : y
wszytko cokolwiek czynić będźie ,
poszczęśći się.
4- Nie ták niezbożni, nie ták : ále
iáko proch, który rozmiata wiatr z
wierzchu źiemie.
5. Przetóż nie powstaną niezbożnicy ná sądźie : áni grzesznicy w
zebraniu sprawiedliwych.
6. Abowiém zna Pan drogę spra
wiedliwych : á drógá niepobožnych
zginie.

PSALM II.
Prorok o tych mówi, którzy zało
gi czynili przećiwko królestwu Christus owemu, y o iego wywyższeniu.

1. Czemu się wzburzyli pogáni, á
ludźie rozmyślali próżne rzeczy?
2. Stanęli wespół królowie źiemscy, á kśiążęta zeszli sie w groma
dę przećiw Pánu, y przećiw Christusowi iego.
3. Potárgaymy związki ich : y
zrzućmy z śiebie iárzmo ich.
4. Który mieszka w niebieśiech
naśmieie się z nich: á Pan szydźić
z nich będźie.
5. Tedy będźie mówił do nich w
gniewie swoim , y w zápálczywośći swéy potrwoży ie.
6. A iam iest postánowion Kró
lem od niego nád Syoneni górą świę
tą iego , opowiádáiac przykazanie
iego.
7. Pan rzekł do mnie: Tyś iest
synem moim, iam ćiebie dźiś zro
dźił.
•
8. Ząday odemnie , y dam ći pogány dźiedźictwo twoie, á ośiadłość
twą kráie źiernię.
g. Będźiesz ie rządźił laską że
lazną á iáko naczynie gárnczárskié
pokruszysz ie.
10. A teraz królowie rozumiéyćie : ćwiczcie się którzy sądźićie
źiemie.
u. Służcie Pánu w boiaźni : á
ráduycie się mu ze drżeniem.
12. Chwyćcie się nauki, by się
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kiedy nie rozgniewał Pan: y niepo6. Ofiáruycie ofiarę sprawiedli
ginęliśćie z drógi spráwiedliwéy.
wości , á ufayćie w Pánu , wiele
15. Gdyby się w krotce zapalił ich mówią: któż nam okazał do
gniéw iego, błogosławieni wszy brá?
scy którzy w nim uíáia.
7. Náznámionowána iest nád ná
mi światłość oblicza twego Pánie :
PSALM III.
dałeś wesele w sercu moim.
8. Od urodzáiu zboża, wina, y
/. Psalm Dawidowy, gdy uciekał
oliwy
swéy rozmnożeni są.
przed ^lbsolomem. synem swoim.
g. W pokoiu pospołu będę spał r
2. Panie , przecz się rozmnożyli
y odpoczywał,
co mię trapią? wiele ich powsłaią
10. Bo ty Pánie osobliwie w náprzećiwko mnie.
dźieićy postanowiłeś mię.
5. Wiele ich mówią duszy mo
iéy: Niema len zbawienia w Bogu
PSALM V.
swoim.
4- Ano ty Tanie iesteś obrońca
Modlitwa kośćioła Clirześćidńmóy, chwała moia, y podwyższają skićgo, okdzuie Prorok ze miała bydź
cy głowę moie.
wysłuchana, oznaymia téz fałeszne
5. Głosem moim wołałem do Ta uczyćiele, d którzy mieli bydź z ko
ná: y wysłuchał mię z góry świę- ścioła. wyrzuceni.
téy swoiéy.
6. Iam spał y twárdóm zasnął :y 1. Ná koniec , zá tę która dziedzi
wstałem, bo Pan obronił mię.
ctwa dostępuie, Psalm Dawidowi.
7. Nie będę się bał tyśięcy ludu
około mnie leżącego: powstań Pa
2. Słowa moie prziymi w uszy
nie , wybaw mię Boże móy.
Pánie : wyrozymiey wołanie moie.
8. Boś ty pobił wszytkié sprze
3. Pilnie słuchay glosu modlitwy
ciwiające mi się bez przyczyny: po moiéy, Królu móy y Boże móy.
kruszyłeś zęby grzeszników.
4 Bo do ciebie modlić sie bede :
g. Pańskie iest wybawienie : á lanie rano wysłuchasz głos móy.
5. Báno będę stał przed tobą y
nád ludem twoim błogosławieństwo
uyźrzę : abowiém nie Bóg chcący
twoie.
nieprawości ty iesteś.
PSALM IV.
6. Ani mieszkać będźie przy to
bie złośnik: áni się ostoią niespra
Człowiek sprawiedliwy sam sie wiedliwi przed oczyma twémi.
7. Nienawidzisz wszytkich , któ
upomina ku sprdwam cnotliwym, są
téz słowa kośćiołd w smutku będą rzy broią nieprawość: zatracisz
wszytkié, którzy mówią kłam
cego.
stwo.
i.Ná koniec w pieśniach, Tsalm
8. Mężem krwawym y zdradli
Dawidowi.
wym brzydzi się Pan: á ia w mnó
2. Kiedym wzywał , wysłuchał stwie miłośierdźia twego ,
mię Bóg sprawiedliwośći moiéy, w
"Windę do dómu twego : pokłonię
ućiśnieniu rozprzestrzeniłeś mi.
się ku kościołowi twemu śwńętemu
Zmiłuy się náderana, á wysłu- w boiaźni twoiéy.
chay modlitwę moie.
g. Pánie prowadź mię w spra
3. Synowie człowieczy pokiż Cięż wiedliwości twoiéy: dla nieprzyja
kiego sercá? przecz miłuiećie mar ciół moich prostuy przed obliczem
ność, y szukaćie kłamstwa?
twoim drogę moię.
10. Abowiém niémász w uśćiech
4- Wiedzcież iż dziwnym uczy
nił Pan świętego swego, wysłucha ich prawdy: serce ich iest marne.
mię Pan gdy zawołam do niego.
11. Grób otwarty gardło ich, ię5. Gniewayćie się á nie grzeszćie: źyki swymi zdradliwie poczynali,
co inówićie w sercach waszych , osądź ie Boże
ná łóżkach waszych żałuyćie.
Niechay upádna od myśli swoich,
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PSALM VII.
■wedle mnóstwa niezbożnośći ich ,
I
wypądź ie, bo ćię rozdrażnili Ta
Ten Psalm iest o niewinności Pd~
nie.
12. Y niech się rozweselą wszy nd Jezusa , y o iego w niebowslqscy, którzy nadźieię máia w lobie: pieniu, który śpiewał Panu Dawid,:
ná wieki radować sie będą , y bę d sq słowa Chusy syna Jemini.
dziesz mieszkał w nich.
1. Psalm Dawidów, który śpiewał
Y będą się chlubić w tobie wszy
Tánu zá słowa Chusy syná jemini.
scy, którzy miłuią imię twoie:
2. Pánie Boże móy w tobiem na
15. Abowiém ty będźiesz błogo
dźieię położył: wy baw mie od wszy
sławił sprawiedliwemu.
Tanie, iáko tarczą dobréy woléy tkich przeszládowców moich , y
wyzwól mię.
twóy obtoczyłeś nas,
5. By kiedy nie porwał iáko lew
dusze moiey, gdy niemász ktoby od
PSALM VI.
kupił, áni kloby wybawił.
4- Tanie Boże móy, ieślim to
Rlodlitwd clusze idłosney hi Pa uczynił, ieśli iest nieprawość w rę
nu Bogu, która nd sie czuie srogość kach moich :
sadu, przyszłego, prze sprosne grze
5. Ieślim oddał oddawáiacym mi
chy swoie.
zlé, niech upadnę słusznie przed
nieprzyiaćioły moimi próżny.
i. Ná koniec w pieśniaach , Psalm
6. Niechay przeszláduie nieprzyDawidowi ná oktáwre.
iaćiel duszę moię, y niech poiina ,
y podepce ná źiemi żywot móy, á
2. Pánie, nie w zapalczywośći sławę moię niechay w proch obróći.
twóy strofuy mię, áni w gniewie
7. Powstań Panie w gniewie two
twoim karz mię.
im y wynieś się ná granicach nie3. Zmiłuy się nádemua Tanie, przyiaćiół moich.
bomći chory : uzdrów mię Tanie,
Y powrstań Tanie Boże móy w
boć strwożone są kośći moie.
przykazaniu któreś roskazał :
4- Y duszá moiá strwożona iest
8. A. zgromadzenie narodów ob
bárzo: ále ty Pánie pokiż?
stąpi ćię.
5. Nawróć się Pánie, á wyrwi du
Y dla tego wróć się ná wysokość:
szę moię: zbaw mię dla miłośierg. Pan sądzi narody.
dźia twego.
Sądź mię Pánie według sprawie
6. Abowiém w śmierci niemász dliwości moiéy, y według niewin
klóby ná ćię pamiętał: á w piekle ności moiéy ná mnie.
ktoć wyznawać będźie?
10. Zginie złość grzeszników, á
7. Pracowałem w płaczu moim , prosto poprowadźisz sprawiedliwe
będę omywał ná każda noc łóżko go bádáiacy się serc y nerek Boże.
moie: łzami moieini będę polewał
11. Sprawiedliwa pomoc moiá od
pośćiel swoię.
Páná, który zbawia prawych ser
8. Strwożyło sie od zapalczywo cem.
śći oko moie: starzałem się mię
12. Bóg sędźia sprawiedliwy, mo
dzy wszytkimi nieprzyiaćioły mć- cny, y ćićrpliwy : zaż się gniewa
mi.
ná każdy dźień ?
g. Odstąpcie odemnie wszyscy
15. Ieśli się nie nawróćićie, mie
k^rzy nieprawość czynicie: ábo-. cza swego dobędźie: łuk swóy náwiem wysłuchał Pan głos .płaczu ćiągnął y nagotował ji.
moiego.
14. Y nałożył ná nim naczynié
10. Wysłuchał Tán prośbę moię, śmierci, strzały swé paláiacémi
Tan modlitwę lnoię przyiął.
sprawił.
15. Oto rodź ił niesprawiedliwość:
11. Niech się zawstydzą , y wiel
ce zatrwożą wszyscy nieprzyiaćiele począł boleść, y urodźił nieprawość.
moi: niech się nawrócą y zawsty
16. Dół otworzył y wykopał ji:
dzą bárzo prędko.
y wpadł w dół który uczynił.

KSIĘGI PSALMÓW.
17. Ohróći się bęlćść iego ná gło
wę iego: á ná -wierzch głowy iego ,
nieprawość iego spádnie.
18. Będę wyznawał Pánu według
sprawiedliwości iego: y będę śpie
wał imieniowi Páná nawyžszégo.

PSALM VIII.
Prorokuie Daivid o podivyszeniu ,
y o uwielbieniu Panu CKristus d } y
o rozmnożeniu kośćiolu iego.
1. Ná koniec zá prásy, Psalm
Dawidowi.
2. Tanie Pánie nász, iákož dzi
wne iest imię twoie po wszytkiéy
źiemi.
Abowiém wyniosła się wielmożność twoiá nád niebiosa.
3. Z ust niemowiątek y ssących ,
uczyniłeś doskonałą chwałę , dla
nieprzyiaciół twoich , abyś zepsował nieprzyiaćiela y mśćićiela.
4. Abowiém oglądam niebiosa
twoie, dzieła palców twoich: księ
życ y gwiazdy, któreś ty fundował.
5. Cóz iest człowiek iže nań pa
miętasz ? ábo syn człowieczy iže
go nawiedzasz ?
6. Uczyniłeś go málo co mnieyrszyin od Anyołów, chwałą y czćią
ukoronowałeś go :
7. Y postanowiłeś go nád dzieła
mi rąk twoich.
8. Podałeś wszytko pod nogi iego:
owce y woły wszytkié : nád to y
źwierzęta polne.
g. Ptástwo niebieskie, y ryby
morskie , które się przechodzą po
szciéžkách morskich.
10. Pánie Pánie nász, iákóž dzi
wne iest imię twoie po wszytkiéy
źiemi.

PSALM IX.
Mówi tu Prorok o mocy sadu ostatécznégo, y o .Antychriśćie.
1. Ná koniec zá táiemnice synow_skié, Psalm Dawidowi.
2. Będę wyznawał Pánie že wszy
tkiégo sercá mego : będę opowiadał
wszytkié dziwy twoie.
3. Rozweselę się y rozraduję się
w tobie: będę śpiewał imieniowi
twemu Nawyžszy.
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4- Gdy nieprzyiaćiel móy obróći
się ná wstecz : osłahieią y poginą
przed oblicznośćią twoią.
5. Boś uczyni} sąd móy y spra
wę moię : zaśiadłeś ná stolicy, któ
ry sądzisz sprawiedliwość.
6. Zgromiłeś narody, y zginął
niezbožny: wygładziłeś imię ich ná
wieki y ná wieki wieków.
7. Nieprzyjacielskie miecze ustały
ná koniec : y zburzyłeś ich miástá.
Zginęłaztrzaskiem pamiątka ich,
8. A Pan trwa ná wieki.
Nágotowal ná sąd stolicę swą:
g. Y on będźie sadził okrąg źiemie
w prawośći, osądźi narody w spra
wi edliwośći.
10. Y stał się Pan ućieczką ubo
giemu: pomocnikiem w potrzebach,
w ucisku.
11. Y niech ufaią w tobie którzy
znáia imię twoie: ábowiéin nie
opuściłeś szukających ćię Pánie.
12. Spiewayćie Pánu , który mie
szka ná Syonie : opowiadayćie mię
dzy narody sprawy iego.
13. Abowiém mszcący się krwie
ich wspominał: nie zapomniał ubo
gich wołania.
14. Zmiłuy się nademną Panie:
weyźrzy ná uniżenie moie od nie
przyjaciół moich.
15. Który mię podwyższasz od
bram śmierći , abych opowiadał
wszytkié chwały twoie w bramach
córki Syońskiey.
16. Będę się weselił w zbawie
niu twoim: powieźli poganie w za
traceniu , któré przyprawili.
W śidle tym, któré byli skryćió
zástáwili , uwięzła noga ich.
17. Poznány będźie Pan sądy czy
niący : w uczynkach rąk swoich
poymány iest grzesznik.
18. Niech się grzesznicy obrócą
do piekła , wszyscy narodowie któ
rzy záp.oinináia Bogá.
ig. Bo nie do końca bedźie zápoinnion ubogi: ćierpliwość ubogich
nie zginie do koiícá.
20. Powstań Panie niech się nie
zmacnia człowiek: niech będą są
dzeni narodowie przed oblicznośćią
twoią :
21. Postaw Tánie zakonodawcę
nád nimi: áby wiedźieli narodowie,
iž ludźmi są.
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22. Czemuś Tanie odstąpił dale y ná wieki wieków: wyginiećie po
ko , przeglądasz w potrzebach , w ganie z źiemie iego.
38. Żądzą ubogich wysłuchał Tan:
ucisku ?
23. Gdy sie pyszni niezbožnik , przygotowanie sercá ich usłyszało
zapala się ubogi : bywaią usidleni ucho twoie.
3g. Abyś uczynił sąd sierocie y
w radách, któré wymyślała.
chudźinie
, áby się więcey nie wa
24. Abowiém pochwalon bywa
grzesznik w žadzách duszy swéy: á żył wielmożyć człowiek ná źiemi.
niesprawiedliwy bywa błogosłarSALM X.
wion.
25. Rozgniewał Páná grzesznik ,
Uczy Prorok odpierać kdcerzom,
według wielkości gniewu swego nie którzy uśiłuią wiernego w niewier
będźie szukał.
ność swą przewrócić.
26. Niémász Bogá przed oblicznośćią iego : splugáwioné są drógi ie
1. Ná koniec, Psalm Dawidowi.
go ná każdy czás.
2. W Pánu ia ufam: iákóž mó
Bywaią odięte sądy twoie od oblicznośći iego: nád wszytkimi nie wicie duszy moiéy, ućiekay ná górę
przyiaćioły swymi będźie panował. iáko wróbel?
3. Bo oto grzesznicy naciągnęli
27. Mówił bowiém w sercu swo luk,,nágotowáli strzały swé w sáyim : Nie będę poruszon od wieku daku, áby postrzelali w ćiemnośći
do wieku , bez złego.
prawych sercem.
28. Którego ustá pelné są złorze4. Abowiem coś był sprawił,
czeństwa y gorzkośći y zdrady: pod skaźili : sprawiedliwy lepak co
językiem iego praca y boleść.
uczynił ?
29. Siedźi ná zdradźie z bogaty
5. Pan w kośćiele swym świę
mi w skrzytośćiach, áby zabił nie tym, Pan w niebie stolica iego.
winnego.
Oczy iego ná ubogiego patrzą:
30. Oczy iego upatrują ubogiego : powieki iego pytaią synów ludzkich.
tái się ná zdradźie w skrytym miey6. Pán pyta sprawiedliwego y
scu , iáko lew w iárnie swoiéy.
niezbožnégo : Lecz kto miłuie nie
Zastawia śidła áby uchwycił ubo prawość , ma w nienawiści duszę
giego : áby połapił ubogiego, gdy swoię.
go przyciągnie.,
7. Wyleie iáko deszcz ná grzé31. W sidle swoim poniży go, szniki śidła: ogień y siárká y wiatr
schyli się y pádnie gdy opánuie nawałnośći, część kubka ich.
ubogie.
8. Abowiem sprawiedliwy Tan y
32. Rzekł bowiém w sercu swo sprawiedliwość miłuie : prawość
im: Zapomniał Bóg, odwróćił obli widźiało oblicze iego.
cze swé áby nie widźiał do koń
ca.
PSALM XI.
53. Powstań Panie Boże, niech
Modlitwa iest rodzdiu ludzkiego
sie podniesie ręka twoiá: nie zádo
Pand Bogd, dby raczył zesłać
pominay ubogich.
34- Ola czego niezbožnik rozdra synd swego nd świat, y tak się mo
żnił Bogá? bo mówił w sercu swym: dlili oni Prorocy święci w starym
zakonie.
Nie będźieć się pytał.
35. Widźisz , (bo ty ná boleść y
1. Ná koniec ná oktawę, Psalm
ná utrapienie patrzysz) abyś ie po
Dawidowi.
dał w ręce twoie.
Tobie zostawiony iest ubogi: sie
2. Zbaw mię Pánie, bo ustał
rocie ty będźiesz pomocnikiem.
święty: bo umnieyszyły się pra
56. Skrusz ramię grzesznika y wdy od synów ludzkich.
3. Marné rzeczy mówili każdy do
złośnika : będą szukać grzechu ie
bliźniego swego: wargi zdradliwo
go, á nie naydą.
e
Ś7.Pan będźie królował wiecznie, w sercu y sercu mówili.
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4- Niecli zatraci Pan wszelkie
usta zdradliwe, y ięzyk hardźie mó
wiący.
5. Którzy mówili: ięzyk nasz uwielmożemy, ustá nászé zá námi
są, któž iest Pánem nászym?
6. Dla nędze niedostatecznych , y
dla wzdychania ubogich teraz po
wstanę, mówi Pan.
Postawię w zbawieniu : śmiele
będę poczynał w nim.
7. Słowa Pańskie, słowa czyste:
srebro w ogniu doświadczone, probowáné źiemi śiedmkroć przeczyśćione.
8. Ty Tanie zachowasz nas : y
będźiesz nas strzegł od rodzáiu tego
ná wieki.
g. W około niezbożnicy chodzą :
według wysokośći twéy uczyniłeś
možné syny człowiecze.

PSALM XII.
Zada Prorok gorącą ządzą przyśćia syna Bożego nd ten świat.

szni, chyba Pana Christusd, okd
zuie.

1. Ná koniec, Psalm Dawidowi.
Rzekł głupi w' sercu swoim: Nié
mász Bogá.
Popsowáli się , y obrzydliwémi
się stali w zabawach swoich: nié
mász ktoby czynił dobrze, niemász
áž do iednégo.
2. Pan z niebá poyźrzał ná syny
człowiecze, áby oglądał ieśli iest rozumieiący ábo szukáiacy Bogá.
3. Wszyscy odstąpili, pospolu
stali się niepožytecznymi : niemász
ktoby dobrze czynił, niémász áž do
ied négo.
Grób otwarty iest gardło ich : ięzykámi swémi zdradliwie poczyna
li, iad źmiiowy pod ich wargami.
Których ustá pełne są złorzecze
nia y gorzkośći : prędkie nogi ich
ná wylanie krwie.
Skruszenie y nieszczęśćió ná dro
gách ich, á drogi pokoiu nie pozna
li : niémász boiaźni Božéy przed
ich oczymá.
4. lzali nie poznaią wszyscy któ
rzy czynią nieprawość, którzy pożyraią lud móy iáko pokarm chle
ba ?
5. Táná nie wzywali, tám drżeli
od boiaźni, gdźie nie było strachu.
6. Abowiém Pan iest w narodźie
sprawiedliwym , radę ubogiego zasromoćiliśćie : iż Pan iest nádžieiá
iego.
7. Któż da z Syonu zbawienie
Izraelskie? gdy oddali Pan niewolą
ludu swego , rozweseli się Jákob y
rozráduie sie Izrael.

1. Ná koniec Psalm Dawidowi.
Dokądże Pánie zapomnisz mię
do końca? dokąd odwracasz oblicze
swé odemnie ?
2. Dokąd będę rozbierał rády w
duszy moiéy, frasunek w sercu mo
im przez dźień?
5. Pokiż będźie się podnośił nieprzyiaćiel móy nademną ?
4- Weyźrzy, á wysłuchay mię Pa
nie Bože móy.
Oświeć oczy moie , bym kiedy
niezasnął w śmierci:
5. By kiedy nie rzekł nieprzyiaćiel
móy: Przemogłem go.
PSALM XIV.
Którzy mię trapią, będą rádži ie
Ukazuie Prorok który człowiek
śli się zachwieię.
6. Ale ia ufam w miłośierdźiu lunidźie do Królestwa niebieskiego.
twoim.
1. Tsalm Dawidowi.
Rozráduie się serce moie w zba
Fanie któż bedźie mieszkał w
wieniu twoim: będę śpiewał Pánu,
który mi dobrá dał : y będę grał przybytku twoim 1 ábo kto odpoczynie ná górze twoiéy áwietéy?
imieniowi Páná nawyższego.
2. Który chodźi bez zmazy y czy
PSALM XIII.
ni sprawiedliwość.
3. Który mówi prawdę w sercu
Przymaivia Prorok Żydom, któ swoim, który nie czyni zdrady ięrzy niechćieli wierzyć Panu Chry zykiem swoim :
Ani uczynił bliźniemu swemu
stusowi, d iz wszyscy ludzie są grze
c
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złego, y zelży wośći nie przyiął prze
PSALM XVI.
ćiw bliźnim swoim.
Opisuie modlitwę Christusowe ,
4. Wniwecz obrocony iest w
oczach iego złośliwy: á boiących którą miał wzywać Bogd Oyca cza
su męki swéy okrutney, a iest glos
się Páná wysławia:
5. Który przysięga bliźniemu PdndJ Christa, ile człowiek.
swemu, á niezdradza; który pienię
1. Modlitwa Dawidowi.
dzy swych nie dał ná lichwę, y da
rów ná niewinne nie prziymuie.
Wysłuchay Fanie sprawiedliwość
Kto to czyni, nie będźie poru- moię: słuchay pilnie prośby moiéy.
Prziyini w uszy modlitwę moię,
szón ná wieki.
nie zdrádliwémi ustami.
2. Od oblicznośći twoiéy sąd móy
PSĄLM XV.
niech wynidźie : oczy twé niech
Zamyka, w sobie Psalm proroctwo dóyźrzą sprawicdliwośći.
o śiciętych Bożych, y o umęczeniu,
5. Spróbowałeś sercá mego , y na
y téz wskrzeszeniu Pdnd Christuso- wiedziłeś w nocy : doświadczyłeś
wym.
mię ogniem, á nie nalázlá się we
mnie nieprawość.
1. Tytułu napis sámému Dawi
4- Aby nie mówiły ustá moie udowi.
czynków ludzkich : dla słów ust
Zachoway mię Pánie, bom ná- twoich, iam przestrzegał dróg twar
dych.
dźieię miał w tobie.
5. Umocni kroki moie ná szciéž
2. Rzekłem Pánu: Tyś iest Bo
giem moim, ábowiem dóbr moich kách twoich: áby się nie chwiały
stopy moie.
niepotrzebuiesz.
6. lam wołał, iżeś mię wysłuchał
3. Świętym, którzy są ná źiemi
iego, dźiwnó uczynił wszytkié chę Boże : nakłoń mi uchá twego, á
wysłuchay słowa moie.
ci moie ku nim.
7. Pokaz dźiwnó miłośierdźie two
4- Rozmnożyły się niemocy ich :
ie, który zbawiasz nadźieię inaiące
potym się kwapili.
Nie bede zgromadzał schadzek ich w tobie.
8. Od przećiwiaiących się pra
ze krwi : y nie będę wspominał
wicy twoiéy strzeż mię iáko źrzeimion ich ušty mémi.
5. Pan cząstka dźiedźictwa me nicę oká.
g. Pod ćieniem skrzydeł twoich
go, y kielicha mego: tyś iest, który
obroń mię: od oblicza niezbożnych,
mi przywróćisz dźiedźictwo moie.
6. Sznury przypadły mi ná oso którzy mię utrápili.
10. Nieprzyiaćiele moi duszę moię
bliwych: ábowiéin dźiedźictwo mo
ogarnęli’: tłustość swoie zawarli:
ie iest mi znamienite.
7. Będę błogosławił Páná, który usta ich mówiły hardość.
11. Porzućiwszy mię teraz inię
mi dał rozum : ktemu áž do nocy
obtoczyli oczy swé nasadźili spućwiczyły mię nerki, moie.
8. Miałem Páná zawsze przed śćić ku źiemi.
12. Przyięli mię iáko lew gotowy
oczymá swémi: bo mi iest po pra
do łupu: y iáko szczenię lwie mieszwicy, abych nie był poruszony.
g. Przetóż się uweseliło serce mo káiacé w iámie.
13. Powstań Pánie, uprzedź go y
ie, y rozradował się ięzyk móy: nád
to y ćiało moie w nódźiei odpoczy przekin go: wyrwi duszę moię od
niezbožnégo , miecz twóy od hiewać będźie.
przyiaćiół ręki twoiéy.
10. Abowiém nie zostawisz du
14- Pánie odłącz ie od trochy ludźi
sze moiéy w piekle: áni dasz święz źiemie zá żywota ich: z skrytych
téinu twému oglądać skażenia.
Oznaymiłeś mi drógi żywota, na rzeczy twoich napełnion iest brzuch
pełnisz mię weselem z obliczem ich.
Násycenrsa synmi: y ostatki swo
twoim: roskoszy ná prawicy twóy
ie zostawili małym dźiećióm swoim.
aż do końca.
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15. A ia w sprawiedliwości po ciemna woda w obłokach powie
kaze się przed obliczem twoim : na- trznych.
sycon będę gdy' się okáže chwała
13. Przed blaskiem w oczach ie
twoiá.
go rozeszły się obłoki , grad y wę
gle ogniste.
PSAŁ3I XVII.
14. Y zagrzmiał Pan z niebá , á
Nawyższy swóy głos wypuśćił: grad
Opisuie prześladowanie Christa- y węgle ogni sté.
Sowę od Żydów, a idko miał bydź
15. Y wypuśćił strzały swé , y
wystu chan, idko słońce ćmić, źiemia. rozproszył ie: rozmnożył błyska
drzeć mieli czasu męki iego, y idko wice y strwożył ie.
nd niebiosa wstąpić miał,
16. Y okazały się źrzódła wód , y
odkryły się fundamenty okręgu źie
1. Ná konieo , słudze Páiískiému mie :
Dawidowi, który mówił Pánu sło
Od fukánia twego Pánié , od
wa pieśni tćy, w dzień gdy go wy tchnienia ducha gniewu twego.
rwał Pan z ręki -wszytkich nie17. Spuśćił z wysokośći, á wziął
przyiaćioł iego, y z ręki Saulo- mię : y wyiął mię z wód wielkich.
wéy, y rzekł.
18. Wyrwał mię od nieprzyiaćiół
2. Będę ćię miłował Pánie, mocy moich bárzo mocnych , y od tych,
moiá :
którzy mię w nienawiśći mieli:
3. Pan twierdza moiá, y ućieczka ábowiéin zmocnili się nádemna.
moiá , y wybawiciel móy.
19. Uprzedźili mię w dzień utra
Bóg móy wspomożyćiól móy, y pienia mego : y Pan stał się obroń
w nim będę nadźieię miał.
cat moim.
Zastępca móy, y róg zbawienia
20. Y wywiódł mię ná przestrzeńmego , y obrońca móy.
stwo : zbawił mię, iż mię chćiał.
4- Chwaląc będę wzywał Páná :
21. Y odda mi Pan, według spra
y będę wybáwion od nieprzyiaćiół wiedliwości moiéy, y według czy
moich.
stości rąk moich odda mi.
5. Ogarnęły mię boleśći śmierći :
22. Abowiémem strzegł dróg
y strumienie nieprawości zatrwo Pańskich , ánina czynił niezbożnie
żyły mię.
przećiw Bogu mému. .
6. Boleśći piekielne obtoczyły
23. Bo wszytkié sądy iego przed
mię: uprzedziły mię śidła śmierći. oblicznośćią moią: á sprawiedliwo
7. W utrapieniu moim wzywa ści iego nie odrzuciłem od śiebie.
łem Páná, y wołałem do Boga mo
24- Y będę niepokalanym z nim:
jego :
y będę się strzegł od nieprawość!
Y wysłuchał głos móy z kośćioła moiéy.
swego świętego : y wołanie moie
25. Y odda mi Tan według spra
przed oblicznośćią iego , weszło w wiedliwości moiéy : y według czy
uszy iego.
stości rąk moich , przed obliczno
8. Wzruszyła się, y zadrżała źie śćią oczu iego.
mia : fundamenty gór zatrwożyły
26. Z świętym święty będźiesz :
się, y poruszyły się, iż się rozgnie á z mężem niewinnym niewinny
wał ná nie.
będźiesz.
9. Szedł ku górze dym w gnie
27. Y z wybranym wybrany bę
wie iego: y ogień się zapalił od dźiesz : á z przewrotnym przewro
oblicza iego : węgle się rospaliło od tny się staniesz.
niego.
28. Bo ty lud uniżony żbawisz :
10. Nakłonił niebios, y zstąpił: á oczy pysznych poniżysz.
y mgła pod nogami iego.
29. Bo ty rozświecasz pochodnią
11. Y wstąpił ná Cherubiny, y la moie Pánie: Boże móy oświeć ćie
tał ; latał ná skrzydłach wiatro mnośći moie.
wych.
30. Abowiém prżez ćię będę wy
12. Y położył ciemność táynikieni rwali z pokusy: á w Bogu moim
swoim , około niego namiot iego : przestąpię mur.
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31. Bóg móy niezmázána drógá
iego: słowa Fańskie ogniem wypláwioné : obrońcą iest wszytkich
maiących nadźieię w sobie.
32. Bo któż Bogiem oprócz rá
na? ábo który Bóg oprócz Bogá ná
szégo ?
33. Bóg który mię opasał mocą :
y położył niepokalaną drogę moię.
34. Który pokrzepił nogi moie
iáko ielenié , y ná wysokich mieyscách stanowiąc mię.
35. Który uczy ręce moie do bo
ju : y uczyniłeś, iáko luk miedzia
ny, ramiona moie.
36. Y dałeś mi obronę zbawienia
twego, á práwicá twoiá broniła
mię :
A kaźń twoiá poprawiła mię do
końca: y náuká twoiá tá mię nau
czy.
37. Rozszerzyłeś kroki moie podemną : y nie osłabiały nogi moie.
38. Będę gonił nieprzyiaćioły mo
ie , y poymain ie : y niewrócę się
aż ich nie stanie.
3g. Połamię ie, y nie będą mogli
stać : u pád na pod nogámi mé mi.
40. Y opasałeś mię mocą ná woynę : y przekinąłeś powstáiacé prze
ćiwko mnie, pod mię.
41. Y nieprzyiaćiół moich poda
łeś mi tył: y nienawidzące mię potraćiłeś.
42. Wołali, á nie był ktoby ie
wybawił, do Páná : áni ich wysłu
chał.
43. Y skruszę ie, iáko proch przed
wiatrem? iáko błoto ná ulicy wy
gładzę ie.
44- Wyrwiesz mię z przećiwnośći ludu: postanowisz mię głową
narodów.
45. Lud, którégóm nie znał, słu
żył mi : ná usłyszenie ucha był mi
posłuszny.
46. Synowie obcy skłamali mi ,
synowie obcy zastarzali się , y
uchrámowáli z dróg swoich.
47. Zywie Pan , y błogosławiony
Bóg móy, y niech będźie podwyższón Bóg zbawienia mego.
48. Boże który mi dáiesz pomsty,
y poddaiesz pod mię narody: wybáwlćielu móy od nieprzyiaćiół moich
gniewliwych.
4g.

Y od powstających
r

ná

mię

wywyższysz mię: od męża niespra
wiedliwego wyrwiesz mię
50. Przetóż będęć wyznawał mię
dzy narody Pánie: á imieniowi
twemu pieśń zaśpiewam.
51. Czyniący wielkie wybawie
nie królá swego , y czyniący miłośierdźie pomazańcowi swému Da
widowi y naśieniu iego aż ná wieki.
PSALM

XVIII.

Mówi tu Prorok o wcieleniu Puna.
Jezu Christa.

1. Ná koniec , Psalm Dawidowi.
2. Niebiosa rozpowiadała chwalę
Bożą , á dzieła rąk iego oznáymuie
utwierdzenie.
3. Dźień dniowi opowiada słowo:
á noc nocy okázuie znajomość.
4. Niémász ięzyków áni mów,
któréby nie słyszały głosów ich.
5. Ná wszytkę ziemię wyszedł
głos ich: y ná kończyny okręgu
źiemie słowa ich.
6. W słońcu postawńł przybytek
swóy: á ono iáko oblubieniec wy
chodzący z łożnice swoiéy.
Rozweseliło się iáko obrzym ná
bieżenie w drogę,
7. Od kráiu niebá wyszcié iego.
A nawrót iego aż ná kray iego:
á niémász ktoby się mógł zakryć
od gorącośći iego.
8. Zakon Pański niepokalany na
wracający dusze: świadectwo Pań
skie wierné, dáiacé mądrość ma
lutkim.
9. Sprawiedliwośći Tańskie pra
we uweselaiące serca: przykazanie
Pańskie iásne, oáwiécáiacé oczy.
10. Boiaźń Pańska święta, trwaiąca ná wieki wieków : sądy Pań
skie práwdžiwé, usprawiedliwione
sámé w sobie.
11. Tožadliwszé nád złoto y nád
mnogie kamienie drogie: y słodsze
nád miód y plastr miodowy.
12. Abowiém sługa twóy strzeże
ich, w przestrzeganiu ich odpłata
wielka.
13. Występki któż rozumie ? od
skrytych moich oczyść mie :
14- Y od cudzych sfolguy słudze
twemu.
’
’
Ieśli nádeinną panować nie będą,
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ledy niepokalanym będę : y będę
oczyśćion od grzechu nawiększćgo.
15. Y będą się podobać wymowy
ust moich; y rozmyálánié serca me
go ^rzed oblicznośćią twoią za
wsze.
Panie wspomożyciela móy, y odkupićielu móy.

rSALM XIX.
Prorok dotyka nieco bóstwa Pdnd
Christusowégo , tudźiesz y kapłań
stwa, y królestwa iego. >

1. Ná koniec, Psalm Dawidowi.
2. Niechay ćię wysłucha Pan w
dźień utrapienia: niechay ćię obro
ni imię Bogá Jákobowégo.
3. Niech ći zeszłe pomoc z świątnice : á z Syonu niechay ćię broni.
4. Niechay pomni ná wszelka
ofiarę twoie: á całopalenie twoie
niech tłuste będźie.
5. Niechay ći da według serca twe
go: y wszelką radę twoię niech po
twierdzi.
6. Rozweselimy się w zbawieniu
twoim : á w imię Bogá naszego
wielmożnymi się staniemy.
7. Niechay wypełni Pan wszy
stkie prośby twoie: terażem poznał,
iż Pan zbawił pomazańca swego.
Wysłucha go z nieba świętego
swego: zbáwúenié w siłach prawi
ce iego.
8. ledni w woźićch, á drudzy w
koni éch: ále my imienia Páná Bo
gá nászégo wzywać będziemy.
g. Oni powiązani są, y polegli:
á myśmy powstali y podnieśieniśmy.
10. Pánie zbaw króla: y wysłu
chay nas w dźień, w który ćię wzy
wać będziemy.
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3. Zadanie serca iego dałeś mu:
á w woley ust iego nie omyliłeś
go- _
4. Boś go uprzedźił błogosławieństwy słodkośći : włożyłeś ná głowę
iego koronę z kámieniá drogiégo.
5. Żywota prosił u ćiebie: y dałeś
mu przedłużenie dni ná wieki y ná
wieki wieków.
6. Wielka iest chwała iego w
zbawieniu twoim : sławę y wielką
ozdobę nań włożysz.
7. Abowiém dasz go ná błogosła
wieństwa ná wieki wieków: rozwe
selisz go w radości obliczem twoim.
8. Bo król nadźieię ma w Pánu:
á w miłosierdziu Nawyższego nie
będźie poruszony.
g. Niecli znaydą rękę twoię wszy
scy nieprzyiaćiele twoi : prawica
twa niech naydźie wszytkié , którzy
ćię w nienawiśći máia.
10. Położysz ie iáko p‘ec ognisty
czásu twarzy twoiéy: Pan w gniewie
swoim zatrwoży ie y pożrze ie ogień.
11. Owoc ich z źiemie wygubisz:
á nasienie ich z synów ludzkich.'
12. Abowiém obrócili ná ćię złośći : myslili rády, których utwier
dzić nie mogli.
15. Abowiém obróćisz ie w tył:
w ostatkách twoich przygotuiesz
twarzy ich.
14. Podnieś się Panie w mocy
twoiéy: będźiem śpiewać y wysła
wiać możności twoie.

PSALM XXI.
Ten Psalm mówi o mece y wskrze
szeniu Pdnd Chrislusa.

1. Ná koniec, zá przyięćić poran
ne, Psalm Dawidowi.
2. Boże Bože móy wéyzrzy ná
mię: czemuś mię opuścił? daleko
PSALM XX.
od zbawienia mego słowa grzechów
moich.
Oznaymia prorok idko Bóg Oćiec
3. Boże móy będę wołał we dnie,
miał ukoronować Pdnd Jezu Chri á nie wysłuchasz: y w nocy, á ni*
sta syna swégo, idko sie tez miał ku głupstwu mnie.
mśćić nad nieprzyiaćioły iego.
4- A ty mieszkasz w świątnicy
chwało Izraelska.
1. Ná koniec, Psalm Dawidowi.
5. W tobie nadźieię mieli oyco2. Pánie w mocy twoiéy rozwe wie nászy: nadźieię mieli y wyba
seli się król: á w zbawieniu two wiłeś ie.
im rozráduie się wielce.
6. Do ćiebie wołali y zbawieni są:
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w tobie nadźieię mieli, á nie są zaw
25. zkbowiein nie wzgardźił, áni
stydzeni.
odrzućił prośby ubogiego.
7. A iam iest robak á nie czło
Ani odwrócił oblicza swego odewiek : pośmiewisko ludzkie v mnie: á gdym wołał do niego, wy
wzgárdá pospólstwa.
słuchał mię
8. Wszyscy którzy mię widzieli ,
26. U ciebie chwała moiá w ko
naśmiewali się ze mnie: mówili śćiele wielkim : śluby’ moie oddam
usty y kiwali głową,
,
przed oczyma boiacych się iego.
9. Nadźieię miał w Pánu, nie
27. Będą iedli ubodzy y naiedzą
chay go wyrwie: niechay zbawi , się: y będą chwalić Páná, którzy go
ponieważ chce go.
szukaią; będą żyć sercá ich ná wie
jo. Albowiem tyś iest , któryś ki wieków.
mię wyciągnął z żywota: nadźieio
28. Wspomioną y nawrócą się do
moiá od pierśi mátki moiéy.
Páná wszytkié kráie źiemie:
11. Ná ćię porzucony iestem z
Y będą się kłaniać przed oblicz
żywota: od żywota málki moiéy tyś nośćią iego wszytkié familie pogań
iest Bogiem moim:
skie.
12. Nie odstępuy ode mnie.
29. Abowiém Pańskie iest króle
Albowiem utrapienie bliskie iest: stwo: y on będźie panował nád pobo niémász ktoby ratował.
gány.
13. Obtoczyli mię ćielcy mno
30. Iedli y kłaniali się wszyscy
dzy, bycy tłuśći obiegli mię.
tłuśći ziemscy: przed oblicznośćią
14. Otworzył: ná mię gębę swą: iego będą padać wszyscy , którzy
iáko lew porywający y ryczący.
zstępuią wr ziemię.
15. Wylaném iest iáko wodá: y
31. A duszá moiá iemu będźie
rozsypały się wszytkié kośći moie. żyła : y nasienie moie będźie mu
Stało się serce moie iáko wosk służyć.
topnieiący w pośrzód żywota mego.
52. Będźie opowiadań Tánu fo16. Wy schła iáko skorupa siła dzay przyszły: y będą opow Mć
moiá , á ięzyk móy przysechł do łiiebiosa sprawiedliwość iego lui.opodniebienia mego: y obróciłeś mię wi, który sie narodźi, który uczynił
w próch śmierći.
Pan.
17. Albowiem obstąpili mię pśi
mnodzy: zbór złośników obiegł mię.
PSALM XXII.
Przebodli ręce moie y nogi moie:
18. Policzyli wszytkié kośći moie.
JP tym Psalmie wylicza Prorok
A oni przypátrowáli się y pa dobrodźieystwa Kościołowi Chrzetrzyli ná inię:
śćiańskiemu od Pand Bond dane ,
19. Piozdźielili sobie száty moie , idha tez iest ndukd pozywania ćidłd.
á o suknia moie lós miotali,,
Hożego, y inszych świętości.
20. Ale ty Pánie nie oddalay odemnie wspomożenia twego: weyźrzy
1. Psalm Dawidowi.
ná obronę moię.
Pán mię rządźi, á nináczym mi
21. Wyrwi od miecza, Boże, du
szę moię: á z ręki pśióy jedynaczkę schodźić nie będźie :
2. Ná mieyscu paszéy tám mię
moię.
22. Wybaw mię z pászczeki posad źił.
Nád wodą pośilenia wychował
lwiéy: á od rogów iednorożcowych
mię:
uniżenie moie.
3. Duszę moię nawrócił.
23. Będę opowiedał imię twe bra
Prowadził mię szciéžkámi spráćiey moiéy, w pośrzód kośćioła bę
wiedliwośći, dla imienia swego.
dę ćię chwalił.
4 Bo choćbym też chodził w po
24. Co się Páná boićie , chwralćie
go : Wszytko naśienić Jákobowé śrzód ćienia śmierći, nie będę się
bał złego : bowiemeś ty iest zemną.
wysławiayćie go.
Laská twoiá, y kiy twóy: té mię
Niech się go boi wszytko nasie
ćieszyły.
nie Izraelskie ;
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5. Nagotowałeś przed oczymá fíoskiéy pomocy: u mówi Prorok w
mémi stół, ná przećiwko tym, któ oscjfie Kościoła.
rzy mię trapią.
1. Ná koniec, Psalm Dawidowi.
Utłuśćiłeś oleykiem głowę moię :
Hleph. Do ćiebie Tanie podnio
á kielich móy upoiáiacy iák kosz
słem duszę moie :
towny iest!
2. Betli. Boże móy w tobie ufam,
6. Y miłośierdźie twoie póydźie
zámna po wszytkié dni żywota mo niech się nie zawstydzę.
3. Ghimel. Y niech sie nie śmieią
jego.
7. Y abym mieszkał w domu Pań ze mnie nieprzyjaciele moi : ábowiém wszyscy, którzy ćię czekała,
skim, ná przedłużenie dni.
nie będą zawstydzeni.
4. Niech będą zawstydzeni wszy
PSALM XXIII.
scy nieprawość czyniący bez przy
Psalm ten oznaymia Christusowe czyny.
osławienie, y człowieka naprawienie,
Daleth. Drógi twoie okaż mi Pá
a ze iest Panem ivszystkiéy źiemie.
nie : á szćieżek twoich naucz mię.
5. He. Prowadź mię w prawdźie
1. W dzién pierwszy po soboćie twoiéy,
Psalm Dawidowi.
Tau. A naucz mie : boś ty
Pańska iest źiemia, y napełnie iest Bóg zbawićiel moy, y ćiebiem
nie iéy: okrąg źiemie , y wszyscy, oczekawał przez wszytek dźień.
6. Zain. Wspomni ná miłośierdźie
którzy mieszkáia ná nim.
2. Bo go on nád morzami ugrun twoie Pánie , y o»á smilowániá
tował : y nád rzékámi nagotował twoie , któré są od wieku.
7. Cheih. Grzechów młodośći mo
g°,
3. Któż wstąpi ná górę Pańską, iéy, y niewiadowośći moich nie racz
ábo kto będźie stał ná áSvietym pamiętać.
mieyscu iego ?
Według iniłośierdźia twego po
4. Niewinnych rąk á czystego mni ná mię ty : dla dobroći twéy
serca , który nie wźiął ná marność Pánie.
dusze swoiéy, áni przysięgał ná
8. Teth. Słodki y prawy Pan:
przetóż da zakon występnym ná
zdradźie bliźniemu swému.
5. Ten weźmie błogosławieństwo drodze.
q. Jod. Toprowadźi ciche w roz
od Páná : y miłośierdźie od Bogá
sądku: náuczy skťomné dróg swo
zbáwiéielá swego.
6 Ten iest naród szukaiącycli go, ich.
10. Kaph. Wszytkié drógi Tań
szukających, oblicza Bogá Jákoboskie, miłośierdźie y prawda, szu
wégo.
7. Podnieśćie książęta bramy wa kającym testamentu iego y świa
sze , y podnośćie się bramy wiecz dectw iego.
11. Lamed. Dla imienia twego
ne: y wnidźie król chwały.
8. Któryż to iest król chwały ? Tanie będziesz miłośćiw grzechowi
Pan mocny y możny: Pan możny mciému : l)o go siła.
12. Mem. Któryż iest człowiek
ná walce.
p. Podnieścież książęta bramy wá co się boi Taná ? zakon ustawił mu
szé , y podnośćie się bramy wie ná drodze, którą obrał.
13. Nim. Duszá iego w dobráci)
czne: y wnidźie król chwały.
iq. Któryż to iest król chwały? przemieszkawać będźie: á nasienie
Tan zastępów tenći iest król chwa iego odźiedźiczy ziemię.
14- Samech. Todporáiest Pan bo
tyjącym się go : y testament iego áby
im był oznaymiony.
PSALM XXIV.
15. .Ain. Oczy moie zawsze ki
Uczy Prorok 10 tym Psalmie, aby Pánu : abowiém on wyrwie z sidła
dobry człowiek w rzeczach przeci nogi moie.
16. Phe. Weyźrzyż ná mię, á
wnych nie szemrał, ale oczekawał
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smiłuy się nademną : bom ia iest śći moiéy: odkup mię, á smiłuy się
iedyny y ubogi.
nademną.
12. Nógá moiá stálá ná drodze
17. Tsade. Udręczenia sercá me
go rozmnożyły się : wyrwi mię z prostéy : w kośćielćch będę ćię
potrzeb moich.
chwalił Pánie.
18. Kopii. Weyźrzy ná uniżenie
PSALM XXVI.
moie, y ná pracą moię : á odpuść
wszytkié grzechy moie.
Zamyka w sobie Psalm dzielił
19. Resz. Patrz ná nieprzyiaćioły
człowieka
dobrego zd wybawienie
moie, boć się rozmnożyli , á nie
nawiśći ą niesprawiedliwą niena- przeszłe, y modlitwę, uby go Bóg
raczył bronić od nieprzyiaćioł dusz
widźieli mię.
20. Szin. Strzeż dusze moiéy , á nych : dzeby przyszedł potym do
wyrwi mię : niech się nie zawsty królestwa Bożego.
dzę, botn miał nadźieię w tobie.
1. Psalm Dawidowi, piérwéy ni21. Thau. Niewinni y prawi przy
żli
był pomazány.
stali do mnie : iżem czekał ná ćię.
Tan oświecenie moie, y zbawie
22. Wybaw Boże Izráelá , ze
wszystkich ucisków iego.
nie moie, kogóż sie bede bał?
lan obrońca żywota mego , ko
góż się będę lękał?
PSALM XXV.
2. Gdy się przybliżają ná mię
Modlitwa sprawiedliwego o to, aby szkodnicy, áby žárli ćióło moie.
mógł wyniść od złych ludzi.
Którzy mię trapią nieprzyjaciele
moi : sami zemdleli y upadli.
1. Ná koniec, Psalm Dawidowi.
Choćby stanęły przećiwko mnie
Osądź mię Pánie , ponieważem woyská , nie będźie się bało serce
ia chodźił w niewinności moiéy : moie.
3. Choćby powstała przećiwko
á w Pánu nadźieię máiac, nie osła
bi eię.
mnie bitwá^w tym ia nadźieię po
2. Probuy mię Pánie, y doświadcz kładać będę.
mię: wypal nerki moie y serce
4. O iednę prośiłem Páná, téy
szukać będę: abych mieszkał w do
moie.
3. Abowiém miłośierdźić twoie mu Pańskim po wszytkié dni ży
przed oczymá mémi iest: y ukocha wota mego.
Abych patrzył ná roskosz Pań
łem się w prawdźie twoiéy.
4 Nie śiedźiałein ze zborem mar ską , y nawiedzał kośćioł iego.
ności : á z czyniącytni bespráwia
5. Abowiém skrył mię w przy
bytku swoim : we dni złe obronił
wchodźić nie będę.
5. Miałem w nienawiśći zbór zło mię w skrytośći przybytku swe
,
.
.
śliwych, á z niepobóżnyini nie zá- go'
śiędę.
6. Ná skále -wywyższył mię: á te
6. Umyię między niewinnymi rę raz wywyższył głowę moię nád
ce moie: y obeydę ołtarz twóy Pá nieprzyiaćioły mémi.
nie.
Obszedłem y ofiarowałem w przy
7. Abych słyszał głos chwały: á bytku iego ofiarę krzykliwą : będę
opowiedał wszytkié dźiwy twoie.
śpiewał, y psalmy grał Pánu.
8. Pánie umiłowałem ochędóstwo
7. Wysłuchay Pánie głos móy,
domu twego: y mieysce mieszkania którym wołam do ćiebie: smiłuy
chwały twoiéy.
się nademną , á wysłuchay mię.
9. Nie zátrácay z niezbożnymi
8. Tobie rzekło serce moie, szu
Boże dusze moiéy: á z mężmi krwa kało ćię oblicze moie: oblicza twe
wymi żywota mego.
go Pánie szukać będę.
10. U których w ręku są niepra
9. Nie odwracay oblicza twego
wośći : prawica ich pełna iest po odemnie: nie odstępuy w gniewie
darków.
od sługi tweso.
n. A iam chodźił w niewinnoBąlź pomocnikiem moim: nie
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opuszczay mię, áni mię wzgardzay
Bože zha-wićielu móy.
10. Abowiem oćiec móy y mátká
moiá opuścili inię : ále Pán przy
jął mię.
11. Zakon mi ustáw Pánie w dró
dze twoiéy: y prowadź mię prostą
szčiéžka dla nieprzyiaćiół moich.
12. Nie podaway mię ná dusze
trapiących mię : abowiém powsta
li przećiwko mnie świadkowie fał
szywi, y skłamała nieprawość so
bie.
13. Wierzę , iż oglądam dobrá
Pańskie w źiemi żywiących.
14- Oczekaway Tana , mężnie
czyń : y niech ^się zmocni serce
twoie, á czekay ná Páná.
PSALM

XXVII.

IP tym Psalmie iest głos Pand
Christa, o iego umęczeniu, y o zmar
twychwstaniu.

PSALMÓW.
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9. Zbáw lud twóy Tanie, á bło
gosław dziedzictwu twoiemu : y
.rządź ie, y wywyższay ie áž ná wie
ki.
PSALM

XXVIII.

Upominanie ludzi wiernych , dby
oni ofiarowali Pdnu ofiary duchozvne.
1. Psalm Dawidowi, przy dokoń
czeniu przybytku.
Trzynośćie Pánu synowie Boży:
przynośćie Pánu syny báránié.
2. Przynośćie Pánu, chwałę y
cześć , przynośćie Pánu chwałę
imieniowi iego : kłaniayćie się Tá
nu w śieni świętey iego.
3. Głos Pański nád wodami, Bóg
máiestatu zagrzmiał: Pan nád wo
dami wielkimi.
4. Głos Pański w mocy: głos
Pański w wielmożnośći.
5. Głos Pański łamiący cedry: y
połamie Pan cedry Libańskie.
6. Y podrobi ie iáko ćielę Libań
skie : á umiłowany iáko syn Iednoróżców.
7. Głos Pański rozmiatający pło
mień ognisty:
8. Głos Pański zátrzasáiacy pu
szczą: y poruszy Tan pustynią Kádes.
g. Głos Tański przygotuiący ła
nie , y odkryie gęstwy: á w ko
śćiele iego wszyscy chwałę da
dzą.
10. Pan czyni że potop trwa: á
będźie śiedźiał Pan Król ná wieki.
11. Pan mocy ludowi swemu do
da : Pan błogosławić będźie ludowi
swemu , w pokoiu.

Psalm sámému Dawidowi.
1. Do ćiebie Pánie będę wołał,
Bože móy nie milcz przedemną :
abyś kiedy nie milczał przedemną ,
y stałbym się podobny zstępuiącym
do dołu.
2. Wysłuchay Pánie głos prośby
moiéy, gdy się modlę tobie: gdy pod
noszę ręce swé ku kościołowi twe
mu świętemu.
5. Nie poćiągay mię pospołu z
grzészniki : y z czyniącymi niepra
wość nie ^átrácay mię.
Którzy mówią pokóy z bliźnim
swoim : á złość w sercach ich.
4- Dayim według uczynków ich,
y według złośći wymysłów ich.
Według spraw ręku ich odday
im : odday im zapłatę ich.
5. Abowiém nie zrozumieli spraw
PSALM XXIX.
Pańskich, y uczynków rąk iego:
zepsuiesz ie, á nie zbuduiesz ich.
Psalm ma w sobie słowa Chri6. Błogosławiony Pan: bo wysłu
stusowe ile człowiek do Bogd Oycd,
chał głos prośby moiéy.
7. Tan pomocnik móy, y obrońca którémi dźiekuie zd swe wskrzeszęmóy: w nim nadźieię pokładało me.
serce moie, y ratowany iestem.
1. Psalm pieśni, ná poswiacániu
Y zakwitnęło z nowu ćiało moie:
domu
Dawidowego.
á z woléy moiéy wyznawać mu
będę.
2. Wywyžszáé ćię będę Pánie, żeś
8. Pan mocą ludu swego: y obroń mię przyjął: á nie dał poćiechy niecą zbawienia pomazańca swego.
przyiaćiołóm moim nademną.
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5. Pánie Bože móy wołałem do
śiebie y uzdrowiłeś mie.
4- Pánie wywiódleś z piekła du
szę moię: wybawiłeś mię od zstępuiących do dołu.
5. Spiéwaycie Pánu święći iego :
á wyznawayćie pamiątce świątobli
wości iego.
6. Bo gniew w zapalczywośći ie
go: á żywot ná woléy iego.
Do wieczora będźie trwał płapz :
á do poranku wesele.
7. A iain rzekł w dostatku moim:
nie będę poruszony ná wieki.
8. Tanie, według weléy twoiéy,
dałeś moc ozdobie moiéy.
Odwróciłeś oblicze swé odemnie
y stałem się zatrwożonym.
g. Do ćiebie Pánie wołać będę, y
do Bogá mego modlić się będę.
10. Cóż zá pożytek we krwi mo
iéy, gdy zstępuię do skażenia ?
lzali proch wyznawaćći będźie :
ábo opowiadać będźie prawdę lwóię?
11. Usłyszał Pan, y siniłował się
nademną: Pan się stał pomocni
kiem moim.
12. Odmieniłeś mi płacz móy w
wesele: zdarłeś wór móy, á oblo
kłeś mię weselem :
13. Aby tobie śpiewała chwała
moiá, á nie żałowałbym: Pánie Boże
móy ná wieki wyznawać ći będę.
PSALM XXX.
Upomina sie człowiek sprawiedli
wy, aby nie w sobie samym , ale w
Pánie Płodzę dufał, d iest głos sy
na Bołego według człowieczeństwa.
1. Ná koniec, Psalm Dawidowi ná
zachwycenie.
2. W Tobiem Pánie nadźieię miał,
niech nie będę záwstydzon ná wie
ki: w sprawiedliwości twoiéy wy
baw mię.
3. Nakłoń ku mnie ucha twego,
pospiesz się abyś mię wyrwał.
Bądź mi Bogiem obrońcą , y do
mem ućieczki, abyś mię zbawił.
4. Albowiem mac moiayućieczká moiá iesteś ty: á dla imienia
twego poprowadźisz mię, y wycho
wasz mię.
5. Wywiedźiesz mię z sidła tego,
któré mi zakryli: boś ty iest obroń
ca móy.

6. W ręce twé polecam dnchá
mego : odkupiłeś mię Tanie Boże
prawdy.
7. Miałeś w »ienaw'iśći przystrzegáiacé marności nadaremno.
A iam w Pánu nadźieię miał:
8. Będę się weselił, y radował W
jniłośierdźiu twoim.
Abowiemeś weyźrzał ná uniże
nie moie, wybawiłeś z potrzeb du
szę moię.
g. Aniś mię zamknął w rękach
nięprzyiaćielskich : postawiłeś ná
mieyscu przestronym nogi moie.
to. Smiłuy się nademną Pánie,
bom iest utrapiony: zatrwożyło się
w gniewie okoinfie, duszá moiá ,
y wnętrze moie.
11. Abowiém ustał w boleści ży
wot móy, y látá moie wwrzdychániu.
Zemdlała w ubóstwie śiła moiá: y
kośći moie strwożone są.
12. Nád wszytkié nieprzyiaćioły
moie stałem się pośmiewiskiem y
sąsiadom moim bárzo: y stráchem
znáiomym moim.
Którzy mię widźieli, precz ode
mnie ućiekli:
15. lestem zápomniony z sercá
iáko umarły.
Sstałem się iáko naczynie stráconé:
14- Bom słyszał láiánié mnogich
mieszkających w okolicy:
W tym gdy się schodźili społem
przećiwko mnie, odiąć duszę moię
namawiali się.
15. A iam w tobie nadźieię miał Pá
nie, rzekłem: Tyśiest Bogiem moim:
16. W ręku twoich losy moie.
Wyrwi mię z ręki nieprzyiaćiół
moich, y od przeszladuiących mię.
17. Oświeć twarz twoie nád słu
gą twoim , zbaw mię w miłośierdźiu
twoim:
18. Pánie niech nie będę záwsty
dzon , abowiém wzywałem ćię.
Niech się zawstydzą niezbożnicy,
y nieęh będą prowadzeni dopiekła :
ig. Niech zániemieia ustá zdra
dliwe ,
Któré mówią nieprawość przećiw
sprawiedliwemu w pysze y w pawiérániu.
20. Iákóž wielkie mnostwo słódkośći twéy Pánie , którąś zakrył
bolącym się ćiebie.
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Sprówiłeś tym , którzy nadźieię dośći moiá wyrwi mię od tych, któ
máia -w tobie, przed oblicznośćią sy rzy mię obiegli
nów ludzkich.
8. Dam tobie rozum, y nauczę
21. Zákryiesz ie w zakryćiu obli ćię ná drodze téy, którą póydźiesz :
cza twego od zamieszania ludzkiego. umocnię nád tobą oczy moie.
Zasłonisz ie w namiećie twoim
9. Nie bądźcież iáko koń y muł,
od przeciwieństwa iezyków.
którzy nieinaią rozumu.
22. Błogosławiony Fan: že dzi
Uzdą y wędźidłem śćiśni czeluśći
wnie okazć.ł miłośierdźić swe nádo- tych, którzy się nie przybliżają do
mną w mieśćie obronnym.
ćiebie.
23. A iam mówił w zdumieniu
10. Siła biczów ná grzesznika: á
umysłu mego, iestem odrzucon od máiacégo nadźieię w Panu miłośier
oblicznośći oczu twoich.
dźić ogarnie.
Przetoś wysłuchał głos modlitwy
11. Weselćie się w Pánu y ráduymoiéy, gdym wołał do ćiebie.
ćie się sprawiedliwymi: á'chlubcie
24. Á1 iłuyćie Páná wszyscy święći się wszyscy prawego serca.
iego: abowiém Pan będźie szukał
prawdy, y odda obfićje czyniącym
PSALM XXXII.
pychę.
Upomina Prorok, aby wierni Pań
25. Mężnie czyńćie, á niech się
pośili serce wászé , wszyscy którzy scy zd wielkie a hoyne dobrodźieystwd, chwałę y dzięki ieinu czynili.
nadźieię maćie w Pánp.

PSALM XXXI.
Błogosławi Prorok człowieka, tego,
który dostdie grzechom odpuszcze
nia , d przez co by ich miał dostać ,
zaraz oplsuie.

Samému Dawidowi wyrozumienia.
1. Błogosławieni, których odpusz
czone są nieprawośći: y których zá
kryte są grzechy.
2. Błogosławiony mąż, krórému
Pan nie poczytał grzechu , áni iest
w duchu iego zdrádá.
3. Ižem milczał zastarzały się ko
ści moie, gdym wołał cały dźióń.
4. Bo we dnie y w nocy oćiężała
nademną ręka twoiá: nawróciłem
się w nędzy moiéy , gdy tkwi ćierznie.
5. Grzech móy oznaymiłem tobie:
á niesprawiedliwości moiéy nie kry
łem?
Rzćkłem, wyznam przećiwko so
bie niesprawiedliwość moię Pánu:
á tyś odpuśćił niezbożność grzechu
mego.
6. Dla tego będźie się modlił do
ćiebie wszelki święty, czásu pogo
dnego.
Wszakże w potopie wód mnogich,
do niego się nie przybliżą.
7. Tyś iest ućieczka moiá , od
utrapienia, któré mię ogarnęło: rá-

Tsalm Dawidowi.
1. Weselćie się sprawiedliwi w
Pánu: prawym przystoi chwała.
2. W yznawayćie Pánu ná cytrze:
grayćie mu ná instrumenćie o dźieśiąći strunách.
3. Spićwayćie mu pieśń nową ,
dobrze mu grayćie w krzyczeniu.
4. Abowiém práwé iest słowo
Tańskie, y wszytkié sprawy iego w
wierności.
5. Miłuie miłośierdźić y sąd: miłośierdźia Tańskiego pełna iest zie
mia.
6. Słowem Tańskim niebiosa utwiérdzoné są: á duchem ust iego
wszytka moc ich.
7. Zgromadzáiac iáko w skórza
nym worze wody morskie: kładąc
w skarby przepaśći.
8. Niech się boi Tána wszytka
źiemia: á przed nim niech się wzru
szą wszyscy mieszkáiacy ná święćie.
9. Abowiém on rzekł, y uczy
nione są: on roskazał, á stworzo
ne są.
10. Tan rozprasza rády narodów :
á wniwecz obraca myśli ludzkié ,
y odmiata rády kśiążęcó.
11. A rąda Tańska trw’a ná wie
ki : myśli serca iego, od narodu do
narodu.
12 Błogosławiony naród , któré-
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go iest Pan , Bóg iego : lud , który
obrał zá dziedzictwo sobie.
13. PoyźrzałFan z nieba: uyźrzał
wszytkié syny ludzkie.
14. Z nágotowánégo mieszkania
swego poyźrzał ná wszytkié , któ
rzy mieszkają ná źiemi.
15. Który uformował každé z oso
bná sercá ich: który rozumie wszy
tkié ich sprawy.
16. Nie bywa wybáwión król przez
wielką moc : á obrzyin nie będźie
wybáwión wielkością siły swoiéy.
17. Omylny koń ku wybawieniu:
á w obfitośći mocy swoiéy nie bę
dźie wybáwión.
18. Oto oczy Pańskie nád bolą
cymi się go : y nád tymi, którzy
nadźieię máia w miłośierdźiu iego.
19. Aby wyrwał od śmierći dusze
ich : y żywił ie w głodźie.
20. Duszá nászá znośi Páná: bo
iest pomocnikiem y obrońcą na
szym.
21. Abowiém w nim się rozwe
seli serce nasze: á w imieniu świę
tym iego mieliśmy nadźieię.
22. Niechay będźie miłośieidźie
twoie Pánie nád námi , iakośmy
nadźieię mieli w tobie.

PSALM XXXIII.
Poćiecha w tym Psalmie wielka y
hoyna ludziom w kłopocie d iv fra
sunku będącym, dby się Panem ćieszyli, d od niego pomocy d ratunku
y pociechy pewną, nadzielą czekali.

7. Vau. Ten ubogi wołał, á Pan
go wysłuchał: y ze wszytkich uci
sków iego wybawił go.
8. Zain. Wpuści Anyół Tański w
około boiących się go: y wyrwie ie.
9. Cheth. Skosztuyćie, á obáczcie,
iž słodki iest Tan : błogosławiony
maž, który w nim ma nadźieię.
10. Teth. Bóyćie się Táná wszy
scy święći iego: bo niémász niedo
statku boiącym się go.
11. Jod. Bogacze niedostatek ćierpieli y łaknęli : lecz szukáiaeym
Páná ná žádným dobrym nie będźie
schodźiło.
12. Kaph. Pódźćie sám synowie,
słuchayćie mię : boiaźni Pańskióy
nauczę was.
13. Łamed. Który iest człowiek
który chce żywota : pragnie dni do
brych widźieć.
14- Mezn. Strzeż ięzyka twego od
złego, á ustá twoie niech nie mó
wią zdrady.
15. Nun. Odwróć się od złego, á
czyń dobrze: szukay pokoiu, á śćigay go.
16. Samech. Oczy Tańskie nád
sprawiedliwymi: á uszy iego ná
prośby ich.
17. ./lin. A twarz Pánská nád czy
niącymi źle : áby wygładźił z źie
mie pámiatke ich.
18. Phe. Wołali sprawiedliwi , á
Pán ie wysłuchał: y ze wszech uci
sków ich wyswobodźił ie.
19. Tsade. Bliski iest Pan tym,
którzy są utrapionégo sercá: y zba
wi pokorne w duchu.
20. Koph. Mnogie ućiski sprawie
dliwych : á z tych wszytkich Pan
ie wybawi.
21. Resz. Strzeże Tan wszystkich
kośći ich: iedná z nich sie nie
skruszy.
22. Szin. Śmierć grzeszników
naygorsza, á którzy nienawidzą
sprawiedliwego, zgrzeszą.
23. Tńau. Pan odkupi dusze sług
swoich : á nie zgrzeszą wszyscy,
którzy w nim nadźieię máia.

1. Dawidowi , kiedy odmienił
twarz swoię, przed Abimelecheńi,
y opuśćił go, y odszedł.
2. Aleph. Będę błogosławił Páná
ná káždy czás, záwždy chwała ie
go w uáčiéch moich.
3. Betli. W Tánu się chlubić bę
dźie duszá moiá: niechay słyszą ćiszy, á niech się weselą.'
4. Ghimel. Wielbcie Páná zemną:
á wywyższaymy imię iego społe
cznie,
5 Ďaletli. Szukałem Páná y wy-słuchał mię : y ze wszech utrapie
PSALM XXXIV.
nia moich wyrwał mię.
6. tle. Przystąpcie do niego , á
Psalm ten niesie proroctwo o męce
oświecayćie się : á oblicza wászé Christusowéy, d iest głos Pdnd Clirinie będą zawstydzone.
stusd nd Zydy ćiązącego, d o pom
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stę wołającego dla ich przeokrutnćgo
sprzeciwiania.

1. Samému Dawidowi.

Osądź Pánie szkodzacé mię ,
zwalcz walczące przećiwko mnie.
2. Porwi broń y tarczą : á po
wstań mi ná pomoc.
3. Dobądź miecza, y záwrzy prze
ćiwko tym, co mię prześladują:
rzecz duszy moiéy : lam iest zba
wieniem twoim.
4- Niech będą zawstydzeni y zesromoceni szukający dusze moiéy.
Niech się cofną ná zad, y niech
będą zelżeni, myślący mi zlé.
5. Niechay będą iáko proch przed
wiatrem : á anyół Pański niechay
ie ućiśnie.
6. Niech będźie drógá ich ciemno
ścią y ślizawką: á anyół Pański
niechay ich goni.
7. Abowiém bez przyczyny kryli
ná mię zatracenie śidła swego: nie
słusznie urągali duszy moiéy.
8. Niechayże nań przyidźie sidło ,
o którym niewié, a ułowienie, któ
re zakrył, niechay go poyma: y nie
chay w onóż sidło wpádnie.
9. A duszá moiá rozráduie się w
Pánu : y ukocha się w zbawieniu
iego.
10. Wszytkié kośći moie rzekną :
Tanie, któż podobien tobie ?
Wyrywaiąc chudzinę z ręki mocnieyszych nadeń: niedostatecznego
y ubogiego od drapieżców iego.
11. Powstawszy świadkowie fał
szywi pytali mię, czegóm niewiedźiał.
12. Oddawali mi złe zá dobré, nie
płodność duszy moiéy.
15. A ia, gdy mi sie przykrzyli ,
obtoczyłem się w włośienicę.
Korzyłem postem duszę moię: á
modlitwa moiá do nádrá mego się
nawróci.
14- Iáko bliźniemu y iáko bratu
nászému tókem dogadzał : iáko žáłuiący y smęcący się, tákern się
korzył.
15. Y weselili się przećiwko
mnie, y scbadzáli się : zgromadziły
się ná mię bicze, á nie wiedziałem.
16. Rozerwali się, á nie żałowa
li, kuśilij mię , szydźili ze mnie
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szyderstwem , zgrzytáli ná mię zębomá swymi.
17. Pánie kiedyż weyźrzysz? przy
wróć dusze moię od złośći ich, ode
lwów iedynaczkę moię.
18. Będęć wyznawał w kośćiele
wielkim, między ludem ogromnym
będę ćię wysławiał.
19. Niech się nie weselą ze mnie,
którzy mi się niesprawiedliwie
sprzeciwiają : którzy mię darmo w
nienawiśći máia , á mrugáia oczy
má.
20. Bo zemná w prawdźie spokoynie mówili : á w gniewie źiemskim mówiąc , zdrady myślili.
21. Y rozdarli ná mię gęby swoie,
mówiąc: ehey, eliey oglądałyć oczy
nászé.
22. Widźiałeś Pánie , nie milcz :
Tanie nie odchodź odemnie.
25. Powstań , á pilnuy sądu me
go: Bože móy, y Pánie móy, spra
wy moiéy.
24- Sądź mię według sprawiedli
wości twoiéy Pánie Boże móy: á
niech się nie weselą nademną.
25. Niechay nie mówią w sercach
swoich: ehey, ehey duszy nászéy :
y niecił nie mówią: pożarliśmy go.
26. Niech będą zawstydzeni y po
hańbieni społem ći, którzy się we
selą ze złego moiego.
Niechay będą obleczeni w hańbę
y w sromote ći, którzy wielkie rze
czy mówią przećiwko mnie.
27. Niech się raduią y weselą któ
rzy clicą sprawiedliwość! moiéy: y
niech mówią zawżdy : Niechay bę
dźie uwielbiony Pan, którzy pra
gną pokoiu słudze iego.
28. A ięzyk móy będźie rozmy
ślał sprawiedliwość twoię, cały
dźień‘chwałę twoię.

PSALM XXXV.
Okazuje, ze nam ludziom wszytko
złe, samemu Panu Dogu wszystko
dobre ma bydź przypisano. Dwoja
kie tez grzeszniki, iedne z niewiddomośći, drugie z uporu, opisuie mó
wiąc.

1. Ná koniec, słudze ránskiéinu
sámému Dawidowi.
2. Rzekł niesprawiedliwy, áby
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grzeszył, sam w sobie: niémász
boiaźui Božéy przed oczymá iego.
3. Abowiém zdradliwie czynił
przed oblicznośćią iego: áby się nálázlá nieprawość iego do nienawi
dzenia.
4. Słowa ust iego nieprawość y
zdrádá : niechćiał rozumieć áby do
brze czynił.
5. Nieprawość rozmyślał ná łożu
swoim , stał przy wszelkićy dródze
liiedobrćy, á złośći nie miał w nie
nawiśći.
6. Panie w niebie miłośierdźić
twoie : á prawdá twoiá áž do obło
ków.
7. Sprawiedliwość twoiá iáko gó
ry Bože : sądy twoie przepaść wiel
ka.
Ludzie y bydlęta zbawisz Pánie.
8. łńkóś rozmnożył miłośierdźić
twoie Bože.
A synowie człowieczy w zasło
nie skrzydeł twoich nadźieię mieć
będą.
g. Będą upoieni hoynośćią domu
twego: y strumieniem roskoszy two
iéy napoisz ie.
10. Abowiém u ćiebie iest zdróy
žywotá: á w światłośći twoiéy oglą
damy światłość.
11. Rozćiągni miłośierdźić twoie
nád tymi, którzy ćię znaią: y spra
wiedliwość twoię nád tymi, którzy
są prawego serca.
12. Niech mię nie nadchodźi no
ga pychy : á ręka grzesznego niech
jnię nie porusza.
13. Tám upadli którzy czynią nie
prawość : wygnani są , áni się mo
gli ostać.

PSALM XXXVI.
Upomina Prorok, aby człowiek
dobry bacząc złośliwego tu náwszem
fortunnego: azaś cnotliwego bydź w
uniieniu, tym się nie gorszył dni rospaczał. Bo to rzeczy doczesne d
burzo odmienne.
J■■
1. Psalm samemu Dawidowi.
Aleph. Nie obruszay się dla zło
śliwych : áni zayźrzy czyniącym
nieprawość.
2. Abowiém iáko trawa prędko

uwiedną : á iáko liśćie ziela wnet
opadną.
3. Bcth. Miéy nadźieię w Tánu,
á czyń dobrze : y mieszkay ná źie
mi, á będźiesz się karmił iéy bogactwy.
4. Kocliay się w Pánu : y da to
bie prośby serca twego.
5. Ghimel. Obiáw Pánu drogę
twoię, á miéy nadźieię w nim: a
on uczyni.
6. Y wywiedźie iáko światłość
sprawiedliwość twoię : á sąd twóy
iáko południe :
7. Daleth. Badz poddány Pánu,
á módl się mu.
Nie obruszay się dla tego, które
mu się szczęśći ná dródze iego, dla
człowieka czyniącego niesprawie
dliwość!.
8. He. Przestań gniewu , á opidi
zápálczywosc : nie obruszay się,
abyś miał źle czynić.
g. Abowiém którzy źle czynią,
będą wykorzenieni : lecz znoszący
Páná , ći odźiedźicza źiemie.
. 10. Vau. Y ieszcze málo , áz ći
nie będźie złośnika : y będźiesi
szukał mieyscá iego, á nie naydźiesz.
11. Ale ciszy odźiedźicza źiemię,
y kochać się będą w wielkośći po
koiu.
12. Zain. Będźie podstrzćgał zło
śnik sprawiedliwego, y hędźie nań
zgrzytał zęboma swymi.
13. Ale Pan będźie się śmiał z
niego : abowiém upátruie, že przydźie dźićń iego.
14- Cheth. Miecza dobyli grze
sznicy, naćiągnęli łuk swóy.
Aby porazili ubogiego y niedosta
tecznego : áby pozámordowáli ludźie prawego serca.
15. Miecz ich niech wnidźie w
seri a ich : á łuk ich niech się zła
mie.
16. Teth. Lepsza iest trocha spra
wiedliwego, niżli wielkie bogáctwá
grzesznych.
17. Abowiém rámioná grzćszników połamią się, á sprawiedliwe
Pan potwierdza.
18. Jod. Zna Pan dni niepokala
nych : á dźiedźictwo ich ná wieKi
będźie.
ig. Nie będą zawstydzeni we zły
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czás : y we dni głodu będą nasy
ceni :
20. Kaph, Abowiém grzesznicy
zaginą.
A nieprzyiaćiele Fańscy, skoro
będą uczczeni y wyniesieni: ustá•wáiac , iáko dym ustaną.
>21. Lamed. Będźie pożyczał grze
sznik , á nie zapláči : ále sprawie
dliwy smiłuie się y da.
22. Abowiem błogosławiący go
odziedziczą ziemię : ále złorzeczą
cy mu zaginą.
23. Nem. Przed Pánem postę
pki człowiecze będą prostowane :
y drógi iego zechce.
24. Gdy się powáli , nie stłucze
się: bo Pan podkłada reke swo
ię.
25. Nun. Byłem młodym y sta
rzałem się : á nie widźiałem spra
wiedliwego opuszczonego , áni na
sienia iego szukáiacégo chleba.
26. Cały dźićń czyni miłosier
dzie y pożycza : á nasienie iego w
błogosławieństwie będźie.
27. Samech. Odstąp od złego, á
czyń dobrze : á mieszkay na wieki
wieku.
<
28. Abowiém Pan miłuie sąd, á
nie opuści świętych swoich: ná
wieki będą zachowani.
Ain. Niesprawiedliwi będą poka
rani : y nasienie niezbożnych zagi
nie.
29. Sprawiedliwi lepak odźiedźiczą źiemie : y będą mieszkali ná
wieki wieku ná niéy.
30. Phe. Usta sprawiedliwego bę
dą rozmyślać mądrość: á ięzyk iego
będźie mówił sąd.
31. Zakon Bogá iego w sercu ie
go : á nie będą przerzucone kroki
iego.
32. Tsade. Wypátruie grzesznik
sprawiedliwego: y szuka go umo
rzyć.
55. A Pan nie osławi go w rę
kach iego: y nie potępi go, gdy bę
dźie osądzon od niego.
54. Koph. Czekay Páná , y strzeż
drógi iego : á wywyższy ćię , że
odźiedźiczysz ziemię: uyźrzysz gdy
niezbożni poginą.
35. Besz. Widźiałem niezbożnika
wyniosłego, y podniesionego iáko
cedry Libańskie.
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36. Y minąłem,'álic go iusz niemász : y szukałem go , á nie nálázło się mieysce iego.
37. Szin. Przestrzégay niewinnośći , á dogląday sprawiedliwości ,
abowiém są ostatki człowiekowi
spokoynému.
38. - Lecz niespráwiedliwi pospo
łu poginą : ostatki niezbóżników
zginą.
3g. Thau. A zbawienie sprawie
dliwych od Páná : y obrońcą ich
czasu utrapienia.
4o. Y wspomoże ich Pan, y wybáwi ie: y wyrwie od złośników, y
zbawi ie: iż w nim nadźieię mieli.

PSALM XXXVII.
Psalmu tego tytuł własny iest rospdmiętawdnie, że Dawid rospdmiętawa upadek złośći swych, y hoyne
miłosierdzie Boże nad nędznym d
upadłym człowiekiem.

I. Psalm Dawidowi, ná rozpámietánie, o sobocie.
2. Pánie nie w zapalczywośći two
iéy strofuy mię, áni w gniewie two
im karz mię.
3. Abowiem strzały twoie utknę
ły we mnie: y zmocniłeś nademną
rękę twoię.
4- Niémász zdrowia w ciele mo
im, od oblicza gniewu twego: niémász pokoiu kośćióm moim od
oblicza grzechów moich.
5. Abowiem nieprawość! moie
przewyższyły głowę moię: á iáko
brzemię éiežkié obćiężały ná mnie.
6. Pogniły y popsowały się bliźny moie, od oblicza głupstwa moiego7. Znędzniałem, y skurczyłem się
aż do końca: cały dzień chodziłem
zasmucony.
8. Abowiem biodra mnie ndpełnioné są naigrawánia: á niémász
zdrowia w ćiele moim.
9. Iestem strapiony y bárzo uni
żony: ryczałem od wzdychania ser
cá mego.
10. Pánie , przed tobą wszelka
żądość moiá: y wzdychanie moie
przed tobą nie iest skryté.
II. Serce moie strwożone iest,
opuściła mię silá moiá: á iasnośći

5go
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oczu moich y téy niémász przy
innie.
12. Przyiaćiele moi, y bliscy moi
ná przeciwko mnie przybliżyli się ,
y stáneli.
15. Á którzy przy mnie byli, z da
leká stáneli: á gwałt czynili któ
rzy szukali dusze moiéy.
A którzy mi szukali złego, mó
wili inarnośći: á zdrady cały dźień
wymyślali.
14- A ia iáko głuchy nie słysza
łem: á iáko niemy nie otwiéráiacy
ust swoich.
15. Y stałem się iáko człowiek
niesłyszący: y niemaiący odporów
w uśćićch swoich.
16. Abowiein w tobiem Pánie
nadźieię miał: ty mię wysłuchasz
Tanie Boże móy.
17 Bom mówił: by się kiedy nie
weselili náde inna nieprzyiaćiele
moi: y gdy szwánkuia nogi moie ,
przećiwko mnie wielkie rzeczy mó
wili.
18. Bom ia ná bicze gotów iest,
y ból móy przed oblicznośćią inoią
iest zawżdy.
19. Abowiein nieprawość moię
oznaymię: y będę myśli! zá grzech
móy.
20. Lecz nieprzyiaćiele moi ży
wią , y zmocnili się nademną : y
rozmnożyli się, którzy mię niena
widzą niesprawiedliwie.
21. Którzy oddawaią złe zá do
bré, uwłaczali mi, iżem nászládował dobroci.
22. Nie opuszczay mię Pánie Boże
móy, nie odstępuy odemnie:
25. Bądź gotów ná ratunek móy,
Pánie Boże zbawienia mego.

PSALM XXXVIII.

Założyłem straż ustom moim,
gdy stał grzesznik przećiwko mnie.
5. Zaniemiałem y uniżyłem się,
y zamilczałem dobrych , y ból inóy
odnowił się.
4- Zagrzało się serce moie we
mnie, á w rozmyślaniu moim ros pal ił się ogień.
5. Rzekłem ięzykiem moim,
oznaymi mi Pánie koniec móy.
Y liczbę dni moich która iest,
abym wiedźiał czego mi niedostáie.
6. Otoś pomierné uczynił dni 1110•ie, á bytność moiá iáko nic przed
tobą.
Zaprawdę wszytka marność ,
wszelki człowiek żywiący.
7. Záisté w obrazie przechodzi
człowiek , ále y próżno trwoży so
bą: skárbi, á niewié komu to zbierze.
8. A teraz któreż iest oczekiwa
nie moie? izali nie Pan? y bytność
moiá u ćiebie iest.
g. Od wszytkich nieprawości mo
ich wyrwi mię, ná pośiniech głu
piemu dałeś mię.
10. Zaniemiałem , y nie otwo
rzyłem ust moich, boś ty uczynił :
11. Odéymi odemnie plagi twoie.
12. - Od mocy ręki twoiéy iam ustał w strofowaniu, dla niepráwośći karałeś człowieka.
Y uczyniłeś, że wyschła iáko páiąk duszá iesjo, záisté próżno się
trwoży wszelki człowiek.
15. Wysłuchay modlitwę moię
Tanie, y prośbę moię, prziymi w
uszy łzy moie.
IXie milcz, bom ia iest przychodźióń u ćiebie v podróżny, iako
wszyscy oycowie moi.
14. Zlolguy mi , abym się ochłodźił pierwéy niżli odeydę, á wiecey
nie bede.
c c

JV tym Psalmie zamyka sie potu
PSALM XXXIX.
chá y prośba. Otucha w swoim uci
sku, y w nieprzyiaćiół szcześćhi. Pro
Należy Psalm ten Pinu Christuśba o uchowanie od złych ludzi bes- sowi, zd którego wcielenie kościół
pićczeństwd, y od kdźni d pomsty zd dźiek czyni. Tudźiesz w osobie oy
grzechy.
ców świętych , którzy ocze. awdli
przyszćia Christusowégo, tak mówi.
1. Ná koniec, samemu Idithun ,
pieśń Dawidowa.
1. Ná koniec, Psalm samemu
Dawidowi.
2. Rzekłem, będę strzegł dróg
2. Czekáiac czekałem Páná , y
moich: ábym nie zgrzeszył języ
kiem moim.
skłonił się ku mnie.
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3. Y wysłuchał prośby moie , y
wywiódł inię z dołu nędzy, y z bło
ta iłu.
Y postawił ná skále nogi moie ,
y naprostował kroki moie.
4. Y wpuśćił nową pieśń w ustá
moie, himn Bogu nászému.
Uyźrzą mnodzy, y będą się bać ,
y będą mieć nadźieię w Pánu.
5. Błogosławiony mąż, którego
nádzieiá iest imię Pańskie, á nie
oglądał się ná marnośći y ná sza
leństwa omylne.
6. Wieleś uczynił ty Pánie Boże
móy cudów twoich, á w myślach
twoich nie iest któby był podobien
tobie.
Opowiadałem y mówiłem , roz
mnożyli się nád liczbę.
7. Ofiáry y obiaty niechćiałeś , á
uszy uczyniłeś mi doskonałe.
Całopalenia y zá grzech nie żąda
łeś ,
8. Tedym rzćkł: oto idę.
g. "W summie kśiąg napisano o
mnie, abych czynił wolą twoię,
Boże móy pragnąłem, y zakon twóy
w pośrzod serca mego.
10. Opowiadałem sprawiedliwość
twoię w kośćiele wielkim, oto warg
moich nie będę hamował: Pánie tyś
wiedział.
11. Sprawiedliwości twoiéy nie
skryłem w sercu moim , prawdę
twoię y zbawienie twé opowiada
łem.
Nie taiłem miłośierdźia twego , y
prawdy twoiéy przed zgromadze
niem wielkim.
12. A ty Pánie nie oddalay smiłowania twego odemnie, miłośier
dźić twoie y prawdá twoiá záwzdy
mię broniły.
13. Abowiém obtoczyły mię złó,
którym niémász liczby, poi mały
mię nieprawośći moie y nie mogłem
przeyźrzeć.
Rozmnożyły się nád włosy gło
wy inoiéy, y serce moie opuśćiło
mię.
14- Niech ći się podobá Pánie abyś
mię wyrwał, Pánieku ratunku me
mu weyźrzy.
15. Niechay będą zawstydzeni y
zesromoceni społem, którzy szukaią
dusze moiéy, áby ią odięli.

Niech

się obrócą
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ná wstecz, á

niech się zawstydzą, którzy mi ży
czą złego.
16. Niechay odniosą natychmiast
zelżywość swą, którzy mi mówią:
, ehey.
17. Niech się rozradują y uw’eselą w tobie wszyscy, którzy ćię szu
kaią , y niech mówią záwždy : Nie
chay będźie uwielbiony Pan, któ
rzy miłuią zbawienie twoie.
18. la lepak iestem żebrak y ubo
gi: Pan stára się o mię.
Pomocnikiem moim y obrońcą
moim iesteś ty, Boże móy nieomieszkiwayże.
rSALJI

XL.

Psalm ten osobliivie służy człowie
kowi miłoSiernćmu d dobrotliicemu.
ył nieśie proroctwo o mece Pdnd
CKristus a , y o iego z mdrtwychwstdniu.
1. Ná koniec, Psalm sámemu Da
widowi.
2. Błogosławiony, który ma ba
czenie ná potrzebnego y ná ubo
giego, w dźień zły wybawi go Pan.
3. Pan niechay go zachowa , y
ożywi go, y niech go uczyni błogo
sławionym ná źiemi , y niechay go
nie wydáie duszy nieprzyiaćiół iego.
4. Pan go niech wspomoże ná
łożu niemocy iego, wszytkę pośćićl
iego sprzewracałeś w chorobie iego.
5. lam rzekł: Pánie, smiłuy się
nademną, uzdrów duszę moię, bom
grzeszył tobie.
6. Nieprzyiaćiele moi mówili mi
źle, kiedyż umrze á zginie imię ie
go?
7. A ieśli wchodźił áby uyźrzał:
marnośći mówił, serce iego zgromadźiło nieprawość sobie.
8. Wychodźił przecz y mówił
pospołu,
Przećiwko mnie szeptali wszyscy
nieprzyiaćiele moi, przećiwko mnie
inyślili mi źle.
9. Słowo niesprawiedliwe posta
nowili przećiwko mnie, zali który
spi więcćy nie powstanie ?
10. Abowiem człowiek pokoiu
mego, którćmum ufał, który iadał
chléb móy, wielkie uczynił nádeinną podeszćie.
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11. Ale ty Fanie smiłuy sie nádemną, y wzbudź mię, á oddam
im.
12. W tymem poznał iżeś mię
chćiał, że się nie będźie weselił nie
przyiaćiół móy nademną.
13. A mnieś dla niewinnośći przy
lał, y utwierdziłeś mię przed obli
cznośćią twoią ná wieki.
14. Błogosławiony Pan Bóg Izrael
ski od wieku, y aż do wieku; niech
się stanie, niech się stanie.

mu smutno chodzę, gdy mię trapi
nieprzyiaćiół?
11. Gdy się łamią kośći moie,
urągali mi którzy mię dręczą nie
przyiaćiele moi:
12. Gdy mi mówią ná każdy dźień:
Kędyż iest Bóg twóy? czemuś iest
smutna duszo moiá? y czemu mię
trwożysz?
Miéy nadźieię w Bogu, bo mu ie
szcze wyznawać będę , zbawienie
twarzy moiéy, y Bóg móy.

PSALM XLI.

PSALM XLII.

Napomina nas prorok , abyśmy
IV tym Psalmie iest głos chrześćidńskiego człowieka , ządaiącego przygody, frasunki, utrapienia świd~
mieć królestwo wieczne Pand Bogd.‘ td tégo lekce znosząc, ku Panu, d
chwale iego zdwzdy sie garnęli.
1. Ná koniec , wyrozumienie sy
1. Psalm Dawidowi.
nóm Korę.
Osądź mię Boże, á rozeznay spra
2. lako pragnie iełeń do źrzódł
wodnych: ták pragnie duszá moiá wę moie od narodu nieświetego.
od człowieka niesprawiedliwego y
do ćiebie Boże.
3. Pragnęła duszá moiá do Bogá, zdradliwego wyrwi mię.
2. Bo ty iesteś Bóg moc moiá :
mocnego , żywego : kiedyż prziydę
á okażę się przed obliczem Bo czemuś mię odrzucił? czemu smu
tny chodzę, gdy mię trapi nieprzyia
żym ?
4- Były mi łzy moie zá chléb ćiół ?
5. Wyśli światłość twoię y pra
we dnie y w nocy: gdy mi mówią
wdę twoię : té mię poprowadziły
co dźióń : Kędyż iest Bóg twóy ?
5. Ná tom wspominał, y wylałem y przyprowadźiły ná górę świętą
ná śię duszę moię: że prziydę ná twoię y do przybytków twoich.
4. Y wynidę do ołtarza Bożego :
mieysce przybytku dźiwnógo , aż
do Bogá, który uwesela młodość
do domu Bożego :
Z głosem wesela, y wyznawania moię.
5. Będęć wyznawał ná cytrze,
głosu goduiącógo.
6. Czemużeś smutna duszo moiá? Boże, Boże móy? czemuś smutna
duszo moiá? á czemu mię trwożysz?
y czemu mię trwożysz?
Miéy nadźieię w Bogu , ábowiém
7. lljéy nadźieię w Bogu, bo mu
ieszcze wyznawać będę: zbawienie mu ieszcze wyznawać będę : zba
wienie oblicza mego y Bóg móy.
twarzy moiéy, y Bóg móy.
We mnie samym zatrwożyła się
duszá moiá: przeto będę ná ćię pa
PSALM XLIII.
miętał z źiemie Jordanu y HermoW
tym
Psalmie iest modlitwa ko~
niim od góry máluczkiéy.
śćiofd
Bożego,
o obronę od nieprzy
8. Przepaść przepaśći przyzywa ,
jaciół iego. Gdzie prorok przypomi
ná glos upustów twoich.
Wszytkié wysokie wały twoie , y na dobrodźieystwa d cuda, które Pan
nawałnośći twoie ná mię się sto okazowa! przy wybawieniu ludu so
bie obranego.
czyły.
q. We dnie Pan roskazał miło1. Ná koniec, synóm Korę ku
śierdźió swoie: á w nocy pieśń iego.
wyrozumieniu.
10. Przy mnie modlitwa Bogu ży
2. Boże, uszytná nászémi słysze
wota mego. Rzekę Bogu: Iesteś móy
liśmy, oycowie nászy nam powia
obrońca.
Przeczżeś mię zapomniał;’ y cze dali.
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Sprawę Któraś uczynił we dni ich,
y we dni starodawne.
3. Ręka twoiá pogány wytraciła ,
y wszczepiłeś oné: udręczyłeś na
rody, y wygnałeś ie.
4. Ani bowiem mieczem swym
pośiedli źiemie, y ramię ich nie wy
bawiło ich.
Ale práwicá twoiá, y ramię two
ie , y oświecenie oblicza twego,
żeś ie upodobał sobie.
5. Ty sam iesteś Król móy, y Bóg
móy, który roskázuiesz wybawienie
Iákobowé.
6. Przez ćię nieprzyiaćioły nasze
rogiem rozrzucimy, á w imię twoie
wzgardzimy powstające przećiwko
nam.
7. Abowiém nie w łuku moim
nadźieię mieć będę, á miecz móy
nie wybawi mię.
8. Wybawiłeś bowiem nas od
trapiących nas , á maiacé nas w
nienawiści zawstydziłeś.
9. W Bogu chlubić się będźiein
przez cały dźień, á w imię twe
wyznawać będźiem ná wieki.
10. A teraz odegnałeś y záwstydźiłeś nas , á nie będziesz wychodźił Boże w śiłach naszych.
11. Odwróciłeś nas wstecz od
nieprzyiaćiół naszych, á którzy nas
w nienawiści máia rozszarpywali
sobie.
12. Podałeś nas iáko owce ná iedzę , y między pogány rozprószy
łeś nas.
13. Przedałeś lud twóy nizáco , á
nie było mnostwo w zamianie ich.
14- Dałeś nas ná wzgardę sąśiadóm naszym , ná szyderstwo y ná
pośmićch tym , którzy są w okoli
cy nászéy.
15. Uczyniłeś nas przysłowiem
między pogány, kiwaniem głowy
między ludźmi.
16. Cały dźień wstyd móy przedemną iest , á zawstydzenie obli
cza mego okryło mie.
17. Od głosu lżącego y obmawiáiacégo, od oblicza nieprzyiaćiela y
przeszláduiaeégo.
18. To wszytko przyszło ná nas,
á nie zapomnieliśmy ćię, y nie czy
niliśmy niesprawiedliwie w testámenćie twoim.
ig. Y nie cofnęło się ná zad ser-
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ce nasze, á nie odwróciłeś szćióżek
naszych od drógi twoiéy.
20 Boś nas poniżył ná mieyscu
utrapienia, y okrył nas ćień śinierći.
21. leśliśmy zapomnieli imienia
Bogá nászégo, y ieśliśmy podnośili
ręce nászé do Bogá cudzego.
22. lzali się Bóg o tym nie będźie
pytał ? gdyż on wié skrytośći serca.
Bo nas dla ćiebie inorduią ná każ
dy dźień , poczytani iesteśmy iako
owce ná rzeź.
23. Powstań, czemu spisz Pánie?
powstań á nie odrzucay do końca.
24. Czemu oblicze twoie odwra
casz ? zapominasz ubóśtwa nászé
go y utrapienia nászégo?
25. Abowiém poniżona iest w
prochu duszá nászá , przylgnął do
źiemie brzuch nasz
26. Powstań Pánie, rátuy nas: á
odkup nas dla imienia twego.

PSALM XL1V.
Psalm ten iest nowozenie y paniey
młodey, tez Pand Christusoiu y ko
ścioła iego.
1. Ná koniec, dla tych, którzy bę
dą odmienieni synóin Korę,
ku wyrozumieniu, pieśń dla
miłego.
2. Wydało serce moie słowo do
bre , opowiadam ia czyny moie
królowi.
Ięzyk móy pióro pisárzá , pręd
ko piszącego.
3. Pięknieyszy urodą nád syny
człowiecze, rozlała sie -wdzięczność
po wárgách twoich, dla tego ćię bło
gosławił Bóg ná wieki.
4. Przypasz miecz twóy ná biodrę
twoię , namocnieyszy.
5. Z ślicznośćią twToią y z pięknośćią twoią naciągni , fortunnie
poslępuy y króluy.
Dla prawdy y ćichośći y sprawie
dliwości , y poprowadzi ćię dźiwnie
práwicá twoiá.
6. Strzały twoie ostré (narody
pod ćie upadną) w serca nieprzyia
ćiół królewskich.
7. Stolica twoiá Bože ná wieki
wieków, laská prawości, laská kró
lestwa twego.
8. Umiłowałeś sprawiedliwość, a
7
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nienawidźiałeś nieprawośći, przeto sto Boże: poświęćił przybytek swóy
ćię pomazał Bože Bóg twóy oley- Naywyższy.
6. Bóg w pośrzódku iego, nie bę
kiein wesela nád uczestniki twoie.
g. Mirrhá y Staktá y Kássia z dźie poruszon : rátuie go Bóg ráno
szat twoich, z domów słoniowych , ná świtaniu.
7. Potrwožyli się narodowie, y
z których ći roskosz uczyniły.
10. Córki królewskie w poczci nachyliły się królestwá: dał głos
swóy, poruszyła się źiemia.
wości twoiéy.
8. Pan zastępów známi: BógJáStanęła królowa po prawicy two
iéy w uhierze złotym : obtoczona kobów obrońcą naszym.
9. Pódźćie y oglądayćie sprawy
rozmaitością.
n. Słuchay córko á patrz, y na Pańskie, iákie uczynił cudá ná źie
kłoń ucha twégo : á zapomni naro mi :
10. Odiąwszy woyny áž do krádu twégo , y domu oycá twégo.
12. Y będźie pożądał Król śliczno- iów źiemi.
Skru szy łuk , y zdruzgoce oręże:
śći twoiéy , abowiém on iest Pan
Bóg twóy, y będą się mu kła y tarcze ogniem popali.
11. Uspokóyćie się á oháczciej
niać.
13. Y córki Tyru z upominkami żećiem ia iest Bóg : będę podwyżobliczu twemu będą się madlić , szon między narody, y będę podwyžszon ná źiemi.
wszyscy bogaći z ludzi.
12. Pan zastępów z námi : Bóg
14. Wszytka chwała téy córki
królewskićy wewnątrz , w bra Jákobów obrońcą nászyni.
mach złotych ,
PSALM XLVÍ.
15. Ubrána rozmaitośćiami.
Przywiodą Królowi panny zá nią:
Prorok w osobie Apostolskiěy mó
przyniosą do ćiebie bliskie iéy.
wi: Gdyż tak wielkie yhoyne dobro
16. Przyniosą ie z weselem y z dziejstwa nam Pan Bóg uczynił
radością : przywiodą ie do kośćioła tedy.
królewskiego.
1. Ná koniec, prze syny Kord
17. Miásto oyców twoich naroPsalm.
dźiłoć się synów: postanowisz ie
2. Wszyscy narodowie kláskaykśiążęty nadewszytką źiemią.
18. Będą wspominać imię twoie: ćie rękoma: wykrzykayćie Bogu
głosem wesela.
ná wszytkié rodzáie y rodzáie.
3. Abowiém Tan wysoki, stra
Dla tego narodowie będąć wyzna
szny : Król wielki nade wszytką
wać wiecznie, y ná wieki wieku.
źiemia.
4. Podbił ludźie pod nás : y ná
PSALM XLV.
rody pod nogi nászé.
Zamyka w sobie proroctwo o uci
5. Obrał nam dźiedźictwo swoie:
skach. kośćioła Bożego y świętych piękność Jakobowę, którą umiło
iego, y tudźiesz stałe y stateczne wał.
potkanie ich z prześludownikc swćmi.
6. Wstąpił Bóg z wesołym śpie
waniem : á Pan z głosem trąby.
1. Ná koniec , synom Korę, zá
7. Spiewayćież Bogu naszemu,
táiemnice, Psalm.
śpiewayćie : śpiewayćie Królowi
2. Bóg nász ućieczkąy mocą: po naszemu, śpiewayćie.
mocnikiem w uciskach , któré ná8. Abowiém Królem wszytkiéy
lazły nas bárzo.
źiemie Bóg : śpićwayćież mądrze.
3. Przełóż się bać nie będźiem ,
o. Bedźie królował Bóg nád na
gdy się poruszy źiemia : y przenio rody : iióg śiedźi ná stolicy swéy
są się góry w serce morzá.
świętćy.
4. Szumiály, y zamąciły się wódy
10. Książęta narodów zgromáich, zatrzęsły się góry przed siłą dźiły się z Bogiem Abráhániowym:
iego.
abowiém Bogowie mocni źiemie ,
5. Bystrość rzeki rozwesela mia są bárzo wywyższeni.
<
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PSALM XLVII.
1. Ná koniec, synóm Korę Psalm.
7F tym Psalmie proroctwo iest o
mieśćie Jeruzalem , iako sie midto
wynieść w zacnośći, z Panel Christusd obecnośći: tudźiesz tez o trzech
królach, o meče Christusowćy, y o
iego prześladowaniu.
1. Psalm pienia, synów Korę,
wtorégo dniá sábbátliu.
2. Wielki Tan, y chwalebny bá
rzo w mieśćie Bogá nászégo, na gó
rze świętey iego.
3. Funduie sie z radośćią wszy
tkiéy źiemie górá Syon , strony pół
nocne , miasto królá wielkiego.
4. Bóg wdomiéch iego będźie po
znány, kiedy ie obroni.
5. Abowiém oto królowie źiemscy
zgromadźili się : zeszli się wespół.
6. Ci nyźrzawszy ták zdźiwili się,
zatrwożyli się , wzruszyli się :
7. Drżenie ie popadło.
Tám boleśći iáko rodzacéy :
8. Wiatrem gwałtownym pokru
szysz okręty Társis.
9. lakośmy słyszeli, takeśmy wi
dzieli w mieśćie Páná zastępów, w
mieśćie Bogá nászégo: Bóg ie ugrun
tował ná wieki.
10. Przyleliśmy Boże miłośierdźie twoie, w pośrzod kośćioła twe
go11. Iáko imię twoie Bože, ták y
cliwalá twoiá ná końce źiemie :
sprawiedliwośći pelná iest práwicá
twoiá.
12. Niech się weseli góra Syon,
á niech się rozráduia córki Judzkie,
dla sądów twoich Pánie.
13. Obstąpćie Syon , á obeymićie
ie: opowiadayćie ná wieżach iego.
14- Włóżćie sercá wászé w moc
iego: á rozłożćie domy iego, abyśćie
opowiadali w drugim pokoleniu.
,■ 15. Zeć ten iest Bóg, Bóg nász
ná wieki, y ná wiek wieku; on nas
będźie rządźił ná wieki.

PSALM XLVIII.
Prorok święty da w a nam sprawę
w tym Psalmie, idko się przećiw
światu, y zgorszeniam stawić mamy:
w onym idko omylnym sie nie kochać,
tych się wdrowdć pilnie.

2. Słuchayćie tego wszyscy narodowie : bierzćie w uszy, którzy
mieszkacie ná świećie.
5. Wszyscy synowie źiemie, y
synowie człowieczy, pospołu w iedno bogaty y ubogi.
4- Ustá moie będą mówiły mą
drość: á rozmyślanie sercá mego rostropność.
5. Nakłonię do przypowieśći ucha
mego: otworzę ná áríie gadkę moię.
6. Czein się mam bać we zły
dźień? nieprawość pięty moiéy ogar
nie mię.
7. Którzy ufaią w mocy swoiéy:
y chlubią się w mnóstwie bogactw
swoich.
8. Brát nie odkupuie, odkupi czło
wiek: nie da Bogu ubłagania swego.
g. Y zapłaty odkupienia dusze
swoiéy: y będźie pracował ná wie
ki,
10. Y będźie żył ieszcze do końca.
11. Nie ogląda zginienia, gdy uy
źrzy mądre umiéráiacé , pospołu
niemądry y głupi zginą.
Y zostawią obcym maiętnośći
swoie :
12. A groby ich domami ich ná
wieki.
Przybytkami ich od narodu do na
rodu: nazywali imioná swé w zie
miach swoich.
15. A człowiek gdy we czći był,
nie rozumiał: przyrównany iest by
dlętom bezrozuinnym, y stał się im
podobny.
14- Tá drógá ich pogorszenie im:
á potym w uśćićch swych będą
mieć upodobanie.
15. lako owce, w piekle są po
łożeni: śmierć ie trawić będźie.
Y będą panować sprawiedliwi nád
niemi ráno: á rátunék ich stárzeie
się w piekle, po sławie ich.
16. Wszákóž Bóg odkupi duszę
moię z ręki piekielnéy, gdy mię
prziyinie.
17. Nie bóy się gdy się zbogaći
człowiek: y gdy się rozmnoży sła
wa domu iego.
18. Abowiém gdy zginie, nie
weźmie wszytkiégo: áni zstąpi z
nim sława iego.
19. Bo duszá iego będźie zá ży38*
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wotá iego błogosławiona: będźieć pienia: wyrwę ćię, á czcić mię be
wyznawał, gdy mu dobrze uczynisz. dźiesz.
,
16. Ale grzesznikowi rzekł Bóg:
20: W hidžié áž do rodzáiu oyców
swoich: y áž ná wieki nie uyźrzy Czemu ty opowiadasz sprawiedli
światłości.
wości moie, y bierzesz Testament
21. Człowiek, gdy we czći był, *móy w ustá twoie?
17. Ano ty masz nienawiści kar
nie rozumiał: przyrownan iest by
dlętom nierozumnym, y stał się im ność: y zarzuciłeś mowę moię ná
podobny.
zad.
18. leśliś widźiał zlodźieia, bie
gałeś z nim, á z cudzoložniki mia
PSALM XLIX.
łeś swóy skład.
Zdmykd proroctwo o skutecznym
ig. Usta twoie były pełne złości:
kazaniu Pana Chri stu sowy tn , y o á ięzyk twóy plótł zdrady.
przyśćiu iego dwoidkim, y o skaże
20. Siedząc mawiałeś przećiw
niu ojidr starego zakonu.
bratu twemu: y dawałeś wzgorszenié przećiw synowi mátki twoiéy.
1. Psalm Asáphowi.
2k. Toś czynił, á milczałem.
Mnimiałeś niesprawiedliwie , že
Bog nád Bogi Tan mówił: y przy
zwał ziemie.
będę tobie podobny: będę ćię stro
Od słońca wschodu áž do zacho fował, y stawię przed oczy twoie.
du :
22. llozumieyćiez to, którzy zá-<
2. Z Sioiiu piękność ozdoby iego. pominaćie Bogá: by kiedy niepo3. Bóg jawnie przydźie: Bóg nász rwał, á nie będźie, ktoby wydarł.
á nie będźie milczał.
23. Ofiárá chwały uczci mię: y
Ogień przed oblicznośćią iego tám drógá, którą mu okáže zbawie
rozpali się : á około niego wicher nie Bože.
wielki.
4- Przyzowie niebá z wierzchu:
rSALM L.
y źiemie, áby rozsądził lud swóy.
5. Zgromadźcie mu święte iego:
Wzrusza Prorok człowićkd grze
którzy rozrządzała testament iego w sznego ku pokucie swym przykładem,
ofiarach.
w tym Psalmie, który nd len czas
6. Y będą opowiadały niebiosa mówił Dawid, gdy iuz byt Bethsdsprawiedliwość iego : iž Bóg iest bee poznał: d potym do niego &dSędźią.
thdn prorok przyszedł.
7. Słuchay ludu móy, á mówić
hede: Izraelu , á oświadczeć : Bóg
1. Ná koniec, Psalm Dawidów,
T,
, ' twoy
, ia
. íestem.
C
°
Bog
2. (idy przyszedł do niego prorok
8. Nie bede ćie karał z ofiar twoNáthán , kiedy był wszedł do
ich : á całopalenia twoie są przed z
Betlisábeiéy.
oczymá mémi záwždy.
g. Nie będę brał z domu twego
3. Smiłuy się nademną Bože, we
ćielców: áni z trzód twoich kozłow. dług wielkiego miłośierdźia twego.
10. Abowiem moie są wszytkié
A według mnóstwa litośći two
zwiérzetá leśne, bydła po górach y ich, zgládz nieprawość moię.
4. leszcze więcey omyy mię od
woły.
11. Znam wszystkie ptástwá nie nieprawości moiéy: y od grzechu
bieskie: y piękność polá zemną iest. moiego oczyść mię.
12. Ieśli będę łaknął, nie będęć
5. Abowiém ia znam niepra
mówił: bo moy iest okrąg źiemie, wość moię: y grzéch móy iest zá
wždy przećiwko mnie.
y napełnienie iego.
6. Tobiem sámému zgrzeszył, y
13. lzali będę iadł mięso woło
uczyniłem złość przed tobą , abyś
we? ábo kréw kozłową będę pił?
14- Ofiáruy Bogu ofiarę chwały: się usprawiedliwił w mowach two
ich, á zwyćiężył, gdy ćię posądzaią.
á odday Nawyžszému śluby twoie.
15. A wzyway mię w dźień utra
7. Oto bowiem, w nieprawości-
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ách iestem poczęty, á w grzechach
poczęła mię mátká moiá.
8. Oto bowiem umiłowałeś pra
wdę, niewiadome y skryté rzeczy
mądrości twoiéy obiawiłeś mi.
g. Pokropisz mię hyzopem, á bę
dę oczyśćiony: omyiesz mię, á bę
dę nád śnieg wybielony.
10. Słuchowi memu dasz radość
y wesele: y rozraduią się kości po
niżone.
11. Odwróć.oldicze twoie od grze
chów moich: á zgladz W6zjlkie
nieprawości moie.
12. Serce czyste stwórz we mnie
Boże: y Ducha práwégo odnów we
wnętrznościach moich.
13. Nie odrzucay mię od oblicza
twego: y Ducha świętego twego nie
bierz odemnie.,
14. Przywróć mi radość zbawie
nia twoiego, y Duchem przednieyszym potwierdź mię.
15. Będę nauczał nieprawe dróg
twoich : á niezbożni do ćiebie się
nawrócą.
16. Wybaw mię ze krwi Boże ,
Boże zbawienia mego: á ięzyk móy
z radośćią bedźie wysławiał spra
wiedliwość twoie.
17. Pánie otwórzysz wargi moie:
á ustá moie opowiadać będą chwa
łę twoię.
18. Abowiém gdybyś był chćiał
ofiáry, wżdybych był dał: w całopalonych nie będźiesz się kochał.
19. OCárá Bogu duch strapiony:
serca skruszonego y uniżonego Bo
że nie wzgardźisz.
20. Uczyń dobrze Pánie Sionowi
w dobréy woli twoiéy: áby się zbu
dowały múry Jeruzálem.
21. Tedy prziyiniesz ofiarę spra
wiedliwość!, obiaty, y całopalenia:
tedy nakładą ná ołtarz twóy ćielców.

PSALM LI.

W tym Psalmie opisanie spraw
.Antychristowycli , tudźiesz zao
strzenie y groźbd przećiw iemu, y
pociecha w trudnośćiach. pobożnym
ludziom, zamyka sie.

1. Ná koniec, wyrozumienie Da
widowi ,
2. Kiedy przyszedł Doeg Idu-
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meyczyk, y oznaymił Saulowi,
przyszedł Dawid w dóm Achimeleehá.
5. Co się przechwalasz ze złości,
któryś iest silny w nieprawośći ?
4 Cały dźień niesprawiedliwość
myślił ięzyk twóy, iáko brzytwa
ostra czyniłeś zdradę.
•5. Umiłowałeś złość nád dobroć,
nieprawość więcey niż mówić spra
wiedliwość.
6. Umiłowałeś wszytkié słowa
zatracenia, ięzyku zdradliwy,
7. Przetóż ćię Bóg zniszczy do
końca, wyrwie ćię, y wypędź i ćię
z przybytku twégo, y korzeń twóy
z źiemie żywiących.
8. Uyźrzą sprawiedliwi y będą
się bać, y nád nim będą się śmiać,
y rzeką :
g. Otóżći człowiek, który nie
kladl Bogá pomocnikiem swoim.
Ale ufał w mnóstwie bogactw
.swoich , y przemógł w marności
swoiéy.
10. A ia iáko oliwá rodzáyna w
domu Bożym, miałem nadźieię w
iniłośierdźiu Bożym, ná wieki y ná
■wiek wieku.
u. Będęć wyznawał 11 á wieki,
żeś uczyniłby będę oczekawał imie
nia twégo, bo dobré iest przed oblicznośćią świętych twoich.

PSALM LII.
Cieszy tu Prorok ludzie pobożne
w przeciwieństwach, y trudnośćiach
będące.

1. Ná koniec, ná Máeleth wyrozu
mienia Dawidowi.
Rzekł głupi w sercu swoim: Nié
mász Bogá.
2. Popsowáli się, y obrzydłemi
się stáli w nieprawośćiach, niémász
któby dobrze czynił.
5. Bóg z nieba poyźrzał ná syny
człowiecze, áby oglądał, ieśli iest
znáiacy ábo szukáiacy Bogá.
4- Wszyscy odstąpili , pospołu
stáli się niepożytecznymi , nié
mász któby dobrze czynił, niémász
aż do iednćgo.
5. Izali nie poznáia wszyscy, któ
rzy czynią nieprawość, którzy poźyraią lud móy iáko pokarm?
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6. Bogá nie wzywali, tám drželi
4. Dla głosu nieprzyiaćielś, y dla
od boiaźni, gdzie nie było strachu.
ućiśnienia grzesznika.
Abowiém Bóg rozsypał kośći
Abowiém zwalali ná mię niepra
tych , którzy sie ludziom podobaią , wości: á w gniewie przykrzyli mi się.
pohańbieni są, bo ie Bóg wzgar
5. Serce moie zatrwożyło się we
dził.
mnie: á sírách śmierći przypadł ná
7. Któż da z Syonu zbawienie mię.
Izrael gdy Bóg nawróći poimánié ,
6. Boiaźń y drżenie przyszły ná
rozráduie sie Jákob, y rozweseli sie mię: y okryły mię ćiemnośći.
Izrael.
7. Y rzekłem : kto mi da skrzy
dła iáko gołębice , á będę latał, y
PSALM LIII.
odpoczywał?
8. Oto oddaliłem sie ućiekaiac: y
Uczy Prorok człowieka sprawie
dliwego , áby w przećiuiieńslwdch mieszkałem ná pustyni.
9. Czekałem onégo, który mię wy
umiał chwalić Bogd.
bawił od lękliwośći ducha y od na1. Ná koniec w wierszach wyro wałuośći.
10. Zrzuć Pánie, rozdźiel ich ięzumienia Dawidowi ,
zyki: bom widźiał nieprawość , y
2 Kiedy przyszli Zypbeiánie , y spór w mieśćie.
rzekli do Saula : áza się u nas
11. We dnie y w nocy obtoczy ie
Dawid nie zataił?
po můrách iego nieprawość : á ob
3. Boże, w imię twoie zbaw mię, ciążenie w pośrzód iego,
á w mocy twoiéy sądź mię.
12. Y niesprawiedliwość.
4. Boże wysłucliay modlitwę mo
Y nie ustála ná ulicach iego li
ię; prziymi w uszy słowa ust mo chwa , y zdrádá.
ich.
15. Abowiém, by mi był złorze
5. Abowiém obcy powstali prze czył nieprzyiaćiół móy: wżdy bych
ćiwko mnie: á mocarze szukali du był wytrwał.
sze moiéy, á niekładli Bogá przed
Y by był ten, który mię nienáwioczyma swémi.
dźiał, przećiwko mnie wielkie rze
6. Bo oto Bóg mię podpomaga $ á czy mówił: snadź bych się był skrył
Tan iest obrońcą dusze moiéy.
przed nim.
7. Odwróć złe ná nieprzyiaćiele
14- Ale ty człowiecze iednomyślmoie , á zatrać ie według prawdy ny wódzu móy, y znáiomy móy :
twoiéy.
15. Któryś pospołu zemną iadał
8. Dobrowolnie będę ofiarował słodkie pokarmy: w domu Bożym
tobie, y będę wyznawał imieniowi chodziliśmy w zgodzie.
twému Pánie, abowiem dobré iest.
16. Niechay śmierć prziydźie ná
9. Bo ze wszelkiego utrapienia nie: á niechay żywo zstąpiądo piekła.
wyrwałeś mię, á oko moie wzgar
Bo złośći w mieszkaniach ich: w
dziło nieprzyiaćioły moie.
pośrzódku ich.
17. Ia lepak do Bogá wołałem, á
PSALM L1V,
Tan wybawi mię,
18. W wieczór y ráno , y w po
Iest tu zmidnkd o umęczeniu Pa łudnie będę opowiadał, ywysławiał,
nd Christusowym, d głos Chris lu y wysłucha głos móy.
tów w osobie słulebniczćy.
19. Odkupi w pokoiu duszę mo
ię od tych, którzy mi się sprzeći1. Ná koniec, w wierszach wy wiáia: abowiém między wielą byli
rozumienia Dawidowi.
zemną.
2. Wysłuchay Boże modlitwę mo
20. Wysłucha Bóg, y uniży ie ,
ię, á nie wzgárdzay prośby moiéy: który iest przed wieki.
3. Weyźrzy ná mię, á wysłuchay
Bo niémász im odmiany, y nie
mię.
bali sie Bogá
:
O
Źasinućiłem się w ćwiczeniu
21. Wyćiągnął rękę swoię w od
moim: y zatrwożyłem się:
dawaniu.
e
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w Pánu będę chwalił mowę : mia
Tokaláli testament iego :
22. Oddźielili się od gniewu twa łem nadźieię w Bogu , nie będę się
rzy iego: y sprzeciwiło się serce ich. lękał, co mi uczyni człowiek.
12. We mnie są Boże śluby twoie,
Gładsze są mowy iego nádoliwę:
któré oddam chwały tobie.
á cné są strzały.
13. Abowiemeś wyrwał duszę
23. Wrzuć ná Páná staranie two
ię, á on ćię wychowa: nie dopuśći moię od śmierći, á nogi moie od
ná wieki zachwiania sprawiędli- upadku : abych się podobał przed
Bogiem w światłości żywiących.
wégo.
24- Ale ty Bože zawiedziesz ie w
studnią zatracenia.
PSALM LVI.
Mężowie krwawi y zdradliwi nie
O umęczeniu y zmartirychwstddóydą do połowice dni swoich :
niu
Pdnd Christusowym.
lecz ia nadźieię będę miał w tobie
Tanie.
I, Ná koniec, nie zátracay, Dawi
dowi ná napis tytułu, gdy ucie
PSALM LV.
kał przed Saulem do iáskiniéy.
Modlitwd o wybawienie z niebez
g.
Smiłuy się nademną Boże, smi
pieczeństwa , a iest głos kośćiołd , łuy się nademną, abowiém w tobie
który się modli, aby wierni nie byli ufa duszá moiá.
ućiśnieni od nieprzyiaćioł.
Y w cieniu skrzydeł twoich na
dźieię
mieć będę , aż nieprawość
1. Ná koniec, zálud, który się przeminie.
stał od świętych oddalony, Da
3. Będę wołał do Bogá naywyžszéwidowi ná napis tytułu, kiedy go, Bogá , który mi dobrze uczynił.
go Philisthymowie poimáli w
4- Posłał z nieba , y wybawił
Get.
mię : dał ná pohańbienie, którzy
2. Smiłuy się nademną Bože, mię deptali,
boć mię podeptał człowiek : przez
Zesłał Bóg miłośierdźić swoie, y
cały dźień náieždžáiac utrą pił mię. prawdę swoię ,
5. Podeptali mię nieprzyiaćiele
5. Y wyrwał duszę moię z po
moi cały dźień: abowiém wiele śrzodku szczeniąt lwich , spałem
walczących przećiwko mnie.
strwożony.
Synowie ludzcy, zęby ich orężey
4- Od wysokości dniá ulęknę się:
ia lepak w tobie nadźieię mieć będę. strzały : á ich ięzyk miecz ostry.
6. Wywyższże się Boże nád nie
5. W Bogu wysławiać będę mo
wy moie, w Bogum nadźieię miał; biosa , á po wszytkiéy źiemi chwa
nie będę się bał co mi uczyni ciało. ła twoiá.
7. Zastawili sidło ná nogi moie,
6. Cały dźień słowy mémi hrzydźili się, przećiwko mnie wszytkié y nachylili duszę moię.
Wykopali dół przed obliczem
myśli ich ná zlé,
7. Będą mieszkać, y kryć się , moim , á wpádli weń.
8. Golewé serce moie Boże, goto
sami stóp moich będą szlakować.
we serce moie: będę śpiewał y grał,
Iáko czekali ná duszę moię,
g. Powstań chwało moiá, po
8. Zá nic ie zbawisz ? w gnie
wstań harfo y cytro, wstanę ná
wie narody pokruszysz. ,
9. Bože , žywot móy obiawiłem świtaniu.
10. Będęć wyznawał między lu
tobie: położyłeś łzy moie przed
oblicznośćią twoią.
dem Pánie, á będę tobie grał mię
Iakoś w obietnicy twoiéy:
dzy narody.
II. Abowiém wywyższone iest áž
10. Tedy podadzą tył nieprzyiaćie
le moi:
do niebios miłosierdzie twoie , y áž
W którykolwiek dźićń będę ćię pod obłoki prawdá twoiá,
12. Podwyższ się nád niebiosa
wzywał : otom poznał, že bogiem
moim iesteś.
Boże, á po wszytkiéy źiemi chwa
41. W Bogu będę chwalił słowo,
ła twoiá.
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moich Boże móy : y od powstawáPSALM LVII.

Upominanie w sobie niesie , aby
łudzić, prawdziwie mówili, y sądzili,
skąd tez może y poćieche brdć utrapiony.

1. Ná koniec, nie zátracay, Da
widowi ná napis tytułu.
2. leśliż wżdy po prawdzie spra
wiedliwość mówićie, sądźcież spra
wiedliwie synowie człowieczy.
3. Abowiein w sercu działacie
nieprawości , ná źieini ręce wászé
plota niesprawiedliwości.
4- Odłączyli się grzesznicy skoro
z żywota: pobłądzili skoro z żywo
ta , mówili kłamstwo.
•5. lad máia ná podobieństwo wę
ża , iako'źmiie gluchéy y zátuláiacéy uszy swoie.
6. Która nie usłyszy głosu zakli
nających , y czarownika zaklinają
cego mądrze.
7. Bóg pokruszy zęby ich w
uśćióch ich , zęby trzonowe lwów
połamie Tan.
8. Wniwécz się obrócą iáko wo
da zbiegająca , naciągnął łuk swóy
áž zemdleią.
9. lako wosk, który płynie, znieśieni będą , przypadł z wierzchu
ogień , y nie uyźrzeli słońca.
10. Piérwéy nizli ćierznie wászé
poczuło tarny : iáko żywe ták ie w
gniewie pożrze.
11. Będźie się weselił sprawie
dliwy kiedy uyźrzy pomstę, ręce
swe umyie we krwi grzesznika.
12. Y rzecze człowiek, ieśli wżdy
iestpożytek sprawiedliwemu, przedśięć iest Bóg , który ię sądzi ná
źiemi.

PSALM LVIII.
Mozę Psalm ten Dawidowi y Phrlstosowi bydź przywłaszczon: onćmu , ze sie modlił aby od nieprzyiaćioł był wyswobodzon, temu, ze sie
modli/ przeciwko ztey bożnicy.
1. Ná koniec, nie zátrácay, Da
widowi ná nápis tytułu , kiedy
posłał Saul y strzegł domu ie
go , żeby go zabił.

"Wyrwy mię od nieprzyiaćiół

iących przećiwko mnie wybaw
mię.
3. Wyrwi mię od tych , którzy
broią nieprawość : y od mężów
krwawych wybaw mię.
4. Boć oto ułowili duszę moie:
rzućili się ná mię możni.
5. Ani nieprawość moiá , -áni
grzech móy Panie : bez nieprawo
ść! biegałem y prostoin postępo
wał.
6. Powstań, abyś mi zabieżał
yobácz: á ty Panie Boże zastępów,
Boże Izraelski :
Uday się ná nawiedzenie wszech
narodów : nie miéy lutośći nád
wszystkimi , którzy broią niepra
wość.
7. Nawrócą się ku wieczorowi :
y będą mrzeć głód iáko pśi, y bę
dą chodzić około miástá
8. Oto będą mówić ušty swémi ,
á miecz w uśćiech ich: bo któż
słyszał ?
9. A ty í*ánie naśmieiesz się z
nich, wniwecz obróćisz wszytkié
narody.
10. Moc moię u ćiebie strzédz
będę: abowiém Boże iesteś obroń
ca móy :
11. Bóg móy, miłośierdźie iego
uprzedzi mię.
12. Bóg pokaze mi nád nieprzy
iaćioły mémi : nie zábiiay ich , by
kiedy nie zapomnieli ludzie moi.
Rosprósz ie mocą twoią, y zrzuć
ie, obrońca móy Pánie:
15. Grzech ust ich , mowę wárg
ich : á niecił będą pohnáni w hárdośći swoiéy.
14- Y dla złorzeczeństwa y kłamstwá będą opowiedzeni ná strace
nie: w gniewie zatracenia, y nie
będźie ich.
Y doznaią, iż Bóg będźie panował
Jákobowi , y kráióm źiemie.
15. Nawrócą się ku wieczorowi,
y będą mrzeć głód iako pśi, y będą
chodzić około miástá.
16. Ciż rozbieża się ku jedzeniu ;
á ieśli się nie naiedzą , będą sze
mrać.
17. Ale ia będę śpiewał moc two
ię, y będę z radośćią wychwalał
ráno miłośierdźie twoie.

Boś się stał obrońcą moim, y
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ucieczką moią w dzień utrapienia
PSALM LX.
mego.
18. Pomocniku móy, tobie będę
śpiewał, iżeś ty Bože obrońca móy:
Bóg móy, miłosierdzie moie.

PSALM L1X.
Proroctwo w sobie niesie o prze
śladowaniu Chrześćidńskim, o roz
szerzeniu kościoła Pand Christusowego, y o zwycięstwach Chrześćiuńskich nad pogdny.

,
1. Ná koniec, zá tymi, którzy bę
dą odmienieni ná napis tytułu,
samemu Dawidowi ná naukę :
2. Kiedy spalił Mesopotámia Syriyską, y Soból: y wrócił się
Joáb y poraźił ldumeą w doli
nie Zup Solnych, dwanaście
tyśięcy.
5. Bože, od>rzućiłeś nas y skóźiłeś nas : rozgniewałeś się, y siniłowałeś siec nád námi.
4- Wzruszyłeś ziemię, y zatrwo
żyłeś ią : ulecz skruszenia iéy, bo
się zachwiała.
5. Okazałeś ludowi twemu cięż
kość]: napoiłeś nas winem żałości.
6. Dałeś znak boiącym sie ciebie:
áby ućiek.ili od oblicza łuku.
Aby byli wybawieni mili twoi:
7 Wybaw prawicą twoią, ó wy
słuchay mię.
8. Bóg mówił w świątnicy swo
iéy, rozweselę się, y będę dzielił
Syciliinę, y dolinę namiotów po
mierzę.
9. Móyći iest Galáád , y móy Má
násses : y Ephráim moc głowy mo
iéy.
10. Judá Król móy: Moáb garniec
nódźieie moiéy.
Nád ldumeą rozciągnę bót móy :
mnie cudzoziemcy są poddáni.
11. Któż mię doprowadzi do miá
stá obronnego ? kto mię doprowa
dzi óż do Idumeiéy?
12. Izali nie ty Boże, któryś nas
odrzucił , y nie wynidźiesz Boże z
woyski nás zemi ?
13. Day nam ratunek z utrapie
nia : boć omylny ratunek człowie
czy.
14- W Bogu uczynimy siłę: ó on
wniweez obróci trapiące nas.
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Prorok sie modli w osobie ludu
Chrześćidńshićgo, dby iego modlitwa
wysłuchana była.

Ná koniec, w pieśniach Dawi
dowi.
2. Wysłuchay Boże prośbę moie,
słuchay modlitwy moiey.
3. Ud kończyn źiemie wołałem
do ciebie: gdy się frasowało serce
moie, nó skale wywyższyłeś mie.
4- Prowadźiłeś mię : boś się stał
nádzieiá moia: wieża mocna od
meprzyiaćieló.
5. Będę mieszkał w przybytku
twoim na wieki : zószczycon będę
pod zasłoną skrzydeł twoich.
6. Bo ty Boże móy wysłuchałeś
modlitwę moię : dałeś dziedzictwo
boiącym się imienia twego.
7. Dni ná dni Królewskié przy
czynisz : lála iego óż do duió naro
du y narodu.
8. Mieszka nó wieki przed obli
cznośćią Bożą : miłośierdźia y pra
wdy iego kto będźie szukał ?
9. Tak będę Psalm śpiewał imie
niowi twemu nó wieki wieku:
óbym oddał szluby moie ode dniá
do dnia.
1.

c

c

c

c

PSALM LXI.
Upomina Proroky abyśmy czesne
tego świata rzeczy opuściwszy, ku
wiecznym sie mieli, dle w téy mierze
ostrożni byli: bo nawieksze pokusy
nd té sie oburzaią, którzy sie nawiecey ku Pdnuy bogoboynośći miewaią.

Nó koniec , prze Idithuná ,
Psalm Dawidowi.
2. Izali Bogu nie będźie poddána
duszá moiá? bo od niego zbawienie
moie.
3. Bo y on Bóg móy, y zbówićićl móy, obrońca móy, nie zachwieie się więcey.
4 Dokądże naćieraćie ná czło
wieka ? zóbiiaćie wy wszyscy, iókoby śćiónó była pochylona, y płot
wywrócony
5. Zaprawdę podczćiwość moię
myslili oddalić: biegałem z pró1.
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guieniem : ušly swémi błogosławi
li, á sercem swym złorzeczyli.
6. Wszakże duszo moiá Bogu
bądź poddána: boć od niego ćićrpliwość moiá.
7. Bo on Bóg móy , y zbawiciel
móy: pomocnik móy, nie wyprowa
dzę sie.
8. W Bogu zbawienie moie, y
chwała moiá: Bóg pomocy moiéy, y
nádzieiá moiá iest w Bogu.
9. Mieyćie nadźieię w nim wszel
kie zgromadzenie ludźi: wyléwayćie przed nim sercá wászé: Bóg
pomocnik nasz ná wieki.
10. Zaprawdę omylni są synowie
człowieczy, kłamliwi synowie lu
dzcy w wagách: áby oszukiwali
sami z marnośći spoinie.
11. Nie mieyćie nadźieię w nie
prawości , y drapiežstwá nie pożądayćie; ieśli wam przybędzie ma
jętność) , nieprzykładayćież,serca.
12. Baz rzekł Bóg, tém dwie
rzeczy słyszał, iż moc iest Boża,
13. A tobie Pánie miłośierdźić :
bo ty oddasz każdemu według
uczynków iego.
PSALM LXII.

Kośćioł Clirześćidńslil w utrapie
niu d w ućisku będący, o wyswobo
dzenie do Pdnd woła mówiąc,
1. Psalm Dawidowi, gdy był ná
puszczy Idumeyskióy.
2. Boże, Boże móy, do ćiebie czuię ná świtaniu.
Pragnęła ćię duszá moiá, iáko
rozinaićie tobie ćiało moie.
3. W źiemi pustéy y niedrožnéy,
y bezwodnéy iáko w świątnicy sta
wiłem się przed tobą : abych widział
moc twoię y chwałę twoje.
4. Iż lepsze iest miłośierdźie two
ie niżli żywoty: wargi moie będą
ćiebie chwalić.
5. Ták ćię błogosławić będę zá
żywota mego: á w imię twoie będą
podnośił ręce moie.
6. Iáko sádlem y tłustośćią niech
będźie napełnioną^ duszá moiá : á
wargami wesołod® będą wychwa
lać ustá moie.
7. Ieślim ná ćię pamiętał ná ło

żu moim : rano będę rozmyślał o
tobie:
8. Boś był pomocnikiem moim.
Y w zasłonie skrzydeł twoich
rozraduię się ;
9. Przylgnęła duszá moiá do ćie
bie : broniła mię práwicá twoiá.
10. A oni próżno szukali dusze
moiéy: wnidą w niskośći źiemie,
11. Będą podáni w ręce miecza,
częściami liszek będą.
12. Ale król bedźie się weselił w
Bogu: y chlubić się będą wszyscy,
którzy nań przyśięgaią: bo zatkané
są ustá mówiących nieprawośći.

PSALM LX11I.
Upominanie y modlitwa, dbychmy
statecznie sie w przećiwnośćidch za
chowali , « umieli tali id/io prorok
Panu sie iego słowy modlić, w tych
U-ćiskdch naszych, •

1. Ná koniec, Psalm Dawidowi.
2. Wysłuchay Boże prośbę moię,
gdy się modlę: od strachu nieprzy
jaciela wybaw duszę moię.
5. Obroniłeś mię od zboru zło
śników: od mnóstwa działających
nieprawość.
4. Bo zaostrzyli iáko miecz iezyki swoie: naćiągnęli łuk rzecz goirzką,
5. Aby w skrytośćiach strzelali
ná niepokalanego.
6. Z prędka nań strzelać będą, á
nie będą się bać: utwiórdźili sobie
mowę złośliwą.
Namawiali sie żeby zakryli sidła:
mówili: Któż ie obaczy ?
7. Szukali nieprawości : ustáli
szukając szukaniem.
Przystąpi człowiek do sercá głę
bokiego;
8. A Bóg wywyższon będźie.
Strzałki maluczkich stały się ra
ny ich :
9. Y pomdlály przećiwko nim ich
iezyki.
Strwożyli się wszyscy, którzy ie
widzieli:
10. Y bał się wszelki człowiek.
Y opowiadali sprawy Boże : y
uczynki iego rozumieli.
11. Będźie się weselił sprawie
dliwy w Pánu, y będźie w nim ya-
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PSALM LXV.
dźieię miał : y będą pochwaleni
wszyscy serca prawego.
Mówi tu Prorok o weselu onym ,
którego mieli użyć oycowie w otchła
PSALM LXIV. .
niach. będący, tudźieszy wszyscy Pa
Cieszy Prorok te wszystkie, któ
rzy są wygnani do tego padołu, czy
niąc im myśl , d doddiąc nddźieie ,
ie mdią wnidź d ndwroćić się do
zwierzchniego Jeruzalem.

1. Ná koniec, Psalm Dawidowi.
Pieśń Jeremiasza, y Ezechiela,
ludu przeprowadzenia , kiedy
poczęli iśdź w drogę.
2. Tobie przystoi pieśń Bože w
Syonie: y tobie oddadzą szlub w Je
ruzalem.
5. Wysłuchay modlitwę moię: do
ćiebie wszelkie ćiało prziydźie.
4- Słowa niezbożników wzięły
górę nád nárai : á nieprawośćiam
naszym ty będźiesz miłośćiw.
5. Błogosławiony, któregoś obrał
y przyiął: będźie mieszkał w sie
niach twoich.
Będźiem napełnieni dobrami do
mu twego: święty iest kośćiół twóy,
6. Dziwny w sprawiedliwości.
Wysłuchay nas Bože zbawicielu
nász, nadźieio wszytkich kráiów
źiemie, y ná morzu daleko.
7. Który gotuiesz góry mocą swo
ią, przepasany możnośćią :
8. Który zaburzasz głębokość
morską, szum nawałnośći iego.
Zatrwożą się narodowie,
g. Y będą się bać którzy mie
szkała nákráiách dla znaków two
ich: kráie ráná y wieczoru ućieszysz,
10. Nawiedziłeś ziemię y napoiłeś
ią: rozmaicie ubogaćiłeś ią.
Rzéká Boža pełna iest wody: zgo
towałeś żywność ich: bo ták iest
zgotowanie iéy.
11. Brózdy iéy nápóy, rozmnóż
iéy urodzáie: z kropel iéy rozwese
li się rodząca.
12. Błogosławić będźiesz okręgo
wi roku z dobrotliwości twoiéy: á
polá twoie będą pełne obiitośći.
15. Stłuśćieią ozdoby pustynie: á
radością pagórki przepaszą się.
14- Przyodźieni są báráni owiec:
á doliny będą obfitować zbożem:
będą wykrzykać y pieśń śpiewać.

nu Christusowi popisani , z iégo
zmartwychwstania.

1. Ná koniec, pieśń Psalmu zmar
twychwstania.
2. Wykrzykayćie Bogu wszytki
źiemio, Psalm śpiewayćie imienio
wi iego : dayćie cześć chwale ie
go,
3. Mówćie Bogu: iáko strászné
są sprawy twoie Pánie? dla wielkośći mocy twoiéy będą kłamać przed
tobą nieprzyiaćiele twoi.
4. Wszytka ziemia niechayći się
kłania, y niechay ći śpiewa: niech
Psalm śpiewa imieniowi twemu.
5. Chodźćie , á oglądayćie dziélá
Boże: straszny w radách nád syny
człowieczymi,
6. Który obróćił morze w suchą
ziemię: przez rzekę przeydą nogą:
tám się będźiem weselili w nim.
7. Który pánuie w mocy swéy
ná wieki, oczy iego ná narody pa
trzą: którzy drażnią, niech się sami
w sobie nie wynoszą.
8. Błogosławcie narodowie Bogá
nászégo: á dayćie słyszeć głos chwa
ły iego.
g. Który położył do żywota du
szę moię : y nie dał ná záchwianié
nóg moich.
10. Abowiemeś doświadczył nas,
Boże: wypławiłeś nas ogniem, iá
ko pławią srebro.
11. Przy wiodłeś nas w śidło, na
kładłeś ućisków ná grzbiety nasze :
12. Wsadźiłeś ludzie ná głowy
nasze.
Przeszliśmy przez ogień y przez
wodę; y wywiodłeś nas ná ochło
dę,
15. Wnidę do domu twego z ca
łopaleniem: oddainći śluby moie,
14- Któré wyraźiły wargi moie.
Y wymówiły ustá moie, w ućisku moim.
15. Całopalenia tlusté ofiaruię to
bie, z kadzeniem báránów: ofiaru
jąc woły z kozłami.
16. Chodźćie , słuchayćie wszy
scy którzy się Bogá boićie: á będę
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powiadał iáko Wielkie rzeczy uczy
nił duszy moiéy.
17. Do niegom ušty mémi wołał,
y wywyższałem językiem moim.
18. leślim patrzał ná nieprawość
w sercu moim, nie wysłucha Pan.
19. Przetoć wysłuchał Bóg, y był
pilen głosu modlitwy moiéy.
20. Błogosławiony Bóg, który
nie odrzućił modlitwy moiéy y mi
łosierdzia swego odemnie.

PSALM LXVI.
Ku chwale Bozey y dobrym uczyn
kom, prorok tu upomina.

1. Ná koniec, w Hymnách, Psalm
pienia Dawidowi.
2. Niech się nád námi Bog smiłuie, y błogosławi nam: niech rozświeći oblicze swé nád námi , á
zlituie się nád námi.
3. Żebyśmy poznali ná źiemi dro
gę twoię: między wszemi narody
zbawienie twroie.
4. Niech ći wyznawaią ludźie ,
Boże: niech ći wyznawaią wszyscy
ludźie.
5. Niech się raduią y weselą na
rodowe: iź sadzisz ludźie sprawie
dliwie, narody ná źiemi sprawujesz.
6. Niech ći wyznawaią ludźie Bo
že: niech ći wyznawaią wszyscy
ludźie:
7. Ziemia dała swóy owoc.
Niech nas błogosławi Bóg , Bóg
nász,
8. Niech nas błogosławi Bóg: á
niech się go hoią wszytkié kráie
źiemie.

TSALM LXVII.
O wywyszeniu Christusowym , u
o upadku nieprzyiaćiół iego. Prorok
z dufdniem żąda wskrzeszenia Christusowégo , prze któréby byli pora
żeni nieprzyiaćiele iego.

Ná koniec, Psalm pieśni sa
memu Dawidowi.
2. Niech powstanie Bóg, á niech
się rozprószą nieprzyiaćiele iego , á
niech ućiekaią , którzy go nienawi
dzą od oblicza iego.
/
3. Iáko ustáiedym, niechay usta
1.

ną : iáko się wosk rozpływra od
ogniá, ták niechay zginą grzeszni
cy od oblicza Bożego.
4- A sprawiedliwi niechay używa
ją, y weselą się przed oczymá Božeini: y niech roskoszuią w radośćó
5. Spićwayćie Bogu, Psalm spić
wayćie imieniowi iego: czvíiciedrógę iemu, który wstąpił ná zachód:
Pan imic iego.
Raduyćie «ię przed obliczem iego, zatrwożą sie od oblicza iego ,
6. Oycá śiórot. y sędźiógo wdów.
Bóg ná tnieyscu swym świętym:
7. Bóg który czyni , že mieszka
ją jednych obyczajów w domu:
Który wywodzi więźnie w mocy,
takže y té co obražáia , którzy mie
szkają w grobíéch.
8. Bože, gdyś wychodził przed
ludem twym, gdyś chodźił po pu
szczy.
9. Ziemia się trzęsła , niebiosá
též kropiły od oblicza Bogá Synái,
od oblicza Bogá Izrael.
10. Deszcz dobrowolny oddzielisz
Bože dźiedźictwu twoiemu, y zem
dlało, á tyś ie pośilił.
11. Zwiérzetá twoie beda mieszkały w nim: nagotowałeś z słodko
ści twóy ubogiemu, Bože.
12. Pan da słowo przepowiádáiacym Ewanielią , mocą wielką.
13. Król zastępów umjtowánégo umiłowanego: y pieknośći do
mu rozdzielać korzyści.
14 Chóćbyśćie spali w pośrzodku
losów, pióra gołębice posrzćbrzonéy, á tył grzbietu iego żółći się iá
ko złoto.
15. Gdy niebieski rozsądza kró
le w nim, będą wybieleni iáko śnieg
ná Sel mon :
16 Górá Boža, góra tłusta.
Góra obfita, górá tłusta :
17. Co się przypatruiećie góram
zśiadłym ?
Górá, ná któréy się Bogn podoba
mieszkać: abowiem Pan będźie mie
szkał ná wieki.
18. Wóz Boży dźieśiąćią tyśięcy
rozmaiły, tyśiące weselących się ,
Pan między nimi ná Synái, w świą
tnicy.
19. Wstąpiłeś ná wysokość, poymałeś pojmane: nabrałeś darów w
ludziach.
c

cc
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Též y niewierzące, áby Tan Bóg
mieszkał.
20 Błogosławiony Fan ná każdy
dźień, szczęśliwą uczyni drogę nam
Bóg zbawienia nászégo.
21. Bóg nász Bogiem zbáwiáiacyin: y Pańskie, Pańskie wyszćie z
śmierći.
22. Wszakże Bóg potłucze głowy
nieprzyjaciół swoich: wierzch włosu , którzy chodzą w występkach
swoich.
23. Rzekł Pan : Nawrócę z Bázán : nawrócę w głębokość morską.
24. Aby się omoczyła noga twoią
we krwi, y ięzyk psów twoich z
nieprzyjaciół w téyże.
25. Widzieli postępowania twoie
Boże , postępowania Bogá mego :
Królá moiego, który iest w świątnicy.
26. Uprzedzili kśiążęta złączeni
z śpiewającymi, w pośrzodku mło
dzi uchnych bębenniczek.
27. W kościele błogosławcie Bo
gu, Pánu z źrzódeł Izraelskich.
28. Tám Beniamin młodźiuchny,
w zachwyceniu myśli:
Książęta Judá wodzowie ich :
kśiążęta Zábulon , y kśiążęta Nephtáli.
29. Przykaż Boże mocy twoiéy:
umocni to Boże , coś w óas spra
wił.
30. Od kościoła twego w Jeruzá
lem : tobie królowie oíiáruia dáry.
31. Pogrom zwierze trzćinne ,
Zgromadzeń ité byków między kro
wami narodów: áby wypchnęli té,
którzy są doświadczeni iáko srebro.
. Rozprósz narody, któré woien
chcą:
32. Prziydą posłowie z Aegyptu:
Murzyńska źiemia uprzedzi z rę
kami swémi do Bogá.
53. Królestwá ziemskie, spiéwayćie Bogu, grayćie Tánu.
Grayćie Bogu,
34. Który wstąpił ná niebo nád
nieby, ná wschód słońca.
Oto da głosowi swemu głos mo
cy :
• 35. Dayćie chwałę Bogu nád
Izraelem, wielmożność iego, á moc
iego w oblokách.
36. Dziwny Bóg w świętych swo
ich, Bóg Izraelski , ten da moc y
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silę ludowi swemu, błogosławionyBóg.
PSALM LXVIII. J ’

Mówi tu Proroh o męce Puna Christusoivéy, d iest glos Pdnd Christa
w osobie człowieczej.

1. Ná koniec, zá té, którzy będą
odmienieni, Dawidowi.
2. Wybaw mię Boże: boć wesz
ły wody aż do dusze moiéy.
5. Ulguąłem w błocie głębokości,
y dná niémász.
Przyszedłem ná głębokość mor
ską : á nawalność mię ponurzyła.
4- Spracowałem się wołaiąc ,
ochrapiało gardło moie: ustały oczy
moie, gdy mam nadźieię w Bogu
moim.
5. Rozmnożyli się nád włosy gło
wy moiéy, którzy mię máia w nie
nawiśći bez przyczyny.
Zmocnili się, którzy mię niespra
wiedliwie przeszládowáli, nieprzy
iaćiele moi : >:zegom nie wydarł ,
tedym płacił.
6. Boże ty znasz głupstwo moie:
á występki moie nie są tobie táyné.
v
7. Niech nie będą zawstydzeni
dla mnie ći , którzy ćię oczekiwaią
Pánie, Pánie zastępów’.
Niech nie będą pohańbieni dla
mnie , którzy ćię szukáia Boże
Izraelski.
8. Bom dla ćiebie znaszał urąga
nie : zelżywość okrywała oblicze
moie.
g. Stałem się obcym bráciéy mo
iéy, y cudzoziemcem synom matki
moiéy.
10 Bo mię zawisna miłość domu
twego gryzła : á urągania urągaiących tobie, spadły ná mię.
11. Y okryłem wr poście duszę
moię, y stało mi się urąganiem.
12. Y oblokłem miásto száty wło
sień : y stałem się im przypowie
ścią.
13. Mówili przećiwko mnie, któ
rzy śiedźieli w bramie? y ápiéwáli
przećiw mnie, którzy pili wino.
14- Ale ia modlitwę moię do ćie
bie Pánie : czás upodobania, Boże.
W wielkośći miłośierdźia twego
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•wysłuchay inię : w prawdźie zba
wienia twego.
15. Wyrwi mię z błota, abych
nie ul^nął : wybaw mię od tych ,
którzy mię nienawidzą , y z głębo
kości wód.
16. Niech mię nie zatapia nawálność wody, áni mię niech nie pożyra głębokość : áni niech nie za
wiera nademną studnia wierzchu
swego.
17. Wysłuchay mię Tanie, bo ła
skawe iest miłośierdźie twoie: we
dług mnóstwa litości twoich weyźrzy ná mię.
18. A nie odwracay oblicza twe
go od sługi swego: bom iest w utra
pieniu , prędko wysłuchay mię.
ig. Przybliż się ku duszy moiéy,
á wybaw ią : dla nieprzyiaćiół mo
ich wyrwi mię.
20. Ty znasz pohá.úbienié moie
y zelżywość moię , y wstyd móy.
21. Przed oczymá twémi są wszy
scy którzy mię trapią : urągania y
nędze czekało serce moie.
V czekałem ktoby się spółem
smęćił, á nie było, y ktoby poćieszył, á nie nalazłem.
22. Y dáli żółć ná pokarm móy :
á w pragnieniu moim napawali mię
octem.
23. Niechay będźie stół ich przed
nimi śidlem : y ná zapłaty, y ná
upadek.
24* Niech się zaćmią , oczy ich ,
áby niewidźieli : á grzbietu ich záwżdy náchylay.
25. Wyléy ná nie gniew twóy : y
zapalczywość gniewru twego niech
ie ogarnie.
26. Mieszkanie ich niech się sta
nie pusté: á w przybytkach ich
niechay nie będźie, ktoby mie
szkał.
27. Bo któregoś ty zranił, przeszládowáli: á ná boleści ran moich
náddawáli.
28. Przydayże nieprawość kn nie
prawości ich: á niech nie wcho
dzą do sprawiedliwość! twoiéy.
29. Niechay będą wymazani z
kśiąg żywiących : á niech z spráwiedliwémi nie będą wpisani.
30. Iamći iest ubogi y zbolały:

zbawienie twoie Boże wspomogło
mię.
01. Będę chwalił imię Boże pie
śnią; y wielbić go będę chwałą.
32. A przyiemniéy będźie Tanu
niżli młode cielę, któremu rogi y
kopyta podrastaią.
33. Niech widzą ubodzy, á niech
się weselą : szukayćie Bogá , á bę
dzie żyła duszá wászá.
34- Abowiém Pan wysłuchał ubogich : á więźniami swémi nie
wzgardził.
35. Niechay go chwalą niebiosa,
y ziemia : morze , y wszytek płaz
ná nich.
56. Abowiém Bóg zbawi Syon;
y będą zbudowane miástá Judá.
Y będą tám mieszkać , y dosta
ną iéy dźiedźictwem.
57. Y nasienie sług iego otrzymaią : á którzy miłuią imię iego,
będą w niéy mieszkać.

PSALM LXIX.
7F Panu Rogu dufdć, kto chce
pociechy y zbawienia dostać.
1.

Ná koniec, Psalm Dawidowi,
ná pamiątkę, że go Bóg wy
bawił.

2. Boże weyźrzy ku wspomoże
niu memu : Pánie pospiesz się ku
ratunku memu.
3. Niechay będą zawstydzeni y
pohańbieni, którzy szukaią dusze
moiéy.
4. Niech się obrócą ná wstecz ,
á niech się zawstydzą , którzy mi
clicą złego.
Niech się natychmiast obrócą
wslydać się , którzy mi mówią,
ehey, ehey.
5. Niech się weselą y raduią w
tobie wszyscy, którzy ćię szukaią ,
á niech zawżdy mówią : Niechay
uwielbion będźie Pan ; którzy mi
łuią zbawienie twoie.
6. A iam iest ubogi y żebrak :
Boże wspomóż mię.
Pomocnikiem moini y wybáwićielem iesteś ty moim Pánie , nie
mieszkayże.
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będę : y przyczynię nád wszytkę
TSALM LXX.
chwałę twoię.
15. Ustá moie opowiadać będą
Uczy Prorok aby każdy sprdwiedliwy iv Panu uprzeyniq. nddźieię sprawiedliwość twoię , cały dźień
miał.
zbawienie twoie.
Iżem w piśmie ia nie biegły:
16. Wnidę w możnośći Pańskie:
i. Psalm Dawidowi, Synów Jonádábowych, y pierwszych wię Tanie będę wspominał sprawiedli
wość ćiebie samego.
źniów.
17. Boże , uczyłeś mie z młodo2. W Tobiem Pánie, nadźieię miał, śći moiéy: y aż dotąd beáe opowia
niech nie będą poháíibion ná wie dał cudá twoie.
ki: w sprawiedliwości twoiéy wy
18. Y aż do starości y szedźiwobaw mię , y wyrw i mię.
śći: Boże nie opuszczay mię.
Náklon ku mnie uchá twego , á
Aż opowiem ramię twé wszel
zbaw mię.
kiemu narodowi, który má przyść.
3. Bądź mi Bogiem obrońcą , y
ig. Moc twoię y sprawiedliwość
mieyscem obronnym: abyś mię zba twoię Boże, aż do wysokości, wiel
wił.
kie rzeczy któreś uczynił: Boże,
Abowiém twierdza moiá, y ućie- któż podobien tobie?
czká moiá iesteś ty.
20. Iáko wielkie ukazałeś mi ,
4- Boże móy wyrwi mię z ręki uciski mnogie y zlé: á nawróćigrzesznika, y z ręki przećiw zako wszy się ożywiłeś mię, y z przepánowi czyniącego y niesprawiedli śći ziemskich zaśię wywiodłeś mię.
wego.
21. Rozmnożyłeś wielmożność
5. Abowiem tyś iest cierpliwość twoię: á nawróćiwszy się poćieszymoiá Pánie: Pánie nadźieio moiá od łeś mie.
młodości moiéy.
22. Bo y ia wysławiać będę tobie
6. Przez ciem iest umocniony ná naczyniu pieśni prawdę twoię:
skoro z żywota : z żywota málki Boże będęć grał ná cytrze, święty
moiéy tyś iest obrońcą moim.
Izraelski.
O tobie śpiewanie moie zawżdy:
23. Rozraduią się wargi moie,
7. Iáko dźiwowisko stałem się kiedyć będę śpiewał: y duszá moiá,
mnogim: á ty pomocnik mocny.
którąś wykupił.
24. Ale y ięzyk móy cały dźień
8 Niechay będą napełnione ustá
moie chwałą, abych śpiewał sławę będźie rozmyślał sprawiedliwość
twoię, cały dźień wielmożność two twoię: kiedy zawstydzeni , y zelże
ni będą, którzy mi szukali złego.
ię.
g. Nie odrzucay mię czasu stároPSALM LXXI.
śći: gdy ustanie śiła moiá, nie opuszczay mię.
Proroctwo o Messydszu y o iego
10. Abowiém mówili nieprzyia
królestwie
, d ze Christus iest praw
ćiele moi przećiwko mnie: á którzy
strzegli ná duszę moię, radę uczy dziwy Bóg y człowiek.
nili społem,
1. Psalm, ná Salomona.
11. Mówiąc: Bóg go opuśćił: goń
2. Boże day sąd twóy królowi: á
cie á poymayćie go , boć niémász
sprawiedliwość twoię synowi kró
któby wyrwał.
12. Boże nie oddalay się odemnie: lewskiemu.
Aby sądził lud twóy w spráwieBoże móy poyźrzy ku pomocy mo
dliwóśći, á ubogié twé w rozsądku.
iéy.
3. Niechay prziymą góry pokóy
13. Niech będą zawstydzeni y
niech ustąpą uwłaczaiący duszy ludowi: á pagórki sprawiedliwość.
4. Będźie sądził ubogie z ludu ,
moiéy: niech będą okryci zelży wośćią y wstydem , którzy mi szukdią y wybawi syny ubogich: á uniży
potwarcę.
złego.
14- A ia zawżdy nadźieię mieć
5. Y będźie trwał z słońcem , y
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przed księżycem , ná pokolenie y d odmianę rychtą, przy Panu mo
cnie trwdli.
pokolenie
6 Znidźie iákodészcz ná runo: á
iáko krople ná źiemię kapiące.
1. Psalm Asáphowi.
7. Wźnidźie zá dni iego sprawie
dliwość, y obfitość pokoiu,'áž zginie
Iáko dobry Bóg Izraelczyków ,
tym którzy są prostego serca.
miesiąc.
8. Y będźie panował od morzá
2. Ale /noie nogi mało sie po
áž do morzá: y od rzeki áž do kra tknęły : mało nie szwankowały
jów okręgu źiemie.
króki moie.
g. Przed nim będą padać Murzy5. lżem był ruszon zawiśćią
nowie: á nieprzyiaćiele iego źiemię przećiw złośnikom : widząc pokóy
lizać będą.
grzesznych.
10. Królowie Társis y wyspy,
4. Abowiém niémász względu
przyniosą dáry: Królowie Arabscy ná śmierć ich : áni przedłużenia w
y Sábá przywiozą upominki.
utrapieniu ich.
11. Y będą mu się kłaniać wszy
5. W pracy ludzkiey nie są : y z
scy królowie ziemscy : wszyscy na ludźmi nie będą karani.
rodowie będą mu służyć:
6. Y przetóž ie pychá ziela :
12. Abowiém wybawi ubogiego: okryli sie nieprawością y niezbożták możnego y nędznego,1 który nie nośćią swoią.
miał pomocnika
7. Wystąpiła iákoby z tłustośći
13. Przepuści ubogiemu y niedo nieprawość ich: puścili sie zá żą
statecznemu: á dusze ubogich zba dzami sercá.
wi.
8. Myślili y mówili złość : nie
14- Z lichwy y nieprawos’ći wy prawość ku górze mówili.'
1
kupi dusze ich: á imię ich uczciwe
g. Podnieśli w niebo ustá swoie:
przed nim.
á ich ięzy k przechodźił po źiemi.
15. A hędźie żył, y dadzą mu z
10. Y przetóż lud móy obróci się
złota Arabskiego, y będą się zaw tu : y dni pełne naydą się między
sze kłaniać dla niego : cały dźień nimi.
będą go błogosławić.
11 Y mówili: lakóż wie Bóg? á
16. Y będźie utwierdzenie ná źie iestli wiadomość ná wysokości ?
mi ná wierzchu gór: podnieśie się
12. Oto ći grzesznicy, á obfitują
nád Liban urodzay iego: y rozkwi cy ná świećie, otrzymali bogactwa.
tną się z miástá iáko źioła polne.
15. Y rzekłem : Tomći tedy pró
17. Niechay będźie imię iego ná żno usprawiedliwiał serce swe , y
wieki błogosławione: przed słoń omywałem między niewinnymi rę
cem trwa imię iego.
ce moie.
Y będą w nim błogosławione
14. Y byłem biczowan cały dźień,
wszytkié pokolenia źiemskić: wszy á karanie moie ráno.
scy narodowie wielbić go będą.
15. Ieślim mówił , ták mówić
18. Błogosławiony Tan Bóg będę: otom rodzay synów twoich
Izraelski, który sam czyni dźiwy. potępił.
ig. Y błogosławione imię maje
16. Myśliłem abych to zrozumiał:
statu iego ná wieki: y będźie napeł praca to przedemną.
niona máiestatem iego wszytka źie
17. Aż wnidę do świątynie Bomia. Stań się, stań się.
żey: y zrozumiem ich dokończenie.
20 Skończyły się Pieśni Dawida
18. Bo zaprawdę dla zdrad, nágosyná Jessego.
towałeś im: zrzućiłeś ie, gdy się
podnośili.
rSALUI LXXII.
ig. lakóż spustoszeli: natych
miast ustáli, zgninęlidla nieprawo
Ku stateczności nas prorok wie śći swoiey.
dzie, byśmy widząc złych kwitnie
20. Iáko sen ustawáiacych Pánie:
nie, myśli naszych od Pdnd nie uno w mieśćie twym obraz ich wniwecz
sili, dle wiedząc ich niestdtćczność obróćisz.
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Bo się zapaliło serce moie, y
odmieniły się nerki moie:
22 Y iarn wniwecz obrócony, á
nie wiedziałem.
20. lako bydlę siałem się u ćie
bie : á ia zawsze z tobą.
24- Uiąłeś m:ę zá prawą rękę
moię : á według woley twoiéy pro
wadziłeś mię, y przyiąłes mię z
chwała.
2Ó. Bo cóż ia mam w niebie, ábo
czegom chćiał ná źiemi oprócz ćie
bie ?
26. Ustało ciało moie y serce
moie. Boże serca mego, y części
moiá Boże, ná wieki.
27. Bo oto którzy się oddáláia od
ćiebie, zginą : zalraćiłeś wszytkić ,
którzy cudzołożą od ćiebie.
28. Ale mnie dobrze iest trwać
przy Bogu: pokładać w Pánu Bogu
nadźieię moię.
Abych opowiadał wszytkić chwa
ły twoie : w bramach, córki Syońskićy.
21.

PSALM LXXI1I.
Napominanie w tym Psalmie iest,
aby puściwszy staranie o rzeczach
doczesnych, mieliśmy pilność o wie
cznych.

8. Mówili w sercu swToim rodzay
ich pospołu: uczyńmy, że ustaną
wszytkié święta Boże z źiemie.
9. Znaków naszych niewidźieliśmy : iuż niémász proroka : y iuż
nas wiecéy nie pozna.
jo. D kadże Boże, nieprzyjaciel
urągać będźie? drażni przeciwnik
imię twé do końca ?
11. Czemuż odwracasz rękę two
ię : y prawicę twoię z pośrzodku
zánádrzá twego do końca ?
12. Ale Bóg Król nasz przed wie
ki : sprawił zbáwienié w pośrzo
dku źiemie.
15. Tyś utwićrdźił mocą twoią
morze, pokruszyłeś głowy smoków
w wodach.
14- Tyś potarł głowy smokowć ,
dałeś go ná pokarm ludźióm Mur
zyńskim.
15. Tyś przerwał źrzodła y poto
ki , tyś wysuszył rzéki Ethan.
16. Twóyći iest dźień , y twoiá
iest noc , tyś udźiałał zorzę y słoń
ce.
17- Tyś uczynił wszytkié grani
ce źiemie, lato y wiosnę tyś ie
sprawił.
18. Pamiętay ná to, nieprzyiáćiel uragał Pánu : á lud bezrozumny drażnił imię twoie.
19. Niepodaway beslyam dusz
wyznawaiących tobie, y dusz ubo
gich twoich nie zápominay do koń
ca.
20. Weyźrzy ná testament twóy,
abowiém napełnieni są napodleyszy ná źiemi domów nieprawo
ści.
21. Niech się nie wraca nędznik
zawstydzony , ubogi á niedostate
czny będą chwalić imię twoie.
22. Powstali Boże, rozsądz spráwę twoię: pomni ná pohańbienia
twoie , té l lóré się dźieią od głu
piego cały dźień.
23. Nie zápominay głosów nie
przyiaćiół twoich : pychá tych ,
którzy ćię nienawidzą , ku górze
idźie zawsze.

1. Wyrozumienia Asáphowi.
Przćczżeś Boże odegnał do koń
ca : rozgniewała się zapalczywość
twoiá ná owce pastwiska twego ?
2. Wsp omni ná zgromadzenie
twoie , któreś pośiadł od począ
tku.
Odkupiłeś, pręt dziedzictwa twe
go góra Sion, na którćyeś mieszkał.
3. Podnieś ręce twoie ná pychy
ich ná koniec : iáko wiele nabroił
nieprzyjaciel w świątnicy.
4. Y chlubili się którzy ćię nie
nawidzą : w pośrzódku święta uro
czystego twego.
5. Położyli znaki swoie znáki: á
niepoználi iáko ná wyszćiu ná
wierzch.
Iáko w leśie drzew siekierami ,
6. Wyrebowáli drzwi iego pospo
łu : toporem y oskardem obalili ie.
PSALM LXXIV.
7. Zapalili ogniem świątnicę twą:
ná źiemi splugáwili przybytek imie
O sprawach Pana Christus owych,
o Apostolskich, iáko mieli kośćioł
nia twego.
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stanowić, d idfi o pychy się strzedz
mamy.
1. Ná koniec, nie zátrácay: Psalm
pieśni Asaphowi
2. Wyznawać ći będziemy Boże ,
wyznawać będziemy y wzywać
imienia twego.
Opowiadać będziemy dźiwne spra
wy twoie ,
3. Gdy wezmę czas: ia sprawie
dliwości sądzić będę.
Ą. Roztopiła się źiemia , y wszy
scy którzy mieszkáia ná niéy, iam
umocnił filary iéy.
5. Mówiłem nieprawym : Nie
czyńćie nieprawości, á występnym,
nie podnośćie rogu.
6 Nie podnośćie ku górze rogu
waszego, nie mówćie przećiw Bogn
nieprawości.
Bo áni od wschodu, áni od za
chodu, áni od pustych gór, abo
wiem Bóg iest sędzia.
8. Tego poniża á owégo podwyż
sza: bo w ręce Pańskióy iest kie
lich wina szczerego, pełen zmie
szania
9. Y nachylił z tego w ów, wsza
kże drożdże iego nie wylały się ,
będą pić wszyscy grzesznicy źie
mie.
10. A ia będę opowiadał ná wie
ki, będę śpiewał Bogu iákobowému.
11. Y wszytkié rogi grzeszników
połamię, á rogi sprawiedliwego bę
dą wywyższone.

PSALM LXXV.
Dobrodźieystwd swé Bóg oznaymia , którémi nas tu podeymowdć,
d obdarzać raczy.
Ná koniec, w Hymnách, Psalm
Asaphowi, pieśń na Assyriyczyki.
2. Znáiomy Bóg w Judźie, w
Izraelu wielkie imię iego.
3. Y stało się w pokoiu mieysce
iego , y mieszkanie iego ná Syonie.
4- Tám połamał mocnośći łu
ków, tarczą , miecz , y woynę.
5. Ty oświecaiący dziwnie z gór
wiekuistych ,
6. Strwożyli się wszyscy głupie
go sercá.
1.

Zasnęli snem swoim , á nic nie
naleźli bogacze w rękach swoich.
7. Od fukánia twego Boże Jákob,
drzymáli ći , co wsiadali ná konie.
8. Tyś iest straszliwy, 4 któż się
sprzeciwi tobie? od tad gniéw twóy.
g. Z nieba dałeś słyszeć sąd, źie
mia zádržálá y zamilkła.
10. Gdy powstawał Bóg ná sąd,
áby wybawił wszystkie ćichó źie
mie.
11. Bo myśl człowiecza będźie
wyznawała tobie , á ostatki myśli
będąć święto święćić.
12. Śluby czyńćie , á oddawayćie
Tánu Bogu waszemu, wszyscy
którzy około niego pr^ynaszaćie
dary.
13. Straszliwemu , á temu , któ
ry odóymuie ducha kśiążętóm, stra
sznemu u królów ziemskich.

PSALM LXXVI.
Upomina Prorok , abyśmy łądość
y kochanie świata tego tłumi li t przektaddiąc nd wszem Pand Bogd
wszechmogącego.

Ná koniec, prze Idithuná ,
Psalm Asaphowi.
2. Głosem moim wołałem do Pá
ná , głosem moim do Bogá , y wy
słuchał mię.
3. W dźień utrapiehia mego szu
kałem Bogá , rękami mómi w no
cy ku niemu, á nie iestem omylon.
Niechciała się dać poćieszyć du
szá moiá ,
4- Wspomniałem ná Bogá, y ko
chałem się, y rozmyślałem, y ustał
duch móy.
5. Uprzedzały straże nocne oczy
moie, trwożyłem się, á nie mó
wiłem.
6. Rozmyślałem dni starodawne, y
roki wieczne miałem ná pamięći.
7. Y rozważałem w nocy w ser
cu moim, ty ćwiczyłem się, y
umiatałem ducha moiégo.
8. Izali ná wieki Bóg odrzuci ?
czyli nie przyda áby ieszcze był
łaskaw ?
9. Czyli do końca odetnie miłośierdźió swoie, od rodzáiu aż do rodźaiu ?
10. Czyli Bóg zapamięta smiło1.
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wać się? ábo w gniewie swym za
trzyma litości swoie ?
11. Y rzekłem : Terazem począł,
tá iest odmiana prawice Nawyžszégo
ił. Wspominałem na sprawy
Tańskie, bo będę pamiętał ná dzi
wy twoie od początku.
13. Y będę rozmyślał o wszy
tkich sprawach twoich , y będę się
ćwiczył w wynalazkach twoich.
4. Bože, w świątośći drógá two
iá , któryż Bóg wielki iáko Bóg
nász ?
15. Tyś iest Bóg, który dziwy czy
nisz.
Oznaymiłeś miedzy narody moc
twoię,
16. Odkupiłeś ramieniem twoim
lud twóy, syny lákob y Jozech.
17. Uyźrzały ćię wody, Boże, uyzrzály ćię wody, y ulękły się, y
wzruszyły się przapaśći.
18. Wielkość szumu wód: obło
ki głos wypuściły.
Ale y strzały twoie przechodzą ,
19. Głos gromu twégo ná koło.
Błyskawice twoie okrąg źiemie
oświecały, wzruszyła się y zatrzę
sła źiemia.
20 Ná morzu drógá twoiá, y
szćiezki twoie ná wodach wielkich,
á śladów twoich znać nie będźie.
21. Prowadźiłeś lud twóy iáko
owce , przez rękę Moyzészá y Aa
rona.

PSALM LXXVII.
Upomina Prorok lud, aby nie by/
niewdźieczen dobrobźieystwa ]3oskiégo , ii wylicza dobrodźieystwd
wszystkie , któré Pan raczy/ uczy
nić ludu Izraelskiemu, gdy go z niewoley wywodził.

1. Wyrozumienia Asáphowi.

Słuchayćie ludu móy zákonu me
go : nakłońcie ucha swégo ku sło
wom ust moich.
.
2. Otworzę w podobienstwách
ustá moie : będę powiadał gadki od
początku.
3. Iáko wielkieśmy rzeczy sły
szeli y poznali : y oycowie nászy
powiadali nam.

.
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4. Nie zataiły się przed syny ich,
w drugim narodźie.
Powiádáiac chwały Pańskie, y
mocy iego : y cudá iego któré czy
nił.
5. Y wzbudził świadectwo w Jákobie -. á zakon położył w lzráelu.
6. Iáko wielkie rzeczy roskazał
oycóm naszym , áby ie oznáyinili
synom swoim: áby wiedźiał rodzay
drugi.
Synowie, którzy się narodzą y po
wstaną, y będą ie powiadać synom
swoim.
7. Zęby pokládali w Bogu na
dźieię swoie , á nie zapominali
spraw Bożych: y pytáli się ornándaćióch iego.
8. Aby niebyli iáko oycowieich:
naród zły y drażniący.
Naród, który nie prostowrał sercá
swego: y nie był wiernym Bogu
duch iego.
9. Synowie Ephrem náciagáiacy
y spuszczający łuk : podali tył w
dźień woyny.
10. Nie strzegli testamentu Božégo : y niechćieli chodzić w zakonie
iego.
11. Y zapamiętali dobrodźieystw
iego , y cudów iego , któré im uka
zał.
12. Przed oycy ich czynił dźiwy
w źiemi Aegyptskiéy ná polu Táneyskim.
13. Rozerwał morze y przeprowadźił ie : y zastawił wody iáko w
skórzanym worze.
4- Y prowadźił ie w obłoku we
dnie : á przez całą noc w rozświóceniu ognia.
15. Rozszczepił skále ná puszczy,
y napoił ie : iáko w wielkiéy głę
bokość}.
16. Y wywiódł wodę z opoki: y
prowadźił wody iáko z rzeki.
17. A przydali ieszcze grzeszyć
przećiw iemu : wzruszyli ku gnie
wu Nawyžszégo ná mieyscu bez
wodnym.
. 18. Y kuśili Bogá w sercach swo
ich : prosząc pokarmu , duszam
swoim.
19. Y mówili źle o Bogu , rze
ki i : Izali Bóg może stół zgotować
ná puszczy ?
20. Bo uderzył w skalę , y wyV
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płynęły wody: y strumienie we
zbrały.
lzali y chléb będźie mógł dać .
ábo nagotowdć stół ludowi swemu?
21. Przetóż usłyszał Pan, y odło
żył, y ogień zapalił się przećiw
lákobowi , y gniew powstał prze
ćiw Izraelowi.
22. Bo nie wierzyli w Bogd, dni
mieli nddźieie w zbawieniu iego.
25. Y roskazał obłokom zwiérzchu, y otworzył forty niebieskie.
24- Y dżdżył im mannę ku iedzeniu : y dał im chléb niebieski.
25. Chleba Anyelskiégo pozywał
człowiek : posłał im pokarmów do
statkiem.
26. Przeniósł wiatr południowy z
nieba, y przywiódł mocą swą wiatr
z zachodu.
27. Y spuścił nd nie mięso iáko
proch: á iáko piasek morski ptdstwo skrzydláslé.
28. Y upddło w pośrzód ich obo
zu : około ich namiotów.
29. Y iedli y náiedli się barzo , y
uczynił dosyć ich chciwości :
30. Nie byli omýleni w żądzy
swoiéy.
31. leszcze pokarmy ich były w
gebiéch ich , á gniéw Boży zstąpił
ná nie.
Y pobił tłuszcze ich: d wybór
Izraelczyków spętał.
32. W tym wszytkim ieszcze
grzeszyli , y nie wierzyli cudom
iego.
33. Y ustały w marności dni ich,
y látá ich z prędkością.
34 Gdy ie zdbiiał, szukali go:
y wracali się , y rdniuczko chodzi
li do niego.
35. Y wspomnieli, że Bóg iest
ich pomocnikiem , d Bóg wysoki
iest ich odkupićielem.
36. Y miłowali go ušty swémi, á
ięzykiem swym kłamali mu :
37. A serce ich nie było prosté
ku niemu: dni byli wiernymi w testamenćie iego.
38. A on iest miłośierny, y miło
śćiw będźie grzechom ich , y nie
zatrdći ich.
Y wiele czynił, aby odwracał
gniew swóy : y nie zapalił wszy
tkiégo gniewu swego.

3g. Y pamiętał że byli ćialem:
wiatr idący, á niewracaiący się.
40. łąko często drażnili go ná pu
szczy, do gniewu pobudzali go ná
mieyscách bezwodnych :
41. Y wróćili sie y kuśili Bogá:
y drażnili świętego Izraelskiego.
42. Nie pamiętali ná rękę iego,
w dźień , w który ie odkupił z ręki
trapiącego:
43. lako pokazowa! w Aegyptćie
znaki swoie , y cudá swé na polu
Taneyski m.
44- Y przemienił w krew rzeki
ich , y deszcze ich , áby nie pili.
45. Puścił na nie rozmaitą muchę,
y kąsała ie, y żabę, y wygubiła ie.
46. Y dał ich owoce chrząszczom,
y robotę ich száráiiczéy.
47. Y poraził grádem winnice
ich , d morwy ich mrozem.
48. Y podał gradowi bydło ich:
d maietnośći ich ogniowi.
4y. Puśćił ná nie gniew zapal
czywośći swoiéy: popędliwość y
rozgniewanie , y utrapienie : prze
puszczenia przez Anyóly złe.
5o. Uczynił drogę szćiesce gnie
wu swego : nie wypuśćił dusz ich
od śmierci :, y bydło ich w śmierći
zawarł:
- 51. Y pobił wszylkie pierworo
dne w źiemi Aegyptskiey : pie
rwiastki wszytkich prac ichwprzy
bytkach Chám.
52. Y odiął lud swróy iáko owce: y
prowddźił ie iáko stádo ná puszczy.
53. Y prowadźił ie w nadziei, y
niebali się : d nieprzy iaćioły ich
okryło morze.
54 Y przywiódł ie ná górę po
święcenia swégo, górę, któréy do
stała prawica iego.
Y wyrzucił przed nimi pogány: y
losem rozdźielił im ziemię sznu
rem pomiaru.
55. Y dał mieszkania w przyby
tkach ich pokoleniam Izraelskim.
56. Y kusili y obrazi 1' Bogá wyso
kiego, y niestrzegli świadectw iego.
57. Y odwróćili się, á nie zacho
wali umowy : iáko y oycowie ich:
wywróćili się iáko luk opaczny.
58. Ku gniewu go wzruszyli nd
swych pagórkach: á ryćindmi swé
mi pobudzili go ku zapalczywośći.
5g. Usłyszał Bóg, y wzgardził
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y wniwecz ohróćił bárzo lud Izrael
ski.
60. Y odrzućił przybytek Sylo ,
przybytek swóy : kędy mieszkał
między ludźmi.
61. Y podał moc ich w niewolą:
y piękność ich w ręce nieprzyja
cielskie.
62. Y dał pod miecz lud swóy, y
wzgardził dziedzictwo swoie.
63. Młodźieńce ich ogień pożarł:
á panien ich nie płakano.
64. Kapłani ich od miecza pole
gli : á wdowy ich nie chodziły w
żałobie.
65. Y ocucił się Pan iáko ze snu:
iáko mocarz upiwszy się winem.
66. Y zaraził nieprzyiaćioły swé
ná pośladkach : dał im hańbę wie
czną.
67. Y odrzućił namiot Jozephow:
y nie obrał pokolenia Ephráim.
68. Ale obrał pokolenie Judy,
górę Syon, którą umiłował.
6g. Y zbudował iáko Iednoróżców świątnice swoię ná źiemi :
którą ugruntował ná wieki.
70. Y obrał Dawidá sługę swego,
y wziął go od trzód owiec, od kotnych owiec wźiał go.
71. Aby pasł Jákoba sługę iego,
y Izraela dziedzictwo iego :
72. Y pasł ie w niewin nośći ser
cá swégo : ,á w rostropnośći rąk
swoich prowadził ie.

PSALM LXXVIII.
Opłakawa prorok onégo okrucień
stwa , któré się działo nud miastem
Jerozolimskim , zd króla, ^dntyochd
okrutnikd srogiego.
1. Psalm Asaphowi.
Boże, przyszli poganie ná dzie
dzictwo twoie, zplugáwili kośćiół
twóy święty, obrócili Jeruzálem w
budkę ná chowanie iáblek.
2. Porzućili trupy sług twoich,
ná strawę ptákóm powietrznym ,
ćiała świętych twoich zwierzętom
źiemskim.
3. Rozlali krew ich iáko wodę
około Jeruzálem , á nie był ktoby
pogrzebł.
4 Staliśmy się pohańbieniem u
sąśiad naszych: śmiechowiskiem y
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igrzyskiem u tych, którzy są w
okolicy nászéy.
5. Dokadże Pánie gniewać się
będźiesz do końca: rozpali się iáko
ogień zapalczywość twoiá ?
6. Wyléy gniéw twóy ná pogány,
którzy ćię nie znaią : y ná króle
stwa, któré imienia twego nie wzy
wały.
7. Abowiém pożarli Jákoba: y
mieysce iego spustoszyli.
8. Nie wspominay starych nie
prawości naszych: niech nas rych
ło uprzedzą litości twoie: bośmy
się stáli bárzo ubogimi.
9. Wspomożysz nas Boże zbawi
cielu nász : á dla sławy imienia twe
go Lanie wybaw nas: á bądź miłośćiw grzechom naszym dla imienia
twego.
10. Aby snadź nie mówili mię
dzy pogány: kędyż iest Bóg ich? á
niech znaczna będźie nád pogány,
przed oczymá nászémi
11. Pomsta krwie sług twoich,
która iest wyláná: niech przijdźie
przed obliczność twoię wzdycha
nie spętanych.
Według wielmożnośći ramienia
twego záchoway syny pomordowa
nych.
12. A odday sąśiadóm naszym śiedmioráko do ich łona, urąganie
ich, którym urągali tobie Pánie.
13. A my twóy lud y owce pa
stwiska twego, będźiemyć wyzna
wać ná wieki.
Od rodzáiu do rodzáiu będźiem
opowiadać chwałę twoię.

PSALM LXXIX.
‘Modlitwa, dby Pan raczył bronić
królestwa Izraelskiego od postron
nych d pogranicznych, nieprzyiaćiół:
Kośćiół tez chrześćidński tez modli
twę czyni ku Bogu.
1. Ná koniec, dla tych, którzy bę
dą odmienieni, świadectw Asa
phowi, Psalm.
2. Który rządzisz Izrael , posluchay: który prowadźisz iáko owcę
Jozeph.
3. Który «iedźisz ná Cherubi
nach , okaz się przed Ephráimem ,
Beniaminem, y Mánassem.
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Wzbudź możność twoię, á przydź, czom (Ibychmy sie garnęli. Glos ko
ścioła.
abyś nas wybawił.
4. Boże nawróć nas: á ukaž obli
1. Ná koniec, zá prasy, Psalm
cze twoie, y będziemy zbawieni.
sámému Asáphowi.
5. Panie Boże zastępów, dokadże się będziesz gniewał ná modli
2. Raduyćie się Bogu pomocni
twę sługi twego?
kowi naszemu: wykrzykayćie Bo
6. Będźiesz nas karmił chlebem gu Jakobowému.
płaczu : á będziesz napawał nas
3. Weźmićie Psalm , á podayćie
łzami miarą?
bęben, wdzięczną árie z cytrą.
7. Wystawiłeś nas ná przeciwień
4- Trąbcie ná nowiu w trąbę ,
stwo sąśiadóm naszym: a nieprzyia w dźień zacny uroczystego swietá
ćiele nászy naśmiewali się z nas.
wászégo.
5. Abowiém iest roskazánié w
8. Boże zastępów nawróćże nas:
y okaż oblicze twoie , á będźiem Izraelu , y wyrok Bogu Jakobowé
zbawieni.
mu.
6. Postanowił to ná świadectwo
9. Przeniosłeś winnice z Aegy
ptu: wygnałeś pogány y nasadźiłeś w Jozeph , gdy wychodził z źiemie
ią.
Aegyptskiéy, słyszał ięzyk którego
10. Byłeś przewodnikiem w dró nie umiał.
7. Wybawił od brzemion ramio
dze przed nią; wsadźiłeś korzenie
na iego: ręce iego służyły koszem.
iéy, y napełniła źiemię.
8 Wzywałeś mię w ucisku , á
11. Okrył ćień iéy góry: á drzew
wybawiłem ćię: wysłuchałem ćię
ka iéy cedry Božé.
12. Rospuśćiła látoroslki swé aż w tayniku burzy, doświadczałem
do morzá: á gálaski swé áž do rze ćie nád wodami swaru.
g, Słuchay ludu móy, á oświadczę
ki.
c lzráelu ieśli miee usłu13. Przćczżeś rozwalił płot iéy : siec ná ćie:
chasz
,
y obierała iąwszyscy, którzy mimo
10. Nie będźie w tobie Bogá no
idą drogą?
wego,
y nie będźiesz chwalił Bogá
14 Rozkopał ią dźiki wieprz z
cudzego.
2ásá: á iedyniec spasł ią.
11. Bomći ia iest Pan Bóg twóy,
15. Boże zastępów nawróćże się: którym ćię wywiódł z źiemie
weyźrzy z niebá, á obacz, y nawiedz Aegyptskiéy: rozszerz ustá twoie, á
tę winnicę.
napełnię ie.
16. Y napraw tę, którą szczepiła
12. A nie słuchał lud móy głosu
práwicá twoiá: y ná syná człowie mego: á Izrael niedbał ná mię.
czego, któregoś sobie zmocnił.
13. Y puściłem ie zá żadzami
17. Spalona ogniem y roskopána, serc ich , póydą w wynalazkach
od láiánia oblicza twego poginą.
swoich.
14- By był lud móy słuchał mię:
18. Niech będźie ręka twoią nád
mężem prawice twoiéy: y nád sy by był Izrael chodźiłdrogami moiénem człowieczym, któregoś sobie mi:
15. Snąć bym był lácno poniżył
zmocnił.
ig. A nie odstępuiem od ćiebie : nieprzyiaćioły ich: á ná trapiące ie
ożywisz nas, á będziemy wzywać obróciłbym był rękę swoię.
16. Nieprzyiaćiele Pańscy skłama
imienia twego.
20. Tanie Boże zastępów nawróć li mu, y będźie czás ich ná wieki.
17. Y nakarmił ie tłustośćią zbo
nas: y okaż nam oblicze twoie , á
ża: y nasyćił ie miodem z opoki.
będźiem zbawieni.
PSALM LXXX.

PSALM LXXXI.

Napomina Prorok , clby porzućiwszy ziemskie, ku niebieskim, rze

Psalm służy sędziom, które Pro
rok upomina , dby sprawiedliwie są-
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dx/ff, pdmietdiąc y nd powinność, y
rui śmierć swą.

1. Psalm Asáphowi.

Bóg stanął w zgromadzeniu Bo
gów: á w pośrzodku Bogi sądzi.
2. Dokądże niesprawiedliwość sądźićie: á osoby grzeszników przyim u i ecie.
5. Czyńćie sprawiedliwość ubo
giemu y sierocie: strapionego y ubo
giego uspráwiedliwiaycie.
4- Wyrwićie ubogiego: á nędznćgo z reki niezbożnćgo wyzwólcie.
5. Nie umieli áni rozumieli: cho
dzą w ciemnościach: zachwieią się
wszytkié grunty źiemie.
6. lam rzekł: lesteśćie Bogowie,
y synowie nawyższćgo wszyscy.
7. A wy pomrzecie iáko ludzie ,
á iáko ieden z książąt upadniećie.
8. Powstań Boże, sądź źiemie:
bo ty odźiedźiczysz wszytkić naro
dy.
rSALM L XXXII.
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przyszli ná pomoc synóm Lotowym.
10. Uczyń im iáko Mádián y Sysárze: iáko Jábin u potoku Cisson.
11. Poginęli w Endor, stáli się
iáko gnóy ná źiemi.
12. Day hetmány ich, iáko Oreb,
y Zeb , y Zehee , y Sálmáná.
13. Wszytkić książęta ich, któ
rzy mówili i Posiądźmy dźiedźictwem świątnicę Boża.
14- Boże móy połóż ie iáko kolo:
y iáko źdźbło przed wiatrem.
15. lako ogień , który pali lás: y
iáko płomień, który pali góry.
16. Ták ie gónić będźiesz nawałnośćia twoią : y zatrwożysz ie w
gniewie twoim.
17. Napełni twarzy ich sromotą :
y szukać będą imienia twego, Pá
nie.
18. Niechay się zawstydzą, y
strwożą ná wieki wieków: y niech
będą pohańbieni, y niech zaginą.
19. A niech poznáia , że imię to
bie Pan: tyś sam naywyższym ná
wszytkićy źiemi.

Narzekanie ludu Bożego, ze wszy
PSALM LXXXIII.
scy nieprzyiaćiele pogrdniczni, spiZnamienita chwała Kościoła świę
kneli sie przećiw niemu, d prośba,
tego , y słowd Bożego w tym Psal
aby byli wygładzeni.
mie sie zamyka. A. idko iest przeućieszna rzecz bydź obywatelem do
1. Pienie Psalmu Asáphowi.
2. Boże, któż będźie podohien to mu. Bożego, y iego dobrych rzeczy
bie? nie zámilczay, áni się błagay używać.
Boże.
1. Ná koniec, zá prásy, synóm
3. Bo oto nieprzyiaćiele twoi
Korego, Psalm.
okrzyk uczynili: á którzy ćię nie
2. Iáko miłe przybytki twoie Ta
nawidzą, wynieśli głowę.
4. Przećiw ludowi twemu radę nie zastępów:
3. Zada y ustáie duszá moiá do
złośliwą wymyślili: y spiknęli się
przećiw świętym twoim.
pałaców Pańskich.
Serce moie y ćiało moie rozwese
5. Mówili: Pódźćie á wytraćmy
ie z narodu , á niech nić wspomi- liły się w Bogu żywym.
4- Bo y wróbl nalazł sobie do
naią więcćy imienia Izraelskiego.
6. Bo się spiknęli iednym umy mek. y synogarlica gniazdo sobie:
słem , spółu przećiw tobie przymie gdźieby położyła ptaszęta swoie.
rze postanowili ,
Ołtarze twoie Panie zastępów :
7. Namioty Idumeyczyków y Iz- Królu móy, y Boże móy.
5. Błogosławieni, którzy jnięszmáelitowie.
8. Moábitowie , y Agárenowie , kaią w domu twoim Pánie: ná wie
Gebálczycy, y Ammonitowie , y ki wieków będą ćię chwalić.
Amálekitow ie: cudzoziemcy, z oby6. Błogosławiony mąż, którćgo
wátelmi Tyru.
ratunek jest od ćiebie : roziożjł
9. Ale y Assur przyszedł z nimi ; wstępowania w 6ercu swoim:
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7. W padole płaczu, ná mieyscu,
któré zgotował.
8. Abowiem da błogosławień
stwo zakonodawcá: póydą z mocy
do mocy, ogłądaią Bogá nád Bogi
w Syońie.
9. Tanie Boże zastępów wysłu
chay modlitwę moię: Usłysz Boże
Jákobów.
10. Obrońco nász Boże weyżrzy:
á weyźrzy ná oblicze Chrislusá
twoiego.
11. Abowiém lepszy iest ieden
dźień w pałacach twoich : niż ty
śiące.
Obrałem bydź napodleyszym w
domu Bogá moiego: niżli mieszkać
w przybytkach niezbożnych.
12. Abowiém miłośierdźió y
prawdę miłuie Bóg: Pan da łaskę y
chwale.
13. 'Nie odéymie dóbr tym, któTzy w niewinności chodzą: Tanie
zastępów, błogosławiony człowiek,
który w tobie ma nadźieię.

PSALM LXXX1V.
Proroctwo o Królestwie Chrystu
sowym, y modlitwa, aby Pan przy
prawdźiwćy chwale swéy raczył lud
swóy zdchowdć.
1. Ná koniec, synóm Korę, Tsalm.
2. Ubłogosławiłeś Tanie ziemię
twoię: przywróciłeś poymánie Já
kob.
3. Odpuściłeś nieprawość ludu
twego: pokryłeś wszytkié grzechy
ich
4- Uśmierzyłeś twóy wszytek
gniéw: odwróciłeś się od gniewu
popedliwośći twoiéy.
5. Nawróć nas Boże zbawićiełu
nász: á oddal gniéw swóy od nas.
6. Izali ná wieki będźiesz się ná
nas gniewał? ábo róśćiagniesz gniéw
twóy od rodzáiu do rodzáiu?
7. Boże ty n iwróćiwszy się oży
wisz nas: á lud twóy rozweseli się
w tobie.
8. Okaż nam Pánie miłośierdźió
twoie : á day nam zbawienie two
ie.
9. Będę słuchał, co we mnie bę
dźie mówił Pán Bóg : bo będźie mó
wił pokóy nád ludem swoim.

Y nád świętymi swymi, y nád ty
mi, którzy się do sercá náwračáia.
10. Zaisteć blisko zbawienie iego
tym, którzy się goboią: áby miesz
kała chwała w źiemi nászéy.
11. Miłosierdzie y prawda potka
ły się z soba : sprawiedliwość y
pokóy pocałował) się.
12. Práwdá wyrosła z źiemie: á
sprawiedliwość z nieba poyźrzała.
13. Abowiém Pan pokaze dobro
tliwość : á źiemia nasza wyda swóy
owoc.
14. Sprawiedliwość przed nim
chodzić będźie: y położy ná dródze
kroki swoie.

TSALM LXXXV.
Modlitwa Dawidowa. Duchownie
Panu Christusowi służy, według
te.ctu każdemu pobożnemu, o zdchowdniu.
Modlitwa sámému Dawidowi.
1. Nakłoń Pánie uchá twégo, á
wysłuchay mię, bom ći ia iest nę
dzny y ubogi.
2. Strzeż dusze moiéy, bom świę
ty iest, zbaw sługę twégo, Boże
móy, nadźieię máiacégo w tobie.
3. Smiłuy się nádemna Panie,
bom do ćiebie wołał cały dźień ,
4. Rozwesel duszę sługi twégo,
bom ku tobie Pánie podniósł duszę
moię.
5. Abowiemeś ty Pánie słodki, y
ćichy: y wielce miłosierny ku wszyt
kim, którzy ćię wzvwáia.
6. Wysłuchay Tanie modlitwę
moię, á przypilnuy głosu pośby mo
iéy.
7. W dźień ućisku mégo woła
łem do ćiebie, boś wysłuchał mię.
8. Niémász tobie podobnego mię
dzy Bogi Pánie, y niémász według
uczynków twoich.
9. Wszyscy narodowie któróśkolwiek stworzył, przyda á pokłonią
się przed tobą Pánie, y będą sławić
imię twoie ,
10. Abowiemeś ty wielki, y czy
niący cuda, ty iesteś Bóg sam.
11. Prowadź mię Panie drogą twoią , á niechay chodzę w prawdźie
twoiéy, niech się weseli serce moie,
áby się bało imienia twégo.
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12. Wyznawać ći hedę Tanie Bo
že móy, ze wszytkiégo sercá mego,
á będę wysławiał imię twé ná wie
ki.
13. Bo miłosierdzie twoie wiel
kie iest nademną, y wyrwałeś du
szę moię z nižszégo piekła.
14- Bože, nieprawi powstali ná
miee á zgromadzenie
mocarzów szuo
kało dusze moiéy, y nie kładli ćie
bie przed oczymá swémi.
15. A ty Tanie, Bóg litośćiwy y
miłościwy, cierpliwy, y wielce iuiłośierny, y prawdziwy.
16 Weyźrzy ná mię, á smiłuy
się nademną, day panowanie twoie
słudze twemu , á zbáw syná służe
bnice twoiéy.
17. Uczyń zemná znák ku dobré
mu, áby uiźrzeli ći, którzy mię nie
nawidzą, á byli zawstydzeni, iżeś
ty Tanie ratował mię, y pocieszyłeś
mię.

PSALM LXXXVI.
Proroctwo o Kościele nowego za
konu , nd czym, d idko miał bjdź
zbudowany.

1. Synom Korę, Psalm pienia.
Fundamenty iego ná górach świę
tych.
2. Miłuie Pan bramy Syon nádewszystkié przybytki Jakob.
3. Sławne rzeczy powiedziano o
tobie, miásto Božé.
4- Wspomnię ná Ráháb, y ná Ba
bylon , którzy mię znáia.
Oto cudzoziemcy yTyr, y lud
Murzyński, ći tám byli.
5. izali Syonowi mówić nie bę
dą , człowiek y człowiek narodził
się w nim , á sam ji nawyższy
ugruntował.
6. Pan wypowie, w pismach na
rodów y kśiążąt, tych którzy w
nim byli.
7. Iáko weselących się wszy
tkich mieszkanie iest w tobie.

PSALM LXXXVII.
Christus Pan w osobie słuzebniczey modli się, d tak mówi.
1. Tienié Psalmu , synóin Ko
rę , ná koniec, ná máelecie, ku
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odpowiadaniu , wyrozumienia
Emáná tísráhity.
2. Pánie Bože zbawienia mégo ,
wedniem wołał y w nocy przed
tobą.
3. Niechay modlitwa moiá przydźie przed obliczność twoię, na
kłoń uchá twégo ku prośbie mo
iéy:.
4- Abowiém duszá moiá napeł
niona iest złym, á żywot móy przy
bliżył się do piekła.
5. Poczytano mię z stępuiącymi
do dołu , stałem się iáko człowiek
bez pomocy ,
6. Miedzy umarłymi wolny.
lako zranieni, którzy śpią w grobiéch, ná któré więcćy nie pamię
tasz , y oni z ręki twćy wyrzuce
ni są.
7. Wsadzili mię w dół głębszy,
do. ćieinnośći y do cienia śmierći.
8. Zmocnił się gniéw twóy nádemna, y przywiodłeś ná mię wszy
stkie nawałnośći Iwoie.
g. Oddaliłeś odémnie znáiomé
moie, uczynili mię obrzydzeniem
sobie.
10. Iestem podań , y niewrycbodźiłem, oczy moie zemdlały dla nę
dze.
Wołałem k lobie Pánie cały dźień,
wyćiągałem do.ćiebie ręce moie.
11. Izali umarłym cuda czynić
będźiesz: ábo lekarze wskrzeszą,
y wyznawać ći będą ?
12. Izali kto w grobie będźie opo
wiadał miłośierdźić twoie , y pra
wdę twoię w zginieniu?
13. Izali poznané będą w ćiemnośćiach cudá twoie , á sprawie
dliwość twoiá w źiemi zapamięta
nia ?
14- A iam ránie wołał ku tobie ,
á modlitwa moiá uprzedźi ćię rá
no.
15. Trzeczze Pánié odrzucasz mo
dlitwę moię, odwracasz oblicze twé
odemnie ?
16. lamći iest ubogi, y w pra
cach od młodośći moiéy, á bedac
wywyższony, iestem poniżony , y
zatrwożony.
17. Ná mie się przeniosły gnie
wy twoie, á strachy twoie zatrwo
żyły mię.
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14- Tábór y Hermon w imienia
18. Ogarnęły mię cały dźień iáko
twym radować się będą , twoie ra
wodá , obtoczyły mię społem.
ig. Oddaliłeś odemnie przyiaćie- mię z mocą.
Niech sie zmocni reká twoiá,
lá y bliskiego, y znáiomé moie dla
y niech się wynieśie práwicá twoia,
nędze.
15. Sprawiedliwość y sąd przy
gotowanie stolice twoiéy.
PSALM LXXXVIII.
16. Miłośierdźie y prawda uprze
JP tym Psalmie Prorok wysławia dzą oblicze twoie, błogosławiony
o Panie Jezusie, o miłosierdziu Bo lud który urnie wesołe śpiewanie.
żym, o prau-dźie, o mocy iego, y
17. Pánie, chodźić będą w iáobietnicach Bożych, o Panie Chri- snośći oblicza twégo , á w imieniu
stuśie, y o inszych dobrodźieystwdch twoim będą się weselić cały dźień,
nam danych.
y w sprawiedliwośći twoiéy będą
podwyższeni.
i Wyrozumienia Etháná Esrá18. Abowiém ty iesteś chwała
hitskiégo.
mocy ich, á w upodobaniu twoim
2. Miłosierdzia Tańskie ná wieki wywyższy się róg nasz.
ig. Bo Pańska iest nászá obrona,
wyśpiewywać będę.
Od narodu do narodu prawrdę y świętego Izrael Królá nászégo.
twoię ušty mćmi opowiadać będę.
20. W on czas mówiłeś w wi
3. Abowiemeś mówił, iniłośier- dzeniu do świętych swoich y rzédźie wiecznie zbudowane będźie kłeś: położyłem wspomożenie w
ná niebieśiech , prawdá twoiá bę mocnym , y wywyższyłem wybra
dźie w nich zgotowana.
nego z ludu moiégo.
4 Postanowiłem testament móy
21. Nálazlem Dawidá sługę méwybranym moim, przyśiągłem Da go, pomazałem go oleykiein świę
widowi słudze memu,
tym moim.
5. Ze áž ná wieki zgotuię naśie22. Bo mu ręka moiá będźie po
nié twoie.
magała, y pośili go ramię moie.
Y zbuduie od rodzáiu do rodzáiu
25. Nic nie żyszcze ná nim niestolicę twoię.
przyiaćiel : y syn nieprawośći nie
6. Będą wyznawáó niebiosa cuda przyda szkodźić mu.
twoie Tanie, y pra-wdę twoię w
24. Y wyśiekę przed nim nie
zgromadzeniu świętych.
przyiaćioły iego , y uczynię, że tył
7. Abowiém któż ná obłokach podadzą ci, którzy go máia w nie
Tánu zrównany będźie? podobny nawiści.
będźie Bogu między syny Boże25. A prawdá moiá , y miłośier
ini ?
dźie moie z nim , á w imię moie
8. Bóg, który iestwielbion w rá- róg iego będźie podwyższony.
dźie świętych , wielki y straszliwy
26. Y postawię ná morzu rękę
nádewszyikié, którzy są około nie ięgo , y ná rzékách prawicę iego.
27. On mię będźie wzywał: Oygo_
,
g. Tanie Boże zastępów któż po- ęem moim iesteś ty, Bogiem moim,
dobien tobie ? możnyś iest Panie , y obrońcą zbawienia mégo.
á prawda twoiá około ćiebie.
28. A ia go pierworodnym uczy
10. Ty pánuiesz nád mocą mor nię, wyższym nád króle žiemskié.
ską, á wzruszenie nawałnośći iego
2g. Zachowam mu ná wieki mi
ty uśmierzasz.
łośierdźie moie , y testament móy
11. Tyś poniżył pysznego , iáko wierny iemu.
zranionego, mocą ramienia twego
5o. Y położę ná wieki wieku narosprószyłeś nieprzyiaćioły twoie.
śienie iego, á stolicę iego iako dni
12. Twoieć są niebiosa, y twoiá niebieskie.
też iest źiem;a , tyś ugruntował
31. A ieśli synowie iego opu
okrąg źiemie y napełnienie iéy,
szczą zakon móy, á w sądźiech
13 Tyś stworzył północną stro moich chodźić nie będą :
nę y morze.
32. Ieśli zgwałcą sprawiedliwo-

re
KSIĘGI

619
twoi Pánie, którą urągali odmienie
nie pomazańca twégo.
55. Błogosławiony Pan ná wieki:
Stań się, stań sie.
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śći moie, á nie będą strzédz przy
kazania mégo :
53. Nawiedzę przestępstwa ich
rózgą: á grzechy ich hiczmi.
54. A miłosierdzia mégo nie od
dalę od niego : y nie zaszkodzę w
prawdzie moiéy.
35. Ani zgwałcę testamentu moiégo , á co wychodzi z ust moich ,
nie odmienię.
36. Razem przysiągł w świętym
moim , ieśli skłamam Dawidowi:
57. Nasienie iego będźie trwrać ná
wieki
58. A stolica iego iáko słońce
przed oczyma mérni , y iako pełny
księżyc ná wieki , y świadek wier
ny ná niebie.
3g. A przedśię odrzuciłeś y wzgar
dziłeś, odwlokłeś Christusá twoie
go.
40. Wywróćiłeś testament sługi
twégo , zgwałciłeś ná źieini po
święcenie iego.
41. Popsowałeś wszytkié płoty
iego, uczyniłeś obronę iego stra
chem.
42. Szarpali go wszyscy idący
drogą, stał się pośmiewiskiem u
sąsiadów swoich.
43. Wywyższyłeś prawicę tłu
miących go: u weseliłeś wszytkié
nieprzyiaćioły iego.
44- Odiąłeś pomoc mieczowi ie
go, á nie ratowałeś go ná woynie.
45. Zepsowałeś ochędożenić iego,
á stolice iego uderzyłeś o ziemię.
46. Ukróciłeś dni czasu iego: ob
lałeś go wstydem.
4y. Dokądże Panie odwracasz się
do końca ? zapali się gniéw twóy
iáko ogień ?
48. Wspomni co zá bytność moiá,
bo azaś próżno stworzył wszytkié
syny człowiecze?
4<). Któryż iest człowiek który
żyć będźie á nie ogląda śmierći ,
wyrwie duszę swą z ręki piekielnéy?
50. Gdźićż sa Pánie staré miłośierdźia twoie, iakoś przyśiągł Da
widowi w prawdźie twoiéy ?
51. Wspomni Pánie ná zelżywość sług twoich, (którąm zadźierżał w zanadrzu moim) od wiela
narodów.
52. Którą urągali nieprzyiaćiele

PSALM LXXXIX.
Ulowi w tym Psalmie Prorok o
krótkości y marności żywota ninieyszégo, a Ląd a Pand , dby on sam
sprawował wszystkie sprawy nasze.

1. Modlitwa Moyzésza człowie
ka Bożego.
Pánie stałeś się ućieczką nam, od
rodzáiu do rodzáiu.
2. Piérwéy niżli stanęły góry, ábo
źiemia y świat był stworzony, od
wieku y aż do wieku ty iesteś Bóg.
3. Nie obracay w poniżenie czło
wieka, y rzekłeś: ÍVáwrácaycie się
synowie człowieczy.
4 Abowiém ty śiąc lat przed oczy
ma twymi, iáko dźień wczoráyszy,
który przeminął.
5. Y straż nocna, co zá nic nie
stoi, ich látá będą.
6. Ráno iako trawa niech prze
minie, ráno niech kwitnie, y prze
minie: w wieczór niech upádnie,
stwárdnieie y uschnie.
7. Bośmy ustáli w gniewie twoim, y iesteśmy strwożeni w zapálczywośći twoiéy.
8. Położyłeś nieprawości nasze
przed oczyma swymi, wiek nász
przed iasnośćią oblicza twégo.
g. Abowiém wszytkié dni nászé
ustały, y ustaliśmy w gniewie two
im.
10. Látá nászé iáko páieczyná
będą poczytane, dni żywota nászé
go w nich śiedindźieśiąt lat.
A ieśli w inożnośćiach, ośmdźie
śiąt lat, á nád to co więcey, praca y
boleść.
Abowiém łaskawość nádeszlá , y
będźiem karani.
11. Któż wié możność gniewu
twégo ? y przed boiaźnią twoią ,
gniéw twóy
12. Policzyć?
Prawicę twoię ták uczyń znáiomą á wyćwiczonego sercá w mądrośći.
13. Nawróćże się Pánie dokadże?
á day sie ubłagać sługom twoim.
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14. Napełnieniśmy ráno miło snąć nie obraźił o kámieií nogi two
sierdzia twégo , y rozradowaliśmy iéy.
13. To źmiićy, y po bazyliszka
się, y kochaliśmy się po wszytkié
dni nászé.
chodzić będziesz: y podepcesz lwa
15. Weseliliśmy się zá dni , w y smoká.
14- Iż we mnie nadźieię miał,
któreś nas uniżył, zá látá, któréámy
wybawię go: obronię go, że poznał
widźieM zlé.
16 Weyzrzyže ná sługi swoie y imię moie.
15. Będźie wołał kumnie,aia
ná dziélá swoie , á prowadź syny
go wysłucham , z nim iestem w
ich.
17. A niech będzie iasność Páná ucisku: wyrwę go y uwielbię go.
Bogá nászégo nád námi , á spráwy
16 Długością dniów napełnię go:
rak nászych pro^tuy nád námi , y á okażę mu zbawienie moie.
dzieło rąk nászych prosluy.
PSALM XC.

PSALM XCI.

Upominanie, abyclimy w tym. ży
Tu okdzuie bezpieczeństwo tego wocie prace a ćieszkośći skromnit
człowieka, który wszystko swé du- podeymowdlt, ćiesząc sie wiecznym
/unie w Pa nu fíogu pokłada.
błogosławieństwem.

-

.\
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Chwała pienia Dawidowi.
1. Kto mieszka w spomożeniu
nawyžszégo,* w obronie Bogá nie
bieskiego będźie przebywał.
2. Rzecze Panu: Obrońca móy
y ućieczka moiá iesteś ty Bóg móy,
w nim będę miał nadźieię.
3. Abowiém on mię wyrwał z śidła łowiących, y od przykrego sło
wa.
4- Plecami swémi okrvie ćię: á
pod skrzydłami iego nadźieię mieć
będźiesz.
5. Tarczą ogarnie ćię prawda ie
go, nie ulękniesz się od strachu no
cnego.
6 Od strzały lecącey we dnie,
od spráwy chodzacéy w ćiemnośći :
od naiázdu y od czártá południowe
go
7. Pádnie po boku twoim tyśiąc,
á dziesięć tyśięcy po práwéy stro
nie twoiéy: á ku tobie się nie przy
bliży.
8. Záiste oczymá twymi oglądasz:
y uyźrzysz odpła>ę grzeszników.
g. Abowiém ty Pánie iesteś nádzieiá moiá: postawiłeś Nawyższego ucieczką twoią
10 Nie przystąpi do ćiebie złe: y
nie przybliży się bicz do przybytku
twego.
11. Abowiém Anyołóm swoim
roskazał o tobie • aby ć ę strzegli ná
Wszytkich dro.á h t \oich.
12. Ná rę^u bę >ą óę nośić: byś

1. Psalm pienia, ná dźień So
botni.
2. Dobrze iest wyznawać ránu:
y śpiewać imieniowi twemu Na
wyższy.
3. Aby było opowiadane ráno
miłośierdźić twoie : y práwdá twoiá
przez noc.
4. Ná instrumenćie o dziesiąci
stronach, ná árfie, z śpiewaniem
ná cytrze.
5. Boś mię ućieszył Pánié w
stworzeniu twoim: y będę się rado
wał w uczynkach rąk twoich.
6. O iáko wielmożne są Pánie
spráwy twoie: názbyt głębokie sta
ły się myśli twoie.
7. Mąż bezrozumny nie pozna:
á głupi nie zrozumie tego.
8. (idy grzesznicy wyrosłą iáko
trawá: y okażą się wszyscy, którzy
nieprawość czynią.
Aby zginęli ná wieki wieku:
g. A ty Nawy ższy ná wieki Tanie.
10. Abowiém oto nieprzyiaćiele
twoi Pánie, bo oto nieprzyiaćiele
twoi zginą : y będą rosproszeni
wszyscy, którzy czy nią nieprawość.
11. Y będźie wywyższon róg móy
iáko jednorożców : á starość moiá
obfitym miłośierdźiem.
12. Y wzgardźiło oko moie nie
przyiaćioły moie: á o powstają
cych ná mię złośnikach usłyszy
ucho moie.
13. Sprawiedliwy, iáko pálmá
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rozkwitnie: iáko drzewo cedrowe
ná Libanie rozmnoży się.
>4- W:sadzeni w domu Pańskim ,
rozkwitną się w ziemiach domu
Bogá nászégo.
15. leszcze się rczmnożą w kwitniącćy starości : y dobrze zdrowi
będą ,
16. Aby opowiadali :
Iż prawy Pan Bóg nász : á nie
prawości w nim niémász.
XCII.

PSALM

Proroctwo o Panu Christuśie, y
Królestwie iego, y o .Apoštolech.
Chwała pienia samemu Dawi
dowi , przed sobotą , kiedy zie
mia iest fundowana.
1. Pan królował, oblókł siew
ozdobę : oblókł sie Pan mocą Jy
przepasał się.
Abowiém umocnił okrąg swiátá,
który się nie poruszy.
2. Zgotowana stolica twoiá od
onégo czásu : ty iesteś od wieku.
3. Podniosły rzeki, Tanie: po
dniosły rzeki głos swóy.
Podniosły rzeki nawałnośći swoie,
4. Od szumu wód wielkich.
Dziwne nawałnośći morskie :
dziwny ná wysokośćiach Tan.
5. Świadectwa twoie okazały się
bydź bárzo wiáry godne : domowi
twemu Pánie przystoi świątobli
wość ná długość dni.
c

c

t

PSALM

XCIII.

Żąda sądu Bożego nd te, którzy
ućiski czynią ludziom niewinnym,
tak idkoby tego Bog niewiedźiał.

Psalm samemu Dawidowi, ná
czwarty dźień szábáthu.
1. Bóg pomsty Pan : Bóg pomsty
wolno poczynał.
2. Wywyższ się który sądzisz źie
mi ę : odday zapłatę pysznym.
3. Dokądże grzesznicy Pánie ,
dokąd grzesznicy będą się chlu
bić?
4. Będą świegotać, y mówić nie
prawości : będą mówić wszyscy
którzy broią niesprawiedliwość?
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5. Lud twóy Tanie poniżyli, y
dziedzictwo twoie utrápili.
6. Wdowę y przychodnia zabili:
y sieroty pomordowali.
7. Y mówili : Nie uyźrzy Tan :
áni zrozumie Bóg Jákob.
8. Zrozum i éyéiéž głupi między
ludźmi : á bezrozumni mieyćie kie
dy rozum.
g. Który wszczepił ucho , nie
usłyszy? ábo który uformował oko,
nie uyźrzy ?
10. Który strofuie narody, zaż
nie będźie karał ? który uczy czło
wieka mądrośći ?
11. Pan zna myśli człowiecze,
że są marné.
12. Błogosławiony człowiek ,
którego ty Pánie wyćwiczysz: á
nauczysz go zakonu swego.
13. Abyś mu ulżył ode złych dni:
aż wykopaią dół grzesznikowi.
14- Boć nie odrzuci Pan ludu
swego: á dźiedźictwa swego nie
Aż się sprawiedliwość w sąd
obróci : á którzy przy niey, wszy
scy którzy są serca prawego.
i 6. Któż mi powstanie przećiw
złośnikom? ábo kto przy mnie sta
nie przećiw czyniącym niepra
wość ?
17. Iedno że mię Pan wspomógł:
mało by była duszá moiá nie mie
szkała w piekle.
18. Ieślim mówił, zachwiała się
nogá moiá : miłośierdźie twoie Pá
nie wspomogálo mię.
19. Według mnóstwa boleśći mo
ich w sercu moim : twoie pocie
chy u wesel iły duszę moię.
20. lzali dźierży się ciebie stoli
ca nieprawości : który tworzysz
pracą w przykazaniu ?
21. Zasadzą się ná duszę spra
wiedliwego : á krew niewinną po
tępią.
22. Y stał mi się Pan ucieczką:
á Bóg móy obroną nádzieie mo
iéy.
23. Y odda im nieprawość ich: á
we złości ich wytraći ie: wytraći
ie P^n Bóg nász.
PSALM

XCIV.

Upomina ku chwale Pand Bogd
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oclurtney y ndbozney, d niedbałych, lebny : straszliwy iest nádewszytkié Bogi.
pogrozką przynuka.
5. Abowiém wszyscy Bogowie
pogańscy czarći : ále Pan niebiosá
Chwała pienia, samemu Dawi
uczynił.
dowi.
6. Wyznawanie y piękność przed
1. Podźćie, ráduymy się Tánu : oblicznośćią iego: iego świątość y
śpiewaymy Bogu zbawicielowi na wielmożność w świątobliwości iego.
7. Przynośćie Pánu pokolenia po
szemu :
2. Uprzedźmy oblicze iego z wy gańskie : przynoście Pánu cześć y
znawaniem : á psalmami śpieway chwałę .
8. Przynośćie Pánu chwałę imie
my mu.
3. Abowiém Bóg wielki Pan : y niowi iego.
Bierzćie ofiary, á wchodźcie do
Król wielki nádewszéini Bogi.
4. Bo w ręce iego są wszytkié śieni iego :
g. Kłaniayćie się Tánu w śieni
kráie źiemie: y gór wysokośći ie
świętćy iego.
go są.
Niech się wzruszy od oblicznosći
5. Bo iego iest morze, á on ie
uczynił : á suchą utworzyły ręce iego wszystka źiemia :
10. Powiadayćie między narody,
iego.
6. Pódźćie, pokłońmy się, y upa- iż Pan królował.
Abowiém naprawił okrąg źie
daymy, y płaczmy przed Pánem ,
mie , który się nieporuszy : będźie
który nas stworzył:
7. Abowiém on iest Pánem Bo ludźie sądźił w sprawiedliwości.
11. Niech się weselą niebiosá, á
giem naszym. A my ludem pastwi
niech się ráduie źiemia , niech się
ska iego , y owcami ręki iego.
8. Dźiś ieśli glos iego usłyszycie: wzruszy morze, y pełność iego ,
12. Rozradują się polá , y wszy
nie zátwárdzayéiéž serc waszych:
g. lako w drażnieniu wedle dniá tko, co iest ná nich.
Tedy skakać będą wszytkié drze
kuszenia ná puszczy : kędy mię
kusili oycowie wászy, doświadcza wa leśne
15. Przed Pánem , że przyszedł,
li mię, y uyźrzeli uczynki moie.
bo
przyszedł sądźić źiemie.
10. Czterdźieśći lat gniewałem
Będźie sądźił świat w sprawie
się ná ten národ : y rzekłem , za
dliwość! , á narody według prawdy
wsze ći błądzą sercem.
11. A ći nie poznali dróg moich : swoiéy.
iákoin przysiągł w gniewie moim ,
PSALM XCVI.
ieśli wnidą do pokoiu mégo.
Opisanie iest w tym Psalmie sądu
Bożego ostatecznego burzo srogiego,
PSALM XCV.
y zndkow uprzedzdiących go.
Upomina hu chwale Bozey WSZego stworzenia , glos Prorokow.
1. Temu Dawidowi, kiedy źiemia
iego była przywrócona.
«
1. Pienie sámému Dawidowi ,
Pán
króluie,
niech
sie
ráduie
źiekiedy budowano dóm po na
miá, niech się weselą wyspy mno
wróceniu z niewoléy.
gie.
2. Obłok y mgła około niego ,
Spiewayćie Pánu pieśń nową:
sprawiedliwość y sąd naprawienie
spiewayćie Pánu wszytka źieinio.
2. Spiewayćie Pánu, á błogosław stolice iego.
3. Ogień przed nim uprzedzi, y
cie imieniowi iego; opowiadayćie
zapali w około’ nieprzyiaćioły iego.
odedniá do dniá zbawienie iego.
3. Opowiadayćie między narody
4. Oświeciły błyskawice iego
chwałę iego, między wszytkimi lu okrąg źiemie, uyzrzálá, y zádrzálá
źiemia.
dźmi dźiwy iego.
4- Iż wielki Pan, y bárzo chwa

5.

Góry się iáko wosk rozpłynę-
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lý, przed obliczem Pańskim, przed
obliczem Páná wszytka źiemia.
6. Oznaymiły niebiosa sprawie
dliwość iego, y oglądali wszyscy
ludzie chwalę iego.
7. Niech będą zawstydzeni wszy
scy, którzy służą rycinom , y się
chlubią w bałwanach swoich.
8. Kłaniayćie się mu wszyscy
Anyołowie iego, usłyszał, y uweselił się Syon.
Y rozradowały się córki Judskié,
dla sądów twoich Pánie.
g. Abowiém tyś Pan naywyższy
nadewszylką ziemią , barzoś wy
wyższony nádewszytkie Bogi.
10. Którzy miłuiećie Páná, miéyćież złość w nienawiśći , strzeże
Pán dusz świętych swoich, wyr
wie ie z ręki grzesznika.
. 11. Światłość weszła sprawiedli
wemu, á wesele ludziom prawego
sercá.
12. Weselćie się sprawiedliwi w
Tánu , á wysławiayćie pamiątkę
świątobliwości iego.

PSALM XCVII.
Przeto ze nas Pan Christus ra
czy t osobą swą nawiedzić y okrasić,
d ze nas nd luidrę wezwał, wezwa
wszy oświecił, upomina Prorok byśmy go chwalili.
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7. Niech się wzruszy morze, y
pełność iego, okrąg źiemie, y mie
szkający ná nim.
8. Rzeki będą klaskać rękoma ,
góry społem będą się weselić
g. Przed oblicznośćią Pańską: bo
przyszedł sadźić źiemię.
Będźie sądźił świat w sprawie
dliwości, á narody w prawości.

PSALM XCVIII.
Napomina ku czci, d chwały czy
nieniu Panu Christusowi.
1. Psalm samemu Dawidowi.
Pán królował, niech się gniewaią
narodowie: który śiedźi ná Cheru
binach : niech się trzęśie źiemia.
2. Pan wielki ná Syonie, y wy
wyższony nád wszytkié narody.
3. Niech wyznawała imieniowi
twemu wielkiemu : ábowiém stra
szne y święte iest:
4- A cześć Królewska sąd miłuie.
Tyś nagotował prostowania, tyś
uczynił sąd y sprawiedliwość w
Jákob.
5. Wywyższayćie Páná Bogá ná
szégo: á kłaniayćie się podnóżkowi
nog iego, bo śyrięty iest.
6. Moyzész y Aaron między ka
plany iego: á Samuel między tymi,
którzy wzywaią imienia iego..
Wzywali Páná, á on ich wysłuchywał:
,
7. W słupie obłokowym mawiał
do nich.
Strzegli świadectw iego , y przy
kazania, któré im podał.
8. Pánie Boże nász tyś ie wysłuchawał: Boże tyś im hył miłośćiw, y mszczący się wszy tkich wy
nalazków ich.
g. Wywyższayćie Páná Bogá na
szego, y kłaniayćie się górze świętéy iego : ábowiém święty Pan Bóg
nász.

1. Psalm samemu Dawidowi.
Śpiewayćie Pánu pieśń nową, bo
uczynił dziwy.
Zbawiła sobie prawica iego, y ra
mię święte iego.
2. Obiawił Pan zbawienie swoie,
przed oczymá pogánów oznaymił
sprawiedliwość swoię.
3. Wspomniał ná miłośierdźić
swoie , y ná prawdę swą domowi
Izrael.
Oglądały wszytkié kráie źiemie
zbawienie Bogá nászégo.
4- Wykrzykayćie Pánu wszytká
ziemio, śpiewayćie, á weselćie się ,
PSALM XCIX.
y grayćie.
Ku społecznemu w dni święte Pd
5. Grayćie Pánu ná cytrze , ná
nd
Bogd chwaleniu upominanie.
cytrze, y z głosem Psalmu ,
6. Ná puzanách, y ná kornetách
1. Psalm ná wyznawanie.
głośnych.
2. \Vykrzykayćie Bogu wszytka
Wykrzykayćie przed oblicznośćią
źiemio: służcie Pánu z weselem.
Królá Páná,
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Wchodźćie przed obliczność iego, ive frasunku , d przed Panem gdyby
z rśdośćią
wylał potrzebę swoię.
3. Wiedźcie, iż Pan sam iest Bóg:
1. Modlitwa ubogiego , kiedy iest
on nas uczynił, á nie my sami śie
w ucisku , á wylewa przed
bie.
Tanem prośbę swoie.
Ludu iego y owce pastwiska iego:
2. Panie wysłuchay modlitwę mo
4- Wchodźcie w bramy iego w
wyznawaniu , do śieni iego z pie ię: á wołanie moie niech do ćiebie
prziydźie.
śniami, wyznawayćie mu.
5. Nie odwrácay oblicza twego
Chwalcie imię iego ,
odemnie: któregokolwiek dniá ie
5. Boć słodki iest Pan: ná wieki
miłosierdzie iego, y aż od rodzáiu do stem uciśniony, nakłoń ku mnie
ucha twego.
rodzáiu práwdá iego.
Któregokolwiek dniá wzywáé ćię
będę , prędko wysłuchay mię
PSALM C.
4- Abowiem ustały iáko dym dni
Opisuie porządek d sprawę do moie : á kośći moie iáko skwárczki
brego gospodarzu w domu, y króla w wyschły.
państwie swym, dby złe karały do
5. Zwiądłem iáko śiano, y wy
bre miłował d nimi się bawił.
schło serce moie, iżem zapomniał
pożywać chleba mégo.
1. Tsalm samemu Dawidowi.
6. Dla głosu wzdychania moiégo,
Miłośierdźió y sad będę śpiewał przyschły kośći moie do ciálá mégo.
7. Stałem się podobnym pelika
tobie Tanie.
2. Będę śpiewał , á będę rozu nowi ná puszczy, y stałem się iáko
miał ná dródze niepokalánéy, kiedy kruk nocny w pustkach.
8. Nie spałem, y stałem ?ie iáko
•prziidźiesz do mnie.
Chodziłem w niewinnośći sercá wróbl sam ieden ná dachu.
mego, w pośrzódku domu mego.
g. Przez cały dźień urągali mi
3. Nie kładłem przed oczy swé nieprzyiaićiele moi, á ći którzy mię
niespráwiedliwéy rzeczy: czyniące chwalili, przećiwko mnie przyśięprzewrotności miałem w nienawiś gáli.
10. Bom popioł iáko chléb iadał,
ci.
4- Nie przystało ku mnie serce á picie moie mieszałem z płaczem.
11. sDla gniewu y popędliwośći
złośliwe : odslępuiącego odemnie
złośnika nie znałem.
twoiéy, áhowiém podniózszy roz-‘
5. Który uwłacza potáiemnie bli trąciłeś mię.
12. Dni moie zeszły iáko ćień, á
źniemu swemu , tegóm prześlado
iam usechł iáko śiano.
wał
13. Ale ty Pá nie trwasz ná wie
Z człowiekiem pysznego oká, á
nienasyconego serca , z tyinem nie ki , á pamiątka twoiá od rodzáiu do
rodzáiu.
iadał.
14. Ty powstawszy smiłuiesz się
6. Oczy moie ná wierne ná źie
mi, áby siadali zemną: chodzący nád Syonem , boć czás smiłowania
nád mm, bo przyszedł czás.
drogą niepokalaną, ten mi służył.
15. Abowiém upodobało się słu
7. Nie będźie mieszkał w pośrzód
domu mego , który czyni pychę : gom twoim kamienie iego, á użalą
który mówi nieprawośći, nie miał się źiemie iego.
16. Y będą się narody bały imie
szczęśćia w oczach moich.
8. Káno traćiłem wszytkié grzé- nia twégo Pánie , y wszyscy kró
szniki w źiemi: ábym wykorzenił lowie źiemscy chwały twoiéy.
17. Abowiém Pan pobudował
z miástá Tańskiego wszytkié czy
Syon, y okaże się w chwale swo
niące nieprawość.
iéy.
18. Weyźrzał ná modlitwę poni
PSALM CI.
żonych , y nie wzgardźił ich pro
Modlitwa ubożuchnego gdyby był śbą.
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lg. Niech to nápisza rodzáiowi
potomnemu , á lud który będźie
stworzony, będźie Páná chwalił.
20. Abowiein weyźrzał z wysokiéy świątnice swoiéy, Pan z niebá
ná źiemie poyźrzał.
21. Aby wysłuchał wzdychania
•więźniów, áby rozwiązał syny po
mordowanych.
22. Aby wysławiano imię Pań
skie ná Syonie , y chwałę iego w
Jeruzalem.
25. Gdy się narodowie zbiorą w
iedno, y królowie áby służyli Pánu.
24- Odpowiedźiał mu w dródze
mocy swoiéy ; krótkość dni moich
obiáw mi.
25. Nie bierz mię w połowicy
dni moich , látá twoie od wieku do
wieku.
26. Tyś Pánie na początku źiemię ugruntował, á dźieła rąk two
ich są niebiosa.
27. Oné poginą , ále ty zostáiesz,
y wszytkié iáko szátá zwietszéia.
28. Y iáko odźienie odmienisz ie,
y odmienią się , ále ty lenżeś iest,
y*látá twoie nie ustaną.
29- Synowie sług twoich mie
szkać będą, á nasienie ich ná wie
ki będźie szczęśliwie prowadzone.

PSALM CII.
Uczy d upomina, aby wierni z
uprzeymego sercd dziękowali Panu
Bogu zd dobrodźieystwd, któremi
ich lioynie obdarzać rdczył.
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7. Oznaymił drógi swé Moyżeszowi y wolą swoie synóm Izrael
skim.
8. Litośćiwy y miłośćiwy Pan, dłu
go czekający, á wielce miłosierny.
9. Nie ná wieki się gniewać bę
dźie , áni wiecznie groźić będźie.
10. Nie według grzechów naszych
uczynił nam, áni według niepra
wości naszych oddał nam.
11. Abowiém według wysokośći
niebá od źiemie utwierdził miło
śierdźie swoie , nád tymi którzy się
go boią.
12. Iáko daleko iest wschód od
zachodu, daleko oddalił od nas nie
prawośći nászé.
13. Iáko lituie oćiec synów swo
ich , zlitował się Pan nád tymi,
którzv się go boią.
14 Boć on zna utworzenie nasze.
Wspomniał iźechmy proch ,
15. Człowiek , iáko trawá dni ie
go i iáko kwiat polny, ták okwitnie.
16. Abowiém powienie wiatr
nań, y nie ostoi się , y wiecey nie
pozna mieyscá swégo.
17. Ale miłosierdzie Pánskié od
wieku y aż do wieku , nád tymi ,
którzy się go boią.
Y sprawiedliwość iego ná syny
synów ,
18. Tych którzy chowáia testa
ment iego.
Y pamiętaią ná przykazania iego,
áby ie pełnili.
ig. Pan ná niebie przygotował
stolicę swoie , á królestwo iego
nád wszemi pánowác będźie.
20. Błogosławćie Panu wszyscy
Anyolowie iego możni w śile, któ
rzy czynićie słowo iego ná usłysze
nie głosu mów iego.
. 21. Błogosławćie Tánu wszytkié
woyská iego , słudzy iego , którzy
czynićie wolą iego.
22. Błogosławćie Pánu wszystkié
uczynki iego , ná wszelkim miey
scu panowania iego, błogosław du
szo moia Pánu.

1. Sámemu Dawidowi.
Błogosław duszo moiá Pánu , y
wszytko co we mnie iest, imienio
wi świętemu iego.
2. Błogosław duszo moiá Tánu ,
á nie zápáinietyway wszytkich dobrodźieystw iego.
5. Który miłośćiwie odpuszcza
wszytkié nieprawośći twoie, który
uzdrawia wszytkié choroby twoie.
4. Który odkupcie żywot twóy
od zatracenia , który ćię koronuie
miłośierdźiem y litośćiami.
5. Który napełnia dobrami żądzą
PSALM CIII.
twoie , odnowi się iáko orłowa
młodość twoiá.
Zd pewnemi y słusznemi przyczy
6. Czyniący miłośierdźió Pán, y nami przywodzi nas Prorok ku chwa
sąd wszytkim krzywdę ćierpiącym. leniu Pdndi
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1. Samemu Dawidowi.

Błogosław duszo moiá Pánu, Pá
nie Bože móy barzoś się wielmo
żnym okazał.
Oblókłeś sie w wyznanie y ozdo
bę,
2. Odźiany światłością iáko sza
tą.

Który rozciągasz niebo iáko skó
rę ,
3. Który okrywasz wodami
wierzch iego.
Który kładziesz obłoki wstępem
twoim , który chodzisz ná skrzy
dłach wiatrowych.
4- Który czynisz Anyóły twoie
duchy, y sługi twoie ogień palący.
5. Któryś ugruntował źiemię ná
iéy stałośći, nie nachyli się ná wie
ki wieku.
6. Głębokości iáko szátá odzienie
iéy, nád górámi stána wody.
7. Ná tukanie twoie uCieką, ulękną się głosu gromu twégo.
8. Podnoszą się góry, y zniżaią
polá ná mieysce, któreś im zało
żył.
g. Zamierzyłeś krés, którégo nie
przestąpią, áni się wrócą okryC
źiemię.
10. Który wypuszczasz źrzódła
po dolinách , pośrzodkiem między
górámi popłyną wody.
11. Będą pié wszytkié zwiérzeiá polné . osłowie dzicy czekać bę
dą w pragnieniu swoim.
12 Nád nimi mieszkaćhęda ptaszkowie powietrzni, z pośrzódkń skał
wydadzą głosy.
15. Który pokrapiasz góry z wy
sokości swoich, z owocu spraw
twoich nasyći się źiemia
14- Który czynisz, że śiano rośnie
bydłu , á źioła ná posługę człowie
czą.
Abyś wywiódł chléb z źiemie,
15. A wino rozweseliło serce człowieczé
Aby uweselił oblicze oliwą, á
chléb serce człowiecze potwiérdźił.
16. Nasycaią się drzewá polné
y cedry Libanu, których nasadźił,
17. Tám sie wróble gniéždziC be<h-

Ilorodiná gniazdo iestwódzemich,
18. Góry wysokie ielenióm, opo
ki uéieczká iéžóm.
19. Uczynił księżyc dla cżasów,
słońce poznało zachód swóy.
20. Przywiodłeś Ciemność, y sta
ła się noc , w nie przechodźić bę
dą wszytkié zwierzęta leśne.
21. Szczenięta lwie ryczące, áby
porwały, y szukały od Bogá poka
rmu sobie.
22. Wzeszło słońce, y zgroma
dzili się , y w iáinách swoich po
łożą się
23. Wynidźie człowiek ná robo
tę swoie, y ná spráwy swoie áž do
wieczora.
24. Iáko wielmożne są Pánie
uczynki twoie, wszylkoś w mą
drości uczynił , napełniona iest źiemiá ośiadłośćią twoią. .
25. To morze wielkie, y szerokie
odnogami, tám płazy, których nié
mász liczby.
Zwierzęta málé z wielkimi ,
26. Tám okręty pływać będą.
Smok ten, któregoś stworzył ku
náigrániu ieinu.
27 Wszytkié ná ćię czekáia, abyś
im dał pokarm czásu swégo.
28. Gdy im ty dasz , będą zbie
rać , gdy otworzysz rękę twoię,
wszytkié się dobrem napełnią.
2g. Ale gdy ty odwrócisz oblicze,
zatrwożą się, odéymiesz duchá ich,
y ustaną, y w proch się swóy obró
cą.
30. Wypuścisz duchá twégo, á
będą stworzone, y odnowisz obli
cze źiemie.
31. Niechayże chwała Pánská bę
dźie ná wieki , będźie się Pan we
selił w uczynkach swoich.
32. Który pátrzy ná źiemię , y
czyni że drży, który tyka gór, y
kurzą się.
33. Będę śpiewał Pánu zá żywo
ta mégo, będę grał Bogu memu pó
ki mię stawa.
34. Niech mu będźie wdzięczna
wymowá moiá, á ia się roskocham
w Pánu.
35. Niechay ustána grzesznicy z
źiemie, á złośnicy ták, że ich nie
będźie: błogosław duszo moiá Pá
nu.
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19. Aż przyszło słowo iego.
PSALM CIV.
Przypomina Prorok rozliczne dołtrodźieystwd Uoze, czym nas ku
dżiękam y chwale czynieniu przywodzi.
Alleluiá.

1. Wyznawayćie Pánu , y wzywayćie imienia iego , opowiadayćie
między pogány sprawy iego.
2. Spiewayćie mu, y grayćie mu:
oznaymiayćie wszytkié dziwy iego.
3. Cblubćie się w imieniu świę
tym iego : niech się weseli serce
szukających Páná.
4. Szukayćie Táná , á bądźćie
umocnieni : szukayćie oblicza iego
zawsze.
5. Pamiętayćie ná dziwy iego,
któré uczynił: ná -cuda iego, y
sady ust iego.
6. Nasienie Abrábámowé, słudzy
iego : synowie Jakubowi, wybrani
iego.
7. Onći Pan Bóg nász: po wszytkéy źiemi sądy iego.
8. Pamiętał wiecznie ná testament
swóy: ná słowo któré przykazał
ná tyśiąc narodów.
g. Któré postanowił z Abráhámem : y ná przysięgę swą z Izaa
kiem.
10 Y postanowił ią Iákobowi zá
przykazanie : á Izraelowi zá testa
ment wieczny :
11. Mówiąc: Tobie dam źiemie
Chánáán, sznur dźiedźictwa wasze
go
12. Gdy byli w máléy liczbie
bárzo trocha y obywátele ich.
13. Y przechodzili od narodu do
narodu , y z królestwa do innego
ludu.
14- Niedopuśćił im krzywdy czy
nić człowiekowi : y pokarał dla
nich króle.
15. Nie tykayćie pomazańców
moich : á ná proroki moie nie bą
dźćie złośliwemi.
16. Y zawołał głodu ná źiemie :
y skruszył wszytko posilenie chle
ba.
17. Posłał przed nimi męża : zá
niewolnika przedan iest Jozepli.
18. Poniżyli w pętach nogi iego :
żelazo przeszło duszę iego ,
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Mowienié Pańskie zapaliło go :
20. Tosłał król, y rozwiązał go :
Pan ludu y wypuśćił go.
21. Postanowił go pánem domu
swego : y kśiążęćiem wszytkiéy
dźierżawy swoiéy
22. Aby ćwiczył kśiążęta iego
iáko śiebie sámego: á stárce iego
mądrosći nauczył.
25. Y wszedł Izrael do Aegyptu :
y Jákob był obywatelem w źiemi
Chám.
24. Y rozmnożył lud swóy bárzo:
y zmocnil ji nád nieprzyiaćioły ie
go25. Odmienił serce ich, áby nienawidźieli ludu iego : y czynili
zdrády nád sługami iego.
26. Posłał Moyzészá sługę swe
go , Aároná , którego obrał.
27. Położył w nich słowa zna
ków swoich, y cudów w źiemi
Chám.
28. Puśćił ćiemnośći y zaćmił: y
nie uprzykrzył słów swoich.
29. Obróćił wody ich w krew : á
ryby ich pomorzył.
30. Zrodźiła źiemia ich żaby, w
pokoiách królów ich.
31. Roskazał, y przysła rozmaita
mucha : y mszyce we wszytkich
granicach ich.
32. Uczynił dżdże ich grádem : y
ogień palący ná ich źiemi.
33. Y potłukł winnice ich y figi
ich: y pokruszył drzéwá w ich gra
nicach.
34- Rzekł, y przyszła szarańcza,
y chrząszcz , któremu nie było li
czby.
35. Y poiadł wszytkę trawę w ich
źiemi: y poiadł wszytek owoc źie
mie ich.
36. Y pobił wszytkié pierworo
dne w źiemi ich: pierwiastki wszelkiéy prace ich :
57. Y wyprowadźił ie ze srebrem
y złotem : á nie był między ich po
koleniem chory.
38. Radował się Aegypt z wyszćia ich : bo był przyszedł ná nie
strách ich.
3g. Rozćiągnął obłok ná okryćić
ich : á ogień áby im świććił w no
cy.
4o. Zadali y przylećiała przepiór-
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ká: y chlebem niebieskim nasyćił
ie.
4i. Rozszczepił opokę, y wypły
nęły wody: płynęły rzeki ná suszy.
4'2. Abowiém pomniał ná słowo
íwieté swoie, któré miał do Abra
hama sługi swego.
45. Y wywiódł lud swóy z wese
lem , á wybráné swé z radością.
44- Y dał im kráiny pogánów : á
roboty narodów posiedli.
45. Aby przystrzégali usprawie
dliwienia iego, y o zakonie iego się
bádali.

PSALM CV.
Kośćioł święty Chrześćidński upo
mina ku chwale Boskićy dobroci,
która tym, co się o niey pytała, iest
gotowa, przyivodzi téz nd pamięć
niewdzięczność przodków naszych.
Zydow, y Boskie dobrodźieystwd.

Alleluia.
1. Wyznawayćie Pánu, boć dobry:
bo ná wieki miłosierdzie iego.
2. Któż wysławi możności Pań
skie? da w posłuch wszytkié chwa
ły iego ?
3. Błogosławieni którzy strzegą
sądu: á czynią sprawiedliwość ná
każdy czás.
4. Wspomni ná nas Pánie, w upo
dobaniu ludu twego: nawiedź nas
przez zbawienie twoie.
5. Abyśmy oglądali dobrá wybra
nych twoich, y rozweselili się we
selem ludu twego: abyś był pochwalon z dziedzictwem twoim..
6. Zgrzeszyliśinyć z oycy naszy
mi: niesprawiedliwieśmy czynili ,
nieprawość popełnili.
7. Oycowie nászy w Aegyptćie nie
zrozumieli dziwów twoich: nie pa
miętali ná wielkość miłośierdźia
twego.
Y drażnili, gdy wstępowali w mo
rze, w morze czerwone.
8. Y wybawił ie dla imienia swe
go: áby okazał możność swoię.
g. Y sfukał morze czerwone y
wyschnęło : y przewiódł ie przez
głębokośći iáko przez puszczą.
10. Y wybawił ie z ręki tych, któ
rzy ich nienawidźieli: y wykupił ie
z ręki nieprzyiaćielskiey.

11. Y okryła wodá té, którzy ich
ćiążyli: iedeń z nich nie został.
12. Y uwierzyli słowóm iego: y
wysławiali chwałę iego.
13. Prędko odprawili: zapomnie
li uczynków iego , á nie czekali rá
dy iego.
14. Y byli zięći chćiwośćią ná
puszczy: y kuśili Bogá ná mieyscu
bezwodnym.
15. Y dał im prośbę ich: y przepuśćił nasycenie ná dusze ich.
16. Y rozdrażnili Moyzészá w
oboźie: Aarona świętego Pańskie
go.
17. Otworzyła się źiemia, y po
żarła Dátháná : y okryła zbór Abironów.
18. Y zapalił się ogień w ich zbo
rze: płomień popalił grzészniki.
ig. Y uczynili ćielca przy lloreb:
y kłaniali się ryćinie.
20. Y przemienili chwałę swa w
podobieństwo ćielca iedzacégo tra
wę.
21. Zapomnieli Bogá, który ie
zbawił: który czynił wielkie rzeczy
w Aegyptćie,
22. Dziwy w źiemi Chám, strasz
ne rzeczy ná czerwonym morzu.
23. Y rzekł, że ie miał wytracić :
by był Moyzész wybrany iego nie
zastawił się w przełomieniu przed
oczymá iego.
Aby był odwróćił gniew iego, że
by ich nie wytracał:
24. Y zá nic sobie niemieli źie
mie pożądliwey.
Nie wierzyli słowu iego ,
25. Yr szemrali w namiotach
swoich : nie słuchali głosu Pań
skiego.
26. Y podniósł rękę swoię ná
nie: áby ie położył ná puszczy.
27. Ażeby porzućił naśienie ich
między narody: y rosprószył ie po
źieiniach.
28. Y poświęćili się Beel Phegorowi: y iedli ofiáry umarłych.
29. Y wzruszyli go ku gniewu
wynalazkami swémi: y stał się w
nich większy upadek.
30. Y stanął Phinees, y ubłagał,
y przestała porażka :
51. Y poczytano mu ku sprawie
dliwości , od narodu do narodu aż
ná wieki.
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32. Y wzruszyli go ku gniewu
u wód sprzećiwieństwa: y utrapiony był Aloyzész dla nich :
33. Ze rozdrażnili ducha iego.
Y wyraził usty swymi:
34. Nie wygładzili pogánów, o
które im był Pan rzekł.
35. Y pomieszali sie z pogány,
y nauczyli się uczynków ich:
36. Y służyli ryćinóin ich , y
stało się im ná upad.
3y. Y ofiarowali syny swoie , y
córki swoie czartom.
38. Y wylewali krew niewinną ,
krew synów swoich, y córek swo
ich które ofiarowali ryćinam Chánánéyskim.
Y splugáwioná była ziemia krwiámi,
39. Y zeszpecona ich uczynka
mi : y cudzołożyli w wynalazkach
swoich.
40. Y rozgniewał się Pan zapálczywośćią przećiw ludowi swemu :
y obrzydził sobie dziedzictwo swoie.
41. Y podał ie w ręce poganóm :
y pánowáli nád nimi, którzy ie mie
li w nienawiści.
42. Y ciążyli ie nieprzyiaćiele ich,
y byli uniżeni pod rękami ich:
43. Często ie wybawiał :
Ale oni do gniewu go przywodzi
li rádámi swymi: y poniżeni byli
dla nieprawośći swoich.
44- * widział kiedy byli ućiśnieni: y wysłuchał ich modlitwę.
45. Y wspomniał ná testament
swóy: y żal mu było według wiel
kości miłosierdzia swego.
46. Y dał ie ná miłosierdzie, przed
oczymá wszytkich, którzy ie byli
poimáli.
47- Wybawże nas Pánie Boże
nász , á zgromadź nas z narodów.
Abyśmy wyznawali imieniowi
twemu świętemu : á chlubili się w
chwale twoiéy.
48. Błogosławiony Pan Bóglzráelski od wieku áž ná wieki : á nie
chay rzecze wszytek lud, stań się
stań się.
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ludu. Izraelskiemu, abychmy my zd
nie Pánu Bogu dziękowali.

Alleluia.
1. Wyznawayćie Pánu, bo dobry
iest: bo ná wieki miłośierdźie ie
go.
2. Niech powiedzą , którzy są od
Páná odkupieni: któré wykupił z
ręki nieprzyiaćielskiey: y z kráiów
zgromadził ie.
3. Ze wschodu słońca, y z za
chodu , z północy, y od morza.
4- Błądzili po puszczy ná miey
scu bezwodnym : y nie náydowáli
drógi do miástá, w którymby miesz
kali.
5. Łaknącymi y pragnącymi: du
sza ich w nich ustawała.
6. Y wołali do Páná gdy ućiśnieni byli, y wyrwał ie z ich potrzeb.
7. Y nawiódł ie ná prostą drogę ,
áby szli do miástá, w którymby
mieszkali.
8. Niechayże wyznawáia Pánu
miłośierdźia iego : y cudá iego sy
nóm ludzkim.
9. Bo nasycił duszę głodną, á du
sze łaknącą dobrami napełnił.
10. Siedzące w ćiemnośćiach y
w ćieniu śmierći , więźnie w nie
dostatku, y w żeleźie.
11. Bo się sprzeciwiali słowóm
Bożym, y radę Nawyższego rozdraż
nili.
12. Y uniżone było w pracéy ser
ce ich: upadli, á nie był ktoby ich
ratował.
13. Y wołali do Páná gdy utrápieni byli , y wybawił ie z ich po
trzeb.
14- Y wywiódł ie z ćiemnośći, y
z ćienia śmierći, y okowy ich poła
mał.
15. Niechayże wyznawáia Pánu
miłośierdźia iego , y cudá iego sy
nóm ludzkim.
16. Przeto że skruszył drzwi mie
dźiane, y połamał zapory żelazne.
17. Wybawił ie z drógi ich nie
prawości , bo dla niespráwiedliwośći swoich byli poniżeni.
18. Wszelakim pokarmem brzyPSALM CVI.
dźiła się dusza ich: y przybliżyli się
aż do bram śmierći.
Przypomina miele dobrodźieystw
19. Y woláli do Páná gdy ućiśniey miłosierdzia Pańskich, czynionych ni byli: y wybawiłie zichpotrzéb.
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20. Zesłał słowo swoie, y uzdro łożone , y dopuścił, że blądźili ná
wił ie: y wyrwał ie od ich zginie- bezdróżnym mieyscu, á nie ná dró
nia.
dze.
21. Niechże wyznawaią Pánu
41. Y wspomógł ubogiego z nie
miłosierdzia iego : y cudá iego sy dostatku : y uczynił iáko owce fami
nóm ludzkim.
lie.
22. A niech ofiarują ofiarę chwa
42. Uyźrzą sprawiedliwi: y we
ły: y niech opowiádáia uczynki ie selić się będą: á wszelka niepra
go z weselem.
wość zátka ustá swoie
20 Którzy zstępuią ná morze w
43. Któż mądry á strzédz będźie
okręćiech, y máia spráwy powo tego ? á wyrozumié miłośierdźia
dach wielkich.
Pańskie ?
24. Ci widzieli dzieła Pańskie, y
dziwy iego ná głębinie.
PSALM CVII.
25. Rzekł, y powstał wiatr burz
Upominanie ku dobrym uczynkom,
liwy: y podniosły się nawałnośći
y ku czynieniu dźiek Pánu Bogu.
iego.
26. Wstępuią áž do niebá , y
1.
Pienié Psalmu sámému Da
zstępują áž do przepaści: duszá ich
widowi.
schła we złey przygodzie.
27. Strwożyli się, y zataczali się
2. Gotowe serce moie Boże, go
iáko piiáni: y wszytka ich mądrość towe serce moie: będę śpiewał, y
požárta iest.
grał w chwale moiéy.
28. Y wołali do Páná gdy byli
3. Powstań chwało moiá , pow
ućiśnieni: y wywiódł ie z ich po
stań árfo y cytro, wstanę ná świta
trzeb.
29. Y obróćił burzę iego w ćiszą: niu.
4- Będęć wyznawał między lu
y uspokoiły się nawałnośći iego.
30. Y urádowáli się že ućichły: y dem Pánie : á będę tobie śpiewlił
przyprowadził ie do portu woléy między narody.
5. Abowiem wielkie iest nád nie
ich.
biosá
miłośierdźie twoie: y aż pod
31. Niech wyznawaią Pánu miłośierdźia iego: y cuda iego synóm obłoki prawdá twoiá.
6. Wywyższże się nád niebiosá
ludzkim.
32. Y niech go wywyžszáia w Bože , á po wszytkiéy źiemi chwa
zgromadzeniu ludzi : á ná stolicy ła twoiá :
7. Aby byli wybawieni umiło
starców niech go chwalą.
33. Obróćił rzeki w puszczą, á wani twoi.
Wybáw prawicą twoią, á wy
potoki wód w suszą.
34. Ziemię rodzáyna w sloně po słuchay mię :
8. Bóg mówił w świątnicy swo
la : dla złośći tych , którzy w niéy
iéy.
mieszkają.
Rozweselę się, y będę dźielił Sy35. Obróćił pustynią w ieźiora
wodné: á źiemie bezwodną w strit- chimę , y dolinę namiotów pomie
rzę.
mienié wodne.
9. Móy iest Galáád , y móy Má
36. Y osadził tám łaknące: y za
násses : y Ephraim obrona głowy
łożyli miástQ ku mieszkániu.
37. Y pośiali polá , y nasadzili moiéy.
Judá Król móy :
winnice: y uczyniły pożytek uro10 Moáb garniec nadźieie moiéy.
dzáiu.
38. Y błogosławił im , y bárzo
Ná ldumeą rośćiągnę bót móy:
się rozmnożyli : y bydła ich nie mnie cudzoźiemcy stali się przyiaumnieyszył.
ćioły.
3g. Y mało ich zostało : y udrę
11. Któż mię doprowadźi do miá
czeni są, od utrapienia złego, y od stá obronnégo ? kto mię doprowa
boleśći.
dzi áž do ldumeiéy ?
4o. Wylána iest wzgárdá ná prze
12. Izali nie ty Boże , któryś nas

KSIĘGI PSALMÓW.
odrzućił: y nie wynidźiesz Boże z
woyski nászémi ?
15. Day nam ratunek w utrapie
niu : boć omylné wybawienie czło
wiecze.
14. W Bogn uczynimy moc : á on
wniwecz obróći nieprzyiaćioły na
sze.

PSALM CVIII.
Zmianka tu iest o zdradzie Judaszowéy nad Panem Christusem, y o
nienuwiśći Zydowsfiiéy przećiwkoz
niemu.
1. Ná koniec, Psalm Dawidowi.
2. Boże chwały moiéy niezámilCzay : boć ustá grzesznika y zdrayce przećiwko mnie się otworzyły.
3. Mówili przećiwko mnie ięzykiem zdradliwym , y ogarnęli mię
mowami nienawistnémi : y wal
czyli ná mię bez przyczyny.
4 Miasto tego , co mię miłować
mieli, uwłaczali mi: á iąm sie mo
dlił.
5. Y oddawali mi złym zá do
bre : á nienawiśćią zá miłość moię.
6. Postawże nád nim grzeszni
ka ; á dyabeł nieci} stoi po prawicy
iego.
7. Gdy go sadzą , niech wynidźie
potępiony: á modlitwa iego niech
sie w grzech obróći.
8. Dni iego niechay będą krótkie:
á biskupstwo iego niechay weźmie
inny.
g. Synowie niech běda šiérotámi:
á żona iego wdową.
10. Niech się tułaiący przenoszą
synowie iego , á niech żebrzą : y
niech będą wyrzuceni z mieszka
nia swego.
11. Niech szpéruie lichwiarz
wszytkę majętność iego: á niech
rozehwycą obcy prace iego.
12. Niechay niema pomocnika:
á niech nie będźie ktoby się zlito
wał nád áierotámi iego.
13. Dzieci iego niech będą zni
szczone , w iednym rodźie niech
zginie imię iego.
14- Niech prziydźie iná pamięć
przed oczymá Pańskimi
Fańskimi nieprawość
oyców iego : á grzech matki iego
niećhay nie będźie zgładzony.
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15. Niechay 1>ędą przed Pánem
zawżdy : á niech wyginie z źiemie
pamiątka ich :
16. Przeto że nie pamiętał czy
nić miłośierdźia.
17. Y przeszladował człowieka
niedostatecznego y żebraka: a skru
szonego ná sercu , áby go zamor
dował.
18. Y umiłował przeklęctwo, y
prziydźie nań: y niechćiał błogosła
wieństwa, á będźie oddalone od nie
goY oblókł się w przeklęctwo iáko
w szatę : y weszło iáko woda we
wnętrzności iego , á iáko oliwá w
kości iego.
ig. Niechże mu będźie iáko odzie
nie, którym się okrywa: y iáko pás,
którym się zawżdy opásuic.
20. To dźieło tych, którzy mi u
Pana uwłaczaią: y którzy źle mó
wią przećiw duszy moiéy.
21. A ty Pánie, Tanie, uczyń ze
mną dla imienia twego : ábowiém
słodkie iest miłośierdźie twoie.
22. Wyzwól mię , bom ia iest
ubogi y nędzny : y serce me we
mnie iest utrapioné.
23. Przeminąłem iáko ćićń, kiedy schodźi: y iestem strząśniony iako száráiicza.
24- Koláná moie zemdlały od po
stu: á ćiało moie odmieniło się od
olei u.
2Ó. A ia stałem się u nich naśmiewiskiem : pátrzáli ná mię, y
kiwali glowámi swymi.
26. Wspomożże mię Tanie Bo
že móy: zbáw mię wedug miłośier
dźia twego.
27. A niech poznaią , że to ręka
twoiá: á żeś ty Tąpie uczynił ią.
28. Oni będą złorzeczyć, á ty racz
błogosławić: którzy powstaią prze
ćiwko mnie niech będą zawstydze
ni, á sługa twóy hędźie się weselił.
2g. Niechay będą ći, którzy mi
uwłóczą, sromotą obleczeni:á niech
się przyodźieią iákodwoistym płasz
czem zelżywośćią swoią.
30. Będę bárzo wyznawał Tánu
usty mymi: w pośrzód wicia chwa
lić go będę.
31. Iż on stanął po práwéy stro
nie ubogiego: áby wybawił od przeszládowców duszę moię.
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PSALM CIX.
Jod. Pamiętać będźie wiecznie ná

Zamyka się w tym Psalmie zacne
proroctwo o Christusie Panie, idki
bydź miał, to iest : ze miał bydź
Bog y człowiek , niosąc nd sobie
urząd królewski, y kapłański.
1. Psalm Dawidowi.
Rzćkł Pan. Tanu memu: śiedź po
prawicy moiéy :
Aż położę nieprzyiaćioły twoie ,
podnóżkiem nóg twoich.
2. Laskę mocy twoiéy wypuśći
Pan z Syonu : pánuy w pośrzód nie
przyiaćiół twoich.
3. Przy tohié przodkowánié w
dźień możności twoiéy w iasnośćiách świątośći: z żywota przed iutrzeńką zrodziłem ćię.
4- Przysiągł Pan , á nie będźie
mu żal: ty iesteś kapłanem ná wie
ki, według porządku Melchisedeehowégo.
5. Pan po prawicy twroiéy, poráźił w dźień gniewu swégo króle.
6. Będźie sądził narody, napełni
upaśći : potłucze głowy wielu ná
źiemi.
7. Z strumienia ná dródze pić bę
dźie i dla tego wywyższy głowę.

PSALM CX.
Wylicza dobrodźieystwd Boże
czynione ludu Izraelskiemu, zd któye Pdnu dźiękuie, mówiąc.
Alleluia.
1. jileph. Będęć wyznawał Pánie
wszystkim sercem moim :
Beth. W radźie sprawiedliwych,
y w zgromadzeniu.
2. Ghimel. Wielkie sprawy Pań
ski é,
Daleth. Doświadczone we wszy
tkim upodobaniu iego.
5. He. Wyznanie y wielmożność
dźieło iego:
Vdu. A sprawiedliwość iego trwa
Ba wieki wieków.
4- Zain. Uczynił pamiątkę dźiwów swoich,
Cheth. Miłosierny á litościwy
Pant
.♦
5. Teth. Dał pokarm tym, którzy
się go boią.

testament swóy:
6. Kaph. Moc uczynków swoich
oznaymi ludowi swemu.
7. Lamed. Aby im dał dźiedźiętwo pogánów:
Mem. Uczynki rąk iego prawda
y sąd.
8. Nurt. Pewne są wszytkié przy
kazania iego :
Samech. Utwierdzone ná wieki
wieczne,
yiin. Uczynione w prawdźie y w
prawości.
g. Phe. Posłał odkupienie ludowi
swému:
Tsade. Postanowił ná wieki te
stament swóy.
Koph. Swiętó y straszne imię ie
go :
10. Resz. Początek mądrośći boiaźń Pánská.
Szin. Wyrozumienie dobré wszy
stkim , którzy ie czynią :
Thau. Chwała iego trwa ná wie
ki wieku.
PSALM CXI.
Napominanie iest w tym Psalmie,
abychmy byli woley y roskazdnia
Pańskiego pilni, d żebyśmy też sku
tkami miłośiernćmi to okdzowdli bli
źnim naszym.

Alleluia, nawrócenia Aggeuszá
Zachariasza.
1. Aleph. Błogosławiony maź,
który się boi Páná :
Beth. W przykazaniu iego będźie
się kochał wielce.
2. Ghimel. Možné ná źiemi bę
dźie naśienie
Daleth. lego : naród prawych bę
dźie błogosławiony.
3. He. Sława y bogactwa w do
mu iego:
Fan. A sprawiedliwość iego trwa
ná wieki wieków.
4. Zain. Weszła w ćiemnośćiach
światłość prawym:
Cheth. Mi łoś ći wy, miłośierny y
sprawiedliwy
5. Teth. Roskoszny człowiek,
który się zlituie y pożycza :
Jod. Będźie miarkował mowy
swé z rozsądkiem ;
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6 Kaph. Bo ná wieki nie będźie
poruszon.
7. Lamed. W wiecznéy pamiątce
będźie sprawiedliwy :
Ttfem. Nie będźie się bał posłu
chu złego.
Nun. Gotowe serce iego nadźieię
mieć w Tanu :
8. Samech. Umocnione iest serce
iego : nie poruszy się ,
.Ain. Aż wzgardzi nieprzyiaćioły
swymi.
g. Phe. Rozprószył, dał ubogim,
Tsade. Sprawiedliwość iego trwa
ná wiek wieku :
Koph., Róg iego wywyższy się w
chwale.
10. Resz. Grzesznik uyźrzy y bę
dźie się gniewał,
Szin. Będźie zgrzytał zęboma
swymi , á będźie schnął:
Thau. Żądza niezbożnych zagi
nie.

PSALM CXII.
Pobudza nas hu chwaleniu Roga
Za to, ze nas z poniżonych wyivyszyć raczy/.
Alleluia.
1. Chwalcie dźieći Páná: chwal
bie imię Pańskie.
2. Niechay będźie imię Tańskie
błogosławione , od tąd y aż ná wie
ki.
5. Od wschodu słońca aż do za
chodu , chwalebne imię Pańskie.
4. Wysoki nád wszytkié narody
Pan, á nád niebiosá chwała iego.
5. Któż iáko Pan Bóg nász, któ
ry mieszka ná wysokośći ,
6. A ná niskie rzeczy patrzy ná
niebie y ná źiemi ?
7. Podnoszący z źiemie nędzne
go -. á. z gnoiu wywyższaiąc ubo
giego.
8. Aby go posadził z kśiążęty, z
kśiążęty ludu swego.
g. Który czyni, iż niepłodna mie
szka w domu : málká synów we
soła.

PSALM CXIII.
Za to, ze Zydy Pan raczył z ięctwd
jíegyptskiégo, nas zaś z piekielnego
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wyrwać d wywieść, upomina Prorok,
abyśmy chwale d cześć Panu czyni
li.
Alleluia.

1. Gdy wychodził lud Izraelski z
Aegyptu : dóm lákobów z ludu po
gańskiego.
2. Stał się lud Judski poświęce
nie iego : Izrael moc iego.
3. Morze uyźrzało yućiekło: Iordan wrócił się nazad.
4. Góry skakały iáko háráni : á
pagórki iáko iágnietá?
5. Cóżći się stało morze, żeś ućiekło , y tobie Jordanie, żeś się nazad
wrócił ?
6. Góry wy skoczyły śćie iáko há
ráni ? á pagórki iáko iágnietá ?
7. Od oblicza Pańskiego zadrża
ła źiemia , od oblicza Bogá Jákobowégo.
8. Który obróćił opokę w wodne
ieźiora : á skałę w źrzodła wodne.
g. Nie nam Pánie, nie nam: ále
imieniowi twemu day chwałę.
10. Dla miłośierdźia twego, y dla
prawdy twoiéy : ábv snadź nie rzókli pogáni : Gdzież iest Bóg ich?
11. Ano Bóg nász ná niebie;
wszytko cokolwiek chćiał uczynił.
12. Bałwany pogańskie srebro y
złoto , robota rąk człowieczych.
13. Ustá máia á nie mówią: oczy
máia á nie uyźrzą.
14- Uszy máia á nie usłyszą: no
zdrze máia , á nie powoniáia.
15. Ręce máia , á nie będą ma
cać: nogi máia, á nie będą chodzić:
áni wołać będą gardłem swoim.
16. Niech im podobni będą któ
rzy ie uczynią : y wszyscy którzy
w nich ufáia.
17. Dóm Lzráelski nadźieię miał
w Pánu: pomocnikiem ich y obroń
cą ich iest.
18. Dóm Aaronów nadźieię miał
w Pánu: pomocnikiem ich y obroń
cą ich iest.
ig. Którzy się boią Páná nadźie
ię mieli w Pánu: pomocnikiem ich
y obrońcą ich iest.
20. Pan pamiętał ná nas : y bło
gosławił nam.
21. Błogosławił domowi Izrael
skiemu : błogosławił domowi Aa
ron owemu.
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2. lam rzekł w zachwyceniu
Błogosławił wszytkim którzy się
moim : każdy człowiek kłamca.
boią Páná : miłym z większymi.
3. Cóż oddam Pánu zá wszytko
22. Niech przyczyni Pan ná was:
co mi dobrze uczynił ?
ná was y ná syny wászé.
4. Kielich zbawienia wezmę: á
23. Błogosławieni wy od Páná ,
imienia Páiiskiégo wzywać będę.
który stworzył niebo y źiemię.
5. Szluby moie Pánu oddam
24. Niebo nád niebiosy Pánu : á
przedewszylkiin ludem iego :
źiemię dał synóm człowieczym.
6. Droga przed obliczośćią Tań
2Ó. Nie umarli będą ćię chwalić
Pánie : áni wszyscy którzy stępuią ską śmierć świętych iego.
7. O Pánie, bom ia sługa twóy:
do piekła.
26. Ale my, którzyśmy żywi, bło- iam sługa twóy, y syn służebnice
gosláwiémy Pánu, od tego czásu twoiéy.
Potargałeś pęta moie :
áž ná wieki.
8. Tobie ofiáruie ofiarę chwały,
á imienia Pańskiego wzywać będę.
PSALM CXIV.
g. Szluby moie Pánu oddam
Zamyka się w tym Psalmie dzię przed oczymá wszytkiégo ludu ie
kowanie Bogu , iz rdczy wysłucha:
wdć prośby ndsze, a wyswobodzać go 10.
W śieniach domu Pańskiego,
z trudnośći tutecznych.
w pośrzódku ćiebie o Jeruzálem.

Alleluia.
1. Rozmiłowałem się, iž wysłu
cha Pan głos modlitwy moiéy.
2. Abowiém nakłonił uchá swe
go ku mnie : á we dni moie będę
wzywał.
3. Ogarnęły mię boleśći śmier
telne : á niebespieczeństwa piekie-r
lne potkály mię.
Nalazłem ucisk y boleść:
4- Y wzywałem imienia Pań
skiego.
O Pánie , wybaw duszę moię :
5. Miłościwy Pan , y sprawiedli
wy, a Bóg nász iest litośćiwy.
6. Pan strzeże maluczkich; uni
żyłem się , á wybawił mię.
7. Nawróć się duszo moiá do od-,
poczynienia twego: abowiemći Pan
dobrze uczynił.
8. Bo wyrwał duszę moię od
śmierći, oczy moie od płaczu , no
gi moie od upadku.
g. Będę się podobał Pánu, w
krainie żywiących.

PSALM CXVI.
Pobudka iest tu ku chwaleniu Pd
nd z miłosierdzia y prawdy iego,
Alleluia.
1. Chwalcie Páná wszyscy pogáni : chwalćie go wszyscy narodo
wie.
2. Bo się umocniło nád námi
miłośierdźić iego : á prawdá Pán
ská trwa ná wieki.

PSALM CXVII.
Ozndymuie Prorok Christa Pdnd,
ze iest kamień węgłowy, który dwie
śćienie spaia, tudźiesz ku chwaleniu
go upomina.

Alleluia.
1. Wyznawayćie Páná, bo dobry;
bo ná wieki miłośierdźić iego.
2. Niechay teraz mówi Izrael , że
dobry: bo ná wieki miłośierdźić
iego.
PSALM CXV.
3. Niechay teraz mówi dóm Aa
Gdy z prawdziwą chwałą bedźiem ronów : że ná wieki miłośierdźić
Pdnd Bogd wyznawali, a skromnie iego.
4. Niechay teraz mówią którzy
co nd nds przypadnie wyćierpimy,
sie boia Páná : że ná wieki miłoco nam zd to bedźie, okdzuie.
śierdźie iego.
Alleluia.
5. Z ućisku wzywałem Páná : y
1. Uwierzyłem*, przeto żem mó wysłuchał mię ná przestrzeństwie
Tan.
wił: á ia poniżon iestem bárzo.

KSIĘGI PSALMÓW.
635
Tan pomocnikiem moim : nie
Postanówćie dźióń uroczysty w
będę się bał coby mi uczynił czło gęstwie, áž do rogu ołtarza.
wiek.
28. Bóg móy ieśteś ty, y -wyzna
7. Pan pomocnikiem moim : á ia wać ći będę : Bóg móy iesteś ty : y
wzgardzę nieprzyiaćioły moie.
wywyższać ćię będę.
8. Lepiéy iest ufáé w Pánu, nizli
Będęć wyznawał, iżeś mię wy
ufać w człowieku.
słuchał : y stałeś mi się zbawie
9. Lepiéy iest mieć nadźieię w niem.
Pánu , nizli mieć nadźieię w ksią
29. Wyznawayćie Tanu, bo do
żętach.
bry : bo ná wieki miłośierdźie iego.
10. Wszyscy narodowie obtoczy
li mię : á w imię Pańskie pomśćiPSALM CXVIII.
łem się nad nimi.
W tym. Psalmie opisuie sie lako
11. Obstąpiwszy ogarnęli mię: á
W imię Pańskie pomśćiłem się nád pobożni ludzie barzo sobie zakon
Boży wazą, y tdk bárzo są go pilni,
nimi.
12. Obstąpili mię iáko pszczoły, ze gdy widzą ono, co grzesznicy la
y rospálili się inko ogień w ćier- mią, okrutnie teąo lituią. A iáko téz
zniu: á w imię Pańskie pomśćiłem tego ząddią, dby byli od Páná w nim
dobrze wyćwiczeni: d ći co gi przesię nád nimi.
15 Potrącony wywróćiłem się, stepuią, aby byli stłumieni, d zagu
abym upadł : á Pan wspomógł bieni.
mię.
Alleluia.
14. Moc moiá y chwała moiá
Pan : y stał mi się zbawieniem.
1. Aleph. Błogosławieni niepo
15. Głos wesela y zbawienia w kalani w dródze : którzy chodzą w
przybytkach sprawiedliwych.
zakonie Pańskim.
16. Práwicá Páňská uczyniła
2. Błogosławieni, którzy się pil
moc : práwicá Pańska wywyžszytá no pytaią o świadectwach iego:
mię: práwicá Pańska dokazała mo szukaią go ze wszytkiégo sercá.
3. Wie chodźili bowiem w drógách
cy
17. Nie umrę, ále będę żył: y bę iego : którzy nieprawość czynią.
dę opowiadał spráwy Ěáiiskié.
4- Tyś roskazał, áby przykazania
18. Karząc karał mię Pan: á nie twego strzeżono bárzo.
zdał mię ná śmierć.
5. Day Boże , áby się prostowały
ig. Otworzćie mi bramy sprá- drógi moie, ku strzeżeniu uspra
wiedliwośći , wszedszy w nie będę wiedliwienia twoich.
Pánu wyznawał:
6. Tedy się nie zawstydzę , gdy
20. Tá hramá Páiíská , sprawie weyźrzę we wszytkié roskazánia
dliwi przez nię będą chodźic.
twoie.
21. Będęć wyznawał, żeś mię wy
7. Wyznawać ći będę w prostosłuchał : y stałeś mi się zbawie śći serca : przeto żem sie nauczył
niem.
sądów sprawiedliwości twoiéy.
22. Kamień który odrzućili bu8 Sprawiedliwośći twoich będę
duiący : ten się stał głową węgla.
strzédz: nie opuszczay mię do koń
2Š. Od Páná się to stało : á iest ca.
dziwno w oczách nászych.
g. Beth. Czymże poprawia młody
24. Ten iest dźićń , który uczy człowiek drógi swoiéy ? gdy zacho
nił Pan ; ráduymy się y weselmy wa mowy twoie.
się weń.
10. Ze wszytkiégo sercá mego
25. O Pánie zbaw mię : o Pánie szukałem ćiebie : nie odpędzay mię
zdarz dobrze :
od mandatów twoich.
26. Błogosławiony który przycho11. W sercu moim skryłem sło
dźi w imię Pańskie.
wa twoie : abych nie grzeszył to
Błogosławiliśmy wam z domu bie.
Páiískiégo: *
12. Błogosławionyś iest Pánie:
27. Bóg Pan y oświóćił nas.
naucz mię sprówiedliwośći twoich.
6.
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15. Wargami moimi opowiada
łem wszytkié sądy ust twoich.
14 Kochałem się w dródze świa
dectw twoich, iáko we wszytkich
bogactwach.
15. Będę się ćwiczył w roskazániach twoich: y przypatrzę się drógam twoim.
16. Będę rozmyślał w spráwiedliwośćiach twoich: nie zapomnię
mów twoich.
17. Ghimel. Uczyń dobrze słudze
twemu, ożyw mię: á będę strzegł
mów twroich.
18. Odsłoń oczy moie : á przypa
trzę się dźiwóm zakonu twégo.
19. iestem ia gośćiem ná źiemi :
nie kriy przedemną mandatów two
ich.
20. Pragnęła duszá moiá , żądać
sprawiedliwośći twoich ná każdy
czás.
21. Zgromiłeś pyszne : przeklęći
którzy odstępują od mandatów two
ich.
22. Oddał odemnie pohańbienió y
wzgardę : bom się badał o świade
ctwach twoich.
23 Bo y kśiążęta śiadały y prze
ćiwko mnie mówiły : ále sługa
twóy ćwiczył się w sprawiedliwo
śći ách twoich
24- Bo y świadectwa twoie są
rozmyślanie inoie: y sprawiedliwo
ść! twoie radą moią.
25. Daleth. Przylgnęła do źiemie
dusza moiá: ożyw mię według sło
wa twego.
26. Drógi moie rozpowiedźiałem,
y wysłuchałeś mię: naucz mię spra
wiedliwości twoich.
27. Naucz mię drógi sprawiedli
wośći twoich: á będę się ćwiczył
w cudach twoich.
28. Drzymała duszá moiá od te
sknice: pośil mię w słowiechtwoięh.
29. Drogę nieprawości oddal ode
mnie : á w zakonie twoim smiłuy
się nademną.
3o.. Obrałem drogę prawdy: nie
zapomniałem sądów twoich.
31. Przystałem do sądów twoich
Pánie: nie záwstydzay mię.
32. Bieżałem drogą mandatów
twoich, gdyś rozszerzył serce moie.
55. Me. Postawr mi zakon Pánie

drogę sprawiedliwośći twoich : á
bede iéy szukał zawsze.
34- Day mi zrozumienie, a będę
się bádal zakonu twego: y będę go
strzegł ze wszytkiégo sercá mego.
55. Trowadz mię szćióżką man
datów twoich : bom iéy pragnął.
36. Nakłoń serce moie ku świa
dectwom twoim : á nie ku łakom
stwu.
37. Odwróć oczy moie, áhy nie
patrzały ná próżność: ożyw mię w
dródze twoiéy.
38. Polwiérdz słudze twemu wy
rok twóy, w boiaźni twoiéy.
09. Odetni pohańbienie moie,
klórégóm się obawiał: ábowiem są
dy twoié ućieszne.
4o. Otom pożądał mandatów two
ich : ożyw mię w sprawiedliwośći
twoiéy.
41- Trau. A niech ná mię prziydźie, Pánie, miłośierdźie twoie:
zbáwienié twoie według wyrobu
twego.
42. Y odpowiem tym , którzy mi
urągaią słowo: iżem nadźieię miał
w slowiéch twoich.
43. A nie odéymuy nigdy z ust
moich słowa prawdy: gdyżem bá
rzo nadźieię miał w sądźiech two
ich.
44- Y będę strzegł zakonu twego
zawżdy: ná wieki y ná wieki wie
ku.
45. Y chodźiłem ná przestrzeństwie: iżem pilnie szukał przykaza
nia twego.
46. Y mówiłem o świadectwach
twoich przed oczyma królów : á
nie wstydźiłem się.
47. Y rozmyślałem w przykaza
niach twoich, któréín umiłował.
48. Y podniosłem ręce swé ku
mandatom twoim , któréín umiło
wał : y ćwiczyłem się w spráwiedliwośćiach twoich.
49- Zain. Pomni ná słowo twoie
słudze twemu, w którymeś mi na
dźieię uczynił.
50. To mię ćieszyło w utrapieniu
moim: bo wyrok twóy ożywił mię.
51. Pyszni bárzo niesprawiedli
wie czynili: á nie odstąpiłem od za
konu twego.
52. Pamiętałem Pánie ná sądy
twoie od wieku: y ućieszyłem się.
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53. Mdłość mię zdymowálá, dla
grzeszników opuszczaiących zakon
twóy.
54. Pieśniami były mi ustawy
twoie, ná mieyscu pielgrzymowania
mego.
55. Pamiętałem w nocy ná imię
twoie Tanie : y strzegłem zakonu
twego.
56. To mi się stało: iżern pilnie
szukał sprawiedliwości twoich.
57. Cheth. Cząstka moiá Pánie,
obiecałem strzedz zakonu twego.
58. Prosiłem oblicza twego ze
wszytkiégo sercá mego : smiłuy się
nademną według mowy twoiéy.
5g. Rozmyślałem drogi moie: á
obracałem nogi moie ku świade
ctwom twoim.
60. Iestem gotów, á nie strwoży
łem się : abych strzegł mandatów
twoich.
61. Powrozy grzeszników uplo
tły mię: á nieprzepomniałem zako
nu twego.
62. Wstawałem o pół nocy, abych
ći wyznawał dla sądów sprawiedli
wości twoiéy.
65. Uczestnikiem ia iestem wszy
tkich, którzy się boią ćiebie: y strze
gą przykazania twego.
64. Miłośierdźia twego Tanie peł
na iest źiemia: náucz mię sprawie
dliwości twoich.
65. Teth. Uczyniłeś łaskę z słu
gą twoim Tanie : według słowa
twoiego.
66. Naucz mię dobroći, y kárnośći, y umieiętnośći: bom uwierzył
mandatom twoim.
67. Piérwéy niżlim był uniżon ,
iam Wykroczył: dla tego strzegłem
wyroku twego.
68. Dobryżeś ty: á według dobrotliwośći twéy náucz mię spráwiedliwośći twoiéy.
69. Rozmnożyła się nademną nie
prawość pysznych: á ia ze wszy
tkiégo sercá będę się badał manda
tów twoich.
70. Zśiadło sie iáko mléko serce
ich : á iam rozmyślał w zakonie
twoim.
71. Dobrze ná mię, iżeś mię uni
żył: abych się nauczył sprawiedli
wość twoich.
72.

Lepszy

mi

iest

zakon

ust
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twoich , niżli tyśiące złotd y sré
brá.
73. Jod. Ręce twoie uczyniły mię,
y ulepiły inię: day mi rozum, á na
uczę się mandatów twoich.
74. Którzy się ćiebie boią, uyźrzą
mię , y rozweselą się: iżem bárzo
nadźieię miał w słowiech two
ich.
75. Poznałem Pánie, że sprawie
dliwość sądy twoie: á w prawdzie
twoiéy uniżyłeś mię.
76. Niechay będźie miłośierdźić
twoie áby mię ćieszyło: według wy
roku twego słudze twemu.
77. Niechay ná mię prziydą lito—
śći twoie , á będę żył : bo zakon
twóy iest rozmyślanie moie.
78. Niechay będą zawstydzeni
hardźi, bo niesłusznie niesprawie
dliwość nademną czynili : á ia bę
dę się ćwiczył w mandatach two
ich.
79. Niech się obrócą do mnie któ
rzy się boią ćiebie : y którzy znaią
świadectwa twoie.
80. Niech będźie serce moie nie
pokalane w sprawiedliwośćiach
twoich : ábym się nie zawstydził.
81. Kaph. Ustała duszá moiá pra
gnąc zbawienia twego : y miałem
nadźieię bárzo w słowie twoim.
82. Ustály oczy moie czekáiae
obietnice twoiéy, mówiąc: kiedyż
mię poćieszysz.
85. Bom się stal iáko łagiew skó
rzana ná mroźie: nie zapomniałem
sprawiedliwości twoich.
84- Wielóż iest dni sługi twego ?
kiedyż uczynisz z przeszládowników moich sprawiedliwość?
85. Powiadali mi złośnicy baśni:
ále nie iáko twóy zakon.
86. Wszytkié przykazania twoie
prawda : przeszládowáli mię nie
sprawiedliwie, rátuy mię.
87. Bez mała mię nie dokończy
li ná źiemi: á ia nie opuszczałem
mandatów twoich.
88. Według miłośierdźia twego
ożyw mię: á będę strzegł świadectw
ust twoich.
89. Lamed. Ná wieki Pánie, sło
wo twoie trwa ná niebie.
90. Do rodzáiu y rodzáiu prawda
twoiá: ugruntowałeś źiemię y trwa.
91.

Zrządzeniem

twoim

dźień
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trwa: abowiein tobie wszytko słu- ná mie< : Jy nie zabłądziłem
od máuc
datów twoich.
zy92. Iedno že zakon twóy iest roz
111.
Dostałem dziedzictwem
myślaniem moim : tedybych był świadectw twoich ná wieki: bo są
zginął w uniżeniu swoim.
radośćią sercá mego.
g3. Ná wieki nie przepomnię sprá112. Nakłoniłem sercá swego,
wiedliwośći twoich: boś mię przez abych czynił sprświedliwośći twoie
nie ożywił.
ná wieki dla odpłaty.
g4- Twóyćiem ia, zbawże mię:
113. Samech. Złośniki miałem w
boćiem szukał sprawiedliwości nienawriśći: y rozmiłowałem się za
twoich.
konu twego.
g5. Ná mię czekali złośnicy, áby
114. Pomocnik y obrońca móy ie
mię zatraćili: zrozumiałem świade steś ty : á iain bárzo nadźieię miał
ctwa twoie.
w słowie twoim.
96. Wszelkiéy doskonałości wi
115. Odstąpcie odemnie złośnicy:
działem koniec : bárzo szerokie á będę się wywiadował mandatów
przykazánié twoie.
Bogá mego.
97. Mem. lakom się rozmiłował
116. Bróń mię według wyroku
zakonu twego Fanie: cały dźień iest twego , y niechay żywię : á nie zározmyślaniem moim.
wstydzay mię w oczekiwaniu moim.
98. Nád nieprzyiaćioły moie mą
117. Wspomóż mię á zbáwion
dry mes mię uczynił przykazaniem będę : y będę rozmyślał w spráwietwoim: bo wiecznie iest zemną.
dliwośćiach twoich záwždy.
99. Nád wszytkić uczyćiele moie
118 Wzgardźiłeś wszytkié odstęzrozumiałem: bo áwiádectwá twoie puiącć od sądów twoich : bo nie
są rozmyślanie moie.
prawa myśl ich.
100. Nád stárce zrozumiałem :
119. Poczytałem zá przestępcę
iżem się dowiadował mandatów wszytkić grzészniki źiemie: przetwoich.
tóżem umiłował świadectwa twoie.
101. Od wszelákiéy zlćy drógi
120. Przebiy boiaźnią twToia ćiało
hśmowałem nogi moie : abych
moie : bom się bał sądów twoich.
strzegł słów twoich.
121. Ain. Czyniłem sąd y spra
102. Nie odstępowałem od sądów
twoich : boś ty mnie zakon usta wiedliwość : nie day mię potwarcóm moim.
wił.
122. Prziymi sługę twego ku do
103. Iáko wdzięczne podniebie
niu memu słowa twoie : nád miód bremu : niech mię nie potwarzaią
hardźi.
ustani moim.
123. Oczy moie ustały pragnąc
104 Z przykazania twego zrozu
miałem : przelóżem miał w niena zbawienia twego: y wyroków spráwiedliwośći twoiéy.
wiści wszelka drogę nieprawośći.
124. Uczyń z sługą twym według
105 Nun. Pochodnia nogom moim
słowo twoie, y światłość szćićżkam miłośierdźia twego: á náucz mię
sprawiedliwośći twoich.
moim.
106. Przysiągłem y postanowiłem
125. Sługaćiem ia twóy: day mi
strzćdz sądów sprawiedliwości two rozumienie , ábycli umiał świade
ctwa twoie.
iéy.
107. Iestem zewsząd uniżony Ta
126. Czás czynić Pánie: rozmionie : ożyw mię według słowa twe táli zakon twóy.
127. Przetóżem umiłował man
go*
108. Dobrowolne ust moich prziy- daty twoie, nád złoto, y nád topámi wdzięcznie
Pánie : á náucz miec zion.
c
sądów twoich.
128. Dla tegóż według wszytkich
109. D uszá moiá záwždy w rę mandatów twoich sprawowałem
kach moich : y nie zapomniałem się : wszelką drogę nieprawą mia
zakonu twego.
łem w nienawiśći.
110. Zastawiali grzesznicy sidło
129. Phe. Dźiwnć świadectwa
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twoie: przetóż się icli wywindowa
ła duszá moiá.
130. Wykład słów twoich oświe
ca: y dáie wyrozumienie malutkim.
131. Otworzyłem ustá moie, y
wziąłem w śię ducha : iżem pra
gnął przykazania twego.
i3s. Weyźrzyż ná mię, á siniłuy
się nademną : według sądu miłuiącyeh imię twoie.
133. Kroki moie prostuy według
słowa twego : á niech nademną ża
dna niesprawiedliwość nie pánuie.
134- Wykup mię od potwárzy lu
dzi : y będę strzegł mandatów two
ich.
135. Oblicze twé rozświeć nád
sługą twoim • á náucz mię spra
wiedliwość! twoich.
136. Strumienie łez wypuśćiły
oczy moie : iż nie strzegły zakonu
twego.
157- Tsade. Spráwiedliwyá iest
Fanie : y sąd twóy prawy.
138. Przykazałeś sprawiedliwość,
świadectwa twoie, y prawdę twoię
hárzo.
i3g. Wysuszyła mię zápalczywość moiá: iż zapomnieli słów two
ich nieprzyiaćiele moi.
i4o Ogniste bárzo słowo twoie:
á sługa twóy rozmiłował się go.
14> Młodzieniaszkiem iestem ia,
y wzgardzony : niezapomniałem
sprawiedliwośći twoich.
142 Sprawiedliwość twoiá spra
wiedliwość ná wieki: á zakon twóy
prawda.
143. Ućisk y utrapienie ogarnęły
mię-, mandaty twoie są rozmyśla
niem moim.
144. Sprawiedliwość świadectwa
twoie ná wieki : day mi rozum, á
żyć będę.
146. Koph. Wołałem ze wszytkiego sercá mégo, wysłuchay mię
Panie : będę się dowiádowal spráwiedliwośći twoich.
146. Wołałem k tobie, zbaw mię:
abych strzegł mandatów' twoich.
147- Uprzedziłem bárzo ráno y
wołałem: iżem bárzo nadźieiec miał
w słowiéch twoich.
148. U przedzały oczy moie do ćie
bie ná świtaniu: abych rozmyślał
słowa twoie.
149. Usłysz głos móy Panie, we-
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dług miłośierdźia twego: á według
sądu twégo ożywiay mię.
150. Przybliżyli się przeszládownicy moi ku nieprawość!: á odda
lili się od zakonu twégo.
151. Bliskoś ty iest Pánie : á
wszytkié drógi twoie prawda.
152. Z początku poznałem świa
dectwa twoie: że ná wieki ugrun
towałeś ie.
153. Resz. Obacz uniżenie moié,
á wyrwi mię : boćiem nie zapo
mniał zakonu twégo.
154- Osądź sąd móy, á odkup
mię: dla słowa twégo ożyw mię.
155. Daleko od grzeszników zba
wienie : bo sprawiedliwośći twoich
nie szukali.
156. Łitośći twoie mnogié Pánie:
ożyw mię według sadu twégo.
157. Wiele tych którzy mię przeszladuią, y trapią mię: nie uchyli
łem się od świadectw twoich.
<
158. Widźiałem przestępcę á
schnąłem: że nie strzegli wyroków
twoich.
169. Obacz, żem umiłował man
daty twoie Pánie: ożyw mię według
miłośierdźia twego.
160. Początek słów twoich praw
da : ná wieki wszytkié sądy spra
wiedliwości twoiéy.
161. Szin. Kśiażęta przeszłado
wały mię niewinnie: á słów twoich
bało się serce moie.
162. Będę się ia weselił w wy
rokach twoich: iáko który nalazł
korzyśći wiele.
163. Nienawidźiałem niepráwośći, y brzydźiłem się: á zakon twóy
umiłowałem.
164. Siedmkroć przez dźień chwałęm tobie dawał , dla sądów spra
wiedliwośći twoiéy.
165. Pokóy wielki tym, którzy za
kon twóy miłuią: á nie máia obra
żenia.
166. Oczekawałem zbawienia
twego Tanie: á mandatym twoie umi
łował.
167. Strzeglá duszá moiá świa
dectw twoich : y miłowała ie bá
rzo.
168. Chowałem mandaty twoie r
y świadectwa twoie: bo wszytkié
drógi moie przed oczymá twémi.
169. Thau. Niechay się przybliży
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Pánie, przed ćię prośba moiá: we
dług słowa twégo day mi zrozumie
nie.
170. Niechay modlitwa moiá wnidźie przed obliczność twoię: wyrwi
mię według mowy twoiéy.
171. Będą wydawać wargi moie
chwałę: gdy mie nauczysz sprawie
dliwości twoich.
172. Będźie opowiadał ięzyk móy
wyroki twoie: bo wszytkié manda
ty twoie prawość.
173. Niech będźie ręka twoiá áby
mię zbawiła: bom obrał mandaty
twoie.
174- Pragnąłem zbawienia twégo
Pánie: á zakon twóy iest rozmy sła
nie moie.
17.5 Będźie żyć duszá moiá, y
będźie ćię chwalić: á sądy twé po
magać mi będą.
176. Zbłądźiłem iáko owcá która
zginęła: szukay sługi twégo, bom
nie zapomniał przykazania twego.

PSALM CXIX.

nie człowieka pobożnego, d idko go
towa pomoc iemu od Pdnd , tu nam
Prorok opisuie.
Pieśń stopniów.

1. Podnośiłem oczy moie ná gó
ry : skąd mi prziydźie pomoc.
2. Pomoc moiá od Páná , który
stworzył niebo y źiemię.
3. Niech nie da zachwiać się no
dze twoiéy : y niech się nie zdrzymie, który ćię strzeże.
4 Oto się nie zdrzymie áni za
śnie , który strzeże Izráelá.
5. Pan ćię strzeże , Pan obrona
twoiá po práwéy ręce twoiey.
6. Nie upali ćię słońce we dnie:
áni miesiąc w nocy.
7. Pan ćię strzeże ode wszégo
złego: Pan niech strzeże dusze two
iéy.
8. Pan niech strzeże weszćia twe
go y wyszćia twego , od tąd y áž
ná wieki.

PSALM CXXI.

Okazuie Prorok takie mieszkanie
Prorok upomina nas , abyśmy
miedzy ludźmi kłdmliwemi, d żeby wdzięczni byli dobrodźieystw Pdńs,o Pait wybawić z nich raczył, żą s/<ich, d żebyśmy w zgod ie, w po
da.
koiu , w społeczney , d iednostdyney
miłości brdterskićy żyli, chwaląc ieTieśn stopniów.
dnomyślnie Pdnd Bogd swego.
1. Wołałem do Páná, gdym był
Pieśń stopniów.
utrapiony: y wysłuchał mię.
1. Weseliłem się z tego co mi
2. Pánie wyzwól duszę moię od
ust nieprawych, y od ięzyka zdra {jowiedźiano : póydźiemy do domu
'áňskiégo.
dliwego.
2. Stawały nogi nászé w sieniach
3. Coć może bydź dano, ábo coć
twoich
Jeruzálem.
może bydź przyłożono do ięzyka
3. Jeruzálem któré się buduie iá
zdradliwego ?
4- Strzały mocarzowé ostré , z ko miásto: którego uczestnictwo
społeczne.
węglem pustoszącym.
4- Bo tám wstępowały pokole
5. Ach mnie, że sie mieszkanie
nia , pokolenia Pańskie: świade
moie przedłużyło: mieszkałem z
ctwo Izrael, ku wyznawaniu imie
obywátelmi Cedar:
niu Pańskiemu.
6. Długo przebywała dusza moiá.
5. Bo tám postawione są stolice
7. Z tymi którzy nienawidzą po ná sad : stolice w domu Dawido
koiu, byłem spokoyny: gdym mó wym.
wił z nimi, przeszládowáli mię bez
6. Prośćie co iest ku pokoiowi
przyczyny.
Jeruzálem: á' dostatek tym , którzy
ćię rniłuia.
7. Niechay będźie pokóy w mocy
PSALM CXX.
twoiéy; á dostatek w basztach two
Gdzie ucieczka, d wszystko duja- ich.
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8. Dla bráciéy moiéy y bliźnich
moich : mówiłem pokóy o tobie.
g. Dla domu Váná Bogá nászégo:
szukałem dobrá tobie.
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wiek dufdć ma Panu, d lakowa tego
odpłdtd.

1. Pieśń stopniów.
Którzy ufaią w Pánu, iáko górá
PSALM CXXII.
Syon : nieporuszy się ná wieki ,
który mieszka w Jeruzálem.
Ludzi uciśnionych, d srodze utra2. Góry około niego: á Pan około
pionych od okrutników odpornych, ludu swego , od tąd y aż ná wieki.
«' zprzećiwnych woley Rozey, y przy
5. Bo nie zostáwi Pan łaski grze
kazaniom iego.
szników nád dźiedźictwem spra
wiedliwych : áby spráwiedliwi nie
1. Pieśń stopniu w.
ściągnęli ręki swéy ku niesprawie
Ku tobie podnośiłem oczy mo dliwości.
ie : który mieszkasz w niebieśiech,
4. Czyń dobrze Pánie dobrym , y
2. Oto iáko oczy sług w rękach tym, którzy są práwégo sercá.
5. Ale té, którzy ustępuią zá obpanów swoich :
lako oczy služebnice w rękach wiazkámi, powiedźie Pan z dźiapániéy swoiéy í ták oczy nászé do łaiącymi nieprawość: pokóy nád
Páná Bogá nászégo , iż się smiłuie Izráelem.
nád námi.
PSALM CXXV.
* 3. Smiliíy się nád námi Pánie,
smiłuy się nád námi : bośmyć bá
Upomina ku ćieszeniu samego śie
rzo napełnieni wzgardy.
bie,
gdyl wiemy, ze Pan iest, który
4- Bo iest bárzo napełniona du
nas
z
smutku wywodzi.
sza nászá pośmiewiskiem bogatych,
y wzgarda pysznych.
1. Pieśń stopniów.
PSALM CXXIII.
Gdy Pan náwróéil niewolą Syon,
staliśmy się iáko poćieszeni.
Dziękowanie zd wyswobodzenie z
2. Tedy się nápełniły weselem
ćieszkośći d niebespieczeństwd , y ustá nászé, á ięzyk nász radością.
wszelakiego utrapienia.
Tedy mówić będą między naro
dy: Wielmożne rzeczy uczynił Pan
1. Pieśń stopniów.
z nimi.
2. Iedno że Pan był z námi, niech - 3. Wielmożne rzeczy Pan uczy
teraz powie Izrael : iedno że Pan nił z námi : staliśmy się weseli.
był z námi.
4- Nawróćże Pánie poymánié ná
5. Gdy ná nas ludzie powstali,
szé , iáko strumień ná południe.
snadźby nas byli żywo pożarli.
5. Którzy śieią ze łzami, będą
4- Gdy się gniewała zapalczywość ząć z radośćią.
ich przećiwko nam , snadźby nas
6. Idąc szli y płakali, rožáiéwábylá wodá zatopiła.
iąc naśienia swoie.
5. Strumień przeszła duszá ná
Ale wrácáiac się przyidą z wese
szá, snadźby była przeszła duszá lem , niosąc snopy swoie.
nászá wodę nieprzebytą.
PSALM CXXVI.
6. Błogosławiony Pan, który nas
nie dał w záchwycenié zębórn ich.
Upominanie, aby kdzdy, co iedno
7. Duszá nászá iáko wróbl , wy
rwana iest z śidła łowiących. Sidło dobrego, zęby Panu przyczytał, so
się potargało, á myśmy wybawieni. bie albo nie, albo iedno co złego, bo
8. Wspomožehié nászé w imie bez niego ani się wszczyna, dni ko
niu Pańskim, który stworzył niebo na, dni trwa żadna rzecz.
y ziemię.
1. Pieśń stopniów Salomona.
PSALM CXXIV.
Ieśli Pan niezbuduie domu , pró
Okdzuie Proroky ze każdy czło- żno pracowali, którzy ji budui^.
/
4i
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Ieśli Pan nie będźie strzógł miá
stá, próżno czuie, który go strzeże.
2. Próżno macie przedednięm
wstawać , wstańcie skoro uśiądźjećie , którzy pożywaćie chleba bole
śći.
3. Gdy da miłym swym spánié ,
oto dziedzictwo Pańskie, synowie ,
zapłata , owoc żywota.
4- lako strzały w ręku mocarza ,
ták synowie utrapionych.
5. Błogosławiony człowiek, który
napełnił żądzą swoię z nich: nie
zawstydzi się kiedy będźie mówił,
z nieprzyiaćiółmi swymi w bramie.
PSALM CXXVII.

Boiącym sie Pand Bogd ,
wszem szczęście słuiy

nd

grzesznicy: przedłużali nieprawość
swoię.
.
4. Pan sprawiedliwy ućiął szyię
grzeszników :
5. Niech będą zawstydzeni y ná
zad obróceni wszyscy, którzy Syon
máia w nienawiśći.
6. -Niech będą iáko trawá ná da
chu : która piérwéy uschlá, niżeli
ią wyrwą.
7. Którą nie napełnił ręki swo
iéy, który żnie : áni łona swego ten,
który snopy zbiera.
8. Y nie rzekli, którzy mimo szli:
Błogosławieństwo Pańskie nád wá
mi : błogosławilichmy wam w imię
Pańskie.
.
PSALM CXXIX.

Modlitwa osobliwa kdiącego się d
pokutuiącego
czloiviekd, który prosi,
1. Pieśń stopniów.
dby go Pan wolnym od grzechów
Błogosławieni wszyscy, którzy uczynił.
się boią Páná : którzy chodzą drógámi iego.
1.
Pieśń stopniów.
2. Prace rąk twoich że pożywać
Z
głębokość!
wołałem k tobie
będźiesz: szczęśliwyś iest, y do
Pánie
:
brze się mieć będźiesz.
2. Pánie wysłuchay głos móy.
5. Zoná twoiá iáko winna maćiNiech będą uszy twoie nakłoniocá, płodna w kąćiech domu twego. 11 é , ná głos modlitwy moiéy.
Synowie twoi iáko latorosłki oli
3. Ieśli będźiesz obaczał niepra
wne około stołu twégo.
wość) Pánie: Pánie, któż wydźierży?
4. Oto ták ubłogosławion będźie
4. Abowiém u ćiebie iest ubłaga
człowiek , który się boi Páná.
nie : y dla zakonu twego czekałem
5. Niechżeć błogosławi Pan z Syo- ćię Pánie.
nu : y ogladay dobrá Jeruzálem po
5. Czekała duszá moiá ná słowo
wszytkié dni żywota twego.
iego , nadźieię miała duszá moiá w
6. Y ogląday syny synów twoich, Pánu.
pokóy nád Izraelem.
6. Od stražéy poránnéy, áž do no
cy, niechay nadźieię ma Izrael w
PSALM CXXVIII.
Pánu.
7. Bo u Páná miłosierdzie : y ob
Potuchá ludziom ućiśnionym , iz fite u niego odkupienie.
acz tu bywaią trapieni od okrutni8. A on odkupi Izraela , xe wszy
łiów, iedndk to znać maią, ze idko tkich nieprawości iego.
trawa bez władzy, ći okrutnicy zgi
ną.
PSALM CXXX.

Pieśń stopniów.
Nauka pobożnemu, pokorę zacho
wać
, d tu się Panu przypodobać
Często walczyli ná mię od mło
dości moiéy : niech teraz powie przykładem Dawida.
Izrael:
1. Pieśń stopniów Dawidowa.
2. Często walczyli ná mię od mło
dości moiéy: wszakże mię nie prze
Pánie, nie wyniosło się serce
mogli.
moie: áni się wywyższyły oczy
3. Ná grzbiecie moim budowali moie.
1.
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wieków: tu mieszkać hede,
Anim chodźił w rzeczach wiel wieki
1
•
Ł
CC/
bom ie obrał.
kich , ani w dziwnych nád mię.
15. Wdowę iego hłogosławiąc
2. Ieślim nie pokornie rozumiał,
ubłogosławię : ubogie iego nasycę
alem wywyższał duszę moię.
lako dżiećią'ko ostáwioné u ma chlebem
16. Kaplany iego przyoblokę zba
tki swoiey ; tak odpłata ná duszy
wieniem : á święći iego weselem
moiéy.
5. Niechayże Izrael nadźieię ina weselić się będą.
17. Tám wyniosę róg Dawidowi:
w Pánu : od tąd áž ná wieki.
zgotowałem pochodnią Christusowi
memu.
PSALM CXXXI.
18. Nieprzyiaćioły iego przyoblo
Modlitwa, dby Pan Bóg kośćioł kę wstydem: á nad nim sięroskwiy królestwo Boże w łasce swey zd- tnie poświęcenie moie.
chowdć-raczył, d nd każdy czas mo
żność ią swą go bronił.
PSALM CXXXII.
1. Pieśń stopniów.
Pomni Pánie ná Dawidá, y ná
wszytkę ćichość iego.
2. Lako przysiągł Pánu , ślubo
wał ślub Bogu lákobowému.
3. Ieśli wnidę do przybytku domu
mego , ieśli wstąpię ná łoże posła
nia mego :
4- Ieśli przypuszczę sen ná oczy
moie, y drzymánié ná powieki moie.
5. Y odpoczynek ná skronie mo
iéy : aż naydę mieysce Pánu, przy
bytek Bogu lákob.
6. Otośmy o nim słyszeli w Ephraćie: naleźliśmy ji ná polach le
śnych.
7. Wnidźiemy do przybytku iego:
kłaniać się będziemy ná mieyscu ,
gdzie stały nogi iego.
8. Powstań 1’ánie do odpoczynienia twego , ty y skrzynia poświę
cenia twego.
9. Kapłani twoi niech się oblo
ką w sprawiedliwość: á święci twoi
niechay się weselą
10 Dla Dawida sługi twego, nieodwrácay oblicza Christusá twoiego.
11. Przyśiągł Pan Dawidowi pra
wdę , á nie odmieni iéy : z owocu
żywota twego posadzę ná stolicy
twoiéy.
12. Ieśli synowie twoi strzédz bę
dą testamentu mego, y świadectw
moich tych , których ich nauczę.
Y synowie ich aż ná wieki będą
śiedźieć ná stolicy twoiéy.
13. Abowiém Pan obrał Syon :
obrał ji ná mieszkanie sobie.
>4. To odpoczynienié moie ná

Zaleca nam zgodę d miłość brdterską w kościele świętym.

1. Pieśń stopniów Dawid.
Oto iako dobra , á iáko wdzię
czna rzecz mieszkać bráciéy spo
łem.
2. Iáko oleiek ná głowie , który
spływa ná brodę , brodę Aaronowę.
Który spływa ná kráie odzienia
iego :
3. Iáko rosá Hermon , która zstepuie ná górę Syon : ábowiém tám
przykazał Pan błogosławieństwo, y
żywot aż ná wieki.

PSALM CXXXIII.
Przywodzi Prorok ku chwale Bo~
iéy.
1. Pieśń stopniów.
Otóż teraz błogosławćie Páná,
wszyscy słudzy Pańscy.
Którzy stoićie w domu Pańskim,
W śieniach domu Bogá nászégo.
2. W nocy poduośćie ręce wászé
ku świątnicy, á błogosławćie Páná.
3. Niechay ćię błogosławi Pan z
Syonu , który stworzył niebo y zie
mię.

PSALM CXXXIV.
Także ku chwale Bozéy przywo
dzi tu Prorok , idlo w przeszłym
psalmie, iedno ze tu przyczyn do te
go dokłada.
Alleluia.
1. Chwalćite imię Fańskió ,
chwalcie słudzy Páná.
4i*
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2. Którzy stoićie -w domu Fań
skim , w sieniach domu Bogá ná
szégo.
5. Chwalcie Fana, bo dobry Tan:
spiewayćie imieniowi iego , bo
wdzięczne.
4- Abowiem Jákoba obrał sobie
Pan Izráelá zá ośiadlość swoię.
5. Bonići ia doznał, iż wielki iest
Fan, áBóg nász náde wszerni bogi.
6. Wszytko, co iedno chćiał Fan,
uczynił ná niebie, ná źiemi , ná
morzu, y we wszytkich przepa
ściach.
7. Który wywodzi obłoki z koń
czyn źiemie: łyskawice ná deszcz
uczynił.
8: Który wywodźi wiátry z skar
bów swoich : który pobił pierwo
rodne Aegyptskié od człowieka aż
do bydlęcia.
0. Y posłał znaki y cuda w po
śrzód ćiebie Aegyptćie : ná Tháraoná , y ná wszytkié sługi iego.
10. Który poraźił wiele narodów;
y pozabiiał króle mocné.
11. Sehoná królá Amorreyczyków, y Ogá królá Bázán , y wszy
tkié królestwa Cliánáán.
12. Y dał źiemie ich w dźiedźiclwo , w dźiedźictwo ludowi swe
mu Izrael.
13. Fánie, imię twoie ná wieki:
Pánie , pámíatká twoiá do narodu
y narodu.
14. Bo Pan będźie sądźił lud swóy:
á da sie uprosić sługom swoim.
15. bałwany pogańskie srebro ,
y złoto , robota rąk ludzkich.
16. Ustá máia, á nie będą mówić:
oczy máia , á nie uyźrzą.
17. Uszy máia, á nie usłyszą: bo
niémász tchnienia w uśćiech ich.
18. Niech im podobni będą, któ
rzy ie czynią : y wszyscy, którzy w
nich, ufaią.
19. Domie Izraelski błogosławćie
Pánu : Domie Aaron błogosławćie
Pánu.
20. Domie Lewi błogosławćie Pá
nu : którzy się boićie Páná , bło
gosławćie Patiu.
21. ' Błogosławiony Pan z Syonu ,
który mieszka w Jeruzálem.

zey lud, z iee;o Wielkich dóbrbći,
wszystkiemu ludu dany cli pospolicie,
a osobno wylicza niektóre dobroci
dane ludu żydowskiemu.

Alleluia.

1. Wyznawayćie Pánu, bo dobry:
bo ná wieki miłośierdźie iego.
2. Wyznawayćie Bogu nád bogi:
bo ná wieki miłośierdźie iego.
3. Wyznawayćie Pánu nád pány:
bo ná wieki miłośierdźie iego.
4. Który sam czyni wielkié dzi
wy: bo ná wieki miłosierdzie iego.
5. Który uczynił niebiosá z ro
zumem : bo ná wieki miłośierdźie
iego.
6. Który utwiórdźił źiemie nád
wodámi: bo ná wieki miłosierdzie
iego.
7. Który uczynił światła wielkié:
bo ná wieki miłośierdźie iego.
8. Słońce áby panowało we dnie:
bo ná wieki miłośierdźie iego.
9. Miesiąc y gwiazdy, áby pano
wały nocy: bo ná wieki miłosier
dzie iego.
10. Który pobił Aegypt z ich pie
rworodnymi ; bo na wieki miłośierdźió iego.
11. Który wywiódł Izráelá z pośrzódku ich : bo ná wieki miłośier
dźie iego.
12. Pieką mocną y ramieniem wy
sokim : bo ná wieki miłośierdźie
iego.
13. Który rozdzielił morze cze
rwone ná rozdziały: boná wieki mi
łośierdźie iego.
14- Y przeprowadź!! lud Izrael
ski przez pośrzódek iego ; bo1 ná
wieki miłośierdźie iego.
15. Y zrzućił Pháráoná, y w°ysko
iego w morze czerwone: bo ná
wieki miłośierdźie iego.
16. Który przeprowadźił lud swóy
przez puszczą : bo ná wieki miłośierdźić iego.
17. Który poraźił króle wielkie :
bo ná wieki miłośierdźie iego.
18. Y pobił króle możne : bo ná
Wieki miłośierdźie iego.
19. Sehoná królá Amorrheyczyków: bo ná wieki miłośierdźie iego.
PSALM CXXXV.
20. Y Ogá królá Bázán : bo ná
Tu prorok pobudza ku chwale Bo- wieki miłośierdźie iego.
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PSALM CXXXVII.

21. V dał Ziemie ich w dziedzi
ctwo : bo ná wieki miłosierdzie ie
go.
22. W dziedzictwo Izraelowi słu
dze swemu : bo ná wieki miłosier
dzie iego.
23. Abowiém w uniżeniu nászym pdmiętał ná nás : bo ná wie
ki miłośierdźió iego.
24. Y odkupił nas od nieprzyja
ciół naszych: bo náwieki miłosier
dzie iego.
25. Który dáie pokarm wszelkie
mu ćiału : bo ná wieki miłośierdźie
iego.
26. Wyznawayćie Bogá niebá: bo
ná wieki miłośierdźie iego.
Wyznawayćie Tánu nád pány:
ho ná wieki iest miłośierdźie iego.

rSALM CXXXVI.
Płacz a lament ludzi cnotliwych
nd okrutniki, którzy lud Boży ćiązą
d nędzą.

1’salm Dawidowi, Jeremiasza.
Nad rzekami Babilońskiey źie
mie , tźmeśmy śiedźieli y płakali:
gdyśmy wspominali ná Syon.
2. Ná wiérzbácli w pośrzód iéy,
powieszaliśmy muzyckie naczynia
nászé.
5. Bo nas tám pytali, którzy nas
w niewolą zágnáli, o słowach pie
śni.
A, którzy nas zawiedli: śpiewayćie nam pieśń z pieśni Syonskich.
4. lakóź mamy śpićwać pieśń
Pańską w cudzéy źiemi?
5. Ieśli ćię zápomnie Jeruzalem,
niech zapomniana będźie práwicá
moiá.
6. Niechay przyschnie ięzyk móy
do podniebienia mego, ieślibym ná
ćię nie pomniał:
leślibym nie pokładał Jeruzalem,
tiá początku wesela mego.
7. Pomni Pánie ná syny Edom,
W dźień Jeruzalem:
Którzy mówią: spustośćie, spuStośćie aż do gruntu w nim.
8. Córko Babilońska nędznico:
błogosławiony, który tobie odda na
grodę twoię, którąś nam zádžiálálá.
g. Błogosławiony, który pochwy
ci, y roztrąći dźieći twć o opokę.
1.

J£a

to wyswobodzenie, które nam
Pan Bóg Oćiec przez Christa ra
czył uczynić , Prorok przywodzi,
nas, b)śrny Panu chwałę dawali.

1. Samému Dawidowi.
Będeć Pánie wyznawał ze wszy
tkiégo sercá mego : żeś wysłuchał
słów ust moich. Przed oblicznośćią
Anyółów bedęć śpiewał:
2. Będę się kłaniał ku kośćiołowi
twemu świętemu , y będę wyzna
wał imieniowi twoiemu. Dla miło
śierdźia twego y dla práwdy twoiéy:
boś uwielbił náde wszytko święte
imię twoie.
.
3. W którykolwiek dźień wzywáó ćię będę, wysłychay mię: ro
zmnożysz moc w duszy moiéy.
4- Niech ći wyznawáia Pánie
wszyscy królowie źiemscy: bo sły
szeli wszytkié słowa ust twoich.
5. Y niech śpićwaią ná drógách
Tańskich : iż wielka iest chwała
Pańska.
6. Abowiém wysoki Pan, á ná
niskie pátrzy: á wysokie z daleká
poznawa.
7. leślibym chodźił w pośrzodku
utrapienia, ożywisz mię: á ná
gniew nieprzyiaćiół moich wy Cią
gnąłeś rękę twoię : y zbawiła mię
práwicá twoiá.
8. Pan odda zá mię: Tanie miłośierdźió twoie ná wieki: džiélá
rąk twoich nie wzgardzay.

TSALM CXXXVIII.
Opoioiada Prorok, ze wszystkie
sprdwy człowiecze Panu idwne są,
u nie tdiemne: tudźiesz proroctwo o
mece Pand Christusowéy.

1. Ná koniec, psalm Dawidowi.
Panie doświadczyłeś mię, y doz
nałeś mię:
2. Tyś doznał siedzenia mego , y
wstawania mego.
3. Wyrozumiałeś myśli moie z
daleká : wyszladowałeś szćieżkę
moię y sznur móy.
4- Y przewiedziałeś wszytkić
drógi moie; bo niémász mowy w
języku moim.
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23 Doświadcz mię Boże, á znay
5 Oto Pánie, tyś poznał wszy
tkié rzeczy, napoślednieyszó , y da serce moie: probuy mię , á poznay
wne : tyś mię utworzył, y położyłeś szćieżki moie.
24- A obacz , ieśli drógá niepra
na mnie rękę swoię.
6 Dziwna się stała znaiomość wośći we mnie iest: y prowadź mię
twoiá z strony mnie: zmocnila się, drógą wiekuistą.
y nie będę mógł do niéy.
PSALM CXXXIX.
7 Dokąd póydę od ducha twego?
á kędy ućiekę od oblicza twego?
Modlitwa przećiw złym d okru
8. Ieśli wstąpię do niebá, támeá
ty iest: ieśli zstąpię do piekła, tá- tnym ludziom, aby ie Pan wyplenić
raczył , by tym swobodniey ludzie
meś iest
g. Ieśli wezmę skrzydła moie rá dobrzy Panu Bogu mogli służyć.
no, á będę mieszkał ná końcu mo
1. Ná koniec, psalm Dawidowi.
rza.
2. Wyrwi mię Pánie od człowie
10. Y tám mię doprowadzi ręka
twoiá: y trzymać mię będźie prawi ka złego: od męża złośliwego wy
ca twoiá.,
rwi mię.
11. Y rzekłem : Owa podobno
3. Którzy myślili nieprawość! w
ćieinnośći zakryła mię: y noc oświe sercu: cały dźień stawiali bitwy.
cenie moie, w roskoszách moich.
4. Zaostrzyli ięzyki swé iáko
12. Abowiém ciemność nie zá- wężowe, iad źmiiów pod ich war
ćimia lobie, á nociako dźień będźie gami.
5. Záchoway mię Pánie od ręki
oświecona: iáko ciemność iéy, ták
y światłość iego.
grzészniká: á od ludźi niesprawie
15. Abowiém tyś posiadł nerki dliwych wjrwi mię.
inoie: przyiąłeś mię z żywota ma
Którzy myślili wywróćić kroki
tki moiéy.
moie:
6. Zakryli pyszni sidła ná mię.
14- Wyznawaćći będę , iżeś się
straszliwie uwielbił: dziwne sprá
Y powrozy rozćiągnęli ná śidło :
wy twoie, á duszá moiá zna bárzo. zastawili mi przy szćieżce obrazę.
15. Nie zataiła się żadna kość
7. Rzekłem Pánu , tyś iest Bóg
moiá przed tobą , którąś uczynił w móy: wysłuchay Pánie głos prośby
skrytośći: y istność moiá w nisko- moiéy.
śćiach źiemie.
8. Pánie, Pánie, mocy zbawienia
16. Niedoskonałość moię widźi- mego : zasłoniłeś głowę moię w
ały oczy twoie, y w kśięgach two dźień woyny.
g. Nie poday mię Pánie, nád wo
ich wszytkié będą nápisáné: dni
beda kształtowane, á żaden z nich. lą moię , grzesznikowi : myślili
17 A u mnie w wielkiéy uczći- przećiwko mnie, nie opuszczay mię,
wośći są Boże przyiaćiele twoi : bá by się snadź nie podnieśli.
10 Głowa oblężenia ich, y praca
rzo się zmocniło ich panowanie.
18. Będę ie liczył , y rozmnożą warg ich okryie ie.
11. Będą ná nie padać węgle,
się nád piasek : powstałem, á ieszczem iest z tobą.
wrzućisz ie w ogień : w nędzach
19. Ieśli Boże pobiiesz grzészni- nie wytrwáia.
12. Człowiek ięzyczny nie bedźie
ki mężowie krwawi odstąpcie odeposzczęśćion ná źiemi: człowieka
m nie
20. Bo mówićie w myśli: wez niesprawiedliwego złośći ułowią ná
zatracenie.
mą próżno miástá twoie.
13. Poznałem, że Pan uczyni spra
21. lzalim nie miał w nienawi
śći tych, którzy^ ćię nienawidzą Pá wiedliwość ubogiemu : y pomstę
nie? y nieschnąłem nád nieprzyia nędznemu.
ćioły twymi?
14- Ale sprawiedliwi będą wy
22 Doskonałą nienawiścią nie- znawać imieniowi twému: á pránawidźiałein ich: y stáli mi się wi będą mieszkać z obliczem
twoim.
nieprzyiaćioły.
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3.
Wylewam
przed
oblicznośćią
PSALM CXL.

iego prośbę moię : á utrapienie moie
Prosi od Pand, dby nst. iego od przed nim opowiadam.
omylnych, y złych powieści, iego sd4. Gdy we mnié duch móy usta
mégo od sideł d chytrośći złośników wał , á tyś znał szćićżki moie.
raczył strzedz.
Ná téy drodze, którąm chodził,
zakryli śidło ná mię.
1. Psalm Dawidowi.
5. Oglądałem się ná prawą stro
Panie, wołałem do ćiebie, wysłu- nę: á baczyłem, y niebył, ktoby mię
chay mię: posłuchay głosu mego, poznał.
gdy wołać będę k tobie,
Zginęła mi ućieczka : á nie iest,
2. Niech idźie modlitwa moiá, ktoby się pytał o duszy moiéy.
iáko kadzenie , przed obliczność
6. Wołałem k tobie Pánie, rzétwoię: á podnoszenie rak moich, kłem : Tyś iest nádzieiá moiá, czą
ofiárá wieczorna.
stka moiá w źiemi żywiących.
5. Postaw Pánie straż ustom mo
7. Wysłuchay prośbę moię: bomim: ádrzwi osadzone wárgóm moim. ći uniżony bárzo
4_ Nie náchylay sercá inego ku
Wybaw mię od przeszládowców
słowóm złośliwym, ku wymawia moich: boć się zmocnili nademną.
niu wymówek w grzechach.
8. Wywiedź z ćiemnice duszę
Z ludźmi broiacymi nieprawość: moie , ku wyznawaniu imieniowi
á nie będę spólkował z wyborny twemu ; ná mię czekaią sprawie
mi ich
dliwi, áž mi nagrodzisz.
5. Będźie mię karał sprawiedli
PSALM CXLII.
wy miłosiernie , y będźie mię stro
fował: lecz oleiek złośnika niechay
Modlitwa człowieka we frasunku,
nie tłuśći głowy moiéy.
d w ućiskdch postawionego , dby z
Bo ieszcze y modlitwá moiá w nich był wybawion.
upodobaniu ich:
1. Psalm Dawidowi, gdy go prze6. Zginęli przy kamieniu sedźioszladował Absalom syn iego.
wie ich.
Usłyszą slowá moie, iż przemo
Pánie , wysłuchay modlitwę mo
gły :
ię : prziymi w uszy prośbę moię ,
7. Iáko skibá roléy wyrwana iest w prawdzie twéy : wysłuchay mię
ná ziemię.
w sprawiedliwośći twoiéy.
Rozsypané są kośći nászé podle
2. A nie wchodź do sądu z sługą
piekła:
twoim : abowiém nie usprawiedli
8. Bo ku tobie Tanie, Pánie oczy wi się przed tobą żaden żywiący.
moie: w tobiem nadźieię miał, nie
3. Abowiém przeszladował nieodéymuy dusze moiéy.
przyiaćiel duszę moię : poniżył ná
g. Strzeż mię od śidła , któré ná źiemi żywot móy,
mię zastawili : y od obrazy tych,
Posadźił mię w ciemnych mieyktórzy broią złośći.
scách , iáko zdawná pomárlé :
10. Wpadną w śiatkę iego zło
4- Y zfrasował się o mię duch móy:
śnicy: osobnom ia aż przeminę.
serce moie we mnie się strwożyło.
5. Pamiętałem ná dni staré , ro
PSALM CXLI.
zmyślałem o wszytkich sprawach
Upomina, abyśmy sie w utrapie twoich , y uczynki rąk twoich ro
niu, y w ućiskdch naszych ku Pdnu zbierałem.
6. Wyciągnąłem ku tobie ręce
ućiekdli, bo on nas gotow ivyswoboswoie
: duszá moiá iáko źiemia bez
dźić.
wody tobie.
1. Wyrozumienia Dawidowi, gdy
7. Wysłuchayże mię prędko Pá
była w iáskini modlitwá.
nie: duch móy ustał.
Nie odwracay oblicza twrégo ode
2. Głosem moim wołałem do Pá
na: głosem moim modliłem się Pá mnie : y będę podobnym zstępuiąnu.
cvm do dołu.
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8. Day mi usłyszeć ráno miło
śierdźie twoie: bom w tobie nadzie
ję miał.
Ukaz mi drógę, która bych miał
chodzić: bom ku tobie podnosił du
szę moię.
9. Wyrwi mię od nieprzyiaćiół
moich Pánie: do ćiebiem się ućiekł.
10. Náucz mię czynić wola twoię:
abowiém tyś iest Bogiem moim.
Duch twóy dobry poprowadżi mię
do źiemie práwéy.
11. Dla imienia twego Tanie, oży
wisz mię w sprawiedliwości twoiéy,
Wywiedźiesz z utrapienia duszę
moię :
12. A z miłośierdźia twégo wytráćisz nieprzyiaćioły moie.
Y zagubisz wszytkić, którzy drę
czą duszę moię : boćiern ia sługa
twóy.

tobie : ná árfie o dźieśiąći stronách
grać tobie będę.
10. Który dáiesz zbáwienié kró
lom : któryś odkupił Dawida sługę
twego :
11. Od miecza złego wyrwi mię.
A wybaw mię z ręki synów ob
cych, których ustá mówiły nikczemność: á práwicá ich, práwicá
nieprawości.
12. Których synowie iáko nowe
szczépki w młodośći swoiey.
Córki ich przystrojone: y zewsząd
ozdobioné ná kształt kośćioła.
13. Spiżarnie ich pełne, iedno po
drugim wydáiacé.
14- Owce ich płodnó , wielkimi
trzódámi wychodzące : y woły ich
tlusté.
Niémász obalenia w płoćiech, áni
przeszćia : áni wołania po ich uli
cach.
PSALM CXLIII.
15. Błogosławionym názwáli lud,
Figura w Dawidzie y w Goliaszu który to ma : błogosławiony lud,
Pdnd Christa z dusznym przeciwni którego Pan Bóg iego.
kiem, którego Christus Pan, idko
PSALM CXLIV.
Dawid Goliaszd, ták zwyćiezyó
miał,
Upomina Prorok, abychmy zwyćie?
1. Psalm Dawidowi, przećiw Go stwd ndd nieprzyjacielem naszym
liatowi.
sobie nie przypisowdli, dte samemu
Błogosławiony Tan Bóg móy, Bogu , tenże iest , co dyabtd mocą
który uczy ręce moie ná bitwę : á swą pochadza, y zwyćieza.
pálce moie ná woynę.
1. Chwała samemu Dawidowi.
2. Miłośierdźie moie y ućieczka
moiá , wspomożyciel móy , y wy
jFleph. Wywyższać ćię będę Bobawiciel móy.
że Królu móy , y będę błogosła
Obrońca móy, ywnimem nadźie wił imię twoie ná wieki, y ná wie
ię miał, który poddawa lud móy ki wieku.
pod mię.
2 Beth. Ná każdy dźień będę ćię
3. Pánie , cóż iest człowiek , żeś błogosławił: y będę chwalił imię
mu się oznaymił? ábo syn czło twé ná wieki, y ná wieki wieku.
wieczy, że go sobie ważysz ?
3. Ghimel, Wielki Pan , y bárzo
4. Człowiek podobny stał się már- chwálebny : á wielkośći iego nie
nośći: dni iego iáko cień przemiiaią. mász końca.
5. Panie, nakłoń niebios twoich,
4. Daleth. Narpd y naród będźie
á zstąp : dotkni gór, á zakurzą się. chwalił uczynki twoie; y moc twoię
6. Żabłyśui błyskawicą, á roz będą oznaymować.
prószysz ie : wypuść strzały twoie ,
5. He. Wielmożność świątobliwo
á zatrwożysz ie.
ści twéy opowiadać będą: adźiwnć
7. Spuść rękę twoię z wysokości: spráwy twé wysławiać będą.
wyrwi mię , á wybaw mię z wód
6. Vau. Y moc strasznych spraw
wielkich , y z ręki synów obcych. twoich ogłaszać będą : á wielkość
8. Których ustá mówiły nikcze- twoię będą opowiadać.
mność: á práwicá ich, práwicá nie7. Zain. Pámiatke obíitéy słodkopiawośći.
śći twoiéy wydawać tędą: á z spra
9. Boże , pieśń nową zaśpiewam wiedliwości twoiéy będą się weselić.
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8. Cheth. Lutośćiwry y miłościwy
Pan: cierpliwy, á wielce miłosierny.
9. 'Teth. Słodki Pan wszytkim: á
litości iego nád wszytkié uczynki
iego.
10. Jod. Niechći Pánie wyznawaią, wszy tkié spráwy twoie: á
Święci twoi niech ćię błogosławią.
11. Kapli. Sławę królestwá twe
go będą opowiadać : á o możnośći
twoiéy mówić będą:
12. Lętmed, Aby oznayinili synóm
człowieczym możność twoię : y
chwałę wielmożnośći królestwa
twego.
15 Ulem. Królestwo tw'e króle
stwo wszytkich wieków : á pano
wanie twoie we wszelkim rodzaiu
y rodzáiu.
Kun. Wierny Pan we wszytkich
słowiech swoich: á święty we
wszech sprawach swoich
14. Samech. Podnośi Pan wszy
tkich , którzy upadáia ; á podnośi
wszytkié powalone.
15. aiin. Oczy wszytkich nadźie
ię máia w tobie Pánie : á ty dáiesz
pokarm ich czásu słusznego.
16. Phe. Otwarzasz ty rękę swoię:
á napełniasz wszelkie zwierze bło
gosławieństwem ?
17. Tsade. Sprawiedliwy Pan we
wszytkich drogách swoich: á świę
ty we wszech sprawach swoich.
18. Koph. Blisko iest Pan wszy
tkim , którzy go wzywáia : wszy
tkim, którzy go wzywáia w pra
wdzie.
19. Resz. Uczyni wolą tych, któ
rzy się go boią : y prośbę ich wy
słucha, y zbawi ie.
20. Szin. Strzeże Pan wszytkich,
którzy go miłuią : á wszytkié grze
sznik! wytraci.
21. Thau. Chwałę Pańską wysła
wiać będą ustá moie : á wszelkie
ćiało niechay błogosławi imię świę
te iegojiá wieki, y ná wieki wieków.

PSALM CXLV.
D ufania w ludźiech nie pokładać
uczy, iedno w samym Pilnie, który
stwarza, żywi, zdchowywa , broni,
wybawia, grzechy odpuszcza, wspo
maga, d nd koniec zbawia kogo ra
czy.
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1. Alleluia , Aggeuszá, y Zacha
riasza.
2. Chwal duszo moia Páná: będę
chwalił Páná zá żywota mego : bę
dę śpiewał Bogu mému póki mię
stawa.
Nie ufayćie w książętach :'
3. W syniéch człowieczych : w
których niémász zbawienia.
4. Wynidźie duch iego , á obróći
się w źiemię swoię : w ten dźień
zginą wszytkié myśli ich.
5. Błogosławiony, którego Bóg Já
kob pomocnikiem : nadźieia iego w
Pánu Bogu iego :
6. Który stworzył niebo y źiemię,
morze y wszytko co w nich iest.
7. Który strzeże prawdy ná wie
ki : czyni sprawiedliwość ukrzy
wdzonym : dáie pokarm łaknącym.
Pan rozwięzuie spętane :
8. Van oświeca ślepe.
Pan wzwodźi upadlé: Pan miłuie
sprawiedliwe.
9. Pan strzeże przychodniów, śierotę, y wdowę wspomoże: á drogi
grzeszników zagubi.
10. Będźie Tan królował ná wie
ki : Bóg twóy Syonie ná pokolenie
y pokolenie.

PSALM CXLVI.
Długiemi stoicy przypomina dobrodźieystwa Boże tuk duchowne, id
ko cielesne , zd które chce, abyśmy
Pdnd Bogd chwaląc, dziękowali mu.

Alleluia.
1. Chwalćie Páná , bo dobry iest
psalm: Bogu nászéinu niech bę
dzie wdzięczna, y ozdobna chwała.
2. Pan buduiący Jeruzálem , roz
prószenia Izráelá zgromadźi.
3. Który uzdrawia skruszone ná
sercu : y zawięzuie ich rány.
4. Który liczy mnostwo gwiazd,
y iin wszytkim imioná dáie.
5. Wielki Pan nász , y wielka
moc iego : á mądrości iego niémász
liczby.
6. Podnośi Pan éi.ché: á grzészniki poniża aż na źiemię.
7. Záczynayciéž Pánu z wyzna
waniem : grayćie Bogu nászému ná
cytrze.
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8. Który okrywa niebo obłokami:
y źiemi deszcz gotuie.
p. Który czyni , że rośćie trawa
po górach, y zioła dla posługi lu
dzki éy.
10. Który dáie bydłu żywność ie
go, y kruczętom wzywaiącym go.
Nie kocha się w sile końskióy :
áni w goleniach męskich ma upo
dobanie
11. Kocha się Tan w tych , któ
rzy się go boią : y w tych, którzy
nadźieię máia w miłosierdziu iego.

PSALM CXLVII.
lednego argumentu ten psalm, z
przeszłym.

2. Chwalćie go wszyscy ányólowie iego: chwalćie go wszytkié
woyská iego.
3. Chwalćie go słońce y miesią
cu : chwalćie go wszytkié gwiazdy
y światłości.
4- Chwalćie go niebiosá nád niebiosy: y wody, któré są ná niebie,
5. Niech imię Pańskie chwalą.
Abowiém on rzókł, y uczynione
są : on roskazał, y stworzoné są.
6. Postanowił ie ná wieki, y ná
wieki wieku: ustawę dał, y nie prze
minie.
7. Chwalćie Páná ná źiemi: sinoŁowię, y wszytkié przepaści.
8. Ogniu, gradźie, śniegu, ledźie , y wietrze gwałtowny ; któré
czynią słowo iego.
p. Góry y wszytkié pagórki: drze
wa owoc dáiacé , y wszytkié cedry.
10. Zwierzęta, y wszytko bydło:
rzeczy płazaiącć, y ptastwo skrzydłaste.
11. Królowie ziemscy, y wszyscy
narodowie: kśiążęta, y wszyscy sędźiowie źiemscy.
12. Młodźieńcy y panienki , sta
rzy y młodźi , niech imię Pańskie
chwalą :
13. Bo wywyższyło się imię iego
samego.
14. Wyznanie iego ná niebie, y ná
źiemi : y wywyższył róg ludu swe
go.
Chwała wszytkim świętym iego:
synóm Izraelskim , ludowi przy
bliżającemu się do niego. Alleluia.

Alleluia.
1. Chwal Jeruzálem Taná: chwal
Sy onie Bogá twego
2. Abowiem umocnił zawory
bram twoich : błogosławił synóm
twym w tobie.
3 Który uczynił granice twoie
pokóy : y nasyca ćię nawy borni eyszyin zbożem.
4. Który puszcza słowo swé ná
źiemie : bárzo prędko bieży mowa
iego.
5. Który dawa ániég iáko weł
nę : á mgłę rozsypuie iáko po
piół.
6. Spuszcza lód swóy iáko bré: kto się ostoi przed źiinnem
iego ?
7. Pośle słowo swoie, á rostopi
ie : wienie wiátr iego , á pocieką
wody.
PSALM CXLIX.
8. Który oznaymuie słowo swé
Jákobowi : sprawiedliwośći, y sady
W tym pieniu Proroli przyicodźi
swoie Izraelowi.
p. Nie uczynił ták żadnemu ná- lud, dby Pand Bogd chwalił z odku
rodowi : y nie obiawił im sądów pienia , d idko sobie lubi w tych.,
którzy dla niego skromno cierpią: d
swoich. Alleluia.
idko świeci będą sądzić z Panem Je
zusem.
PSALM CXLVIII.

Tu Prorok pobudza stworzenie ,
1. Alleluia.
dby Pdnd Bogd chwaliło, i z stworzył
Spiewayćie Pánu pieśń nową:
ie, d rzadnie ustawił: tez człowieka chwała iego w zgromadzeniu świę
ku chwale Bozey przywodzi.
tych.
2. Niech się weseli Izrael w tym,
1. Alleluia.
który go stworzył: á synowie SyońChwalćie Páná ná niebiesiéch: scy niech się raduią w Królu swo
chwalcie go ná wysokośći.
im.
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5. Niechay imię iego chwalą w
PSALM CL.
śpiewaniu społecznym: ná bębnie,

y ná árfie niechay mu graią.

4- Bo się kocha Pan w ludu
Swoim: y podwyższy ćiche ku zba
wieniu.
5. Rozweselą się święci w chwa
le: rozraduią się w łóżnicach swo
ich.
6. Wysławiania Bogá wgárdléch
ich : á miecze z obu stron ostré w
řekách ich.
7. Aby czynili pomstę nád pogá
ny : skaránié miedzy narody
8 Aby powiązali króle ich pęta
mi : á szlachtę ich okowami źelaznémi.
9. Aby uczynili o nich práwo nápisáné : Tać iest chwała wszytkim
świętym iego, Alleluia.
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Chwała Hoża zd to, ze święte swo<ie raczy słuwne czynić.
i. Alleluia.
Chwa.lćie Páná w świętych iego:
chwalcie go ná utwiérdzeniu mocy
iego.
6
2 Chwalcie go w możnościach
iego; chwalcie go według mnóstwa
wielkości iego.
3. Chwalcie go głosem trąby:
cliwalćie go ná árfie, y ná cytrze.
4. Chwalćiego ná bębnie, y na pi
szczałce : chwalcie go ná strunách,
y ná orgániéeh.
3. Chwalcie go ná cymbaléch
głośnych : chwalcie go ná cymba
léch krzykliwych :
6. Wszelki duch niechay Páná
chwali. Alleluia.

KSIĘGI
PRZYPOWIEŚCI.
d
ROZDZIAŁ I.
dzyteh Pdrdboł y słuchania mą
drości , zdłidzuie rozwalać grze
sznym, znimi chodzić: tdlmądrość
Jiu sobie przywodzi, a tym , co nią
gardzą, grozi. Mówi tdh mądrość.
1. Przypowieść Salomona , syná
Dawídnwéso, królá Izraelskiego.
2. Dla náwyknienia mądrość, y
ćwiczenia- dla wyrozumienia słów
rostropnveh •
3. Y dla przyiećia ćwiczenia náuki, sprawiedliwość, y sądu, y pra
wość :
4- Dla podania maluczkim bie
głość, młodemu umiejętność, y ro
zumu.
5 Słucbaiąc madrv, mędrszym
będźie: á rozumny rządy otrzyma.
6 Wyrozumie przypowieść, y
wykład, słowa mądrych v gadki ich.
7. Boiaźń Pánská początek madrośći. Mądrośćią , y nauką głupi
gard za.
8 Słuchay synu móy ćwiczenia
oycá twego, á nie opuszczay zako
nu mátki twoiéy :

9. Aby była przydana łaska gło
wię twoiéy, á łańcuch szyi twoiéy.
10. Synu móy, ieśliby ćię nęćili
grzesznicy, nie przyzwalay im
11 Ieśliby rzekli: Pódź známi,
zásadzmy się ná krew, zákriymv śidlá ná niewinnégo bez przyczyny.
12. Požrzémy go iáko piekło żywégo , á całego iáko zstepuiacégo
w dół.
13. Wszelką maiętność drogą
naydźiemy, napełniemy domy ná
szé korzyśćia.
14- Puść lós z námi, mieszek ie
den niech będźie wszytkich nas.
15. Synu móy, nie chodź z nimi,
powśćiagni nogę twoie od szćieżek ich
16. Abowiém nogi ich bieżą ku
złemu , y kwapią się , áby krew
przelali.
17 Ano próżno zárzucáia śieć
przed oczymá ąkrzydłastych.
18. Oni też przećiw krwi swoiéy
zásadzáia sie, y czynią zdrady prze
ćiw duszam swoim.
19. Ták szćióżki wszelkiego ła
komego dusze ináietnych odeymuią
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20. Mądrość przed domy opowia twoie: nakłoń sercá swego ku po
da, ná ulicach swóy głos wypusz znaniu rostropnośći.
cza.
3. Bo ieśli wzowiesz mądrośći t
21. W głównieyszycli gromadach y nakłonisz serce twé rostropno
woła , we drzwiach bram mieyskięh śći :
4- Ieśli iéy szukać będźiesz iáko
Wydáie słowa swé, mówiąc:
' 22. Dokadže maluczcy będźiećie pieniędzy, á iáko skarbów dokopasz
miłować dźiećiństwo, á głupi rze się iéy:
czy im szkodliwych zadać będą, á
5. Tedy wyrozumiesz boiaźń Pań
nierostropni nienawidźieć umieię- ską y umieiętność Boža naydźiesz :
tnośći ?
6. Bo Pan dawa mądrość : á z
20. Nawróććie się ná karanie mo ust iego rostropność y umieiętność.
ie; oto wyniosę wam duchá mego,
7. Strzódz będźie prawych zba
y ukazę wam słowa moie.
wienia , y obroni chodzących w
24. izem wołała, á niechćieliśćie: prostośći ,
wyćiągałam rękę moię , á nie był,
8. Záchowpiac széiéžki spráwiektoby poyźrzał.
dliwośći, y dróg świętych przestrze25. Wzgardziliście wszelką radft gaiąc.
moią, á láiánia moich zániedbáli9. Tedy wyrozumiesz sprawie
śćie.
dliwość, y sąd, y prawość, y wszel
26. Ia sie též śmiać bede w wá- ką szćiózkę dobrą.
szyin zatraceniu, y urągać będę, gdy
10. Ieśli wnidźie mądrość do ser
to ná was prziydźie , czegośćie sie cá twego , á umieiętność spodoba
się duszy twoiéy :
bali.
11. Rádá strzédz ćię będźie , á
27. Gdy przypádnie nagłe nieszczęśćió , y zginienié iáko burza rostropność zachowa ćię,
przypádnie: kiedy prziydźie ná was
12. Abyś był wyrwan z drogi
utrapienie, y ućisk:
złćy, y od człowieka, który mówi
28. Tedy mię wzywać będą, á przewrotność <
13. Którzy opuszczaią drogę pro
nie wysłucham: ráno wstaną, á nie
stą , á chodzą drogami ćiemnćmi:
naydą mię :
29. Dla tego, že mieli w nienawi
14. Którzy się weselą źle uczy
śći karność, á hoiaźni Pańskiéy nie niwszy, á ráduia się w rzeczach
nagorszych :
przyięli:
30. Ani przestawali naradźie mo
15. Których drogi przewrotné
iéy, y uwłóczyli wszelkiemu kara są, y postępki ich bezedné.
niu memu.
16. Abyś był wyrwrány od cu31. A ták będą ieść owoce drogi dzéy niewiasty, y od obcéy, która
swoiéy, y násyca się rádámi swé gładźi mowy swoie,
17. Y opuszcza wodzá młodośći
mi.
32. Odwrócenie maluczkich zá- swoiéy, y zapomniała przymierza
morduie ie : á szczęśćió głupców Bogá swego.
18. Abowiém dóm iéy nachylił
zátráci ie.
33. Ale kto mię usłucha, bez bo- się do śmierći , y szciéžki iéy do
iaźni będźie odpoczywał, y zážyie piekła.
19. Wszyscy, którzy wrchodzą do
obfitości odiąwszy boiaźń złego.
niéy, niewrócą się, y niechwycą się
szćićżki^ żywota.
ROZDZIAŁ II.
20. Abyś chodźił drogą dobrą,
Co za użytek mądrości, idko do~ y strzegł sprawiedliwych szćiehréíto wiele przynosi, złego odwodzi, żek.
gdyż, z nią dary fíoskié przychodzą ,
21. Bo którzy są prawi, będą mie
bez niey obfedliwośći nadchodzą.
szkać ná źiemi, á prości trwać bę
1. Synu móy, ieśli prziymiesz dą ná niéy.
22. Ale niezbožni będą z źiemie
mowy moie , á przykazania moie
skryiesz przy sobie,
wytraceni: á którzy czynią niespra
2. Aby słuchało mądrośći ucho wiedliwie, będą z niéy zniesieni.

KSIĘGI
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III.

Mądrość przedłuża zywold, pra
wdy, y miłośierdźia nieopuszczdć ,
dufdć Panu Hogil y bać sie go , y
cześć wyrządzać, kuranta skromnie
prziymowdć : co mądrości ndśladuią
szczęści sie im , prze przyiaćield
uczynić , nie szkodzić go , dni się
z nim spierać, złych nienuśiddowdć,
złych zatrata, dobrych błogosławie
nie, tu się zdmykaią.
1. Synu móy, nie zápominay za
konu mego , á przykazań moich
niech strzeże serce twoie.
2. Przedłużenia bowiem dni, y lat
żywota, y pokoiu przydadzą to*
bie.
3. Miłośierdźie y prawda , niech
ćię nie opuszczała: obwiń ie około
szyie twoiéy, y nápisz ná tablicach
sercá twégo.
4- A naydźiesz łaskę, y rozum do
bry u Bogá, y u ludzi.
5. Miéy ufność w Pánu ze wszyt
kiégo sercá swego, á nię polégay ná
rostropnośći twoiéy.
6. Ná wszytkich drogách twoich
myśl o nim, á on wyprostuie szćieżki Lwoie.
7. Nię baclź sam u śiebie mą
drym : bóy się Bogá, á odstąp od
złego:
8. Zdrowie bowiem będźie żywo
towi twemu, á odwilżenie kośćióm
twoim.
9. Czći Páná z maiętnośći two
iéy, á z piérwiastek wszelkiego
zboża twego daway mu :
10. A napełnią się gumna twoie
obiitośćią, y prásy twé winem opły
wać będą.
11. Karania Tańskiego synu móy
nie odrzucay: áni ustaway, gdy od
niego karan bywasz.
12. Bo kogo Pan miłuie, karze:
á iáko oćiec w synie kocha się.
13. Błogosławiony człowiek, któ
ry nalazł mądrość, y który oblituie
w rostropnośći:
14- Lepszé iest nábyéié iéy niżli
kupiectwo srébrá y złota pierwsze
go, y naczystszégo owoc iéy.
15. Droższa iest nád wszytkié
bogactwa : á wszytkié rzeczy, któ
ré bywaią pożądane , nieinogą iéy
bydź przyrównane.
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16. Przedluženié dni ná prawicy
iéy, á ná lewicy iéy bogáctwá, y
sława.
17. Drógi iéy drógi piekné , y
wszytkié szćieżki iéy spokoyné.
18. Drzewem żywot iest tym, któ
rzyby się iéy chwyćili: y błogosłówiony, który ią otrzyma.
19. Pan mądrością ugruntował
źićmię, rostropnośćią niebiosá utwierdźił.
20. Mądrością iego wyniknęły
głębokości, y obłoki záiadáia się w
rosę.
21. Synu móy, niech té rzeczy
nieschodzą z oczu twoich : strzeż
zakonu y rády:
22. Y będźie żywotem duszy two
iéy, y łaską szyi twoiéy.
231 Tedy póydźiesz śmiele drógą
twoią , y nogá twoiá nie potknie
się:
24- Ieśli zaśniesz | nie zlękniesz
sie: będźiesz odpoczywał, y będźie
wdźięczny sen twóy :
25. Nie ulękniesz się strachu na
głego, áni przypadających ná ćię
mocy niezbożników.
26. Tan bowiem będźie przy bo
ku twoim , y będźie strzegł nogi
twoiéy, áby ćię nie poymano.
27. Nie broń dobrze czynić temu,
który może : ieśli możesz , y sam
dobrze czyń.
28. Nie mów przyiaćielowi twe
mu: Idź, á wróć się: iutroć dam:
gdy możesz záraz dać.
29. Nie myśl przyiaćielowi twe
mu złego , gdy on w tobie dufność
ma.
30. Nie wadź się z człowiekiem
bez przyczyny, gdy on tobie nić
złego nie uczynił.
31. Nie zayrzy człowiekowi niesprawiedliwemu , áni nászláduy
dróg iego :
32. Bo obrzydłośćią Tánu iest
káždy naámiéwcá , á z prostymi
rozmowa iego.
33. Ubóstwo od Páná w domu
niezbožnégo: lecz mieszkania spra
wiedliwych będą błogosławione.
34. On się naśmieie z naśmiewców, á ćichym da łaskę
35. Sławę mądrzy ośięgną : głu
pich wywyższenie zelżywość.

654

KSIĘGI PRZYPOWIEŚCI.
ROZDZIAŁ IV.
iáko iásna światłość wschodzi, y ro

Przykładem swym Salomon przy
wodzi ku pytaniu y nabywaniu mą
drości, y okdzuie użytek iey, odwo
dzi od zlé^o, rddźi strzedz serca,
ust, oczy, y chodu.
1. Słuchayćie synowie nauki oycowskiéy, á pilnuyćie, abyśćie umi
eli rostropność.
2. Dar dobry dam wam, nie opu
szczajcie zakonu mego.
3 Bo y ia byłem synem u oycá
mego , młodźiuchnym , y jedyna
czkiem przed matką moią:
4.5' nauczał mię, y mówił: Niech
przyimie słowa moie serce twoie :
strzeż przykazań moich, á będźiesz
żył.
5. Ośiagni mądrość, ośiągni ro
stropność: nie zápominay, áni się
odchylay od słów ust moich
6. Nie opuszczay iéy, á będźie ćię
strzegła: miłuyią, á záchowa ćię.
7 Początek mądrośći , ośiagni
mądrość, á we wszelkiéy ośiadłośći twoiéy nábyway rostropncśći.
8. Uchwyć się iéy, y wywyższy
ćię : będźiesz wsławion od niéy,
gdy ią obłapisz.
g. Da ná głowę twoię pomnoże
nie łaski, y koroną ozdobną nákryie
ćię.
10. Słuchay synu móy, á prziymi słowa moie, abyć się rozmno
żyły látá żywota.
11. Drogę mądrośći ukażę tobie,
poprowadzę ćię szóiézkámi práwośći.
12 Którémi gdy póydźiesz , nie
będą śćiśnionć króki twoie, á bie
żąc nie będźiesz miał obrazy.
13. Trzymay się nauki, nie puszczay się iéy: strzeż iéy, bo oná
iest żywotem twoim.
14- Niekochay się w szćieżkach
niezbožników, áni sobie upodobay
drógi złośników.
15. Ućiekay od niéy, áni chodź
po niéy: odchyl się á opuść ią •
16. Nie spia bowiem, aż co złego
zbroią : y nie mogą spać , áž kogo
podeydą.
17. ledzą chleb niezbożnośći, y
wino nieprawości piią.
18. A szćieżka sprawiedliwych ,

ście aż do doskonałego dniá.
ig. Drógá niezbornych ciemna:
nie wiedzą, gdźie upadną.
20. Synu móy słuchay powieśći
moich, a ná wymowy moie nakłoń
ucha twego :
21. Niech nie odchodzą od oczu
twoich, choway ie w pośrzód sercá
twego.
22. Żywotem bowiem są tym, któ
rzy ie náyduia: á zdrowiem wszel
kiemu ciału.
23 Wszelaką strażą strzeż serca
twego : bo z niego żywot pochodzi.
24. Oddal od śiebie ustá przewro
tne , á wargi uwłaczające niechay
będą daleko od ćiebie.
25. Oczy twoie niechay prosto
átrza, á powieki twe niech uprzézaią kroki twoie.
26. L’rostuy szćieżki nogom two
im , á wszytkié drogi twoie będą
zmocnioné.
27. Nie ustępuy ná práwo, áni ná
lewo : odwróć nogę twoię od złego.
Bo'drógi, któré są po práwéy stro
nie, zna Pan: á przewrotne są, któ
ré są po lewéy stronie A on pro
ste uczyni biegi twoie, á drógi
twoie w pokoiu poprowadźi.
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ROZDZIAŁ V.
Kaze sie strzedz nieuczćiwey nie
wiasty, ażeby kto pracey swey y lat
marnie nie ustrdwił, własną zonę
kaze miłować, d cudzey sie strzedz.

1. Synu móy, bądź pilen mądro
śći moiéy, á ku rostropnośći moiey
nakłoń uchá twego.
2. Abyś strzégl myśli , á wárgi
twé naukę zachowały. Nie słuchay
chytrośći niewieśćióy.
3. Plastr bowiem miodu ćiekący
wargi nierządnice, á gardło iéy
gładsze niż oliwa :
4. Lecz ostatnie rzeczy iéy go
rzkie iáko piołun, y ostré iáko miecz
o dwu ostrzu.
5. Nogi iéy stępuią do<śmierći, á
kroki iéy przechodzą do piekła.
6. Po szćieżce żywota nie chodzą,
błędne są kroki iéy y niewyszládowáné.
7 Teraz tedy syn u móy słuchay mię,
á nieodstepuy od słów ust moich.
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8. Oddal od niéy drogę twoię, á
nie przybliżay się ku drzwiam do
mu iéy.
9. Abyś nie dał obcym czći two
iéy: á lat twoich okrutnemu.
10. By snąć nie nasycili obcy si
ły twoiéy. á prace twé nie były w
cudzym domu :
11. Y abyś nie wzdychał ná osta
tku , kiedy zniszczysz mięsa twoie,
y ciało twoie, y rzeczesz :
12. Czemużem się ia brzydźił
nauką , á serce moie nie przestało
liá karaniu ?
15. Anim słuchał głosu uczących
mię , á nóuczyćielóm nie nachyli
łem ucha mego ?
14- Bez mała byłem w káždéy
złośći w pośrzodku zgromadzenia,
y zboru.
15. Piy wodę z cisterny twoiéy,
y wody płynące studnice twoiéy.
16. Niech śćićkaią źrzódla twoie
z domu , á ná ulicach wody twé
rozdźielay.
17. Miéy ie sam , á obcy niech
nie będą ucześnikami twémi.
18 Niech będźie zdróy twóy bło
gosławiony, á wesel się z zoną młodośći twoiéy :
19. Łani namilsza, y ielonek nawdźięcznieyszy: pierśi iéy niech ćię
upaiáia ná káždy czás , á w miło
ści iéy kochay się ustawicznie.
20. Czemu się dasz synu móy
zwodzić ohcéy, y odpoczywasz ná
łonie cudzéy ?
21. Fan pátrza ná drógi człowie
cze, y wszytkié króki iego upátruie.
22. Nieprawośći iego poi máia niezhožniká , á powrozami ^grzechów
swych zwńązan bywa.
25. On umrze, przeto że nie miał
ćwiczenia, á w wielkośći głupstwa
swego oszukan będźie.

ROZDZIAŁ VI.
Rękoymi leniwcowi naukę duwa,
opisuie apostatę, śiedm rzeczy, któ
re Pan nienawidzi: napomina ku
zachowaniu zakonu, ażeby niepoządał niewiasty, y owszem strzegł
sie towarzystwa z cudzołożnicą.

1. Synu móy, ieślibyś ręczył zá
przyiacielá twego , uwiąźiłeś u ob
cego rękę twoię,
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2. Uśidliłeś się słowy ust two
ich , y poymaneś własnemi mowa
mi.
5. Uczyńże tedy, co mówię synu
móy, á wyzwól się sam: boś wpadł
w rękę bliźniego twego. Biegay,
śpiesz się , wzbudź przyiaćiela
twego.
4. Nie daway snu oczóni twoim :
y niech nie drzýmią powieki twoie.
5. Wyrwi się iáko sárná z ręki,
y iáko ptak z ręki ptasznika.
6. Idź do mrówki o leniwcze, á
przypátruy się drógam iéy, á ucz się
mądrośći :
7. Która nie máiac wódzá , áni
nauczyciela , áni przełożonego ,
k
8. Gotuie w lećie pokarm sobie,
y zgromadza we żniwa, coby iádła.
9. A dokądże leniwcze spać hędźiesz ? kiedy powstaniesz ze snu
swego ?
10. Mało pospisz , mało podrzymiesz , mało złożysz ręce ku spá-*
niu :
11. Y przyidźie nácie iáko po
dróżny niedostatek, á ubostwo iáko
mąż zbroyny. Lecz ieśli będźiesz
nie leniwym , prziydźie iáko źrzódło żniwo twoie , á niedostatek da
leko ućiecze od ćiebie.
12. Człowiek odstępca , mąż nie
użyteczny, chodźi z przewrotnémi
usty ,
15. Mruga oczymá, poćiera nogą,
palcem mówi ,
14- Złym sercem myśli złość, á
ná każdy czás swary rozśićwa.
15. Temu nagle prziydźie zátrácenjé iego , y zárazem start będźie,
áni będźie więcćy mieć lekarstwa.
16. Sześć rzeczy są, których nienawidźi Fan , á śiódmą brzydźi się
duszá iego :
17. Oczu wyniosłych , ięzyka
kłamliwćgo , ręku przeléwáiacych
krew niewinną,
18. Sercá wymyśláiacégo myśli
złośliwe , nogi prędkich ná bieże
nie ku złćrnu ,
19. Świadka fałszywego , który
mówi kłamstwo, y tego, który śieie
rostérki między bracią.
20. Záchoway synu móy przeka
zania oycá twego , á nie opuszczay
zakonu matki twoiéy.
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21. TTwiažié zawsze u sercá twe
go , y obwiń kolo szyie twoiéy.
22. Gdy będźiesz chodził, niechay
idą z tobą: gdy będźiesz spał, niech
ćię strzegą : á gdy się ocućisz , rozinawiay z nimi.
23. Bo przykazanie pochodnia
iest, á zakon światłość , y drógá do
żywota, kórność ćwiczenia.
. 24. Aby ćię strzegły od złey niewiásty, y od łagodnego języka obcéy.
25. Niechay nie pożąda piękno
ści iéy serce twoie, áni się day poj
mać mruganiu iéy.
26. Céná bowiém nierządnice le
dwie zá ieden chléb stoi: á niewia
sta drogą duszę mężową póymuie.
27. Izali człowiek może skryć
ogień w zanadrzu swoim , áby nie
gorzały szaty iego ?
28. Abo cliodźić po rozpalonym
węglu, áby się nie oparzyły nogi
iego ?
29. Ták ten, który wnidźie do żo
ny bliźniego swego, nie będźie czy
sty, kiedy się iéy dotknie.
5o. Nie wielkać iest winá , kiedy
kto ukradnie : bo krádnie , áby du
szę łaknącą nasycił :
31. Gdy go też zastaną , nagrodzi
śiedmiorako , y wyda wszytkę ma
jętność domu swego.
32. Ale kio cudzołożnik iest,
prze niedostatek sercá straci duszę
swoię.
33. Zelżywość, y sromotę zgroma
dza sobie , á hańba iego nie będźie
zgładzona.
34. Bo zawistna miłość, y zapálczywość mężowa nie przepuśći w
dźień pomsty.
35. Y nie da się użyć niczyiéy
prośbie, y nie prziymie zá odkupie
nie nawięcey darów.

ROZDZIAŁ VII.
Upomina mfodźieńczykd ku mądrośći y chowaniu przykazania , uzeby sie pilnie strzegł łagodności
słów niewiast nieuczćiwych , y mezcltych, co szeroko opisuie.
1. Synu móy, strzeż mów mo
ich, á przykazania moie záchoway
u śiebie.
2. Synu strzeż przykazań moich,

á będźiesz żyw, y zakonu mego,
iáko źrzenice oká twego.
3. Przywiąż ii ná pálcách two
ich , nápisz ii ná tablicach serca
twego.
>. Mwfl
4. Rzecź mądrości: siostrą moią
iesteś: á rostropność názywa.y przy*iaćiołką swoią:
.. i
5. Aby ćię strzegła od obcéy niewiástyr, y od cudzéy, która słowa
swoie lágodnémi czyni.
6. Bom oknem domu swego przez
kralę wyglądał,
7. Y uyźrzałem maluczkie, obaczyłem głupiego młodzieńca ,
8. Który szedł przez ulicę przy
kącie, á wedle díógi domu iéy, poszédlj
9. Z mierzkiem , pod wieczór ,
w ćiemnośći nocnéy, y w Mroku.
10. A oto wyszła przećiw iemu
niewiasta w ubierze wszetecznym,
gotowa ná łowienie dusz,
11. Swiegotliwa y błędna, niespokoyna, y nie mogąc ostać się w
domu swym, ná nogach swoich,
12. To przed domem, to ná uli
cach , to przy kąćiech, zasadzkę
czyniąc.
13. Y uiąwszy młodźieńca pocálowálá, á niewslydliwą twarzą popochlébuie mówiąc:
14. Szlubiłam ofiáry zá zdrowie,
dźiśiam oddała szluby moie ,
15. Przetóżem wyszła przećiw
tobie, pragnąc ćię widźieć, y nálázłam.
16. Usznurowałam powrózkami
łóżko moie, usłałam ie kobiércámi
wzorzystémi z Aegyptu.
17. Potrzęsłam pościel moię mir
rą, y aloesem, y cynamonem.
18. Pódźże upiymy się pierśiami,
y nákochaymy się w pożądanym
obłapianiu, aż do bialégo dniá:
ig. Bo niémász męża w domu
iego, iachał w daleką drógę.
20. Wziął z sobą worek pienię
dzy : w pełnićy księżyca ma się
wrócić do domu swego.
21. Usidliła go rozmaitą mową,
y łagodnośćią ust przyciągnęła go.
22. Wnet poszedł zá nią, iáko
wół gdy go ná rzeź wiodą, y iáko
báran poskákuiacy, á nie wiedząc,
że do powroza głupiego ciągną ,
23. Aż przebiie strzała wątrobę
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iego: iáko gdyby ptak spieszył się
do sidła, á nie wié, že idzie o niebespieczeństwo dusze iego.
24- Teraz tedy synu móy słuchay
mię , á bądź pilen słów ust moich.
25. Niechay sie nie unosi zá drógámi iéy serce twoie, y nie day się
zdradzać széiéžkam iéy.
26. Wielu bowiem zraniwszy po
waliła, y namocniéyszy od niéy są
pozábiiáni.
27. Drógá do piekła dóm iéy,
przechodząca áž do gmachów śmier
ći.

ROZDZIAŁ VIII.
Mądrość rozlicznym sposobem
nam sie zaleca, y użytki które z
niey , także nieużytki które bez niéy
nd nas przypadała , przekłada.

1. Izáli mądrość nie woła, á ro
stropność nie podawa głosu swe
go?
2. Ná wierzchach , y wysokich
górach przy drodze, w pośrzódku
dróg stoiąc,
5. Przy bramach mieyskich, y w
samych drzwiach mówi, rzékac :
4. O ludzie do was wołam , á
głos móy ku synóm człowieczym.
5. Zrozumieyćież malutcy chytrość, á głupcy obaczayćie się.
6. Słuchayćie, bo o wielkich rze
czach mówić będę ,’y otworzą się
ustá moie, aby opowiadały práwośći. '
7. Prawdę rozmyślać będźie gar
dło moie , á wargi moie będą się
brzydźić niezbożnośćią.
8. Sprawiedliwe są wszytkié po
wieści moie, niémász w nich nic
krzywego , áni przewrotnego.
g. Prosté są rozumnym, y pra
we nayduiącym umieiętność.
10. rrziymićie ćwiczenie moie,á
nie pieniądze : umieiętność ráczéy,
niż złoto obićrayćie.
11. Lepsza iest bowiem mądrość
nad wszelakie nadroższe rzeczy : y
wszytko co może bydź pożądane ,
nie może iéy bydź przyrównane.
12. Ia mądrość mieszkam w ra
dzie , á przy myślach ćwiczonych
bywam.
13. Buiaźń Báňská nienawidzi
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złości: pychą y hardośćią, y drogą
złą , y ušty dwuiezycznémi brzy
dzę się.
14- Moiá iest rádá y prawość,
moiá iest rostropność , moie iest
męstwo.
15. Przez mię królowie króluią ,
y práwostawcy stanowią sprawie
dliwość.
16. Przez mię książęta panuią ,
y mocarze skazuią sprawiedliwie.
17. la miłuię tych , którzy mię
miłuią : á którzy ráno czuią do
mnie, naydą mię.
18. Przy mnie sa bogactwa , y
sława, pyszne maiętnośći, y spra
wiedliwość.
ig. Lepszy bowiem iest owoc
móy niż złoto y kamienie drogie :
á urodzáie moie niż srebro wyborné.
20. Ná drogách spráwiedli wośći
chodzę, w pośrzodku szćieżek są
dowych :
21. Abych ubogaćiła té, którzy
mię miłuią, y skarby ich abym na
pełniła.
22. Pan mie pośiągł ná początku
dróg swoich, piérwéy nizli co czy
nił z początku.
23. Od wiekum iest zrządzona, y
zstárodawná piérwéy nizli się źiemiá stała.
24. leszcze nie było przepaści, á
iam iuż poczęta była: áni ieszcze
źrzodła wód były wyniknęły:
26. Ani ieszcze góry ciężką wiejkośćią były stanęły, przed pagórka
mi iam się rodziła.
26. leszcze był źiemie nie uczy
nił, áni rzék , áni zawias okręgu
źiemie.
27. Gdy gotował niebiosa , ła
mem ia była: gdy pewnym porząd
kiem y kołem otaczał przepaści.
28. Gdy niebiosa utwierdzał
wzgórę, y ważył źrzódła wód.
29. Gdy zakładał morzowi gra
nice iego, á ustawę dawał wodom,
áby nie przestępowały granic swo
ich : kiedy zawieszał fundamenty
źiemie.
50. Z nimem bylá wszytko skła
dając : y kochałam się ną każdy
dźień:
51. Igraiąc przed nim ná każdy
czás ,
42
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32. Igráiae ná okręgu źiemie: á
11. Bo przez mię rozmnożą się
kochanie moie bydź z syiimi czło dni twoie , y przyczynią się tobie
wieczymi.
látá żywota.
33. Teraz tedy synowie słuchay
12. Ieśli będźiesz mądrym, sam
ćie mię : Błogosławieni , którzy sobie będźiesz: á będźieszli naśmićstrzegą dróg moich.
wcą, sam złe poniesiesz.
34. Słuchayćie ćwiczenia , á badź13. Niewiasta głupia y wrzaskli
ćie mądrymi : á nie odrzucayćie wa, y pełna ludárstwá, a nic zgo
g°ła nieumieiąca ,
35. Błogosławiony człowiek, któ
14 Siedźi we drzwiach domu
ry mię słucha : y który czuie u swégo ná stolku, ná wyższym miey
drzwi moich ná każdy dźień, y pil- scu w mieście,
nuie u podwoiów drzwi moich.
15. Aby wołała rniiáíacych dro
36. Kto mię naydźie, naydźie ży gą, á idących drogą swoią
wot , y wyczérpnie zbawienie od
16. Kto iest maluczki, niechay
Páná.
zstąpi do mnie. A głupcowi rze
37. Ale kto przećiw mnie zgrze kła:
szy: obraźi duszę swoię. Wszyscy,
17. Wody kradzione słodsze są,
którzy mię nienawidzą , kochaią się á chléb kryiomy smácznieyszy.
w śmierći.
18. A nie wiedźiał, że tám są
ohrzymowie , y w głębokościach
ROZDZIAŁ IX.
piekielnych goście iéy.
Mądrość dom zbudowała, gośći
nap rosiła, odwodzi od dzieciństwa ,
ROZDZIAŁ X.
przedłużenie żywota obiecuie , cu
Mówi w tym rozdziale o synie
dzołożnicę opisuie.
mądrym, y głupim, sprawiedliwym ,
1. Mądrość zbudowała sobie dóm,
y złym , robotnym , y legdwym ,
Wyćiosała śiedm filarów.
uprzeymym, y przewrotnym, o mi2. Ofiarowała ofiáry swoie, rołośći, y nienawiści, o dobroci, y złostworzyła wino, y stół swóy wy śći ięzyłid.
stawiła.
3 Posłała dźiewki swé (áby przy
1. Mądry syn rozwesela oyca: á
zwały) ná zamek, y ná mury miey- syn głupi smutkiem iest matce
skié :
swoiey.
4. Ieśli kto iest maluczkim, nie
2. Nic nie pomogą skarby niechay przydźie do mnie.
zbożnośći, lecz sprawiedliwość wy
5. Y głupcóm mówiła: Pódźćie , bawi od śmierći.
pożywayćie chleba mégo, y piyćie
3. Nie udręczy Fan głodem du
wino, którém wam rostworzyła.
sze sprawiedliwego: á zásadki nie6. Opuśććie dźieciństwo , á żyy- zbożnych wywróći.
ćie, y chodźcie drogami rostropno4. Ubóstwo sprawiła ręka leni
śći.
wa : ále ręka mocnych bogactwa
7. Kto uczy naśmiówcę , sam gotuie.
sobie krzywdę czyni : á kto stroKto się wspiera ná kłamstwach,
fuie niezbożnika, zmazę sobie ro- ten paśie wiátry: á tenże též ściga
dźi.
latáiacé ptaki,
8. Nie karz naśmiewce, áby ćię
5. Kto zbiera we żniwa, syn
nie miał w nienawiśći : karz mą
mądry
iest: ále kto spi lećie, syn
drego , á będźie ćię miłował.
g. Day mądremu powód, á przy pohańbienia.
6. Błogosławieństwo Pańskie nád
czyni mu się mądrośći : náuczay
sprawiedliwego , á pokwápi się głową sprawiedliwego: á niepra
wość usta bezbożnych pokrywa.
wźiąć.
7. Pamiątka sprawiedliwego z
10. Początek mądrośći boiaźń
Páňská: á umieiętność świętych ro chwałą, ále imię niezbożnych zgi
nie.
stropność.
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27. Boiaźń Pánská dni przyczy
ni : á látá niezbożnych będą ukró
cone.
28. Oczekawánié sprawiedliwych
wesele : lecz nadźieia niezbożnych
zginie.
29. Moc prostego drógá Pańska:
á strach tym , którzy źle czynią.
5o. Sprawiedliwy ná wieki poruszon nie będźie: á niezbożnicy mie
szkać nie będą ná źiemi.
31. Ustá spráwiedliwégo zrodzą
mądrość: ięzyk przewrotnych zgi
nie.
32. Wárgi spráwiedliwégo upátruią wdźięcznośći: a ustá bezbo
żnych przewrotnosći.
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8. Mądry sercem prziymuie przy
kazania , głupi bywa bit wárgámi.
9. Kto chodzi w prostośći, bespiecznie chodzi: lecz kto wywra
ca drógi swé , wyiáwion będźie.
10. Kto mruga okiem , przynieśie žal : á głupi wargami będźie bit.
11. Zrzódło žywotá, ustá spra
wiedliwego : á ustá niezbożnych
nieprawość pokrywáia.
12. Nienawiść wzbudza swary:
á wszytkié występki, miłość po
krywa.
15. W uśćiech mądrego náyduie
się mądrość, á kiy ná grzbiecie te
go, któremu nie stáie sercá.
14. Mądrzy táia umiejętność: lecz
ustá głupiego są bliskie pohańbie
nia.
-15. MAiętność bogatego, miásto
mocy iego : boiaźń ubogich niedo
statek ich.
16. Robola sprawiedliwego ku ży
wotowi : ále urodzay niezbožnégo
ku grzechowi.
17. Droga do žywotá, strzegacému ćwiczenia : lecz kto opuszcza
karność , błądzi.
18. Wargi kłamliwe táia w sobie
nienawiść: kto mówi potwarz, głu
pi iest.
19. W wielomownośći nie będźie
bez grzechu : lecz kto miárkuie
wárgi swé, bárzo rostropny iest.
20. Srebro wyborne, ięzyk spráwiedliwégo : ále serce niezbożnych
zá nic nie stoi.
21. Wárgi spráwiedliwégo náuczáia wielu : lecz którzy nie umie
jętni są , w niedostatku sercá po
mrą.
22. Błogosławieństwo Pańskie
czyni bogatymi , áni się przyłączy
do nich utrapienié.
23. Głupi iákoby śmiechem czy
ni niecnotę: ále inądrośćią iest mę
żowi baczność.
24. Czego się boi niezbožnik ,
przydźie nań: żądanie ich sprawie
dliwym będźie dano.
25. Iáko chmura przechodząca
przeminie niezbožnik : lecz spra
wiedliwy iáko fundament wieczny.
26. lako ocet zębóm, á dym
oczom , ták leniwy tym, którzy go
posłali.

ROZDZIAŁ

XI.

Opisuie ulytki sprawiedliwośći, y
prawości, tudźiesz y inszych cnót,
d zdś szkody, które przynoszą zło
śći , y marne bogactwa.
1. Waga zdradliwa , brzydliwość
iest u Páná : á gwicht sprawiedli
wy, wola iego.
2. Gdźie będźie pychá , tám be
zie y hańba : á gdźie iest pokora ,
tám ý mądrość.
3. Prostota sprawiedliwych poprowadźi ie: apodeazćie fałszerzów
spustoszy ie.
4. Nie pomogą bogactwa w dźień
pomsty : ále sprawiedliwość wyba
wi od śmierći.
5. Sprawiedliwość prostego náprosluie drogę iego : á niezbožnik
upádnie w swoiéy niezbożnośći.
6. Sprawiedliwość prawych wy
zwoli ie : á niesprawiedliwi w za
gadkach swoich poi mani będą.
7. Gdy umrze człowiek niezbożny, ustanie wszytka nádzieiá : y
oczekawánié frásowliwych zginie.
8. Sprawiedliwy z ucisku wyrwan iest: á miásto niego niezbo
žnik będźie dány.
9. Obłudnik, usty zdradza przy
iaćiela swégo: ále sprawiedliwi
umieiętnośćią będą wybawieni.
10. VV szczęśćiu sprawiedliwych
będźie się radowało miásto: á w
zatraceniu niezbożnych będźie po
chwała.
11. Błogosławieństwem spráwié42*
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5o. Owoc sprawiedliwego drze
dliwych wywyższy się miásto: á
wo żywota : á kto prziymuie dusze,
usty niezbożnych wywróci się.
12. Kto gardzi przyiaćielem swo mądry iest.
31. Ieśliż sprawiedliwy ná źiemi
im, potrzebujący sercá iest: á czło
odnosi: iáko daleko wiecéy niezbowiek rozumny milczy.
13. Kto zdradliwie chodzi, obia- żny y grzeszny ?
wia táiemnice: ále kto wiernego
ROZDZIAŁ XII.
sercá, tái tego, czego mu się przy
jaciel zwierzył.
Zaś lu mówi o miluiącym karność,
14- Gdzie niemász rządźce , lud abo onę nienawidzącym, o bezbożnym,
upádnie: á zdrowie, gdźie wiele rá y sprawiedliwym, o pracowitym, y
dy. .
legdwym, głupim, y mądrym, o po
15. Złym utrapion będźie, który żytku y szkodzie iezykd.
ręczy zá obcego: lecz kto się strze
1. Kto miłuie karność, miłuie
że sideł , bespieczeń będźie.
umieiętność : ále kto nienawidźi
16. Niewiasta wdźięczna dostąpi strofowania , głupi iest.,
sławy : á mocarze będą mieć boga
2. Kto dobry iest, wyczérpnie ła
ctwa.
skę u Páná; ále kto ufa w myślach
17. Dobrze czyni duszy swóy swoich , niezbożnie czyni.
człowiek miłosierny: á który okru
3. Nie zmocni się człowiek z nietnym iest, odrzuca y krewne.
zbożnośći: á korzeń sprawiedliwych
18. Bezbożnik czyni dźieło irjć nie będźie poruszony.
trwálé: á śieiąceinu sprawiedliwość,
4- Niewiasta pilna, iest koroną
záplátá wierna.
mężowi swemu : á zgniłość w ko
ig. Łaskawość gotuie żywot : á ściach iego, która czyni rzeczy go
naśladowanie złych śmierć.
dne sromoty.
20. Brzydliwé Pánu serce prze
5. Myśli sprawiedliwych sądy: á
wrotne: á upodobanie iego w tych, rády niezbożnych zdradliwe.
którzy w prostośći chodzą.
6. Słowa niezbożników czyhaią
21. Ręka w ręce nie uydźie zły ná krewr: ustá sprawiedliwych wy
karania: ále naśienie sprawiedli bawiała ie.
wych zachowa né będźie.
7. Obróć niezbożne, á nie będźie
22. Kolce złote w pysku u świ ich : á dóm sprawiedliwych stać
nie , niewiasta piękna á głupia.
będźie.
23. Żądza sprawiedliwych wszel
8. Z náuki swoiéy mąż będźie
ka dobra iest: oczekawánié niezbo- poznány: ále kto iest nikczemny á
żników zapalczywość.
głupi, wzgardzie podlęże.
24. Iedni udźielaią własnych , á
g. Lepszy iest ubogi máiac swrą
bogatszymi się stawáia , á drudzy potrzebę: 'niżli chlubliwy, który powydzierała nie swoie, á zawsze są trzebuie chleba.
w niedostatku.
10. Zna sprawiedliwy dusze by
25. Dusza, która błogosławi, uty- dła swégo : á wnętrzności niezbo
ie : á kto upaia, y sam też upoion żnych okrutne.
będźie.
11. Kto spráwuie ziemię swoię ,
26. Ktokryie zboże, przeklnie go będźie násycon chlebem : ále kto
pospólstwo: lecz błogosławieństwo się próżnowaniu! bawi, nagłupszy
nád głow'ą przedawaiących.
iest.
27. Dobrze wsláie ráno, który
Kto wesoły iest w zasiadaniu ná
szuka dobrá , ále kto szuka złości, winie, w zamkach swoich zosta
zatłumi go.
wi sromotę.
28. Kto ufa w bogactwach swo
12. Żądza niezbożnika zmocnieich , upádnie : á sprawiedliwi iáko nié niecnotliwych : lecz korzeń
zielony list zakwitną.
sprawiedliwych rość będźie.
29. Kto miesza dóm swóy, odźie13. Dla ust przewrotnych przy
dźiczy wiátry: á kto głupi iest, bę bliża się upad złośliwemu: lecz
dźie służył mądremu.
sprawiedliwy uydźie ućisku.
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Z owocu ust swoich káždy
będźie napełnion dobrami : á we
dług uczynków rak iego będźie mu
oddano.
15. Drógá głupiego prosta w
oczach iego : lecz kto mądry iest,
słucha porady.
16. Głupi natychmiast gniew
swóy pokázuie : lecz kto krzywdę
pokrywa, chytry iest.
17. Który, co wić mówi, świadek
iest sprawiedliwy: ále który kłama,
iest świadek zdradliwy.
18. Iest, który ohiecuie, á iáko
mieczem sumnienia kłóty bywa: á
ięzyk mądrych iest zdrowie.
19. Wargá prawdy trwała będźie
ná wieki , á kto iest áwiádek na
gły, ten stroi ięzyk kłamstwa.
20. Zdrádá w sercu myślących
złości : ále którzy radzą o pokoiu ,
idźie zá nimi weseló.
21. Nie záfrásuie sprawiedliwego,
cokolwiek nań przypádnie : lecz
niezbożnicy będą pełni złego.
22. Brzydkośćia są Tánu wargi
kłamliwe : á którzy się wiernie
obchodzą, podobaią mu się.
23. Człowiek chytry tái umieię
tność : á serce głupich wywoływa
głupstwo.
24. Ręka mocnych panować bę
dźie: á która leniwa iest, pod hoł
dem będźie.
■<
2Ó. Smutek w sercu męża poni
ży go : á powieśćią dobrą uweselon
bywa.
/
26. Kto nieważy szkody dla przyiaćiela, iest sprawiedliwy: lecz dró
gá niezbożnych zdradźi ie.
27. Nie naydźie zysku zdradliwy:
á maiętność człowieka będźie céná
złota.
28. Ná szćićżce sprawiedliwości ,
żywot: á drógá zdrożna wiedzie do
śmierći.
. hh
ROZDZIAŁ

XIII.

Kaze zd słuszną przyczyną ust
sivých każdemu człowiekowi strzedz
pilnie, o bogactwie pisze, nadziei rosprdwia , y o inszych potrzebnych
rzeczach.

1. Syn mądry, nauka oycowská :
á który iest naśmiewca, nie słucha,
kiedy go strofują.
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2. Z owocu ust swoich człowiek
będźie násycon dobrami: ále duszá
przestępców złośliwa.
5. Kto strzeże ust swoich, strze
że dusze swoiey: lecz kto nie roz
myślny iest ku mówieniu , poczuie
szkody. ,
,,
:,
4« Chce y nie chce leniwiec : á
duszá robiących utyie.
ó. Słowem kłamliwym, będźie
się brzydził sprawiedliwy; lecz niezbożnik zawstydza, y záwstydzon
będźie.
6. Sprawiedliwość strzeże drogi
niewinnego: lecz niezbożuęść pod
chodź! grzószniką.
.
7. lest iákoby bogaty , choć nic
nie ma : á iest iákoby ubogi , ch’oć
ma wiele bogactw.
8. Okup dusze męża, bogactwa
iego: lecz ubogi nie odnosi láiánia.
9. Światłość sprawiedliwych uwesela: ále świeca niezbożnych zaga
śnie.
•
1
10. Między pysznymi zawsze, są
swąry, aktorzy wszytko czynią.z
porada, rządzą się mądrością.
11. Maiętność prędko .nabyta
umnięyszy się: á która polekĘp by
wa ręką zgromadzona, rozmnoży
się.
12. Nadźieia , która się odwłóczy,
trapi dusze : drzewo žywdtá požádanió wypełnione. ;i ’’•••>!
15. Kto uwłacza rzeczy iákiéy,
sam się ná przyszły czás obowięzuie : á kto się boi przykazania, w
pokoiu będźie mieszkał.
Dusze zdradliwe błądzą w grze
chach : ále sprawiedliwi są miłośierni , y lituią się.
•
•>
14- Zakon mądrego zdróy żywo
ta: áby odwodźił od upadku śmierći.
15. Nauka dobra da łaskę , -ná dró
dze gardzących przepaść.
16. Chytry czyni wszytko zdra
dą , ále kto głupi iest , pokázuie
głupstwo.
; ; ..»
17. Poseł niezbożnego w pád nie
we złe : ále poseł wáerny zdrowiéí,
18. Nędza y sromotá temu, który
opuszcza ćwiczenie: á kto słucha
karzącego, wsławion hędźie.
19. JŁądza ijeśli’się. spełni, roskoszuie duszę : brzydzą się głupi temi , którzy się" strzegą złego.
20.. Kto .chodzi z mądrym , mą
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drym bedźie: przyiaćiel głupieli,
stanie się podobny.
21 Grzészniki goni nieszczęście:
á sprawiedliwym nagrodzi się do
brem.
22. Dobry zostáwuie dziedzicami
syny, y wnuki, y chowáia ná sprá
wiedliwégo majętność grzesznego.
23. Obfita żywność ná nowinach
oyców : ale innym bywaią zbiera
ne bez rozsądku.
24 Kto folguie rózdze, nienawi
dzi syná swego: lecz kto go miłuie,
ustáwnie ćwiczy.
25. Sprawiedliwy ié, y nasyca du
szę swoię: lecz brzuch niezboż
nych nienasycony.

ROZDZIAŁ XIV.
Mądrość,' albo głupość białeygłowy po czym poznać, o chytrym
■synie zdradliwym, o miłośierdźia y
boidźni Boźey.
1. Mądra niewiasta buduie dóm
swóy : á głupia y zbudowany ręko
ma zepsuie.
2 Chodzący prostą drogą y boją
cy się Bogá wzgárdzon bywa od te
go, który bezecną drogą chodzi.
3. W upćióch głupiego kiy pychy:
lecz wárgi mądrych strzegą ich.
4- Kędy niémász -yvolów, żłób
pyóżny iest, á gdźie wiele zboża ,
tám iest iawna moc wołu.
5. Świadek prawdziwy nie kla
ma: lecz nieprawdę powiada áwiádek zdradliwy.
6. Szuka naśmiewca mądrośći, á
nie náyduie: nauka rostropnych ła
cna.
' ‘
7. Idź przećiw mężowi głupie
mu , á nie zna warg mądrośći.
8. Mądrość chytrego iest rozu
mieć drógę swoię : á nieopatrzność
głupich obłędna.
g. Głupi będźie się śmiał z grze
chu: á między sprawiedliwymi bę
dźie mieszkała láská.
10 Serce, któté zna gorzkośćdu
sze swoiéy, do wesela iego nie przymiésza się obcy.
11. Dóm niezbożnych zgładzon
będźie : lecz przybytki spráwiedliwych zakwitną.
12. lest drógá, która się zda czło

wiekowi sprawiedliwa: ále koniec
iéy prowadzi do śmierći.
13. Smiéch bedźie
zmiészan z zác
łośćią: á koniec wesela smutek pośjada.
14- Drogami swymi násycon bę
dźie głupi: á nad nim bedźie mąż
dobry.
15. Prostak wierzy każdemu sło
wu : chytry rozważa kroki swoie.
Syn zdradliwy nie będźie miał
nic dobrego: ále słudze mądremu
poszczęśćią się sprawy, y wypro
stuje się drógá iego.
16. Mądry boi się , y odstępuie od
złego : głupi przeskakuje , á dufa.,
17. INiećierpliwy czynić będźie
głupstwo : á mąż chytry przemierzły iest.
18. Maluczcy pośiędą głupstwo:
á opatrzni będą czekać umiejętności.
ig. Będą leżeć źli przed dobrymi:
á niezbożnicy u drzwi sprawiedli
wych.
20. Ubogi y bliźniemu swemu
omierzły będźie: ále bogatych iest
przyiaćiół wiele.
21. Kto gardźi bliźnim swoim ,
grzeszy: ále kto ma litość nád ubo
gim , błogosławiony będźie.
Kto wierzy w Páná, miłośierdźie
iniłuie.
22. Błądzą, którzy źle czynią: mi
łosierdzie, y prawda gotuią dobrá.
25. Ze wszelkiéy ‘ roboty będźie
dostatek: ále gdźie słów wiele, tam
często niedostatek.
24- Korona mądrych bogactwa
ich: szaleństwo głupich nierostropność.
1 25. Wybawia duszę świadek prawdźiwy: á zdradliwy kłamstwa
mówi.
26. W boiaźni Tańskiey ufanie
mocy: y synowie iego nadźieię mieć
będą. ‘
27. Boiaźń Pánská zdróy żywota':
áby uszli upadku śmierći.
28. W wielkości ludu godność
królewska : á w trosze ludzi zelżywość kśiążęćia.
2g. Kto iest cierpliwy, wielką się
mądrośćią rządźi : á kto nie cierpli
wy iest, wywyższa swé głupstwo.
30. Żywot ćiała , zdrowie sercá :
spróchnienie kośći , zazdrość.
31. Kto czyni krzywdę ubogie
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mu, urąga stworzycielowi iego: á
czći go, kto ma zmiłowanie nád
ubogim.
32. Dla złości swéy niezhožnik
wygnany będźie: niesprawiedliwy
nadźieię ma przy śmierći swoiéy.
33 W sercu rostropnégo odpo
czywa mądrość : y wszelkie nieuczoné wyćwiczy.
* 54. Sprawiedliwość wywyższa ná
rod: ále grzech czyni ludzie mizer
nymi.
35. Sługa ro5tropny wdźieczny
iest królowi : niepożyteczny gniew
jego odniesie.

ROZDZIAŁ XV.
Odpowiedź miękka, ięzyk mądry y
niepomierny, ojidry y ndukd bezbo
żnych co czynią , o posłuszeństwie ,
o mężu gniewliwym d leniwym, o ła
komstwie, o boidźni Bożey, tu uczy.

I. Odpowiedź łagodna uśmićrza
gniéw: ále mowá przykra pobudza.
2 Ięzyk mądrych zdobi umieię
tność: ustá głupich wywiéráia głup
stwo.
5. Ná każdym mieyscu oczy Tań
skie , wypatrują dobré y złe.
4 Ięzyk łagodny, drzewo żywo
ta : á który nie mierny iest, zetrze
ducha.
5. Głupi śmieie się z strofowania
oycá swego: lecz kto strzeże karno
ści , chytrzy będźie.
W obfitéy sprawiedliwość! moc
iest nawiększa : á myśli niezbożnych będą wykorzenione.
6. Dóm sprawiedliwego moc wiel
ka : a w dochodźićch niezbożnego
zamieszanie.
7. Wargi mądrych siać będą umie
iętność : serce głupich inákszé bę
dźie.
8. Oiiárv niezbożnych obrzydłe
Pánu : modlitwy sprawiedliwych
przyjemne.
9. Obrzydłość iest Pánu drógá
niezbożnego : który idźie zá spra
wiedliwością , iest umiłowany od
niego.
10. Náuká zła opuszczáiacému
drogę żywota : kto nienawidźi kar
ności , umrze
II. Piekło, y zatracenie przed Pá
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nem : iáko daleko wiecey sercá sy
nów człowieczych ?
12. Zaraźliwy nie miłuie tego,
kto go karze: y do mądrych nie
idźie
13. Serce wesołe rozwesela obli
cze ; w frasunku sercá duch upada.
14. Serce mądrego szuka nauki:
á ustá głupich karmią się nieumie
jętnością.
15. Wszytkié dni ubogiego zlé:
myśl bespieczna iáko ustáwiczné
gody.
16. Lepsza iest trocha z boiaznią
Fańską : niż wielkie skarby, á nienásycáiacé.
17. Lepiéy iest bydź proszonym
ná iarzynę z miłośćią : niż na Cielę
tłuste z nienawiścią.
18. Mąż gniewliwy pobudza swary: który Cierpliwy iest, uśmierza
wzbudzone.
19 Drógá leniwych iáko płot Cier
niowy : drógá sprawiedliwych bez
obrazy,
20. Syn mądry uwesela oyca: á
głupi człowiek gardźi matką swoią,
21. Głupstwo wesele głupiemu:
á mąż mądry prostuje kroki swoie,
22 Rozpraszała się myśli, kędy
niemász rády : ále gdźie iest wiele
radzących , utwiérdzáia się.
23. Weseli się człowiek w zda
niu ust swoich: á mowá czásu swe
go rzeczona iest bárzo dobra.
24. Szćieżka żywota nád umie
jętnym : áby się uchronił pieklá
nagłębszego.
25. Dóm pysznych Panwywróći:
á granice wdów potwierdza.
26. Obrzydłość Panu myśli złe: á
czysta mowá napięknieysza po
twierdzona będźie od niego.
27. Miesza dóm swóy, który ła
komstwa nászláduie: á kto niena
widźi darów, będźie żył.
Przez miłośierdźie, y wiarę bywáią oczyśćiane grzechy: á przez boiaźń Pańską wszelki odstępuje od
złego.
28. Serce sprawiedliwego rozmy
śla posłuszeństwo : ustá niezboż
nych opływaią złością
29. Daleko iest Pan od niezboż
nych ; á modlitwy sprawiedliwych
wysłucha.
30. Światłość oczu uwesela du-’
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szę: á dobra sława czyni tlusté
14- Gniew królewski posłowie
kośći.
śmierći : á mąż mądry ubłaga ji.
51. Ucho, które słucha karnośći
15. W wesołości twarzy królewŻywota, w pośrzódku mądrych mie skiéy żywot: á łaska iego iáko
szkać będźie.
deszcz późny.
5'1; Kto odrzuca karność, wzgar
16. IXáhyway mądrośći, bo lepsza
dzą dusze swoie: ále kto prziymuie iest nád złoto : y nábyway rustrokaranie . panem iest sercá.
pnośći , ho droższa iest nád srebro.
55. Boiaźń Pánská ćwiczenie mą
17. Szćieżka sprawiedliwych od
drośći: á sławę uprzedza pokora.
chyla się od złego: stróż dusze swey
strzeże drógi swoiéy.
j
ROZDZIAŁ XVI.
18. Przed zginieniem uprzedza
Ze Pan Bóg sprawnie serce lu pychá : á przed upadkiem duch się
dzkie , widzi y wazy, chwali ubó wynośi.
19. Lepiéy iest korzyć się z ci
stwo , mądrość, pokorę, starość, y
chymi
: niżli dźielić korzyśći z py
ćierpliwość.
sznymi.
i. Człowiecza iest duszę przygo
20. Ćwiczony w słowie naydźie
tować : á Pańska rządzić językiem. dobrá: á który ma nadźieię w Pánu,
- a; Wszystkie drógi człowiecze hłogósławiony iest.
są iáwné przed oczymá iego : Pan
21. Który iest mądrego sercá, bę
iest, który uważa duchy.
dźie nazwany rozumnym : á kto
5. Objaw Pánu uczynki twoie, wdźięczney wymowy, wiecey odá będą wyprostowane myśli twoie. nieśie.
•
(
4- Pan wszytko udźiałał sam dla
22. Zdróy żywota náuká tego ,
śiebie: též y niezbožniká ná zły kto ią ma: á náuká głupich, szaleń
dźień.
stwo.
5. Obrzydły iest Pánu każdy py
2.3. Serce mądrego wyćwiczy usta
szny : by též ręka do ręki bylá, nie iego : á wárgam iego przyda wdźię•uchodźi karania.
cznośći.
Początek drógi dobréy, czynić
24- Plastr miodu słowa ozdobne:
sprawiedliwość: y wdzięeznieysza słodkość duszy, z lrowié kośćióin.
Bogu nizli ofiary ofiarować.
25. lest drógá, która się zda czło
6. Jliłośierdźiem y prawdą niepra wiekowi práw’a : á koniec iéy prowość bywa odkupiona : á w boia wadźi do śmierći.
źni Páóskiéy strzegą sie złógo.
26. Dusza robiącego robi sobie,
7. Gdy się podobáia Pánu drógi bo go przymuszaią ustá iego.
człowiecze: tedy y nieprzyiaćioły
27. Mąż niezbożny wykopuie
iego przywiedźie do pokoiu.
złość : á ná wárgách iego ogień sie
8. Lepsza iest trocha z spráwie- rozpala.
dliwrośćią : nizli wielkie dochody z
28. Człowiek przewrotny wszczy
nieprawością.
na zwády, á świegotliwy rozłącza
9 Serce człowiecze rozrządza kśiążęta.
drógi swoie: ále Pańska iest pro
29. Mąż złośćiwy nući hliźnićgo
stować kroki iego.
swego; y prowadźi go drógą nie
10. Proroctwo w wargach kró dobrą.
lewskich: w sądzie nie błądzą ustá
30. Kto zapatrzywszy się myśli
iego.
przewrotnośći: gryząc wargi swoie
11. Wagá y szalá iest sąd Pański: dokázuie złośći.
á uczynki iego wszytkié gwichty
31. Wieniec godności szedźiwość,
która się nayduie w drogách spráw worku.
12. Obrzydliwi królowi, którzy wiedliwośći.
32. Lepszy iest cierpliwy niżli
źle czynią : bo sprawiedliwością
mąż mocny ; á który pánuie sercu
umacnia się stolica.
swéinu, niż ten co miast dobywa.
15. Upodobanie królewskié war
33. Lósy do łona rzucáia : ále od
gi sprawiedliwe : kto mówi dobrze,
Páná bywáia nástroioné.
będźie umiłowań.
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ROZDZIAŁ XVII.
bogactwa : ponieważ mądrośći ku
lako Pan probuie serc ludzkich,
ie nieprzystoyna rzecz gardzić ubo
gim: co p'rzystoi głupiemu, przyia
ćiel wierny, myśl dobra, duch smu
tny, głupi milczący.
■ ‘
COnj
j
j
2
1. Lepszy iest kęs chleba suchego
z weselem , niżli dóm pełen ofiar
z swa rem.
2. Sługa rostropny będźie pano
wał nad synrni głupimi : á między
braćią będźie dzielił dźiedźictwo.
3. Iáko w ogniu ptobuią srebro ,
á złoto w piecu , ták Pan probuie
sercá.
4- Złośnik posłuszen iest języko
wi złośliwemu : á zdradliwy słu
cha warg kłamliwych.
5. Kto gardźi ubogim lży stwo
rzyciela iego : á kto się ráduie z
upadku drugiego, nie uydźie kara
nia.
6. Wieńcem starych są synowie
synów : á chwała synów, oycowie
ich.
7. Nie przystoią głupićmu słowa
poważne: áni kśiążećiu ustá kła
mliwe.
8. Kamień drogi nawdźiecznieyszy, oczekiwánié czekáiacégo: gdźie
się kolwiek obraca , mądrze rozu
mie.
g. Kto tái grzéch , szuka przyiáźni: kto inákszémi słowy powta
rza , rozłącza złączone.
10. Więpóy waży upominanie u
rostropnćgo , niżli sto plag u głu
piego.
11. Zły człowiek záwsze swraru
szuka: ále anyół okrutny będźie
wysłań przećiw iemu.
12. Lepiéy iest potkać się z niedźwiedźicą , kiedy iéy dźieći we
zmą : niżli z głupim ulaiącym w
głupstwie swoim.
13. Kto oddáie złe zá dobré, nie
wynidźie złe z domu iego.
14- Kto spuszcza wodę , począ
tkiem iest swarów: y niżli odniesie
lekkość, odsłepuie sądu.
15. Kto usprawiedliwia niezbožnégo, y kto potępia spráwiedliwé
go, obádwa są obrzydłymi Tánu.
16. Cóż pomoże głupiemu, że ma

pić nie może.
Kto dóm swóy wysoko podnośi ,
szuka obalenia: á kto się chroni
nauki , we złe wpádnie.
17. Ná każdy czás miłuie, kto iest
przyiaćielem : á brát doznán bywa
w utrapieniu.
I
18. Głupi człowiek kláskáé bę
dźie rękoma , gdy zaręczy zá przyiaćiela swego.
ig. Kto myśli o rqstérkách , mi
łuie swary : á kto podnośi drzwi.,
upadku szuka.
o r
20. Kto iest przewrotnégd Serca,
nie naydźie dobrá: á kto wywraca
ięzyk, we złe wpádnie. 1
‘ m
21. Głupi się urodźił .na sromotę
swoię , ále áni* oćiec głupiego bę
dźie miał pociechy..
22. Serce wesołe czyni wiek kwi
tnący: duch smutny wysusza ko
śći.
25. Dar z zanadrza niezbožnik
hierze , áby wywrócił szćićżki sądowé.
24- Ná twarzy rostropnćgo świćći się mądrość: oczy głupich ná
kończynach źiemie.
' . 5 '» <
25. Syn głupi gniewem oycowi :
á żałośćią matce, która go porodźiła.
26. IX ie dobrze iest uszkodzić sprá
wiedliwégo : áni bić przełożonego,
który dobrze sądźi.
27. Kto miárkuie mowy swé,
iest uczony, y mądry : á drogiégo
ducha mąż ćwiczony.
28. Y głupi ieśli milczy, będźie
mian zá mądrego : á ieśli stuli ustá
swé , zá rostropnćgo.

ROZDZIAŁ XVIII.
O rostdniu się z przyiaćielem, o
n ieuka rd nym,n ieustep oivdć z p ra icdy,
ustd głupiego, sprawiedliwy sie ob
winia, brdt pomagaiący bratu, po
żytek ust, niewiasta zła y dobra ,
mowa bogatego y ubogiego.
1. Trzyczyn szuka, kto się chce
z przyiaćielem rozstać: na każdy
czás urągania godźien będźie.
2. Nie prziymuie głupi słów ro
stropnośći : chybábyá to powiadał,
co ma w sercu swoim.
3. Niezbožnik gdy przydźie w
głębokość grzechów, zá nic sobie
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22. Kto nalazł żonę dobrą, nanie ma : ále zá nim idzie hańba, y
sromotá.
lazł rzecz dobrą; y wyczérpnie po4. V\ oda głęboka słowa z ust mę ćiechę od Páná:
Kto wygania żonę dobrą , wyga
ża : potok wylewający zdróy mą
nia rzecz dobrą : ále kto trzyma
drośći.
5. Mieć wzgląd ná osobę niezbo cudzołożnicę, głupi iest, y niezbornego , nie iest rzecz dobra , abyś żny.
23. Człowiek ubogi z prośbami
ustąpił od prawdy sadu.
6. Wargi głupiego wdawáia się mówi : ále bogáty surowie odpo
w swary : á ustá iego wzbudzają wiada.
rosterki.
24- Mąż przyiaćielski do towa
7. Ustá głupiego zá zginieniém rzystwa , większym przyiaćielem
iego : á wargi iego upadkiem duszy będźie, niżli brát.
iego
ROZDZIAŁ XIX.
8. Słowa dwuiezycznégo iákoby
proste : á one przerażają, aż do sa
O prostocie ubogiego człowieka,
mych wnętrzności żywota.
bogactwu przymnozą przyiaćioł, o
Leniwego poraża boiaźń: á dusze świadku fałesznym, o chwale cier
niewieśćiuchów będą łaknąć.
pliwego ,
gniewie królewskim , o
g. Kto niedbały y leniwy iest w zenie swdrliwey, o dobréy zony darobocie swoiey, bratem iest rozpra wciczu, o wyćwiczeniu syna.
szającego roboty swoie.
10. Wieża nainocnieysza imię
1. Lepszy iest ubogi, który chodzi
Pańskie: do niego bieży sprawie w prostoćie swéy : niżli bogaty
warg przewrotnych y głupi.
dliwy, á będźie wywyższon.
11. Maiętność bogatego miásto
2. Gdźie niémász umiejętności
mocy iego : y iáko mur mocny ob- dusze , niémász dobrá : á kto prę
dkich iest nóg, potknie się.
taczáiacv go.
3. Głupstwo człowiecze wywra
12. Przed upadkiem podnośi się
serce człowiecze : y przed sławą ca drógę iego: á ná Bogá wré ser
cem swym.
bywa unižqné.
15. Kto piérwéy odpowiada ni
4 Bogactwa przyczyniają wiele
żli wysłucha , pokázuie się bydź przyiaćioł : lecz od ubogiego y ći,
któré miał, odstępuią.
głupim, y pohańbienia godnym.
5. Świadek fałeszny nie uydźie
14- Duch męża podpiera mdłość
iego: ále duchá do gniewu łacnego karania : á kto mówi kłamstwa,
nie ućiecze.
kto będźie mógł znosić?
6. Wiele tych, którzy czczą osobę
15. Serce rostropnégo otrzyma
umieiętność: á ucho mądrych szu možnégo , y są przyiaćiołini dary
dáiacégo.
ka wiadomości.
7. Bracia człowieka ubogiégo
16 D ir człowieczy rozprzestrze
nia drogę iego , y czyni mu miey nienawidzą go: á ktemu y przyiaćiele daleko odstąpili od niego.
sce przed kśiążęty.
Kto się tylko ná słowiech sadzi,
17. Sprawiedliwy, napiérwéy sam
ná się załuie: przydźie przyiaćićl nic nie będźie miał:
8. Lecz kto ma rozum , miłuie
iego , y doświadczać go będźie.
18. Lós uśmierza zwady, y mię duszę swoię , á strzegący rostropnośći naydźie dobrá.
dzy możnymi též rozsądek czyni.
g. Świadek fałeszny nie uydźie
ig. Brát, który bywa wspomagań
od brátá, iáko miásto mocné, á sa karánia : á kto mówi kłamstwa ,
dy iáko zawory miast
zginie.
10. Nie przystoi glupiému ro20. Z owocu ust męża napełni
się brzuch iego : á urodzáie warg skosz : áni słudze panować nád
kśiążęty.
iego nasyca go.
11. Náuka męża po ćierpliwośći
21. Sipierć y żywot w ręce ięzyká: którzy ji miłują, będą ieść owo bywa doznána : á cześć iego iest
ce iego.
miiać nieprawość.
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12. Iáko ryk lwi , tak y gniew
królewski : á iáko rosa ná trawie ,
ták též wesoła twarz iego.
13. Żałość oycowá syn głupi: á
dách ustawicznie kápáiacy, swarli-?
wa niewiasta.
14- Dóm y maiętnośći dáné bywaią od rodziców: ále žoná rostropna właśnie od sámégo Páná.
15. Lenistwo przynosi ospałość:
á dusza niedbała będźie łaknęła.
16. Kto strzeże przykazania ,
strzeże dusze swoiéy: lecz kto zániedbawa drógi swéy, umorzón bę
dźie.
17. JXá lichwę dáie Tánu, kto ma
litość nád ubogim : y nagrodę iego
odda mu.
18. Ćwicz syná twégo, nierospáczay: á ku zabićiu iego nieprzykláday dusze twoiéy.
19. Kto nie ćiórpliwy iest, szko
dę popádnie : á gdy wydrze, drugié
przyda.
20. Slucliay porady, á prziymuy
ćwiczenie : abyś był mądrym ná
ostatku twoim.
21. Wiele myśli w sercu męża:
á wola Pánská trwać będźie.
22. Człowiek potrzebny iest mi
łosierny : á lepszy iest ubogi niż
mąż kłamliwy.
23. Boiaźń Pánská do żywota: w
ohfitośći mieszkać będźie bez na
wiedzenia złego.
24. Kryie leniwy rękę swą pod
pachy, áni ią do ust swoich przy
kłada.
2Ó. Gdy zaraźliwego ubiiesz, głu
pi mędrszym będźie : á ieśli ska->
rzesz mądrego , zrozumie karność,
26. Kto frásuie oycá , á wypądza matkę, bezecny iest, y nieszczę
śliwy.
27. Nie przestaway synu słuchać
náuki , á umiéy słowa umiejętno
ści.
28. Świadek nieprawy śmieie się
z sadu : á ustá niezbożnych żrżą
nieprawość
29. Nágotowano pośmiewcóm są
dy, y młoty biiącć ćiałóm głupich.
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snu sie warować , y chleba zdradli
wego , złego zd złe nie oddawać,
oycu nie złorzeczyć, co twierdzi sto
lice Królewską,

1. Rozpustna rzecz wino, y zwádliwé piiaństwo : ktokolwiek się
w nich kocha , nie bedźie mą
drym.
2. Iáko ryk lwi, ták y strach kró
lewski : kto go drażni, grzeszy prze
ćiw duszy swoiéy.
3. Poczćiwość iest człowiekowi,
który się odłącza od zwády: á wszy
scy głupi wdawaią się w swary.
4. Dla źimna leniwiec orać niechćiał: przetóż bedźie żebrał lećie, á
nie dadzą mu.
5. Iáko wodá głęboka,, ták rádá
w sercu męża: ále człowiek mądry
wyczerpnie ią.
6. Wiele ludźi miłośiernymi zo
wią : ále męża wiernego kto naydźie ?
7. Sprawiedliwy, który cbodźi w
prostoćie swoiéy, blogosláwioné po
sobie syny zostawi.
8. Król , który śiedźi ná stolicy
sadowéy, rozprasza wszytko złe
poyźrzeniem swoim.
g. Któż może mówić: czyste iest
serce moie, iestem próżen grzechu?
10. W agá y wagá, miárá y mia
ra? oboie obrzydłe iest u Bogá.
11. Po zabawach iego poznać
dźiććię : ieśli czyste y práwé są
uczynki iego.
12. Ucho slucháiace, á oko wi
dzące, Pan oboie uczynił.
13. Nie kocháy się w spaniu, áby
ćię ubóstwo nieśćisnęło : otwórz
oczy swoie, á náiedz się cblebá.
14- Zlé iest, złe iest, mówi ka
żdy kupuiący: á odszedszy tedy się
będźie chwalił.
15. Iest złoto, y obfitość pereł, y
naczynie drogié ustá uinieiętnośći.
16. Weźmi suknią tego , który
ręczył zá obcégo: á zá obcé weźmi
fánt od niego.
17. Słodki iest człowiekowi chléb
kłamstwa : á potym napełnią sie
piaskiem ustá iego.
ROZDZIAŁ XX.
18. Myśli poradami sie utwier
dza ią: á rządem máia bydź sprawo
JFino , gniew królewski, waga y wane woyny.
miara nieprawa, idkie to są rzeczy,
ig. Z tym , który obiáwia táie-
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7. Drapieztwá niezbożnych zrzu
mníce, á chodzi zdradliwie á roz
wodzi wárgi swé: nie miéy towa ca ie, iż niechćieli czynić sądu.
rzystwa.
8. Przewrotna drógá człowiecza,
20. Kto złorzeczy oycu swemu , daleka iest : ále kto czysty iest,
y matce : pochodnia iego zgaśnie w szczera spráwá iego.
pośrzód ćiemnośći.
9. Lepiéy iest siedzieć w kąćie
21. Dziedzictwo , do którego sie domu: niżli z żoną swarliwą, a w
z przodku kwapią , ná końcu bło domu społecznym.
gosławieństwa mieć nie będźie.
10. Duszá niezbożnógo żąda zlé22. Nie mów: Oddam złość:cze- go : nie zlituie się nád bliźnim
kay ná Páná , á wybawi ćię.
swoim.
23. Brzydliwość iest u Páná wa
11. Skarawszy zárážliwégo mę
ga ,y wagá: szala zdradliwa nie iest drszy będźie prostak: á ieśli ňááládobra.
duie madrégo, prziymie naukę.
24*. Od páná bywaią prostowane
12. Myśli sprawiedliwy o domu
kroki męża-: á któryż z ludzi może niezbożnego, áby odciągnął niezbozrozumieć drogę swoię ?
żnó od złego.
25. Upadek iest człowiekowi po15. Kto zátula uszy swé ná wożrzeć święte : á szlubiwszy odmie łanió ubogiego , będźie y sam wo
nić.
.....
> ■' łał, á nie wysłuchaią go.
26. Król mądry rozpędza niezbo14- Dar potáiemnie dány gasi
żniki: y obráca ná nie koło.
gniewy: á upominek w zánádrzu,
27. Duch człowieczy iest pocho rozgniewanie wielkie.
dnia Pańska , która wypátruie
15. Radość sprawiedliwemu iest
wszytkié skrytośći wnęlrzne.
czynić sąd: á strach dźiałaiącym
28. Miłośierdźie, y prawda strze
gą królá : á łaskawością umacnia nieprawość.
16. Człowiek, który zbłądźi z dró
się stolica iego.
gi nauki , we zborze obrzymów
29. Wesele młodych, moc ich: y mieszkać będźie.
ozdoba starych szedźiwość.
17. Kto się kocha w używaniu,
30. Siność ráuy otrze złości.: y w niedostatku będźie: kto miłuie
rázy we wnętrznościach brzucha.
wino y tłuste kąski , nie zbogaći
się.
ROZDZIAŁ XXI.
18. Niezbożny będźie dan zá sprá
Ze serce królewskie iest w ręce wiedliwégo: á nieprawy zá práwé.
jBozćy, łnilośiernćgo chwali , gani
19. Lepiéy iest mieszkać w źie
drapieżnika , o zenie swarliwey, o mi pustéy, niżli z żoną swarliwą á
pysznym melu.
gniewliwą.
20. Skarb pożądany ,y wonny ole—— 1. Iáko rozdziały wód, ták serce
iek
w mieszkaniu spráwiedliwégo:
królewskie w ręce Pańskióy: kędy
iedno chce, nachyli go.
, á głupi człowiek rozleie go.
21. Kto naśladuię sprawiedliwo
2. W szelka drógá człowiecza zda
mu się bydź prawą: ále Tan uwa ści y miłośierdźia: naydźie żywot,
sprawiedliwość, y chwałę.
ża sercá.
22. Miásto mocnych ubiógł mą
3. Czynić miłośierdźie y sprawie
dliwość więcey się Pánu podoba , dry, y zepsował moc ulania ich.
23. Kto strzeże ust swoich , y
niżli ofiary.
4- Wynoszenie oczu iest rozsze języka swego : strzeże od ucisków
rzenie sercá, świeca nieżboznych dusze swoiéy.
grzech.
24- Hardego y pysznego zowią
5. Myśli dużego , záwsze w do nieuczonyin : który w gniewie py
statku : lecz każdy leniwy záwsze sznie się spráwuie.
iest w niedostatku.
25. Pożądliwośći zábiiáia leni
6. Który zbiera skarby ięzykiem wego: ábowiém niechćiały nic ro
kłamliwym , niczemny y szalony bić ręce iego.
iest, y wpádnie w śidła śmierći.
26. Przez cały dźień pragnie y
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ożąda : á kto sprawiedliwy iest ,
áie bez przestanku.
27. Ofiáry niezbożnych hrzydliwé: iż się oliaruią z grzechu.
28. Świadek kłamliwy zginie :
mąż posłuszny będźie mówił zwy
cięstwo.
29. Człowiek niezbożny niewstydliwie zátwárdza twarz swoię : ále
kto prawy iest , poprawia drogi
swoiey.
5o. Niémász mądrośći, niémász
rostropnośći, niémász rády, prze
ćiw Pánu.
01. Koniá gotuią ná dźień bitwy:
ále Pan dáie wybawienie.

S

ROZDZIAŁ XXII.
O dobrey powieści, o ubogim y
bogatym, o miłosierdziu, y czystoćie,
o strzeżeniu się gniewliwćgo , ze
nieprzystoi stdryeh granic przestepować.

u

1. Lepsze iest imię dobré , niż
wielkie bogactwa: łaska nád srebro
y złoto.
2. Bogaty y ubogi potkali się:
obudwu Pan iest stworzyćielem.
3. Smyślny obaczy złe , y skrył
się : prostak minął, y popadł szkodę.
4. Koniec skromności boiaźń
Tańska, bogactwo y chwała, y ży
wot.
5. Oręża y miecze ná dródze prze
wrotnego : á stróż dusze swéy da
leko odstępuie od nich.
6. Przypowieść iest: Młodzieniec
wedle drogi swéy, choćby się zslárzał, nie odstąpi od niéy.
7. Bogaty ubogim roskázuie, á
kto u kogo pożycza, sługą iest tego,
który mu pożyczył.
x 8. Kto śieie nieprawość, będźie
żął nieszczęście: y laską gniewu
swego zniszczeie.
g. Kto skłonny iest ku miłośierdźiu, błogosławion będźie: bo clilebá swego dał ubogiemu.
Zwycięstwa y czći dostanie , kto
dáry dáie : á duszę odéymuie tych,
co ie biorą.
10.Wypądź naśmiówcę , á winidźie z nim swar: y ustaną práwá,
y potwarzy.
11. Kto miłuie czystość serde
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czną , dla wdźięcznośći ust swoich ,
będźie miał przyjacielem królá.
12. Oczy Pańskie strzegą umieiętnośći : á słowa nieprawego bywaią wywrócone.
13. Mówi leniwiec : Lew iest ná
dworze, w poárzód ulic zabit bę
dę.
14- Ustá cudzéy są dołem głębo
kim : ná kogo się Pan gniewa ,
wpádnie weń.
15. Głupstwo przywiązane iest
do sercá dźiećięcego : ále rózgá ka
rania wypędźi ie.
16. Kto potwarza ubogiego, áby
przysporzył maiętnośći sobie: da
sam bogatszemu, y będźie nędzę
klepał.
17. Nakłoń ucha twego , á słuchay słów mądrych t á serce swoie
przyłóż do náuki moiéy.
18. Ktorać piękna będźie, gdy ią
zachowasz w sercu swroiin , y roz
płynie się po wargach twoich.
ig. Aby było w Pánu ufánié
twoie: y przetóżemći ią dźiś poka
zał.
20. OtoinCi ią troiáko opisał w
myślach, y w nauce :
21. Abymći okazał stałość, y po
wieści prawdźiwe : abyś z nich od
powiadał tym, którzy ćię posłali.
22. Nie czyń bezprawia ubogiému, iż ubogi iest: áni niszcz nę
dznika w bramie:
23. Abowiém Pan bedźie
sadźił
e
'
spráwy iego : y przebiie tych , któ
rzy przebili duszę iego.
24. Nie bądź przyiaćielem czło
wiekowi gniewliwému : áni chodź
z mężem zapalczywym :
25. Byś snadź nie przywykł szćióżkóm iego , á wźiął zgorszenié du
sze twoiéy.
26. Nie byway między témi, któ
rzy rękę daią , y którzy się czynią
rękoyiniami zá długi.
27. Bo ieśli niémász zkąd wróćić,
czemuć nie ma wźiąć przykrycie z
łóżka twego.
28. Nie przestępny granic starych,
któré założyli oycowie twoi.
29. Widźiałeś męża biegłego w
sprawach swoich? przed królmi
stać będźie , á nie będźie przed po
dłymi.
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końcu , á oczekawánié twé nie bę
ROZDZIAŁ XX1I1.

dźie odieté.
19. Słuchay synu móy, á bądź
lako sie kto ma mieć nd godźiech
u kśiąlećid , d człowieka zawisnę- mądry : á prostuy ná dródzé duszę
go stołu sie chronić , gdd tdkiez , y twoię.
20. Nie byway ná bieśiadach piopilstwa, y białogłów.
iániców : áni ná kolácyiách tych,
1. Gdy śiędźiesz, abyś iadł z kśią- którzy mięso ná iedzenié znaszáia:
21. Bo którzy się piiáiistwem ba
żęćiem , pilnie obacz , co położono
przed tobą :
wią, y którzy się składaią , zni2. Y połóż nóż w gardle twoim , szczeią : á w łatach chodźić będźie
ieśliż iednák masz w mocy duszę ospałość.
twoię.
22. Słuchay oycá twego, który ćię
3. Nie pożąday pokarmów tego, w zrodźił: á nie gńrdźi, gdy się zstáktórym iest chléb kłamstwa.
tzeie mátká twoiá.
23. Kupuy prawdę, á nié przeda4. Nie prácuy, abyś się zbogaćił:
ále załóż miarę opatrzności twoiéy. Way mądrośći, y nauki , y umieię
5. Nie podnoś oczu twoich ná bo tnośći.
gactwa , których mieć nie możesz:
24- Pváduie się bárzo oćiec spra
bo uczynią sobie skrzydła iákoby wiedliwego: który zrodźił mądrego,
onłowe , y ulecą do niebá.
weselić się będźie z niego.
25. Niech się weseli oćiec twóy,
6. Nie iaday z człowiekiem zazdrośćiwym , y nie prágni pokar y má tká twoiá : á niech się ráduie,
mów iego :
która ćię urodźiła.
26. Day mi synu móy serce two
7. Bo ná kształt wieszczka, y práktykarzá, domniemawa się czego ie : á oczy twoie niech strzegą dróg
nie wié.
moich.
27. Bo dół głęboki iest nierządni
lédz á piy, rzecze tobie : á myśl
iego nie iest z tobą.
ca : á studnia ciasna , cudza.
8. Pokarmy, któreś iadł, zrzućisz:
28 Czyha ná dródze iáko zhóycá,
y utracisz wdzięczne słowa twoie. á któré uyźrzy nieopatrznie, zábiie.
g. Nie mów w uszach głupich :
29. Komu biádá? czyiemu oycu
bo wzgardzą naukę wymowy two biádá? komu swary ? komu doły ?
komu bez przyczyny rány? komu
iéy.
10. Nietykay granic małych dzia płynienić oczu ?
30. lzali nie tym , którzy zaśiatek : á nie wchodź ná rolą śierot.
11. Bo powinny ich mocny iest: dáia ná winie, á bawią się kubków
á on będźie sądźił przećiw tobie wytrząsaniem ?
31. Nie pátrz ná wino, gdy się ru
sprawy ich.
12. Niech wnidźie do ćwiczenia mieni , gdy się roziaśni w skleniey
serce twoie : á uszy twoie do słów bárwá iego : łagodnie wchodźi.
32. Ale ná końcu ukąśi iáko wąż,
umieiętnośći.
13. Nie odéymuy od dźiććięćia á iáko zmiiá iad rozpuści.
karności : bo ieśli go ubiiesz rózgą ,
33. Oczy twé będą patrzyć ná
cudze : á serce twé będźie mówić
nie umrze.
14- Ty go ubiiesz rózgą: á duszę przewrotności.
iego z piekła wybawisz.
34- Y będźiesz iáko śpiący ná
15. Synu móy, będźieli mądre śrzód morzá , y iáko uśpiony ster
serce twoie , będźieć się z tobą ra nik gdy stér straći :
35. Yrzéczesz: Bili mię, ále mię
dowało serce moie :
16. Y będą się weselić nerki mo nie bolało: ćiągnęli mię, á nie czu
ie , gdy będą dobrze mówić ustá łem : kiedyż ocucę: y zaśię wino
twoie.
naydę ?
17. Niech nie zayźrzy grzesznym
ROZDZIAŁ XXIV.
serce twoie: ále w boiaźni Pań
Złych niendślddowdć , mądrość ,
ski éy trway przez cály dźień :
18 Bo będźiesz miał nadźieię ná myśl głupiego , tych co wiodą nd
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Śmierć wyprawiuć, niepodchadzdć
sprawiedliwe go, obmowcy, sądy spra
wiedliwe , złe za złe nie oddawać,
o polu, człowieka leniwego.
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ćiby zá złe , y odwróćiłby gniéw
swóy od niego.
19. Nie sprzéczay się ze złymi ,
áni zayźrzy niezbożnym:
20. Bo źli nie máia nadźieie ná
potym , á świeca niezbożnych za
gaśnie.
21. Bóy sie Páná synu móy, y
Królá: á z obrnowcámi nie miészay się :
22. Bo natychmiast powstanie
zatracenie ich , á upadek obudwu
kto wić ?
23. Y to též dla mądrych. Mieć
wzgląd ná osobę u sądu nie iest
rzecz dobra.
24. Którzy mówią niezbożnómu: Iesteś sprawiedliwy: będą ie
ludźie przeklinać, y brzydźić się ni
mi będą pokolenia
25. Którzy gokarzą, będą chwa
leni : y przyidźie ná nie błogosła
wieństwo.
26. "Wárgi pocałuie, który odpo
wiada słowa dobré.
27. Gotuy ná dworze dźieło two
ie, y spráwuy pilnie rolą twoię:
abyś potym dóm twóy budował.
28. Nie bądź świadkiem niepo
trzebnie przećiw bliźniemu twemu:
y nie zdradzay nikogo wárgámi twémi.
29. Nie mów: lako mi uczynił,
ták mu uczynię : oddam každému
według uczynku iego.
30. Szedłem przez pole człowie
ka leniwego, y przez winnicę mę
ża głupiego :
31. Ano wszędy zarosło pokrzy
wami, y ćiernie pokryło grunt iego,
y rozwalił się płot kamienny.
52. Co uyźrzawszy, schowałem
do sercá swego, á z przykładu na
uczyłem się rozumu.
53. Málo, rzekę, pospisz, mało
podrzymiesz, trochę ręce złożysz
ku odpoczywaniu:
34. Aż ći prziydźie iáko poseł
ubóstwo , á żebractwo iáko mąż
zbroyny.

1. Nie nászláduy ludzi złych, áni
żąday bydź z nimi:
2. Abowiém serce ich myśli o
drapieztwie , á ustá ich mówią
zdrady.
3. Mądrośćią będźie budowány
dóm: á rostropnośćią umocnion bę
dźie
4- Umieiętnośćią napełniała się
spiżarnie wszelákiéy maiętnośći,
kosztownéy, y pięknóy.
5. Człowiek mądry mocny iest:
á mąż uczony silny, y potężny.
6. Bo sprawą zaczyna się woyná , á będźie zdrowie , kędy wiele
rády iest.
7. Wysoka głupiemu mądrość,
nie otworzy w bramie ust swoich.
8. Kto myśli złe czynić, głupim
nazwan będźie.
9. Myśl głupiego iest grzech: á
brzydliwośćią ludzką obmówcá.
10. Ieśli zwątpisz spracowany w
dźień ucisku, uinnieyszy się siła
twoiá.
11. Wybawiay té, któré ná śmierć
wiodą á któré ćiągną ná stracenie,
wyzwalać nieprzestaway.
12. Ieśli rzeczesz: Niemam zto
siły: który patrzy ná serce, on rozu
mie , á stróża dusze twéy nic nie
omyli: y odda człowiekowi według
uczynków iego.
15. lédz miód synu móy, bo do
bry iest : y plastr nasłodszy gardłu
twoiému.
14. Takżeć umieiętność mądrośći
duszy twoiéy: którą gdy naydźiesz,
będźiesz miał nadźieię ná ostatku ,
á nádzieiá twoiá nie zginie.
15. Nie czyń zdrady, y nie szukay niezbożnośći w domu spráwie
dliwégo, y nie psuy pokoiu iego.
16. Bo śiedinkroć upádnie spra
wiedliwy, y powstanie: lecz nieROZDZIAŁ XXV.
zbożni we złe upádna.
Chwalebna pokora , posłuszeń
17. Gdy upádnie nieprzyiaćiół
twóy, nie wesel się, á z upadku stwo dobre, ćierpiiwość użyteczna,
iego niech sie nie ráduie serce miód idko mamy iaddć, ku nieprzyiaćielowi idko się mieć, (a swdrliwey
twoie:
18- Aby nie uyźrzał Pan, amiał- zenie.
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1. Y té przypowieści Salomono strzałą ostrą człowiek, który mó
we, które wypisali mężowie Eze wi przećiw bliźniemu swemu fał
chiasza królá ludzkiego.
szywe świadectwo.
2. Cześć Boža iest taić słowo, á
ig. Ząb spróchniały y nogá spra
cześć królewska wywiadować się cowana, który ma nadźieię w nie
powieści.
wiernym w dźień ucisku :
3. Niebo wysoko, á źiemia ni
20. Y utrącą płaszcz w dźień
sko: á serce królewskie iest niewy- zimna.
bádáné.
Ocet w saletrze, który śpiewa
4. Odéym zużelicę od srébrá, á pieśni sercu złemu.
wynidźie naczynie czyste.
lako mól odźieniu, á robak drze
5. Odéym* niezbożność od oblicznośći królewskiéy, á umocni się wu, lák smutek męża szkodzi ser
cu.
sprdwiedliwośćią stolica iego.
21. Ieśli łaknie nieprzyjaciel
6. Nie popisuy się zacnośćią
twóy, nakarm go: ieśli pragnie, day
przed królem, á ná mieyscu wiel
mu się wody napić.
możnych nie staway.
22. Bo węgle ogniste zgromadzisz
7. Bo lepiéy, iżći rzeką: wstąp
ná
głowę iego , á Pan ći to nagro
wyžszéy, á niżbyś miał bydź unidzi.
żon przed kśiążęćiem.
25. Wiátr północny rospądza
8. Co widźiały oczy twoie , tego
dészcz
: á oblicze smutné ięzyk
wnet nie powiáday w swarze: byś
uwláczáiacy.
zaś potym poprawić tego niemógł,
24- Lepiéy śiedźieć w kąćie do
gdybyś zelżył przyiaćiela swego.
mu , niżli z żoną swarliwą w do
g. Spráwuy rzecz twą z przyiamu spółecznym.
ćielem twoim: y táiemnice obcemu
2.5. Zimna wodá duszy pragnąnie odkry way :
10. By się snadź nie natrząsał z céy, á poselstwo dobré z źiemie dáćiebie usłyszawszy, y nie przestał lekiéy.
26. Zrzódło nogą zamącone, y
ći ná oczy wyrzucać.
zdróy zápsowány ; sprawiedliwy
Láská á przyiaćielstwo wolnym
czynią , któré sobie clioway, byś przed niezbożnikiem upadający.
27. Iáko temu, który ie wiele
nie był ná pośmiech.
11. Iáblká złote w srebrnych łóż miodu , nie iest zdrowo : ták , kto
kach, kto mówi słowo swego czá się wiele bada o maiestaćie, będźie
zatłumion od chwały.
su.
28. Iáko miásto otworzysté á bez
12. Nausznicá złota, y perła świe
murów:
ták człowiek, który w mo
cąca : który strofuie mądrego , y
wie nie może zawśćiągnąć ducha
ucho posluszné.
13. Lako źimno śnieżne we żni swego.
wa, ták posłaniec wierny temu, któ
ROZDZIAŁ XXVI. '
ry go posłał, duszy iego uspokoienié spráwuie.
Co głupiemu nie służy, d idko mu
14- Obłok, y wiátr, y dészcz zá mamy odpowiadać , poseł głupi >
niémi nie idźie, mąż wychwalają przysłowie głupiego, podszczuwacz,
cy się, á obietnic nie pełniący.
gniewliwy, pyszny, ięzyk zdradliwy.
15. Cierpliwością będźie kśiążę
1. lako śnićg lećie, á dészcz we
ubłagane, á ięzyk mięki złamie za
żniwa
, ták nieprzystoi ^głupiemu
twardzenie.
16. Miódeś znalazł, ićdź ileć po chwała.
2. lako ptak gdźie indźie przelatrzeba: byś snadź obiadszy się go
taiący, y wróbl kędy chce bieżący,
nie zrzućił.
17. Powśćiągni nogę twoię z do ták przeklęctwo bez przyczyny wy
mu bliźniego twego, by kiedy bę mówione ná kogo prziydźie.
3. Bicz ná koniá , á ogłów ná
dąc syt nie miał ćię w nienawi
osła, á kiy ná grzbiet głupiego.
śći.
4. Nie odpowiáday głupiemu we
18. Oszczepem, y mieczem, y
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dług głupstwa iego, abyś nie był
iemu podobny.
5. Odpowiedz głupiemu według
głupstwa iego , áby sie sobie nie
zdał bydź mądrym.
6. Chromy ná nogi y nieprawość
piiący, kto posyła słowa przez po
sła głupiego.
7. Iáko chromy próżno ma cudné
golenie, ták nieprzystoyna iest przy
powieść w uśćióch głupiego.
8. lako kto rzuca kamień ná gro
madę Merkuriuszowę, ták kto wy
rządza poczciwość głupiemu.
g. Iáko gdyby ciernie urosło w
ręce piiánégo, ták przypowieść w
uśćióch głupiego.
10. Sąd czyni koniec spráwóm :
á kto głupiemu roskaże milczenie ,
gniew uśmierza.
11. lako pies, który się zwraca
do zwrócenia swégo, ták głupi, któ
ry powtarza głupstwo swoie.
12. Widziałeś człowieka , który
się sobie zda bydź mądrym , więk
szą nadeń nadźieię będźie miał
głupi
13. Mówi leniwiec : Lew iest ná
dródze y Lwicá ná drógách.
14. lako drzwi obracaią się ná
zawiasach swoich, ták leniwiec ná
łóżku swoim.
15. Kryié leniwiec rękę pod pa
chy swoie, á z pracą ie podnosi do
gęby swoiéy.
16. Leniwiec zda się sobie* mę
drszy, nizli śiedm mężów mądrze
mówiących.
17. lako gdy kto psá ułapi zá
iiszy, ták kto niećierpliwy mimo
idźie, á wdáie się w swary drugiego.
18. lako iest winny ten, który
wypuszcza strzały y włócznie ná
zábicié.
ig. Ták człowiek , który zdradli
wie szkodźi przyiaćielowi swemu :
á gdy go doznaią , mówi: żem żar
tem uczynił.
20. Gdy niestánie drew, zgaśnie
ogień : gdzie niémász podszczuwáczá, ustána zwády.
21. Iáko węgle martwe do rozpa
lonych , y iáko drwá do ogniá , ták
człowiek gniewliwy swary pobu
dza.
22. Słowa , podszczuwáczá iáko
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by prosté , á oné przerażała áž do
wnętrznośći żywota.
23. Iáko gdybyś naczynie glinia
ne srébrem nieczystym chćiał ozdo
bić , ták wárgi nadęte ze złym ser
cem złożone.
24. To mowie swéy bywa poznán
nieprzyiaćiół , kiedy w sercu ro
zmyśla zdrady.
25. Gdy spuśći głos swóy, nie
wierz mu : bo śiedm złości są w
sercu iego.
26. Kto pokrywa nienawiść zdra
dliwie , tego złość będźie odkryta
przed radą.
27. Kto kopa dół, wpádnie weń,
á kto toczy kamień, obróći się nań.
28. Ięzyk kłamliwy nie miłuie
prawdy : á ustá śliskie czynią zatracenié.

ROZDZIAŁ XXVII.
ytbyśmy się nie chlubili, dni cliwaliii , gniew ziy, dle hardnie chwale
bne, dusza łdczna y syta co dźidla,
o ztey niewieście, y o głupi ey.

1. Nie chlub się dniem iutrzeyszym: niewiedząc co przyszły dźień
przynieśie.
2. Niech ćię chwali cudzy, á nie
ustá twoie: obcy, á nie wárgi twoie.
3. Ciężkić iest kamień y ważny
piasek, ále gniew głupiego nád
oboie ćięższy.
4- Gniew nie ma miłośierdźia,
áni nagła zapalczywość , á popędliwość, wzruszonego ducha kto
będźie mógł zstrzymać?
5. Lepszé iest iáwné káránié, niż
miłość táiemna.
6. Lepsze są rány od miłuiącógo,
niż zdradliwe całowania od nienawidzącógo.
7. Dusza nasycona podepce plastr
miodu : á duszá głodna y gorzkie
prziyinie zá słodkie.
8. lako ptak przenosząc sie z
gniazda swégo , ták człowiek, któ
ry opuszcza mieysce swoie.
g. Oléykáini y rozmaitą wonią
uwesela się serce : á dobrémi rada
mi od przyjaciela, dusza się cieszy.
10. Przyiaćiela twego , y przyiaáielá oycá twégo nie opuszczay, á
w dóm brátá twego nie wchodź w
dźień kłopotu twégo.
43
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Lepszy iest sąsiad bliski , niżli
brát daleki.
11. Ucz sie mądrości synu móy,
á uweselay serce moie: abyś mógł
urągającemu odpowiedzieć mowę.
12. Smyśłny uyźrzawszy złe skrył
się: maluczcy miiaiąc podięli szko
dę.
15. Weźmi suknią tego, który rę
czył zá obcego : a zá inné weźmi
fant od niego.
14- Kto błogosławi bliźniemu swe
mu wielkim głosem, ráno wstawszy
bedźie podobny złorzeczącemu.
15. Dach , przed który kápie w
dźień zimny, á niewiasta swarliwa
są podobni sobie:
16. Kto ią trzyma , iákoby kto
wiatr trzymał . y oliwy prawice
swóy wołać bedźie.
17. Żelazo ostzy się żelazem , á
człowiek zaostrza oblicze przyiaćiela swego.
18. Kto strzeże drzewa figowego,
będźie iadl owoc iego , á kto strze
że Táná swego . uczczon będźie.
1 (j. lako w’ wodzie pokazuią sie
twarze pátrzáiacvcli, ták sercá czło
wiecze iáwné są mądrym.
20. Piekło y zatracenie nie byv
waią nigdy napełnione : ták y oczy
człowiecze nienasycone.
21. lako probuią srebro w ogniu,
á złoto w piecu : ták człowiek by
wa próbowany usty chwalącego.
Serce głośnikowe wynáiduie zło
śći : á serce dobré szuka umieiętnośći.
22. Choćbyś stłukł głupiego w
stępie iáko krupy, biiąc zwiórzchu
sta porem : nie będźie odięte od nie
go głupstwo iego.
25 Pilnie poznaway twarz bydła
twoi ego : á miéy stára nić o trzo
dach twoich :
24. Bo nie zawsze będziesz miał
moc: ále korona będźie dána od na
rodu do narodu.
25. Otworzyły się łąki , y ukaza
ły się trawy zielone, y zebrano sia
na z gor.
26. Owce ná száty twoie , á kozłowie ná zapłatę polá.
27. Miéy dosyć ná kozim mléku
ku żywnośći twoiéy, y ná potrzeby
domu twoiego , y ná pożywienie
służebnicom twoim.
c

Sprawiedliwość we wszystkim ma
bydź chowana.
1. Ućieka niezbożny choć go nikt
nie goni: ale sprawiedliwy iáko lew
śmiały, bez boiaźni bedźie.
2. Dla grzechów źiemie wiele
kśiążąt iéy, ádla mądrośći człowie
ka , y wiadomośći tego, co się mó
wi, przedłuży się żywot kśiążęćiu.
3. Człowiek ubogi potwarzáiacy
ubogie, iest podobien dżdżowi gwał
townemu, który głód przynośi.
4- Którzy odsfępuią zakonu ,
chwalą niezbożnego : którzy go
strzegą , zápaláia się przećiw nie
mu.
5. Zli ludźie nie myślą o sądzie:
á którzy szukaią Páná, obáczywa
ią wszytko.
6. Lepszy iest ubogi chodzący w
prostośći swéy: á niżli bogaty w
drogách przewrotu} cli.
7. Kto strzeże zakonu, syn mą
dry iest, ále który karmi obżórce ,
záwstvdza oycá swego.
8. Kto zbiera bogactwa z lichwy
y z plátu : zbiera ie szczodremu ná
ubogie.
g. Kto odwraca uszy swé , áby
nie słuchał zakonu , modlitwa ieg'o
obrzydła będźie.
10. Kto zawodźi sprawiedliwe ná
złą drogę , w upadku swym zginie;
á prości pośiędą dobrá iego.
11. Człowiek bogaty zda się so
bie mądry : ále ubogi rostropny do
świadczy go.
12 Gdy się raduią sprawiedliwi ,
wielka iest sława : gdy króluią niezbożni, są upadki ludźi.
13. Kto pokrywa złośći swé, poszcześćion nie bedźie: lecz kto sie
spowiada, a opuśći ie, miłośierdźie
otrzyma.
14 Błogosławiony człowiek, któ
ry się záwsze boi : á który iest
twardego sercá , we zlé upádnie.
15 Lew ryczący y niedźwiedź ła
knący: Pan niezbożny nád ubogim,
ludem.
16. Książę niemáiacé rostropno
śći, wielu ućiśnie przez potwarz :
á kto nienawidźi łakomstwa, dni
iego będą przedłużone.
17. Człowieka, który potwarza
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krew dusze, by tćż do grobli ućiekł,
nikt nie dzierży.
18. Kto chodzi w prostośći, zbáwion będźie: kto przewrotnémi dro
gami idzie, raz upadnie.
19. Kto sprawnie rolą swą, náié
się chleba: lecz kto się próżnowa
niem bawi , bedźie syt ubóstwa.
20. Mąż wierny wielce chwalon
hędźie, lecz kto sie prędko chce
zbogaćić , nie będźie bez winy.
21. Kto ma wzgląd u sądu ná
osobę , nie dobrze czyni : ten y dla
kęsa chleba odstępuie prawdy.
22. Człowiek, który się prędko
chce zbogaćić, á innym zayźrzy ,
n>ewić , iż nań prziydźie niedosta
tek.
23. Kto strofuie człowieka, więk
sza potym łaskę naydźie u niego ,
niżli ten, który łagodnym iezykiem.
z Wodzi.
24. Kto bierze co u oycá swego
ábo u mátki : á mówi, że to nie
grzech , iest towarzyszem mężobóycć.
25. Kto się chlubi y szerzy,
wszczyna zwady : lecz kto ma nádźieie w' Pánu , uzdrowion bedźie.
26. Kto ufa w sercu swoim, głu
pi iest: ále kto mądrze sobie postępuie, ten zbáwion będźie.
27. Kto dáie ubogiemu , nie zubożeie : kto gardzi proszącym , 'bę
dźie niedostatek ćićrpiał.
28. (idy powstáia niezbożnicy ,
tedy się kryia ludźie: gdv oni zgi
ną , mnożyć się będą sprawiedliwi;

ROZDZIAŁ XXIX.
Co nd tego przychodzi, co sie ka
rać nie da, co dźidfa król spruiviedliivy, co łdkomcy, co czyni mądrość^
d idki ma bydź służebnik, co prziy-*
dźie nd człowieka gnieivliwégo y pysznćgot
1. Człowiekowi, który karzącćgó
twardym karkiem wzgardzą, nagłe
zginienić nań prziydźie, á nie prziy
dźie ku zdrowiu.
2. Kiedy się mnożą sprawiedli
wi , będźie się radowało pospól
stwo : gdy niezbożni władzą wez
mą, wzdychać bedźie lud.
3. Człowiek, który miłuie mą
drość, uwesela oycá swego, ále który
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chowa wszetecznć niewiasty, utraći
maiętność.
4. Król sprawiedliwy wynosi
źiemię: mąż łakomy wywróci ią.
5. Człowiek, który łagodnemi á
obłud ne mi słowy mówi przyiaćielowi swemu, śićć zastawia ná no
gi iego.
6. Grzeszącego męża niespra
wiedliwego uwikle śidlo : á spra
wiedliwy chwalić y weselić się bę
dźie.
7. Zna sprawiedliwy sprawę ubo
gich, niezbożny nie rozumie umieiętnośći.
8. Ludźie zaraźliwi rozpras?aią
miásto: á mądrzy gniew odwracaią.
g. Człowiek mądry będ zieli się z
głupim prawował, choć się gnie
wa, choć się śinieie, nie najdźie po
koiu.
10. Mężowie krwawi nienawidzą
prostego : ále sprawiedliwi szukaią
dusze iego.
11. Wszytkiégo duchá swego po
kázuie głupi: mądry odkłada y cho
wa napo tym.
12. Pan, który rad słucha słów
kłamliwych , wszytkié sługi ma
niezbożnć.
13. Ubogi, á ten który pożycza,
zabieżeli sobie: obudwu Tan oświe
ca.’
14- Król , który sądźi według
prawdy ubogie: stolica iego bedźie
ná wieki utwierdzona.
15. Rózgá y karánié dáie mądrość:
ále dźiććię puszczone ná swawolą,
zawstydza matkę swoię.
16. Gdy się mnożą niezbożni ,
mnożyć się będą złości: á sprawie
dliwi uyźrzą ich upadek.
17. Ćwicz syná twego, á ochło
dzi ćię , y da kochanie duszy two
iéy.
18. Gdy ustanie proroctwo, roz
prószy się lud : á kto strzeże zako
nu, iest błogosławiony.
,
ig. Niewolnik nie możebydź sło
wy ukarany: bo rozumie, co mó
wisz, á odpowiadać nie chce.
20. Widźiałeś człowieka prędkie
go do mówienia? więcćy się trzebi
głupstwa spodziewać, niż ukarania
iego. *
*
< i .
21. Kto W roskosźy ź młodu cli©-
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wa sługę swego: potym go dozna
krnąbrnego.
22. Człowiek gniewliwy wzbu
dza zwády : á Kto iest prędki do
gniewu, będźie ku zgrzeszeniu
skłon nieyszy.
23. Zá pysznym chodzi uniżenie:
á pokornego duchem ogarnie chwa
ła.
24- Kto spółkuie ze złodźieiem ,
ma w nienawiśći dusze swoie :
słucha poprzyśięgaiącego , á nie
wyda i e.
25. Kto się boi człowieka, prę
dko upádnie : kto ma nadźieię w
Pánu, podnieśion będźie.
26. Wiele szukaią twarzy Tań
ski éy : á od Páná wychodźi sąd
każdego.
27. -Brzydzą się sprawiedliwi mę
żem niezbożnym: á niezbożni brzy
dzą się tymi, którzy są ná prostéy
dródze.
Syn strzegący słowa, uydźie za
tracenia.

ROZDZIAŁ XXX.
Pokora, y prośba tego Proroka ,
czwór stan ludzi, trzy Jtiendsycone
rzeczy, trzy trudne, czwarta nlezndioma, pod trzemi sie ziemia ru
sza, czwartego znieść niemoze, o
czteech namnieyszych rzeczach, o
trzech , które dobrze chodzą.

1. Słowa zgromadzającego, syná
zwracającego. Widzenie, któré po
wiadał mąż, z którym Bóg iest, y
który Bogiem z nim mieszkaiącym
umocniony rzókł.
2. Iestem nagłupszy między mę
żami, y mądrośći człowieczey nié
mász we mnie.
5. Nie nauczyłem się mądrośći ,
á nienawykłem umiejętności świę
tych.
4. Któż wstąpił do niebá y zstą
pił? kto zatrzymał wiatr w rękach
swoich ? kto zawiązał wody iáko
w szaćie? kto założył wszytkié koń
czyny źiemie? któré iest imię ie
go? y któré imię syná iego, ieśli
wiesz?
5. Wszelka mowá Boża ognista,
tarcza iest maiącym nadźieię w
nim.
6.

Nieprzydaway nic do słów ie

go, áby ćię nieprzekonał y nie na
lazł kłamcą.
7. Dwu rzeczy prośiłein u ćiebie,
nie odmawiay mi. pókim żyw.
8. Marność’ y słowa kłamliwe
oddal odemnie. Żebractwa y boga
ctwa nic daway mi: day tylko po
trzeby do żywności moiéy:
g. Bych snadź nasycony, nie był
przywiedziony do záprzenia, y rzekł:
Któż iest Pan? ábo ubóstwem przyćiśniony, nie iął się kraść, y fał
szywie nieprzyśięgał przez imię Bo
gá mégo.
10. Nie oskarżay sługi do Páná
iego , áby ćię snadź nieprzeklinał,
y upadlbyś.
11. Rodzay, który oycu swemu
złorzeczy, y który matce swéy nie
błogosławi.
12. Rodzay, który się sobie zda
bydź czysty, á przećię nie omył się
z plugastwa swégo.
13. Rodzay, który ma wyniosłe
oczy, á powieki ku górze obróco
ne.
14- Rodzay, który ma miásto zę
bów miecze, á żuie trzonowemi
swémi, áby wyiadł nędzniki z źie
mie, á ubogie z ludźi
15. Piiawká ma dwie córce mó
wiące: Przynieś, przynieś.
Trzy rzeczy są nienasycone , á
czwarta, która nigdy nie rzecze: Do
syć.
16. Piekło, łono białogło-wskie,
y ziemia, która się nie nasyca wo
dą , á ogień nigdy nie mówi: Do
syć.
17. Oko, któré urąga oycu, y
któré gardźi rodzenim matki swo
iéy, niech wykluią krucy od poto
ków, y niech ie wyiedzą orlęta.
18. Trzy rzeczy są u mnie tru
dné , á czwartéy zgoła niewiém.
ig. Drógi orlowév ná powietrzu,
drógi wezowéy ná skále, drógi okrę
tu w pośrzód morzá, á drógi męża
w młodośći.
20. Takaż iest y drógá cudzołożącey niewiasty, która ziádlá , y
ućieraiąc ustá swoie , mówi: Nie
uczyniłam nic złego.
21. Pod trzema rzeczami drży zie
mia, á czwartéy znieść nie może.
22. Pod sługa kiedy króluie : pod
głupim kiedy się náié chlebá.
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25. rod nienawisną niewiastą
kiedy zá maž poszła: á pod służe
bnicą kiedy sie sianie dziedziczką
po Pániéy swoiéy.
24. Cztéry rzeczy są máluczkié
ná źiemi , á one są mędrsze nád
mędrce.
25. Mrówki, lud słaby, który gotuie we žniwá żywność sobie :
26. Zaiączek , gmin nie duży,
który czyni sobie w skálách łoży
sko swoie:
27. Szarańcza, królá niéma, á
wszytka hufcami swémi wychodzi.
28. Paiąk, rękoma się wspiera,
á mieszka w pałacach królewskich.
29. Trzy rzeczy są, któré dobrze
chodzą: á czwarta , która szczęśli
wie kroczy.
30. Lew na mocni eyszy między
żwierzęty, niczyiégo się potkania
nie zlęknie.
51. KiA1 máiacy biodrá podkasáné : y báran : á y królá niémász ,
któryby mu się sprzećiwił.
52. lest, który się głupim poka
zał, skoro wzgórę iest wynieśiony:
bo by był rozumiał, zátulilby był
ręką ustá swoie.
55. A kto mocno śćiska wymio
na, chcąc wydoić mléko, ten wy
ciska máslo : á kto bárzo nos wyćiera, wyćiska krew, á kto wzbu
dza gniewy, wywodźi niezgody.

ROZDZIAŁ XXXI.
Upomina, dby nie rozdawał nie
wiastom mdiętnośći swoiey, dni kró
lom, wind iedno żałosnym, dby kró
lowie sprawiedliwie sądźili, chwała
mocney nieividsty, piękność omylna
laska.
1. Słowa Lámuelá królá. Wi
dzenie , którym go ćwiczyła
matka iego.
2. Coż miły móy, cóż miły ży
wota mego , cóż miły żądania me
go ?
5. Nie daway niewiástóm máietnośći twoiéy , y bogactw twoich
ná zniszczenie królów.
4. Nie daway królom, o LámueJu , nie daway krolóm winá : bo
lám niémász żadney táiemnice ,
gdźie pánuie opilstwo.
5. By snadź nie pili y nie zapo
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mnieli sądów, á nie odmienili
sprawy synów ubogiego.
6. Dawayćie sycery smętnym: á
winá tym , których serce iest w
gorzkośći:
7. Niech piią y zápámietáia nę
dze swoiéy, á boleśći swoiéy więcéy niech nie wspominają.
8. Otwórz ustá swé niememu, y
spráwam wszytkich synów miiaiących:
g. Otwórz ustá tweie , skaz co
iest spráwiedliwégo, á sądź nędzne
go, y ubogiego.
10. Niewiastę mężną któż znaydźie? daleko, y od ostatecznych gra
nic céná iéy.
11. Ufa w niéy serce męża iéy,
á korzyśći nie będźie potrzebował.
12. Odda mu dobrym, á nie złym,
po wszytkié dni żywota 8woiégo.
15. Szukała wełny y lnu, y robiła dowćipem rąk swoich.
14. Stálá się iáko okręt kupie
cki, z daleká przywożąca żywność
swoię.
15. Y w nocy wstawała, y dálá
korzyść domownikom swoim, y po
karmy służebnicam swoim.
16. Oglądała rolą, y kupiła ią : z
pożytku rąk swoich nasadziła win
nicę.
17. Przepasała mocą biodrá swoie:
y zmocnili ramiona swoie.
18. Skosztowóła , y uyźrzała, że
dobré iest kupiectwo iéy, nie zgáśnie w nocy kágániec iéy.
19. Rękę swą śćiągnęła do moc
nych rzeczy: á pálce iéy uięły
wrzeciono.
20. Rękę swą otworzyła ubogiému, á dłonie swé śćiągnęła ku nie
dostatecznemu
21. Nie będźie się bała domowi
swému źimna śnieżnego: bo wszy
scy domownicy iéy máia po dwu
sukniach.
22. Obićió sprawiła sobie, biśiór
y szarłat odžienié iéy.
23. Znaczny iest mąż iéy w rádźie , gdy uśiędźie między starszy
mi źiemie.
24 Rąbek urobiła , y przedała , y
pás podała Chánáneyczykowi.
25. Moc y ochędóstwo ubiór iéy:
y śmiać się będźie czasu potomne
go.
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26. Ustá swé otwarza mądrośći ,
29. Wiele córek zebrało bogac
á zakon miłosierdzia ná języku iéy. twa , tyś przewyższyła wszytkié.
27. Upátrowálá szćićżki domu
30. Omylna wdzięczność, y mar
swego., á chleba próżnuiąc nie iá- ná iest p ekność : niewiasta boiąca
dła.
się bogá tá bedźie chwalona.
28. Powstali synowie iéy, y szczę
51. Dayćie iéy z owoców ręku
śliwą sławili: maž iéy, y chwa iéy : á niech ią chwalą w bramach
lił ia.c
uczynki iéy.

EKKLESIASTES.
ROZDZIAŁ I.
Wszystkie rzeczy marne cl pró
żne, ci nic nowego poci słońcem, tru
dne wszech rzeczy wyszukanie, y to
próżne cl z frasunkiem ducha.

1. Słowa Ekklesiástá, syná Da
widowego , króla Jerozolimskiego.
2. Marność nád marnościami ,
rzekł Ekklesiástes : marność nád
marnośćiami , y wszytko marność.
3. Co więcćy ma człowiek ze
wszyfkiéy prace swéy, którą sie
prácuie pod słońcem ?
4. Rodzay przemiia, y rodzay
nadchodzi : á źiemia ná wieki stoi.
5. Słońce wschodzi, y zachodzi, y
wraca się do mieyscá swego: y tám
znowu wszedzy,
6. Krąży przez południe, y skła
nia się ku północy: przechodząc
wszytko wokoło idzie wiátr, y na
wraca sie do okręgów swoich.
7. Wszytkié rzeki wchodzą do
morzá , á morze nie wylewa : do
mieyscá, z którego wyszły rzeki ,
wrácáia się, áby znowu ciekły.
8. Wszytkié rzeczy trudné , nie
może ich człowiek wymówić. Nie
nasyca się oko widzenim , áni się
ucho napełnia słyszenim.
9. Cóż iest, co było ? tóż, co po
tym będźie. Cóż iest, co się stało ?
tóż, co sie stanie.
10. ÍXie piemász nowego pod słoń
cem : v niemoże nikt mówić : Oto.
to ięst nowe : iuż bowiem uprze
dziło w wiekach , któré były przed
nami.
11. Niépiasz pąmięći piéfyyszych
rzeczy: ale áni tych , które potym

będą, nie hędźie pamiątki u tych,
którzy ná końcu będą.
12. Ia Ekklesiástes byłem królem
Izraelskim w Jeruzálem ,
13. Y umyśliłem w sercu moim
szukać, y dowiádowác się mądrze o
wszytkim , co się dźieie pod słoń
cem. (Tę zabawkę nagorsza dał
Bóg synóm człowieczym , áby się
ią bawili).
14- Widźiałem wrszytko , co się
dźieie pod słońcem : á oto wszytko
marność, y utrapienie duchá.
15. Przewrotni z ćiężkośćia bywaią naprawieni : á głupich iest
poczet nieprzeliczony.
16. Mówiłem ;w sercu moim, rzekąc: Otom się stał wielkim, y
przeszedłem madrośćia wszytkié,
którzy przedemna byli w Jeruza
lem : á setce moie widźiało wiele
rzeczy mądrze, y nauczyłem się.
17. Y udałem serce moie , abych
poznał rrądrość, y umieiętność, y
błędy, y głupstwo : y doznałem , że
y w tych iest praca, y utrapienie
duchá.
18. Tym, że w wielkiéy mądrośći
wiele iest kłopotu : á kto przyczy
nia umieiętnośći, przyczynia y prac®y.

ROZDZIAŁ II.
O używaniu roskoszy, bezpotrzebnéy chwały, w roskoszdch, w bogac
twach, wszędy marność.
1. Mówiłem ia w sercu moim :
I*óydę , á rospuszęzę się w roskoszách , y będę zażywał dobrá. Y
widziałem, że y to. iest marność.
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2. Śmiech poczytałem zá błąd: á
do wesela rzekłem : Co się darmo
zwodzisz ?
5. Myślilem w sercu swoim,
abych záw ściągnął od winá ciało
moie, abych serce swé przeniósł ku
mądrośći, á uchronił się głupstwa:
ážbych obaczył, coby było pożyte
cznego synom ludzkim: coby czy
nić potrzeba pod słońcem przez
wszylkie dni żywota ich.
4 Rozwielmożyłem dzieła moie:
nahudowałein sobie domów, y násadźiłem winnic.
5. Naczyniłem ogrodów y sadów,
y nászczepilem w nich drzéw ro
dzáiu wszelakiego.
6. Y nabudowałem sobie sta
wów: dla odwilżania lasów drzew
rodzących.
7. Nabyłem sobie sług y służeb
nic , ,y miałem czeladz wielką :
stádá leż , y wielkie trzody owiec
nádewszylkié, którzy przedemną
byli w Jeruzalem.
8. Zgromadźiłem sobie srebro y
złoto, y maiętnośći królów, y krain:
sprawiłem sobie śpiewaki , y śpie
waczki, y roskoszy synów człowie
czych, kubki, y czászé ná służbę
do náléwánia winá.
9. Y przeszedłem bogáctwy wszy
tkić, którzy przedemną byli w Je
ruzalem: mądrość też została zem
ná.
10. Y wszytko , czego żądały
oczy moie, nie bróniłem im : ánim
odmawiał sercu mému , áby nie
miało używać wszelákiéy roskoszy,
y kochać się w tym, com był zgo
tował : á miałem to zá cząstkę
swoie, gdy bych zażył prace swo
iéy.
11. A gdym się obróćił ku wszy
tkim dźiełóm , których naczyniły
ręce moie: y ku robotám, w którychem się próżno poćił: obaczyłem we wszytkich marność y udrę
czenie myśli, á iż nic nie trwa pod
słońcem.
12 Trzeszedlem , abych ogladał
mądrość, y głupstwa y szaleństwa:
(Coż iest, rzekłem, człowiek, áby
mógł naśladować królą stwórcę
swego ? )
13. Y obaczyłem, iż ták dalece
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mądrość przechodzi głupstwo , iá
ko różna iest światłość od ćiemno
śći.
14- Mądrego oczy są w głowie
iego: głupi w ćiemnośći chodzi : y
poznałem , iż iednakié iest obu do
kończenie.
15. Y rzekłem w sercu swym:
Ieśliż iedno będźie, y głupiego, y
moie dokończenie: cóż mi pomoże,
żem się wiecey o mądrość starał?
y rozmawiając z sercem swoim,
obaczyłem, że y to iest marność.
16. Aie będźie bowiem pamięći
ták mądrego iáko y głupiego na wie
ki , á potomne czasy zapomnie
niem wszytko zárowno pokryią :
umiera uczony, także iáko uieuczony17. A dla tegóż omierzł mi ży
wot móy, widząc że wszytko złe
iest pod słońcem, y wszytko iest
marność, y utrapienie ducha.
18. Brzydziłem się zaś wszytką
pracą moią , którąm pilnie praco
wał pod słońcem, gdyż mam mieć
dziedzica po sobie ,
19. O którym niewiém ieśli mą
dry abo głupi będźie, y ma pano
wać w pracach moich , w którychem się poćił , y kłopotałem się ,
a iestże co ták márnégo ?
20. A przetóżem przestął, y od
mówiło serce moie wiecey praco
wać pod słońcem.
21. Bo gdy drugi prácuie w mą
drości, y umieiętnośći, y w pilnym
staraniu, człowiekowi próżnuiącemu zostáwuie nabycie: y to tedy
marność, y nieszczęście wielkie.
22. Bo cóż zá pożytek człowie
kowi ze wszytkiéy pracéy iego, y z
udręczenia ducha, którym się mę
czył pod słońcem ?
23. Wszytkié dni iego boleśći y
nędze sa pełne , áni w nocv ser
cem odpoczywa; więc y to nie iest
marność ?
24. lzali nie lepiéy iest ieść y
pić, y okázác duszy swéy dobrá z
pracéy swoiéy ? y toć iest z ręki
Bożćy.
25. Któż ták używać , y rosko
szy zażywać będźie, iáko ia?
26. Człowiekowi , który iest do
bry przed oczymá iego, dał Bóg mą
drość, y naukę, y -wesele: lecz grzé-
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sznému dał frasunek, y zbytnią pra co będźie, iuż było. A Bóg odna
cą , áby przyczyniał y zbierał , á wia, co przeminęło.
potym dał temu , który się Bogu
16. Widźiałem pod słońcem ná
upodobał : wszakże y to iest mar mieyscu sądu , niezborność: á ná
mieyscu sprawiedliwośći , niepra
ność , y próżne myśli ulrapieuié.
wość.
ROZDZIAŁ III.
17. Y rzekłem w sercu swoim:
Spráwiedliwégo
y niezbožnégo Bóg
Iz wszystkie rzeczy czás mdią, d
iwemi zdmierzonemi biegi miidią, d sądźić będźie : y czás káždéy rze
iz iedno iest zdginienie człowieka t y czy tedy bedźie.
18. Rzekłem w sercu synóm lu
tez niemego byclld.
dzkim , áby ich Bóg doświadczył,
1. Wszystkie rzeczy máia czás, y ukazał, że są bestyiam podobni.
á swym zamierzonym biegem prze19. Przetóż iednákié iest dokoń
miia wszytko pod słońcem.
czenie człowieka y bydląt, y ró
2. Czás rodzenia, y czás umiera wny stan oboygá: iáko umiera
nia. Czás szczépienia, y czás wy człowiek , ták y oné umieráia : y
rywania tego, co szczepiono.
iednáko tchną wszytkié , y nie ma
3. Czás zábiiania , y čzás lecze człowiek nic wiecéy nád bydlę:
nia. Czás rozwalania, y czás bu wszytko podległo marności ,
dowania.
20. Y wszytko idźie ná iedno
4. Czás płakania , y czás śmia mieysce. Z źiemie są uczynione, y
nia. Czás narzekania , y czás tań w źiemie się icdnako obracają.
cowania.
21. Któż wić, ieśli duch synów
5. Czás rozrzucania kamieni , y Adamowych wstępuie w zgórę , á
czás zbierania. Czás obłapiania , y ieśli duch bydlęcy zstępuie ná dół?
czás oddalania się od obłapiania.
22. Y obaczyłem, iž nic lepszégo,
6. Czás nabywania , y czás utrą iedno weselić się człowiekowi w
cania. Czás chowania, y czás od uczynkach swych, á iż to iest dźiał
rzucania.
iego. Bo któż go przywiedzie , iżby
7 Czás darcia , y czás zszywania. poznał to, co po nim będźie?
Czás milczenia , y czás mówienia.
8 Czás miłowania , y czás nie- •
ROZDZIAŁ IV.
náwidzenia. Czás woyny, y czás
fíezprawie, ućisk, zdrady, mdiępokoi u
tnośći, to ivszystko marność , tez o
g. Cóż więcćy ma człowiek z szczegulnym człowieku, o dźiećiećiu,
prace swéy ?
o starcu, d ze posłuszeństwo lepsze
10. Widźiałem udreczenié, któré niz ofiary.
dał Bóg synom człowieczym , áby
się ciągnęli w nim.
1. Obroćiłem się do innych rze
11. W szytko uczynił dobré czásu czy, y uyźrzałem potwarzy, któré
swego , á świat podał rozbieraniu się dźieią pod słońcem , y łzy nie
ich , áby nie nalazł człowiek spra winnych, á żadnego poćieszyćiela:
wy, którą uczynił Bóg od początku y nie mogą się sprzeciwić gwałto
aż do końca.
wi ich, nie maiąc żadnego pomo
12. Y poznałem, że niémász nic cnika
lepszégo , iáko weselić się, á czy
2. A chwaliłem więcćy umarłe,
nić dobrze zá žywotá swego.
niżli żywe :
3. A miałem zá szczęśliwego nád
15. Káždy bowiem człowiek ,
który ié y piie: y widzi dobrá z pra obudwu , który się ieszcze nie národźił, áni wiedział złego, któré
ce swoiéy: to dar Boży iest.
14- Doznałem, iże wszytkié spra się dźieie pod słońcem.
4. leszcze przypatrzałem się
wy, któré Bóg uczynił, trwáia ná
wieki: nie możemy im nic przydać wszelakim pracain ludzkim , y za
áni uiąć, któré Bóg uczynił , áby biegi obaczyłem, że podległy iest zazdrośći ludzkiéy: y w tym tedy mar
*ię go bano.
15. Co iuż było , to y teraz iest:
ność iest, y praca zbyteczna.

EKKLESIÁSTES.

5. Głupi składa ręce swoie : á ié
ćiało swoie , mówiąc :
6. Lepsza iestiedná garść z poko
jem : uiż obie ręce pełne z pracą, y
z udręczeniem myśli.
7. trzypótruiąc się nalazłem y
drugą marność pod słońcem.
8. Iest ieden , á nie ma drugiego,
áni syná, áni brátá : á wždy pra
cować nie przestáie, á nie mogą
się nasy cić bogactwem oczy iego :
y i né myśli, mówiąc: Komuž prácuię , á pozbawiam duszę moię
dóbr? W tym též iest marność, y
złe udręczenie.
9. Lepiéy tedy dwiema bydź spółem , niż iednému : ábowiém máia
pożytek z swego towarzystwa :
io Ieśli ieden upádnie, drugi go
podeprze. Biádá sámému : bo ieśli
upádnie, nie ma, ktoby go podniósł.
11. Ieśli dwá spać będą , zágrzeie
się ieden od drugiego: ieden iáko się
zágrzeie ?
12. Ieśli též kto przemoże jedne
go, dwá się mu zástáwiáia : sznur
troisty nie łacno się przerywa.
15. Lepsze iest pacholę ubogié á
madré, niżli król stáry á głupi,
który nie umie opatrzyć ná przy
szły czás.
14- Ze czasem drugi z więzienia,
y z oków wychodzi ná królestwo :
á drugi urodziwszy się królem, zogtawa żebrakiem.
15. YYidźiałem wszytkié żywią
ce pod słońcem , chodzące z mło
dzieńcem wtorym, który ma nastać
po nim.
16. Niezliczona liczba iest ludzi
wszytkich , którzy byli przed nim:
á którzy potym będą, nie będą się
weselić z niego. Ale y to marność,
y utrapienie duchá.
17. Strzeż nogi twoiéy, gdy idziesz
do domu Božégo, á przybliżysz się,
abyś słuchał. Daleko bowiem le
psze iest posłuszeństwo, niżli ofia
ry głupich , którzy nie wiedzą, co
złego czynią.

C8i

1. Nie mów nic nie rozmyślnie,
á niech nie będźie serce twé prę
dkie ná wymówienie słowa przed
Bogiem Bóg bowiem ná niebie, á
ty ná źiemi : przeto niech będźie
słów twoich mało.
2. Zá wielkim staraniem sny idą:
á w wielomówstwie głupstwo sie
naydźie.
5. Ieśliś co ślubił Bogu , nie
omieszkayże spełnić : ábowiém nie
podoba się mu niewierna á głupia
obietnica , ále cokolwiek ślubisz ,

4. Y daleko lepiéy iest nie ślubo
wać, niżli po ślubie obietnic nie
spełnić.
5. Nie daway ustóin twoim, abyś
o grzech przyprawił ćiało twoie,
áni mów przed ányolem : Niémász
opatrznośći : by snąć Bóg rozgnie
wawszy się ná mowę twoię , nie
rozprószył wszytkich spraw rąk
twoich.
6. Gdźie wiele snów, wiele márnośći , y mowy niezliczone. Ale
ty Bogá się bóy.
7. Ieśli uyźrzysz potwarzy ná
ubogié ludzi, y gwałtowne sądy,
y wywrócenie sprawiedliwośći w
krainie , nie dźiwuyże się tákowéy
sprawie: bo nád wysokiego iest
wyższy drugi , á nád té ieszcze są
drudzy zwiérzehnieyszy ,
8. A nád té ieszcze wszytkiéy
źiemi król roskázuie służącey.
g. Łakomy nie nasyći się pienię
dzy , á kto miłuie bogactwa , nie
weźmie z nich pożytku : przełóż y
to iest marność.
10. Gdźie iest wiele maietnośći ,
wiele y tych , którzy ie trawią. A
cóż zá pożytek Tánu z tego , iedno
iż widzi bogactwa uczymá swé
mi ?
11. Wdźięczny iest sen robiacému, choćia mało, choćia wiele zié:
lecz nasycenie bogatego spać mu nie
dopuszcza.
12. Iest y druga niemoc bárzo zła,
którarn widźiał pod słońcem : bo
ROZDZIAŁ V.
gactwa záchowáné ná złe Páná
swégo.
.Abyśmy niemawidli lipomie d
15. Giną bowiem w złym utra
wszetecznie przed Bogiem, śluby mu pieniu : urodził syná , który będźie
pe/nili, Bogd sie bali, bezprawia w wielkim ubóstwie.
14- lako wyszedł nági z žywotá
nie czynili, łakomi nie byli.
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mátki swéy, ták sie wróci : á nic
nie weźmie z sobą z prace swoiéy.
15. Zálosna zgoła niemoc: iáko
przyszedł , ták się wróci : Cóż tedy
mu pomoże, że ná wiatr pracował ?
16 Po wszylkie dni żywota swe
go iadał w ćiemnośći: y w frasunku
wielkim, y w kłopoćie, y smrtku.
17. 1’rzetóż to zdálo mi się bydź
dobré, áby człowiek iadł y pił, y
używał wesela z prace swéy, któ
ra sam pracował pod słońcem , w
liczbie dni żywota swégo, któré
mu Bóg dał: y to iest dział iego.
18. Y každému człowiekowi, któ
remu Bóg dał bogactwa , y maię
tnośći , y moc mu dał, áby iadł z
nich , y używał cząstki swoiéy, y
weselił się z pracéy swoiéy : toć
iest dar Boży.
ig. Bo nie wiele będźie pamiętał
dni żywota swégo, iż Bóg zabawił
roskoszámi serce iego.

8 Cóż ma wiecéy mądry nád głupiégo? á (>o ubogi, ieduo áby tám
szedł, gdźie iest żywot ?
g. Lepiéy iest widzieć to, czegoś
zadał, niżli pragnąć,czego nie znasz.
Aleć y to marność, y dumá ducha.
10. Który ma bydź, iuż nazwano
iest imię iego, y wiedza, że iest czło
wiek , y nie może práwowác sie u
sądu z mocnieyszym nadeń.
11 Wiele iest słów, y wielką w
gadaniu máia próżność.

ROZDZIAŁ VII.
Wyższych. rzeczy nad sie nie sfuzy szuliać, a co sobie raczey ludzie
mdią obierać, d czego sie. widrowdć,
d ze niewiasta gorsza by wa nizli
śmierć, ze Bog człowieka stworzył
prostego, d dobrego.

1. Cóż potrzeba człowiekowi szu
kać rzeczy większych nád się, gdyż
ROZDZIAŁ VI.
niewié, co mu iest pożyteczno w ży
717/eć bogactwa, a nieumieć ich u- wocie iego , w liczbie dniów piel
grzymowania iego, y w czaśie, któ
zywdć, iest marność.
ry iáko ćień przemiia ? Abo kto mu
1. Iest y drugie zlé , którém wi oznaymić może, co bedźie po nim
dźiał pod słońcem , á iśćie częste u pod słońcem?
ludzi.
2. Lepsze iest imię dobré, niżli
2. Mąż, któremu Bóg dał bogac maśći drogie : y dźień śmierći, niżli
twa , y maiętnośći , y sławę : y nie narodzenia.
schodźi niwczym duszy iego we
5. I epiéy iść do domu żałobne
wszytkim , czego iedno żąda : lecz go, niżli do domu godownégo : bo
mu Bóg nie dał téy mocy, áby po w onym przypomina się koniec
żywał z tego , ále człowiek obcy wszytkich ludźi , á człowiek ży
ono pożrże. Toć iest marność y nę wiący rozmyśla, co ná potym bę
dza wielka.
dźie.
5 leśliby kto spłodził sto synów,
4. Lepszy iest gniéw niżli śmiech:
y żyłby wiele lat, y miałby wiele bo przez smutek twarzy popráwuie
dni " ieku , ádusza by iego nie uży się umysł przestępnego.
ła dobrá maiętnośći swoiéy, y nie
5. Serce mądrych gdźie smutek
miałby pogrzebu : o tym ia powia
iest: á serce głupich kędy wesele.
dam , iż lepszy iest martwy płód
niżli on. *
■
1 2 * * 5 * 7 6. Lepiéy iest dać się karać mą
4 Abowiém próżno przyszedł, dremu : niżli dać się oszukać po
y idźie do ćiemnośći : y zapamięta chlebstwami głupich.
7. Boiáki trzask ćierznia pod ko
niem zgładzone będźie imię iego.
tłem
goráiacégo , taki śmiech głu5. 'Yie widźiał słońca , áni po
piégo : ále y to marność.
znał różnośći dobrego y złego.
8. Totwarz frásuie mądrego, y
6 A choćby żył przez dwá tysią
ca lat, á nie zażył dobrá : ázaž nie straci moc sercá iego.
g Lepszy iest koniec modlitwy,
do iednégo mieyscą wszytko idźie?
7. Wszytka praca człowiecza w niż początek. Lepszy iest cierpliwy
uśćióch iego : lecz duszą iego nie niż chełpliwy.
10. Ńie bądź ku zagniewaniu
będźie nasycona.
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prędki : ho gniéw w zanadrzu głu szukał mądrości y rozumu: á iżbycli
piego odpoczywa.
poznał niezbożność głupiego , y
11. Nie mów: Co mnimasz zá błąd nierozumnych :
27. Y doznałem , iż niewiasta
przyczyna iest, že pierwsze czásy
lepszé były, niżli teraz są ? bo głu gorźczeysza iest niżli śmierć: któ
pie iest takowe pytanie.
ra iest śidłem łowców, á serce ićy
12. 1’ożj teeznieysza iest mądrość niewód, ręce iéy sa pęta. Kto się
y. bogactwem , y więcćy pomaga Bogu podoba, wybiega się od niéy:
tym , którzy widzą słońce.
ále kto grzeszny iest , będźie od
13. lako bowiem bróni mądrość , niéy poiman.
ták (ćż bronią pieniądze: lecz to
28. Otom tego doznał (rzekł
ma nadzwysz umiejętność , y mą Ekklesiastes) iednégo po drugim ,
drość , że daią żywot temu , który abych nalazł pewna rzecz.
ie ma.
29. Któréy ieszcze szuka duszá
14- Przypatrz się spráwam Bo moiá, á nie ualazłem. Męża iedné
żym , iż żaden nie może poprawić , go práwégo z tysiąca: lecz niewia
którego on wzgardzi.
sty ze wszech nienalazłem
15. W dźień dobry zażyway do
5o. Tylkom to nalazł , że Bóg
bra, á strzeż się dniá złego. Bo iá uczynił człowieka práwégo, á on
ko ten, tak y on uczynił Bóg , áby się sam wdał w niezliczone gadki.
nie nalazł człowiek przećiw iemu Któż laki iest, iáko mądry? á kto
żałob sprawiedliwych.
umie rozwiązanie słowa ?
16. Tom též widział zá dni mar
ROZDZIAŁ VIII.
ności moiéy: Sprawiedliwy ginie w
sprawiedliwośći swoiéy : á niezboMądrość gdźie sie olazuie, nie
żny długo żyie we złośći swoiéy.
godzi sie odstąpić od twarzy Boź y
17. Wie bądź nazbyt sprawiedli prze złe uczynki, o pogrzebie ludźi
wym: áni mądrym więcćy, niż po martwych złych, a przecz ludźie bez
trzeba, abyś nie zgłupiał.
boidźni fíozéy grzeszą, d że sku
18. Nie czyń bárzo niezbožnie: á tkom Bożym przygund bydź ddna
ni bądź głupim , abyś nie umarł nie może.
czasu nie swego.
19. Dobrze iest wspomagać spra
1. Mądrość człowieka świćći się
wiedliwego , ále y od niego nie od- ná twarzy iego : á namocnieyszy
ćiągay ręki twoiéy: bo kto się Bogá zmieni oblicze iego.
boi , nic nie zániedbawa.
2. Ia strzegę ust królewskich,
20. Mądrość więcćy umacnia mą y przykazania przyśięgi Bożćy
drego , niżli dziesięć kśiążąt, któ
3. Nie skwápiay się odyść od obrzy są w mieśćie.
licznośći iego, áni trway we złym
21. Niémász bowiem spráwiedli uczynku: bo wszytko, co chce,
wégo ná źiemi , któryby czynił do uczyni:
brze , á nie grzeszył
4 A mowa iego pełna iest mocy,
22. Ale y do wszytkich powie áni mu żaden rzec może: Przecz
ści , któré się mówią, nie przy- ták czynisz?
kláday sercá twego , abyś snadź nie
5. .Kto strzeże przykazania , nie
usłyszał sługi twego złorzeczącego uzna nic złego. Czás y odpowiedź
tobie.
rozumie serce mądrego.
25. Wié bowiém sumnienié twoie,
6. Każdćy sprawie iest czás, y
żeś y ty często złorzeczył drugim.
pogodá, á wielkie człowieczć utra
24. Wszytki egom doświadczał pienie :
mądrośćią , mówiłem : Będę mą , 7. Bo niewié przeszłych, á przy
drym : á oná dáléy odstąpiła ode szłych od żadnógo się posła nie do
mnie.
wie ?
2Ó. Daleko więcćy, niżli była: y
8. Nie iest w człowieczćy mocy
głęboka głębia , kto ią naydźie?
zabronić ducha: áni ma mocy w
26. Obeyźrzałem wszytko myślą dźień śmierći k áni mu dopuśći odmoią , abych wiedział y uważał, y poczynąć , gdy nadchodzi wojna,
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áni zbáwi niezbożność niezbožnégo.
g. Wszytko to obaczylem, y uda
łem serce swé ná wszytkié uczyn
ki, któré sie dźieią pod słońcem.
Czásem pánuie człowiek nád czło
wiekiem, ná swé zlé.
10. Widziałem niezbožné pogrzebioné, którzy ieszcze póki żyli, ná
inieyscu świętym byli, y chwalono
ie w mieśćie , iáko w uczynkach
sprawiedliwe. Ale y to marność
iest.
11. Bo iž nie rychło wydáia de
kret przećiwko złym , bez žadnéy
boiaźni synowie człowieczy broią
złości.
12. Wszakże grzesznik ztądże
stokroć złość czyni, á cierpliwie go
czekaią: iam poznał , iż tym do
brze będźie, którzy się Bogá boią,
którzy się wstydzą twarzy iego.
13. Nie iest dobrze niezbožnému,
y dni iego nie przedłużają się : ále
niech przemiiáia iáko ćień, którzy
sie nie boią oblicza Pańskiego.
14- Iest y druga marność, która
się dźieie ná źiemi. Są sprawiedli
wi, którym się źle wiedźie, iákoby
uczynki niezbożnych uczynili : y
są niezbożni, którzy są ták bespieCzni, iákoby mieli uczynki spra
wiedliwych. Lecz y to mam zá
nawiększą mórność.
15. Chwaliłem tedy wesele, że
niémász nic lepszego człowiekowi
pod słońcem, iedno ieść y pić, á
weselić się : á iż to tylko z sobą
weźmie z pracéy swéy we dniach
žywotá swego, któré mu Bóg dał
pod słońcem.
16. Y udałem serce swé , ábym
poznał mądrość , y rozumiał zaba
wienie, któré iest ná źiemi : iest
człowiek , którému we dnie y w
nocy sen ná oczach nie postoi.
17. Y zrozumiałem , iż wszy
tkich uczynków Bożych žadnéy
przyczyny znaleść człowiek nie
może , któré się dźieią pod słoń
cem : á czym więcóy prácuie szukaiąc, tym mniéy náyduie: choć-%
by też mówił mądry, że wić , nie
będźie mógł naleść.
ROZDZIAŁ IX.

Nie pewien człowiek łaski Bozćy,
która rzecz nd świećie nagorsza,

po tym świećie a żywocie co iest, (9
tu czynić, końca swégo żaden nie
wić , o człowieku ubogim y mo
drym.
1. Wszytkom to rozważał w ser
cu swoim, ábych pilnie zrozumiał:
są sprawiedliwi y mądrzy, á uczy
nki ich są w ręce Božéy: á przećie niewié człowiek ieśli iest miłośći, czyli nienawiśći godźien:
2. Ale wszytkié rzeczy ná przy
szły czás zachowane są niepewne,
przeto że wszytko iednáko przy
chodzi ná sprawiedliwego y niezbo
žnégo, ná dobrego y ná złego , ná
czystego y nieczystego, ná czynią
cego ofiáry y gardzącego nimi. la
ko dobry, ták y grzeszny: iáko
krzywo przyśiężca, ták y ten, któ
ry prawdźiwie przyśięga.
3. To iest nagorsza ze wszytkié
go , co się dźieie pod słońcem , że
się iednáko ze wszytkimi dźieie.
Przeco y sercá synów człowie
czych napełnią się złości y wzgar
dy w swym żywoćie, á potym do
prowadzeni będą do piekła.
4. Niémász žadnégo, któryby za
wsze żył, y któryby o tym nadźieię
miał: lepszy iest pies żywy, á niżli
lew zdechły.
5. Bo żywiący wiedzą , iż um
rzeć máia: lecz umarli nic więcćy
niewiedzą, áni dáléy máia zapła
ty: gdyż pamiątka ich przyszła w
zapamiętanie.
6. Miłość tćż y nienawiść, y za
zdrość! pospołu zginęły: áni máia
częśći ná tym świećie, y w uczyn
ku , który się dźieie pod słoń
cem.
7. Idźże tedy, á ićdź chléb swóy
z weselem, á piy wino swé z ra
dością: bo się uczynki twoie Bogu
podobaią.
8. Ná káždy czas niech będą bia
łe szaty twoie, á oleiek niechay nie
schodźi z głowy twoiéy.
g. Zážyway žywotá z żoną, którą
miłuiesz, po wszytkié dni żywota
niestatecznośći twoiéy, któréc dané
są pod słońcem przez wszytek czás
marnośći twoiéy: bo to iest dźiał
w żywocie, y w pracéy twéy, którą
prácuiesz pod słońcem.
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10. Cokolwiek czynić może rę
ka twoiá, ustawicznie czyń: bo áni
sprawy, áni rozumu , áni mądro
śći, áni umieietnośći nie będźie w
piekle, gdźie się ty kwapisz.
11. Obróciłem się ku drugiemu ,
y widziałem pod słońcem , iż áni
prędkich iest biég , áni mężnych
■woyná , áni mądrych chleb , áni
uczonych bogactwa, áni smyslných
láská: ále czás y trefunek iest we
wszytki m.
12. Nie wié człowiek końca swe
go : ále iáko ryby łowią wędą , y
iako ptaká sidłem imáia: taktéž
ludzie bywáia pohnáni we zły
czás , gdy ná nie nagle przypádnie.
15. Widziałem též y tę mądrość
pod słońcem , y doznałem, że iest
wielka:
14. Miásto malé, y málo w nim
mężów : przyćiągnął przećiwko
niemu król wielki, y obiegł ie, y
pobudował szańce w około, y do
konało się oblężenie.
15. Y nalazł się w nim mąż
ubogi á mądry, y wybawił miásto
mądrośćią swą: á żaden nie wspo
mniał potym ná onégo człowieka
ubogiego.
16. Y mówiłem ia, iż lepsza iest
mądrość, niżli moc: czemuż tedy
mądrość ubogiego wzgardzona iest,
y słowo iego nie słuchano ?
17. Słów mądrych słuchaią w
milczeniu , wiecey niż wołania
książęcego między głupićmi.
18. Lepsza iest mądrość niż oręże woienné : á ktoby w iednyin
zgrzeszył, wiele dobrego straći.

ROZDZIAŁ X.
Która 7nadrość iest chwalebna ,
serce mądrego y głupiego, o podwyszeniu głupiego y sługi, o utracie, o
królu dźiećiećiu, o królu dobrym, d
ie pieniądze wszem rzeczam pa
nem.

1. Muchy zdycháiacé psuią won
ną wdzięczność drogiego olejku.
Droższa iest mądrość, y sława, má
le y ná czás szaleństwo.
2. Serce mądrego po práwéy stro
nie iego , á serce głupiego po lewéy
stronie iego.
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3. Ale y w dródze kiedy głupi
chodzi , sam będąc szalonym ,
wszytkié ma zá głupie.
4. Ieśli duch pánuiacégo wstą
pi ná ćię , nie opuszczay mieyscá
twego: abowiém leczenie uczyni,
że przestaną grzechy wielkie.
5. Iest złość, k tórám widźiał pod
słońcem , iákoby zá oblodzeniem
wychodzącą od oblicznośći kśiążęćia.
6. Głupiego posadzonego ná go
dności wysokiéy, á bogáté ná dole
siedzące.
7. Widziałem sługi ná koniech ,
á kśiążęta chodzące po źiemi iáko
sługi.
8 Kto dół kopá, wpádniewéň:
á kto rozrzuca płot , wąż go uką
si.
g. Kto przenosi káiuienié, sprácuie się nimi : á kto raba drwá, bę
dźie ránion od nieb.
10. Ieśli się przytępi żelazo, á
tó nie iáko pierwréy, ále stępione
będźie, z wielką pracą naostrzone
będźie: á po dowćipie przychodźi
mądrość.
•
11. Gdyby ukąśił waż po ćichu,
nic nie ma mniéy nadeń, który potáiemnie uwłóczy.
12. Słowa ust mądrego wdzię
czność, á wárgi głupiego zrzucá
go13. Toczątek słów iego głupstwo:
á ostatek ust iego błąd wielki.
14. Głupi rozmnaża słowa. Niewié człowiek, co przed nim bylo: á
co po nim bedźie , kto mu oznaymić może ?
15. Traca głupich utrapi ie, któ
rzy nie umieią iśdź do miástá.
16. Biádá tobie ziemio, któréy
król iest dźiećięćiein, y któréy ksią
żęta ráno iadáia.
17. Szczęśliwa ziemiá, która ma
królá zácnégo, y któréy kśiażęta
iedzą czasu słusznego, dla pośilenia , á nie dla zbytku.
18. Dla lenistwa pochylaią się
dachy : á dla słabych rąk będźie
przećiekal dóm.
ig. Ná śmiech czynią chléb, á
wino, żeby zażywali żywi: á pieniądzam wszytko iest posłuszno.
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ROZDZIAŁ XII.
20. W myśli twoiéy nie uwTla-

czay królowi, á w skrytośći pokoiu
twego , nie łay bogatemu: bo y ptacy powietrzni glos twóy zaniosą,
á który ma skrzydła , oznaymi po
wieść.

ROZDZIAŁ XI.
O rozsiewaniu nauki, o nieodmiennofći sądu, nd który się nie godzi
zdpdmiętawdć.

1. Rzucay chléb twóy ná wody
ćiekącć : bo po długim czasie naydźiesz ii.
2 Day część śiedmi , y ośmi: bo
niewiész, co zá złe będźie ná źie
mi.
3. Ieśli się napełnią obłoki, wyléia deszcz ná źiemie. Ieśli upá
dnie drzewo ná południe álbo ná
północy, ná którymkolwiek miey
scu upádnie, tám będźie.
4« Kto się ná wiátr ogląda , nigd} śiać nie będźie: á kto się przySátruie obłokom , nigdy żąć nie bęźie. .
5. Iáko niewiész, która iest drógá
ducha , y iáko się zrastaią kośći w
żywocie hrzemiennéy: ták niewiész
spraw Bożych, i.tóry iest twórcą
wszytkiégo.
6. Poránu śiey naśienie twoie : á
w wieczór niech nie odpoczywa
ręki twoiá : bo niewiész, któré lepiey wzdniźie, to ábo ono, y ieśli
oboie społem, lepsze będźie.
7. Wdźięcznć światło, y miła
rzecz iest oczóm widźieć słońce.
8. leśliby przez wiele lat żyw był
człowiek , á w tych wszytkich sie
weselił , ma pamiętać ná czás ćiemny, y ná długie dni : któré kiedy
prziyda, przeszłe rzeczy pokażą się
marnością.
9. Weselże się tedy młodzieńcze
w młodości twoiéy, á niech zázyie
dobrego serce twé we dni młodośći
twoiéy, y chodź drogami sercá twe
go, y według weyźrzenia oczu two
ich : ále wiédz, iż zá to wszytko
przywiedźie ćię Bóg ná sąd.
10. Oddal gniéw od sercá twego ,
y odrzuć złość od ciała twego, Bo
młodość y roskosz są rzeczy marné.

Zd młodu mieć Bogd przed oczy
ma , pierwćy niżli nddeydźie frasowita starość, d nd koniec śmierć: d
gdyż wszystko marność, przykaza
nie Boże pełnić, bo ze wszech, li
czbę czynić będźiem.
1. Pomni ná stworzyciela twego,
zá dni młodośći twoiéy : póki nie
przydźie czás udręczenia, y nie na
dejdą látá , o których mówić bę
dźiesz : Nie podobám mi się.
2. Póki się nie zaćmi słońce y
światło, y księżyc, y gwiazdy, y
póki się nie wrócą po dżdżu obło
ki.
3. Kiedy się poruszą stróżowie
domowi , y zachwieią się duży
mężowie : y próżnować będą mie
lące w małey liczbie , y zaćmią się
patrzące przez dźiury.
4. Y zawrą wrotá zá ulicę , w
poniżeniu głosu mielacéy: y powsta
ną ná głos ptászy, y ogłuszeią wszy
tkié córki śpiewania.
5. Będą się też bać mievsc wyso
kich , y będą się lękać ná drodze,
zakwitnie drzewo migdałowe, utyie szarańcza , á rozprószą się kappáry: bo póydźie człowiek do domu
wieczności swéy , y będą chodźić
po ulicach plączący.
6. Póki się nie przerwie sznur
srebrny, á skurczy się czepek zło
ty : y stłucze się wiádro nád zdroiem, y złamie się koło nád stu
dnią.
7. Y wróći się proch do źiemie
swéy, z któréy był , á duch wróći
się do Bogá , który go dał.
8. Marność nád marnośćiami ,
rzekł Ekklesiastes, y wszytko mar
ność.
9. A Ekklesiastes będąc namędrszy, nauczał lud, y powiedźiał, co
był uczynił : á wywiedźiawszy się
złożył wiele przypowieśći.
jo. Szukał słów pożytecznych,
y spisał mowy ná prawdźie, y pelné
prawdy.
11. Síówá mądrych są iáko ośćienié , y iako gwoźdźie głęboko wbi
te: które przez radę mistrzów dáné
są od pasterza iednego,

12. lXad to synu móy więcćy się

EKKLESIÁSTES.
nie pytay, czynienia -wiele kśiąg
niémász końca : á częste myślenie
iest ciała utrapienié.
15. Końca mówienia wszyscy
społem słuchaymy: Bogá się bóy, á
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strzeż przykazania iego : bo to iest
wszelki człowiek.
14- Wszytko, co się dźieie, przywiedźie Bóg ná sąd , zá káždy wy
stępek lub dobry lub zły, ono bedźie.

PIESN NAD PIEŚNIAMI

SALOMONA.
RO ZDZIAŁ I.
Słowy niewiasty wypowiada sie
icielka zadość wybranych Bożych ,
aby niepochyhnie znali, ze Bogd Ji
sobie miłościwego y dobrotliwego
mdią

1. Niech mię pocałuie pocałowa
niem ust swoich: ho lepsze są pier
si twé nád wino ,
2 Woniáiacé oleykámi nawybornieyszémi. Oleiek wylany imię
twoie: dla tego panienki umiłowa
ły cię
5. Poćiagni mię zá tobą, pobieżeiny do wonnośći olevków twoich.
W prowadźił mię król do pokoiów
swoich: rozráduiem się y rozweselemy w tobie , pamiętając ná pierśi twoie nád wino : prawi miłuią
ćię.
4- Czarnaćiem, ále piękna, córki
Jerozolimskie: iáko namioty Cedár,
iáko skóry Salomonowe.
5. Nie pátrzayéie ná mie, żem iest
śmiada, ho mię opaliło słońce : sy
nowie matki moiéy walczyli prze
ćiwko mnie, postawili mię stróżem
w winnicach: winnice moiéy nie
strzegłam.
6. Oznaymiźe mi, którego miłuie
duszá moiá, kędy pasiesz, kędy
odpoczywasz w południe : abych
się nie poczęła błąkać zá trzoda
mi towarzyszów twoich.
7 Ieśli się nie znasz, o napięknieysza między niewiastami: wynidź á idź zá stádem trzód , á pás
koźlęta twoie przy budkách paster
skich.
8. leźdźie moiéy w woziéch Phá-

ráonowych przyrównałem ćię przyiaćiołko moiá.
9. Piękne są iágody licá twego
iáko synogarlice: szyiá twoiá iáko
kl ey noty.
10 Łańcuszki złote uczynimy
tobie srebrem nákra piáně.
11. Kiedy król był ná pokoiu
swoim, spikánárd móy wydał won
ność swoię.
12. Snopek mirrby iest mi mi
ły móy : między pierśiami moiémi
mieszkać będźie.
13. Grono Cypru mi miły móy,
w winnicach Engáddy.
14- Otóś ty piękna przyiaćiołka
moiá , olóś ty iest piękna : oczy
twoie iáko gołębice.
15. Otoś ty iest piękny miły móy,
y wdźięczny. Łóżko nászé kwiecia
pełne.
16. Bálki domów naszych cedro
we, stropy nászé cyprysowe.

ROZDZIAŁ II.
Oblubieniec ozndymuie Bogd bydź
skarbem ivszego dobrego, d ze go
snadnie dostać.

1. Ia kwiat polny, y lilia pádolna.
2. lako lilia między ćierniein: ták
przyiaćiółka moiá między córkami.
3. lako iabloń między drzewem
leśnym: ták miły móy między sy
nami. Tod ćieniem iego , którégóm
pragnęła, śiedźiałam : á owoc iego
słodki gardłu memu.
4- Wprowadźił mię do piwnice
winnéy, rozrządźił we mnie mi
łość :
5. Obłóżćie mię kwiéčiem, osyp-

688

PIEŚNI SALOMONOWE.

ćie mie iabłki: boć mdleię od miłośći.
6. Lewa ręka iego pod głową
moią: á práwicá iego obłapi mię.
7. Poprzyśięgam was córki Jero
zolimskie przez sarny y przez ielenié pófńe, abyśćie nie budziły, áni
ocucić dawały miłey moiéy, dokąd
sámá nie zech.ce.
8. Głos miłego mego : oto ten
idźie skacząc po górach , przeska
kując pagórki.
g. Podobny iest miły móy sarnie
y ielonkowi. Oto on stoi zá śćianą
naszą, pogladáiac okny, pátrzáiac
przez kraty.
10. Oto miły móy mówi ku mnie:
wstań śpiesz się przyiaćiołko moiá,
gołębico moiá , piękna moiá , á
prziydźi.
11. Boć iuż zima minęła, deszcz
przeszedł, y przestał.
12. Ukazały się kwiatki po źie
mi nászéy, przyszedł czás winnic
obrzynania : głoś synogarlice słyszan iest w źiemi nászéy.
13. Figá wypuściła niedoyźrzałe
figi swoie: winnice kwitnące wy
dały wonność swoie. Wstań przy
iaćiołko moiá, piękna moiá, á prziy
dźi.
14. Gołębico moiá, w rospádlinách skalnych , w maclochu par
kanu, ukaz mi oblicze twoie, nie
chay głos twóy zabrzmi w uszach
moich: abowiém głos twóy wdźięczny, á oblicze twoie piękne.
15. Poymayćie nam liszki małe,
któré psuią winnice : bo winnica
nászá zakwitła.
16. Miły móy mnie, á iá iemu ,
który się paśie między liliami.
17. Toki dźień nie nadydźie, á
nie przeminą ćićnie. Wróć się :
bądź pobobien miły móy sarnie, y
ielonkowi ná górach Bether.

ROZDZIAŁ III.

2. Wstanę , á ohbieže miásto?
po ulicach, y po rynkách szukáó
będę , którego miłuie duszá moiá:
szukałam go, á nie nálázlam.
5. Znaleźli mię stróżowie, którzy
strzegą miástá : Zaliśćie widzieli,
którego miłuie duszá moiá?
4. Maluczko odszedszy od nich,
nálázlám tego , którego miłuie du
szá moiá: poymałam go, y nie pu
szczę go, aż go wprowadzę do do
mu mátki moiéy, y do komory rodźićielki moiéy.
5. Poprzyśięgam was córki Jero
zolimskie , przez sarny, y ielenie
polne, abyśćie nie budźiły, áni ocućić dawały miłey, dokąd sámá nie
zechce.
6. Któraż to iest, która wstępuie
przez puszczą iáko promień dymu
z wonnych rzeczy mirrhy y kadzi
dła, y każdego prochu aptekarskie
go?
.
|
7. Oto łoże Salomonowe sześćdźieśiąt mężnych obstąpiło , z namężnicyszych Izrael.
8. Wszyscy trzymaiąc miecze,y
bárzo ćwiczeni ku bitwie: każde
go miecz przy boku iego, dla stra
chów nocnych.
9. Lektykę uczynił sobie król
Salomon z drzewá Libańskiego :
10. Filary iéy poczynił srebrne ,
poręcze złote, podniebienie szárłatowe : śrzodek iéy nasłał miło
ścią dla córek Jerozolimskich.
11. Wynidźćie, á oglądayćie cór
ki Syońskie królá Salomona, w ko
ronie, którą go ukoronowała mátká
iego , w dźień zrękowin iego, y w
dźień wesela sercá iego.

ROZDZIAŁ IV.
Pan młody opisuie osobę pániey
młodey, y ku znaiomośći wszem
przywodzi.

1. 0 iakóżeś piękna przyiaćiółko
moiá,
o iakóżeś piękna? oczy twoie
Młoda páni oznajmia iáko z wiel
gołębie
, oprócz tego , co się we
ką pilnością patrzała oblubieńca , d
wnątrz
tái. Włosy twoie iáko stáda
z iaką chucią go przy sobie zatrzy
kóz,
któré
zstąpiły z góry Galáád.
mać cliciátá, nálezionego.
2. Zęby twoie iáko tr/.ódy owiec
1. Ná łóżku moim w nocy szuka postrzyżonych , któré wyszły z ką
łam tego, którego miłuie duszá mo pieli : każda máiac po dwoygu iáiá : szukałam go , á nie nálá- gniąt, á niepłodney niémász mię
złam.
dzy nimi,
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3. Iáko tkánicá karmazynowa
wárgi twoie : á wymowa twoiá
wdzięczna. Iáko ułomek iáblká gra
natowego, ták iágody twoie, oprócz
tego, co sie wewnątrz tái.
4. Iáko wieża Dawidowa szyiá
twoiá , którą zbudowano z obrona
mi : tyśiąc tarcz wiszą ná niéy,
wszytka broń mocarzów.
5. Dwie piersi twoie, iáko dwoie
bliźniątek u sárny, któré się pasą
między liliami :
6. Póki dźićń nie nádeydžie, á nie
nachylą się cienie, poydę do góry
mirrhy, y do pagórku kadzidła.
7. Wszytka iesteś piękna przyiaćiółko moiá, á niémász w tobie
zmázy.
8. ródźże z Libanu oblubienico
moiá , pódź z Libanu , pódź : bę
dźiesz koronowana z wierzchu Amáná , z wierzchu Sánirá , y Hermoná , z łożysk lwich , z gór ryśiów.
9. Zraniłaś serce moie, śiostro
moiá oblubienico , zraniłaś serce
moie iednym okiem twoim, y ie
dnym włosem szyie twoiéy.
10. Iáko piękne są pierśi twoie
śiostro moiá oblubienico! pięknieyszé są pierśi twé niż wino, á won
ność oleyków twoich, niž wszytkié
wonności.
11. Plastr miodu płynący wárgi
twoie oblubienico , miód y mléko
pod ięzykiein twoim : á wonność
szat twoich, iáko wonność kadźidła.
12. Ogród zánlkniony śiostra
moiá oblubienica : ogród zámkniony, zdróy zapieczętowany.
13. Szczepy twoie sad málogránatów, z owocami iabłek. Cyprisu
z Nardem :
14- Spikánárd y száfran, kássia
y cynamon, ze wszemi drzewy Li
ban skiémi , mirrhá y áloes , ze
wszemi przednieyszémi olejka
mi.
15. Zdróy ogrodów: studnia wód
żywych, któré płyną pędem z Li
banu.
16. Wstań wietrze północny, á
prziydź wietrze z południa , przewiéy ogród móy, á niech płyną
wounośći iego.

ROZDZIAŁ

V.

Pan młody okdzuie się bydź goto
wym ku przyiećiu tych rzeczy, któ
re mu oblubienica dawa , skąd sie
okdzuie , ze Pan Bóg z dobrych
uczynków ludźi wierzących , ndwięcey się cieszy y rozwesela.
1. Niech prziydźie miły móy do
ogrodá swégo , á niech ié owoce
iabłek iego. Przyszedłem do ogro
dá mégo śiostro moiá oblubienico ,
zebrałem mirrbe moię z wonnémi
ziołami mémi : iadłem plastr z
miodem moim, piłem wino moie
z mlekiem moim, ićdźćićż przyiaćiele, y piyćie, á popiyćie się namilszy.
2. la śpię, á serce mé czuie :
głos miłego mego kołacącego: Ot
wórz mi śiostro moiá, przyiitćiólko
moiá, gołębico moiá, niepokalana
moiá*. boć głowa moiá pełna iest ro
sy, á kędźierze moie kropli no
cnych.
5. Zwlokłam suknię moię, iákóž
ią obléc mam? umyłam nogi moie,
iákóž ie zmazać mam ?
4- Miły móy śćiągnął rękę swoię
dźiurą: á żywot móy zadrżał ná dotknienié iego.
5. Wstałam, ábym otworzyła mi
łemu memu : ręce moie kapały mirrhą , á pálce moie były pełne mir
rhy, co nawybornieyszéy.
6. Zaworę drzwi moich otwo
rzyłam miłemu memu : ále on był
odszedł y minął. Duszá moiá roz
topiła się gdy mówił: szukałam, á
nie nalazłam go: wołałam, á nie
odpowiedział mi :
7. Naleźli mię stróżowie, co cho
dzą po mieśćie: ubili mię, y zranili
mię : wźięli płaszcz móy ze mnie
stróżowie murów.
8. Poprzyśięgam was córki Jero
zolimskie , ieśli naydźiećie miłego
mégo , abyśćie mu oznaymiły, iż
mdleię od iniłośći.
9. Iákiž iest miły twóy nád mi
łego, o napięknieysza między nie
wiastami? iákiž iest miły twóy nád
miłego , żeś nas ták poprzysięgła ?
10. Miły móy iest biały y rumia
ny, wybrany z tyśiąców.
11. Głowa iego złoto nalepszé:
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“włosy iego iáko latorośli palmowe,
6. Iáko skórká iáblká granatowe
czarne iáko kruk.
go , ták iágody twoie, oprócz tá12. Oczy iego iáko gołębicó nád iemnych twoich.
7. Sześćdźieśiat iest królewskich
stru mień mi wód, któré są w mle
ku wymyte , y siedzą nád potoki żon , á ośmdźieśiąt nałożnic , á pa
nien niémász liczby.
aapełnieySzemi.
13. f
.ki iego iáko grządki
8. ledna iest gołębica moiá , do
honnjd*
»ł, nasadzone od Apte skonała moiá, iedynaczká iest mátki
karzom/. .'Várgi iego lilia , kapiące swoiéy, wybrana rodzicielki swo
iéy. Widźiały ią inne córki , y za
mirr hę przedn 1.
14 Ręce iego utoczone złote, naszczęśliwszą wysławiały: kró
pełne hiacyntów. Brzuch iego z ko lewskie żony y nałożnice, y chwa
ści słoniowey, osadzony szafira liły ią.
9. Któraż to iest, która idźie iáko
mi.
15. Golenie iego słupy marmuro zorzá powstaiąca, piękna iako księ
we , któré postawiono ná podstaw życ , wybrana iáko słońce, ogro
kach złotych , ozdoba iego iáko Li mna iáko woyská uszykowanie po
rządne ?
ban , wyborny, iáko cedry.
10. Stąpiłem do ogrodá orzecho
16. Gardło iego naslodszé , á
wszystek pożądliwy : takić iest mi wego , ábym oglądał iabłka na do
ły móy, á ten iest przyiaóiél móy, linách , y óbaczył ieśli zakwitła
winnica , á ieśli zrodziły iáblká
córki lerozolimskié.
17. Gdzież poszedł miły twóy, o granatowe.
11. Niewiedźiałam : duszá moiá
napięknieysza między niewiasta
mi ? gdźie się obrócił miły twóy ? zatrwożyła mię dla wozów Aminádabowych.
á będźiem go z tobą szukać.
12. Nawróć się, nawróć Sulárnitko: nawróć się, nawróć się, ábyROZDZIAŁ VI.
śmy ná ćię patrzyli.
Oblubienica przywiodszy sobie
nd pdmięć zndiomość Bożą , litóry
ROZDZIAŁ VII.
sie zdał odchodzić idkoby zagnie
Oblubieniec chwali oblubienicę,
wany, rozumie, ze gb indzie szukać
ie
wszelakimi dary zewnętrznemi,
nie ma , ale wewnątrz w sercu wier
nym to czynić, d ze miłość zupełna y wewnetrznemi obdarzona iest,
okdzuie.
zaśię iest odnowiona.
1. Coż uyźrzysz ná Sulámitce,
1. Miły móy stąpił do ogródá swe
go , do grządki wonpych źiół, áby iedno ufy woienné ? lákož są pię
się pasł w ogrodźiech, á lilie zbie kne kroki twoie w trzewikách, cór
ko kśiążęćia ! stawy udów twoich
rał.
2. la miłemu mému, á mnie są iáko zawieszenia, urobione ręką
miły móy, który się pasie między rzemieślnika.
2. Pępek twóy iáko czászá toczo
liliami.
3. Pięknaś iest przyiaćiołko moiá, na , która nigdy nie iest bez nawdźięczna , y ozdobna iáko leruzá- poiu. Brzuch twóy iáko bróg psze
lem : ogromna iáko woyská uszy nice osadzony liliami.
kowanie porządne.
3. Dwie piórśi twoie iáko dwoie
4. Odwróć oczy twé odemnie, małych bliźniąt sarnich.
boć té uczyniły żem uleciał. Włosy
4. Szyiá twoiá iáko wieża z kotwoie iáko trzoda kóz , któré się śći słoniowych. Oczy twoie iáko sa
ukazały z Gáláád.
dzawki w llezebonie, któré są przy
5. Zęby twoie iáko trzódá owiec, bramie córki mnóstwa. Nos twóy
któré wyszły z kąpieli , wszytkié lako wieża Libańska , która patrzy
máiacé podwoygu iágniatek, á nie- ku Damaszkowi.
plodnéy niémász między nimi.
5. Głowa twoiá iáko Karmel ; á
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•warkocze głowy twoiéy iáko szar
łat królewski zwiniony ná cewki.
6. iakóżeś piękna, y iáko wdzię
czna namilsza, w roskoszách !
7. Twóy wzrost podobny iest pal
mie , á pierśi twoie gronam win
nym.
8. Rzekłem: wstąpię ná palmę ,
y uchwycę owoce iéy, á będą pier
si twoie iáko gróná winnice: á
wonność ust twoich iáko iáblek.
g. Gardło twoie iáko nalepszé
wirio , godné miłemu mému ku pićiu , wárgam též y zębam iego ku
smakowaniu.
10. la miłemu mému, á do mnie
zadza iego.
11. Przydź miły móy, wynidźmy
ná pole , mieszkaymy wre wsi*
ách.
12. Ráno wstaymy do winnic,
oglądaymy ieśli kwitnie winnica, ie
śli kwiééie záwiezuie sie w owoc,
ieśli kwitną iablká granatowe: tám
tobie dám pierśi moie.
13. Mandragory dały wonność. W
bramach naszych wszelákié iáblká:
nowé y staré , miły móy, zachowa
łam tobie.

ROZDZIAŁ VIII.
Opisuie sie tu serdeczna d gorąca
ządość świętych oyców, aby Messyasz obiecany ćidło nd się wziął t
y zbawienie sprawić raczył.

1. Któż mi da ćiebie brátá mego
ssacégo pierśi mátki moiéy, abych
ćię nálázlá ná dworze, y całowała
ćię , á iužby mię žáden nie wzgar
dził ?
2. Poyinam ćię , y wprowadzę do
domu mátki moiéy, tám mię bę
dźiesz uczył, á dam ći pełną z wi
na przypráwnégo , y moszczu z iá
blek granatowych moich.
3. Lewica iego pod głową moią :
á práwicá iego obłapi mię.
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4- Poprzyśięgam was córki Ierozolimskié, nie obudzayćież , áni
dawayćie ocucić miłey, póki sama
nie zachce.
5. Któraž to iest która wslępuie
z puszczéy, opływaiąca roskoszami , podpárszy się mil
iwego
Pod iabłoniowym drzév e 1 wzbudźiłem ćię: tám naruszona .est ma
tka twoiá, tám zgwałcona iest rodźićielka twoiá.
6. Przyłóż mię , iáko pieczęć do
sercá twégo , iáko pieczęć do ra
mienia twégo : bo mocna iest iáko
śmierć miłość, twárda iáko piekło
rzewliwość, pochodnie iéy, pocho
dnie ognia y płomieniów.
7. Wody mnogie nie mogły uga
sić miłośći, y rzeki nie zatopią ięy,
choćby człowiek dał wszytkę maiętność domu s,wego zá miłość, wzgar
dzi ią iáko nic.
8. Siostra nászá mála, y pierśi
nie ma: cóż uczyniémy śiestrze
nászéy, w aźien, w który będą mó
wić do niéy.
g. leśliż iest mur, zbuduyinysz
ná niem baszty srébrné : ieśhż iest
drzwiami , spóymy ie deskami ce
drowymi.
10. Iaćiem iest .mur, á piórśi
moie iáko wieża, od kądern była u
niego, iáko pokóy nayduyiąca.
11. Winnice miał spokoyny w
onéy, która ma ludzie: poruczył
ią strożóm : maż przynosi zá owoc
iéy tyśiąc srebrników
12. Winnica moiá przedemną
iest. Tyśiąc twoich spokoynych , á
dwieśćie tym , którzy strzegą owo*ców iéy.
13. Która przebywasz w ogrodźiech , przyiaćiele słuch aią t day
mi usłyszeć glos twóy.
14- Ućiekay miły móy, á bądź
podobny sarnie, y ielonkowi ná gó
rach źiół wonnych.
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ROZDZIAŁ

ó

I.

adbyśmy sprawiedliwość miłowa
li, w dobroci d prostocie Bogd sie
bali, o Duchu świętym, o wystrze
ganiu kłamstwa , obmowek , uwła
czania, y szemrania.

1. Miłuyćie sprdwiedliwość, któTzy sądźićie źiemie. Rozumiejcie o
Pánu w dobroći, á w prostośći ser
cá szukayćie go.
2. Gdyż od tych bywa naleźion,
którzy go nie kuszą: á tym sieokázuie, którzy máia wiarę w nim.
5. Przewrotnó bowiem myśli od
łączają od Bogá , á moc doświad
czona karze głupie.
4- Abowiem w złośćiwą duszę
nie wnidźie mądrość , áni będźie
mieszkáé w ćiele grzechom podda
nym.
5. Duch bowiém święty kárnośći ućiecze przed obłudnośćią , y od
dali się od myśli , któré są bez ro
zumu , y záťrásowány będźie od
nádchodzacéy nieprawośći.
6. Duch bowiém mądrośći iest
dobrotliwy: y nie wyzwoli złorze
czącego od ust swoich: bo nerek
iego świadek iest Bóg, y sercá iego
bádácz iest prawdiźiwy, y słuchacz
ięzyka iego.
7. Gdyż Duch Pański napełnił
okrąg źiemie: á to, co wszytko ma
w sobie, ma wiadomość głosu.
8. Dla tegoż kto nieprawość mó
wi, nie może się zataić: áni go mi
nie sąd karzący.
9 W myślach bowiém niezbožnégo badanie będźie : á mów iego
słuch do Bogá prziydźie, ná skaránié nieprawośći iego.
10. Abowiém ucho zarzliwośći
słucha wszytkiégo , á zgiełk sze
mrania nie zátái się.
11. Slrzeżćież się tedy szemrania,
któré nic nie pomaga, á od obmówiská wśćiągayćie ięzyka : bo mo
wa pokutna dármo nie póydźie : á
ustá, któré kłamaią , zábiiáia du
szę.
12. Nie żądayćie śmierći w błę
dzie żywota wászégo, áni nábyway-

ćie zginienia przez sprawy rąk wa
szych.
13. Gdyż Bóg śmierći nie uczy
nił : áni się weseli w zatraceniu
żywych.
14. Stworzył bowiém, áby było
wszytko , y zdrowe uczynił rodzáie
okręgu źiemie : y niémász w nich
iádu zatracenia, áni królestwa pie
kielnego ná źiemi.
15. Sprawiedliwość bowiém wie
czna iest y nieśmiertelna.
16. Ale niezbożnicy rękami y
słowy przywabili ią: á mniémáiac
ią bydź przyiaćiółką zeszli, y przy
mierze z nią uczynili: gdyż godni
są, áby byli z strony iéy.
ROZDZIAŁ

II.

Myślenie nielutośćiwych Zydow,
o ich radzie przećiwko
Panu
Christusowi.

y

1. Mówili bowiém , rozmyślaiąc
nie dobrze u śiebie. Krotkić á teskliwy iest czás żywota nászégo,
y niémász ochłody ná końcu czło
wieczym, y niémász, któby był po
znány, że się z piekła wrócił.
2. Bo z niczegośmy się narodźili, y potym będźiemy iákoby nas
nie było: bo dym iest duch w no
zdrzach naszych: á mowá iskrá ná
poruszenie sercá nászégo :
3. Która gdy zgaśnie , popiołem
bedźie ciało nászé, á duch rozwienie się iáko miękkie powietrze , y
przeminie żywot nász iáko szlad
obłoku, y rozeydźie się iáko mgła,
która rospędzona iest od promieniów słonecznych , y od gorącośći
iego obćiążona.
4. A imię nászé zá czasem bę
dźie zapamiętane , y żaden nie bę
dzie miał w painięći uczynków
naszych.
5. Bo przeiniiánié ćienia iest
czás nász , á niémász nawrócenia
skończenia nászégo: gdyż iest za
pieczętowane, á żaden się nie wra
ca.
6. Pódźćież tedy, á używaymy
dóbr ninieyszych , á zażywaymy
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21. To myślili, y pobłądźili: za
rzeczy stworzonych prędko iáko w
ślepiła ie bowiem złość ich.
młodości.
7. Winem drogim , y oléykámi
22. A nie poznali táiemnic Bo
się nápelniaymy, á niech nas nie żych : áni się spodźiewali zapłaty
miia kwiát czásu.
sprawiedliwośći, áni rozsądzali dusz
8. Chodźmy w wieńcach róża świętych poczćiwośći.
nych: póki nieuwiędną: żadna łą
25. Gdyż Bóg stworzył człowie
ka niech nie będźie , któróyby nie ka nieskaźitelnego, y uczynił go ná
miała przeyźdź rospustność na wyobrażenie podobieństwa swego.
sza.
24. A z nienawiśći dyabelskiéy
g. Żaden z nas niech próżen nie weszła śmierć ná okrąg źiemie.
25. A nászláduia go, którzy są z
będźie rospusty nászéy: wszędzie
zostáwuymy znáki roskoszy: gdyż strony iego.
to iest cząstka nasza, y ten iest
dział.
ROZDZIAŁ III.
10. Ućiśńmy ubogiego sprawiedli
O szcześćiu dobrych, co od złych
wego, á nie przepuszczaymy wdo bywdict trapieni , y o nieszczęściu
wie, áni się stárcá wstydaymy sze- złych, zaś tez o snadnośći, y odpładźiwośći długiego wieku.
ćie zet dobre uczynki, y o nieszczę11. A moc nászá niech będźie zá śćiu synów cudzołoznicych.
práwo sprawiedliwości: co bowiem
1. A dusze sprawiedliwych są w
mocy nie ma, niepożytecznć się
ręce Bożey: á nie tknie się ich mę
nayduie.
12. Zasadźmy się tedy ná spra ka śmierći.
2. Zdało się oczóm głupich, że
wiedliwego, gdyż nam iest niepożyteczny, y przećiwnym iest sprá- umarli: poczytane iest-utrapieniem
wam naszym, y wymiata nam grze dokończenie ich :
3. Y drógá, która od nas iest za
chy przećiw zakonowi, y rozgłasza
traceniem: lecz oni są w pokoiu.
ná nas grzechy życia nászégo.
4- Y choć przed ludźmi męki
13. Obiecuie, iż ma znaiomość
Bogá, y nazywa się synem Bo ćierpieli , nadźieia ich pełna iest
żym.
nieśmiertel nośći.
5. Ná mále bywszy utrapieni, ná
14- Stał się nam ku strofowaniu
wielu będą dobrze sposobieni: bo
myśli naszych.
15. ,Ciężko nam y nań patrzać : ich Bóg doświadczał, y nalazł ie
gdyż różny iest żywot iego od in godne bydź śiebie.
6. Iáko złota w piecu próbował
nych, y odmienione są drógi iego.
16. Iáko plotki poczytani ieste- ich, y iáko ofiarę całopalenia przyiął
śiny od niego , y strzeże się dróg ie , á czásu swégo będźie wzgląd
nászych iáko plugastwa , y prze ná nie.
7. Swióćić się będą sprawiedli
kłada skończenić sprawiedliwych,
wi, y iáko iskry między trzciną bie
y chlubi się, iż Bogá ma oycein.
17. Spatrzmysz tedy, ieśli mowy gać będą.
8. Będą sądźić narody, y pano
iego są prawdźiwó, ádoświadczmy,
co nań potym prziydźie, á dowie wać nád ludem , á bedźie Pan nád
my się , iákié będźie dokonánié nimi królował ná wieki.
iego.
g. Którzy w nim ufáia, zrozu18. Bo ieśli iest prawdźiwy syn mieią prawdę: á wierni w miłości
Boży: obroni go, y wybáwi z rąk przestaną z nim: gdyż dar, y pokóy
iest wybranym iego.
nieprzyaćiel ski ch.
ig. Potwarzą y mękami wyba10. Lecz niezbożni wedle tego,
daymy go , abyśmy doznali skro- co myślili, karanie mieć będą,któ
mnośći iego, y doświadczyli ćierpli- rzy zaniedbali spráwiedliwégo , y
wośći iego.
Páná odstąpili.
20. Skaźmy go ná śmierć, co na11. Mądrość bowiém y karność,
sromotnieyszą: będźie bowiem nań kto odrzuca,nieszczęsny iest: ypró
żna iest nádžieiá ich, y prace bez
wzgląd z mów iego.
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pożytku , y sprawy ich niepożyte- ćierpki ku iedzeniu, y niczemu się
czné.’
nie godzący.
6. Ze złośliwego bowiem spániá
12. Niewiasty ich głupie są, á
synowie, którzy się rodzą, są świad
synowie ich niecnotliwi.
13. Przeklęty naród ich, iż szczę- kami złośći przećiwko rodźicóm,
szliwa iest niepłodna y niepokala w wypytaniu ich.
7. /kle sprawiedliwy ieśli śmiena, która nie uznała łoża w grze
chu : -będzie miała pożytek w na rćią będźie uprzedzony, w ochłodze
wiedzeniu dusz świętych.
niu będźie.
8. Starość bowiem poczciwa iest
14. V Irzébieniec , który rękami
Sweini nie czynił nieprawości, áni niedlugowieczna, áni liczbą lat po
rnyślił przećiw Bogu złego: bo mu rachowana :
g. Ale szedźiwośćią iest rostro
dadzą wybrany dar wiary, y dział
w kościele Bożym naprzyiemniey- pność człowiecza, á wiek starośći,
żywot niepokalany.
szy.
10. Podobaiąc się Bogu stał się
15. Dobrych bowiem prac chwa
lebny iest pożytek: y który nie upá- umiłowanym, y żyiąc między grze
sznikami, przenieśion iest.
dnie korzeń mądrośći.
11. Pochwycon iest, áby złość nie
16. Ale synowie cudzołożników
w zniszczeniu będą, y od złego ło odmieniła umysłu iego: ábo obłudność , áby nie oszukała duszę ie
ża nasienie będźie wygładzone.
17. A choćby też długiego żywo gota byli , zá nic będą poczytani, á
12. Zmamienié bowiem marnostarość ich ostatnia bezeczęi bę śći ząćimia dobré rzeczy, á niestádźie.
teczność pożądliwośći wywraca u18. A ieśli prędzey pomrą , na mysł bez złośći.
dźieię mieć nie będą , áni w dźień
13. Stawszy się zá krótki czás
rozeznawania rozmówy.
doskonałym, przeżył czasów wie
ig. Złośliwego bowiem narodu le.
srogie są dokończenia.
14. Podobała się bowiem Bogu
duszá iego : dla tego pokwapił się
ROZDZIAŁ IV.
wywićźdź go z pośrzód niepráwośći
: á ludźie widzieli, á nie rozu
O uczćiwym rodzeniu y nieślaclieiiiym , o śmierći ludźi sprawiedli mieli , áni kładli w sercá takich
rzeczy.
wych, o potępieniu niewiernych.
i ł. Gdy łaska Boża y miłosierdzie
1. O iáko piękny iest czysty ro- iest ku świętym iego , y wzgląd ná
dzay z iasnośćią ! nieśmiertelna iest wybrane iego.
bowiem pámiatká iego: gdyż y u
16. A potępia sprawiedliwy uBogá znáioma iest y u ludźi.
marły żywe niepobozné : á mło
2. Gdy przytomna iest, nászlá- dość prędzey skończona, długi ży
duia iéy: y pragną iéy, gdy odćydźie: wot niesprawiedliwego.
y ná wieki koronowana triumpbuie,
17. Uyźrzą bowiem koniec mą
piepokalánégo boiowánia zapłatę drego, y nie zrozumieią , co o nim
wygrawáiac.
rnyślił Bóg, y dla czego obroną go
3. Lecz rozmnożone niezbożnych opatrzył Pan.
mnostwo nie będźie pożyteczne : y
18. Uyźrzą, y wzgardzą go: á z
cudzołożnć szezepy nie puszczą nich Pan naśmiewać się będźie.
korzenia głęboko, áni założą gruntu
ig. Y będą potym upadaiący bęstatecznego.
zeczći , y w zelżeniu między uma
4 Y choć zá czasu ná gałęziach rłymi ná wieki: bo ie rostrąći nápąkowie puszczą, słabo wsadzone , deté bez głosu y z gruntu ie wzru
będą od wiatru wzruszone , y od szy, y aż do wierzchu spustoszeni
gwałtownych wiatrów będą wyko będą: y będą wydychać, y pámiatká
rzenione.
ich zginie.
5. Bo się połamią gałęzie niedo
20.Prziydą do rachowania grze
szłe, á owoc ich niepozyteczný, y chów swoich boiaźliwi: y strofo
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wać ich będą z przećiwia niepra
wości ich.

ROZDZIAŁ V.
Złośliwi nd ostatnim sądzie po
znawszy cnotliwe , które tu gnąbili,
opłakuią swą nędze , ize tez wszy
stko ich szcześćie doczesne było ,
sprawiedli wych wiekuiste będźie. la
ko się Bóg stroi y sarn sobą , y
przez ine rzeczyf nd karanie złośli-
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przelećiał, á potym żadnógo znaku
nie znać drógi iego.
12. Abo iáko strzała wypuszczo
na do celu pewnego : rozbite po
wietrze wnet się zaśię zbieżało ták,
iż nieznać przeszćia ióy.
13. Takżeć y my narodziwszy się,
wneteśmy bydź przestali , á cnoty
żadnego znaku nie mogliśmy po so
bie pokazać: aleśmy zniszczeli we
złośći nászéy.
14- Takieć rzeczy mówili w pie
kle ći , którzy zgrzeszyli.
15. Bo nádzieiá niezbožnégo iest
iáko pérz , który wiátr porywra , y
iáko ćienka piána , którą wicher
rozpędzą , y iáko dym , który wiatr
rozwiewa , y iáko pamiątka gośćia
iednégo dniá przemiiáiacégo.
16. Ale sprawiedliwi ná wieki
żyć będą , á ich u Páná iest zapła
tą, y stáránié o nich u Naywyższógo.
17. Przetóż dostąpią królestwa
zacnego , y korony pięknóy z ręki
Pańskióy: gdyż prawicą swą szczyćić ich będźie, y ramieniem swym
świętym obroni ie.
18. Weźmie zá wszelakie uzbroienié zápal czywość iego , y przyzbroi stworzenie ná pomstę nie
przyiaćiół.
19. Oblecze miásto pleszek spra
wiedliwość, á miásto przyłbice we
źmie sąd pewny.
20. Weźmie tarczą niezwyćiężoną prawość.
21. A zaostrzy srogi gniéw miá
sto oszczepu, y będźie z nim wal
czył okrąg świata przećiw szalo
nym.
22. Tolecą prosto strzały łyskawic, á iáko od dobrze naćiągnionógo łuku z ohłoków wypuszczone
będą, y do mieyscá pewnego ugodzą.
23. Y od opoczystégo gniewu grá
dy wielkie wypuszczone będą: oborzy się ná nie woda morska, y rze
ki gwałtownie zbiegać się będą.
24- Przećiwko im stanie wiatr
mocny, y iáko wicher rozwieie ie :
y obróći w pustynią wszytkę źie
mie nieprawość ich : á złość wy
wróci stolicę ńiocarzów.

1. Tedy staną sprawiedliwi z
wielką stalośćią , przećiwko tym ,
którzy ie ćisnęli , y którzy prace
ich odięli.
2. (Jyźrzawszy będą zatrwożeni
boiaźnią straszliwą , y zdumiewać
sie będą w prędkośći niespodziewa
nego zbawienia,
3. Mówiąc sami w sobie , pokutę
czyniąc, y dla ućisku ducha wzdy
chając : Cić to są, któreśmy nie
kiedy mieli -zá pośmióch y zá przy
słowie urągania.
4. My głupi , mieliśmy żywot ich
zá szaleństwo , y zá sromotné ich
dokończenie.
5. Oto iáko policzeni są między
syny Bożó, y między świętymi dział
ich iest.
6. A ták zbłądziliśmy z drógi
prawdźiwóy, y nie świóćiła nam iásność sprawiedliwośći, y słońce ro
zumienia nie weszło nam.
7. Napracowaliśmy się ná dródze
nieprawośći y zatracenia, y chodzi
liśmy drogami trudnémi, á drógi
Pańskióy nieznaliśmy.
8. Cóż nam pomogła pychá? ábo
chlubá bogactw co nam przynio •
sła?
g. Przeminęło ono wszytko iáko
ćień , y iáko poseł przebiegaiący:
10. Y iako okręt , który przecho
dzi przez burzącą się wodę , któ
rego, gdy przóydźie , szlad się nálóść nie może, áni szćióżka dná ie
go między nawałnośćiami :
11. Abo iáko ptak, który łeći
przez powietrze , którego drógi ża
den znak nie znáyduie się: ále tylko
ROZDZIAŁ VI.
szum skrzydeł, biiący w lekki
wiatr, y rozbiiaiący gwałtem po
Rzecz ku królom y sędźiom , któ
wietrze drógi : ruszaiąc skrzydłami rą ie upomina , dby patrzdll mądro-
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/ć<‘, bo sie Bóg groźnym okaźe spra
wcom y tym rządzcom, co mdiąc
tę od niego moc, nie czynią sprdwiedliwośći.

i. Lepsza iest mądrość niżli siły:
y mąż rostropny niżli mocny.
2 Słuchayćież przeto królowie y
rozumióyćie: nauczćie się sędzio
wie kończyn źiemie. I
5. Mdstawćie uszu wy , którzy
władniećie ludem y podobaćie się so
bie z wielkośći narodów :
4- Gdyż dána iest wam władza
od Pánáy moc od Naywyższego, któ
ry się pytać będźie o uczynkach wászych , y myśli badać się będźie.
5. Ze będąc sługami królestwá
iego, nie sądźiliście sprawiedliwie,
ąniśćie strzegli práwá sprawiedli
wośći, aniśćie chodźili według woBożóy.
6. Strasznie á prędko ukaże się
wam : bo nasroższy sąd będźie tym,
którzy są przełożeni.
7. Bo mały otrzyma miłośierdźie,
ále mocarze mocne męki ćiórpieć
będą.
8. Nie będźie bowiem dbał ná ża
dnego osobę Bóg, áni się zlęknie
żadnego wie'kośći : gdyż on uczy
nił małego y wielkiego, y iednáko
o wszytkié pieczą ma.
g. Ale nád mocnieyszym mocnieysza meká wiśi.
10. Do was tedy królowie są té
mowy moie: abyśćie się nauczyli
mądrośći , á nie występowali.
11. Którzy bowiem będą strzédz
sprawiedliwośći sprawiedliwie, bę
dą usprawiedliwieni : á którzy się
tego nauczą, naydą co odpowiedźićć.
12. Pożądayćież tedy powiesći mo
ich : miłuyćie ie , á będźiećie mieć
naukę.
13. Zacnać iest, y która nigdy nie
więdnieie mądrość , y łatwie bywa
óbaczona od tych, którzy ią miłuią,
y naleźiona od tych, którzy iéy szukaią.
14. Uprzédza, którzy iéy požadáią , áby się im piérwéy okazała.
15. Kto do niéy ráno wstanie ,
nie będźie pracował: bo ią naydźie
śiedzącą u drzwi swoich.
i(j. Myślić tedy o niéy iest dosko

nała rostropność, á kto dla niéy
czuć będźie, rychło bespiecznym
będźie.
17. Bo té , którzy iéy są godni,
sámá obcbodźi szukáiac , y ná dro
gách wesoło się im pokázuie, y za
biega im we wszelkim obmyślaniu.
18. Początek bowiem iéy iest náprawdźiwsze požadánié umieiętnośći.
ig. Stáránié tedy o umieiętność,
iest miłość: á miłość iest záchowánié praw iéy : á zácliowánié praw
iest upewnienié nieskażytelnośći:
20. A nieskážytelnoáč czyni bli
skim Bogu.
21. Pożądanie tedy mądrośći przywodźi do wiecznego królestwá.
22. Przetóż ieśli się kochacie w
stolicách y w sceptrách , o królo
wie ludu , miłuyćie mądrość , aby
śćie na wieki królowali.
23. Miłuyćie światło mądrośći
wszyscy, którzyśćie są nád ludem
przełożeni.
24. A co iest mądrość, yiáko się
poczęła, powiem: á niezátáie przed
wámi táiemnic Bożych, ále od po
czątku narodzenia wyszlńduię , y
położę ná światłe wiadomość iéy, á
nie opuszczę prawdy:
25. Ani z tym , który wysechł
od nienawiśći, póydę w drógę: gdyż
táki człek nie będźie uczestnikiem
mądrośći.
26. A mnostwo mądrych iest
zdrowie okręgu źiemie : á król mą
dry iest ugruntowanie ludu.
27. Przetóż prziyinićie naukę
przez powieśći moie, á będźie wam
pożyteczno.

ROZDZIAŁ VII.
Upomina sam swym przykładem
Salomon ku mądrośći, ze tez y iemu
dana mądrość zd prośbą : potym
wychwala y wynośi mądrość nad,
wszytkié rzeczy.

1. Iestemći ia též śmiertelny czło
wiek , podobny wszytkim, y z ro
dzáiu ziemskiego, onego, który był
pierwszy stworzon , y w żywoćie
matki byłem ukształtowan ćiałem.
2. Przez dźieśięć mieśięcy zśiadłem się we krwi, z nasieniaczło-
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wieczégo, y z lubośći ze spaniem
sie schodzącey.
5. Y ia narodziwszy się wziąłem
oddech pospolity, y wypadłem ná
źiemie także uczynioną , y pierw
szy głos podobny wszytkim wypu
ściłem plącząc.
4- Wychowanem iest w powiciu,
y w pracach wielkich:
5 Żaden bowiém z królów niemiał inszego początku rodzenia.
6. Iedno tedy iest wszytkich
weszćić do żywota, y iednákié zeszćić.
7. Y dla tegom żądał, á dána mi
iest rostropność : y wzywałem , y
przyszedł ná mię duch mądro
śći.
8. Y przełożyłem ią nád króle
stwa y nád stolice , y bogactwa zá
ničem nie miał względem iéy.
9. Anirn iéy przyrównał drogie
go kamienia : gdyż wszytko złoto
iéy przvrowuáné iest trocha pia
sku, á iako błoto będźie poczytáné
srebro przećiwko niéy.
10. Nád zdrowie y piękność umi
łowałem ią , y umyśliłem mieć ią
miásto światłośći, gdyż światło iéy
nigdy nie zgaśnie.
11. A przyszły mi pospołu z nią
wszystki dobrá y niezliczona po
czciwość przez ręce' iéy.
12. Y rozradowałem się we wszy
stkich : bo przedemną szła tá mą
drość, á nie wiedziałem, iż oná iest
matką tych wszystkich.
15. Któréyem się bez obłudnośći nauczył , y użyczam bez zaz
drości , á nie kryię poczćiwośći
iéy.
14- Nieprzebrany bowiém skarb
iest ludźióm, którego, którzy uży
wali, zstáli się uczestnikami bo
skiego przyiaćielstwa, dla darów
umieiętnośći zaleceni.
15. A mnie dał Bóg mówić we
dle myśli, y myślić rzeczy godne
tych, któré mi daią , gdyż on iest
wodzem mądrośći, y poprawcą mą
drych.
16. W ręce bowiém iego y my,
y mowy nászé, y wszelka mądrość,
y rzemiósł umieiętność, y ćwicze
nie.
17. On bowiém dał mi tych rze
czy , któré są , prawdziwą wiádo-
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mość : abych wiedźiał rozrządzenie
okręgu źiemie , y mocy żywio
łów,
18. Początek y dokoúczenié, y
śrzodek czasów, przemian odmien
ności, y odmiany czasów.
ig. Roczne biegi, y rozrzadzenié
gwiazd,
20. Przyrodzenie zwierząt , y
gniewy bestiy, moc wiatrów y my
śli ludzkie , różnośći drzewek, y
mocy korzenia,
21. Y którekolwiek są skryté , y
niewiádomé, nauczyłem się: wszy
tkich bowiém rzeczy robotnica
náuczylá mię mądrość.
22. lest bowiém w niéy duch
rozumienia , święty, iedyny, roz
maity, subtelny, wymowny, żart ki,
niepokalany, pewny, słodki, miłuiący dobré , ostry, którego nic nie
hámuie , dobrze czyniący,
25. Ludzki , łaskawy, stateczny,
nie omylny, przespieczny, máiacy
wszelaką moc , wszytko przepátruiący, y który wszytkié duchy
przenika, rozumny, czysty, subte
lny.
24- Nád wszytkié bowiém rzeczy,
któré się ruszáia, prędsza iest mą
drość : á dośięga wszędy dla swoiéy
czystości.
25. Párá bowiém iest mocy Božéy, y wypłynienie iákiés iasnośći
Bogá wszechmogącego szczere : y
przetóż nic plugawego ná nię nie
przypada.
26. Iasnośćią iest bowiém wiecznéy światłośći y zwierciadłem bez
zmazy Boskiego máiestatu, y wyo
brażeniem dobroći iego.
27. A będąc iedyna, wszytko mo
że: y w sobie trwaiąc wszytko odna
wia, y przez narody, w dusze święté się przenosi , przyiaćioły Boże y
proroki postanawia.
28. Żadnego bowiém Bóg nie mi
łuie , iedno tego , który z mądrością
przebywa.
29. lest bowiém oná ślicznieysza
niż słońce , y nád wszytek porzą
dek gwiazd światłośći przyrówna
na náyduie się bydź pierwszą.
5o. Po onéy bowiém nastawa
noc: ále mądrośći nie zwyćięża
złość.
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będą, á gdy będę dłużćy rozmawiał,
ROZDZIAŁ VIII.
ustá swé ręką zátula.
Ponieważ ze za mądrośćią wszy
13. LXád to , przez nie otrzymam
stkie rzeczy pożądliwe idą, bdrzo nieśmiertelność, y wieczną pamią
sie iéy chwytać mamy, d ząduć iéy tkę zostawię tym , którzy po innie
od Bogd , od którego samego bywa będą.
dana powściągliwość.
14 Będę rządźił ludźie , á narody
1. Dosięga tedy od końca áž do będą mi poddané.
15. Będą się mnie bać słuchąiąc
koňcá mocnie , y rozrządza wszy
mię królowie straszni: między wiel
stko wdzięcznie.
2. Tein umiłował, y szukałem kością ludu pokażę się dobrym, á
iéy od młodośći moiéy, y starałem ná woynie mocnym.
16. Wszedszy do domu mego odsię wziąć ią sobie zá oblubienice ,
y stałem się miłośnikiem cudnośći pocznę z nią : nie ma bowiém
pzykrośći towarzystwo iéy , áni
iéy.
3. Obiaśnia szlachetność swoię , tesknośći spólnć żyćić z nią , ále
máiac wespół żyćić z Bogiem: ále radość y wesele
17. To u śiebie rozmyślając y
y Pan wszech rzeczy umiłował ią.
wspominając w sercu moim , gdyż
4- Nauczyćielką bowiem iest nieśmiertelność iest w spowinowa
umieiętnośći Boźćy, y obićrzyćiel- ceniu z mądrośćią.
ką spraw iego.
18. A w przyiaćielstwie ićy ko
5. A ieśli bogactwa bywaią po chanie dobré , á w pracach ręku
žádané w żywoćie , cóż nád mą ićy poczćiwość bez ustania , á w
drość bogatszego , która sprawnie ćwiczeniu się w rozmowie z nią
wszytko ?
rostropność , y zacność w spółko6. A ieśliż rostropność robi: któż wániu inów ićy: obchodziłem szu
tych wszytkich rzeczy, które są , kając , abych ią sobie wźiął.
iest lepszy rzemieślnik nád nie ?
19. A byłem dziecięciem dowci
7. Y ieśli sprawiedliwość miłuie pnym, y dostała mi się duszá dobra.
kto: prace téy máia wielkie cnoty:
20. A gdym był ieszcze lepszym,
bo marnośći y rostropnośći uczy, y przyszedłem do ciała niepokalane
sprawiedliwośći , y mocy, nád któ goré nic nie iest ludziom w żywocie
2 1. A zrozumiawszy, żem inápozy lecznieyszégo.
czćy nie mógł bydź powśćiągliwy,
8. A ieśli kto požádá wielkićy aż by Bóg dał, y to samo było mą
umieiętnośći, wić przeszłe rzeczy, drośći , wiedźieć cziy to iest dar:
y o przyszłych zdánié wydawa, szedłem do Páná y prosiłem go , y
wić chytrośći mów* y rozwiązanie rzekłem ze wszytkich wnętrzności
gadek , znaki y cuda wić pićrwćy moich.
niżli będą , y przypadki czasów y
wieków.
ROZDZIAŁ IX.
9. Przetóż umyśliłem ią sobie
Modlitwa Salomonowa do Bogd
przywićźdź ná żyćić wespół : wie
o mądrość, bo iéy żaden mieć nie
dząc , że się zemną porozumiewać mole, komu ią satn Bóg nie da, któ
będźie w dobrych rzeczach , y bę
ra acz wszystkim, nawięcey iednak
dźie rozmowa myśli y tesknice mo
rządzcom ludu potrzebna iest.
iéy.
10 Dla téy będę miał sławę w
1. Boże oyców moich , y Pánie
pospólstwie, y cześć u starszych miłośierdźia , któryś uczynił wszy
młodźieniec :
tko słowem swoim ,
11. Y będę znaleźion dowcipnym
2. A mądrośćią twą postanowi
u sądu, y przed oczyma mocarzów łeś człowieka , áby panował nád
będę w podźiwieniu , y osoby kśią- stworzeniem , któreś ty uczynił ,
żece
beda
3. Aby rządźił okrąg źiemie w
e
cc mi sie< dziwować.
12. Mnie milczącego czekać bę prawośći y sprawiedliwośći , á są
dą , y ná mnie mówiącego patrzyć dźił sąd w uprostQwániu serca:
698
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4- Dayže mi mądrość stoiącą przy
17. A radę twoie kto pozna, ieśli
stolicy twoiéy, á nie odrzucay mię ty nie dasz mądrośći, á me spuśćisz
od służebników twoich:
duchá twego świętego z wysoko5. Gdyžern ia iest slugá twóy, y śći.
syn służebnice twoiéy, człowiek
18. Y ták byłyby náprostowáné
mdły, y krótkiego wieku, á mniey- szćićżki tych , którzy są ná źiemi ,
szy niżlibych mógł zrozumieć sądy á ludźie nauczyliby się tego, coć się
y práwá.
podoba.
6. Bo choćby též kto był dosko
19. Bo przez mądrość uzdrowie
nały między synmi człowieczymi , ni są, którzykolwiek się tobie Pá
ieśli nie będźie w nim mądrość nie podobali od początku.
twoiá , zá nic nie będźie poczy
tany.
ROZDZIAŁ X.
7. Tyś mię obrał królem ludowi
Schwala nam mądrość , ze ona
twemu , y sędźiem synów twoich, zachowała, y od złych przypadków
y córek :
wyswobodźiłd , .Adumd , Noego ,
8 Y kazałeś mi budować kośćioł adbrahdmd, Lotcł, Id/iobd, lozephd,
ná górze twéy świętćy, á w mie- Hloyzészd, y syny Izraelskie.
śćie mieszkania twego ołtarz ná po
dobieństwo przybytku twego świę
1. Tać onégo, który piérwszy utego , któryś zgotował od począ czynion iest od Bogá, oćiec okręgu
tku:
źiemie , gdy sam był stworzony,
. g. A z tobą mądrość twoiá , któ zachowała :
ra zna spráwy twoie , która též by
2. Y od iego upadku wyzwoliła ,
ła przytomna ná on czás , gdyś y dała mu moc panowania nád
okrąg źiemie czynił, y wiedźiała , wszytkimi rzeczami
co się podobało oczom twoim, y co
3. Od téy odstąpiwszy niespra
iest prostego w przykazaniach two wiedliwy w gniewie swoim, przez
ich.
gniéw braterskiego mežobóystwá
10. Zeszliže ią z świętych nie zginął.
bios twoich, y z stolice wielkośći
4. Dla którego gdy woda wy
twoiéy, áby zemną była, y zemną gładzała źiemię , mądrość powtópracowała, abych wiedźiął, co iest ré naprawiła , przez wzgardzone
przyiemnégo u ćiebie:
drzewo sprawiedliwego rządząc.
11. Bo oná wszytko wié, y rozu
5. Tá též y w przyśiężeniu złomie , á poprowadźi mię skromnie śći gdy się narody spiknęły, znała
w sprawach moich , y będźie mię sprawiedliwego, y zachowała, Bo
strzegła w mocy swoiéy.
gu nienágániopégo, y w miłośier12. Y hęda przyiemné spráwy dźiu ku synowi mocnego zachowa
moie, y będę lud twóy rządźił spra ła.
wiedliwie , y będę godnym stolic
6. Tá sprawiedliwego od giną
oycá moiégo.
cych niezbożnych ućićkaiącćgo wy
15. Bo któryż człowiek hędźie
bawiła , gdy ogień zstąpił ná pięć
mógł wiedźieć radę Boža? ábo kto miąst:
się domyślić będźie mógł coby
7. Którym ná świadectwo złości,
chćiał Bóg ?
stoi spustoszała kurząca się źie
14- Gdyż myśli ludzkie są boiá- mia , y niepewnégo czásu máiacé
źliwe , y niepewne opatrznośći ná owocé drzewá, y słup sólny stoiąszé.
cy ná pamiątkę dusze niewier
15. Bo ciało, któré się káži, oh-? ny.
ćiąża duszę , á źiemskić mieszka
8. Mądrość bowiem miiaiący, nie
nie tłumi umysł wiele myślący.
tylko w tym upadli , že nie poznali
16. Y z trudnością się domyśla dobrá, ále y głupstwa swego zosta
my rzeczy, któré są ná źiemi, y co wili ludziom pamiątkę, iż w tym,
mamy przed oczymá , z pracą nay- w czym zgrzeszyli, áni zataić się
duiemy. A któré w niebie są , kto nie mogli.
dośćignie?
9. Ale mądrość té, którzy ią w
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uczćiwośći máia, z boleści wybawi
ła.
10. Tá uóiekáiacégo przed gnie
wem braterskim sprawiedliwego
drógámi prostémi prowadziła , y
ukazała mu królestwo Božé, y da
ła mu poznanie świętych : uczciła
go w pracach , y napełniła prace
iego.
11. W zdradzie oszukawaiących
go , była przy nim , ) uczciła go.
12. Zachowała go od nieprzyia
ćiół , y obroniła go od zwodźićielów: y mežné boiowánié wystawi
ła mu, áby zwyciężył, y poznał, że
nádewszylko mocnieysza iest mą
drość.
13. Ta spráwiedliwégo zaprzeda
nego nie opuśćiła , ále go od grze
sznych wybawiła, y zstąpiła z nim
do dołu:
14- Y w wiezieniu go nie opuśći
ła, áž mu przyniosła sceptrum kró
lestwa, y moc pezećiwko tym , któ
rzy go tłumili: y pokazała kłamcę,
którzy go lżyli , y dała mu sławę
wieczną.
15. Tá lud sprawiedliwy, y nienágánioné potomstwo wybáwitá od
narodów, którzy go ćiemiężyli.
1G. VVeszlá w duszę sługi Boże
go , y stanął przećiw srogim kró
lom przez cudá , y znaki.
17. Y oddała sprawiedliwym pra
ce ich, y prowadziła ie dziwną drógą , y była im we dnie miásto za
słony, á w nocy miásto światłośći
gwiazd:
18. Przeprawiła ie przez morze
czerwone, y przeprowadziła ie przez
wielką wodę.
ig. Lecz nieprzyiaćioły ich poto
piła w morzu , y wyrzućila ie z
głębokości piekieł néy. A przetóż
sprawiedliwi odnieśii łupy niezbo
żnych.
20 A twoie święte imię Pánie
śpiewali, y zwyćięzką rękę twąiednostáynie wychwalali.
21. Bo mądrość otworzyła ustá
niemych , a języki niemówiątek
wymowne uczyniła.

skiego, pomsty mocne nad nieprziyaćioły ich.

1. Prowadziła sprawy ich przez
ręce proroka świętego.
2. Szli drógą po puszczach, W
których nie mieszkano: á ná inieyscach pustych budy zasadzali.
5. Stanęli przećiwko nieprzyiaćiołóm, y pomśćili się nád nieprzyia
ćioły.
4- Pragnęli y wzywali ćiebie, y
dáná im iest wodá z wysokiéy ska
ły, y uśmierzenie pragnienia z twar
dego kámieniá.
5. Przez co bowiem ćićrpieli mę
ki ich nieprzyiaćiele, dla niedosta
tku pićia swego, y w tym, gdy obfi
towali synowie Izraelscy, weselili
się.
6. Przez też rzeczy, gdy im ná
nich schodźiło , dobrze sie im dźiało.
7. Bo miásto źrzódła rzeki usta
wicznie płyniącóy, dałeś niespra
wiedliwym krew ludzką.
8. Których gdy ubywało, ná ska
ranie dziatek zabitych, dałeś obfitą
wodę niespodziewanie :
g. Tokazuiąc przez prágnienié,
któré ná on czás było, iakóś wy
wyższał swoie, á zabiiał ich prze
ćiw niki.
10. Gdy bowiem byli doświad
czani , y zaiste z miłośierdźiem
karánié odnosząc: poznali, iáko w
gniewie osądzeni niezbożni męki
ćićrpieli.
11. Tycheś iáko Oćiec upominaiąc doświadczył, á onych iáko sro
gi Król męcząc potępił.
12. Niebytni bowiém y obecni
iednáko byli męczeni.
13. Dwoiáka bowiém ich ziela
była tęsknica , y wzdychanie z
wspominaniem przeszłych rzeczy.
14» Gdy bowiém słyszeli, że przez
ich męki dobrze sie z nimi dźiało ,
wspomnieli ná Taná, dźiwuiąc się
przy końcu wyszćia.
15. Z którego się bowiém czásu
wyrzucenia niesprawiedliwego po
rzuconego pośmićwali , temu się
ROZDZIAŁ XI.
ná ostatek dziwowali, nie iednákié
z spráwiedliwémi prágnienié má
lako dziwne rzeczy Pan Bóg czy iac.
nił w ^łegyptćie da ludu Izrael
16. Lecz zá szalo né myśli złośći
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ićh, že niektórzy zwiedzieni węzę
nieme y inné bestyie nikczemné
chwalili, przepuściłeś ná nie mnó
stwo niemych źwierząt ná pokara
nie :
17. Aby wiedzieli, iż przez co kto
grzeszy, przez tóż karan bywa.
18. Nie było bowiem niepodobno
wszechmocnéy ręce twoiéy, która
z niewidźianey ináteriiéy okrąg źie
mie stworzyła , przepuśćić ná nie
mnóstwo niedźwiedzi, ábo śmiałych
lwów,
19. Abo iákié nowo narodzone, á
nieznáiomé bestye pełne srogośći ,
ábo parę ognistą parzkáiacé, ábo
dymny smród wypuszczáiacé , ábo
straszne skry z oczu wystrzelają
ce:
20. Któré nie tylko .obrážením
swoim mogły ie zatraćić: 'ále też
weyźrzenim od strachu zagubić.
21. Ale y oprócz tych iednym
tchnieniem mogli bydź pobići, prze6zládowáni od samych uczynków
swych, á rozprószeni duchem mo
cy twoiéy: áleá ty wszytko pod
miarą, y liczbą, y wagą rozrządźił.
22. Wielka moc bowiém tobie
sámému zbywała záwsze : á sile
rámioná twego kto się sprzećiwi ?
23. Abowiém iáko namnieyszé
ziarnko ná wadze , ták iest przed
tobą okrąg źiemie : á iáko kropká
rosy poránnéy, która upada ná źie
mie.
24- Ale ty masz litość nád wszy
tki mi , gdyż wszytko możesz , á
przebaczasz grzechów ludzkich dla
pokuty.
25. Miłuiesz bowiém wszystko
co iest, y nic nie masz w niena
wiści z tego, coś uczynił, boś nic
nie postánowil, ábo uczynił máiac
w nienawiści.
26. A iakóżby co mogło trwać,
kiedybyś był niechćiał ? ábo coby
mogło bydź zachowano, czegobyś
ty nie mianował?
27. A przepuszczasz wszytkim :
gdyż twoie są Fanie, który dusze
miłuiesz.

ROZDZIAŁ XII.
Sądy fíoze przećiw grzesznym
sprawiedliwe.
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1. O iáko dobry, y słodki iest Pa
nie, duch twóy we wszytkich !
2. Y przetóż té , którzy występuią, po kęsu karzesz: y w czym
grzeszą, upominasz y mówisz do
nich: áby opuściwszy złość, wie
rzyli w ćię 1’ánie.
3. Oné bowiém zstáradawné mieszkáúCé w źiemi świętey twoiéy,
któreś miał w nienawiści:
4. Gdyż obrzydłe tobie uczynki
czynili , przez czarnodźieystwa , y
ofiary złośliwe,
5. Y synów swych bez mołośierdźia zábiiáczé , y pożeracze wnę
trzności ludzkich, y żarłoki krwie
z pośrzódku táiemnice twoiéy,
6. Y przyczyúcé rodźice dusz nieporátowánych , chćiałeś wytracić
przez ręce oyców naszych:
7. Aby godną sług Bożych odnie
śli gościnę źiemie , która tobie namilsza iest.
8. Aleś y tym iáko ludźióm prze
puścił, á posłałeś uprzedzáczé przed
woyskiem twym śierszenie, áby ie
polekku wytracili.
9. Nie przeto żebyś nie mógł ná
woynie poddać niezbożnć sprawie
dliwym : ábo przez srogie bestiie ,
ábo też srogim słowem záraz wy
tracić :
10. Ale poczęśći sądząc, dawa
łeś mieysce do pokuty, wiedząc, iż
zły iest naród ich, y wrodzona złość
ich , á iż myśl ich nie mogła się
odmienić ná wieki.
11. Naáieniem bowiém byli prze
klętym z początku: á nie boiąc się
nikogo, dawałeś ich grzechom od
puszczenie.
12. Bo któż tobie rzecze : Coś uczynił? Abo kto się zastawi sądo
wi twoiému ? Abo kto przed oczy
twoie prziydźie zemści Ciel niezboż
nych ludźi? Abo, kto tobie przyczyta, ieśli zginą narody, któreś ty
uczynił ?
13. Bo niémász inszégo Bogá
oprócz ćiebie , którzy masz stara
nie o wszytkich, abyś pokazał, iż
nie sądzisz niesprawiedliwie sądu.
14- Ani król, áni okrutnik przed
oblicznośćiąc twoia,
siec
c ' nie ,bedźie
e
pytał o tych, któreś zatracił.
15. Gdyżeś tedy sprawiedliwy,
wszytko sprawiedliwie spráwuiesz:
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ROZDZIAŁ XIII.
tego též, który nie ma bydź kara
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ny, potępić, nieprzystojną rzecz
mocy twoiéy bydź rozumiesz.
16. Moc bowiem twoiá iest po
czątkiem sprawiedliwośći: Y prze
to žes iest Fánem wszytkich, zwykłeś wszytkim przepuszczać.
17. Moc bowiem pokázuiesz ty, o
którym nie wierzą, żeś iest dosko
nały w mocy, y tych , którzy ćię
nie znaią , śmiałość karzesz.
18 Ale ty Pánie mocy, sądzisz z
ćichośćią , á z wielką folgą nas
rządzisz: bo masz pogotowiu moc,
kiedy chcesz.
ig. A nauczyłeś lud twóy przez
tákié spráwy, gdyż sprawiedliwym
potrzebá bydź y ludzkim: y uczy
niłeś dobrą nadźieię synóm twoim,
gdyż sądząc dawasz mieysce w grze
chach do pokuty.
20. Ieśli bowiem nieprzyiaćioły
sług twoich , y winnych śmierći
karałeś z taką pilnośćią, dáiac czás
y mieysce , przez któréby od zło
ści swéy odmienić się mogli :
21. Z iákže wielką pilnośćią są
dziłeś syny twoie, których oycóm
dałeś przyśięgi y umowy obietnic
dobrych ?
22 Gdy tedy nas karzesz , nie
przyiaćioły nászé rozmaićie chlu
stasz , abyśmy dobroć twoię roz
myślali uwažáiac: á gdy nas sądzą,
miłośierdźia się twego spodźiewali.
23. Ztądże y onym, którzy zá žy
wotá swego glupié á niesprawiedli
wie żyli , przez té rzeczy, któré
chwalili, zadałeś wielkie męki.
24- Abowiém w obłędney dródze
dłużey błądźili, máiac zá bogi té,
któré między źwićrzęly są napodleyszé, dźiecek głupich obyczáiem
żywiąc.
25. A przetóż iáko nierozumnym
dźiećiótn dałeś karánié ná poámiéwisko.
26. Lecz którzy się niepolepszyli,
pośmiewiski, y karaniem doznali
godnego sadu Bożego.
27. Bo o co się gniewali ciérpiąc, przez té rzeczy, któré zá bogi
mieli , przez to gdy wytraceni byli,
widząc onégo, którego niegdy przeli
się znać: poznali go prawdźiwym
Bogiem : przeto též y koniec potę
pienia ich przyszedł ná nie.

Marni ludźie to, co z rzeczy stwo
rzonych Kogel nie ucndiąc, sdmeraczey rzeczy za bogi czcili: ule oni
ieszcze głupszy, którzy bułwany Rogiein miewaią, od nieczuynego bt ł~
wdnd rzeczy przyszłych się wywidduiąc.
1. A ludźie wszyscy są nikcze
mni w których niémász znáiomośći Bozéy: y z tych rzeczy dobrych,
które widzą, niemogli zrozumieć
tego, który iest: ani przypatrując
się sprawam , obaczyli , ktoby był
sprawcą.
2. Ale abo ogień, ábo wiátr, ábo
prędkie powietrze, ábo obrot gwiazd,
ábo gwałtowną wodę, abo słońce y
księżyc , zá sprawce okręgu źiemie
bogi mieli.
3. Z których piękności kochaiąc
się, ieśli ie bogami bydź mniema
li : niechże wiedzą , iáko nád nie
pięknieyszy iest pánuiacy nad ni
mi. Gdyż sprawca piękuośći to
wszystko stworzył.
4. Abo ieśli się mocy, y spráwám
ich dźiwowali : niech rozumieią z
nich , iż moenieyszy iest ten , któ
ry ie uczynił.
5. Z wielkośći bowiem ozdoby y
stworzenia, iaśnie stworzyćiel tych
rzeczy poznány bydź może,
6. Wszakże ći mnieyszą przygánę máia : bo y ći podobno błądzą,
Bogá szukáiac V chcąc znaleźć.
7. Bo gdy się obieráia w spra
wach iego , bádáia się : y zá pewné
máia, że dobré są rzeczy, któré wi
dzą.
8. Wszakże zaśię y tym niéma
bydź odpuszczono.
g. Bo ieśli ták wiele umieć mo
gli , iż świat mogli rozumem ogar
nąć : iakóż Páná iego nie łacniey
nalezli ?
10, Ale nieszczęśni są , y miedzy
umarłymi iest nádzieiá ich , którzy
Bogami nazwali dźióła rak ludz
kich , złoto y srebro , wymysł rzemiesła , y podobieństwa zwierząt,
ábo kamień niepożyteczny, robotę
ręki stárodawnéy.
11. Abo ieśli który rzemieślnik
ćieśla z lásá wyćiął drzewo prosté ,
á wszytkę skórę z niego misternie
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oberznął , y užywáiac rzeiniesła
swégo z pilnośćią urobiłby naczy
nie pożyteczne, ná posługę żywota:
12. A ostatków onéy roboty uży
wałby do gotowania potraw :
13. A co zostało z nich , co się
ninacz niegodźi, drzewo krzywe y
sęków pełne wyrzezałby z pilno
śćią , gdyby mu łacno było , y we
dług nauki rzemiesła swego ufor
mowałby ji , y podobny uczynił
wyobrażeniu czlowieczému :
14- Abo któremu z zwierzałby
ie przysposobił postrychnąwszy miniią, y uczyniwszy rumianą bárwiczką farbę iego , y wszelka mákułę , która w nim iest, zamaza
wszy :
15. Y uczyniłby mu godné mie
szkanie, y ná śćienie ie postawi
wszy, y żelazem utwierdziwszy,
16. By snąć nie spadło , opatrzył
by ie, gdyż wić, że się ratować nie
może : bo iest obrazem , á trzeba
mu pomocy.
17. Y o maiętność, y zá syny
swé, y o gody modląc się pyta: Nie
wstydzi się mówić z tym , który
iest bez dusze :
18. Y o zdrowie prośi niemocnćgo , á o żywot prośi umarłego , y
wzywa ná pomoc niepożytecznćgo.
19. Y o drogę prośi tego , który
chodzić nieinoże : y o nábywánié ,
y o sprawy, y o wszytkich rzeczy
powodzenie prośi tego, który ná
wszytkim iest niepożyteczny.

ROZDZIAW XIV.
Przeklina drzewo ono, które chwa
lą y czczą, a to dobrorzeczy, przez
htóre się sprawiedliwość dźieie, co
zd początek bałwochwalstwa , y co
zd postępki, co zd szkody przycho
dzą z niego.

1. Zaś drugi myśląc żeglować, á
po srogich nawałnośćiach poczynáiąc pływać , wzywa drzewá słab
szego , niż drzewo , któré go nieśie.
2. Bo to wymyśliła chćiwość na
bywania , á rzemieślnik inądrośćią
swą zbudował.
3. A twoiá Oycze opatrzność rzą
dzi : boś dał y ná morze drogę , á
między nawałnośćiami szćićżkę bes piecz ną.
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4. Pokazuiąc, iżeś mocen iest ze
wszytkiégo wybawić, chocby się
kto bez umieiętnośći puścił ná mo
rze.
5. Ale áby sprawy mądrośći two
iéy niebyły próżne: przetóż též lu
dzie malému drzewu zwiérzáia się
dusz swoich , á przebywáiac mo
rze przez okręt są zachowani
6. Aleć y z początku , gdy ginęli
pyszni obrzymowie, nádzieiá świa
ta ućiekszy się dj okrętu , zostawi
ła światu naśienić rodzenia , który
ręką twą był sprawowany.
7. Błogosławione bowiém iest
drzewo, przez któré się dźieie spra
wiedliwość.
8. Ale bałwan, który ręką bywa
urobiony, przeklęty iest y sam, y
ten , który ii uczynił: bo ten uro
bił , á on będąc skaźitelnym , Bo
giem iest názwány.
9. A Bóg zá równo nienawidzi
niezbožniká, y niezbożność iego.
10. Bo y robota pospołu z rze
mieślnikiem, męki ćićrpićć będźie.
11. Y przetóż ná bałwany pogań
skie nie będźie względu : bo stworzenié Boże ku nienawiśći iest
uczynione , y ku pokuśie duszom
ludzkim , y ku samołowce nóg lu
dźi głupich.
12. Początek bowiém cudzołoże
nia iest wymyślenie bałwanów, á
wynáležienié ich skażeniem żywo
ta iest.
13. Gdyż áni były z początku ,
áni będą trwać ná wieki.
14- Zbytnia bowiém tá marność
ludzka weszła ná świat: y dla tego
krótki się koniec ich nalazł.
15. Ciężkim bowiém żalem boleiąc oćiec, prędko sobie syná wźiętégo uczynił obraz: y onégo, który ná
ten czás iáko człowiek był umarł,
teraz począł iáko Bogá chwalić, y
między sługami stvémi obchody, y
ofiary postanowił.
16. Potym zá czasem, gdy się zły
zwyczay zamógł, ten błąd, iáko prá
wo, záchowány iest, y z roskazánia
tyranów, chwalono wymysły.
17. A tych, których w oczy ludźie czcić nie mogli, przeto że da
leko byli , przyniozszy figurę ich z
daleká , iásny obraz krolá , którego
uczcić chćieli, sprawili , áby nie-
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bytnému, iáko obecnému uśilnie
służyli.
18. A pomogła ku chwaleniu tych
y tvm , którzy nie wiedzieli , oso
bliwa pilność rzemieślnika.
19. On bowiem chcąc sie przy
podobać temu, który go w moc
wziął, usiłował rzemiesłem swym,
áby iáko naylepiéy podobieństwo
wyraził.
20. A mnostwo ludzi pięknośćią
roboty uwiedzione, tego, który przed
tym iáko człowiek był czczony, te
raz zá Bogá mieli.
21. A toć było žywotá ludzkiego
oszukanie : iž ábo żądzy, ábo kró
lom ludźie służąc , imię , któré ża
dney rzeczy niema bydź przywła
szczone, dáli ie kamieniom, y drze
wom.
22. Y nie dosyć ná tym było, że
pobładźili około znaiomośći Božéy,
ále též żyiąc w wielkim boiu nieumieiętnośći , ták rozliczné y ták
wielkie złośći pokoiem názywáia.
25. Bo ábo syny swé ofiáruiac ,
ábo ofiáry táiemné spráwuiac , ábo
szaleństwa pelné czuynośći obcho
dząc ,
2/p Ani żyćia, áni małżeństwa
czystego iuż nie záchowuia , ále
ieden drugiego z nienawiści zábiia,
ábo cudzołożąc zasmuca.
25. Y wszytko się pomiószało ,
krew, mężobóystwo , złodźieystwo
y obłudność, skażenie, y niewiara,
záburzenié y krzywoprzyśięstwo ,
trwoga między dobrymi , zapamię
tanie Bogá ,
26. Zplugáwienié dusz , przyro
dzenia odmienienie , niestateczność
małżeństwa, nierządność cudzołoztwá, y niewstydliwośći.
27. Niegodnych mianowania bo
wiem, bałwanów chwalenie, wszy
tkiégo złego iest przyczyną, y po
czątkiem , y dokończeniem.
28. Bo álbo będąc dobréy myśli
száleia , ábo więc fałsze prorokuią,
ábo niesprawiedliwie żywią , ábo
skwapliwie krzywoprzyśięgaią.
29. Ufáiac bowiém w bálwániéch,
któré są bez dusze, źle przysięga
jąc, niespodźiewaią się, áby im szkodźić miało.
30. Oboie przeto ná nie słusznie
prziydźie, gdyż źle o Bogu rozu

mieli , patrząc bálwánów , y nie
sprawiedliwie przysięgali , zdradli
wie gardząc sprawiedliwośćią.
5i. Nie tych bowiém moc, przez
któré przysięgają, ále grzeszących
kaźń zawżdy chodźi po przestęp
stwie niesprawiedliwych.

ROZDZIAŁ XV.
Głos wiernych ludźi, którzy zalecdią wdzięczność, y miłośierdźie Bo
gd , zd którego łaską zachowani od
bałwochwalstwa , d dziwne pośmiewdnie z bałwochwalców.
1. Ale ty Bože nász wdźięczny
iesteś, yprawdźiwy, ćiórpliwy y
rozrządzający wszystko miłośierdźiem.
2. Bo ieśli zgrzeszymy, Jesteśmy
twoi , znaiąc wielkość twoię : á ie
śli nie zgrzeszymy, wiemy, żeśmy
są u ćiebie poczytani.
3. Ciebie bowiém znać, iest do
skonała sprawiedliwość : á zrozu
mieć sprawiedliwość , y moc twoię
iest korzeń nieśmiertelności.
4- Nie zawiódł nas bowiém w
błąd, ludzi wymysł złego misterstwá : áni ćień malowania , praca
niepożyteczna , wyobrażenie ryté z
rozmái témi fárbámi.
5. Ná którego weyźrzenić głu
piemu czyni pożądliwość, y miłuie
obrazu umarłego wyrażenie bez du
sze.
6. Miłośnicy złych rzeczy, godni
są, áby w takowych nadźieię mieli,
y którzy ie czynią , y którzy miłuią , y którzy chwalą.
7. Ale y garncarz miękką źiemie
gniotąc, pracowicie każde naczy
nie lepi ku używaniu nászému: y
z téyže gliny lepi naczynia , któré
są czyste do używania, y także, któ
ré tym są przećiwne: á tego naczy
nia iákié iest używanie, rozsądza
garncarz.
8. Y z próżną pracą Bogá z te
goż blotá lepi, ten, który mało przedtym iest ulepion z źiemie, y pochwili wraca się w to, zkąd wźięty iest, gdy od niego będą się upo
minać długu dusze, którą miał.
9. Ale stáránié iego iest, nie iż
będźie pracował: áni że krótki iest
żywot iego: ále się przećiwi złotni-
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kom y srebrnikom: ále y násláduie
iniedźien ników , y má to sobie zá
cześć : iż lepi rzeczy nikczemne.
10. Popiół bowiem iest serce ie
go , á nadźieia iego podleysza niż
źiemia , á żywot iego nikczemnieyszy niż bioto :
11. Gdyż niepoznał, który go ule
pił : y który weii natchnął dusze ,
która działa, y nádchnął weń du
chá żywiącego.
12. Ale y poczytali zá igrzysko
żywot nász , á obcowanie żywota
dla zysku sprawione, á iż potrzeba
zkądkolwiek , y ze złego nabywać.
13. Ten bowiem wie, iż nád in
ne wszytkié grzeszy, który z máteriiéy źiemskićy wątle naczynie, y
ryćiny czyni.
14- Wszyscy bowiem głupi , y
nieszczęśliwi nader niż duszá pysz
nego, są nieprzyiaćiele ludu twego,
y pánuiacy nád nim:
15. Gdyż wszytkié bałwany pogáiiskié zá bogi mieli, które ani
oczu używaią ku widzeniu : áni
nozdrzy ku braniu wśię wiatru:
áni uszu ku słuchaniu: áni palców
u rak ku dotykaniu: ále y nogi ich
leniwe ku chodzeniu.
16. Człowiek ie bowiem uczy
nił: á który ma użyczonćgo duchá,
ten ie ulepił. Żaden bowiém czło
wiek Bogá sobie podobnego uczy
nić nie może.
17. Bo śmiertelnym będąc, mar
twego czyni rękoma złośliwćmi.
Lepszy bowiém iest sam nád té,
którym służy: bo on przećię żył,
choćia był śmiertelny, á ći nigdy.
18. Ale y źwićrzętóm nanędznieyszym służą : bo nie máiacé
smysłów, tym przyrównane są nad
nie gorsze.
ig. Ale áni weyźrzeniem może
kto z tych zwierząt, co dobrego wi
dzieć: lecz oddalone są od chwały
Bożćy, y błogosławieństwa iego.
ROZDZIAŁ XVI.
Idfio pan Bóą przez swą sprawiedliwość nakłada z sprawiedliwemu ,
d idko dał ludu swemu Mannę po
karm .Anielski, y idko Aegyptczyki
karał.
1. Dla tych, v przez tym podob
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né rzeczy słusznie ućićrpieli mę
ki , y prze mnostwo zwierząt są
wytraceni.
2. Zá któré męki dobrześ uczynił
ludowi twemu, którym dałeś pożą
danie kochania ich nowy smak,
nágotowawszy im pokarm przepiór
ki.
3. Aby oni żądaiąc pokarmu ,
przeto co im pokazano y posłano ,
y od potrzebnéy chući byli odwró
ceni. A ći ná mały czás niedosta
tek ucierpiawszy nowégo pokármu
pożywali.
4- Totrzebá bowiém było, áby ná
oné, którzy używali okrucieństwa ,
nieuchronioné przyszło zatrace
nie : á tym to tylko okazać, iáko
sprzećiwnicy ich byli.traceni.
5. Bo gdy się ná nie sroga popędliwość bestiy oburzyła, ginęli od
kąsania wężów szkodliwych.
6. Ale nie ná wieki trwał gniew
twóy: ále dla pokarania ná mály
czás byli zatrwożeni , máiac znak
zbawienia, áby pamiętali roskazánié
zakonu twégo.
7. Który się bowiém nawrócił,
nie przez to był uzdrowień, ná co
patrzał : ále przez ćię wszytkich
zbawićiela :
8. A w ty mes pokazał nieprzyiaćiołóm naszym, iżeś ty iest, który
wybawiasz od wszégo złego.
g. Bo oné kąsanie száránczéy y
much zábiiálo, y nie nálázlo się
lekarstwo duszy ich , iż byli godni,
áby od takich byli wytraceni.
10. Ale synów twoich nie prze
mogły áni zęby smoków iádowitych: bo miłośierdźić twoie nádszedszy, uzdrawiało ie.
11. Abowiém byli pobudzeni ktf
pámietániu ná słowa twoie . y prę
dko byli uzdrawiani: by snadź upadszy w głębokie zápámietánié, nie
mogli więcćy używać twego dobrodźieystwa
12. Abowiém áni źioła, áni pla
stry uzdrowiły ich : ále twoiá mo
wa Tanie, która uzdrawia wszy
tko.
15 Tyś iest bowiém Pánie, który
żywot y śmierć masz w swóy mo
cy, y przywodźisz do bram śmierći,
y wywodźisz :
»4. Ale człowiek ácz ze złości
45
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zábiie, á gdy yvynidzie duch, nie
wróći się , áni przywróci dusze ,
która iest odięta.
15. Ale uyść ręki twoiéy iest
rzecz niepodobna.
16. Bo którzy przeli, że ćię nie
znali niezbozni, mocą ramienia
twego byli karani , nowémi woda
mi , y grády, y dždžámi przeszládowánié ćierpiąc, y ogniem zni
szczeni.
17. A co dźiwnieysza, nád wodą,
która wszytko gaśi, wiecéy ogień
przemagał: bo się mści świat spra
wiedliwych.
18. Nie kiedy bowiém uciszał się
ogień , áby nie palił zwierząt, któ
ré były ná złosniki puszczone: ále
áby oni widząc obaczyli , iż zá są
dem Bożym cierpią udręczenie.
19. Niekiedy zaś ogień rospalał
się nád siłę zewsząd w wodzie, áby
źiemie złośliwey rodzay wytracił.
20. Zá co karmiłeś lud swóy po
karmem Anielskim , y dałeś im z
niebá bez prace chleb gotowy, ma
jący w sobie wszytkié roskoszy, y
słodkość wszelakiego smaku.
21. Ist ność bowiem twoiá pokázowálá słodkość twą , którą masz
ku synóm : á służąc woléy każde
go, obracała się , w co kto chćiał.
22. Śnieg lepak y lód moc ognio
wą zadźicrżawały, y nieroztapiały
się , áby zrozumieli , iż pożytki
nieprzyiaćielskie wygradzał ogień
goraiący błyskaiąc się przez dždže ,
y przez grády.
23. A tenże zaśię, áby się żywili
sprawiedliwi, y mocy swéy zaha
czył.
24. Stworzenie bowiém tobie
stworzycielowi usługuiąc , zapala
się ku męce ná niesprawiedliwe :
á ućisza się ku okazaniu dobrodźieystwa tym, którzy w tobie ufaią.
25. Przetóż y ná on czás we
wszytko się odmieniaiąc usługowało łasce twéy, która wszytko obżywia, k woli tym , którzy od ćie
bie zadali.
26. Aby zrozumieli synowie twoi,
któreś umiłował Pánie, iż nie urodzáiu pożytki nákarmiáia ludzie :
ále mowá twoiá té záchowywa,
którzy w ćię uwierzą.

27. Bo co od ognia nie mogło

bydź strawiono , wnet od máluczkiégo promienia słonecznego za
grzawszy się rostopiło :
28. Aby wszem wiadomo było,
że potrzeba uprzedzić słońce ku bło
gosławieniu ćiebie , á gdy wscho
dź i światłość , modlić się do ćiebie.
29. Niewdzięcznego bowiém nádžiéiá rostopi się iáko lod z źimy,
y rozpłynie się iáko zbytnia woda.

ROZDZIAŁ XVII.
O wielkośći sqdóiu Boskich , któ
ry díiivnemi mękami trapił ylegyptczyki y grzeszne.

1. Wielkie bowiém są sądy twoie
Pánie, y niewymowne słowa two
ie : dla tego dusze nieumiejętne po
błądziły.
2. Gdy bowiém niezbożnicy mnie
mają, żeby panować mogli nád na
rodem świętym : związkami ćie
mnośći y dlugiéy nocy spętani, zámknieni pod dáchy, od wiecznéy opátrznośći wygnani leżeli
3. Y gdy m ni máia, żeby się w ta
jemnych grzéchách zataić mieli ,
ciemną zasłoną zapamiętania rosprószeni są, ćiężko przestraszeni ,
y z wielkim podźiwieniem strwo
żeni.
4. Ani bowiém jaskinia, która ie
zachowywała, strzegła bez boiaźni:
bo szum zstępujący trwożył ie , y
osoby straszliwe ukázuiacé się, lę
kania im dodawały.
5. Y żadna moc ognia , światło
ści im dawać nie mogła : áni iásné
gwiazd płomienie nie mogły oświe
cić onéy strász néy nocy.
6. A ukazował się im nagły ogień,
strachu pełen , y boiáznia onéy twa
rzy, któréy nie widzieli , przeraże
ni, mniemali bydź, coś gorszego to,
co widźieli :
7. Y okazały się obłudnośći nau
ki czarnokśięzkióy, y chełpliwości
mądrośći skaranie z zelżywośćią.
8. Ci bowiém , którzy obiecowáli
strachy, y trwogi odegnać od dusze
záchorzáléy, ći z pośmiewiskiem
pełni strachu mdleli.
9. Bo choćia ich nic strasznego
nie trwożyło: przechodzeniem zwie
rząt y kszykánim wężów przestra
szeni, ginęli ze drżeniem: prząc
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1. Ale świętym twoim wielka
była światłość: á głos onych w prawdźie słyszeli , ále osoby nie wi
dzieli : á iż tego sarni nie cierpieli,
wielbili ćię :
2. A którzy piérwéy byli obráže
ni , że nie byli trapieni , dźiękowali : ażeby była różność łaski , pro
sili.
5. Dla tego slup ognisty goraiący
mieli przewodnikiem nieznáioméy
drógi , y nieszkodliwé słońce dla
dobréy gospody dałeś im.
4. Bo oni godni byli bydź bez
światłośći , y ciérpiéc więźienie
ćiemnośći, którzy w zámknieniu
chowali syny twé, przez któré wie
czna światłość zakonu poczynała
bydź światu podána.
5. Gdy umyślili sprawiedliwych
pomordować dziatki : y gdy ieden
syn był wryrzucony, y wybawiony,
ná skaranie ich . odiąłeś mnostwo
synów , y w gwraltownéy wodźie
pospołuś ie potracił.
6. Oná bowiém noc była przed
tym oycóm naszym oznaj miona,
áby wiedząc prawdziwie, którym
przyśięgam uwierzyli, spokoynieyszégo umysłu byli.
7. A odniósł lud twóy zdrowie w
prawdzie sprawiedliwych, á zginieuié niesprawiedliwych.
8. Bo iakoś obraził nieprzyiaćio
ły, takeś y nás przyzwawszy uwiel
bił.
g. Potáiemnie bowiém ofiary spra
wowali sprawiedliwi synowie lu
dźi dobrych, y zakon sprawiedli
wy w zgodzie stanowili : y dobré, y
zlé iednáko odniosą sprawiedliwi
oyców iuż śpiewaiąc chwały.
10. A brzmial niezgodliwy krzyk,
nieprzyiaćiół, y było słyszane ża
łosne nárzékánié nád dziatkami,
któré opłakiwano.
11. A iednakąż kaźnią sługa z
pánem utrą pi on był, y człowiek
pospolity zá rowno z królem ćićr*
piał.
12. Iednáko tedy wszyscy iedna
kąż śmiercią mieli umarłych li
ROZDZIAŁ XVIII.
czbę niezliczoną : bo y do potrze
bowania nie było dostatku żywych:
Idkie dobrodźieystwd czynił Bóg gdyż w iednym oká mgnieniu, co
ludu swemu w ^le^yptćie, d .Aegyp- przednieyszy naród ich zaginął.
czyki dziwnie tresktał y morzył.
15. Bo wszytkiému nie wierząc
45*

się ze nie widzieli powietrza , któ
rego żadnym obyczáiem nikt się
uchronić nie może.
10. Gdy bowiéin złość iest rzecz
lękliwa, daie świadectwo potępie
nia • bo zawsze się srogich rzeczy
spodziewa sumnieniem zatrwożona.
11. Nic bowiém boiaźń iest iedno
wydanie pomocy od rozumu pocho
dzących.
12. A gdy ieszcze we wnątrz
mnieyszó iest oczekiwanie, zá więk
szą sobie poczyta niewiadowość téy
przyczyny, która mękę zádáie.
15. A oni, którzy przez noc prawdźiwie nieznośną, y z naniższych,
y nagłębszych piek łów nadchodzą
cą , tymże snem uśpieni :
14- Czasem boiaźnią dziwów by
wali trwożeni , czasem odstąpie
niem dusze omdlewali : bo nagły á
niespodziewany strach był przypadł
ná nie.
15. Potym ieśli który z nich upadł,
był zadźierżan w więzieniu bez że
laza zámkniony.
16. Bo chociaż który oracz, ábo
pástérz , ábo rolnéy prace robotnik
ná polu był zachwycony, cierpiał
niewola, przed którą uciec niemógł.
17. Iednym bowiem wszyscy łań
cuchem ćiemnośći związani byli.
Choćia wiatr szumiący, ábo między
gęstym gałęźiin drzew wdzięczny
głos ptászy, ábo gwałt wody bárzo
zbiégáiacéy,
18. Abo ogromny trzask walą
cych się skał, ábo igráiacych zwie
rząt bieg niedoyźrzany , ábo głos
srogi zwierząt ryczących , ábo głos
od gór nawyższych się odbiiaiący,
czynił, że od strachu omdlewali.
iq. Wszytek bowiem okrąg źie
mie iasną światłośćią był oświeco
ny, y w nieprzekażonych robotách
trwał.
20. A nád onymi samymi wiśiała ćiężka noc, obraz ćiemnośći,
któré ná nie przypaść miały. A ták
sámi sobie byli ćięższymi niż ćie
mnośći.
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ROZDZIAŁ XIX.
dla czárów, ná ten czás dopiero gdy
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bylo zginienié pierworodnych, wy
znawali ie ludem bydź Bożym.
14. Gdy bowiem wszytko było w
spokoynym milczeniu , á noc W
swym biegu puł drógi miálá:
15. Wszechmocne słowo twoie z
niebá z stolice królewskićy, srogi
walecznik , w pośrzodek stráconéy
źiemie przyskoczyło :
16. Ostry miecz niosący nie omyl
ne roskazánie twoie, á stoiac wszy
tko napełniło śmierćią , á dośięgało
áž do niebá stoiąc ná źiemi.
17. Tedy natychmiast widzenia
złych snów zatrwożyło ie y nade
szły strachy niespodziewane.
18. A ieden tám drugi sám leżą
cy ná poły umarły, pokazowa! przy
czynę śmierći, dla któréy umierał.
19. Widzenia bowiem, któré ie
trwożyły, o to przed tym upominały,
áby nie pogineli, nie wiedząc^przćcz
złe ćićrpieli.
20. Dotknęło též ná on czás y spra
wiedliwych doświadczenie śmierći,
y stálá się w pospólstwie porażka
ná puszczy: ále gniew twóy nie
długo trwał.
21. Pospiészáiac się bowiem
człowiek niewinny prosić zá lud ,
wynióższy tarczą służby swéy mo
dlitwę , y z kadzeni m prośbę swą
oíiáruiac , zastawił się rozgniewa
niu, y uczynił koniec nędzy, poka
zuje, że był sługa twoim.
22. A zwyciężył zamieszania ćińJá nie mocą , áni mocą zbroie : ále
słowem tego , który ie trapił , pod
bił , wspominając przysięgi oyców
y Testament.
23. Bo gdy iuż umárli kupami
iedni ná drugie padali , w pośrzodku się zastawił, y odćiał gwałt,
y przerwał one, która do żywych
wiodła, drogę.
24. Bo ná szaćie długiey , którą
miał, był wszytek okrąg świata , y
zacné sprawy oyców ná czterech
rzędach kamieni wyryte były, á ma
jestat twóy ná koronie głowy iego
był wyrażony.
25. Tyrnći ustąpił, który traćił,
y tych się rzeczy ulękł. Abowiém
ná samym doświadczeniu gniewu
dosyć byłot

lako Pan Bós; zamordował Aeetyptczyki, d lud swóy wyswobodził, y
przewiódł przez morze, id/,o im
ptakóiu dał dostatek, y co potym
czynili.

1. Ale ná niezbożniki gniew bez
miłosierdzia aż do końca przy padl.
Bo przewiedźiał y przyszłe rzeczy
ich :
2. Bo gdy sami dopuśćili, áby się
wyprowadźili , y z wielką pilno
ścią ie przed sobą wysłali , gonili
ie, żalem zieći.
3. Abowiém máiac ieszcze zal w
rękach y narzekając przy grobiéch
umarłych, wzięli przed śię inną
radę głupią : y któré z prośba byli
wypędźili, tych iáko zbiegów go
nili :
4- Słuszna bowiém potrzeba ku
temu ich końcowi ćiągnęła : y zápámietawáli tego, co się z nimi dzia
ło, áby czego nie dostawało mękom,
karanie dołożyło.
5. A żeby lud twóy dźiwnie prze
szedł , á oni nową śmierć naleźli.
6. Wszelkie bowiem stworzenie
w swym rodzáiu znowu się prze
twarzało , służąc roskazániu twe
mu , áby dźićći twoie bez obrazy
były zachowane.
7. Bo obłok zasłaniał obóz ich ,
á z wody, która piérwéy bylá, uka
zała sie sucha ziemia , á ná czérwonym morzu drógá bez przekazy,
y zielone pole z zbytniéy głęboko
ści.
8 Trzez które przeszedł wszytek
lud, któryś okrywał ręką swoią,
patrząc ná dźiwy, y cudá twoie.
9. Iáko bowiém konie spaśli po
karm , y weselili się iáko jagnięta,
wychwaląiąc ćiebie Pánie, któryś
ie wybawił.
10 leszcze bowiem pamiętali ná
oné rzeczy, któré się dźiały w ich
mieszkaniu , iáko miásto rodzáiu
zwierząt wydała źiemia muchy, á
rzéká miásto ryb wielkość żab wy
puściła.
11. A ná ostatek widźieli nowy
rodzay ptástwá, gdy poruszeni chci
wością pożądali potraw używa
nia.
12. Bo ná poćiechę chciwości,
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przyleciały im od morzá przepiór
ki , y utrapienia przyszły ná grzészniki, nie bez tych, któré się piér
wéy działy, znáków przez gwałto
wne pioruny: sprawiedliwie bo
wiem Cierpieli wedle zlośći swoich.
15. Abowiém brzydliwszą nieludzkość okázowáli, niektórzy nieznáiomych gości nie przyimowáli ,
á drudzy dobré gośóie w niewolą
wpráwowáli :
14. A nie tylko to : ále ieszcze
inszy wzgląd ich był: bo oni nie
radzi cudzoziemców prziymowáli :
15 A którzy z weselem tych
przyięli , którzy iednychże z nimi
praw używali: okrutnemi boleści
ami utrápili.
16 A byli ślepotą zaráženi : iáko
oni we drzwiach spráwiedliwégo ,
kiedy ogarnieni naglą Ciemnością
szukał káždy przeszćia drzwi swo
ich.
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17. Żywioły bowiém gdy się iedné w drugie odmieniała , iáko ná
áríle odmieniáia się glosy, á wszy
tkié swóy dźwięk záchowuia : co
się z sámégo przypátrowánia pewrnie obaczyé može.
18. Ziemskié bowiém rzeczy od
mieniały się w wodné , á którékolwick były pływaiące, wyłaziły
ná źiemię.
ig. Ogień przemagał w wodzie
nád moc swoię, á wrodá zapomina
ła przyrodzenia gászacégo.
20. Płomienie przeciwnym obyczáiem , zwierząt skaźitelnych po
nich chodzących mięsu nic nie
szkodziły, áni roztapiały onégo do
brego pokarmu , który się łacno
iáko lód roztapiał. We wszytkich
bowiém rzeczach uwielmożyłeś Fa
nie lud twoy, y uczciłeś á nie wzgar
dziłeś káždégo czásu , y ná każdym
mieyscu przy nich steiąc.

NA EKKLESIASTIK A
IEZUSA SYNA SYRACH,
PRZEDMOWA.
Wiela, y wielkich rzeczy mądrość
iest nam przez zakon y proroki , y
inne, którzy ich naśladowali, poka
zana : w czym Izrael czy ki chwalić
muśiem dla nauki y mądrośći : bo
potrzeba, áby nie tylko sami mówią
cy uczeni byli , ále též y obcy że
by y mówiąc y pisząc uczonymi
bydź mogli. Dźiad móy lezus, uda
wszy się więcćy ná pilné czytanie
zakonu y proroków, y innych ksiąg,
które nam są od przodków nászych
podané: chćiał též y sám pisáé nie
co z tych rzeczy, któré do nauki y
mądrości należą : áby ći którzy się
chcą uczyć , y stawszy się w nich
biegłymi, imdáléy tym więoćy ser
cá przykładali y potwierdzali się ku
życiu zakonnemu. A przetóż was
napominam , abyśćie z wdźięeznośćią y z pilnośćią czytali , y odpu

ścili w tym, w czym się zdamy idąc
zá obrazem mądrośći, ustępować w
składaniu słów. Bo nie taką moc
máia słowa Żydowskie , kiedy są
ná inszy ięzyk przełożone. A nie
tylko té , ále y sam zakon y proro
cy, y inne kśięgi nie małą rożność
máia, gdy swym własnym ięzykiem wysłowione byWaią. Bo trzy
dziestego y osmégo roku zá czasów
Ptolomeuszá Euergetá królá , prízyszedszy do Aegyptu , y mieszkając
tám długo, nálázlem tám kśięgi
zostáwioné nie máléy, y niepoślednćy nauki. Zdało mi się ledy zá
rzecz dobrą y potrzebną, ábym y sam
iákiéy pilnośći, y prace przyłożył,
w przetłumaczeniu téy kśięgi : y
wielką czuynośćią przywiodłem na
ukę w tym czaśie do tych rzeczy,
któré do końca wiodą, kśięgę tę po-
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clać, ytym, którzy chcą sercá przy- którzy wedle zakonu Pańskiego po
łożyć , y nauczyć sie , iáko trzeba stanowili żywot prowadzić,
ćwiczyć się w obyczáiách, tym,

EKKLESIASTICUS.
ROZDZIAŁ I.
dźie się dotrze działo ná ostátku, á
O troidkiey mądrości fíoskiéy, y w dźićń śmierći swéy będźie bło
początku, iey. O wcieleniu synu Bo gosławiony.
14. Miłość Bogá mądrość poczćiżeno. O chwale boiciźni Boskićy. yL
iz sprawiedliwość iest stopień ku wa.
15. A który m się pokaże w wi
mądrośći.
dzeniu , miluią ią uyźrzawszy , y
1. Wszelka mądrość od Tána poznawszy zacność iey.
Bogá iest: y z niin zawsze była , y
16. Początek mądrości boiaźń
iest przed wieki.
Pańska, y z wiernymi w żywoćie
2. Piasek morski, y krople dżdżo- iest społu stworzona, á z wybrany
wé, y dni wieków, kto przeliczył? mi niewiastami chodźi , y z spra
Wysokość niebios , y szerokość wiedliwymi á z wiernymi bywa po
źiemie, y głębokość przepaści, kto znana.
zmierzył ?
17. Boiaźń Pańska umieiętnć na
3. Mądrość Boża uprzedzającą bożeństwo.
wszytko, kto wyszlakował?
18. Nabożeństwo strzćdz będźie
4- Pierwsza ze wszytkich stwo y usprawiedliwi serce , roskosz y
rzona iest mądrość , á rozum ro wesele da.
stropnośći od wieku.
19. Temu kto sie Bogá boi , do
5. Zdróy mądrośći słowo Boże brze się powiedzie, á we dni kona
ná wysokośći, á drógi ićy przyka- nia iego błogosławion będźie.
zánia wieczne.
20. Zupełność mądrośći iest, bać
6. Korzeń mądrośći komuž obiá- się Bogá , y od owoców ićy nasy
wion iest? y chytrośći ićy kto zro- cenie
zu miał ?
21. Wszytek dóm iego owocami
7. Náuká mądrośći komuž odkry napełni, á komory iego skarby swé
ta y okazana iest ? á rozmnożenie mi.
dróg ićy kto poznał ?
22. Boiaźń Pańska korona mą
8. Ieden iest nawyższy stworzy drośći napełniając pokóy, y owoc
ciel wszechmogący, y król możny, zbawienny.
á bárzo straszny, śiedzący ná sto
23. Y widźiał, y rozliczył ią, á
licy swoiéy, y panuiący Bóg.
oboie są dary Boże.
9. Ten ią stworzył w Duchu
24- Naukę y wyrozumienić ro
świętym, y widział, y rozliczył, y stropnośći mądrość podzielać bę
lozmierzył.
dźie: y chwałę dźierżących ią po
10. Y rozlał ią po wszytkich dwyższa.
sprawach swoich, y ná wszytko
25. Korzeń mądrośći iest , bać
éiálo podług datku swego , y uży się Páná : á gałązki iéy długowie
czył ićy miłuiącym go.
czne.
11. Boiaźń Pańska chwała, y
26. W skárbiéch mądrośći rozum
chełpienie, y radość, y korona we y umieiętne nabożeństwo: ále grze
sela.
sznym obrzydła mądrość.
12. Boiaźń Pańska ucieszy serce,
27. Boiaźń Pańska wypędza
y da radość y wesele , y długi ży
grzech:
wot.
28. Bo kto bez boiaźni iest , nie
15. Temu kto się Páná boi, bę
będźie mógł bydź usprawiedliwia
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ny: bo zapalczywość śmiałości ie
go, iest -wywróceniem iego.
29. Aż do czasu zniesie ćierpliwy, á potym oddanie wdzięczno
ści.
50. Dobry rozum áž doczásu za
tai słowa swoie, á ustá wiela ludźi
będą wysławiać mądrość iego.
51. W skárbiéch mądrośći oka
zanie náuki :
5z. Ale grzesznemu brzydka
chwała Boža.
55. Synu pożądaiąc mądrośći, záchoway sprawiedliwość, á Bóg da
ią tobie.
54. Mądrość bowiem y umieię
tność boiaźń Boža: y co musie po
doba ,
55. Wiárá, y cichość, y napełni
skarby iego.
56. Niewątp w boiaźni Pańskiey:
á nie przystepuy do niego sercem
dwoistym.
57. Nie bądź pokrytym przed ob
liczem ludzkim , á nie gorsz się
wárgámi twćmi.
58. Bądź ich pilen , abyś snadź
nie upadl, y nie przywiódł zelżenia
duszy twoiéy :
5g. Y áby nie odkrył Bóg táiemnic twoich , á nie zrzućił ćię w
pośrzód zgromadzenia:
4o. Ześ obłudnie przystąpił do
Páná, á serce twé iest pełne zdrady
y fałszu.

ROZDZIAŁ II.
Tego, który przystępnie ku służ
bie Bozéy pobudza ku sprawiedliwo
ść'!, mi/ośći, pokorze, y ćierpliwośći. A którzy się boią Bogd, te po
budza ku wierze y dobrey nadziei.
1. Synu przystępuiąc do służby
Bozéy, stóy w sprawiedliwości: y
w boiaźni, á przygotuy duszę swą
ná pokusę.
2. Poniż serce twé, á cierp: na
kłoń ucha twego, á prziymuy sło
wa rozumné, á nieskwápiay się cza
su przećiwnego.
5. Znoś oczekiwanie Boże: złącz
się z Bogiem á trway, áby urósł
ná końcu żywot twóy.
4- Wszytko co ná ćie prziydźie ,
prziymuy: á w boleśći trway, á w
uniżeniu twoim miéy ćiórpliwość :
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5 Bo złoto y srebro ogniem by
wa probowáné: á ludźie przyiemui
w piecu utrapienia.
6. Wierz Bogu , á on ćie wydźwignie, y prostuy drógę twoię, á miéy
nadźieię w nim. Záchoway boiaźń
iego, á stárzéy się w nim.
7. Którzy się Páná boićie, czekayćie miłośierdźia iego: á nie odstępuyćie od niego, dbyśćie nie upa
dli.
8. Którzy się Páná boićie, wierz
cież mu: á nie zginie zapłata wa
sza.
g. Którzy się Páná boićie, miéy*
ćie nadźieię w nim : á prziydźie
wam w kochanie miłośierdźie.
10. Którzy się Páná boićie, miłuyćie go , á będą oáwiéconé sercá
wászé.
11. Przypatrzcie się synowie na
rodom ludzkim , á wićdzćie, iż żaden
nie był záwstydzon, który w Pánu
nadźieię miał.
12. Bo kto trwał w roskazániu
iego , á był opuszczony ? ábo kto
wzywał go, á wzgardził im?
15. Gdyż dobrotliwy y miłosierny
iest Bóg , y odpuści grzechy w dźień
utrapienia : y obrońcą iest wszyt
kim, którzy go w prawdźie szu
kaią.
14- Biádá człowiekowi dwoiste
go sercá, y ustam złośliwym, y rękam źle czyniącym, y grzeszniko
wi, który po źiemi chodźi dwiema
drogami.
15. Biádá tym, którzy są upádlégo sercá, którzy nie wierzą Bogu:
á przetóż též nie będą mieli obrony
od niego.
16. Biádá tym, którzy utracili ćier
pliwość , y którzy opuśćili drógi
prosté, y událi się krzywémi droga
mi.
17. A cóż ći uczynią , kiedy pocznie wglądać Pan ?
18. Którzy się boią Páná, nie
będą niewierni słowu iego, á któ
rzy go miłuią , będą strzedź drógi
iego.
19. Którzy się boią Páná, będą
się pytać o tym, co mu się podoba,
á którzy go miłuią, będą napełnie
ni zakonu iego.
20. Którzy się boią Páná, przy-
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gotuią sercá swé , á przed oczymá uczćiwośći oycá iego , á sromotá
synowska oćiec bezeczći.
iego poświęcą duszę swoię.
14- Synu wspomagay starość oy
21. Którzy się Páná boią, strzégą przykazania iego, y cierpliwość cá twego , á ńie zásmucay go zá
żywota iego :
inieć będą áž do weyźrzenia iego,
15. A ieśli ná baczeniu ustanie,
22. Mówiąc: Ieśli pokutować nie
będźiemy, wpádniem w ręce Pań odpuść: a nie wzgardzay go w sile
twoiéy: bo miłośierdźić oycu poka
skie, á nie w ręce ludzkie.
25. Bo wedle wielkośći iego, ták zane nie prziydźie w zapamięta
nie.
y miłosierdzie iego z nim iest.
16. Abowiém zá grzéch matczyn
będźieć
oddano dobro , y będźieć
ROZDZIAŁ III.
budowano w sprawiedliwośći:
Synowie mctią mieć rodzice swe ive
17. A czásu utrapienia wspoinnią
ezći y w opdtrowdniu, Roąu się ko ná ćię : á iáko lód w pogodę roz
rzyć, d nd rzeczy wysokie, y które płyną się grzechy twoie.
są ndd rozum, niemaią się dwornie
18. O iáko złą sławę ma, który
wysadzać,
opuszcza oycá : á przeklęty iest od
1. Synowie mądrośći, zgromadze Bogá, który drażni matkę.
nie sprawiedliwych, á rodzay ich
19. Synu , rzéczy twé odpráwuy
posłuszeństwo y miłość.
w ćichośći , á będźiesz iniłowan
2. Wyroku oycowskiégo słuchay nád chwałę ludzką.
ćie synowie, y ták czyńćie, abyśćie
20. Imeś iest większy, pokorniéy
zbawieni byli.
się we wszytkim záchoway, y nay5. Bóg bowiem oycá w syniech dźiesz łaskę przed Bogiem.
uczcił, y práwo maćierzyńskie wy21. Bo wielka moc Bogá same
ćiągaiąc, utwierdził nád syny.
go, á od pokornych uczczon bywa.
4. Kto miłuie Bogá, uprosi odpu
22. Wyższych rzeczy nád ćię nie
szczenie grzéchów , y powściągnie pytay się, á mocnieyszych nád ćię
się od nich, á ná modlitwie po- nie háday się: ále coć Bóg roskazał,
W‘zedniey wysłuchali będźie.
to rozmyślay záwždy, á w wielu
5 A iáko, który skarbi, ták y uczynkach iego nie bądź dworny.
kto ma w uczćiwośći rnátke swą.
e3. Bo nie potrzebá tobie, abyś
6. Kto czći oycá swego, docze- skryte rzeczy oczymá twémi upák.a pociechy z dźiatek , á w dźień trował.
modlitwy swéy wysłuchan hędźie.
24.W rzeczach niepotrzebnych
7. Kto czći oycá s\Vego, będźie nie zábáwiay się rozmaicie , á w
długo żyw: á kto iest posłuszen wielu uczynkach iego nie będziesz
oycu, ochłodźi matkę.
dworny.
8. Kto się boi Páná, ten czći ro
2Ó. Wiele rzeczy bowiém tobie
dzice, y iáko Pánóm służyć będźie nád ro.zum ludzki są pokazane.
tym, którzy go porodźili.
26. Wiele též ludźi omyliło ich
9. Uczynkiem y mową, y wszelką doinniémánié, y myśli ich w pró
ćierpliwośćią czći oycá twego :
żności zatrzymało.
10. Aby ná ćię przyszło błogo
27. Serce twárdé źle się ná osta
sławieństwo od niego, á błogosła tek będźie miało: á kto miłuie niewieństwo iego , áby aż do końcd bespieczeństwo, w nim zginie.
trwało.
28. Serce, któré chodźi dwiema
U. Błogosławieństwo oycowskié drogami, nie będźie miało szczę
utwierdza domy dźiatek: á przeklę ścia, á człowiek złego sercá potknie
ctwo maćierzyńskie wywraca fun się ná nich.
damenty.
29. Serce złośliwe będźie obćią12. Nie chlub się z zelżywośći żonć boleśćiami : á grzesznik do
oycá twego: bo nie iest tobie ku sła grzeszenia przyda.
wie zelżywość iego.
30. Zbór pysznych nie będźie
13. Sława bowiém człowiecza z miał zdrowia, szczep bowiém grzé-
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cliu roskorzeni się w nich , á nie
będźie zrozumiali.
3i. Serce mądrego bywa poznané
w mądrośći, á ucho dobré słuchać
będźie mądrośći ze wszystką pilno
ścią.
3a. Mądrć serce y rozumné
wstrzyma się od grzechów, á w
uczynkach sprawiedliwośći będźie
miało szczęścić.
33. Ogień goráiacy gaśi wodá': á
jałmużna grzechom się przećiwia.
34. A Bóg iest opiekunem tego,
który nagradza łaskę: pamięta nań
ná potym, á czasu upadku swego
aaydźie pokrzepienie.

ROZDZIAŁ IV.
luko oblicze nie ma bydź odwró
cone od ubogiego, o ochotnosti ndprzećiwko iemu, o mi/ośći, mądro
śći , o czasu mówienia, y miłośierdźiu naprzećiwko domowym^
1. Synu, nie odéymuy iałmużny
ubogiemu , á oczu twoich nie odwracav od ubogiego.
2. Nie wzgardzay dusze łaknącéy: y nie drażni ubogiego w nie
dostatku iego.
3. Nie trap sercá człowieka nie
dostatecznego, á nie odwłaczay da
tku ućiśnionćmu.
4- Nie odrzncay prośby utrapionégo, á nie odwráoay oblicza twé
go od potrzebuiącego.
5. Nie odwrácay oczu twoich od
ubogiego dla gniewu: á nie dopuszozay proszącym z tyłu ćię przekli
nać :
6. Bo tego, który ćię w gorzkośći
dusze przeklina, modlitwa wysłu
chana będźie: á wysłucha go ten ,
który go stworzył.
7. Zgromadzeniu ubogich stáw
się łaskawym, á starszemu po niźay dusze twoię , á przełożonemu
nakłoń głowę swoię.
8. Nakłoń ubogiemu bez smutku
ucha twego, y odday dług twóy, á
odpowiédz mu spokoynie w ćichośći.
9. Wybaw tego , który krzywdę
ćićrpi, z ręki pysznégo: á nie kwa
śno znoś ná duszy twoiéy.
10. Ná sądzie bądź miłosierny-,
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śićrotóm iáko oćiec , á matce ich
miásto męża:
11. Y będźiesz ty iáko syn Nawyższćgo posłuszny : y smiłuie się
nád tobą więcćy niżli inátká.
12 Mądrość synóm swym wdy
cha żywot, y wspomaga tych, któ
rzy ićy szukaią, y wprzód póydźie
w dródze sprawiedliwośći.
13. A kto ią miłuie, miłuie ży
wot: á ktorzyhy czuli do niéy, ośięgną słodkość ićy.
14. Którzy ią otrzymają , odzie
dziczą żywot: á gdźie wnidźie, Bóg
będźie błogosławić.
15. Którzy ićy służą, będą po
słuszni świętego: á tych, którzy ią
miłuią, Bóg miłuie.
16. Kto ićy słucha, będźie sądźił
narody: á który ná nie patrzy, bespiecznie mieszkać będźie.
17. Ieśli ićy uwierzy, odźiedźiczy
ią, y będą w potwierdzeniu poto
mkowie iego :
18. Bo w doświadczaniu z nim
chodzi, á naprzód go obiera.
19. Strach y boiaźń, y doświad
czenie nawiedźie nań: y utrą pi go
utrapieniem náuki swéy: aż go do
świadczy w myślach iego, y uwie
rzy duszy iego.
20. Y umocni go, y drógę prostą
przywiedzie do niego , y uweseli
go.
21. Y odkryie mu táiemnice
swoie , y skarbić będźie nád nim
umieięlność, y rozumienie sprawie
dliwośći.
22. Ale ieśli się obładźi, opuśći
go, y poda go w ręce nieprzyiaćiela
iego.
23. Synu pilnuy czásu , á strzeż
się złego.
24. Nie wstyday się mówić pra
wdy, zá duszę twoię.
25. Bo iest wstyd przywodzący
grzéch , á iest wstyd przywodzący
sławę y łaskę.
26. Nie miéy względu ná osobę
przećiw osobie twoiéy, áni na
kłamstwo, przećiw duszy twoiéy.
27. Nie wstydź się bliźnićgo twé
go w upadku iego:
28. Ani zawśćiągay słowa czásu
zbáwiennégo : nie kryy mądrośći
twéy w ozdobie swéy.
29. Bo mądrość poznána bywa z

KSIĘGI EKKLESIASTIKA.
714
8. Nie omieszkaway nawróćićsię
języka, á smysl y umieiętność, y
náuká, z mowy rostropnégo, y sta do Táná, á nie odkładay odedniá do
teczność z uczynków sprawiedli dniá.
9. Nagle bowiém prziydźie gniew
wy ch.
50. Nie sprzećiwiay się słowu iego, á czásu pomsty zagubi ćię.
prawdziwemu żadnym obyczáiem :
10. Nie frásuy się o bogactwa
y sromay się kłamstwa nieumieię- niesprawiedliwe : boć nie pomogą
tnośći twoiéy.
w dźień utrapienia y pomsty.
51. Nie wstyday się spowiadać
11. Nie chwiéy sie od każdego
grzechów twoich , á nie podda- wiatru, y nie każdą áróga chodź:
way się každému człowiekowi zá bo ták doświadczeń bywa każdy
grzéch.
grzesznik rozdwoionigo iezyká.
32. Nie sprzećiwiay się obliczu
12. Bądź stateczny w drodze Pań
możnego, á nie uśiłuy przećiw by skiey, y w prawdźie umysłu twe
strości rzeki.
go, y w umieiętnośći : á niech ćię
33. Zá sprawiedliwośćią boiuy nászláduie słowo pokoiu, y sprawiezá duszę twoię , y biy się o prawdę dliwośći.
aż do śmierći ; á Bóg zá ćię zwal
13. Bądź cichy ku słuchaniu sło
czy nieprzyiaćioły twoie.
wa, abyś wyrozumiał : á z mądro
34. Nie bądź prędkim w ięzyku ścią daway odpowiedź prawdziwą.
twoim, á niepożytecznyin, y niedba
14- Ieśli masz rozum, odpowiáłym w uczynkach twoich.
day
bliźniemu : á ieśli nié, niech
35. Nie bądź iáko lew w domu
twym , wywrácáiac domowniki będźie ręka twoiá ná ustach two
ich : by ćię nie podchwycono w
twoie, á obciążając poddané tobie.
36. Niech nie będźie ręka twoiá nieobácznym słowie, á byłbyś záwyćiągniona ku brániu, á skurczo yvstydzon.
15. Cześć y chwała w mowie ro
na ku dawaniu.
stropnégo: lecz ięzyk niebacznego
iest upadek iego.
ROZDZIAŁ V.
16. Niechay ćię nie zową oblako zadny w bogdctwdch nie ma mówcą, á iezykiem twoim nie dáy
dufdć, ale się Bozéy pomsty bać. się poi mać y zawstydzać.
lako liii pokucie ma się kwapić, d
17. Bo nád złodźieiem jest srosłowa Bożego pitnie słuchać.
motá y żałość, á ná czlowieká dwoi
1. Nie pátrz ná maiętnośći nie stego iezyká złe potępienie : á ná
sprawiedliwe , á nie mów, mam obmówcę nienawiść, y nieprzyiaźń,
dosyć żywności: boć nic nie pomo y sromotá.
18. Uspráwiedliwiay iednáko ma
że czasu pomsty y utrapienia.
2. Nie nászláduy w mocy twéy łego, y wielkiego.
żądzy sercá twégo :
ROZDZIAŁ VI.
3. A nie mów, iákom przemógł?
ábo kto mię podbiie zá uczynki
O wiernym y obłudnym przyiaćiemoie? Abowiém Bóg mszcząc się lu, o podniesieniu w myślach, o du
mścić się będźie.
szy złośliwey, o mowie łdgodney, o
4. Nie mów, zgrzészylem, á cóż mądrośći, y nauce.
mi się złego stálo? Abowiém Na1. Nie staway się bliźniemu z
wyższy iest cierpliwy oddawácz.
5. Zá odpuszczony grzéch nie przyiaćiela nieprzyjacielem: złą sła
bądź bez boiaźni, áni przykładay wę bowiem, y sromolę zły człowiek
odźiedźiczy, y wszelki grzesznik
grzechu do grzechu.
6. Y nie mów: miłośierdźie Pań zazdrośćiwy, y dwoistego iezyká.
2. Nie wynoś się w myśli dusze
skie wielkie iest, smiłuie się nád
twoiéy iáko byk : áby snadź nie
mnóstwem grzechów moich.
7. Miłośierdźie bowiém y gniew bylá zrażona moc twoiá przez głup
prędko przybliżają się od niego, á stwo :
3. A nie pożarła liśćia twego , y
ná grzesznik! patrzy gniew iego.
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potraciła owocu twego , á zostałbyś
iáko drzewo suché ná puszczy.
4. Duszá bowiem złośćiwa zá- '
traci tego , kto ią ma , y podáie go
poćiecbą nieprzyiaćiołóm , y przywiedźie w dział niezbożników.
5. Wdzięczne słowo rozmnaża
przyiaćioły, y ubłaga nieprzyiaćiele :
á ięzyk wymowny w dobrym czło
wiecze obfituie.
6. Miéy wiele życzliwych, á od
porady miéy iednégo z tyśiąca.
7. Ieśli nabywasz przyiaćiela ,
przez doświadczenie go nábyway, á
nie łacno mu wierz.
8. Bo iest przyiaćiel według czá
su swego, á nie wytrwa w dźień
utrapienia.
g. Y iest przyiaćiel, który się obra
ca do nieprzyiaźni : y iest przyia
ćiel, który nienawiść, y swar, y hań
bę obiáwi.
10 A iest przyiaćiel towarzysz
stołu, y nie zetrwa czásu potrzeby.
11. Przyiaćiel ieśli wytrwa sta
tecznie , będźie tobie iáko rowiennik , á między domowniki twemi
bespiecznie sobie poczynać będźie:
12. Ieśli się uniży przećiw tobie,
á skryie się przed tobą , jednomy
ślną będźiesz miał przyiaźń dobrą.
13. Udłacz się od nieprzyiaćiół
twoich , á bądź ostrożny z przyia
ćioły twémi.
14. Wierny przyiaćiel iest mocna
obrona, á kto go nalazł, skarb nálazł.
15. Wiernemu przyiaćielowi nié
mász porównania: y niémász godnéy wagi złota , y srebra przećiw
dobroci wiary iego.
16. Przyiaćiel wierny lekarstwo
żywota y nieśmiertelności : á któ
rzy się boią Páná , naydą go.
17. Kto się Bogá boi, równie bę
dźie miał przyiaćielstwo dobré : bo
iákiin on iest, takim będźie y przy
iaćiel iego.
18. Synu od młodośći twoiéy
prziymuy naukę, á naydźiesz mą
drość aż do szedźiwośći.
ig. lako ten , który orze y śieie,
przychodź do niéy, y czekay do
brych iéy owoców.
20.Niewiele sie bowiém sprácuiesz robiąc około niéy, á rychło bę
dźiesz używał pożytków iéy.
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21. Iáko przykra zbytnie iest mą
drość nieumiejętnym ludźióm, y
nie wytrwa w niéy głupi.
22. Iáko moc kamienia będźie w
nich doświadczenie , á bez omie
szkania odrzucą ią.
23. Mądrość bowiém náuki iest
wedle imienia swego , y nie iest
wielóm znáioma: á którym iest
znaioma , trwa aż do widzenia Bo
żego.
24 Słuchay synu , á prziymi ra
dę rozumu , á nie odrzucay rády
moiéy.
25. Poday nogę twoię w pęta iéy,
y szyię twoie do łańcucha iéy :
26. Podłóż ramię twoie, á noś
ią, á niechći się nie przykrzą zwią
zki iéy.
27. Ze wszytkiégo umysłu twego
przychodź do niéy, á ze wszytkiéy
mocy twéy strzeż dróg iéy.
28. Szukay iéy, á oznaymi sie to
bie , á dostawszy nieopuszczay iéy.
2g. Bo ná ostatek naydźiesz w
niéy od poczynienie , á obrócić się
w kochanie.
3o. Y będą tobie pęta iéy obroną
mocną , y stałym fundamentem: á
łańcuchy iéy szatą chwały.
5i. Bo ubiór žywotá iest w niéy,
á związki iéy zawieszenie zba
wienne. (
32. W szatę chwały obleczesz
ią , á koronę radości włożysz ná
się.
33. Synu będźieszli mię słuchał,
nauczysz się : á ieśli przyłożysz
myśli twéy, mądrym będziesz.
34- Ieśli nakłonisz ucha twego ,
Jóymiesz naukę , á ieślić miło bęźie słuchać , mądrym zostaniesz.
35. Staway w groinadźie starców
rostropnych, á przyłączay się z ser
cá mądrośći ich : abyś wszelką po
wieść Boską słyszeć mógł , á przy
powieści chwały godné, abyć táyné
nie były.
36. A uyźrzyszli mądrego , porań
się do niego , á nogá twoiá niechay*
trze progi drzwi iego.
37. Alyśl twoię miéy w przyka
zaniu Bożym , y w mandaćiech ie
go nabárziéy bądź ustawiczny: á
on tobie da serce, y pożądanie mą
drośći będźie dano tobie.

7i6

KSIĘGI EKKLESIASTIKA.
léy postanowionego od nawvžszéROZDZIAŁ VII.

.Abyśmy złośći nieczynili, abyśmy g°17. Nie licz się w gromady nie
się nieusprdwiedliwidli , urzędów
karnych.
niedokupowdli : dbyśmy nd dźień
18. Pamiętay ná gniéw, że nie
gniewu pamiętali, A iako się mądry
omieszka.
ma mieć ku zenie , dźiećiam , słuig Uniżay bárzo ducha twego:
gam, o czczeniu rodźicow, y o chwa bo pomsta ciała złośliwego ogień y
le Boskićy.
robak.
20. Nie wykraczay ná przećiwko
1. Nie czyń złych rzeczy, á nie
przyiaćielowi odwlaczáiacému pie
ima sie ćiebie.
2. Odstąp od nieprawnego, á od niądze , áni brátá namilszégo dla
złota nie wzgáidzay.
stąpią złe od ćiebie.
21. Nie odłączay się od żony mą
3. Synu nie śióy złośći na zagoniéch niesprawiedliwości, á nie bę dréy y dobréy , którćyeś dostał w
boiaźni Pańskióy: bo wdzięczność
dziesz ich żął śiedmiorako.
4- Nie proś zwierzchność! od Fa iéy wstydliwośći nád złoto.
22. Nie obrażay czeladnika wier
na , áni zacnéy stolice od królá.
nie prácuiacégo , áni naiemniká
5. Nie czyń się sprawiedliwym wydawáiacégo duszę swą.
przed Bogiem , bo poznawcá sercá
20. Sługa mądry niech ći będźie
on iest: á przed królem niechćiey inił iáko duszá twoiá : nie omylay
bydź widźian mądrym.
go w wolnośći, y nie zostáwuy go
6. Nie stáray się, ábyá był sędzią, w ubóstwie.
aźbyś mógł mocą przełomie niepra
24. Masz dobytek? przyglądayże
wośći : byś się snąć nie uląkł oso go : á ieśli iest pożyteczny , niech
by możnego , y nie uczynił zgor trwa u ćiebie.
szenia w sprawiedliwośći twoiéy.
25. Masz syny? ćwicz ie , á na
7. ‘Nie grzesz przećiwko mnó chyl ay ich z dźiećiństwa ich.
26. Masz córki, strzeżże ciała ich,
stwu miástá, áni się wdaway mię
á nie okázuy im wesołóy twarzy.
dzy lud ,
27. Wyday córkę , á wielką rzecz
8. Ani wiąz dwoiákich grze
chów: bo y zá ieden wolen nie bę sprawisz, á day ią zá człowieka
rostropnćgo.
dźiesz.
28. Ieśli masz żonę według dusze
g. Nie bądź boiaźlj^ym ná umy
twoiéy, nie porzucay iéy: á nie
śle twoim :
10. Modlić się, y iałmużny czy zwierzay się téy, któréy niénawidźisz.
nić, nie opuszcząy.
29. Ze wszytkiégo sercá twego
11. Nie mów : zá wielkośćią da
rów moich weyźrzy Bóg, á gdy bę czći oycá twego, á nie zápominay
dę ofiarował Bogu naywyžszému , stękania mátki twoiéy.
30. Pomni , żebyś się był nie náprziymie dary moie.
12. Nie naśmićway się z czło rodźił, by nie przez nie: y oddaway
wieka w gorzkośći dusze: bo iest im , iáko y oni tobie.
31. (jZe wszytkiéy dusze twoiéy
który uniża, y podwyższa Bóg wszy
bóy się Páná } á kaplany iego miéy
tko widzący.
13. Nie orz kłamstwa przećiw zá święte.
32. Ze wszytkiéy siły twoiéy mibratu twemu : áni przećiw przyia
łuy tego, który ćię uczynił, á sług
ćielowi ták czyń.
14- Niechćiey kłamać wszelakim iego nie opuszcząy.
33. Czći Bogá ze wszytkiéy dusze
kłamstwem : bo ustawiczność iego
nie iest dobra.
twoiéy, y czći kapłany, á oczyśćiay
15. Nie bądź wielomownym w się rámiony.
gromadzie starych , á nie powta34. Daway im część, iakoćroskarzay słów ná modlitwie twoiéy.
zano, pierwiastek, y oczyśćienia , á
16. Nie miéy w nienawiśći robót zá niedbałośći twoie oczyść się z
pracowitych, áni sprawowania ro- niewielą.
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55. Dar łopatek twoich , y ofiarę
11. Nie puszczay mimo się po
poświęcenia ofiáruiesz Pánu, y pier wieści starszych : bo się oni nau
wiastki rzeczy świętych :
czyli od oyców swoich:
36. Y ubogiemu śćiągni rękę two
12. Bo od nich nauczysz się ro
ię , áby się wykonało ubłaganie, y zumu , y dawać odpowiedź czasu
błogosławieństwo twoie.
potrzeby.
67. Wdzięczność datku przed
13. Nie rospalay węgla grzeszni
oczyma u każdego żywiącego, á ków karząc ie , y nie zapalay się
umarłemu nie zábraniay łaski.
płomieniem ognia grzechów ich.
38. Nie zániechiway plączących
i4- Nie sprzećiwiay się człowie
ćieszyć, á z plączącymi chodź.
kowi potwatnemu, áby nie siadł
59. Nie leń się nawiedzić chore iáko nieprzyiaćiel przeciw ustam
go : bo z tąd w miłości będźiesz twoim.
utwierdzony.
15. Nie pożyczay człowiekowi nád
40. We wszytkich sprawach two ćie możnieyszómu: á ieśli poży
ich pámietay ná ostatnie rzeczy czysz , miéy zá rzecz straconą.
twoie, á ná wieki nie zgrzeszysz.
16. Nie ręcz nád przemożenió
twoie
: á ieśliś ręczył, obmyślay,
ROZDZIAŁ VIII.
iakobyś miał zapłaćić.
Idko sie mamy stredz zwddy z
17. Nie sądź przećiw sędźiemu :
mocnieyszemi, y złych warować t d ponieważ według sprawiedliwośći
bliźnich nie wzgardzdć , d śmierći sądźi.
nieprzyiaéielskiéy sie nierddowdć, y
18. Niechodź w drógę z człowie
słów mądrych nie wzgardzdć.
kiem śmiałym , by snadź nie zwa
1. Nie wadź się z człowiekiem lił złośći swoich ná ćię: bo on idźie
możnym : byś snadź nie wpadł w według woléy swoiéy, á wespół z
iego szaleństwem zginiesz.
ręce iego.
19. Nie będźiesz się wadził z
2. Nie spiéray się z człowiekiem
bogatym: by snadź przećiw tobie gniewliwym, á z śmiałym nie chodź
ná puszczą : bo iáko nic w oczach
prawem nie czynił.
3. Bo mnogich zatraciło złoto y iego iest krew, á gdźie niemász ra
srebro : y aż do serc królewskich tunku , zábiie ćię.
20. Z głupimi nie miéy rády:
przebyło , y wywróciło ie.
4- Nie swarz się z człowiekiem abowiém nie może się im podobać T
ięzycznym , á nie przykładay drew ieno co im miło.
21. Przed obcym nie miéy rády:
ná ogień iego.
5. Nie obcuy z nieumieiętnym bo nie wiesz , co urodzi.
22. Nie každému człowiekowi
człowiekiem , áby źle nie mówił o
otwarzay sercá twego : bydź snadź
rodzáiu twoim.
6. Nie wzgardzay człowieka, któ nie oddał łaską fałszywą, á nie
ry się odwraca od grzechu, áni mu szkalował ćię.
urągay: pomni, żeśmy wszyscy go
ROZDZIAŁ IX.
dni karania.
7. Nie gardź człowiekiem w stáO wystrzeganiu sie niebezpieczeń
rośći iego : bo y z nas się zstá- stwa nieczystości , o zachowaniu
rzeią
przyiaćiela dawnego, y obcowaniu
8. Nie ráduy się z śmierći nie z dobrym.
przyiaćiela twego: wiedząc, że wszy
1. Nie miéy w podeyźrzeniu nie
scy umieramy, á do wesela przyśdź
wiasty łona twego , áby nie okaza
niechceiny.
9. Nie lekce waż powieści star ła nád tobą złośći nauki złey.
2. Nie daway niewieśćie mocy
ców mądrych, á w przypowie
nád duszą twą, áby nie wstąpiła
ściach ich baw się.
10. Bo się od nich nauczysz mą na śiłę twoię , y byłbyś zawstydzo
drośći y nauki rozumu, y służyć pá- ny
T
z
5. Nie pátrz ná niewiastę więlo^
nóm bez przygány.
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chćiwą, byś snadź nie wpadł w si
dła iéy.
4. Z tanecznicą nie bądź usta
wiczny, áni iéy słuchay, byś snąć
nie zginął iéy potężnośćią.
5. Nie pátrz ná pannę, abyś się
nie zgorszył z iéy pięknośći.
6. Nie day dusze twoiéy niwczym
wszetecznicain : abyś śię nie zagu
bił y dziedzictwa twego.
7. Nie pogląday po ulicach miá
stá , áni się przebiegay po rynkách
iego.
8. Odwróć oblicze twoie od niewiásty pię knie ubránéy, á nie przypátruy się cudzéy pięknośći .
e ludzi zginęło dla pię
knośći niewieśćiey : á ztąd sie po
żądliwość zápala iáko ogień.
10. Każda niewiasta , która iest
nierządna, iáko gnóy ná dródze po
deptana będźie.
11. Piękności cudzéy niewiasty
wiele dźiwuiąc się stali się złośli
wymi : bo rozmowá z nią iáko
ogień się rozpala.
12. Z cudzą niewiastą zgoła nie
śiaday, áni śiedź z nią podpárwszy
się łokćió :
13. Ani z nią sporu wiedź ná
winie, byr sie snadź nie skłoniło ku
niéy serce twoie, á upadłbyś w za
tracenie przez krew twoię.
14- Nie opuszczay starego przy
jaciela : bowiém nowy nie będźie
mu podobny.
15. Nowe wino przyiaćiól nowy:
podstárzeie, á z roskoszą pić ie bę
dziesz.
16. Nie zayźrzy chwały y bogactw
złośliwemu: bo nie wiész, któré
ma bydź wywrócenie iego.
17. Nie kochay się w krzywdźie
niesprawiedliwych, wiedząc, że aż
do piekła nie będźie się podobał
niezbożny.
18. Daleko bądź od człowieka ,
który ma moc zabić: á nie będźiesz
się obawiał boiaźni śmierći.
19. A ieśli przystaniesz do niego,
nie dopuszczay się niczego : bydź
snadź nie odiął żywota twego.
20. Wiedz o pospolitości śmierći:
bo przez pośrzodek sideł będźiesz
chodźił, á po zbroiách ludźi boleiąeych będźiesz się przechodźił.
21. Wedle możności twéy wáruy

się od bliźniego twego, á z mądry
mi, y rostropnyini miéway sprawy.
22. Ludźie sprawiedliwe miéway
u stołu swego , á w boiaźni l’ańskiéy niech będźie chluba twoiá.
23. A w rozumie niechći będzie
myśl o Bogu : á wszytka rozmowa
twoiá o przykazaniu nawyższego.
24- Z ręki rzemieślników robote
chwalić będą , á przełożonego nod
ludem z mądrośći mowy iego, á
słowo z rostropnośći starszych.
25. Straszny iest w mieście swym
człowiek ięzyczny : á niebaczny w
mowie obrzydły będźie.

ROZDZIAŁ X.
O sędziach y królach , o łakom
stwie, o pysze, y chwale fíozey, o
słudze rozumnym, o poczciwości du
sze, y chwale smutku.
1. Sędźia mądry będźie sadził lud
swóy, á przełożeństwo rostropnego
stałe będźie.
2. laki iest sędźia ludu , tácy též
słudzy iego: á iáki przełożony miá
stá, tácy y mieszkający w nim.
3. Król nieumiejętny potraci lud
swóy: á miástá osadzone beda ro7 z • mądrych.
1
c c
stropnośćią
4. W ręce Bożey władza nád źiemią : y pożytecznego sprawce wzbu
dź) nád nią ná czás.
5.
ręce Bożey szczęśćió czło
wiecze: á ná osobę człowieka uczo
nego włoży sławę iego.
6. Nie pámietay káždéy krzywdy
bliźniego , á nie czyń nic w spra
wach krzywdy.
7. Omierzła iest pychá przed Bo
giem y przed ludźmi , y brzydliwa
wszelka niesprawiedliwość naro
dów.
8. Królestwo bywa przenaszáné
od narodu do narodu, dla niespra
wiedliwość! y krzywd, y potwarzy,
y rozmaitych zdrad.
9. A nád łakomego nic niémász
gorszego. Przeczże się pyszni źie
mia y popiół ?
10. Nic nie iest złośćiwszego iá
ko miłowdć pieniądze: bo ten y du
szę swą ma przedayna: gdiż w ży
woćie swoim wyrzucił wnęlrznośći
swoie.
11. Wszytkich mocarzów krótki
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żywot. Długa niemoc obćiąża lékárzá.
12. Krótka niemoc odćina lekarz:
ták y król dziś iest, á iutro umrze.
13. Bo kiedy człowiek umrze,
odziedziczy weże, y bestye, y roba
ki.
14. Początek pychy człowieczóy,
odstąpić od Bogá.
15. Bo od tego, który go uczynił,
odstąpiło serce iego: bo pychá iest
początkiem grzéchu każdego: kto
się ióy trzymać będźie, pełen bę
dźie przeklęctwa , á ná koniec go
wywróći.
16. Przeto Tan pohańbią zbory
złych łudźi, y zepsował ie do koń
ca.
17. Stolice kśiążąt pysznych wy
wrócił Bóg, á ná ich mieysce po
korne posadźił.
18. Korzenie pysznych narodów
ususzył Bóg, á wszczepił pokorné
z tychże narodów.
19. Ziemie narodów wywróćił
Tan, y wytracił ie aż do gruntu :
20. Wysuszył z nich , y wytróćił
ie, y wygładźił pamiątkę ich z źie
mie.
21. Pamiątkę pysznych wytrśćił
Bóg , y zostawił pamiątkę poko
rnych umysłem.
22. Nie iest stworzona dla ludzi
pychá: áni gniéw dla narodu nie
wieściego.
20. Naśienie ludźi to uczczoné
będźie, któré się Bogá boi: á to na
sienie bezeczći będźie, któré przestępuie Pańskie przykazanie.
24- Miedzy braćią rządźca ich
we czći : áktórzy się boią Páná,
będą w oczach iego.
26. Chluba bogatych, poczćiwych, y ubogich, iest boiaźń Boza :
26. Nie gardź człowiekiem spra
wiedliwym ubogim: áni sobie waż
człowieka grzesznego bogátégo.
27. Wielki y sędźia y możny iest
w uczćiwośći : á z nich niémász
większego nád tego, który się Bogá
boi.
28. Niewolnikowi mądremu wol
ni służyć będą: á mąż rostropny, y
ćwiczony nie będźie szemrał stro
fowany: á nieuk nie będźie uczczo
ny.

29. Nie wynoś się w uczynieniu
roboty twoiéy: áni się oćiągay czá
su niedostatku.
30. Lepszy iest, co robi, á ma do
syć wszytkiégo: niż, co się pyszni,
á nie ma chleba.
31. Synu w ćichośći záchoway
duszę twoię, á miéy ią w uczćiwo
śći według godnośći iéy.
32. Grzeszącego przećiw duszy
swoiéy, kto usprawiedliwi? á kto
uczci nieczczącógo dusze swoiéy?
33. Ubogi dla swéy náuki , y
boiaźni wsławion bywa: á iest czło
wiek, którego czczą dla maiętnośći
iego.
34. A kto iest wsławion w ubó
stwie , iáko daleko więcćy w bo
gactwie? lecz kto iest wsławion
dla maiętnośći, niech 3ie ubóstwa
boi.

ROZDZIAŁ XI.
O mądrośći, o czći, o sądu krnąbr
nym , o nieząduniu bogactic, o nicuczćieniu ubogiego od Bogd, o od
płacie dobrych.

1. Mądrość uniżonego wywyższy
głowę iego : y w pośrzodku wiel
kich panów posadźi go.
2. Nie chwal człowieka z pięknośći iego, áni gardź człowiekiem dla
osoby iego.
5. Maluczka iest pszczoła między
latáiacymi, á przodek słodkości ma
owoc iéy.
4. Nie chlub się nigdy w odźieniu, áni się wynoś w dźień poczćiwośći twoiéy: ho dźiwne sh spra
wy sámégo Nawyższego, á chwa
lebne , y skryté , y niewidome są
uczynki iego.
5. Wiele okrutników uśiadło ná
stolicy: á ten , o którym nic nie
myślono, odniósł koronę.
6. Wiele możnych gwałtownie
są śćiśnieni, á zacni ludźie dáni są
w ręce innych.
7. Nie gań nikogo piérwéy niż
się wywiesz, á wywiedźiawszy się,
strofuy sprawiedliwie.
8. Piérwéy niż wysłuchasz, nie
odpowiáday słowa: á w pośrzodku
mów nie wtrącay się.
g. Nie wadź się o to , co ćię nie
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dolega: á nie postaway w sądzie
grzészników.
10. Synu nie zábawiay się wielą
spraw : á ieśli będźiesz bogatym ,
nie będźiesz wolny od występku :
bo ieśli ścigać będźiesz , nie dości
gniesz ; á choćbyś wybieżał, nie
•wybiegasz się.
11. Iest człowiek pracuiący, y
spieszący się, y boleiący niezbożnik,
á tym wiecey się nie zbogaći.
12. fest człowiek leniwy, ratun
ku potrzebujący, ná śile bárziéy
schodzący, á dosyć ubóstwa maiący: '
13 A oko Boskie weyźrzało nań
ku dobrému, y podniósł go od uni
żenia iego, y podwyższył głowę ie
go: y dziwowali mu się wiele , y
dáli cześć Bogu.
14 Dobré y złe, żywot y śmierć,
ubóstwo y bogactwa, od Páná po
chodną.
15. Mądrość y náuká, y umieię
tność zakonu u Bogá. Miłość y dró
gi dobré od niego.
16. Grzésznikóm błąd y ćiemno
śći wrodzone są: aktorzy się rádtiią we złych rzeczach, starzeią
się we złośći.
17. Dar Boży trwa sprawiedli
wym, á pomnożenie powodzić się
będźie ná wieki.
18. Iest, który się bogaći skapło
żyiąc , á tá iest część zapłaty ie
go /
19. W tym, co mówi: Nálazlem
sobie odpoczynienié , á teraz będę
sam używał dobrá mego:
20. A niewié, że czas przeminie,
á śmierć się przybliża, y wszytko
innym zostawi, y umrze.
21. Trway w postanowieniu two
im. á rozmawiay o nim, y stárzéy
się w uczynku przykazań tobie da
nych.
22. Nie trway w uczynkach grze
szników A ufay w Bogu, á mieszkay ná mieyscu two?m
23. Bo łacno iest w oczach Bo
skich natychmiast uczcić ubogie
go- .
24. Błogosławienie Boże predkié
iest ku zapłacie pobożnego, á w
krótkim czasie postępek iego poży
tek czyni.

25. Nie mów: Cóż po mnie, á
cóż od tad będźie dobrego ?
26. Nie mów: Mam dostatek: á
ęóż mi się od tąd przyda zlégo ?
27. W dźień dobrego, nie zápo
minay złego: a w dźień złego, nie
zápominay dobrego.
28. Bo łacno iest przed Bogiem
w dźień śmierći zapłacić každému
według dróg iego.
29. Złość godźiny przynośi zapa
miętanie zbytku wielkiego: á przy
skończeniu człowieczym odkrycie
uczynków iego.
30. Nie chwal przed śmiercią ża
dnego człowieka : bo w syniéch
swych poznán bywa mąż.
31. Nie każdego człowieka wprowadzay do domu swégo: bo wiele
iest chytrośći zdradliwego.
32. Iáko bowiém wypuszczała
smród wnętrzności śmierdzących
ludźi , y iako kuropatwę wprowa
dzała w klatkę, y iáko sarnę w śidło: ták y serce pysznych ludźi, y
iáko stróż widzący upadek bliźnie
go swégo.
33. Dobré bowiém rzeczy we zlé
obracáiac zakłada zdrády, á w rze
czach wybrányc^ włoży zmazę.
34. Od iednéy iskierki rozżarza
się ogień, y od iednégo zdradliwego
mnoży się krew: á człowiek grze
szny godźi ná krew
35. Strzeż się zaraźliwego , bo
wiém knuie złośći : by snąć ná ćie
nie przywiódł pośmiewiska ná wie
ki.
36. Przypuść do śiebie cudzoźiemca , y wywróci ćie w wichrze,
y oddali ćię od twégo własnego.
ROZDZIAŁ XII
O rostropnośći w rozdawaniu idlmuzny, o trudnym poznaniu przyiaćield.
1. Ieśli uczynisz dobrze, wiedz
komu uczynisz : y będźie wielka
łaska w dohrách twoich.
2. Czyń dobrze spráwiedliwému,
á odnieśiesz zapłatę wielka, ieśli
nie od nieco , pewnie od Páná.
3. Bo nie dobrze się dźieie temu ,
który ustawiczny iest we złośćiach,
y który iałmużny nie dáie : ponie
waż y nawyższy ma w nienawiści
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19. Głową swą będźie chwiał, y
grzészné , á smiłował się nád po
klaskał ręką , á wiele szepcąc od
kutującymi.
4- Daway miloáiernému, á nie mieni oblicze swoie.
wspomagay grzesznika. Y niezboROZDZIAŁ XIII.
żnym y grzesznikom odda pomstę,
záchowuiac ie ná dźień pomsty.
Składy d towarzystwa niebezpie
5. Daway dobrému, á nie wspo czne są z pysznemi, z bogatemi y
inagay grzesznika.
moznemi. Ńliłuy Bogd y bliźniego ,
6. Czyń pokornému dobrze, á nieprzystoi bogatemu z ubogim,
nie daway niepobožnému : zákaz tego miną, onego wazą.
mu dawać chleba , áby przezeń nie
1. Kto się smoły dotknie, poma
był mocnieyszy nád ćię :
7. Bo tyle dwoie złego odniesiesz že się od niéy: á kto ma z pysznym
zá wszytko dobré, któreś mu uczy towarzystwo, obiecze się w pychę.
2. Brzemię ná się kładzie, kto z
nił : bo y nawyższy nienawidzi zło
śników, y niezbożuym oddá pom poczćiwszyin nád się spółkuie. Y
bogatszemu nád ćię nie bądź towa
stę. •
• . . i.
8. Nie poznać będźie przyiaćiela rzyszem.
3. Co zá towarzystwo ma koćieł
czásu szczęśliwego , áni się zátái
z garncem ? bo kiedy wśię udórzą ,
nieprzyiaćiel czásu przeciwnego.
9. W szczęśćiu męża , nieprzy stłucze się.
4. Bogaty niesprawiedliwie uczy
iaćiele iego w smutku : á w nieszczęśćiu iego przyiaćiel poznán nił , y będźie zgrzytał zebomá , á
ubogi, obrażony milczeć będźie.
iest.
.5. Ieśli będźiesz dawał, prziy10. Nie wiérz ná wieki nieprzyiaćielowi twemu: bo iáko miedź mie ćię: ále ieśli nie będźiesz miał,
opuśći ćię.
rdzewieie złość iego :
6. Ieśli masz, będźie używał z
11. A choćby upokorzony skur
czywszy się chodźił, miéy się ty tobą , y wytrawi ćię , á nie będźie
ćię żałował.
ná pieczy, á strzeż się go.
7. Ieśli mu ćię będźie potrzebá ,
12. Nie stawiay go podle śiebie,
á niech nie śiedźi ná prawicy two podeydźie ćię, á uśmiechając się,
iéy , by snadź obróćiwzsy się do będźieć nadźieię czynił powiadając
mieyscá twego nie szukał stołka ći doffré , y rzecze : A czegoć po
twego : á ná óstátek poznałbyś sło trzebá ?
8. Y zawstydzi ćię potrawami
wa moie, y zafrasowałbyś się z poswymi , aż ćię wyniszczy po dru
wieśći moich.
13. Któż się zlituie nád zaklina gie, y potrzeóié : á ná ostatek náczem którego waż ukąśi , y nád śmieie się z ćiebie: á potym wi
wszytki mi, którzy się ku źwierzóm dząc opuśći ćię, á będźie chwiał
przystępują? Także y nád tym, któ głową przećiw tobie.
9. Ukorz się Bogu , á czekay rąk
ry towarzyszy ze złym człowiekiem,
á uwikłał się w grzechach iego.
iego
,
10. Strzeż się, abyś zwiedźiony
14. Ná iednę godźinę będźie trwał
przy tobie , ále ieśli się pochylisz, w głupstwo nie był poniżony.
nie dotrwa.
11. Nie uniżay się w mądrośći
15. Łagodnie mówi wárgámi swé twoiéy, byś uniżywszy się nie był
mi nieprzyiaéiél, á w sercu swym zwiedźion w głupstwo
godzi iákoby ćię w dół wtrąćił.
12. Wezwany od możnieyszćgo ,
16. Płacze oczymá swemi nie- odeydźi: bo ćię od tąd więcćy wzy
przyiáéiél : ále ieśli tráfi ná czás , wać będźie.
nie nasyći się krwie:
13. Nie uprzykrzay się, abyś od17. A ieśli ćię polka co złego, rzucon nie był: á bądź daleko od
naydźiesz go tám pierwszego.
niego , abyś nie przyszedł w zapá18. Oczymá swemi płacze nie mietánié.
przyjaciel , á wrzkomo ratując bę
14- Nie zwyczáy się zá rowno z
dźie podkopywał stopy twoie.
nim mówić: áni wiérz mnogim
46
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powieśćióin iego, bo z długiéy ro
32. Szlad sercá dobrégo , y obli
zmowy bedźie cię doświadczał, á cze dobré , z trudná y z pracą nayuśmiechając się będźie ćię pytał o dźiesz.
táiemnicách twoich.
15. Nie miłosierny umysł iego
ROZDZIAŁ XIV.
będźie záchowywal słowa twoie: á
O tych, którzy nie obrazdią sło
nie opuści, áby ćię trapić, y do wię wem
nikogo, o łakomstwie, o pamię
zienia dać nie miał.
nd śmierć, o błogosławień
16. Strzćż się á pilnuy tego , co taniu
stwie tego człowieka, który trwa w
słyszysz : bo ehodźisz z upadkiem mądrośći.
twoim.
17. A słuchaiąc tego iáko we
1. Błogosławiony mąż , który się
śnie , patrz y czuy.
nie podtknął w słowie ust swoich,
18. Przez wszytek żywot twóy y nie iest trapion frasunkiem grze
miłuy Bogá , y wzyway go ku zbá- chu.
wieniu twemu.
2. Szczęśliwy, który nie miał
ig. Każde źwiórzę miłuie sobie smutku ná umyśle swoim, y nie
podobne, ták y każdy człowiek utraćił nadźieie swoiéy.
bliźniego swego.
3. Człowiek chćiwy y skąpły pró
20. Wszelkie ćiało przyłączy się żno ma bogáctwá , á człowiekowi
ku podobnemu sobie, á wszelki zazdrośćiwómu ná co złoto?
człowiek przyłączy się do podobne
4. Kto zbiéra nie słusznie, od
go sobie.
dusze
innym zbiera : á w do
21. Ieśli kiedy wilk z owcą społ- hrách swéy
iego
inszy zbytku używać
kować będźie: ták grzesznik z spra będźie.
wiedliwym.
■
5. Kto sobie iest złym , komuż
22. Co zá spolkowánié świętemu innemu
będźie? y dobrá
człowiekowi ze psem? ábo co zá swego z dobrym
poćiechą
nie zażywie.
część bogatemu z ubogim?
6. Kto sam sobie zayźrzy, nic
23. Ośieł leśny iest łowem lwowi ná puszczy : ták pastwiskiem nadeń nie iest gorszégo, y tá iest
zapłata złośći iego :
bogaczów są ubodzy.
7. Y ieśli co dobrze uczyni, nie24- A iáko pysznému obrzydła
iest pokora: ták y ubogi obrzydłość wiádomie , á niechcąc czyni : á ná
ostatek pokázuie złość swoię.
bogátému.
8. Złośliwe iest oko zazdrośćiwe25. Bogacz pochylony bywa rátowány od przyiaćioł swoich : á nę go , y odwracáiacé twarz, y gar
dznik gdy upádnie, y od znáiomych dzące duszą swoią.
g. Nienasycone oko chćiwćgo
bywa wypędzony.
26. Bogacz gdy oszukany będźie, częścią niesprawiedliwość!: nie náma wiele pomocników : hardźie syći się, aż wyniszczy susząc duszę
swoię.
mówił, y usprawiedliwili go :
10. Oko zlé do złego : á nie náié
27. Nędznik oszukany iest nád to,
ieszcze nań fukaią : mówił rostro- się chleba, ále niedostateczne, y
smutne będźie u stołu swégo.
pnie , á mieyscá mu nie dano :
28. Mówił bogacz, á wszyscy
11. Synu ieśli masz , czyń sam
umilkli, y wywyższą áž pod obłoki sobie dobrze , á ofiáruy Bogu godne
słowa iego.
ofiary.
2§. Ubogi mówił, y mówią: któż
12. Pámietáy, żeć śmierć nie omie
to iest? á ieśli się podtknie, wywró szka , á iżći iest okázán testament
cą go.
piekielny: testament bowiém tego
30. Dobrać iest majętność , kto swiátá , śmierćią umrze.
nie ma grzechu ná sumnieniu : á
13. Przede śmierćią czyń dobrze
złe ubóstwo w uśćiech złośnika.
przyiaćielowi twemu , á według
31. Serce człowiecze odmienia przemożenia twégo śćiągaiąc daway
twarz iego, bądź ku dobremu, bądź ubogiemu.
ku złemu.
14- Nie utracay dnia dobrégo , á
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3. Nakarmi go chlebem żywota ,
y rozumienia, á wodą mądrośći zbáwieunéy nápoi go: y umocni się w
nim , y nie pochyli się :
4- Y zatrzyma go, y nie záwstydźi się, y wywyższy go u bliźnich
iego :
5. Y w pośrzód kośćioła otworzy
ustá iego, y napełni go duchem mą
drośći, y rozumienia, y szatą chwa
ły przyodźieie go.
6. Wesele y radość będźie skárbi^B|ád nim : y imienia wiecznégownedźicem go uczyni.
7. Ludzie głupi nie dostána iéy,
á báczni lflBéie zábieža iéy: głupi
ludzie nie ogladáia iéy, bo daleko
iest od pychy y zdrády.
8. Ludzie kłamliwi niewspomnią
iéy, á ludzie prawdźiwi naydą sie
u niéy, y szczęśćie mieć będą áz
do oglądania Bogá.
g. Nie iest piękna chwała w uśći
óch złośliwógo :
10. Abowiém od Bogá poszła
mądrość: bo przy mądrośći Bozéy
stać będźie chwała, y rozmnoży się
w uśćióch wiernego, á pánuiacy
da mu ią.
11. Niemów: przez Bogá nie iest
przy mnie: bo czego 011 nienawi
dź! , nie czyń.
12. Nie mów: On mię w błąd
wprawił: bo mu nie potrzeba nie
zbożnych ludźi.
13. W szelkiéy obrzydliwośći błę
du Pan nienawidźi, y nie będźie się
podobała boiącym się go.
14- Bóg od początku stworzył
człowieka , y ostáwii go w ręce rá
dy iego.
15. Przydał mandaty y przykaza
nia swoie:
16. Ieśli będźiesz chćiał mandaty
zac hować, záchowáia ćię , y ná
wieki wiarę miłą trzymać.
17. Położył przed ćię wodę y ogióń:
do czego chce6z, śćiągni rękę twoię.
18. Przed człowiekiem żywot y
śmierć, dobré y zlé: co się mu
podoba, będźie mu dano.
19. Iż wielka mądrość Boža , á
śilny iest w mocy, widzący wszy
tkié bey przestanku.
20. Oczy Pańskie ku tym , któ
rzy się go boią , á on znc wszelką
sprawę człowieczą.
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ozastká dobrego dáru niechay ćie
nie miia.
15. lzali inszym nie zostawisz
boleśći, y prace twoiéy ná rozdział
lósu ?
16. Daway y Bierz , á uspráwiedliwiay duszę swoie.
17. Przed śmiercią twą czyń do
brze: bo w piekle nie najdziesz po
karmu.
18. Wszelkie ćiało zwiotszeie iá
ko śiano: y iáko liście kwitnące ná
drzewie źielonym.
ig. Ledno rośćie , á drugie opada :
ták rodzay ciała y krwie , ieden
zchodźi , á drugi nastawa.
20. Každé dzieło skaźitelnó ná
koniec ustanie: á który ie czyni,
póydźie z nim.
21. Y wszelkie dzieło osobliwe
bedźie usprawiedliwione, á kto ie
czyni, bedźie uczczon przez nie.
22. Błogosławiony maž, który
trwać będźie w mądrośći , y który
w sprawiedliwośći swéy rozmyślać
będźie, á w umyśle uważać będźie
opatrzność Boža.
23. Który rozmyśla drógę iéy w
sercu swoim, á táiemnice iéy zrozumiéwáiac, idąc zá nią iákoby
śladuiący, á ná drogách iéy stoiący.
24 Który wgląda przez okná iéy,
y u drzwi iéy słucha :
25. Który odpoczywa u domu iéy,
á wbiwszy gwóźdź w ściany iéy,
postawi domek swóy pod ręką iéy :
y w domku iego będą odpoczywać
dobrá ná wieki:
26. Postawi syny swé pod przy
kry ćiem iéy, y będźie mieszkał pod
iéy gálaskámi.
27. Będźie obronion od upalenia
pod dáchem iéy , á w chwale iéy
będźie odpoczywał.

ROZDZIAŁ XV.
O chwale męża bogoboynégo, a
iz nasze dobra są od fíogd, a złe
od człowieka, który stworzon iest w
wolnym rozmyśle.

1. Kto sie Bogá boi , będźie czy
nił dobrze : á kto się trzyma spra
wiedliwośći , dostanie iéy.
2. Y zábiežy mu iáko uczćiwa
mátká , á iáko žoná panną poięta
prziymie go.
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21. Nikomu nie roskazał źle czy piezstwem: y nie omieszka ćierplinić , y nie dał żadnemu czásu dla wość miloáierdžié czyniącego.
grzeszenia :
15. Wszelkie miłośierdźie uczy
22. Abowiem nie pragnie mnó ni mieysce každému według zasłu
stwa synów niewiernych , y niepo- gi uczynków iego, y według rostro
żytecznych.
pnośći pielgrzymowania iego
16. Nie mów: Skryię się przed
ROZDZIAŁ XVI.
Bogiem , á z wysokości kto ná mię
lako się nie mamy kochać w sy wspomni ?
17. Między ludem wielkim nie
ni ech złych , o pomśćie fíozéy, o mi
łosierdziu iego , znaiomośći fiozéy, poznáia mię : bo což iest duszá
y sądu iego żaden się uchronienie moiá między ták niezliczonem
stworzeniem ?
może.
18. Oto niebo, y nieba niebiós ,
1. Nie ráduy się ze złośliwych głębokość, y wszytka źiemia , y
synów, ieśli się mnożąBini się ko- wszytko , co w nich iest, poruszą
chay w nich , ieśli niénrasz w nich się przed oblicznośćią iego.
boiaźni Božéy.
ig. Góry społu, y pagórki, y fun
2. Nie ufay zdrowiu ich, áni damenty
źiemie : gdy ná nie Bóg
pátrz ná roboty ich.
poyźrzy,
zatrzasną
się od strachu.
3. Lepszy bowiém iest ieden bo
20.
A
w
tym
wszytkim
serce
lący się Bogá, niżli tyśiąc synów
głupie iest: á on rozumie wszelkie
niezbożnych.
4- Y lepiéy iest umrzeć bez po serce:
21. A drógi iego kto rozumem
tomstwa , niżli zostawić syny niepóyinie
, y wicher, którego áni oko
pobožné.
5. Przez iednégo rostropnćgo miá ludzkie nie doyźrzy?
22. Bo nawięcey spraw iego
sto będźie osadzone: pokolenie niew skrytośći : ále uczynki sprawie
pobożnych spustoszeie.
6. Wiele takowych rzeczy wi- dliwośći iego kto wymówi? ábo kto
dźiało oko moie, á potežnieyszé znieśie? Zrządzenie bowiém dale
ko iest od niektórych : á wywiádoniż te słyszało ucho moie.
7. We zborze grzeszących zapali wánié wszytkich ná dokonaniu
się ogień , á w narodźie niewier iest.
23 Kto iest małćgo baczenia,
nym zapali się gniéw.
8 Nie uprosili odpuszczenia grze myśli próżnośći, á mąż nierozu
chów swoich starodawni obrzymo mny, y błędny, myśli głupie rze
wie, którzy skażeni są, że ufali w czy.
24. Słuchay mię synu móy, á
siłach swoich :
g. Y nie przepuśćił gośćinie Lo- ucz się nauki rozumu , á słowa
towéy, y obrzydźił ie dla pychy sło moie uważay w sercu twoim :
25. A powiem naukę z uważewa ich.
10. Nie smiłował się nád nimi , niem , y będę się starał mądrość
lud wszytek wytracáiac, y wyno wypowiedźićć: á słowa moie uwa
żay w sercu twoim : y powiem z
szącego się w grzechach swoich.
11. Y iáko sześć kroć sto tyśięcy uważeniem ducha mocy, któré po
pieszych, którzy się byli zgrómá- łożył Bóg w uczynkach swoich od
dźili w uporze sercá swego. A ie początku : y oznaymi wprawdźie
śli by ieden był twárdéy krzczyce , umiejętność iego.
26. Z rozsądkiem Bożym sprawy
dźiwby był , kiedy by był uszedł.
12. Miłośierdźie bowiém y gniéw iego od początku, á od stworzenia
iest u niego. Možné ubłaganie y ich rozrządźił częśći ich: y przełożeństwa ich , według rodzáiów
gniéw wyléwáiacy :
13. Wedle miłośierdźia iego ták ich.
27. Ozdobił sprawy ich ná wie
karánié iego, sądźi człowieka we
ki, áni łaknęły, áni pracowały, áni
dług spraw iego.
14. Nie uydźie grzesznik z dra- przestały od spraw swoich.
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28. Żaden bliskiego sobie nie nim , nie są zakryté przed oczymá
iego.
ućiśnie áž ná wieki.
29. Nie bądź nieposłuszny słowu
>4. Nád każdym narodem posta
nowił przełożonego.
iego.
30. Potym Bóg pojźrzał ná źie15. A Izrael stał sie iawną częjuię, y napełnił ią dobrami swé- śćią Bożą.
16. Y wszytkié sprawy ich iáko
ini.
31. Duszá wszelakiego żywiącó- słońce przed oblicznośćią Bożą : á
go oznajmiła przed obliczem ićy, oczy iego bez przestanku pátrza ná
y w mę zaśie obrócenie ich.
ich drógi.
17. Nie zataiły się przymierza
ROZDZIAŁ XVII.
przez złości ich, á wszytkié nie
Idko Bóg ustawicznie patrzy nd prawośći ich przed oblicznośćią
wszystkie, d nikt się nie może przed Bożą.
18 lałmużna męża iáko pieczęć
nim skryć, idko człowieka stworzył,
y obdarzył, o iałmuznie, o pokucie, u niego: á uczynność człowieka
zachowa iáko źrzenice :
y o spowiedźi.
19. A potym powstanie, y odda
1. Bóg stworzył z źiemie czło im zapłatę, każdemu ná głowę ie
wieka , á według obrazu swego go, y obróći ná głębsze częśći źie
uczynił go.
mie.
2. Y zaśie obróćił go w nie, y ná
20. Ale pokutuiącym dał drógę
kształt swóy przyodźiał go mocą.
sprawiedliwośći, y utwierdził usta
3. Liczbę dni y czás dał mu: y jące w cierpieniu, y naznaczył im
dał mu moc nád témi rzeczami, dźiał prawdy.
któré są ná źiemi.
21. Nawróć sie ku Pánu, á opuść
4- Położył strach iego náde wszy grzechy twoie :
tkim ciałem, y panował nád źwić22. Módl się przed oblicznośćią
rzem y nád ptástwem :
Pańską, á umnieyszay obrażenia.
5. Stworzył z niego pomoc iemu
23. Nawróć sie do Páná, á odwróć
podobną: y dał im radę, y ięzyk , y się od niesprawiedliwości twoiéy,
oczy, y uszy, y serce ku myśleniu, á bárzo nienawidź obrzydłośći :
y nauką rozumu napełnił ie.
24- A poznay sprawiedliwośći y
6. Stworzył w nich umieiętność
sądy
Boże, á stóy w dziale posta
duszną , rozumem napełnił sercá
nowienia, y w modlitwie Bogá naich, y zlé y dobré ukazał im.
7. Przyłożył oko swé do sercá wyższego.
25. Idź w strony wieku świętego
ich , áby im okazał wielmożność
z
żywiącymi,
y dáiacymi wyznánié
spraw swoich ,
8. Aby chwalili imię święte : y Bogu.
26. Nie mieszkay w błędzie nie
chlubili się w cudách iego , áby
opowiadali wielmożnośći spraw ie zbożnych, przede śmierćią wyznaway: od umarłego iáko nic, ginie
go9. Przydał im umieiętność, y za wyznánié.
27. Będźiesz wyznawał żywią
kon žywotá dał iin zá dźiedźi
cy: żywy y zdrowy będźiesz wyz
ctwo.
10. Uczynił z nimi przymiérze nawał y chwalił Bogá, y będźiesz
wieczne, y ukazał im sprawiedli się chlubił w miłośierdźiu iego.
28. lako wielkie iest mołośierdźie
wość y sądy swoie.
11. Y wielmożność chwały iego Pańskie , á litość iego nád tymi ,
widźiało oko ich, á uszy ich sły którzy się do niego nawracała.
29. Wszytko bowiem nie może
szały cześć głosu iego, y rzćkł im :
Strzeżćie się wszelkićy nieprawo bydź w ludźiach, gdyż nie iest nie
ści.
śmiertelny syn człowieczy: á w
12. Y každému z osobná dał ro- próżności złośći się podobały.
00. Co iásnieyszégo nád słońce ?
skazánié o bliźnim swoim.
13. Drógi ich záwzdy są przed y to ustanie: ábo co gorszego nád
c

c
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to, co wymyśliło ćiało y krew? y się, á we wszelkim datku nie záto będźie karano.
smucay złym słowem.
3i. Moc wysokośći nieba o.no
16. lzali rosa nie ochlodźi gorąprzegląda: á wszyscy ludzie źieuna cośći ? także y słowo lepsze niż da
y popiół.
tek.
17. Azaż oto słowo nie nád do
ROZDZIAŁ XVIII.
bry datek ? lecz oboie przy człowie
O wielmoznośći Boskiéy, y o mi~ ku usprawiedliwionym.
18. Głupi ostrze ná oczy wyrzu
/osierdziu ludzkim nd przećiiuko
bliźniemu, o iałmuźnie, o sądnego cać będźie: á datek niewyćwiczodniu pamiętaniu, iawźdy się modlić, négo wysusza oczy.
19. Przed sądem gotuy sprawie
zd zadośćidmi sie nie puszczać.
dliwość sobie , á piérw éy, niż co
1. Który żywię ná wieki, wszy mówisz , náucz się.
tko wobec stworzył. Bóg sam
20. Przed chorobą używay lekar
uspráwiedliwion będźie, á trwa ná stwa, á przed sądem pytay sam
wieki król niezwyciężony.
śiebie : á przed oblicznośćią Bożą
2. Któż sprostá wypowiedźieć naydźiesz smiłowanie.
Sprawy iego ?
21. Przed chorobą ukórz się, á
3. Kto bowiem dośćignie zacnych czásu
niemocy pokázuy nawróce
uczynków iego ?
4. A moc wielkośći iego kto wy nie22.twoie.
zátrudniay się, abyś się
słowi ? ábo kto się będźie ważył zawszeNiemodlić
nie miał , á nie
wypowiedźieć miłośierdźie iego?
wstydź
się
aż
do
śmierći
usprawie
5. Nie podobna uiąć, áni przydać, dliwiać się: bo zapłata Boża
trwa
áni wybadać wielmożnośći Bo ná wieki.
żych.
23. Przed modlitwą przygotuy
6. Gdy człowiek skończy, dopie duszę
: á nie bądź iako czło
ro pocznie: á gdy przestanie, wąt wiek, twoię
który
Bogá kusi.
pliwym ieszcze będźie.
24.
Pámietay
ná gniew w dźień
7. Cóż iest człowiek, ábo co zá
dokonania,
y
ná
czas
odpłaty w od
pożytek iego ? á co iest dobrego, ábo
wróceniu twarzy.
co złego od niego?
25. Pomni ná ubóstwo czásu obfi8 Liczba dni człowieczych nawiecéy sto lat : iáko kropią wody tośći , á ná potrzeby ubóstwa w
morskiéy poczytane są , y iáko dźień bogactw.
26. Odmieni się czás od poranku
piasek piasku, ták trocha lat prze
aż
do wieczora, á to wszytko prę
ćiw dniowi wieku.
9. Dla tegóż cierpliwy iest Bóg z dkie przed oczymá Bozémi.
27. Człowiek mądry we wszy
nimi , y wylewa ná nie mołośiertki ch rzeczach obawiać się będźie,
dźie swoie.
10. Widźiał dumę sercá ich, że á we dni złośći będźie się strzegł
zła iest, y poznał wywrócenie ich, gnusnośći.
28. Wszelki dowcipny poznawa
iż haniebne iest.
11. Przetóż wypełnił zlitowanie mądrość , y tego , króry ią naydźie,
swé nád nimi, y ukazał im drogę wysławiać będźie.
29. Rostropni w słowiech y sa
prawośći.
12 Miłośierdźió człowiecze ku mi mądrze się sprawowali: y zro
bliźniemu swemu: ále miłośierdźie zumieli prawdę y sprawiedliwość,
y wlewali przypowieści y sądy.
Bože ná wszelkie ćiało.
13. Który ma miłośierdźie, nau
30. Nie chodź zá pożądliwośćiacza , y ćwiczy iáko pástérz trzodę mi twémi, á odwracay się od swéy
woléy.
swoię.
31. Ieśli pozwolisz duszy twoiéy
14- Miłośćiw iest temu, który
prziymuie naukę miłośierdźia , á żądze iéy, wystawi ćię ná radość
nieprzyjaciołom twoim.
który kwapi się db sądów iego.
15. Synu w dobrym nie uskarżay
3i. Nie kochay się w gromadźie,
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áni w trosze: bo ustawiczne są
13. Strofuy przyiaćiela, by snadź
występki ich.
nie zrozumiał y rzćkł: Nie uczyni
33. Nie staway się chudym sprze- łem :. ábo ieśli uczynił, áby drugi
ćiwiaiąc się z pożyczek, á niémász raz nie czynił.
nic w mieszku: bo zostaniesz zay14- Strofuy bliźniego , by snadź
źrżącym żywotowi twemu.
nie rzćkł : á ieśli rzekł, by snadź
nie powtórzył.
ROZDZIAŁ XIX.
15. Strofuy przyiaćiela: bo czę
sto
bywa występek.
O piiaństicie, nieczystości, y wie16. A nie wiérz káždéy powielomotcnośCi, o poznaniu człowieka,
y rozeznaniu mądrości ludzkiey od śći. Iest, co się potyka w ięzyku,
ále nie z umysłu.
fíoskiéy.
17. Któż iest bowiem, któryby
1. Robotnik opiły nie zbogaći się: nie zgrzeszył ięzykiem swoim ?
á kto gardzi małemi rzeczami, po strofuy bliźniego piérwéy, niż gro
mału upádnie
zić będźiesz.
2. Wino, y niewiasty zwodzą mą18. A day mieysce boiaźni nadré, y wytkną rostropné :
wyższćgo : bo wszytka mądrość
3. A kto się przyłącza ku nie- boiaźń Boža, á w niéy bać się Bo
rządnicam, będźie nie cnota: zgni gá, á we wszelkiéy mądrośći wy
łość y robacy odźiedźicza go , y bę konanie zakonu.
dźie wynieśion ná przykład więk
ig. A náuká złośći nie iest mą
szy, y będźie wyięta z liczby du drość : y myśl grzesznych nie iest
szá iego.
rostropność.
4. Kto rychło wierzy, iest lekkié20. Iest złość, á w niéy przeklęc
go sercá, y umnieyszon będźie, y two : y iest głupi, któremu schodźi
nád to będźie mian zá tego, który ná mądrośći.
grzeszy przećiw duszy swoiey.
21. Lepszy iest człowiek bogo5. Kto się weseli z nieprawośći, boyny, któremu schodźi ná mądro
karan będźie: á kto nienawidźi ka śći, y niedostáie rozumu, niżli, któ
rania, umnieyszy mu się žywotá: ry ma dosyć rozumu á przestępuie
á kto nienawidźi wielomownośći, zakon Nawyžszégo.
gaśi złość.
22. Iest chytrość osobliwa, á nie
6. Kto grzeszy przećiw duszy sprawiedliwa.
swoiey, będźie pokutował, á kto
Y iest, który wypuszcza sło
się kocha we złości, karan bę wo23.pewné
powiádáiac prawdę. Iest,
dźie.
który
się
złośliwie
korzy, á wnę7. Nie powtarzay słowa złćgo y trznośći iego są pełne
zdrady.
przykrego, á nic ći nie uhędźie.
24.
A
iest,
który
się
názbyt zni
8. Przyiaćielowi y nieprzyiaćielowi nie oznaymuy umysłu swego: á ża od wielkiéy pokory: y iest, któ
ieśli masz grzech , nie odkryway. ry skłania oblicze swé, y czyni ,
g. Bo będźie Ćię słuchał, y bę iákoby nie widźiał czego niewiedźie się strzegł ćiebie , y iákoby dźiano :
25. A ieśli słabość śił grzćszyć
broniąc grzechu, będźie ćię nienawidźiał, y ták będźie przy tobie mu nie dopuśći: ieśli czás naydźie
źle czynienia, uczyni źle.
záwzdy.
26. Z weyźrzenia poznać męża,
10. Słyszałeś słowo przećiw bliź
niemu twemu? niech záraz umrze á od potkania oblicza poznać row tobie, ufaiąc, że się nić rozpu- stropnégo.
27. Ubiór ćiała , y oszczérzánié
kniesz od niego.
11. Od słowa rodząc prácuie głu zębów w śmiechu , y chód czło
pi, iáko stękanie rodzenia dźiććię— wieczy, wydawaią go.
ciá.
28. lest skaranié fałszywe w
12. Strzała, która utknęła wbie- gniewie sromocącćgo : y iest sąd ,
drze ciálá, ták słowo w sercu głu który się nie zda bydź dobrym : y
iest milczący, á ten iest rostropny.
piego.
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kroć, á iáko wiele ich będą się śmiać
ROZDZIAŁ XX.
O karaniu, o milczeniu, o wielo- z niego ?
19. Bo áni tym, co miał mieć,
mownośći, o datku , o wźiątku , o
dobrze
száfqie: także y tym, czego
kłamstwie, o mądrośći skrytey.
mieć nie miał.
20. Upad fałszywógo ięzyka iáko
1. O iáko lepiéy iest skarać , ni
żli się gniewać, á wyznawáiacé-> gdy kto ná tło spádnie: ták złośni
ków upadek prędko przydźie.
mu z prośbą nie przekazać!
21. Człowiek niewdzięczny iáko
2. Zapalczywość trzebieńca zgwał'
ći pannę : ták , który przez gwałt bayka próżna w pśćiech nieuków
ustawiczna będźie.
odpráwuie sąd niesprawiedliwy.
22. Z ust głupiego nie iest przy5. O iáko dobra rzecz iest, gdy
skarany pokázuie żal! bo ták uy- ieinna przypowieść: bo iéy nie po
wiada czásu swego.
dźiesz grzéchu dobrowolnego.
23. Iest, który nie może dla nie
4- Iest milczący, który nayduie
się mądrym: y iest obrzydły, który dostatku grzeszyć, á w swym upokoieniu będźie pobudzan.
płochy iest ku mówieniu.
24- Iest, co dla wstydu utraći du
5. Iest milczący, y nie ma rozu
mu do mówienia :
szę swoię, y dla nieopátrznéy oso
6. A iest milczący, który wie by straći ią: á folguiąc cudzéy oso
bie, straći sam śiebie.
czás przystoyny.
25. Iest, który dla wstydu obie7. Człowiek mądry będźie mil
czał áz do czásu słusznego : ále cuie przyiaćielowi, á nabył go so
wszeteczny, y głupi nie będą patrzać bie nieprzyiaćielem darmo.
czasu.
26. Zelżywóść bárzo zła w czło
8. Kto wiele słów używa, obrá- wiecze kłamstwo , á w uśćiech
źi duszę swoię : á kto sobie moc nieumieiętnych będźie ustáwiczné.
27. Lepszy złodźiey niż mąż usta
przywłaszcza niesłusznie, będźie w
wicznie klámáiacy: á obá odziedzi
nienawiści.
9. lest powodzenié we złych rze- czą zatracenie.
28. Obyczáie ludźi kłamliwych
ezách mężowi niekarnemu: á iest
są bezecné , á srornotá ich iest z
naleźienió ku szkodzie.
10. Iest datek, który nie iest po nimi bez przestanku.
żyteczny: á iest datek, którégo dwo
29. Mądry słowy swémi pokaże
jaka nagroda.
sam śiebie: á człowiek rostropny
11. Iest dla chwały umnieysze- spodoba się pánóm.
nié: y iest, który podnieśie głowę
30. Kto spráwuie ziemię swoię,
z uniżenia.
wyniesie wysoko bróg zbo.ża: á kto
12. Iest, co wiele zá mało ku- czyni sprawiedliwość, ten powyżpuie, á siedmioráko ie wracáiacy. szon będźie : á kto się podoba pá
13. Mądry w słowiech czyni sa nóm, uydźie nieprawośći.
mego śiebie przyiemnym: á wdźię31. Dary y upominki záálepiáia
cznośći głupich wylane będą.
oczy sędźióm: á iáko niemy w u14 Datek od głupiego nie będźieć śćiech zawśćiąga karania ich.
pożyteczny : abowiém oczy iego
32. Mądrość zátáiona á skarb nieéiedmiorákié są.
widźiany, co zá pożytek z obóy15. Da mało, á wieleć wymówi: gá?
á otworzenie ust iego iest zapale
53. Lepszy iest, który tái głup
nie.
stwo swé , niż człowiek, który
.16. Dźiś pożyczy kto, á iutrosie kryie mądrość swóię.
opomina: obrzydły iest człowiek
takowy.
ROZDZIAŁ XXI.
17. Głupi nie będźie miałprzyiaćiela , y nie będźie łaska dobrain
O grzechach, idko się ich mamy
strzedz, o śmiałości ięzyka odszczeiego.
18. Bo którzy iedzą chléb iego , pień<d, o dokonaniu grzesznych , o
fałszywy ięzyk maią: iáko wiele szalonym, y mądrym.
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1. Synu jeśliś zgrzeszył, nie przy20. Ust madrégo szukáia w zgro
daway drugi raz; ále y zá dawne madzeniu: á słowa iego uważać bę
proś , abyć były odpuszczone.
dą w sercach swoich.
2. Ućiekay przed grzéchy iáko
21. Iáko dóm zniszczony, ták
przed wężem : á ieśli się do nich mądrość głupiemu : á náuká nie
przystąpisz , ukąszą ćię.
umiejętnego niewymówioné sło
3. Zęby lwie zęby ich, zábiiaiacé wa.
dusze człowiecze.
22. Petá ná nogách náuká głu
4- Wszelki grzech iest iáko miecz piemu, á iáko okowy rąk ná prá
z obu strón siekący, ránie iego nié wéy ręce.
mász uleczenia.
23. Szalony śmieiąc się głos swóy
5. Kukania y krzywdy wniwécz podnosi : á człowiek mądry zale
obrócą inaiętność : á dóm , który dwie milczkiem sie uśmićchać bę
bárzo bogaty iest, będźie zniszczon dźie.
pychą: ták maiętność pysznégo wy
24. Złote ocliędoztwo náuká mą
korzeniona będźie.
dremu , á iáko rárniennik ná pra
6. Modlitwa z ust ubogiógo prziy wem ramieniu.
dźie áž do uszu iego, á sąd prędko
25. Nogá głupiego łacna w dóm
prziydźie nań.
bliźniego: ále człowiek swiádoiny
7. Kto nienawidźi karania, znak wstydzi się osoby możnego.
iest złośliwćgo: a kto się Bogá boi,
26. Głupi przez okno patrzyć bę
nówróći się do sercá swégo.
dźie do domu : ále mąż ćwiczony
8. Možný w śmiałym ięzyku, da stać będźie ná dworze.
leko słynie: á mądry wié, že bywa
27. Głupstwo człowieczć słuchać
omylon od niego.
przezedrzwi : á mądremu będźie zá
g. Kto buduie dóm swóy cudzym ćiężka sromotę.
nakładem, iáko który zbiéra kamie
28. Ustá nieopatrznych mówić
nie swoie źimie.
będą głupie rzeczy: á słowa mą
10. Zbór grzeszących kupa zgrze- drych ná wadze będą rozważone.
29. W uśćióch głupich serca ich:
bi, á dokonánié ich płomień ogniá w sercu mądrych ustá ich.
»ty11. Drógá grzeszących kamie
30. Gdy niezbožny przeklina szániem ubrukowána: á ná końcu ich táná, sam przeklina duszę swoie.
piekło, y ćiemnośći, y męki.
31. Obmówcá splugáwi duszę
12. Kto strzeže sprawiedliwość!, swoie , y u wszytkich będźie w
nienawiśći: á kto z nim przebywa,,
obéymie zrozumienie iéy.
13. Doskonałość boiaźni Božey též przemierzłym będźie: milczący
á baczny uczczon będźie.
mądrość y rozum.
14- Nie będźie náuczon, który nie
iest mądry w dobrym.
ROZDZIAŁ XXII.
15. A iest mądrość, która obfituie
O leniwym, o syme, y o córce sza
we złośći: á niémász rozumu, gdźie lonych
, o żałowaniu umarłych, o
iest gorzkość.
wiarowaniu się szalonego, o rozer
16. Náuká mądrógo iáko powodź waniu przyiaćielslwd.
wzbierze , á rádá iego trwa iáko
1. Kamieniem ubłoconym leni
źrzódło żywe* i.
17. Serce głupiógo iáko naczynié wiec iest ukámionowan , á wszyscy
stłuczone : á žadnéy mądrośći nie będą mówić ku wzgardźie iego.
zádžieržy.
2. Gnoiem wołowym leniwy iest
18. Słowo mądre, którekolwiek ukámionowány: á każdy, kto się go
usłyszy umieiętny, pochwali , y ie dotknie, otrząśnie ręce.
szcze przyda do niego: usłyszał ro3. Sromotá oycowska iest z syna
skosznik , y nie podoba mu się, y źle wychowanego : á córká w uzarzući ie w tył swóy.
mnieyszeniu będźie.
19. Powićść głupiego iáko tłomok
4. Córká mądra dźiedźictwo mę
w dródze: bo w uśćióch rostropné- żowi swemu: bo która lekkość czy
go naydźie się przyjemność
ni, bywa ku zelżywośći oycu.
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5. Oycá y męża zawstydza bespieczna, y nád niezbozné mnieysza nie będźie: á od obu będźie nie
uczczona.
6. Muzyka w żałobie, powieść
nie wedle czásu: karánié y náuká
ná każdy czás mądrość.
7. Kio uczy głupiego, iáko kto
skorupy zlepia.
8. Kto powiada słowo niesłuchaiacému , iáko który budźi śpiące
go z twardego snu.
9. Z śpiącym gada, który powia
da mądrość głupiemu: á ná końcu
powieśći mówi: Któż to iest?
10. Płacz nád umarłym, bo usta
ła światłość iego : y nád głupim
płacz, bo rozum ustáie.
11. Mało płacz nád umarłym,
ábowiém odpoczynął.
12. Bo niecnotliwégo niećnotliwy żywot nád śmierć głupiego.
13. Żałoba po umarłym przez
śifedindni: ále po głupim, y niezbożnym po wszytkié dni žywotá ich.
14. Z głupim niewiele mów, á z
niemądrym niecbodź.
15. Srzeż się go, abyś trudności
nie miał: á nie będźiesz zplugawion,
grzechem iego.
16. Odstąp od niego, á naydźiesz
pokóy, y nie będźiesz utrapion głup
stwem iego.
17. Nád słowo co ciężyć będźie ?
á któré inszé imię iemu iedno głu
pi
18. Piasek, y sól, y brełę želázá
lácniéy iest nieść , niż człowieka
nierostropnégo, y gíupiégo, y niezbożnćgo.
19 Wiązanie drzewiáné spoioné
ná fundatnenćie budowania nie rozerwie się : tak y serce umocnióné
rozmyślaniem rády.
20 Myśl mądrego ná każdy czás
boiaźnią nie hędźie skażona.
21. lako koły na wysokim mieyscu, y wapno bez nakładu , nie
ostoią się położone przećiw wia
tru :
22. Ták y serce lekliwé w myśli
głupiego nie ostoi się przećiw gwał
towi strachu.
23 lako serce lękliwe w myśli
głupiego, ná każdy czás nie będźie
się bało: ták y ten, który w przy
kazaniu Bożym trwa ustawicznie.

24. Kto kole dko, wywodzi łzy:
á kto bodźie serce , pokázuie czućić.
25. Kto ćiska kamieniem ná pta
ki, spędźi ie:ták y który łaie przy
iaćielowi , rozrywa przyiaźń.
26. Choćbyś dobył mieczá ná
przyiaćiela, nie rozpaczay: bo iest
náwrót. Ná przyićiela ,
27. Ieśli otworzysz ustá przykre,
nie bóy się, bo iest poiednánié:
wyiąwrszy przymówki, y wyrzuca
nie ná oczy y pychę, y obiáwienié
táiemnice , y ranę zdradliwą : dla
tych wszytkich odbieży przyiaćiel.
28. Záchoway wiarę z przyiaćielem w ubóstwie iego: abyś się y w
szczęściu iego weselił.
29. Czásu ućisku iego trway mu
wiernym: abyś w dźiedźictwie iego
był spół dziedzicem.
30. Przed ogniem z komina, pá
ra y dym ognisty w zgórę idźie:
ták y przedekrwią złorzeczeństwa,
y potwarzy y groźby.
31. Pozdrawiać przyiaćiela nie
będę się wstydźił , nie skryię się
przed nim: á ieśli mi się co zlégo
przezeń przyda, zćierpię.
32. Każdy, kto usłyszy, będźie się
go strzegł.
33. Któż da straż ustóm moim ,
á pieczęć pewną ná wárgi moie:
ábym nie upadl dla nich, á ięzyk
móy żeby mię nie zatraćił?

ROZDZIAŁ XXIII.
Modlitwa naprzeciwko pysze, ob
żarstwu, y nieczystości, o przysię
ganiu, o bluźnieniu, o mądrey mo
wie, o karaniu chcącego grzeszyć,
o boiaźni Boskićy.
1. Pánie Oycze, y panuiący ży
wotowi memu , nie opuszczay mię
w radźie ich, y nie dopuszczay mi
dla nich upaść.
2. Któż włoży ná myśli moie ka
ránié , á ná serce moie naukę mą
drośći, áby nieumieiętnośćiam ich
nie folgowano mnie: á nie pokaza
ły się grzechy ich.
3. Y áby się nie rozrosły niewiádomośći moie , y nie rozmnożyły
się występki moie, á grzechy moie
nie obfitowały, y abych nie upadł
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przed oczyma przećiw nikó w mo
ich, á nie radował sie nádemna nieprzyiaćiól móy i
4- Pánie Oycze, y Bože žywotá
mego, nie opuszcząy mię w myśli
ich.
5. Podwyższenia oczu moich nie
daway mi, y wszelką żądzą odwróć
odemnie.
6. Oddal odemnie pożądliwość
brzucha , y pożądliwości nierządu
niech mię nie ogarną: á duszy niewstydliwey y uiebácznéy nie podaway mię.
7. Słuchayćie synowie nauki o
uśćiech : y kto ióy strzedz będźie ,
nie zginie ušty , áni się obrazi
uczynkami ziemi.
8. W próżnośći swóy ułowion
bywa złośnik, á pyszny y złorze
czący obráží się przez nie.
9. Przysięgam u niech nie przywykáia ustá twoie : bo wiele upáśći w nim.
10. A mianowanie Bogá niech
nie będźie ustawiczne w uśćiech
twoich, y do mianowania świę
tych nie przymiószaway się : ábowióm nie będźiesz . bez obrazy od
nich.
11. Bo iáko niewolnik często mę
czony, nie iest bez śinośći : tak
wszelki przyśięgaiący y wspomi
nający w cale od grzechów nie bę
dźie oczyśćion.
12. Mąż często przyśięgaiący bę
dzie pełen nieprawośći , á nie wynidźie z domu iego karánié.
15. A ieśli nie spełni , wina iego
ná nim zostanie: á ieśli nie uzna,
dwoiako grzeszy.
14* A ieśli prožno przysiągł, nie
będźie wolen : bo dóm iego napeł
ni się pomstą.
15. Iest y ina mowa przećiwna ,
ku śmierći , boday się nie nálázlá
w ośiadłośći lákobowéy.
16. Bo od miłośiernych wszytko
to będźie oddalono, á w grzechach
walać się nie będą.
17. Nieobyczáynéy mowie nie
chay nieprzywykáia ustá twoie :
ábowiém w nióy słowo grzechu.
18. Fámietay ná oycá y ná matkę
twoię : bo w pośrzodku panów
stoisz.
19.

By snadź

ćiebie

Bóg przed
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oczyma ich nie zapamiętał, abyś od
zwyczáiu twego zgłupiawszy lekkośći nie ćiórpiał, á wołał, byś sie
był nie narodzić, y przeklinałbyś
dźień narodzenia swego.
20. Człowiek, który przywykł
słowom urągania , przez wszytki
dni swoie , nie bedźie wyćwiczon.
21. Dwá rodzaie obfituią w grze
chach , á trzeci przywodzi gniéw
y zatracenie.
22. Duszá gorąca iáko ogień pa
łający, nie będźie ugaszona aż co
połknie :
23. A człowiek złośliwy w uśćióch ćiała swego nie przestanie áž
ogień podpali.
24.
Człowiekowi nieczystemu
káždy chléb iest słodki , niezprácuie się przestępuiąc aż do końca.
25. Każdy człowiek , który występuie z łoża swego , wzgardzáiacy duszę swoię , y mówiący : Któż
mię widzi?
26. Ćiemnośći ogarnęły mię, á
śćiany mię okryły, á żaden mię nie
widźi : kogóż się obawiam ? grze
chów moich nie będźie pamiętał
Nawyższy.
27. A nie rozumie , iż wszytko
widźi oko iego : ábowiém wypądza
od niego boiaźń Bożą taka hoiaźń
człowieka , y oczy człowiecze boiące się go :•
28. A nie baczy, iż oczy Pańskie
daleko saiásnieyszé nád słońce wy
patrujące wszytkié drógi człowie
cze, y głębokość przepaśći , y ná
ludzkie sercá patrzaiącó ná skryte
strony.
29. Abowiem Tánu Bogu piórwey
niżli były stworzone wszylkió rze
czy, znáiomé są: także y po dokoń
czeniu ná wszytko pátrza.
5o. Ten ná ulicach mieysckich
pomstę odnieśie, á iáko zrzébiec
koński conion będźie : á gdźie sie
nie spodźieie , będźie poiman.
31. Y będźie sromotą wszytkim
dla tego , iż nie rozumiał boiaźni
Pańskióy.
32. Ták y niewiasta każda , która
opuszcza męża swego , y stanowi
dźiedźictwo z cudzego małżeństwa.
33. Naprzód bowiém była nie
wierna w zakonie Nawyższógo: po
tym zgrzeszyła przećiw mężowi
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swemu: potrzebie przez cudzołó tym wszytkim szukałam odpoczyn
stwo nierząd popełniła , á z innego ku , y w dźiedźictwie Pańskim
mieszkać będę.
męża dzieci podrzućiła.
12. Tedy przykazał y rzekł mi
34. Tá będźie wywiedziona do
zgromadzenia, á o synách iéy do stworzyćiel wszech rzeczy : a któ
ry mię stworzył : odpoczynął w
zór się uczyni.
35. Nie rozkorzenią się dziatki przybytku,moim ,
iéy, á gałąski iéy nie dadzą owocu.
13. Y rzekł mi: Mieszkay w Iá36. Zostawi pamiątkę swą ná kobie, á w Izraelu weźmi dźiedźicprzeklęctwo , á sromotá iéy nie bę two , á między wybranymi meiniz
dzie zgładzona.
rospuść korzenie.
14- Od początku y przed wieki
37. Y poznaią , którzy pozostali ,
iż nie iest nic lepszego iáko boiaźń iestem stworzona, y aż do przyszłe
Boża : á nic wdźięcznieyszógo iáko go wieku nie ustanę , á w mieszka
pilnować roskazánia Páňskiégo:
niu świętym służyłam przed nim.
38. Wielka iest chwała nászlá15. Y tákem w Syonie iest utwier
dowáé Páná : bo przedłużenie ży dzona , w mieśćie świętym takżem
odpoczywała, á w leruzálem wła
wota będźie wzięte od niego.
dza moiá.
ROZDZIAŁ XXIV.
16. Y roskorzeniłam się w za
cnym
narodźie, y w dźiale Bogá me
O chwale mądrości, skąd iest po
szła , d iakie są uczynki iéy, d gdźie go dźiedźictwo iego : á w pełnośći
świętych zádziérženie moie.
odpoczywa.
17. Wynieśionam w zgórę iáko
1. Mądrość zaleći duszę swoię, á drzéwo cedrowe ná Libanie , y iáko
w Bogu będźie uczczona , á w po- cypřiš ná górze Syonie.
śrzód ludu swego będźie się chlu
18. Wywyższyłam się iáko pálbiła.
má w Kádes , y iáko szczépienié
2. Y w kośćielech Nawyžszégo rožéy w lerychu:
otworzy ustá swé , á przed oczymá
19. Iáko piękna oliwá ná polu ,
woyská iego będźie się chlubila.
á iáko iáwór iestem powyžszona
3. A w pośrzód ludu swégo bę nád wodą ná ulicách.
dzie wywyższona , á w zupełności
20. lako cynamon y balsam woświętey będźie w podźiwieniu.
niáiacy wydałam wonność , iáko
4- A w wielkośći wybranych bę mirrhá wyborna dałam słodkość
dźie miała chwałę , á między bło wonnośći:
gosławionymi będźie błogosławio
21. A iáko storáx , y gálbán,y
na , mówiąc:
ungulá , y guttá, y iáko kadzidło
5 lam wyszła z ust nawyžszégo, nienárznioné napełniłam wonnopierworodna przed wszytkim stwo- śćią mieszkanie moie: y iáko bal
rzenim :
sam níemiészány wonność inoiá.
6. Iam sprawiła ná niebie , áby
22. la iáko terebint rozśćiągnęwschodziła światłość nieustaiąca: łam gałęźie moie , á gałęzie moie
á iáko mgła okryłam wszytkę zie czći y łaski.
mię :
23. la iáko winné drzewo wypu7 lam mieszkała ná wysokośći, śćiłam wdźięczną wonność , á
á stolec móy ná słupie obłokowym’. kwiatki moie owocem czći y uczći8. Sámám obeszła okrąg niebios, wośći.
y przeniknęłam głębokość przepa
24. Ia mátká pieknéy miłośći , y
ści , chodziłam po wáléch mor bogoboynośći, y uznania y nadźieie
skich ,
świętey.
9. Y stałam ná wszelkiéy źiemi:
25. We mnie wszelka łaska dró
y między wszelkim ludem ,
gi y prawdy, we mnie wszytka ná10. Y w każdym narodźie mia dźieia żywota y cnoty.
łam przodek.
26. Przóydźćie do mnie wszy
11. A wszytkich wysokich y ni scy, którzy mnie prágniecie, y náiéskich sercá mocąm podeptała : á w dzćie się owoców moich:
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27. A bowiem duch móy słodszy
46. leszcze wyleię niukę iáko
nád miód, á dźiedźictwo moie nád proroctwo, y zostawię ią szukaiącym mądrośći , á nie przestanę w
miód , y plastr miodu
28. Pamiątka moiá ná rodzáie rodzáiu ich aż do wieku święte
wieków.
go,
29. Którzy mię iedzą, ieszcze ła
47. Obaczćie, żemći nie sam so
knąć będą: á którzy mię piią, ie bie pracował: álewszytkim szuka
szcze pragnąć będą.
jącym prawdy.
30. Kto mię słucha, nie będźie
ROZDZIAŁ XXV.
zawstydzon : á którzy przez mię
sprawuią, nie zgrzeszą.
O trzech rzeczach, które są lube
31. Którzy mie obiásniáia, będą Pánu Bogu, y o innych trzech niemieć żywot wieczny :
lubych, o złośći złey niewiasty, ze
за. To wszytko kśięgi žywotá y od niéy wszystko złe pochodzi.
testament nawyžszégo, y poznanie
prawdy.
1. We trzech rzeczach upodoba
33. Zakon roskazał Moyzész w ło się duchowi memu, któré się po
przykazaniu sprawiedliwośći , zá dobała przed Bogiem y przed lu
dźiedźictwo domowi lakobowému, dźmi :
y obietnice Izraelowi :
2. Zgodá bráóiéy, á miłość bli
34. Postanowił Dawidowi słudze skich , á mąż y niewiasta dobrze
swemu wzbudzić z niego Królá się z sobą zgadzający.
namocnieyszégo , á ná stolicy má3. Trzech rodzáiów nienawidźi
iestatu siedzącego ná wieki.
duszá moiá, á ćiężko mi bárzo ná
35. Który obfićie wylewa iáko duszę ich :
4- Ubogiego pysznego: bogacza
Phison mądrość, á iáko Tygrys czá
su nowych zbóż.
kłamliwego: á stárcá głupiego y
зб. Który iáko Euphrates napeł bezrozumnógo.
5. Czegoś w młodości swéy nie
nia rozum: który zbiera iáko lorzgromadził, iáko w swéy starośći
dan we żniwa.
37. Który wydawa naukę iáko naydźiesz ?
6. lako piękny szedźiwośći rozsą
światłość , á stawia iáko Gehon
czásu zbierania winá.
dek, á stárcóm wiedźieć radę !
7. Iáko piękna starzałym mą
38. Który ią sam pierwszy po
znał doskonale, á mdleyszy nie do drość, á sławnym rozum y rádá !
8. Koroná starych wielka wia
ścignie iéy:
3g. Bo nád morze obfitowało zro domość, á sława ich boiaźń Bo
zumienie iéy, á rádá iéy nad prze ża.
9. Dźiewięć rzeczy sercu nie popaść wielką.
40. Ia mądrość wylałam rzéki.
deyźrzanych wielcem ważył: adźie41. lam iáko przekop wody nie śiątą opowiém ludźióm ięzykiein.
zmierny z rzéki: iam iako rów rzé
10. Człowiek, który zá žywotá
ki, á iáko rury wywiedźienie wy ma pociechę z dźiatek, á widźi upa
dek nieprzyiaćioł swoich.
szłam z riiu.
41. Rzekłam: poleię ogród móy
11. Szczęśliwy, który mieszka z
szczepienia, y napoię owoc łąki rostropną żoną , á który się nie po
tknął ięzykiein swoim : y który nie
moiéy.
43. A oto stał mi się przekop służył niegodnym śiebie.
pełny, á rzéká moiá podobna mo
12. Szczęśliwy, który nalazł przy
rzu.
iaćiela wiernégo , y który opowia
44- R° naukę iako świtanie oświe da sprawedliwość uszom słuchają
cam wszytkim, y opowiem ią aż w cym.
dalekie strony.
13. O iáko wielki, który nalazł
45. Przeniknę wszytkié nižszé mądrość, y umieiętność ! ile nie iest
ezęśći źiemie , á oglądam wszytkié nád boiacégo się Pani.
śpiące, y oświecę wszytkié ufaiacé
14. Boiaźń Boża wyniosłi się nidewszystko :
w Pánu.

734
KSIĘGI EKKLESIASTIKA.
15. Błogosławiony człowiek, któ ręką twoią, zelży ćię przed oczyma
remu darowano iest, áby miał bo nieprzyiaćiół.
iaźń Bożą : kto ią otrzyma , komuž
36. Odetni ią od ćiała twégo, áby
przyrownan będźie ?
ćię zawżdy źle nie używała.
16. Boiaźń Boža początek miło
ści iego: ále wiary początek ma
ROZDZIAŁ XXVI.
bydź przyłączon do niéy.
O chwale dobréy niewiasty, o bo17. Wszelka raná smutek serde iaźni
rzeczy, o dwu rzeczach
czny iest: á wszelka złość, złość które trzech
zasmucdią, y o dwu niebez
niewieśćia.
18. Y wszelką ranę : y nie ranę piecznych.
1. Niewiasty dobréy błogosławio
znieśie serdeczną :
19. Y wszelką złość: y nie złość ny mąż : bo liczba lat iego dwoiáka.
niewieśćią.
2. Niewiasta mocna rozwesela
20. Y wszelkie ulrapienié: y nić
męża swego, y látá žywotá iego w
utrapienie nienawidzących:
21. Y każdą pomstę: y nie pom pokoiu wypełni.
3. Dobry dźiał żona dobra , w
stę nieprzyiaćielską.
22. Niémász głowy gorszéy nád dźiale boiących się Bogá będźie dá
głowę wężową , y niémász gniewu na mężowi zá uczynki dobré :
Ą. A bogatego y ubogiego serce
nád gniéw niewieśći.
25. Mieszkać ze lwem y ze smo dobré, ná káždy czás twarz ich we
kiem będźie się podobało ráczéy niž soła.
5. Trzech się rzeczy lękało serce
mieszkać ze złą niewiastą.
24. Złość niewieśćia odmienia ob moie , á czwartéy bała się twarz
licze iéy : y zaślepia twarz swą iá moiá :
6. Niesławy mieysckióy: y wzru
ko niedźwiedź: y ukázuie iáko wór.
25. Między bliskimi swémi za szenia pospólstwa :
7. Potwarzy kłamliwóy: co wszy
płakał mąż iéy, á usłyszawszy we
stchnął mało.
tko ćięźszó niżli śmierć.
8. Boleść serdeczna, y zła niewia
26. Mała iest kážda złość prze
ćiw złośći niewieśćióy : dźiał grze sta złego mniemania o mężu.
9. W niewieśćie nieWierzącóy
szników niech ná nię przypádnie.
27. Iáko wstępowanie piasczy- mężowi, bicz ięzyka przed wszy
sté nogom stárégo : ták niewiasta tki mi powiádáiacy.
10. Iáko iárzmo wołów, któré
świegotliwa człowiekowi spokoysię chwieie , ták y zła niewiasta :
nému.
28. Nie pátrz ná piękność nie kto ią trzyma , i á ko by trzymał nie
wieśćią, á nie pożąday niewiasty dźwiadka.
11. Niewiasta opiła gniéw wiel
dla piękności
29. Niewieśći gniéw, y nieuczći- ki : á zelżywość y szkaradość ióy
nie będźie zakryta.
wość , y zawstydzenie wielkie.
12. Nieczystość niewiasty w pod30. Niewiasta ieśli ma przodek ,
niósłych oczach, y w powiekach iéy
iest przećiwna mężowi swemu.
51.. Serce poniżone , y twarz smu będźie poznána.
13. Nád córką nieodwracaiącą się
tna , y rána serdeczna zła niewia
sta.
postaw straż : by upatrzywszy czá
52. Słabe ręce, y zemdlálé kola su nie użyła swéy woléy.
na , żona, która nie błogosławi mę
14- Strzeż się wszelkiéy niewstyża swego.
dliwośći oczu iéy, á nie dźiwuy się
35. Od niewiasty stał się począ ieśli ćię zaniedba.
tek grzéchu , y przez nię wszyscy
15. lako podróżny pragnący u
zdroiu otworzy ustá, y z kádžéy
umićramy.
54. Nie daway wodźie twóy wy- wody bliskiéy będźie piła , y u ka
szćia by namniéy: á niewieśćie żdego kołu uśiędźie, y przećiw kázléy wolnośći wychodzenia.
żdóy strzale otworzy sáydak, áž usta
55. Ieśli nie będźie chodziła pod nie.
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16. Wdźięczność žony pilnéy
ućieszy męża swego , y wy tu czy
kośći iego.
17. Wićwiczenić iéy iest dar Bo
ży.
18. Zoná rostropna á milczącą ,
niémász írymárku ná duszę wyć
wiczoną.
19. Láská nád łaskę żona święta,
y sromieźliwa :
20. Y niémász wagi, któraby go
dna była dusze wstrzemieźliwćy.
21. lako słońce wschodzące świa
tu ná wysokośći Bozéy: ták pię
kność dobréy żony ku ochędostwu
domu iéy.
22. Swiécá świecącą ná lichtarzu świętym : a piękność twarzy w
lećiech statecznych.
23. Słupy złote ná podstawkach
srebrnych : y nogi mocné ná sto
pách státecznéy niewiasty.
24. Fundamenty wieczne ná ska
je mocnéy: á przykazanie Boże w
sercu niewiasty świętey.
25. We dwu rzeczach zafrasowa
ło się serce moie, á w trzećim
gniew mi przyszedł:
26. Mąż waleczny ustaiący od
ubóstwa , y mąż mądry wzgardzo
ny.
27. A który od sprawiedliwośći
ustępuie do grzechu : Bóg ná miecz
go nagotował.
28. Dwie mi się rzeczy trudné á
niebespieczué widzą : trudno się
kupiec wyzuć może z występku:
á káczmarz nie będźie usprawiedli
wiony od grzechów ustnych.
ROZDZIAŁ

XXVII.

O ubogim, któryby sie chćiał zbogaćić, o kupcu, o słowie boiaźni
Bozéy, o doświadczeniu człowieka, o
niestałośći szalonego, o przysięga
niu , o nie obidwieniu taiemnic, o
złym człowieku.

1. Dla ubóstwa wiele ich zgrzészyło ; á kto się chce zbogaćić, od
wraca oko swé.
2. Iáko w pośrzodku spoienia ka
mieni kół się wbiia : ták y między
przedawániem y kupowaniem śćiśnie się grzéch.
3. Będźie start grzéch pospołu z
grzesznikiem.
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4- Ieśli się nie będźiesz w boia
źni Pánskiéy ustawicznie trzymał,
prędko będźie dóm twóy wywró
cony.
5. Iáko w prześiewaniu rzeszota
zostanie proch: ták utrapienie czło
wiecze w myśli iego.
6. Naczynia garncarskiego piec
doświadcza , á ludźie spráwiedliwé
pokusa utrapienia.
7. Iáko praca około drzewá pokázuie owoc iego :. ták słowo ro
zmyślne , serce człowiecze.
8. Przed mowa nie chwal męża:
bo to iest ludźi doświadczenie.
g. Ieśli będźiesz naśladował spráwTiedliwośći, dostąpisz iéy, y oble
czesz ią iáko długa szatę poczci
wą : y bedźiesz mieszkał z nią y
będźie ćię broniła ná wieki , á w
dźień uznania naydźiesz umocnie
nie.
10. Ptacy zlataią się ku sobie po
dobnym : á prawda wróci się do
tych , którzy ią czynią.
11. Lew dybie ná źwierzę zawsze:
ták grzechy ná czyniacé niepra
wość:.
12. Człowiek święty w mądro
śći trwa, iákó słońce: bo głupi od
mienia się iáko kśiężyc.
13. W pośrzodku niemądrych záchowáy słowo czasowi: ále między
bacznymi ustawicznie byway.
14- Powieść grzeszących przykra:
áśmiech ich w roskoszách grzechu.
15. Mowá często przysięgająca
czyni, że włosy wstáia ná głowie:
á nieuczćiwośc iego zátkánié uszu.
16. Krwie rozlanie w swarze py
sznych: á przeklinanie ich ciężkie
ku słuchaniu.
17. Kto odkrywa táiemnice przyiaćielskie , traci wiarę : y nienaydźie przyiaćiela po myśli swéy.
18. Miłuy biiźniego , á złącz się
z nim wiarą.
19. A ieśli odkryiesz táiemnice
iego, niedośćigniesz go.
20. Iáko bówiem człowiek, któ
ry tráci przyiaćiela swego: ták y
ten , który traći przyiaźń bliźniego
swégo.
21. A iáko, kto ptaka z ręki swéy
upuśći: takeś upuśćił przyiaćiela
swego, á nie uchwyćisz go.
22. Nie śćigay go, boć daleko iest:
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bowiem ućiekł iáko sárná z sidła : sobie nie ma miłośierdźia, á zá
grzechy swoie prośi?
bo zraniona iest duszá iego.
5. Sam będący ćiałem, zácho23. luz go więcey nie będziesz
wuie gniéw, á prośi od Bogá smimógł
zwiezać.
Y
złorzeczeństwa
o
t
łowania ? któż się będźie modlił zá
iest poiednánié:
24- Aleobiawiać taiemnice przy- grzechy iego?
6. Pamiętay ná ostateczne rzeczy,
iaćielskió, iest rospácz dusze niesz
á
przestań
wióźdź nieprzyiaźni.
częśliwcy.
7. Abowiém skázá y śmierć wi
25. Kto okiem mruga, knuie zło szą w przykazániu iego.
śći: á żaden go nie odrzući.
8. Pomni ná boiaźń Pańską, á
26. Przed oczymá twymi osłodzi nie gnieway sie ná bliźniego.
ustá swoie , y będźie się dziwował
9. Pomni ná zakon Nawyższógo,
powieśćiam twoim : ále ná końcu á nieważ sobie niebaczności bliź
wywróći usta swoie, á w słowićch niego.
twych uczyni obrazę.
10. Pohámuy się od zwady, t
27. Wiele rzeczy mam w niena umnieyszysz grzechów :
wiśći, ále nie zrównałem z tym: y
11. Bo człowiek gniewliwy za
Pan będźie go nienawidźiał.
pala zwadę , á mąż grzeszny za
28. Kto kamień rzuca ku górze, miesza między przyiaćioły, á mie
ná głowę iego pádnie: á raz zdra dzy té, którzy pokoy maią , wrzudi
dliwy zdrayea rozszerzy ranę
neprzyiaźń.
29. A kto dół kopa , weń wpá12. Abowiém według drew leś
dnie: á kto zakłada kamień bliźni nych , ták się ogień rozpala: á we
emu , oń się obrazi : á kto ná dru dług mocy człowieczey ták zapal
giego sidło stawia, zginie w nim.
czywość iego będzie , á wedłu»
30. Kto czyni złą radę, obali się bogactw swych podnieśie gniew
nań: á nie obaczy, zkąd mu przy swóy.
chodź!.
13 Swar prędki zapala ogień, á
31. Náigranié, y urąganie pysz zwádá skwapliwa wylewa krew: a
nych , á pomsta iáko lew czyhać ięzyk poświadczający przywodzi
będźie ná niego.
śmierć.
62. Sidłem poginą, którzy się cie
14- Ieśli ná iskrę dmuchać bę
szą z upadku sprawiedliwych : á dziesz , rozpali się iako ogień: a
boleść zniszczy ie piérwéy niżli ieśli ná nię pluniesz, zagaśnie:
pomrą.
oboie z ust pochodźi.
33. Gniéw y zapalczywość oboie
15., Obmówcá, y dwuięzyczny
są obrzydłe : á człowiek grzeszny przeklęty: bo wielu zamiesza pobędźie ie miał w sobie.
kóy máiacych.
16. Ięzyk trzeći wzruszył mno
ROZDZIAŁ XXVIII.
gi é, y rozegnał ie z narodu do na
O nieządaniu pomsty, o odpuszcze rodu.
17. Miástá murowane bogaczów
niu krzywdy, o niedostatkach, o nieprżespiecznośćiach ięzykd, o trzecim pokaźił, y domy mocarzów wy
ięzyk u, uszy dla ięzykd złego zagro wrócił.
18. Siły narodów poodćinał, á lud
dzić, dna usta wędzidło włolyć.
mocny rozerwał
1. Kto ^»ę chce mśćić, naydźie
19. Ięzyk trzeći mezné niewiasty
od L’ána pomstę: á grzechy iego wygnał, y pozbawił ie prac ich.
chowaiąc chować bedźie.
20. Kto się nań ogląda, nie nay
2. Odp uść bliźniemu twemu, któ dźie pokoiu: áni bedźie miał przyry ćię szkodźi: á tedy tobie proszą iaćieła, ná którymby polegał.
cemu grzechy rozwiązane będą.
21. Raz od biezá czyni śiność:
3 Człowiek ná człowieka trzy ma ále raz od ięzyka pokruszy kości.
22. Wiele ich legło paszczeką
gniéw: á od Bogá szuka uzdrowie
mieczá: ále nie ták iáko którzy ponia?
4. Nád człowiekiem podobnym
ginęli od iezyká swego.
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23. Szczęśliwy,któryiest obrónion
od iézyká złego, y kto nie prze
szedł w popędliwos'ći iego, y który
nie ćihgnął iárzmá iego, áni był
związan związkami iego.
24. Iárzmo bowiem iego iestiarzmo żelazne: á zwiąźka iego związká miedziana iest.
25. Śmierć iego śmierć nagorsza,
pożytecznieysze piekło niżli on.
26. Trwałość iego nie będzie
trwała , ále otrzyma drógi niespra
wiedliwych : á płomieniem swoim
nie spali sprawiedliwych.
27. Którzy Bogá opuszczáia, wpádną nań, y rozpali się ná nie, y
nie będźie zágászon : á będźie puszczon ná nie iáko lew, y iáko
ryś obrazi ie.
28. Ogródź ćiernim uszy twoie,
nie słucliay ięzyka złośliwego, á
ustom twoim uczyń drzwi y zamki.
29. Złoto twoie y srebro twoie
źley , á słowóm twoim udźiałay
Wagę, á ustóm twoim wędźidla
proste:
30. A strzeż się, abyś snadź nie
podknął się ięzykiein, ażebyś nie
upadł przed oczyma nieprzyiaćiół
zásadzáiaeyc^ się ná ćię, á byłby
upad twóy nieuléczony ná śmierć.
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O pożyczaniu pieniędzy, o lichwie,
o ialmuznie, o szczodrobliwości.
1. Kto czyni miłośierdźie, poży
cza bliźniemu swemu: á kto prze
waga ręką, chowa przykazanie.
2. Pożyczay bliźniemu twemu
czásu potrzeby iego : á zaśię oddaway też bliźniemu czásu sWĆgo.
3. Utwiérdzay słowo , á obchodź
się z nim w iernie: á ná każdy czás
naydźiesz, coc potrzeba.
4. Mnodzy rzecz pożyczoną po
czytali zá rzecz naleźioną, y czy
nili przykrość tym, którzy ie rato
wali.
5. Tuki nie wezmą, cál u i a řece
daiącćgo, a w obiecowaniu głos
swóy uniżaią :
t). Ale czásu oddania będźie prośił o czás , y będźie mówił słowa
tesknice, y szemrania , y będźie się
skarżył ná czás.
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7. A ?eśli będźie mógł oddać, bę
dźie się ociągał, ledwie połowicę
iśćizny odda, y będzie to policzał zá
rzecz naleźioną.
8. A ieślj nie, zbawi go pieniędzy
iego: y będźie go miał nieprzyiaćielem bez przyczyny :
9. Y láiániem y złorzeczeństweni
odda mu : á miásto czći y dobrodźieystwa odda mu potwarzą.
10. Wiele ich nie pożyczali , nie
ze złośći, ále się bali, áby nie byli
oszukani bez przyczyny.
11. A wszákóž nad człowiekiem
pokornym bądź serca mężnieyszego, á nie wlecz go dla jałmużny.
12. Dla przykazania wspomoż
ubogiego: á dla niedostatku iego nie
opuszcząy go próżnego.
13. Utrać pieniądze dla brátá, y
przyiacielá twégo : á nie kryy icli
pod kamieniem ná stracenie.
14- Połóż skarb twóy w przika
zaniach Kawyžszégo, á będźieć po
żyteczni éy niżli złoto.
15. Zamkni iałmużnę w sercu
ubogiego:
10. A tá ćię wypróśi odewszógo
złego.
17. Barźióy niżli tarcz moca
rza, y niżli włócznia przećiwko
nieprzyiaćielowi twemu będźie wal
czyła.
18. Człowiek dobry ręczy zá bli
źniego swego :
19. Aktórywstyd straćił,opuśći go.
20. JNie zápominay łaski rekoymiego : ábowiém dał zá ćię duszę
swoię*
21. Przed rękoymiem ucieka grze
szny y nieczysty.
22. Dobrá rękoymie przypisuie
sobie grzesznik : á niewdź;ęcznćgo
sercá człowiek opuszcza tego, który
go wybawił.
23. Mąż ręczy zá bliźniego swe
go: á gdy straći wstyd, bedźie opór
szczon od niego.
24. Rękoiemstwo złe , pogubiło
wiele tych, co się im 'dobrze powodźi , y zruszyło ie iakó ná^válnośći morskie.
X
25. Ludźie możne obróćiwszy w
koło z domu wypędźiło, y tułali się
między cudzémi narody.
26. Grzósznik przestepuiący przykazánié Pańskie wpadnie we złe
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rekoiémstwo : á kto uśiłuie wiele nie zafrasował się, áni się záwstydźił przed nieprzyiaćioły.
sprawować, wpádnie w sąd.
27. Podpomagay bliźniego we
6. Abowiém zostawił obrońcę
dług możności twoiéy: á strzeż sie, domu przeciw nieprzyjaciołom, á
przyjaciołom oddawáiacégo dobroabyś nie upadł.
28. Przednieyszé potrzeby żywo dźieystwa.
7. Dla dusz synowskich będźie
ta człowieczego , wodá, y chléb, y
odzienie, y dóm, ku okryciu szká- obwiezował rány swé, á ná każdy
głos zatrwożą się wnętrzności iego.
radośći.
29. Lepsze iest życie ubogiego
8. Kóń nieobieżdżony stáie sie
pod dachem z deszczek, niż ko twárdousty: á syn rozpustny stanie
sztowne potrawy w gośćinie bez się nieuiety.
9. Pieść syná, á przestraszy ćię :
domu.
30. Málo zá wiele niechći się po igray z nim , á zasmuć) ćię.
doba: á nie usłyszysz urągania tu
10. Nie śmióy się z nim, abyś
nie żałował, á ná oslátku zćićrłania się.
31. Nędzny żywot przenosić się z pną zęby twoie.
domu do domu: y gdźie będźie ko
11. Nie daway mu swéy woléy
mora mieszkał, nie pocznie sobie zá młodu , á nie lekce sobie waż
bespiecznie, áni gęby otworzy.
myśli iego.
32. Będźiesz prziymował gośćia,
12. Náchylay szyie iego zá mło
y karmił, y napawał niewdźięcznó: dości , á obiiay boki iego, póki iest
á nád to słów przykrych słuchać dźiećięćiem : by snadź nie zátwardniał, y niestałći się nieposłusznym,
będźie.
33. Chodź sám komorniku, á á będźiesz miał żałość serdezną.
przykryy stół: á co masz pogoto
13. Ćwicz syná swégo , y prácuy
wiu, nakarmi insze.
około niego , abyś się nie obraził o
34- Ustąp dla poczćiwośći przyja szkaradość iego.
ciół moich: dla potrzeby domu me
14- Lepszy iest ubogi zdrowy, á
go mam brátá gośćia.
mocny w śiłach: niż bogacz słaby, y
35. Ciężko to człowiekowi maią- utrapieniem skarany.
cemu rozum : láiánié dla domu, á
15. Zdrowie duszne, y w świętobliwośći sprawiedliwośći , lepsze
urąganie požyczáiacégo.
iest nád wszelkie złoto y srebro : á
ćiało duże nád niezmierne bogac
ROZDZIAŁ XXX.
twa.
O haramu, synów, o zdrowiu, d iz
16. Niémász bogactwa nád bo
lepsza iest śmierć nizli żywot gorz gactwo zdrowia ćielesnógo : y nié
ki , o mądrośći skrytey, d o pocie mász ućiechy nád wesołe sercá.
szeniu serca, y zasmuceniu.
17. Lepsza iest śmierć niżli gor
1. Kto miłuie syná swégo, usta zki żywot, y odpoezynienié wie
wicznie go biczem wzbiera, áby się czne niżli niemoc długa.
cieszył ná swym ostatku á nie ma
18. Dobré niepospolite u gęby
cał drzwi sąsiedzkich.
zámknionéy: iáko noszenia potraw
2. Kto ćwiczy syná swego, bę stawione około grobu.
dźie chwalon z niego : á między
19. Co pomoże ofiárá bałwano
domowymi bedźie sie z niego chlu wi? bo áni ieść będźie, áni woniać:
20. Ták którego Bóg przeszlábił.
3. Kto naucza syná swégo, czyni duie , odnoszący zapłatę niepráwozazdrość nieprzyiaćielowi , á mię śći :
21. Patrzący oczyma, y wzdycha
dzy przyiaćioły będźie się z niego
jący, by trzebieniec, obłapiaiący
cheł pił.
4. Umarł oćiec iego, á iákoby nie pannę, y wzdychający.
22 Nie podaway w smętek sercá
umarł: bo po sobie zostawił po
dobnego sobie.
twégo : áni sámégo siebie tráp radą
5. Widźiał zá żywota swégo, y twoią.
23. Wesele sercá toć iest żywot
miał pociechę z niego: á umiéráiac
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człowieczy, y skarb świątobliwości
nieprzebrany : á wesele męża iest
długi wiek.
24. Smiłuy się nád duszą swoią
podobáiac się Bogu , á wstrzymay
się: zgrornadzay serce swé w świą
tobliwości iego , y odpędzay frasu
nek daleko od śiebie.
25. Bo wiele ludzi smutek pobił,
á niémász w nim pożytku.
26. Zazdrość á gniéw umnieyszáia dni , á zbytnie stáránié sta
rość przed czasem przywiedzie.
27. Serce iásné wesołe tćż iest
przy potrawach: ho potrawy iego
Z pilnośćią gotuią.

ROZDZIAŁ XXXI.
O poczliwośći czuynośći, o my
śleniu rzeczy ninieyszych, o boga
ctwach , o piidństwie f o trzeźwości.
1. Czuyność około bogactw wy
suszy ćiało: á zbytnie myślenie
około nich odéymie sen.
2. Myślenie o przeyźrzeniu od
wraca smysł, á ciężka choroba trze
źwią czyni duszę.
3. Pracował bogacz w zbieraniu
maiętnośći , á w odpoczynieniu
swoim będźie napełnion dobrami
swémi.
4. Pracował się ubogi w niedo
statku żywnośći , á ná koniec nę
dznym się stáié.
5. Kto miłuie złoto , nie będźie
bez winy: á kto szuka skaźitelnośći , będźie iéy napełnion.
6. Wiele ludźi dáni są ná upadek
dla złota, y dla pięknośći iego sta
ło się ich zatracenie.
7. Drzewo obrażenia iest złoto
ofiarujących: biádá tym, którzy zá
nim gonią , á każdy głupi zginie
przez nie.
8. Szczęśliwy bogacz , który iest
naleźion bez zmázy, y który zá
złotem nie biegał, áni ufał w pie
niądzach, y w skárbiéch.
9. Któż iest táki, á będźiem go
chwalić? ábowiém uczynił dźiwy
w żywoćie swoim.
10. Kto iest w tym doświadczo
ny, á iest doskonały, będźie miał
chwałę wieczną: który mógł zgrze
szyć, á nie zgrzeszył: źle czynić,
á nie czynił.
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11. Y przetóż utwierdzone są do
brá iego w Pánu, á iałmużny iego
będźie wysławiało wszytko zgro
madzenie świętych.
12. Uśiadłeś zá stołem wielkim:
nie rozdźiewiay pierwszy nád nim
gęby twoiéy.
13. Nie mów ták: Wiele iest, co
ná nim iest.
14- Pamiętay, że iest złe oko zło
śliwe.
15. Co gorszégo stworzono iest
nád oko? przeto ná każde weyźrże
nie swé płakać będźie, gdy pa
trzy.
16. Nie śćiągay ręki twéy pie
rwszy, abyś się nie sromał zelżony
zazdrością.
17. Nie obćiążay się ná ućzćie.
18. Rzeczy bliźniego swégo zrozumiéy z sámégo śiebie.
19. Pożyway iáko człowiek skro
mny tych rzeczy, któré przed ćię
kładą , abyś wiele iedząc nie był
mian w nienawiśći.
20. Piérwéy przestań dla dobrych
obyczáiów: á nie bądź zbytnim,
abyś snadź nie obraźił.
21. A ieśliś między wielą uśiadł,
nie śćiągay piérwéy niż oni ręki
twoiéy, áni piérwéy chciéy pić.
22. Iáko dosyć iest człowiekowi
ćwiczonemu trocha winá: á spiąć
nie będźiesz styskował od niego,
áni poczuiesz boleśćl.
23. Czućie, kolerá, y gryźienie
mężowi głupiemu :
24. A w miernym człowieku sen
zdrowy: będźie spał áž do zarania,
á duszá iego z nim się kochać bę
dźie.
25. A ieśli będziesz przymuszon
wiele ieść , wstań z pośrzodku ,
zwróć: á ulżyć się, y nie przypra
wisz o niemoc ćiała swego.
26. Słuchay mię synu, á nie gardź
mną: á ná ostatku naydźiesz sło
wa moie.
27. Bądź rączy w káždéy spra wie
twoiéy, á nie prziydźie nacie żadna
choroba.
28. Chlebodawcę błogosławić bę
dą -wargi wielu : á świadectwo
prawdy iego wierne.
29. Przećiw skąpemu w chlebie
będźie szemrało miásto , á świa
dectwo złości iego prawdźiwę iest.
X
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30. Którzy radzi piią wino, nie po- kleynoćie złotym: á harmonia mu
budzay: bo wino mnogich zatraciło. zyków przy bieśiedźie winá.
8. Iáko w roboćie złotey sygnet
31. Ogień doświadcza żelaza
twardego: ták wino do upićia pité iest smárágdowy: ták melodia śpie
waków przy wdźięcznym á mier
serca pysznych pokaze.
32. Łudźióm stoi zá żywot, wi nym winie.
g. Słuchay milcząc: á dla uczćilio w trzeźwości : ieśli ie miernie
wośći przybędźieć dobréy łaski.
piiesz, będźiesz trzeźwi.
10. Młodźieńcze mów zaledwie
33. Cóż iest zá żywot tego, któ
w rzeczy twoiéy.
rego umnieysza wino ?
11. Ieśli ćię dwá kroć zopytaią ,
34. Cóż odéymuie żywot? śmierć.
35. Wino dla uweselenia stwo niech będźie krótka odpowiedź tworzone iest, á nie dla piiáíistwá z ia.
12. W wielu rzeczach bądź iákopoczątku.
36. Radość dusze y sercá, wino byś nie wiedźiał : á słuchay mil
cząc, tudźiesz y pytaiąc.
miernie pite.
13. Między Pány nie bądź śmiały:
37. Zdrowie iest dusze y ćiała ,
á gdźie są starzy, nie wiele mów.
mierne pićie.
14- Przed grádem uprzedźi bły38. Wino zbytnie pite, czyni
záiatrzenié, y gniéw, y wiele upad skánié : á przed sromieźliwośćią
uprzedźi wdźięczność: á dla uczćików.
3g. Gorzkość dusze, wino zby wośći przybędźieć dobréy łaski.
15. A w godźinę wstania , nie
tnie pite.
40. Śmiałość piiánstwá nieopatrz báw się: ále piérwszy bież do do
nego obráženié, umnieyszáiaca śił, mu swego , y tám się zábáwiay, y
tam gray,
y zadáiaca rány.
16. Y czyń pomyślenia twoie, á
41. Nie strofuy bliźniegtrprzy bieśiedźie winá: áni lekce go waż przy nie w grzechach, y w pysznych słowiéch:
dobréy inyśli iego.
17. A z tego wszytkiégo błogo
42. Nie mów mu słów sromo
tnych : á nie nalégay mu upomi- sław Páná, który ćię stworzył? y
który ćię nápaia wszytkiégo dobrá
naiąc się.
swego.
18. Kto się boi Páná, prziymie
ROZDZIAŁ XXXII.
naukę
iego: á którzy go szukáia rá
O wszelkim urzędniku, o rostro
no,
naydą
błogosławieństwo.
pnośći, o chwale Kdznodźiey, o mil
ig.
Kto
szuka zakonu , będźie
czeniu, o boiaźni Boźćy, o opatrzno
nim
napełnion
: á kto zdradliwie
ści, o nadziei w Bogu.
czyni, obraźi się oń.
20. Którzy się boią Páná, nayda
1. Przełożonym ćię uczyniono?
nie wynoś się: bądź między nimi sąd sprawiedliwy, á sprawiedliwo
śći iáko światłość zapala.
iáko ieden z nich.
21. Człowiek grzeszny bedźie
2. Stáray się o nie, á ták śiądź :
á odprawiwszy wszytko staranie się chronił karania, á wedle woléy
swéy naydźie przykłady :
swé, śiadź do stołu :
22. Mąż porady nie zarzući wy3. Abyś się weselił dla nich y
wźiął wieniec ozdobę łaski: y do rozumienié: obcy y pyszny nie ulęknie sie strachu.
stał uraczenia od towarzystwa.
23. V potym iáko uczynił sam
4- Mów starszy: boć przystoi.
5. Tierwsze słowo z wielkim ba przez się bez porady :. swymi też
czeniem , á nie przeszkadzay mu wynalazkami karan będźie.
24. Synu nic nie czyń bez rády,
zyce.
. 6. Gdźie niémász słuchania, nie á po uczynku nie będźiesz żało
wyléway mowy: á nie wynoś się w wał.
25. Drogą upaśći nie chodź, á
mądrośći twoiéy, gdy czás nie potenie obraźisz się o kámienié : nie
inu.
7. Kamyczek kárbunkulus w zwiérzay się prácowitéy dródze,
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byś nie uczynił duszy twéy obra
zy :
■
26. Y od synów twoich miéy się
ná pieczy.
27. W' káždéy sprawie twoiéy
wiarą wierz duszy twoiéy: bo to
iest zachowanie przykazań.
28 Kto wierzy Bogu , strzeże
przykazania : á kto w nim ufa, nie
będźie uinnieyszon.

ROZDZIAŁ XXXIII.
O wyzwoleniu dla boiaźni Bożey,
o odpowiedzi mądrego, o nierostropnośći szalonego, o człowiecze idko
iest w ręku Bożych, idko glina w re
ku gdrncdrskich, o przećiwnośći dwu
rzeczy, iáko czći nie ma żadnemu
dawać y bogactw dokąd żyw iest, o
sługach.
1. Boiacégo się Páná nie podkaią
zlé : ále go Bóg w pokusie zacho
wa , y wybawi od złego.
2. Mądry nie ma w nienawiśći
przykazania, y sprawiedliwośći : y
nie rozbiie się iáko okręt w nawał
nośći
3. Człowiek rostropny wierzy
zakonowi Bożemu , á zakon mu
wierny.
4 Kto pytánié obiáánia, nágotuie słowo , á ták będąc proszony
będźie słucban : y zachowa naukę,
y dopiero odpowie.
5. Wnętrznośći glupiégo iáko ko
ło u wozá : á myślenie iego iáko
oś, która się obraca.
6. Stadnik ták y przyiaćiel náśmiewca , pod każdym, który ná
nim śiedźi, rza.
7. Czemu dźień przewyższa dźień,
y światłość także światłość z y ie
den rok drugi, od słońca?
8. Rozdźielone są umiejętnością
Pańską przez uczynione słońce, y
strzegacé roskazánia.
g. Y odmienił czasy y święta ich:
á w nie święćieli dni święte ná godźiny.
10. Z tych wywyższył y wsła
wił Bóg, á z nich włożył w liczbę
dni. A wszyscy ludźie z źiemie á
z prochu , zkąd ládain iest stwo
rzony.
11. W wielkości umieiętnośći
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Pán ie rozdźielił, á drógi ich od
mienił.
12. Z nich błogosławił, y wy
wyższył: y z nich poświęcił, y przy
właszczył sobie : y z nich prze
klął , y uniżył, y wywrócił dla ich
odłączenia.
13. Iáko gliná gárnczarzá w rę
ku iego, czynić z niéy y lepić.
14- Wszytkié drógi iego są we
dług woléy iego : tak człowiek w
ręku tego, który go uczynił, y od
da mu według zdánia swégo.
15. Przećiwko złemu dobré, á
przećiwko śmierći żywot : ták y
przećiwko mężowi sprawiedliwemu
grzesznik. Y tak pátrz ná wszy
tkié spráwy Nawyžszégo. Dwoie á
dwoie , á iedno przećiw iednému.
16. Y ia napoślednieyszy ocućiłem się , á iáko ten , który zbiéra
winné iágody po tych, co wino ze
brali.
17. W błogosławieństwie Bożym,
y samem miał nadźieie : á iáko ten,
który zbiéra wino , napełniłem
prasę.
18. Obaczćież , żećiem nie sobie
sámému pracował, ále wszytkim
szukaiącym umieiętnośći.
ig. Słuchayćież mię wielmożni ,
y wszyscy ludźie , á przełożeni ko
ścioła bierzćie w uszy.
20. Synowi y niewieście, bratu
y przyiaćielowi nie day mocy nád
sobí zá żywota : á ośiadlośći twoiéy
nie puszczy drugiemu: bydź snadź
żal nie było , y żebyś nie muśiał
o nie prośić.
21 1’okiś ieszcze żyw y tchniesz,
niechay ćię nie odmieni żadne-ćia
ło.
22. Bo lepiéy iest, áby u ciebie
synowie twoi prośili , niżlibyś ty
miał patrzać w ręce synów twoich.
23. We wszytkich sprawach
twych miéy sam źwierzchność.
24. Nie czyń zmazy sławie,two
iéy. YV dźień skończenia żywota
twego , á cźasu zeszćia twego rozdźiel dźiedźictwo twoie.
25. Obrok, y kiy, y brzemię osło
wi : chléb y karánié , y robota nie
wolnikowi.
26. Frácuie w karnośći , á szuka
odpoczynąć. Puść mu wólno ręce,
á szuka wolności
k
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27. Iárzmo y lće szyię twardą
kieruią: á niewolnika nachylają ro
boty ustawiczne.
28. Słudze złośliwemu męki y
pęta: pośli go ná robotę, áby nie
próżnował:
29. Bo wielki éy złośći nauczyło
próżnowanie.
30. Postáwiay go ná robocie , bo
mu ták przystoi. A ieśliby nie słu
chał, ná< hyl go pętami. A nie prze
wodź zbytnie nád wszelkim ćiałem:
wszakże bez rozsądku nie czyń nic
ćiężkićgo.
31. Ieśli masz sługę wiernego ,
niech ći bedźie iáko duszá twoiá:
iáko brátá tak go szanuy: boś go we
krwi dusze dostał.
32. ieśli go obrazisz niewinnie,
ućiecze : á ieśli powstawszy odéydźie , kogóżbjś miał szukać, y ná
któréy drodze go szukać, niewiész.
ROZDZIAŁ XXXIV.
Ośniech, o gus fach, o czarach ,
o liłumstwie , o chwale tych , którzy
sie boict Bogd, o iednym, który bu
duie d drugi lidźi, o człowiecze, któ
ry czyni dobrze będąc w grzechach.
1. Próżna nádzieiá y kłamstwo
mężowi głupiemu: y sny wynoszą
nierostropné.
2. lako, który chwyta ćićń, y wiatr
goni : ták y który wiarę dáie snóm
kłamliwym
3. To wedle tego, widzenie snów:
przed obliczem człowieczym podo
bieństwo człowiecze.
4- Od nieczystego co będźie oczyśćiono? á od klamce co prawdzi
wego będźie powiedziano?
5. Wieszczby obłędne , y wróżki
kłamliwe , á sny złe czyniących,
marność są.
6. A iáko rodząc prácuiacéy, ser
ce twoie fantázye ćierpi Chyba ie
śliby od Nawyžszégo zesłane było
nawiedzenie , nie przykładay do
nich sercá twégo :
7. Bo wielu w błąd sny wprawi
ły: y wypadli máiacy w nich nádźieie.
8. Bez kłamstwa będźie wykona
no słowo zakonu: á mądrość w
uśćiech prawdziwego będźie wyró
wnana.

g. Kto nie iest kuszony, cóż wić?
Mąż wielu rzeczy świadomy wiele
myślić będźie: á kto się wiele nau
czył, będźie wypowiadał mądrość.
10. Kto nie iest świadom , málo
wić: á który w wielu bywał, ro
zmnaża złość.
11. Kto nie iest doświadczony,
cóż umie? kto wędrował, będźie
obfitował w złośći.
12. ’ Wielem rzeczy obaczył błą
kając się, y rozmaite mów obyczáie.
15. Kilkakroć byłem w niebespieczeństwie aż do śmierći , dla
tych rzeczy : y wybáwión iestem z
łaski Bożey.
14. Duch boiących się Bogá by
wa szukan, y zá weyźrzeniem iego
będźie błogosławion.
15. Bo nadźieia ich , w ich zba
wicielu , á oczy Boskie nád tymi,
którzy go miłuią.
46. Kto się Páná boi, nic się nie
lęka, áni się bać będźie: bo on iest
nádžieiá iego.
17 Kto się Páná boi, błogosła
wiona iest duszá iego.
18 Ná kogóż patrzy, y kto iest
umocnienie iego ?
ig. Oczy Páiiskié nád tymi, któ
rzy się go boią ; obrońca mocy,
umocnienie śiły, zasłona od upa
lenia , y chłodnik w południe.
20. Wyproszenie od obrażenia, á
ratunek upadku : wywyższający du
szę , y oświćcaiący oczy, dáiacy
zdrowie, y żywot, y błogosławie
nie.
21. Ofiárá ofiarującego z rzeczy
źle nabytych splugáwiona iest : á
nie są przyjemne pośmiewiska nie
sprawiedliwych :
22 Sam Pan tym, którzy go ćićrpliwie znoszą w dródze prawdy, y
sprawiedliwośći.
23. Dary niezbożnych nie podo
bają się Naywyższćmu : áni patrzy
ná ofiary ludźi niesprawiedliwych ,
áni będźie ubłagan mnóstwem ofiar
ich zá grzechy.
24. Kto ofiarnie ofiarę z máietnośći ubogich , iáko który rzeże syná
ku ofierze przed oczymá oycá iego.
25. Chleb niedostatecznych ży
wot ubogich iest: kto go odéymuie,
człowiek krwawy iest.
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13. Bo Pan iest nadgrodźcą, áty
26. Kto odéymuie chléb z potu ,
iáko który zábiia bliźniego swego.
le śiedmioro odda tobie.
27. Kto wylewa kréw, á kto zdra
14- Nie ofiáruy dárów nákážodę czyni naieinnikowi , braćia są.
nych : boć ich nie prziymie.
28. Ieden buduiácy á drugi psuią15. Y nie pátrz ná ofiarę nie
cy: cóż w zysku máia iedno prace? sprawiedliwą : bo Pan iest sędźia,
29. Ieden modlący się , á drugi á niémász u niego zacności oso
przeklinający : któregoż głosu Bóg by.
16. Nie będźie miał względu Pan
wysłucha?
50. Który się omywa od umarłe ná osobę przećiw ubogiemu: y wy
go , á zaś się go dotyka : cóż po słucha prośbę obrażonego.
maga omywanie iego?
17. Nie wzgardźi modlitwami sie
51. Ták człowiek, który się pośći roty, áni wdowy, ieśliby wylała mo
zá grzechy swoie, á znowu się ich wę wzdychania.
dopuszcza: co sobie pomaga uni
18. Izali łzy wdowy niespływaią
żając się? modlitwę iego kto wy ná twarz , á krzyk iéy przećiw te
mu, który ie wywodźi ?
słucha ?
19. Abowiém z twarzy wstępuią
aż do niebá: á Pan wysłuchaiący
ROZDZIAŁ XXXV.
Iz dobrze czynić iest modlitwa y nie będźie się w nich kochał.
20. Kto Bogá chwali z kocha
ofiara, o icesołośći w ofiarowaniu, o
modlitwie sieroty, wdowy, y pokor niem , będźie przyięt, á modlitwa
iego przybliży się aż do obłoków.
nego.
21. Modlitwa korzącego się prze
1. Kto záchowywa zakon , roz niknie obłoki : áni będźie pocieszo
mnaża ofiáry.
na aż się przybliży, á nie odeydźie
2. Ofiara zbawienna iest strzédz aż Nawyższy weyźrzy.
przykazania, y odstępować od wsze22. A Pan nie odwlecze , ále bę
lákiéy nieprawośći.
dźie sądźił sprawiedliwy, y uczyni
3. Odstąpić od niesprawiedliwo sąd-: á namocnieyszy nie będźie
ści iest ofiarować ubłaganie ofiáry miał nád nimi ćierpliwośći, áby po
zá nieprawośći, y prośba zá grzéchy. kruszył grzbiet ich.
4- Odda łaskę, kto ofiáruie psze
23. Y uczyni pomstę nád pogániczną make: á kto czyni miło- ny, aż wygładźi mnostwo pysznych:
sierdźió , ofiáruie ofiarę.
y pokruszy sceptrá niesprawiedli
5. Podoba się Pánu odstąpić od wych :
złośći , á modlitwa zá grzéchy od
24-' Aż odda ludźióm według
stąpić od niesprawiedliwośći.
spraw ich, y według uczynków
6. Nié ukażesz się przed oczymá człowieka , y według dumy iego.
25. Aż osądźi sąd ludu swego, y
pańskimi próżen :
7. Bo to wszytko dźieie się dla ućieszy sprawiedliwe miłosierdziem
przykazania Bożego.
swoim.
8. Ofiárá sprawiedliwego tłusty
26. Piękne miłośierdźie Boże cza
czyni ołtarz , y wonnośćią wdźię- su utrapienia , iáko obłok dżdżowy
czną iest przed oczyma Nawyższćgo. czásu suchośći.
g. Ofiárá sprawiedliwego iest
przyiemna , á pamiątki iéy Pan nie
ROZDZIAŁ XXXVI.
zahaczy.
Modlitwa wszystkich wiernych ku
10. Dobrym umysłem oddaway Panu Bogu, o uzytecznośći niewiechwałę Bogu : á nie umnieyszay śćiey.
pierwiastek rąk twoich.
11. W każdym datku wesołą czyń
1. Smiłuy się nád námi Boże
twarz twoię , á z radośćią poświę- wszystkiego stworzenia, á weyźrzy
cay dźieśięćiny twoie.
ná nas, y ukaž nam światłość smi12. Day Nawyžszému według da łowania twégo.
tku iego, á dobrym okiem czyń
2. A przepuść strach twóy ná ponabyćie rąk twoich.
gány, którzy ćię nie szukali , áby
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poznali, iž niémász Bogá iedno ty, szkają ná źiemi, iżeś ty iest Bóg
y žehy opowiadali wielmożne spra patrzący ná wieki.
20. Wszelką potrawę będźie iadł
wy twoie.
3. Podnieś rękę twą ná obco na brzuch: á iest pokarm nád pokarm
rody, áby oglądali moc twoie.
lepszy.
4- Bo iakoś przeck oczymá ich
21. Gęba kosztuie pokarmu zwie
poświecony był w nas : ták przed rzyny : á sercé mądre słów kłamli
oczymá nászémi będźiesz uwielbio wych.
ny w nich
22. Złośliwe serce záda smutek:
5. Aby ćię poznali , iáko y my á człowiek ćwiczony sprzeciwi się
śmy poznali, iż niémász Bogá mu.
oprócz ćiebie Pánie.
23. Wszelkiego mężczyznę prziy6. Wznów znaki, y odmień cu mie niewiasta : á iest córka lepsza
dá.
nád córkę.
7. Uwielb rękę, y práwé ramię.
24. Piękność niewieścia rozwese
8. Wzbudz zapalczywość, á wy- la twarz męża swégo, á nád wszel
ką żądzą przywodźi chęć.
léy gniew.
g. Zgładź przeciwnika, á utrap
25. Ieśli iest ięzyk leczenia , iest
nieprzyiaćiela.
y ulżenia , y smiłowania : mąż iéy
10. Pospiesz się z czásem, á po nie iest iáko synowie ludzcy.
,
mni ná skończenie, áby wysławia
26. Kto ma żonę dobrą, zaczyna
no dziwne sprawy twoie.
ośiadłość: pomoc wedle niego iest,
11. Gniewem płomienia niech bę y filar iáko odpoczynienié.
dźie požárt, który uchodźi : á któ
27. Gdźie niémász płotu, rozrzy lud twóy szkodzą , niech nay- szarpaią ośiadłość : á gdźie niewia
dą zginienié.
sty niémász , wzdycha potrzebują
12. Zetrzy głowę kśiażąt nieprzy- cy
iaćielskićh , mówiących: niémász
28. Któż wierzy temu, który gnia
żadnego oprócz nas.
zda niema, y który skłania się
13. Zgromadź wszytkié pokole gdziekolwiek zámiérzknie, iáko
nia lákoh, áby poznali, iż niémász podkasány zbóycá , który biega od
Bogá oprócz ćiebie , y wysławiali miástá do miasta ?
wielmożne sprawy twoie : á odźiedźiczysz ie iáko od początku.
ROZDZIAŁ XXXVII.
14 Smiłuy się nád ludem twoim,
O rozeznaniu przyiaćieli, o szu
nád którym wzywane iest imię kaniu towarzystwa z dobrymi , o
twoie : y nád Izraelem , któregoś obtudnéy mowie, o nauce mądregO)
zrównał z pierworodnym twoim.
o strzeżeniu obżarstwa.
15. Smiłuy się nád miastem swiątobliwośći twoiéy Ieruzálem , nád
1. Każdy przyjaciel rzecze: yiam
miastem odpoczynienia twégo.
złączył przyiaćielstwo : ále iest
16. Napełń Syon niewymowné- przyiaciél imieniem tylko przyia
mi słowy twémi, á lud twóy chwa ćiel.
*
łą twoią
2. lzali smutek nie trwa áž do
A7 Wyday świadectwo tym, któ- śmierći? á towarzysz y przyiaćiel
rz od początku są stworzeniem obrócą się do nieprzyiaźni.
tv oim , á wzbudz opowiadania,
3. O dumo niecnolliwa ! zkądżeś
k» ré mówili w imię twé pierwszy się wzięła, abyś złością y zdradą
prorocy.
swą okryła źiemie?
18. Dav zapłatę tym , którzy ćię
4. Towarzysz weseli się z przyiaoczekąwaią, áby się naleźli praw ćielem w ućieehach, á czásu utra
dziwi prorocy twoi, á wysłuchay pienia będźie przeciwnym v
prośby sług twoich.
5. Towarzysz żałuie z przyiaćieig Według błogosławieństwa Ą- lein dla brzucha : y weźmie tarcz
aronowego nád ludem twoim, á pro- przećiw nieprzyiaćielowi.
stuy nas ná drógę sprawiedliwością
6. Nie zápámietyway w myśli
y niech wiedzą wszyscy, którzy mie twéy przyiaćiela swego: áni go
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ich.
'7. Nie radź się tego, któryć jest
ná zdradźie, á tay radę o tych, którzyć zayźrzą.
8. Wszelki poradnik dáie radę ,
ále iest poradnik sarn sobie.
9. Od poradnika strzeż dusze two
iéy: piérwéy wiédz , co ma zá po
trzebę: boy sam o sobie myślić bę
dźie: '
10. Aby snadź nie wetknął kołu
w ziemię, y rzekłby tobie :
11. Dobrać iest drógá twoiá, á
stałby ná przećiwko patrząc, iakoć
się powodzić będźie.
12. Z człowiekiem nienabożnym
mów o świątobliwośći, á z niespra
wiedliwym o sprawiedliwośći, á z
niewiésta o téy, która iéy zayźrzy :
z boiaźliwym o woynie: z kupcem
o przewieźieniu , z kupuiącym o
przedániu , z mężem zadrośćiwym
o dźięk czynieniu :
13. Z niezbożnym o pobożnośći,
z niepoczćiwym o poczćiwośći , z
robotnikiem rólnym o wszelkiéy roboćie :
• 4. Z naiemnikiem dorocznym o
dokończeniu roku, z niewolnikiem
leniwym o wielkiéy roboćie : nie
słuchay tych we wszelkiéy radzie :
15. Ale z mężem świętym bądź
ustawicznym, któregokolwiek po
znasz, iż záchowywa boiaźń Bo
żą :
16. Którego duszá iest według
dusze twoiéy: á który się użali ćie
bie, gdy się potkniesz w ćiemnośći:
17. Serce, dobréy rády przystaw
do śiebie : bo nád nie niémász nic
drožszégo.
18. Duszá męża świętego, prawdźiwiey pod czás powić , niżli
śiedm stróżów śiedzących ná wy
sokim mieyscu ná straż.
19. A w tym wszytkim proś Na
wyžszégo, áby sprawował w prawdźió drógę twoię.
20. Przed wszelkim uczynkiem
słowo prawdźiwó niech przed tobą
idźie , á przed każdą sprawą rádá
stateczna.
21. Słowo złó odmieni serce: z
którego cztérzy częśći pochodzą,
dobré y złe, żywot y śmierć: á Pá-
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nem nád nimi ustawicznym iest
ięzyk.
22. Iest człowiek rostropny, któ
ry wiele innych uczy, á duszy swo
iéy iest niepożyteczny. Mąż uczony
wielu nauczył, á duszy swéy iest
wdźięczny.
23. Kto wykrętnie mówi, obrzy
dły iest: ná wszytkim mu schodź’ć
będźie.
24. Nie iest mu dána łaska od
Páná: iż żadney mądrośći w sobie
nie ma.
25. Iest mądry duszy swéy mą
dry, á owoc rostropnośći iego chwa
lebny.
26. Mąż mądry naucza lud swóy,
á owoce rostropnośći iego są wier
ne :
27. Mąż mądry będźie nápelnion
błogosławieństwy : á którzy go uy
źrzą , chwalić będą.
28. Żywot męża pod liczbą dni :
ále dni Izráelowé są niezliczone.
29. Mądry między ludem odźiedźiczy cześć: á imię iego ná wieki
żyć będźie.
30. Synu zá żywota twego doświadczay dusze twoiéy, á ieśli bę
dźie zła, nie daway iéy swéy woléy.
31. Bo nie wszytkié rzeczy są
każdemu pożyteczne, y nie kázdéy
duszy wszytko się podoba.
32. Nie bądź chciwy ná każdych
godźićch , á nie wydaway się ná
wszelką potrawę:
35. Bo z wiela pokarmów będźie
choroba, á chciwość przybliży się
aż do kolery.
34- Dla obżarstwa wiele ich po
marło: á kto mierny iest, przyczy
ni żywota.

ROZDZIAŁ XXXVIII.
O czczeniu Lekarza, idko sie ma
my modlić Bogu w niemocy, o spo
wiedzi , o pogrzebie umarłych ,. o
rzemiesłdch , bez których miasto
niemoze bydź zbudowano. * 1
1.
Czći lékárzá dla potrzeby :
ábowiém go ÍXawyžszy stworzył.
2. Bo od Bogá iest wszelĘió lékárstwo, á od Królá weźmie podárzenié.
3. Náuká lékárzowá podwyższy
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22. Nie zápominay, bo niémász
głowę iego, á przed obliczem wiel
nawrócenia: y temu nic nie pomo
kich pánów chwalon będźie.
4- N a wyższy stworzył lekarstwa żesz, á sam sobie zaszkodźisz.
23. Pamiętay ná osądzenie moie:
z źiemie , á człowiek mądry nie
bo także będźiey twoie: mniewczobędźie się nimi brzydził.
5. Izali od drzewrá nie osłodzona rá, á dźiś tobie.
iest gorzka woda ?
24- W odpoczynieniu umarłego
6. Aby moc ich była od ludźi day od poczynać pamiątce iego , á
poznana. Y dał ludźióm umieiętność ćiesz go przy wyszćiu duchá iego.
25. Mądrość nauczonego w czáNawyższy, áby był uczczon w dźiśie wolnym: á kto mniéy ma za
wách swoich.
7. Téini lecząc uśmierzy boleść, baw, mądrośći nabędźie.26. Co zá mądrością nápelnion
y aptekarz uczyni lekarstwa sło
dkie, y maści zdrowe uczyni, y nie będźie, który pług dzierży, y który
się chełpi w styku, ościeniem wo
będźie końca pracam iego,
8. Bo pokóy Boży po wiérzchu ły pogania, y obiera się przy robocie
ich, á rozmowa iego o Cielętach ?
źiemie.
27. Serce swoie uda ná wywra
g. Synu w chorobie twoiéy nie
opuszczay samego śiebie, ále proś canie brózd , á stáránié iego około
Tána, á on ćie uzdrowi.
karmienia krów.
28. Ták każdy rzemieślnik y cie
10. Odwróć się od grzechu á prostuy ręce : y od wszelkiego wystę śla, który noc iáko dźień trawi , y
który sygnety ryté rzeże , á ustáwipku oczyść serce twoie.
11. Day wdźięczność y pamiątkę czność iego czyni rozmaite malo
przedniéy mąki, á uczyń tłustą ofia wanie : serce swoie ná podobień
rę : á day mieysce lekarzowi :
stwo malowania wyda, yczuyno
12. Abowiém go Tan stworzył: śćią swą robotę wyprawi.
á niech nie odchodźi od ćiebie, boć
ag. Także kowal śiedzący przy
prace iego są potrzebne.
nákowádlni, y przypatruiący się ro13. Abowiém iest czás, kiedy w boćie želáznéy: Párá ognista upali
ręce ich wpádniesz.
ćiało iego, á biedźi sie z gorącem
14- A oni Páná prośić będą, áby od kamienia.
30. Głos młota odnawia ucho ie
sprawił ich ulżenie y zdrowie dla
urzędu ich.
go, á ná wizerunk naczynia oko
15. Kto zgrzeszy przed oczymá iego.
tego, który go stworzył, wpádnie
31. Serce swé uda ná odprawie
nie robót, á czuynośćią swą ozdobi
w ręce lekarskie.
16. Synu nád umarłym wyléway ku doskonałośći.
łzy : á poczni płakać, iakobyś co
32. Ták garncarz śiedząc nád ro
okrutnego ćierpiał, á podług rozsą botą swoią, obracaiąc koło nogami
dku przykriy ciało iego , á nie zá- swemi: który zawsze iest w pieniedbaway pogrzebu iego.
czołowauiu dla swéy roboty, á pod
17. A dla obmówiská płacz go liczbą iest -wszytka praca iego.
rzko nád nim przez ieden džiéií, á
33 Uprawi glinę rękami swémi,
ciesz się dla smętku.
á przed nogámi swémi zgniecie
18. A czyń pogrzeb według go- twardość iéy.
dnośći iego przez ieden dźióń, ábo
54 Serce swé uda, áby wykonał
dwá dla obmówiská.
poléwánié, á czuynośćią swą wyig. Bo od smętku prędko przy chędoży piec.
pada śmierć y pokrywa śiłę, á smu
35. Ci wszyscy nadźieię mieli w
tek serdeczny skurczą szyię.
ręku swych, á każdy w swym rze20. W odwróceniu trwa smętek , mieśle mądry iest.
á żywność niedostatecznego wedle
36. Bez tych wszystkich nie busercá iego.
duie się miásto :
21. Nie podaway sercá twego w
37. Y nie będą mieszkać áni się
smętek, ále ji odpądzay od śiebie: przeclicdźić: y do zgromadzenia nie
á pamiętay ná rzeczy ostateczne.
przeskoczą.
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y o imieniu iego pytać się będą od
38. Ná stolcu sędziego nie uśięda , y stanowienia sądowego nie narodu do narodu.
zrozuinieia: áni iáwnie okażą na
14 Mądrość iego narodowie wy
uki y rozsądku , y w przypowie sławiać będą , á kościół chwałę
iego opowiadać będźie.
ściach nie I eda naleźieni:
15. Ieśli wytrwa, zostawi sławTę
3y. Ale stworzenie świetckić po
twierdza : á żądanie ich około ro więcey niż tyśiąc: á ieśli odpoboty rzemieslá przychylając uinysł cznie, bedźie mu to pożyteczno.
16. leszcze się rozmyślę, abych
swóy, á pytáiac się o zakonie Na
opowiedźiał: ábowiein iáko szaleń
wyžszégo.
stwem iestem napełniony.
17. Głosem mówi : Słuchayćie
ROZDZIAŁ XXXIX.
O ćwiczeniu mqdrégo, y o chwa miee boskie owoce, á iáko róża wsále iego , co iest od początku potrzeb dzona nád strumieniem wód owoc
nego ludźiom ku żywności , u co czyńćie.
18. Wydayćie z śiebie wdźięczną
dobrym y złym stworzono iest od
wonność iako kadźidło.
początku.
19. Wypuszczayćie kwiatki iáko
1. O mądrośći wszech starodaw lilia , á dawayćie wonność, y wynych pytać się będźie mądry, y bę puszczayćie latorośli wdźięczne: á
śpiówayćie chwały, y błogosławćie
dźie się bawił prorokami.
2. Powieści mężów zawołanych Páná w sprawach iego.
20. Oddawayćie imieniowi iego
będźie zachowywał, á subtelność!
wielmożność , á wyznawayćie mu
przypowieśći wespół dośćignie.
3. Táiemnic przypowieśći badać głosem ust waszych y pieśniami
się będźie, á w skrytych podobień ustnémi, y ná árfách: á ták mówić
będźiećie w wyznawaniu:
stwach obierać się będźie.
21. Wszytkié spráwy Páiískié
4- W' pośrzodku wielkich panów
będźie służył, á przed oczymá sta bárzo dobré.
22. Ná słowo iego stanęła wodá
rosty okazałym będźie.
5. Do źiemie narodów cudzo iáko kupá: á ná mowę ust iego iá
ziemskich przeydźie: bo między lu ko naczynia wód:
23. Abowiém w roskazaniu iego
dźmi dobrego y złego skosztuie.
6. Obróci serce swré, áby wsta dźieie się upodobanie , á niémász
wał ráno do 1’áná, który go stwo umnieyszénia w wybawieniu iego.
24- Spráwy wszelkiego ćiała przed
rzył, á przed oczymá Nawyžszégo
nim, á nie iest nic zakrytego oezóm
modlić się będźie.
7. Ustá swé otworzy ná modli iego.
25. Od wieku áž do wieku przetwie , y zá grzechy swoie modlić
pátruie , á niémász nic dźiwnego
się będźie.
8. Bo ieśli Pan wielki będźie przed oblicznośćią iego.
26. Nie godźi się mówić: Cóż to
chćiał, napełni go duchem zrozu
iest, ábo ná co to iest? wszytkiégo
mienia:
9. A on iáko deszcze wyda z bowiem czásu swego szukać bęśiebie wymowy mądrośći iego : á d^27. Błogosławieństwo iego iáko
będźie Panu wyznawał w modli
rzéká wylało.
twie :
28. Iáko powódź napoiła ziemię,
10. A on wyprostuie radę, y umieietność lego: y będźie rozmyślał o ták gniew iego odźiedźiczy pogány,
którzy go nie szukali.
tajemnicach iego.
29. Iáko obróćił wody w suchość,
11. On iáwnie okaże umieiętność
náuki iego: á będźie się chlubił za y uschła źiemia: á drógi iego drógam ich prosté są: ták złośnikóm
konem testamentu Pańskiego.
12. Mnodzy będą chwalić mą obrażeniem w gniewie iego.
30. Dobre rzeczy dobrym sa stwo
drość iego, y áž ná wieki nie bę
dźie wymazana :
rzone od początkn: ták złośnikom
13. Si nie ustanie pámiatká iego, dobré y zlé.
"
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31. Trzodek rzeczy potrzebnych
żywotowi człowieczemu , wodá ,
ogień , y żelazo , sól , mléko, y
chléb pszeniczny, y rniód, y grono
winá, y oliwa, y szaty.
32. Te wszytkié rzeczy świętym
w dobré: ták niezbożnym , y grze
sznym we złe się obrócą.
33. Są duchowie, którzy ku pomśćie stworzeni są , y w zapálczywośći swoiéy zmocnili męczenia swo
ie:
34 Czásu dokonania moc wyléia: y zapalczywość tego, który ie
stworzył, uśmierzą.
35. Ogiéú, grad, głód, y śmierć,
wszystko to iest ná pomstę stwo
rzono :
36. Zęby bestiy, y niedźwiadkowie, y wężowie, y miecz czyniący
pęm§tę nád niezbožnymi, ná wy
tracenie.
37. Weselić sie będą w roskazán u iego, á ná źiemi ná potrze
bę pogotowiu będą: á czásu swe
go nie przestąpią słowa.
38. Dla tego , y od początku ie
stem utwierdzony , y naradziłem ,
y namyślił , y zostawiłem ná pi
śmie.
3g. Wszytkié sprawy Tańskie
dobré, á wszelkiéy potrzeby doda
czásu swego40. JNie godzi się mówić: To iest
gorsze niż ono: bo wszytko czásu
swego będźie pochwalono.
41. A teraz zupełnym sercem y
usty chwalćie y błogosławćie imię
Tańskie.

ROZDZIAŁ XL.
O obowiązaniu wielkim , y ćieszkim idrzmie, o nędzy ludzkiey, o
przemiennośći chwały y pychy y
grzesznych , o błogosławieństwie
sprawiedliwych, y o boiaźni fíozéy.
1. Wielka zabáwá iest stworzona
wszystkim ludźióm, á iárzmo ćię—
žkié ná syny Adámowé, odedniá
wyszćia z žywotá mátki ich, áž
do dnia pogrzebienia w matkę wszy
tkich.
2. Myśli ich y boiaźni serdeczne,
wynalazki oczekawania , á dźień
skończenia.
3. Od siedzącego ná stolicy chwa-

lebnéy, áž do poniżonego ná źiemi,
y w popiele.
4. Od tego, który używa hyacin
tu, y nosi koronę, aż do tego, któ
ry się okrywa surowym płótnem:
zapalczywość, zawiść, rozruch,
wątpliwość, y boiaźń śmierći, gniéw
trwały, y swar.
5. Y czásu odpoczynienia ná ło
żu nocny sen: odmieniała wiado
mość iego.
•
6. Málo co iákohy nic w odpoczynieniu , á potym we śnie, iako
w dźień straży.
7. Zátrwožon iest w widzeniu
sercá swégo, iáko który wybiegał
się w dźień bitwy. Czasu wyba
wienia swégo powstał, y dźiwuiąc
się, że strachu żadnego niémász.
8. Ze wszelkim ćiałein od czło
wieka áž do bydlęćia: á nád grze
sznikami śiedin kroć.
9. !\ád to śmierć, kréw, zwádá, y
miecz, gwałty, głód, skruszenie, y
plagi:
10. Wszystko to ná nie«práwiedl iwé stworzono , y dla nich stał
się potop.
11. Wszystko, co iest z źiemie,
w ziemię się obroći : á wszytkié
wody do morza się wrócą.
12. Wszelkie podárowánié, y nie
sprawiedliwość będźie wygładzona,
á wiárá ná wieki trwać będźie :
13. Maiętnośći niesprawiedliwych
iáko rzéká wyschną, á iako wielki
grom we dżdżu zagrzmią.
14. Gdy ręce swé otwiera wese
lić się będźie: takżeć przestępnicy
do szczętu
uschna.<
c
15. Wnukowie niezbożnych nie
rozmnożą gałęzi , y korzenić nie
czyste ná wierzchu skały trzeszczą.
16. Nád każdą wodę źieloność, y
nád brzegiem rzeki przed wszelką
trawą wyrwana będźie.
17. Láská iáko ray w błogosła
wieństwach , á miłośierdźie trwa
ná wieki
18. Żywot robotnika przestawaiącégo ná swym , osłodnieie, á w
nim skarb naydźiesz.
ig. Synowie y budowanie miástá
potwierdźi sławę : á nád to nie
wiasta niepokalana będźie przeło
żona.
20. Wino y muzyka rozweselaią
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serce : á nád oboie miłość mądro
ści.
21. Piszczałki y árfá wdzięczną
melodią czynią: á nád oboie ięzyk
•wdzięczny'.
22. Przyiemnośći y pięknośći bę
dźie żądało oko twoie: á nád to zie
lonego siewu.
23. Przyiaćićl y towarzysz czásu •
swégo się zchodzący: á nád obudwu niewiasta z mężem.
24- Brácia ná poratowanie czásu
utrapienia: á nád nie miłośierdźić
wybawi.
25. Złoto, y srebro iest stanowie
nie nóg: á nád oboie podoba się
rádá.
26. Bogáctwá, y śiły wywyższaią
serce: a nád nie boiaźń Pańska.
27. W boiaźni Pańskiey niémász
niedostatku, y niepotrzebá w niéy
szukać wspomożenia.
28. Boiaźń Pańska iáko ray bło
gosławieństwa , y nád wszytkę
chwałę ozdobiono ią.
29 Synu , czásu żywota twégo
nie żebrzy : bo lepiéy iest umrzeć,
niżli żebrać.
30. Człowiek, który ná cudzy stół
pátrza , nie iest żywot iego w ob
myślaniu żywności, bo karmi du
szę swoię pokarmy cudzémi.
31. Ale maż uczony, y ćwiczony
strzedz się będźie.
32. W uśćiech nieopatrznego
osłodnieie żebranina : ále w brzu
chu iego ogień gorać będźie.

ROZDZIAŁ XLI.
O pamiętaniu nd śmierć, y nd sąd,
o zatraceniu grzesznych, o pracowa
niu, o dobrym imieniu, o mądrości
obidwieniu, o widrowdniu się niewia
sty,

1. O śmierć! iakóż iest gorzka
pamięć o tobie człowiekowi pokóy
máiacému w dobrach swoich :
2. Człowiekowi spokoynému ,
którego drógi we wszytkim szczę
śliwe są, y który ieszcze może
ieść.
3. O śmierć ! dobry iest sąd twóy
człowiekowi niedostatecznemu , y
któremu ná śiłach schodźi.
4- W lećićch zeszłemu , y który
o wszytko się frásuie, y niemaiące-

mu nadźieie , który ćierpliwość
traći.
5. Nie lękay się sądu śmierći. Pa
miętay, co przed tobą było, y co po
tobie będźie: ten sąd od Páná wszel
kiemu ćiału.
6. A cóżći przybędzie nád to, co
się podobało Nawyższemu ? choć
dźieśięć , choćia sto, choćia tyśiąc
lat.
7. Bo w piekle niémász skargi ná
żywot.
8. Synami obrzydliwości stawaią
się synowie grzeszników, y którzy
mieszkała podle domów niepobożnikow.
«
g Dźiedźictwo synów ludzi grze
sznych zginie, á z naśieniein ich
ustawiczność pohańbienia.
10. Ná niepoboznégo oycá skarżą
się synowie : bo dla niego są w po
hańbieniu.
11 Biádá wam ludźie niezbożni,
którzyśćie opuśćili zakon Páná Nawyższego.
12. Bo ieśli się narodźićie, w
przeklęctwie się narodźićie: á ieśli
umrzećie, w przeklęctwie będźie
dźiał wasz.
13. Wszytko co iest z źiemie , w
źiemię się obróći : ták złośnicy z
przek’ectwá ná zginienié.
4. Zal człowieczy nad ćiałem
ich, á imię niezbożnych będźie
zgładzone.
15. Stáray się o dobrą sławę: bo
tá dłużćy trwać będźie tobie, niż ty
śiąc skarbów drogich y wielkich.
16. Dobrego żywota poczet dni :
á dobra sława trwać będźie ná wieki.
17. Zachowayćie synowie karność
w pokoiu. Mądrość bowiém zakryta
á skarb niewidźiany, cóż zá poży
tek oboygá ?
18. Lepszy iest człowiek , który
tai głupstwo swoie, niżli człowiek,
który kryie mądrość swoię.
ig. A przetóż wstydayćie się w
tym, co pochodźi z ust moich.
20. Bo nie jest rzecz dobra we
wszytkim się sromać : y nie wszy
tkim się wszytko podoba, co się
wiernie dźieie.
21. Sromayćie się nieczystoty
dla oycá y mátki: á kłamstwa przed
przełożonym, y mężnym :
22. Występku przed kśiążęćiem, y
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sędźiem : przespráwia przed zgro
madzeniem y pospólstwem :
23. Niesprawiedliwości przed to
warzyszem y przyiaćielem :
24 Złodźieystwa dla mieyscá, ná
którym mieszkasz, dla prawdy Bożey y testamentu : wspierania się
łokćiem ná chlebie: y zelżywośći
wydawanie y odbieranie.
25 Milczenia przed pozdrawiaiącymi : pátrzania ná niewiastę nie
rządna, y odwrócenia twarzy od
powinnégo.
26. Nie odwrácay twarzy cd bli
źniego twégo , y od odéymowánia
części , á nie wracania.
27. Nie pátrz ná cudzą żonę , y
nie gábáy służebnice iego , áni stóy
u łoża iéy.
28. Przed przyiaćioły słów urą
gania : á gdy dasz , nie wymiátay
ná oczy.

ROZDZIAŁ XLII.
O nieobidwieiu tdiemnić , o nieprziymowaniu person, o niektórych
osobliwych złośćiach, o strzeżeniu
córki iurney, y o wiurowdniu się nie
wiast.

1. Nie powtarzay mówy, którąś
słyszał , w objawieniu mowy táiemnéy: á prawdziwie będźiesz bez
zawstydzenia , y znaydźiesz łaskę
przed oczymá wszech ludźi.
2. Tego wszytkiégo niewstyday
się , áni miéy względu ná osobę ,
abyś miał zgrzeszyć: z zakonu Na
wyžszégo, y testamentu, y sądu , że
byś miał usprawiedliwić niezbožnégo.
3. Nis wstyday się słowa towa
rzyszów, y podróżnych ludźi, dźiału
dźiedźictwa między powinowatymi:
4. Pomiérzánia wagi, y gwichtów,
náb' ćia wiela y trochy :
5 Popsowánia przedawánia y
ku| w, częstego karania synów :
y ca Inikowi złemu bok skrwa
wić.
6. Ná złą niewiastę dobra iest pie
częć :
7. Gdźie iest wiele rąk, zámyky,
y cokolwiek wjdasz, policz, y zważ,
á co wydasz, y weźmiesz, wszytko
nápisz.
8. Karania człeka niemądrego y

głupiego y starców, których młodźi
sadzą : y bedźiesz we wszytkim
wyćwiczony, y przyiemny przed
oczymá wszytkich żywiących.
9. Córká iest táiemna czuyność
oycowska: á stáránié o niéy spać
mu niedopuszcza : by snadź lat w
młodośći swéy nie przeszła : á z
mężem mieszkaiąc obrzydłą się nie
stálá :
10 By kiedy w panieństwie swym
zmazána nie bylá , á w domu oycowskim brzemienną nie została:
by snadź z mężem mieszkáiac nie
wystąpiła, ábo więc niepłodną nie
została.
li. Nád córką niesromieźliw no-'
stanów pilną straż : áby kieúv nie
uczyniła: żebyś przyszedł w pośmie
wisko nieprzyiaćiołóm : dla obmówiská w mieśćie, y zarzucania po
spólstwa, y áby ćię nie zawstydzi
ła w gromadźie ludu.
12 Nie zápátrzay się napięki •■ -'ć
żadnego człowieka , á nie zááiaday
między niewiastami.
13. Bo z szat mól pochodźi , á z
niewiasty złość mężowa.
14. Lepsza bowiém iest złość me
zka , niż niewiasta dobrze czynią
ca , y niewiasta zawstydzaiąea ná
zelżywośći.
15. Będę tedy przypominał spra
wy Pańskie, á com widźiał, opo
wiem. Przez mowy Pańskie dzići«
iego.
16. Słońce oświócaiące ná wszy
tko pátrzy: á chwały Pánskiéy peł
ne iest dźieło iego.
17. lzali Pan nie kazał świętym
swoim opowiadać wszytkié < idá
iego, któré wszechmocny Pán ugruntował, áby były umocnione w
chwale iego ?
18. Głębokości, y sercá człowie
czego doszedł, y chytré rády ich
wyrozumiał.
ig. Abowiém Pan umie wszy
tkę umieiętność , y weyźrzał ná
znak wieku , oznaymuiąc rze y,
któ-é przeszły, y któré przyśdź má
ji , szlaki táiemnic odkrywáiac.
20. Nie iest mu táyna żadna n.vsl,
y żadna powieść nie iest przed nim
skryta.
21. Wielmożne sprawy m.’
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swéy przyozdobił ten, który iest
przed wieki, y áž ná wieki.
22. Ani mu się nic nie przyczy
niło , áni mu ubywa , áni potrzebuie rády żadnego.
23. Iáko są po Vydané wszytkié
spráwy iego , v «ako iskierką są te,
któré sie •c*"’líziec godzi ! ,
.. , vVszytkié té rzeczy żywią, y
-««..ią ná wieki, y wszytkié są mu
osinszné w káždéy potrzebie.
20. Wszytko dwoiste, iedno prze:iw iednému , á nie uczynił nic
riedostátecznégo.
26. Káždéy rzeczy dobroć utwiérJ ł A któż się nasyći przypáUaiąc się chwale iego?

ROZDZIAŁ XL1II.
Wysławia dziwne sprdwy Boskiey
chwały,. stivorzyčield y w chwale ie■'o, powiada, ze wysławienie ichprzehodúi wszelki ięzyk y ustd.
1. Utwierdzenié wysokośći, pię
kność iego iest, á śliczność niebá
w widzeniu chwały.
2. Słońce gdy ie widać, opowiada
gdy wschodzi , dziwne naczynie
dzieło Nawyžszégo.
5. W południe pali źiemie, á
przed gorącośćią iego kto się ostoi ?
4- Pieca strzegący w dziełach rospalonych : we tróy nasob słońce
/ozpala góry, wupuszczaiąc pro
mienie ogniste, á błyszcząc proinieńmi swémi zaślepia oczy.
5. .Wielki Pan, który ie stwozył, y há słowa iego pospieszył się
y drodze.
6. Y księżyc we wszytkim czásu
Awego, okazanie czásow , y znák
wieków.
7. Od káiežyrá znák dniá świę''go
'vviállo którego ubywa od
pełnie* .
*e'iąc wedle imienia iego
, v roslący dźiwnie do pełnióy.
9. Naczynie woyská ná wysoko
śći , ná utwierdzeniu niebieskim
świeci się ozdobnie.
10 Piękność niebá , iasność gwi
azd , świat oáwiécáiacy Pan ná wy
sokośći.
11. Ná słowa świętego stoią we
dle rozsądku, á nie ustaną ná atra
py swoiey.
' •
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12. Pátrz ná tęczę , á błogosław
tego , który ią stworzył: bárzo iest
piękna w iasnośći swoiéy
13. Obtoczyła niebo okrążeniem
światłośći swoiéy: ręce Nawyższego wyciągnęły ią.
14- Roskazániém swym śnieg
przyspieszył, á pokwápia się wy
puszczać błyskania sądu swego.
15. Przetóż skarby są otworzoné,
y wylećiały obłoki iáko ptacy.
16. Wielmożnośćią swą założył
obłoki , y połamały się kamienie
gradowe.
17. Ná iego weyźrzenie zatrzasną
się góry, á wiátr południowy wiać
będźie ná wolą iego.
18. Głos gromu iego uderzy w
źiemię: nawałność północna, yzgrómadzenié wiatru :
19. A iáko ptástwo zlatáiace ku
uśiędźieniu , spuszcza śnieg : á iá
ko szarańcza spadáiaca spádnienié
iego :
20. Pięknośći białośći iego oko
się dźiwować będźie. A serce zdu
miewać się przed deszczem iego.
21. Mróz wysypie ná źiemię iáko
sól : y gdy zmarznie, będźie iáko
wierzchołki ostu.
22. Zimny wiátr z północy wiał,
y ściął się lód z wody, nád wszy
tkim zgromadzeniem wód odpoczynie , y iáko páncérz wewlecze się
ná wody :
23. Y požrze góry, y powárzy pu
szcze , y źiełoność iáko ogniem po
suszy.
24. Lekarstwo ná wszytko, w
pokwápieniu obłoku : y rosa nad
chodząca od ćiepła nadchodzącego
uniży go.
25. Ná słowo iego ućiehł wiátr ,
á pomyśleniem swym uciszył głę
bokość, y ugruntował Pan ná niéy
wyspy.
26. Którzy ieżdżą pomorzu,
h
powiadaią o niebespieczeńs
h
iego: á słysząc uszami n
ii
będźiem się dźiwować.
27. Tám znamienite spr<
y
dźiwnó: rozmaite rodzáie Zwierząt,
y wszelkiego bydła, y stworzenie
wielorybów.
28. Przezeń utwierdzony iest ko
niec biegu , y mową iego wszytkié
rzeczy są złożone.
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29. Wiele będźiem mówić, á usta
niemy w słowiech: á summa mów:
on iest we wszytkim.
30. Wysławiaiąc dokądże prze
możemy? Bo on wszechmogący nád wszytki mi sprawami swémi.
31. Straszliwy Pan, y bárzo wiel
ki , y dziwna moc iego.
32. Wysławiayćie Páná im nawięcey możecie : bo ieszcze prze
wyższy , y dźiwna wielmozność
iego.
33. Błogosławiąc Páná , wywyż
szajcie go ile będźiećie mogli : bo
większy iest nade wszelką chwałę.
34. Wywyższąiąc go napełniayćie się mocą , nie ustawayćie: bo
nie ogarniećie.
35. Któż go uyźrzy y wypowie ?
á kto go wychwali iáko iest od po
czątku ?
36. Wiele rzeczy skrytych, więk
szych niżli té: bośmy mało widzie
li spraw iego.
37. A Pan stworzył wszytko, á
poboż 'te żyheym dał mądrość.

ROZDZIAŁ XLIV.
Chwili pospolicie meze chwalebne,
o chwale Enochd, Noego, albrahdind, Iz,ddka , y Idkohd.

1. Wysławiaymy męże chwalebné, y oyce nasze w rodzáiu swo
im
2. Wielką chwałę uczynił Pan
wielmożnośćią swą od wieku.
3 Pánuiacé we władzach swych
ludźie wielkiéy mocy, y mądrośćią
swą obdarzeni, pokazuiący w pi
smach prorockich zacność proro
cką.
A. y roskazuiący ludowi czásu
swégo, y mocą rostropnośći ludziom
naświęlf zé słowa.
ż
Umieiętnośćią swą wynáydoj
śpiewania muzyckié, y wiéisiuá wykładali.
udzie bogaci w mocy, stáráiao poczciwość doma spokoy-zkaiacy.
, . ''szyscy w rodzáiách naro
du
» sławę- otrzymali , á zá
dni s\,
h byli w pochwaleniu :
8 h czy się z nich narodzili,
zostawiii imię , áby opowiadano
chwały ich.

9. A są, których niémász pa
miątki: zginęli iáko ći, których nie
było: y narodzili się iákohy s.ę mn
rodzili: y synowie ich z nim
10 Al»» ©ni Są ludźie mdc .
dźia, któryoy. oobożnośći nie usG
ty11. Z nasieniem len
)jt
brá.
12. Dźiedźictwo święte w,
,
wie ich , á w testamencie .r.
nasienie ich.
13. Y synowie ich d
trwaią aż ná wieki: naśienir ;
sława ich nie będźie opuszc
14- Ciała ich są w pok .0
grze bi o né : á sława ich ży
pokolenie y pokolenie.
15. Mądrość ich niech pcw u •
narodowie , á chwałę ich
opowiada kośćiół
16. Henoch podobał się JJ
x
przenieśion iest do ráiu ,
>
pokute narodom.
17. Noe naleźion iest dosk
>
sprawiedliwym, á czásu te > •
wánia stał się poiednaniein
18. A przetóż zostaw :oo 1? ■ -ta
tek źiemi , kędy przyszedł po:. 1
19. Przymierze wieczne stało z nim , żeby nie mogło byd;; zgła
dzoné potopem wszelkié ćińb .
20 Abrahám wielki oćiec m; 04
twTá narodów, y nie iest ino n
źion podobien w sławie: któly >.
chował zakon Nawyższego
z nim w przymierzu.
21. Ná ćiele iego przymie zć .m;*.
nowił: naleźion był wigrnxr;
pokuszeniu.
22. Przetóż pod przysięga
chwałę w narodzie iego,
-mai
się rozmnożyć iáko kopá źi. .me.
23. A iž iák , g.; ;a ídv li. lał w . wy/rzyć naśieuie
\nć 11,1
dźiedźictwo od mc
z*
od rzeki aż d«» > a ,
>
24- Tákze y z. I ikie
z ■ .i'12
dla Abrahama oy< .ego.
25 Błogosławteo o wo w zy’kich
narodów dał mu •’ a, y przymie
rz** notwiórdźił na głowie lakobowćy ;
-Cti
oznał go w błogosław * ih "woich , y dał mu dźied-.ir, y rozdzielił iego część nu Iwo •
lenaśćie pokolenia.
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27. Y zachował mu ludźie miło
sierne, którzy naleźli łaskę w oczach
wszelkiégo ćiała.
ROZDZIAŁ

XLV.

O chivale Moyzészd, -dar071a , y
Fineeszd, y o zborze Chore zatra
conym..
,,
1. Miły Bogu y ludźióm Moyzész , którego pamiątka iest w
błogosławieństwie.
r>I
2. Podobnym go uczynił i^ie
tym w cliw‘aM,/,y uczynił g
kim przez strach nieprzyia.
ná iego słowa dźiwy uśrnići v‘
3. Uczynił go zacnym przt.d oczy
ma królów , y dał mu roskaz.auie
przed ludem swoim, y ukazał mu
chwałę swoie.
4. Uczynił go świętym w wierze*
y w cichości iego , y wybrał go ze
wszelkiégo ćiała.
5. Abowiém słuchał go y głosił
iego, y wwiódł go w obłok.
6. Y podał mu oblicznie przyka
zania , y zakon żywota , y umieię
tnośći, áby nauczył lákobá przymie
rza iego , á Izraela práwá iego.
7. Wywyższył Aarona brátá iego,
y ieinii podobnego z pokolenia Lewi.
8. Uczynił z nim przymierze
wieczne , y poruczył mu urząd ka
płański między ludem , y ubłogosławił go w chwale.
g. Y opasał go pásem chwały, y
przyohlozł go szatą cbwały, y uko«'uii'»w.» g‘o w naczyniach mocy.
»•> -o. Szatę długa y ubranie, y na
ramiennik nań włożył, y obtoczył
go w koł dzwonkami złotemi gęstémi i
11. Aby dawały dźwięk w cho
dzeniu iego, áby brząkanié ich slý
chané było w kośćiele ná pamiątkę
synóm narodu iego.
12. Świętą szatę złotem, y hya
cintem, y szarłatem robotę hafto
wą: męża mądrego, sądem y pra*
wda ozdobionego :
15. Kręconego kármázynu robotę
rzem 'Gnicza kamieńmi drogimi,
rzezanymi w oprawie złotey, y ro
botą sznic rska rytómi , ná pamią
tkę wedłn*; liczby pokolenia Izrael
skiego.
14 - Korona złota
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Wyryta , znamieniem świątośći y
chwałą poczćiwośći , dzieło śiły y
pożądania oczu ochedożne.
15. Ták piękne przed nim nie
były tákié rzeczy aż do początku.
16. Żaden obcy nie obłóczył się
w nie : ále tylko sami synowie ie
go , y wnukowie iego , przez wszy
tek czás.
17. Ofiáry iego były p.iloné ogniem
ná każdy dźień.
18. Napełnił Moyzész ręce iego,
y pomazał g >óleyki"ia świętym.
10 Stało m.u się ná pYzvmíérze
vdechne, y nasieniu iego iáko dni
v iec.mé, áby sprawowali
o1 kc
plan ki , y mieli urząd chwalenia ,
y błogosławili ludowi w imię iego.
20. Tego obrał ze wszech żyiących , áby ofiarował ofiary Bogu ,
kadzenie , y dobrą wonność ná pa
miątkę ku ubłaganiu zá lud swóy.
21* Y dał mu moc w przykaza
niu swoim w stanowieniu sadów,
áby nauczał świadectw lákobá , y
dawał światłość w zakonie iego
Izraelowi.
22. Iż przećiwko niemu powstali
obcy, á przez zazdrość ogarnęli go
ludźie ná puszczy, którzy stali przy
Dálhán y Abiron : y zbuntowanie
Korégo z gniewem.
23. Uyźrzal Pan Bóg, á nie po
dobało mu się: y w popędliwośći
gniewu są potraceni.
24- Uczynił im dźiwy, y
i
ie płominiem ognistym.
25. A Aaronowi przydał chwa
ły : y dał mu dźiedźictwo, piérwiastki zboża z źiemie oddźiełił mu
26. Przygotował im naprzód cl.
bá ná nasycenie: bo y ofnr ?
skich pożywać łrędą , któ
y nasieniu iego.
27. Ale ná źiemi ludźi u
dźiedźiczył , y dźi
>«■
rodźie: abowiém
iego, y dziedzictw'
28 PhineeS syn
trzeći w chw ale, 1
w boiaźni Pańskie'
wił W sroihoćie ludt>:
ochoty dusze swoie'-:
Bogu zá Izraelem
2g Przetóż stáno'.’
mićrze pokoiu , aby był przełożo
nym nád świętymi, y nád ludem ie48
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ná czapce iego
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go, áby przy nim, y nasieniu iego nim siła , áby wstąpił ná wysokie
została godność kapłańska ná wieki. mieysce źiemie , á potomstwo iego
otrzymało dźiedźictwo :
3o. Y przymierze z Dawidem
12. Aby widźieli wszyscy syno
królem synem iesse z pokolenia
ludá , dźiedźictwo iemu,y potom wie Izráelscy, iż dobrze bydź po
słusznym Bogu świętemu.
stwu iego :
13. Y sędźiowie, każdy swym
01. Aby dawał mądrość w serce
nászé , á żeby lud iego był spra imieniem , których serce nie było
wiedliwie sądzon , áby dobrá ich skażone : którzy się nie odwrócili
nie były wygładzone, á chwałę icli od Páná.
14. Aby pamiątka ich była w
ná lud ich wieczną uczynił.
błogosławieństwie, á kośći ich kwiięiv z mieyscá swégo ,
ROZDZIAŁ. XLVI.
A imię ich , uby trwało ná
O chwale lozue, Chaleboweyy y
, zostáiac ná syniéch ich
Sdmuelowey.
. ořycli mężów chwała.
jo
Umiłowany od Páná Bogá
1. Mężny ná woynie lezus -a•vej..' Samuel prorok Pański, od
we , który nastąpił po Moyzészu ,
ná proroctwo, który był wielki we nowił państwo, á nád ludem iego
kśiążęta pomazował.
dług imienia swego.
17. W zakonie Pańskim sądził
2. INawiększy ku wybawieniu wy
branych bożych , woiuiąc nieprzy zgromadzenie : y weyźrzał Bóg ná
iaćioły powstáiacé , áby ośięgnął lákobá , y z wiernośći swoiéy był
doświadczony prorokiem.
dźiedźictwo Izráelá.
18. Y doznán iest w słowiech
5. lákiéy dostał chwały podno
sząc ręce swoie , y rzucaiąc prze swoich wiernym , iż widźiał Bogá
światłości.
ćiw miástam miecze?
19. Y wzywał Páná wszechmo
4- Któż przed nim tak się sprzećiwił ? bo nieprzyiaćioły sam Pan cnego, gdy go zewsząd ućiskali nie
przyiaćiele iego, przez ofiarę baran
podał.
5. Izali ná rozgniewanie iego nie ka niepokalanego.
20. Y zagrzmiał z niebá Pan , y
zahamowane iest słońce , á dźień
dał głos swóy słyszeć z wielkim
ieden stał się iáko dwá ?
♦ Wzyw ał Nawyższógo , gdy go gromem:
21. Y poraźił kśiążęta Tyriyczy" ■/ad nieprzyiaćiele uéiskáli : á
'
y święty Bóg wysłuchał go ków, y wszytkié hetmány Philip ez k n enie gradowe mocy bá styinów.
22. A przed czasem skończenia
rzo gwałtów néy.
7.
U ná ind nieprzyiaćiel- żywota swego, y wieku, oświadczał
á na zslgpov iniu pobił prze się przed Bogiem , y pomazańcem ,
iż pieniędzy, y áž do obuwia od ża
cinki ,
>. V
naiwkm ię poznali moc dnego ćiała nie wźiął ; y niewino: i
o 'sst walczyć prze- wał go człowiek.
23. A potym zasnął, y oznaymił
;ś tyłu mocarza:
- dni n
szowych iniło- królowi, y ukazał mu koniec żywo
”
... y Káleb syn Ie- ta iego, y podniósł głos swóy z źie
przećiw nieprzyia- mie prorokuiąc , że złości ludzkie
. czáiac grzeszyć miały bydź wygładzone.
liąc szemranie
ROZDZIAŁ XLVII.
O chwale Ndthanowey, Dawidosześći kroć stá
ty
ybáwieni są od wey, y Sdlomonowey. O zabiciu Gon
ji. .i áby byli wpro- liaszd, o nieopdtrznośći Robodmowu..z
.K.i/ wá, do źiemie, ivey, y bałwochwalstwie lerobodmowym.
która <-płv
'uiek em y miodem.
1. Potym powstał Nátlián prorok
11. \ •. :>i Í a< śi mému Kálebow» moc, y .z do sUrośći trwała w zá dni Dawidowych.
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2. A iáko tłustość odłączona od
mięsa , tak Dawid od synów Izra
elskich
3. Ze lwami grał iáko z baranki ,
á niedźwiedźmi takže czynił iáko
z iagnięty owiec w młodośći swéy.
4- Izali nie zabił obrzymá, y
odiął pohańbienie od ludu ?
5. Gdy rękę swą podniósł, ka
mieniem z proce strąćił chlubę Go
liatów ę :
6 Bo wzywał Páná wszechmo
cnego, y dał prawicy iego, áby zgládźił człowieka mocnego ná wovnie , y podwyższył róg ludu sw<.i,o.
7. Ták wxdźieśiąćiu tysięcy wy
sławiał go, y wychwalał go w bło
gosławieństwach Pańskich, ofiáruiąc mu koronę chwały :
8. Bo skruszył nieprzyiaćioły ze
wsząd , y wykorzenił Philistimy
przećiwniki áž po dźiśieyszy dźień,
zstarł róg ich áž ná -wieki.
g. W káždéy sprawie dawał wy
znawanie świętómu y Nawyższemu
słowy chwały.
10 Ze wszytkiégo sercá swego
chwalił Páná , y miłował Bogá ,
który go stworzył: y dał mu moc
przećiw nieprzyjaciołom.
11. Y postanowił śpiewaki przed
ołtarzem, y ná głosy ich uczynił
wdzięczną muzykę.
12. Y dał ozdobę świętam, y ozdo
bił czásy áž do skończenia žywotá
swego , áby chwalili święte imię
Pańskie , y wysławiali ráno świętobliwość Bożą.
13. Tan oczyśćił grzechy iego , y
wywyższył ná Avieki róg iego: y dał
mu przymierze królestwa , y stoli
cę chwały w Izraelu.
14- Po nim nastał syn mądry, y
dla niego obalił wszytkę moc nieprzyiaćielską.
15. Salomon panował we dni po
koiu , któremu Bóg poddał wszy
tkié nieprzyiaćioły, áby zbudował
dom w imię iego, á iž by mu nágotował świątnice ná wieki. Iákóżeś się stał uczonym w młodośći
twoiéy :
16. Y napełnioneś mądrośći iáko
rzeká, y ziemię odkryła duszá twoiá.
17. Y napełniłeś podobieństwami
gadki: do wysep daleko się rozsła-
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wiło imię twoie, y umiłowany ie
steś w pokoiu twoim.
18 Dla pieśni, y przypowieśći, y
podobieństw , y wykładów, dziwo
wały się źiemie.
ig. A dla imienia Páná Bogá,
którego przezwisko iest Bóg Izrael.
20. Nazbierałeś złota iako mo
siądzu , á nagroinadźiłeś srébrá iá
ko ołowu.
21. Y skłoniłeś biodrá twoie do
niewiast, y miałeś swą wolą w cie
le twoim.
22. Uczyniłeś zmazę sławie swoiey, y splugawiłeś nasienie twoie ,
przywodząc gniéw na dźieći twoie ,
y wzbudzając głupstwo twoie :
23. Abyś uczynił królestwo roz
dwojone , y żeby z Ephráim roskázowało panowanie ćiężkió.
24. A Bóg nie zaniecha miło
sierdzia swego , y nie zepsuie áni
zgładzi spraw swoich, áni wygubi z
korzenia wnuków wybranego swe
go : y nie skazi naśienia tego, któ
ry miłuie Páná.
25. Ale dał Jákobowi ostatki , á
Dawidowi z tegoż pokolenia.
26. Y miał koniec Salomon z oy
cy swemi ,
27. Y zostawił po sobie głupstwo
ludu z naśienia swego.
28. Y małego baczenia Boboamá, który swą radą lud odm '; ;ł
2g. Y Jeroboámá syná •
wégo , który w grzéch ví ?>iawił
Izraela, á podał Ephráimowi drogę
do grzechu : y bárzo wiele grze
chów ich wylało.
30. Bárzo ich oddaliły od ‘ b. ż;e
mie.
31. Y wynáydow ws(<y -.ié zło
śći, áž ná nie prz; -zła ;■<
wyzwoliła ie od W3zylk- 1
chów.

ROZDZIAŁ Xf
O chwale Eliasza , JL
Ezechiasza, y Izaiaszc

'
.

1. Y powstał Eliasz
áko
ogień, á słowo iego iak
dnia
gorzało.
2. Który przywiódł .K <;• głód,
y drażniących go zazdrością swą
mało zostało : bo nie mogli zno
sić przykazania Tańskiego.
48*
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3. Słowem Pańskim zatrzymał
niebo , y trzy kroć z niebá zrzućił
ogień.
4- Ták wielkiéy chwały Eliasz
dostąpił z cudów swoich. A któż
się może ták pochwalić równie to
bie ?
5. Któryś wzbudził umarłego z
řieklá z dźiału śmierći słowem
ańskim.
6. Któryś zrzućił króle ná zginienié, y łatwieś moc ich przełomił, y chelplirvé złoża ich.
7. Który słyszysz ná Synái sąd,
á ná Horebiě sądy pomsty.
8. Który pomazuiesz króle ná
karanie , y proroki czynisz nastę
pujące po tobie
g. Który iesteś wźięt w wichrze
ogniá, ná wozie koni ognistych.
10. Któryś iestopisan w sądźiech
czasów, że masz ubłagać gniew
Pański : ziednać sercá oycowskiégo
z synem, y naprawić pokolenie Já
kob.
11. Błogosławieni są, którzy ćię
widzieli, á przyiaćielstwem twoim
są ozdobieni.
12. Bo my żywotem żywiómy tyl
ko: ále po śmierći nie będźie takie
imię nászé.
13. A ták Eliasz wichrem był
okryty, á duchem iego Elizeusz był
T'?'nion. Zá dni swoich nie bał
je.
ązeć i, á żaden go mocą nie
zwyciężył.
14 Aui go zwyćiężyło słowo
żadne , á ćiało iego umarłe proro
kowało.
15. Zá żywota swego czynił dźiv*v y przy śmierci cudá czynił.
Vi lym wszytkim lud nie po
val, áni odstąpili od grzechów’
ch : áž są wyrzuceni z źiemieb
s
óy, 7 rozprószeni są po wszyźiemi:
została mála trocha ludut
w domu Dawidowym.
r ł.
18 Niektórzy z nich czynili co1
się Bogu'podobało: ále drudzy wie
le się gt śchów dopuśćili.
ig.
'hiasz obronne uczynił
miásto swé, y przywiódł wodę w
pośrzód niego, y wykuwał żelazem
skałę, y zbudował studnié dla wo
dy.
20. Zá iego dni przyćiągnął Sen-

nácherib y posłał llápsáká, y po
dniósł rękę swą przećiwko nim , y
przećiwko synowi wyniósł rękę
swoie, y pysznym się stał dla mo
cy swoiéy.
21. Tedy wzruszone są sercá y
ręce ich: y boleścią były ogarnie
ni, iáko niewiasty prácuiacé przy
rodzeniu.
22. Y wzywali Páná miłosierne
go, y wyćiągnąwszy ręce swé, po
dnosili ku niebu: á święty Pán Bóg
prędko głosu ich wysłuchał.
23. Nie pamiętał ná grzechy ich,
y nie podał ich nieprzyiaćiołóm
ich: ále ie oczyścił w ręku Izaja
sza świętego proroka.
24- Poraźił woyská Assyriyskié :
y starł ie Anyół Pański.
25. Bo Ezechiasz czynił, co się
Bogu podobało, á statecznie cho
dził drogą Dawidá oycá swego, któ
rą mu roskazał Izáiasz prorok wie
lki , y wierny przed oczymá Božémi.
26. Zá iego dni słońce ná zad sie
wróćiło, y przyczynił zywotá kró
lowi.
27. Wielkim duchem przeyźrzał
poślednieysze rzeczy, y plączące w
Syonie poćieszył.
28. Pokazał aż ná wieki przy
szłe rzeczy, y skryte piérwéy, niż
się stały.
ROZDZIAŁ
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O chwale Jozyaszd, o królach,
którzy byli próżni grzechu, d któ
rzy nie, o prześladowaniu Jeremia
sza', o chwale Ezechiela y dwunaśćie Prorokow , o chwale Zorobabela,
a Nehemiaszd,
>
’ Enochd,t Jozenhd,
r f
Y
oema.
J
1.
Iozyaszowá pámiatká iáko
przyprawa wonności uczyniona od
aptekarza.
2. W uśćióch każdych iáko miód
osłodnieie pámiatká iego , y iáko
muzyká ná bieśiedźie wina.
3. Ten iest od Bogá zrządzony ná
pokutę ludu , y obrzydłe złośći
zniósł.
4. Y obrócił ku Pánu serce swoie,
á zá dni grzeszników zmocnił po
bożność.

5.

Oprócz

Dawidá, á Ezechia
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sza, y O ziaszá, wszyscy się grze
chu dąpuśćili:
6. Bo opuścili zakon Nawyžszégo królowie Judzcy, y boiaźń Bożą
wzgárdzili.
7. Bo królestwo swé dáli in
szym, á chwalę swą narodowi po
stronnemu.
8. Spalili wybráné miásto świą
tobliwości, ulice iego spustoszała
uczynili według proroctwa Jeremiaszowégo.
9. Abowiém źle częstowali tego,
który z žywotá inátki był poświęcon prorokiem , áby wywracał, y
wyrywał, y tracił, y zaśię budował,
y odnawiał
10. Ezechiel, który widźiał widźenió chwały, którą mu okazał
ná woźie Cherubím.
11. Bo przypominał nieprzyiaćio
ły przez dészcz, á iż dobrze czynić
miano tym, którzy pokazali drógi
prosté.
12. Y dwunaśćie prorokow ko
ści niech zakwitną z mieysc swo
ich: bo potwierdzili Jákob, y od
kupili go w mocnéy wierze.
13. lakóż mamy wysławiać Zor oba bela? Bo y on iáko sygnet ná
práwéy ręce.
í4. Tak y Jezusa syná Josedek ,
którzy zá swych dni dóm budowa
li, y wynieśli kośćiół święty Pánu
nágotowány ná chwałę wieczną.
15. Y Nebeiniasz w pamięći długiégo czásu, który nam mury oba
lone wywiódł, y wystawił bramy, y
z zaworami , który domy nászé
wystawił
16. Żaden się ná źiemi nie národźił iáko Henoch : bo y ten iest
wźięt z źiemie,
17; Ani iáko Jozeph, który się
człowiekiem narodził, kśiążęćiem
braćiey, utwierdzeniem ludu , rządźcą bráciéy, umocnieniem narodu:
18. Y kośći iego náwiedzoné by
ty á po śmierći prorokowały.
19. Seth , y Sem chwały u ludzi
dostąpili : y nád wszelką duszę w
stworzeniu Adam.

7$7

nd, o dwoim ludu, o chwale wyda
wcę tych to ksiąg.

I. Symon syn Oniaszów kapłan
wielki, który zá žywotá swego dóm
podparł , á zá dni swych kośćiół
umocnił.
2 Kościoła též wysokość od nie
go iest ugruntowana, dwoiste bu
dowanie, y wysokie śćiany kośćioła.
3. Zá iego dni wyniknęły stu
dnice wód, á iáko morze napełnio
ne są zbytnie.
4- Który miał pieczą o ludu swo
im, y wybawił ji od zatracenia.
5. Który przemógł rozprzestrze
nić miásto, który dostąpił chwa
ły w obcowaniu z ludźmi : y rozszórzył weszćie do domu y do sie
ni.
6. Iáko gwiazda iutrzenna mię
dzy mgłami, á iáko pełny kśiężyc
we dni swoie świeci:
7. A iáko słońce iásné, ták on
świećił w kościele Bożym.
8. Iáko tęcza iasnieiąca sie pię
knie między iásnéini obłokami :
iáko kwiát róžéy we dni wiosny: y
Jako lilie, któré są nád ćiekącą wo
dą , y iáka kadźidlowa pachnąca
we dni letnie.
9. lako ogień błyskaiacy się, y
kadzidło goráiacé w ogniu.
10. Iáko naczynie ze złota
né, wszelkim drogim kam
ozdobione.
II. lako oliwa rodząca, y cyprys
podnoszący się wysoko , gdy brał
ná się świetną szatę, á ubierał się
w zupełność powagi.
12. Y gdy wstępował do ołtarza
świętego, uczynił chwałą święty
ubiór.
15. A biorąc częśći z rąk kapłań
skich, á sam stoiąc przy ołtarzu :
á okolo niego zgromadzenie brá^y:
iáko szczepienie cedru ná gć
ibánie ,
14- Ták około niego stáli iáko
gałęzie pálmowé, y wszyscy syno
wie Aaronowé w chwale swoiéy.
15. A ofiárá Pańska w ręku ich,
rrzed wszytkim zgromádzeniem
zráelskim: y wykonywáiao posłu
ROZDZIAŁ L.
gę ná ołtarzu, áby rozmnożył ofia
Chwała Symond Oniaszowego sy- rę królá Nawyžszégo :
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16. Sćiągnął rękę swą ku mok w serce swé, będźie záwsze mą
rym ofiarom, y ofiarował ze krwi drym.
31. Bo ieśli to czynić będźie ,
iágody.
17. Wylał ná fundament ołtarza zgodzi się ku wszému : bo świa
wonność Buską Nawyższćmu Kśią- tłość Boža szćiezka iego iest.
żęćiu,
ROZDZIAŁ LI.
18. Tedy Aaronowi synowie zá krzyknęli, ná trąbach kutych za
1110(11110)0 Jezusa syná Syrachotrąbili , y dali słyszeć głos wielki wćgo, w któréy zamyka sie chwale
ná pamiątkę przed Bogiem.
nie, wywyższenie Boże, y dziękowa
19. Tedy wszystek lud pospołu nie iemu.
pospieszyli się, y upadli ná oblicze
swé ná źiemi, áby chwalili Páná Modlitwá Jezusa syná Syráchowégo.
Bogá swego , ty oddali modlitwy
1. Wyznawać ći będę Pánie Kró<?
wszechmocnemu Bogu Nawyžszé- lu, y będę ćię chwalił Bogá zba
inu.
wiciela mego.
20. Y śpiewacy wysláwiáli głosy
2. Będę wyznawał imię twoie :
swémi : y w wielkim domu był boś mi się stał pomocnikiem y owielki dźwięk wdźięcznośći peł brońcą,
3. Y zachowałeś ciało moie od
ny21. Y prosił lud Páná Nawyžszé- zginiénia, od śidła ięzyka złośliwe
go w modlitwie , áž się dokonalá go , y od ust sprawuiących kłam
chwała Pańska, y dokończyli słu stwo, y stałeś mi się pomocnikiem,
żby swoiéy.
przed oczyma sprzećiwników.
22. Tedy zslępuiąc, podniósł rę
Ą. Y wybawiłeś mię według wielce swé ná wszytko zgromadzenie kosći miłośierdźia imienia twego,
synów Izráelowych, áby dał Bogu od ryczących nágotowánych do że
chwałę, ušty swémi, y chlubił się ru :
imieniem iego :
5. Z rąk szukaiących dusze mo
20. Y powtórzył modlitwę swoię, iéy, y bram utrapienia, któré mię
chcąc'pokazać moc Bożą.
ogarnęły:
24- A teraz módlćie się Bogu
6. Od ućisku płomienia, który
wszytkich rzeczy, który uczynił mię ogarnął, á w pośrzód ognia nie
wielkie rzeczy po wszytkiéy źiemi, upaliłem sie :
którv rozmnożył dni nászé z žywo
7. Z głębokośći brzucha piekiel
tá
itki nászéy, y obszedł się z ná nego, y od ięzyka splugáwionégo ,
mi według miłośierdźia swego.
y od słowa kłamliwego , od królá
25. Niechże nam da wesele ser niezbožnégo , y od ięzyka niespra
deczne, y áby był pokóy zadni na wiedliwego:
szych w Izraelu , ná wieczne
8. Będźie chwaliła áž do śmierći
dni :
duszá moiá Páná :
26. Aby wierzył Izrael, že z námi
9. A žywot móy przybliżał się
iest miłośierdźió Bože, áby nas wy-» ná dół do piekła.
b< \ił zadni naszych.
10. Obtoczyli mię zewsząd á nie
27. Dwa narody ma w nienawi- był nikt, coby był ratował. Oględośći duszá moiá : á trzeći nie iest wałem się ná ratunek ludźi, á nie
było go.
narodem , którego nienawidzę.
2i» Którzy śiedzą ná górze Seir ,
11. Wspominałem ná miłośiery Philisthymy, y lud głupi , który dzié twoie Pánie, y ná sprawę two
mieszka w Sichimiech
ię, któré są od wieku.
29. W tych kśięgach naukę mą
12. Bo wyrywasz czekaiących
drośći y umieiętnośći spisał Jezus ná ćię Pánie, y wybawiasz ie z rąk
syn Syráchów Jerozolimczyk, któ Pogańskich.
ry odnowił mądrość z sercá swe
13. Wywyższyłeś ná źiemi mie
szkanie moie : y o spłynienie od
go30. Błogosławiony, który się w śmierći prośiłein.
14> Wzywałem Páná, Oycá Pátych dobrach obiera: kto ie kładzie
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26. Podniosłem ręce swé ku gó
ná mego, áby mię nie opuszczał w
dźień utrapienia mego , y czásu rze, y opłakałem głupstwo iéy.
pysznych, bez pomocy.
27. Udałem duszę moię ku niéy,
15. Będę chwalił ustawicznie y nalazłem ią w uznaniu.
imię twoie, y będę ie wysławiał w
28. Pośiadłem kerce z nią od po
wyznaniu, y wysłuchana iest mo czątku: á dla tegóż nie będę opudlitwa moiá.
szczon.
16. Y zachowałeś mię od zginie29. Żywot móy poruszył się szunia , y z czásu złego wyrwałeś káiac iéy: á przetóż dostanę dobréy
mię.
ośiadłośći.
17. Przetóż będę wyznawał, y
5o. Pan mi dał ięzyk zapłatę
będę chwalił, y błogosławił imię moię , y nim go będę chwalił.
Pańskie.
31. Przybliżcież się ku mnie lu
18. Gdym ieszcze był młodźie- dźie nieumiejętni, á zgromadźcie
niaszkiem , niżliin począł błądzić , sie do domu nauki.
e
przez modlitwę swą szukałem iá
32. Przeczże się ieszcze oćiągawnie mądrośći.
ćie
? á co ktemu mówicie ? dusze
19. Przed kościołem prośiłem o
nię, y aż do koncá szukać iéy bę wasze bárzo pragną.
33. Otworzyłem ustá moie, y po
dę. Y zakwitnęła iáko skoroźrzała
wiedziałem : nabywayćie sobie bez
iágodá winna.
20. Rozweseliło się w niéy serce srébrá.
34. A szyie wasze poddayćie pod
moie. Nogá moiá chodźiła prostą
drogą , szukałem iéy z młodości iárzmo , á duszá wászá niech kar
ność prziymuie : bo naprędce námoiéy.
21. Nakłoniłem trochę ucha me leść ią możecie.
35. Obaczćie oczymá wászémi,
go, y przyiąłem ią.
22. Nalazłem w sobie wielką żećiem mało pracował, á dostałem
mądrość: y uzyniłem w niéy wiel sobie wielkiego odpoczynienia.
56. Nabywayćie nauki z wielką
ki postępek.
2.3. Będę dawał chwałę dáiacému liczbą srébrá, á ośiągnićie z nią
wiele złota.
mi mądrość.
67. Niechay się duszá wászá ro-.
24- Bom u śiebie postanowił ,
ábym ią czynił: pragnąłem zapal zráduie w miłośierdźiu iego , á nie
czywie dobrego , á nie będę zá- zawstydzićie się w chwale iego.
wstydzon.
38. Sprawuyćiedzieło wászé p»,.ed
25. Biedźiła się duszá moiá oko czásem , á da wam zapłatę wasze
ło niéy, y byłem utwiérdzon czy czasu swego.
niąc ią.

PROROCTWO IZAIASZOWE.
ROZDZIAŁ
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1. Widzenie Izaiaszá syná Amos,
któré widźiał nád ludą y Ieru zálem.
Opisuie gniew Boży nd lud Iud- zá dni Oziaszá , Ioátháná, Achásá,
ski y nd Ieruzalem , iz przez grze y Ezechiasza królów ludzkich.
chy ich chce burzo spustoszyć zie
2. Słuchayćie niebiosa , á weźmi
mie , ich ofiary y święta odrzucić ,
d idkoby się mieli sprawować ku ła w uszy źiemio , abowiém Pan mó
sce Bolćy otrzymaniu: d iz zdś Pa wił Wychowałem syny y wywyż
nd obrazili , ćięszką pomstę opowia szyłem : á oni mię wzgardźili.
da , y potym téz zaś wyswobodze
3. Poznał wół Páná swego, y
nie.
ośieł żłób Páná swego: á Izrael
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mię nie poznał, á lud móy nie zro ćie , odćymćie złość myśli waszych
zumiał.
od oczu moich : przestańćie źle
4. Biádá narodowi grzćsznćmu , czynić :
Indowi nieprawością obciążonemu ,
17, Uczćie się dobrze czynić 7
naśieniu złemu, synom złośliwym: szukayćie sądu , wspoinagayćie uci
opuśćili Pana, bluźnili świętego śnionego , czyńcie sprawiedliwość
Izraelowćgo , odwróćili się wstecz. Śieroćię , brońćie wdowy.
18. A przyidźćie, á strofuyćie
5. Ná czymże was mam więcćy
karać, którzy przyczyniacie prze jnię, mówi Pan: Choćby były grze
stępstwa ? każda głowa chora, á chy wászé iáko szarłat, iáko śnieg
każde serce żałosne.
wybieleją : y choćby były czerwo
6. Od stopy nogi aż do wierzchu ne iáko kármázyn, będą białe iako
.głowy niémász w nim zdrowia: wełna.
raná y śiność y spuchły raz, nie
ig. Ieśli zachcećie , á posłucha
_ iest zawiązany, áni lekarstwem cie mię , dóbr źiemie pozywać bę
opatrzony, áni oliwą zmiękczony.
dziecie.
7. Ziemiá wászá spustoszona,
20 Ale ieśli niezechcećie, á mnie
miástá wászé ogniem popalone: ku gniewowi przywiedźiećie: miecz
kráine wasze przed wámi cudzo- was pożyze, bo ustá Pańskie mó
źiemcy pożćyaią, y spusioszeie iáko wiły/
w zburzeniu nieprzyjacielskim.
21. Iáko się stało nierządnicą
8. Y zostanie się corká Syońska miásto wierne , pétné sądu ? spra
iáko chłodnik w winnicy, á iáko wiedliwość mieszkała w nim, á te
budka w ogrodzie ogórkowym, y raz mężobóyce.
iáko miásto , któré burzą.
22. Srebro twoie obróćiło się w
g. By nam był Pan zastępów nie zuźelicę; wino twoie zmieszało się
zostawił naśienia: bylibychmy iáko 2, wodą,
Sodoma , y stalibyśmy sie Gomo
20. Książęta twoie niewierne,
rze podobni.
towarzysze złodźieyscy : wszyscy
10. Słuchayćie słowa Pśńskićgo iniłuią dáry, á idą zá nagrodą Sie
kśiążęta Sodomskié, weźćie w uszy rocie nie Czynią sprawiedliwości :
zakon Bogá nászégo ludu Gomor- á spráwá wdowia nie przychodźi
ski.
przed nie.
11. Coż mi po mnóstwie ofiar wa
24 Przeto mówi Pan Bóg zastę
szych , mówi Pan ? Pełenem cało pów mocny Izraelski : Ach poćiepalenia báránów, y łoiu tłustego szę się nád nieprzyiaćiołini swemi,
bydła, y krwie ćielców, y iágniat, á pomszczę się nád przećiwniki
y kozłów niechćiałem.
mémi.
12. Gdyśćie przychodźili przed
25- Y obrócę rękę swoię ná ćię ,
oczy moie , kto tego szukał z rąk y wypalę do czysta zuźelicę twoię,
waszych , abyśćie chodzili po Sie ý odpędzę wszylkę cenę twoię.
nách moich ?
26. Y przywrócę sedźie twoie
13. Nie ofiaruyćież więcćy ofiáry iáko przed tym byli, á ráyce twoie
próżno : kadzenie iest mi ohrzydło- iáko ż stárádawná : potym będźiesz
sćią. Nowiu mieśiąca, y szábbá- nazýváno miastem sprawiedliwego, ,
thu , y innych świąt, nie śćićrpię , miastem wiernym.
nieprawe są zbory wászé :t
Sy^łn w sądzie odkupioné bę14. Nowi waszych, y uroczystych dźie , y przywiodą ie záá w spráświąt waszyęh nienawidźi duszą —
wiedliwośći.
moiá , stały mi się przykyé , zmor
28. A zetrze złośniki y grzćsznidowałem się znosząc.
ki spółem : á którzy l*áná opuśćili,
15. A gdy wyćiągniećie ręce wá będą -wyniszczeni.
szé, odwrócę oczy moie od was: á
29. Bo będą pohańbieni od bał
gdy rozmnożyćie modlitwę , nie wanów, którym ofiárowáli: y bę
wysłucham: bo ręce wászé pełne dźiećie się wstydźić za ogrody, któsą krwie.
yćśćie byli obrali:
16. Omyyćie się , czystymi bąd^3q. Gdy będźiećie iáko dąb , któ-
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régo liście opadlo, y iáko ogród bez wysokość mężów : á sam Tan wy
w ody.
wyższy się w on dźień.
5i. Y będźie moc wászá , iáko
12. Bo dźień Páná zastępów ná
perz z zgrzebi, a dzieło wászé, iá każdego pysznego, y wysokiego, y ná
ko iskrá : y zapali się oboie pospo każdego hardego: y zniżón będźie:
lu , á nie będźie , ktoby zagasił.
15. Y ná wszytkié cedry Libanu
wysokie y wyniosłe, y ná wszy
ROZDZIAŁ II.
tkié dęby Básan :
14. Y ná wszytkié góry wysokié,
O przyszćiu Pdnd Christusowym,
y o iego wywyższeniu^ y o pokazeniu y na Wszytkié pagórki wyniosłe:
15. Y n.á każdą wieże wysoką ,
bałwanów, y bałwochwalców.
y ná każdy mur obronny :
1. Słowo, któré widźiał Izáiasz
16. Y ná wszytkié okręty Thár
syn Amos, nad ludą y Jeruzalem.
sis, y ná wszytko, co iest piekné
2. Y będźie w ostateczne dni ku widzeniu
przygotowana górá domu Pańskie
17. Y będźie nachylona wyniogo ná wierzchu gór, y wywyższy słość ludźi , y uniżona będźie wy
się nád pagórki , á popłyną do niéy sokość mężów, á sam Pan wywyż
wszyscy narodowie.
szy się w on dźień :
5. Póydą téz wiele ludzi , y rze18. A bałwany doszczątka będą
kna : chodźćie á wstąpmyna górę pokruszone :
Pánská , y do domu Bogá lakohoig. Y wnidą do iaskiń skalnych,
wégo , á nauczy nas dróg swoich , y do przepaści źiemi przed obli
y będziemy chodzić szćieżkami ie czem strachu Pańskiego , y przed
go , bo z Syonu wynidźie zakon, á chwałą máiestátu iego, gdy po
słowo Pánskié z Ieruzálem.
wstanie, áby karał źiemię.
' 4- Y będźie sądźił narody, y bę
20. W on dźień porzuci człowiek
dźie strofował ludźi wiele: y prze- bałwany srebra swego , y wyobra
kuią miecze swé ná lemiesze , á żenia złota swego, któré był sobie
włócznie swé ná sierpy : nie po sprawił, áby się im kłaniał, krety
dniesie miecza naród przećiw naro y nietoperze.
dowi : áni się będą więcćy ćwi
21. Y wnidźie w rospádiiny skal
czyć ku bjtwie.
né , y* w maclochy kamienne przpd
5. Domie Iákobów pódźćie, á obliczem strachu Páná , y przed
chodźmy w światłośći Pańskióy.
chwałą máiestatu iego , gdy po
6. Abowiém porzuciłeś twóy lud, wstanie, aby karat źiemię.
dom Iákobów: iż pełni są iáko
22. A ták miéyéie pokóy z czło
przedtym , y mieli wieszczki iáko wiekiem , którego dech iest w no
Philistymowie, á dźieći się cudzych zdrzach iego, bopoczytan iest on
ięli.
zá wysokiégo.
7 Napełniona iest źiemia srébrá
y złota : y niémász końca skárbóm
ROZDZIAŁ III.
iégo : y napełniła się źiemia iego
Ze mieli bydź Zydowie przez swą
koni, y niémász liczby poczwór
pychę
, y psotę , y inne grzechy ćię—
nych iego.
szko
karani
, y źiemia ich bydź spu
8. Y napełniła się źiemia iego
stoszona
,
d
ze dźieći y niewieśćiubálwánów : kłaniali się dźićłu rąk
chowie mieli im panować.
swoich , któré uczyniły pálce ich.
9. Y kłaniał się człowiek, y uni
1. Abowiém oto pánuiaey Tan
żał się mąż: przełóż nieodpuszczay zastępów odéymie z Ieruzálem, y z
im.
ludy dužégo, y mocnego, wszelkie
10. W nidź do skály, á skriy się pośilenie chleba , y wszelkie posi
w wykopánéy źiemi przed obliczem lenie wody :
' . .2strachu Pańskiego , y przed iásno2. Mocnego y męża wálec-négo,
śćią máiestatu iego.
sędźiego y proroka , y wieszczka
11. Oczy wyniosłe człowiecze y stárcá :
zniżone są , y nachylona będźie
5. Kapitána nád piąćiądźiesiąt, y
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18. Onégo dniá odéymie Pan ozdo
uczciwą osobę, y raycę, y mądre
go budowniká, y rostropnégo w bę trzewików, y knáiliki ,
ig. Y łańcuchy, y noszenia , y
mpwáeh táiemnych.
4. Y dam dzieci zá książęta ich , mánelle, y biéretki ,
20. Y przedźielnice, y nágoleá niewieśćiuchowie panować im
nice , y łańcuszki , y iábluszká wobędą. 1
5. A obórzy się lud , mąż ná mę niáiacé , y nausznice.
21. Y pierścionki , y drogie ka
ża , y każdy ná bliźniego swego:
powstanie chłopię ná stárcá, á mienie ná czele wiszące.
22. Y száty odmienne, y pła
wzgardzony ná uczciwego.
6. Bo uymie mąż brátá swego , szczyki , y rańtuszki, y szpilki.
23 Y źwierćiadła , y rąbeczki, y
domownika oycá swego: Masz o*
dźienie, bądź kśiażęćiem nászym, á bramki , y letniki.
24. Y będźie miásto wdźięczney
upadek ten pod ręką twoią.
7. Odpowie dniá onégo, mówiąc: woniéy, smród , á miásto paska ,
nie iestem lekarz , y w domu mo powrózek, á miásto kędzierzawych
im niémász chleba , áni odźienia : włosów , łyśina , á miásto koszul
nie stanowćie mię kśiążećiem nád ki , włóśienica.
2Ó. Co pięknieyszy też mężowie
ludem.
twoi
od miecza polęgą, á mocarze
8. Bo się wáli Ieruzálem , á Iutwoi
w bitwie.
das upadł: iż ięzyk ich y wynála26.
Y zasmęcą się, y płakać będą
ski ich przećiw Tánu , áby drażni
bramy iego , y spustoszone ná źie
li oczy máiestatu iego.
mi uśiędźie.
g. Poznanie oblicza ich odpowie
działo im : á grzech swóy iáko So
ROZDZIAŁ IV.
doma opowiadali á nie táili : biádá
Śiedm niewiast będą iednego męż
duszy ich, bo im oddano złośći.
czyznę
chćieli mieć mężem, płód
10. Powiedzcie sprawiedliwemu,
że dobrze , iż owoców wynalazków Boski będźie wywyzszon, ostatek lu
du Izraelskiego będźie zbawiony, y
swoich pożywać będźie.
11. Biádá bezboznémn ná złe: ubespieczony.
abowiém odpłata rąk iego stanie
1. Y uchwycą śiedm niewiast
mu się :
ipęża iednégo w on dźień, mówiąc:
12. Lud móy wyćiągacze iego złu- chléb swóy ieść będźiemy, y odźiepili , á niewiasty panowały nád ni niem swym przyodźićwać się bę
mi. Ludu móy, którzy ćię błogosła dźiemy, tylko niech będźie miano
wionym zowią, ći ćię zwodzą, á wane imię twoie nád námi, zéydrógę chodu twego rozkopuią.
mi sromotę nasze.
2. W on dźień będźie płód Pański
13. Stoi Pan ná sąd, á stoi, áby
w wielmożnośći y chwale , á owoc
sądźił narody.
14- Pan ná sąd prziydźie z star źiemie wyniosły, y radość tym, któ
szymi ludu swego, y z kśiążęty ie rzy będą zbawieni z Izraela.
3. Y bedźie: wszelki który się
go : boście wy spaśli winnicę, á to
zostanie w Syon , y kto się ostoi w
zdźier ubogiego w domu waszym.
15. Czemu ćiśniećie lud móy, á Ieruzálem, świętym go nazowią,
oblicza ubogich mielećie , mówi każdego, który iest napisany w ży
Pan Bóg zastępów?
wocie w Ieruzálem.
16. Y rzekł Pan : Przeto że się
4- Ieśli omyie Pan plugastwa có
wyniósły córki Syońskie, á cho- rek Syon , á krew Ieruzálem omyie
dźiły wyćiągnąwszy szyie, y po- z pośrzodku iego , w duchu sądu ,
mrugáiac oczyma chodźiły, y plą y w duchu zapalenia :
sały. chodziły nogámi swémi, y po
5. Y stworzy Pan nád wszytkim.
stawnym krokiem postępowały :
mieyscem góry Syon, y gdźie wzy
17. Ubłyśi Pán wierzch głowy wany był, obłok we dnie , á dym.
córek Syońskich , á Pan włosy ich y światło ognia pałaiącego w nocy,
obnaży.
bo nád każdą sławą nákryčié.

IZAIASZOWE.
6. Y będźie przybytek ná zasłonę
we dnie od gorąca , á ná ubespieczenié y ná skrycie od wichru y od
deszczu.

R 0 ZDZ IAŁ V.
Pod figurą winnice niepłodney,
prorokuie sąd y spustoszenie Żydow
skie , y opisuie grzechy ich, łakom
stwo, piidristwo, wzgarda nauki Bo
zéy, rosprzestrzénienie piekła, poni
żenie pysznych , wywyszenie Pand
Bogd, szczęście sprawiedliwych ,
biddd rozlicznym grzechom, zndk
Żydom, ze miał bydź przećiwko nim
podwyzszon.

1. Zaśpiewam miłemu mému
piosnkę stryiecznégo brátá mego ,
winnicy iego. Winnica uczyniona
iest milému mému, ná rogu synie
oliwy.
2. Y ogrodził ią , y wybrał z niéy
kamienie , y nasadził ią wyborną ,
y zbudował wieżę w pośrzodku iéy,
y sprawił prasę w niéy , y czekał,
áby zrodziła iágody winné , álié
zrodziła agrest.
*3. A ták teraz obywatele Ierozoliinscy, y mężowie ludzcy, rozsą
dźcie między mną a winnicą moią.
4- Co iest com wiecéy miał czy
nić winnicy moiéy, á nie uczyni
łem iéy? czyli iźem czekał, áby zrodźiła iágody winné , á zrodziła
ágrest ?
5. A teraz ukáže wam, co ia uczy
nię winnicy moiéy: rozbiorę płot
iéy, y będźie ná rozchwycenié: rozerwę parkan iéy, y będźie ná po
deptanie.
6. Y zostawię ią pustą: nie będą
iéy o.brzezy wáé , áni kopać : y po
roście tarniem y éiérzniem : á obło
kom przykażę , áby ná nię dżdżu
nie spuszczały.
7. Bo winnica Páná zastępów
iest dóm Izraelski : á maž ludá ,
rodzaj iego roskoszny: y czekałem,
żeby czynił sąd, álié nieprawość:
á krzyk miásto sprawiedliwośći.
8. Biádá , którzy przyłączacie
dóm do domu , á rolą do roli przy
czyniacie, áž do granice mieyscá :
izali wy sami mieszkać będziecie w
pośrzód źiemie ?
g. W uszach moich to iest, mó-
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wi Pan zastępów. Ieśliż wiele do
mów wielkich y ozdobnych nie bę
dą spustoszone bez obywatela.'
10. Abowiém dźieśięć staiań winnice uczynią łagwice iednę, á trzy
dźieśći kórcy nasienia dadzą trzy
korce.
11 Biádá, którzy wstáieéie ráno,
abyśćie się opilstwem bawili, y pi
li áž do wieczora , abyśćie się wi
nem rozpalili.
12. Cytra, y lutnia , y bęben , y
piszczałka, y wino ná bieśiadach
waszych : á ná sprawę Tańską nie
patrzycie, y uczynków rąk iego nie
baczycie.
13. Przetóž w niewolą zawiedźion
iest lud móy, iž nie miał umieię
tnośći : y zacni z niego pozdychali
od głodu , á pospólstwo iego wy
schło od pragnienia,
14- Trzeloć rozszerzyło piekło
duszę swoie, y rozdźiewiło pászczekę swą bez żadnego końca: y zstą
pią mocarze iego, y pospólstwo
iego , y zacni á sławni iego do nie
go.
15. Y nachylony będźie człowiek,
y zniżon będźie mąż , á oczy pod
wyższonych będą spuszczone.
16. A Pan zastępów wywyższy
się w sądźie, y Bóg święty poświęći się w sprawiedliwośći.
17. Y będą paść báránki według
porządku ich , á pustynie w urodzay obróconé , będą Jeść przychodniowie.
18. Biádá , którzy ćiągniećie nie
prawość powróskámi marności, á
grzéch iáko powróz wozowy.
ig. Którzy mówicie: niech się
spieszy, á niech rychło prziydźie
uczynek jego , abyśmy oglądali ;
niech się przybliży, á niech prziy
dźie rádá świętego Izraelskiego , á
dowiemy się iéy.
20. Biádá , którzy nazywacie złe
dobrym , á dobré złym : pokładaiąc
ćiemność zá światłość , á światłość
zá ćiemność: pokładaiąc gorzkie zá
słodkie , á słodkie zá gorzkie.
21. Biádá, którzyście mądrymi w
oczach waszych, á sámi przed sjjbą rostropnymi.
22. Biádá, którzyście mocpymi
ná piéié winá, á mężmi dużymi ku
mieszaniu opilstwa.
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25. Którzy usprawiedliwiacie nie- skrzydeł miał ieden, á sześć skryzboznégo zá podarki , á sprawiedli deł drugi: dwiema zakrywali obli
wość sprawiedliwego odeymuiećie cze iego, á dwiema zakrywali nogi
iego, á dwiema latali.
od niego
24. Przetóż iáko pozera paździe
3. Y wołali ieden do drugiégo , y
rze ięzyk ogniowy, á wypala go- mówili: Święty, święty, święty Pan
rącość płomieniowa: ták korzeń ich Bóg zastępów, pełna iest wszytka
iáko pérz będźie, á płód ich iáko źiemia chwały iego.
proch ku górze póydźie. Bo odrzu
4. Y poruszyły się naprożniki z
cili zakon Páná zastępów, a wyrok zawiasami od głosu woláiacégo , á
świętego Izraelowćgo bluźnili.
dóm nápelnion iest dymem.
23. Dla tego zapalczywość Pán
5. Y rzekłem : Biádász mnie,
ská rozgniewała się ná lud iego , y iżem milczał, bo tnaz máiacy war
wyćiągnął nań rękę swoie , y po gi plugawe, ia iestem, y w poraził ji: y wyruszyły się góry, y by śrzódku ludu plugáwé wárgi máiały trupy ich iáko gnóy po ulicach. cégo i a mieszkam , á królá Páná
W tym wszytkim nie odwróciła się zastępów widźiałem oczymá swy
zapalczywość iego , ále ieszcze re mi.
ka iego wyćiągniona.
6. Y przyleciał do mnie ieden z
26. Y podniesie chorągiew mię Seráphim , á w ręce iego kamyk,
dzy narody odległe, y świśnie nań który był wźiął kleszczami z ołta
z kończyn źiemie: á oto śpieszny rza.
7. Y dotknął się ust moich , y
prędko prziydźie.
27. Niémász ustawáiacégo, áni rzekł: Oto się to dotknęło warg
Spracowanego między nim: nie bę twoich , y odćydźie nieprawość
dźie drzemał áni spał, áni będźie twoiá , á grzech twóy będźie oczy
rospasany pás biódr iego , áni się śćiony.
8. Y usłyszałem głos Páná mó
rozerwie rzemyk botów iego.
28. Strzały iego ostré, y wszytkié wiącego : kogo poślę? á kto nam
łuki iego náciagnioné. Kopyta ko póydźie? y rzekłem: Owo ia, pośli
ni iego iáko krzemień , á koła iego mię.
9. Y rzćkł: lęlź, á powiesz ludo
iáko gwałt burze.
wi temu : Słuchayćie słuchaiąc, á
29. Ryk iego iáko lwá, będźie nie rozumieyćie: y oglądayćie wiryczał iáko lwie szczenięta, y bę dzenié , á nie poznayćie.
dźie zgrzytał, á będźie łup trzymał:
10. Zaślep serce ludu tego , á
á obéymie, á nie będźie, któby wy
uszy
iego obciąż: y oczy iego za
rwał.
wrzyj
áby snadź nie widźiał oczy
30. Y zaszumi nad nim dniá onégo iáko szum morski : poyźrzemy má swymi, y uszymá swymi nie
ná źiemię, á oto ćiemnośći ućisku , słyszał, á sercem swym nie rozu
y światłość zaćmiła się we mgle miał , á nawróciłby się, y uzdro
wiłbym go.
iego.
11. Y rzekłem: dokadże Pánie? Y
rzćkł: aż będą spustoszone miástá
ROZDZIAŁ VI.
bez obywatela, á domy bez człowie
Widział Izdiasz Bogd nd stolcu ka, á źiemia zostanie spustoszo
mdiestdtu iego , będąc oczyśćiony, na.
posłań dby prorokował ludu Żydo
12. Y daleko zapędzi Pan ludźie,
wskiemu , ze Zydowstwo miało bydź y rozmnoży się tá, która była pusta
spustoszone,
W pośrzód źiemie.
1. Roku, którégo umarł król Ozi13. A ieszcze w niéy dźieśięćina:
asz, widźiałem Páná śiedzącćgo ná á wróći się, y będźie ná pokazanie
stolicy wysokiéy y wyniosłey: á iáko terebint, iáko dąb, który roz
to, co pod nim było, napełniało ko puszcza gałęzie swoie : nasienie
śćiół :
świętó będźie to, co będźie stało w
2. Seráphim stáli nád nim: sześć niéy.
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13. Y rzekł; Słucliayćież tedy do
mie Dawidów: Aza wam ná tym
málo, źe się uprzykrzaćie ludźióm,
iź się też uprzykrzaćie Bogu moiemu ?
14- Przetóż da waui sam Pan
znamię. Olo Pánná pocznie, y porodźi syná, y nazowią imię iego Ema
nuel.
15. Máslo y miód ieść będźie,
áby umiał odrzucać złe, y obierać
dobré.
16. Bo piérwéy, niż będźie umia
ło dźiećie odrzucić zlé, y obrać do
bré : będźie opuszczona źiemia,
którą się ty brzydźisz dla dwu kró
lów iéy.
17. Przywiedźie Pan ná ćię, y ná
lud twóy, y ná dóm oycá twégo
dni, iákié nie przycbodźiły odedni
odstąpienia Ephráim od Judy z
królem Assyriyskim.
18. Y będźie dniá onégo: Swiśnie
Pan ná muchę, która iest Da koń
cu rzék Aegyptskich, y ná pszczo
łę , która iest w źiemi Assur,
ig. Y przyidą , y będą odpoczy
wać wszyscy nád potoki dolin, y
w rospádlinach skał, y we wszy
stkich choróśćinach, y po wszy
tkich iámách.
20. Onégo dniá ogoli Pan brzy
twą náieta témi, którzy są zá rzeką,
królem Assyriyskim , głowę , y
włosy ná nogach , y wszytkę bro
dę.
21. Y bedźie dniá onégo: Będźie
chował człowiek krowę z bydła, y
dwie owce :
22. A prze obfitość mléka będźie
iadł masło: bo masło y miód będźie
iadł każdy, który się zostanie w
pośrzód źiemie.
23. Y będźie dniá onégo: kázdé
mieysce , ná którym będźie tyśiąc
winnych mácic zá tyśiąc srebrni
ków, że się w ciérnié , y w tárnié
obrócą.
24. Z strzałami, áz łukiem będą
tám wcliodźić: bo tamy y ciérnié
będą po wszytkiéy źiemi.
25. A wszytkié góry, któré mo
tyką będą kopané , nie prziydźie
tám strach ciernia y tarnia, y będą
ná pastwisko wołu, y ná podepta
nie bydła

1ZAIASZ0WE.
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VII.

O tych, którzy ćhćieli zwalczyć
Jeruzalem, cl króla swéy myśli po
stanowić , o poczęciu Panny llldryey, y porodzeniu syna Emanuela,
y o wyswobodzeniu Jeruzalem.

1. Y stálo się zá dni Acbáz sy
ná Joáthán , syná Ozyaszá królá
Judskiégo, przyćiągnął Rásyn król
Syriyski, y Pháceasz syn Romeliaszá król Izraelski, do Jeruzálem ,
áby walczyli przećiwko niemu, y
nie mogli go awalczyć.
2. Y dáli znać domowi Dawido
wemu, rzekąc: Odpoczęła Syria ná
Ephráimie: y poruszyło się serce
iego, y serce ludu iego, iáko się
wzruszáia drzewa leśne od wia
tru.
3. Y rzekł Tan do Izáiaszá. Wynidź przećiw Acházowi, ty y który
pozostał Jásub syn twóy, do końca
rur sadzawki wyžszéy ná dródze
roléy fárbierzowéy.
4- Y rzeczesz do niego : Patrz,
abyś milczał: niebóy się, á serce
twoie niechay się nie lęka dwu
ogonów tych głowien kurzących
się popędliwośćią gniewu Rasyná
królá Syriyskiégo, y syná Romeliaszá:
5. Ze się naradziła przećiw tobie
ná złe Syria, Ephráim, y syn Romeliaszá, mówiąc:
6. Ciągnimy do Judy, á wzbu
dźmy go , y oderwiemy go do nas ,
y postanówmy królá w pośrzodku
iéy syná Tábeel.
7. To mówi Pan Bóg: Nie stanie
się , áni to będźie:
8. Ale głową Syriiéy Damaszek ,
á głową Damaszku Rásyn : á ie
szcze sześćdziesiąt y pięć lat , y
przestanie Ephráim bydź ludem :
g. A głową Ephráimowa Sama
ria, á głową Sámáriiéy syn Romeliaszá. Ieśli wierzyć nie będźiećie ,
nie ostoićie się
10. Y przydał Pan mówić do
Acház, rzekąc:
11. Proś sobie znaku od Páná
Bogá twégo w głębokość piekielną ,
ábo ná wysokość wzgórę.
12. Y rzekł Acház : Nie będę prośił, y nie będę kusił Páná.
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ROZDZIAŁ VIII.
bo wszytko, co ten lud mówi, iest

Co zd imię miało bydź dźiećięćid,
któré się miało narodzić, o spusto
szeniu królestwa Izraelskiego y Sy
riyskiégo, o wyswobodzeniu źiemie,
y o narodzeniu Cliristusowym.

zprzyśiężenió : á po strachu iego
nie strachayćie się, áni się lękayćie.
15. Páná zastępów tego święććie, ten strachem waszym, y ten
boiaźnią wasza.
14- Y będźie wam poświęceniem.
A kamieniem obrażenia y opoką
zgorszenia dwiema domom Izrael
skim, śidłem y upadkiem obywalelóm Jerozolimskim.
15. Y obrażą się z nich bárzo
wiele, y powalą się, y zstarći bę
dą, y uśidleni będą, y poimáni bę
dą.
16. Zawiąż świadectwo, zápieczętuy zakon między uczniami
moimi.
17. A czekać Będę Páná, który
zakrył oblicze swé od domu Jákobowégo, y poczekam go.
18. Oto ia y dźieći moie, któré
mi dał Fan ná znamię, y ná cud
w Izraelu od Páná zastępów, któ
ry mieszka ná górze Syon.
19. A gdy rzeką do was: pytayćie się pythonów y wieszczków,
którzy markocą w czarowaniu
swoim: Aza naród nie będźie się
pytał u Bogá swégo o żywe od
umarłych ?
20. Do zakonu ráczéy y do świa
dectwa. A ieśli nie rzeką według
słowa tego, nie będą mieć iutrzennéy światłośći.
21. Y przeydźie przez nię, powa
li się , y łaknąć będźie : á gdy bę
dźie łaknął, będźie się gniewał, y
będźie przeklinał królá swégo, y
Bogá swégo, á będźie wzgórę poglądał.
22. Y ná źiemie pśtrzyć będźie,
á oto ucisk, y ćiemność, rozerwanie,
y śćiśnienić, y mrok śćiągaiący , á
nie będźie mógł odlecieć z ucisku
swégo.

1. Y rzćkł Pan do mnie: Weźmi
sobie księgi wielkie, á nápisz ná
nich pismem człowieczym: Pręd
ko łupy zdźieray, rychło bierz ko
rzy śći.
2. Y wziąłem do śiebie świadki
wierne, Uriaszá kapłana, y Zacha
riasza syna Báráchiaszá:
3 Y przystąpiłem do pro roki ni ey,
y poczęła y porodziła syná. Y rzekł
Pan do mnie: Nazów imię iego:
Pospiesz się łupy zdzierać: kwap
się brać korzyści.
4- Abowiém piérwéy niżli dźiećie bedźie umiało mianować oycá
swégo y matkę swoie, będźie po
hrána moc Damaszku, y łupy Sámáriyskie przed królem Assyriyskim.
5. Y przyczynił Pan ieszcze mó
wić do mnie, rzekąc:
6. Zá to iż ten lud wzgardził wo
dy Syloe, któré płyną cicho, á przy
jął ráczéy Rasyn y syná Romeliaszá :
7. Przetóż oto Pan przywiedźie
ná nie Wody rzeczne gwałtowne y
mnogié, królá Assyriyskiego , y
wszystkę chwałę iego: y wstąpi ná
wszystkie strumienie iego , y po
płynie nád wszytkimi brzegami
iego ,
8. Y poćiecze przez Judę, wzbiéraiąc, y idąc aż do szyie prziydźie.
Y będźie wyćiągnienie skrzydeł ie
go napełniaiąc szórokość źiemie
twoiéy o Emanuelu.
q. Zgroinadzćie sie narodowie, á
bądźcie zwyćiężeni , á słuchayćie
wszytkié dalekie źiemie: zmacniayćie się, á bądźćie zwyćiężeni, przepaszćie się , á bądźćie zwyćiężeni.
ROZDZIAŁ IX.
10. Wnidźćie w radę, á będźie
rozerwana: mówćie słowo , á nie
Christusowé Narodzenie y iego
stanie się : bo z námi Bóg.
panowanie opowiada , skażenie tez.
11. Abowiém to Pan mówi do Zydowstwd, y Jeruzalem miasta.
mnie: lako mocną ręką wyćwiczył
mię, ábyclí nie chodźił drogą ludu
1. Pierwszego czásu ulżenió się
stało źiemi Zábulon , y źiemi Nephtego, mówiąc :
12. Nie mówcie, zprzyśiężenie : thálim: á ná ostatek obciążona iest
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drógá morska zá Jordanem w Ga
lilei éy pogáiískiéy.
2. Lud , który chodźił w ćiemnośći, uyźrzał światłość wielka: mieszkaiącym w krainie ćienia śmie
rći, światłość iin weszła.
3. Rozmnożyłeś naród , á nie
uczyniłeś wielkiego wesela. Będą
się weselić przed tobą, iáko ći, któ
rzy się weselą we żniwa, iáko się
raduią zwyćięzcy dostawszy korzy
ści, gdy się dzielą łupy.
4- Abowiém iárzmo ciężaru iego,
y laskę ramienia iego, sceptr wyćięgacza iego, zwyciężyłeś iáko w
dźień Mádián.
5. Bo wszelkie gwałtowne złupienié z trwogą , y odzienie we
krwi uwaláné, będźie ná spalenie,
y strawą ognia.
6. Abowiém Maluczki narodził
się nam , y Syn iest nam dány, y
stało się pánowánié ná ramieniu ie
go : y názowia imię iego, Przedźiwny, Radny, Bóg, Mocny, Oćiec przy
szłego wieku, Kśiążę pokoiu.
7. Rozmnożone będźie państwo
iego , á pokoiu nie będźie końca:
ná stolicy Dawidowéy, y ná króle
stwie iego śiedźieć będźie : áby ie
utwierdźił y umocnił w sądźie, y
w sprawiedliwośći, odtąd y aż ná
wieki: zawisna miłość Páná zastepow uczyni to.
8. Słowo posłał Pan do Jákoba ,
y pádlo w Izraelu.
9. Y będźie wiedźiał wszytek lud
Ephráim, y mieszkáiacy w Sámáriiéy, w pyszé y w wyniósłośći ser
cá mówiąc :
10. Cegły upadły, ále kwadrato
wym kamieniem budować będzie
my: płonne figi porabáli, ále cedry
odmieniemy.
11. Y podniesie Tan nieprzyia
ćiele Rásyn nań, á przećiwniki ie
go w trwogę obróći:
12. Syrią od wschodu , á Pilili—
stymy od zachodu: y pożrą Izráelá
całą gębą. VV tym wszytkim nie
odwróciła sie zapalczywość iego,
ále ieszcze ręka iego wyćiągniona :
13. Y lud nie nawrócił się do te
go, który go karał, á Páná zastę
pów nie szukali.
14- Y zgubi Pan od Izráelá gło-
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wę y ogon, nákrzywiáiacégo y záwśćiągaiącćgo dniá iednégo.
15. Starzec y poczćiwy, ten iest
głową: á prorok nauczający kłam
stwa, ten iest ogonem.
16. Y będą ći, którzy pobłażaią
ludowi temu, zwodźićielmi : á ći,
którym pobłażaią, ná szyię zrzuco
nymi.
17. Dla tego z młodzieńców iego
nie będźie się Pan weselił: á nie
smiłuie się nád śierotami, y nád
wdowami iego: bo wszelki iest obłudnikiem y złośnikiem , á każde
ustá mówiły głupstwo. W tym
wszytkim nie odwróćiła się zapálczywość iego, ále ieszcze ręka iego
wyćiągniona.
18. Bo się zapaliła iáko ogień
niezbożność, tarn y ćierznie żrzćć
będźie: á zapali się w gęstwie la
su , y będźie się kręćiła wyniesie
niem dymu.
19. Dla gniewu Páná zastępów
strwożyła się źiemia, y będźie lud
iáko strawą ognia: mąż bratu swe
mu nie zfolguie.
20. Y ustąpi ná prawą stronę , á
łaknąc będźie : y ieść będźie ná le
wéy, á nie náie się : każdy mięso
ramienia swego żrzćć będźie : Má
násses Ephráimá , á Ephráim Mánássessá , ći społem ná lude.
21. W tym wszytkim nie odwró
ćiła się zapalczywość iego , ále ie
szcze ręka iego wyćiągniona.

ROZDZIAŁ X.
Biada stanoivlcielom, praw nie
sprawiedliwych ku śćiśnieniu wdów
y sierot, prorokuie przećiw Senna-*
cheribowi, opisuiąc pychę iego, ćieszy lud izraelski, aby się go nie bal,
u ostatek ich, ze się miał ndwroćić
ku Panu.
1. Biádá, którzy ustáwuia práwá
niezbożne : y piszący, niesprawie
dliwość napisali :
2. Aby ućisnęli ná sądźie ubogié,
y gwałt uczynili sprawie poniżo
nych ludu mego: áby były wdowy
łupem ich, á áiéroty áby odźierali.
3. Cóż uczynićie w dźień nawie
dzenia, y utrapienia zdaleka przy
chodzącego? do czyiego się rátun-
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ku ućieczećie? y gdźie zostawicie zastępów ná tłuszcze iego suchoty,
sławę wasze?
á pod sławą iego rospaloné będźie
4. Abyśćie się nie zgarbili pod gorzało iáko zapalenie ognia.
okowami , á z pobitymi żebyśćie
17 Y będźie światłość lzráelowa
nie upadli? W tym wszytkim nie w ogniu , á święty iego w płomie
odwróćiła się zapalczywość iego , niu : y będźie spalono y pożarto
ále ieszcze ręka iego wyćiągniona.
ćiórznie iego y tarnie dniá iednégo.
5. Biádá Assurowi, rózga gnie
18. A sława lasu iego, y Kárinewu mego, y kiy on iest, w ręce ich lá iego od dusze aż do ciała zni
rozgniewanie moie.
szczona będźie , y będźie tułaczem
6. Do narodu zdradliwego poślę od strachu.
ji: á ná lud zapálczywośći moiey
ig. Ostatek též drzewá lásu iego
roskaźę mu , áby pobrał łupy, y dla trochy policzon będźie , y dźićrozchwytał korzyści, y uczynił go ćię ie popisze.
podeptanym iáko błoto ná ulicach.
20. Y bedźie dniá onégo : nie
7. Lecz on nie ták będźie mnie przyczyni ostatek Izraela, y ći któ
mał, y serce iego nie tak będźie ro rzy się wybiegali z domu lákohozumiało: ále serce iego będźie ná wego , polegać ná tym , który ie
zstárcié , y ná wytracenie uiemálo bi^e: ále polegać będźie ná Panie
narodów.
świętym lzráelowym w prawdzie.
8 Bo rzecze: Aza kśiążęta moie
2 1. Ostatek się nawróci, ostatek
pospołu królmi nie są?
mówię Jákoba do Bogá mocne
g. Aza nie iáko Chárkámis, ták
Kálá no : á iáko ArpháJ , ták y go-22. Bo choćby było ludu twego
Emáth ? áza nie iáko Damaszek , Izraelu iáko piasku morskiego ,
ták y Sámáriá ?
ostatek nawróci się z niego, doko
10. lako nálázlá reka moiá kró nanie skrócone wyleie sprawiedli
lestwa bálwánskié , ták y bałwany wość.
ich z Jeruzálem , y z Sámáriiéy.
23 Bo dokonanie y skrócenie
11. lzali iákom uczynił Sámáriiy Uczyni Pan Bóg zastępów w po
y bálwánóm iéy, nie takže uczynię śrzodku wszytkiéy źiemi.
Jeruzálem y bałwanom iego ?
24 Przetóż, to mówi Pan Bóg
12. Y będźie: gdy wykona Pan
wszytkié spráwy swoie ná górze zastępów: Nie bóy się ludu móy
Syon, y w Ieruzálem: nawiedzę obywatelu Syon Assurá-. rózgą li
owoc wielmożnego sercá królá As- bné ćię, á laskę swą podnieśie ná
sur , y sławę wysokości oczu lego. ćię ná dródze Aegyptskiéy.
25. Bo ieszcze maluczko y tro
13. Abowiém rzekł: mocą ręki
moiéy uczyniłem , y mądrością mo chę , á skończy się rozgniewanie y
ią wyrozumiałem : y odiałein gra zapalczywość moiá nad złością
.
nice narodom , y złu piłem kśiążęta ich.
26. Y wzbudź! nań Pan zastęich, y stárgnalem iáko mocny wy
ów bicz, ná kształt porażki lUásoko siedzące.
ián , ná skále Oreb, y rózgę swą
14- Y nálázlá reka moiá iáko
gniazdo śiłę narodów : á iáko zbié- ná morzu, y podnieśie ią ná dródze
ráia iáycá , któré są opuszczone , Aegyptskiey
27. Y będźie dniá onégo : zieté
tákem ia zebrał wszytkę źiemię: á
będźie
brzemię iego z ramienia
nie było , ktoby ruszył piórem , y
twego, y iárzmo iego z szyie two
gębę otworzył, y zawarczał
15. lzali się będźie przechwalać iéy, y zginie iárzmo od oliwy.
28 Przyidźie ná Aiáth, przeysiekiera przećiw temu, k'o nią raba ?
ábo się podwyższy piła przećiw dźie do Alágroii , u Máchmás potemu, który nia trze? iáko gdyby rzući naczynie swoie.
2g. Przebiegli wlot: Gábá miesię podnośiła rozgá ná tego, który
ia podnośi , y gdybv sie podnośi! Szkátíié nászé zdumiała się Rárná,
Gábááth Saulowé ućieklo.
kiy, który wżdy iest drewno.
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16. Dla tego zeszłe panniący Pan
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córko Gálim , pilnuy Láisá , ubo
żuchna Anáthoth.
31. Przeprowadźiła sie Medemená : obywatele Gábim zmacniayćie
sie.
32. leszcze dźień iest, że mogą
siać w Nobie: będźie potrząsał ręką
swoią ku górze córki Syon , págorkowi Ieruzálem.
33. Oto panuiący Tan zastępów
stłucze łagwicę w strachu , á wy
sokiego wzrostu wycięci będą, á
wynieśli będą poniżeni.
34. Y obalone będą gęstwy lasu
żelazem: y Liban z wysokimi upá
dnie.
ROZDZIAŁ

XI.

Proroctwo o narodzeniu, sądzie,
tvyivyiszeniu Christusowym, o na
wróceniu narodów Pogańskich ku
niemu, y o wierze ich, téz y o zacnośći grobu iego.
1. Y wynidźie rószczká z korze
nia Iessego , á kwiat z korzenia
iego wyrośćie.
2. Y odpocznie ná nim Duch Fań
ski , duch mądrości y rozumu ,
duch rady y mocy, duch umieiętno
śći , y bogoboynośći.
3. Y napełni go duch boiaźni
Páňskiéy : nie według widzenia
oczu sądźić będźie, áni według sły
szenia uszu strofować będźie :
4- Ale będźie sądźił w sprawie
dliwośći ubogie: y będźie strofował
w prawości zá cichymi ná źiemi :
y ubiie źiemie rózgą ust swoich, á
duchem warg swoich zábiie niezbožniká.
5. Y będźie sprawiedliwość pá
sem biódr iego : á wiárá opasaniem
nerek iego.
6. Będźie mieszkał wilk z iágnięćiem , á pard z koźlęciem le
gać będźie : ćielę y lew y owcá po
społu mieszkać będą, á dźiećię ma
łe pędźić ie będźie.
7. Cielę y niedźwióć będą się
paść: społem legać będą dźieći ich:
á lew iáko wół plewy będźie iadał.
8. Y będźie grało dźiećiątko od
pierśi nád dźiurą źmiiową: á od
chowane dźiećię do iarny bázyliszkowéy wpuśći rękę swoię.
9. Nie będą szkodzić áni zóbiiać
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powszytkióy górze święlóy moiéy:
bo napełniona iest źiemia znáiomośći Páiiskiéy, iáko wody morskié pokrywáiacé.
10. Onégo dniá korzeń Iesse, któ
ry stoi ná znak narodów, iemu się
narodowie modlić będą, y będźie
grób iego sławny.
11. Y będźie dniá onégo: przyło
ży Pan powtóre rękę swą, áby po
siadł ostatek ludu swego , który pozostáwion będźie od Assyriyczyków
y od Aegyptu , y od Phetros , y od
Aethyopiiéy, y od Aelam, y od Sennáár, y od Emáth , y od wy sep
morskich.
12. Y podnieśie chorągiew mię
dzy narody, y zgromadźi wygnańce Izráelowé , y rosproszoné Iudskie zbierze od cztérzech stron źie
mie.
13. Y znieśiona będźie zawiść
Ephráim, á nieprzyiaćiele ludzcy
zaginą: Ephráim będźie zayźrzał
ludźie , á ludás nie będźie walczył
przećiw Ephráim.
14- Y polecą ná ramiona Philistymów przez morze, społem złupią syny wschodowé : Idumea y
3Ioáb przykazanie rąk ich, á syno
wie Amrnon posłuszni będą.
15. Y spustoszy Pan ięzyk mo
rza Aegyptskiégo , y podniesie rę
kę swą ná rzekę w mocy duchá
swego: y rozbiie ią ná śiedm od
nóg, ták iż przeydą przez nię w
bóćićcb.
16. Y będźie droga pozostałemu
ludowi memu, który zostáwion bę
dźie od Assyriyczyków : iáko była
Izraelowi w on dźień, którego wy
szedł z źiemie Aegyptskiéy.
ROZDZIAŁ

XII.

•

Piosnka cliwafy y dźięk zdawania
zd wysivobvdzenie , y dobrodźieystwa Pand Christa zbawiciela.
1. Y rzeczesz dniá onégo: Wyznawaćći będę Pánie , żeś sie roz
gniewał ná mię, odwróciła sie za
palczywość twoiá , y poćieszyłeś
mię.
2. Oto Bóg zbawiciel móy, śmie
le czynić będę, á nie zlęknę się,
bo moc moiá, y chwała moiá Pan,
y stał mi się zbawieniem.
49
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3. Będźiećie czérpáé wody z rádośćią ze zdroiów zbawićielowych :
4- Y rzeczećie w on dźióń, wyznawayćie Pánu , y wzywayćie imie
nia iego: oznaymuyćie miedzy na
rody -wynalazki iego: pamiętayćie,
ie wy^okié iest imię iego.
5. Śpiewayćie Pánu, ho wielmo
żnie uczynił: opowiadayćie to po
wszytkiéy źiemi.
6. Wykrzykay á chwal mieszkánié Syon : bo wielki w pośrzód ćie
bie święty Izraelski.

ROZDZIAŁ XIII.
Opowiada okrutnie wielkie spu
stoszenie Bdbylończykóic od Medów.

dźie swym, y kśięźyc nie zaświeć!
światłem swoim.
11. Y nawiedzę złośći świata , á
przećiw niezbożnym nieprawość
ich : y uczynię, że ustanie pychá
niewiernych, á hardość mocarzów
poniżę.
12. Droższy będźie mąż niżli
złoto, á człowiek niżli naczystszé
złoto.
13. Dla tego niebem zatrzasnę :
y poruszy się źiemia z mieyscá
swego, dla zagniewania Páná za
stępów, y dla dniá gniewu zapal
czywośći iego.
14. Y będźie iáko sárná ućiekaiąca , y iáko owcá: á nie będźie ktoby zgromadźił: każdy się obróći do
ludu swego , y każdy do źiemie
swéy ućiecze
15. Wszelki, którego naydą, zábit będźie: y wszelki, który nádéydźie, od miecza polęże
16. Dźiatki ich poroztrącaią
przed ich oczymá: domy ich splón.druią, á żony ich pogwałcą.
17. Oto ia pobudzę ná nie Medy,
którzy nie będą srébrá szukać ,
áni dbać o złoto.
18. Ale strzałami dźiatki postrzelaią, á nád karmiacémi żywotami
nie zlituią się, y synóm oko ich
nie zfolguie.
ig. Y będźie Babylon on zawo
łany w królestwach, zacny pychą
Cháldéyczyków: iáko Pan wywróćił Sodomę y Goinorrhę.
20. Nie będą w nim mieszkać
áž do końca, y nieosadzą go aż do
narodu y narodu: áni tám rozbiie
namiotów Arábezyk, áni pástérze
tám odpoczywać będą.
21. Ale się tám będą chować
zwiérzowie, y napełnia się domy
ich smokami: y mieszkać tám bę
dą strusowie, á koszmaczowie tám
skakać będą :
22. Y będą się ożywać sowy w
domiech iego , á Syreny we zbo
rach roskosznych.

1. Brzemię Babylonu, któré widźiał Izáiasz syn Amos.
2 Ná górze ćiemney podnieście
chorągiew, podwyszćie głos , podnieśćie rękę, á niechay wnidą w
bramy książęta.
3. lam rozkazał poświęconym
moim , y przyzwałem mocarze moie
w gniewie moim, ráduiacé się w
sławie moiéy.
4 Głos zgráie ná gorách , iáko
gęstego ludu : głos dźwięku królów,
narodów zgromadzonych: Pan za
stępów przykazał rycerstwu woiennému ,
5. Przychodzacému z źiemie dálekiéy, z kończyn niebá : Pan y
naczynia zapalczywośći iego, áby
zburzył wszytkę źiemię.
6. Wyyćie, bo blisko iest dźień
Pański: iáko spustoszenié od Páná
prziydźie.
7. Dla tego wszytkié ręce osłabieią , á každé serce ludzkie stru
chlej e ,
8. Y skruszy się. Gryźienia boleśći zéyma, iáko rodzącą boleć bę
dą: każdy bliźniemu swemu dziwo
wać się będźie , lica opalone obli
cza ich.
g. Oto dźień Pański prziydźie
okrutny, y pełen rozgniewania, y
gniewu, y zapalczywośći, áby obróćił źiemię w pustynią, á grzészniROZDZIAŁ XIV.
ki iéy áby starł z niéy.
10. Bo gwiazdy niebieskie , y
Proroctwo o pocieszeniu Zydoiviasność ich nie rozpuszczą światła skim , cl o wyswobodzeniu z niewoli
swego: zácmilo słońce ná wscho- Babilońskićy, o straceniu Łućijerd
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z niebd przez pychę iego, y o potnśćie nad Fhilistyny.

i. Blisko iest že prziydźie czás
iego, á dni iego nie odwloką się.
Abowiém zlituie się Pan nád Jáko
bem, y obierze ieszcze z Izraela, y
da im odpoczynąć ná źiemi ich:
przyłączy się do nich przychodzień,
y przystanie do domu Jákobowégo.
•i. Y będą ie trzymać narody, y
przywiodą ie na mieysce ich: y
iiośiędźie ie dóm Izraelski ná źiemi
'áň^kiéy zá sługi y zá służebnice:
y będą imać té, którzy ie imali, y
podbiią wyćięgacze swoie.
3. Y będźie dniá onégo: gdy to
bie Bóg da odpoczynienié od pra
cy twoiéy, y od drżenia twego, y od
niewoli ćiężkiey, w ktoryieś był
przed tym :
4- Weźmiesz tę przypowióść
przećiw królowi Babilońskiemu , y
rzeczesz: Iákóž ustał wyćięgacz ,
ustał pobór ?
5. Złamał Pan kiy niezbożnych,
laskę pánuiacych,
6. Biiacégo ludźie w zagniewa
niu plagą neuzdrowioną, podbiiáiącego narody w zapalczywośći,
przeszláduiacégo okrutnie.
7. Odpoczynęła y umilkła wszy
tka źiemia, uradowała się y uweseliła :
8. Iodły též rozweseliły się nád
tobą , y cédry Liháóskié : od tad
iakoś zasnął, niewyćiągnie, który
by nas podćiął.
g. Piekło ze spodku ruszyło się
ná podkánié przyszćia twego, wzbudźiłoć obrzymy. Wszyscy kśiążęta
źiemscy powstali z stolic swoich,
wszytkié kśiążęta narodów.
10. Wszyscy odpowiedzą, y rze
ka tobie: Y tyś zránion iest iáko y
my, stałeś sie nam podobny.
11. Stárgniona iest do piekła py
chá twoiá, upadł trup twóy: pod
tobą pośćielą moiá , á przykryćie
twoie będą robacy.
12. lakóżeś spadł z nieba Luciferze, któryś ráno wschodził: upadleś ná źiemię, któryś zraniał na
rody ?
13. Któryś mówił w serrn two
im: Wstąpię ná niebo, nád gwia
zdy Boże wywyższę stolicę moię:
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uśiędę ná górze testamentu, ná stro
nach północnych.
14- Wstąpię ná wysokość obło
ków, będę podobny Nawyższćmu.
15. Wszákže áž do piekła slárgnion będźiesz w głębokość dołu.
16. Którzy ćię uyźrzą, przychylą
się k tobie, y przypitrować ći się
będą: Y onże to mąż, który trwo
żył źiemię, który zatrzasnął króle
stw y.
17. Który obróćił świat w pu
stynią , y miástá iego rozwálil ,
więźnióm swoim nie otworzył ćiemnice ?
18. Wszyscy królowie narodów
zasnęli w sławie , mąż w domu
swoim.
ig. A tyś wyrzucony z grobu
twego, iáko latorośl niepożyteczna,
splugawionyś y uwinionyś z tymi,
którzy sa mieczem pobići, y zstą
pili do dná dołu iako trup zgni
ty
20. Nie będźiesz miał towarzy
stwa áni z nimi w pogrzebie : boś
ty źiemie twoię pokaźił , tyś lud
swóy pomordował: nie będźie zwa
no ná wieki naśienie złośliwych:
21. Zgotuyćie syny iego ná zábićie dla nieprawośći oyców ich: Nie
powstaną, áni odźiedźicza źiemie,
áni napełnią świata miastami.
22. Y powstanę ná nie , mówi
Pan zastępów: y zatracę imię Ba
bylonu, y szczątek, y płód, y na
ród, mówi Pan.
23. A uczynię ią dźierżńwą iéžá,
y kałużami wód : y wymiotę ią
miotłą wyćieraiąc, mówi Pan za
stępów.
24. Przyśiągł Pan zastępów, mó
wiąc : Ieśli nie ták będźie iákona
umyślił: y iákom w myśli rózbiérał, ták się stanie:
25. Ze zetrę Assyriyczyká w źie
mi moiéy, á ná górach moich podepcę go: v odóydźie od nich iárzmo
iego, á brzemię iego z ramienia
iego ziele będźie.
26. Tá rádá, którąm umyślił ná
wszytkę źiemię, y tá iest ręka wy
ciąg nioná ná wszytkié narody.
27. Bo Pan zastępów postanowił:
9 któż będźie mógł zwatlić? y rę
ka iego wyćiągniona: á któż ią odwróći ?
4»*
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28. Roku, Ltórégo umarł król
Acház , siało się to brzemię :
29. Nie -wesel się ty-wszytka zie
mio Pbilistymska, że złamana iest
rózga tego , klóry ćię bił: bo z ko
rzenia wężowego wynidźie bazy
liszek , á nasienie iego pożeraiące
ptaka.
30. Y będą się paść pierworodni
nędznych , á ubodzy bespiecznie
odpoczywać będą : y wygubię gło
dem korzeń twóy, y szczątki twé
wybiię.
31. Záwyy bramo, wołay miásto:
porażona iest Philistea wszytka :
bo od północy dym prziydźie , á
niémász, któby uszedł przed hufem
iego.
82. A co odpowiedzą posłóm na
rodu? Bo Pan żałożył Syon, á w
nim nadźieię mieć będą ubodzy lu
du. iego.

ROZDZIAŁ XV.
Opowiada upadek Modbski , y
użalenie Prorockie z przygody Moabskićy.

1. Brzemię Moáb. Bo w nocy
zburzon iest Ar Moáb, umilkł: bo
w nocy zburzon iest mur Moáb ,
umilkł.
2. Wstąpił dóm, y Dibon, ná
wyżyny płakać nád Nábo , y nád
Medábá, Moáb zawył : ná káždéy
głowie iego łysina , y każda brodá
będźie ogolona.
3. Ná rozstaniach iego oblekli
się w wory: ná dáchách iego y ná
ulicach iego, wszelkie wyćie stą
piło ná płacz.
4. Będźie wołać Hesebon y Eleále, aż w Jásá usłyszan iest głos
ich. Dla tego gotowi Moáb wyć
będą: duszá iego wyć będźie so
bie.
5. Serce moie do Moáb wołać bę
dźie, zawory iego aż do Segor iáłowice trzećioletnćy: bo wstępem
Łuith plącząc wstępować będźie,
á ná drodze Oronaim wołanie skru
szenia podniosą.
6. Bo wody Nemrim spustoszo
ne będą, że uschła trawa, ustał
urodzay, zieloność wszelaka zginę

ła.
7. Według wielkośći uczynków

y nawiedzenie ich : do potoka wie
rzbowego powiodą ie.
8. Bo obeszło wołanie granicę
Moáb, aż do Gáliin wyćie iego, y
aż do studnie Elim krzyk iego.
9. Bo wody Dibon napełniły się
krwie: ábowiem położę ná Dibon
przydatki tym , którzyby uszli lwa
z Moáb, y ostatkom źiemie.

ROZDZIAŁ XVI.
Prośi o zesłanie barania Pana
Christusa, Modbski lud prze hardość, y niewierność ma bydź poni
żony, mdło ich zostawiwszy.
1. Ześli Pánie báránká pánuiacégo źiemi , z skály pysty nie do
góry córki Sioúskiéy.
2. Y bedźie: iáko ptak uciekaiący, y ptaszęta z gniazdá wylatáiacé, ták będą córki Moáb w prze
prawianiu Arnon.
3. Wnidź w radę, zbierz groma
dę: położ iáko ćień twóy w połu
dnie : pokriy uéiekáiacé, á tuláiacych się nie wydaway.
4- Będą u ćiebie mieszkać wy
gnańcy moi. Moábie bądź ich táynikiem przed pustoszyćielem: bo
się dokonał proch , skończył się
nędznik,- ustał, klóry podeptywał
źiemie.
5. Y zgotowana będźie w miłośierdźiu stolica, á śiędźie ná niéy
w prawdźie w przybytku Dawido
wym, sądzący y szukaiący sądu, y
oddaiący prędko, co iest spráwiedliwégo.
6. Słyszeliśmy pychę Moáb, py
szny iest bárzo: pychá iego y hárdość iego y zagniewanie iego więk
sze niż moc iego.
7. Dla tego záwyie Moáb do
Moábá, wszytek wyć będźie: tym ,
którzy się weselą z murów z cegły
upalonéy, powiádáyéie plagi ich.
8. Abowiém przedmieśćia Hese
bon spustoszone są, á winnicę Sábámá panowie Pogańscy wyćięli:
latorośli iego aż do Jazerá zaszły,
błąkali się po puszczy, latorośli ie
go opuszczone są, przeszli morze.
9. Dla tego płakać będę w pła
czu Iazer winnice Sábámá: upoię
ćię łzą moią, lłesebonie y Elealu :
bo ná zbieranie win twoie, y ná

IZAIASZOWE.
773
7. W on dźićń nakłoni się czło
żniwo twoie okrzyk tłoczących
wiek do stworzyćiela swego , y
przypadł.
10. Y odięte będźieweseló y ra oczy iego ku świętemu izráelowédość z Kármelá , y w winnicach mu poglądac będą :
8. A nie przykłoni się do ołta
me hędźie się weselił áni wykrzykał. Winá w prasie nie będźie de rzów, któré udźiałały ręce iego : á
ptał ten , który był zwykł deptać : ná to , co uczyniły pálce iego , nie
poyźrzy, ná gáie y ná zbory.
odiąłem głos depcących.
9. W on dźień będą miástá mocy
11. Dla tego brzuch móy nád
Moábem iáko cytra brzmieć będźie, iego pozostawione iáko pługi , y
á wnętrzność! moie nád múrem z zboża, któré pozostały przed synmi
Izraelskimi, y będźiesz pustą,
wypalonéy cegły.
10. lżeś zapomniała Bogá zba
12. Y będźie : Gdy się pokaze o
co pracował Moáb ná wyżynach wiciela twégo, á nie wspomniałaś
swoich, wnidźie do świątnice swo ná mocnego pomocnika twégo:
iéy áby się modlił , á nie będźie przetóż szczepić będźiesz szczepie
mógł.
nie wierne, y będźiesz śiałó nasie
13. To słowo , któré mówił Tan nie obce.
11. W dźień szczepienia twégo
do Moáb od onego czásu:
14. A teraz rzekł Pan, mówiąc: płonne wino, á ráno nasienie twé
Przez trzy látá, iáko látá naiemni- zakwitnie : odięte iest żniwo w
czé, odięla będźie sława Moáb nád dźień dźiedźictwa, á będźie ciężko
wszytkim ludem wielkim, á zo žátowác.
12. Biádá zgrai narodów mno
stanie mały y lichy, y niewielki.
gich , iáko mnostwo morzá szu
ROZDZIAŁ XVII.
miącego : á zgiełk gminu iáko
O ućiązeniu Ddmaszkowym , o szum wód wielkich.
13. Zaszumieią narodowie iáko
rozgniewaniu. Bożym przećiwko Iz
szum
wód wzbiéráiacych: y sluka
raelowi , opowiada bidde tym, co
ji, y ućiecze daleko: y będźie po
prześtaduią a śćiskaią lud Boży.
rwany iáko proch ná górach przed
1. Brzemię Dámászkowé. Oto wiatrem, yiáko wicher przed wia
Damaszek przestanie bydź mia trem.
stem , á bedźie iáko gromada ka
14- Czásu wieczornego, áli oto
mienia po obaleniu.
trwogá: á ráno, y nie ostoi się: ten2. Opuszczone miástá Aroer bę ći iest dźiał onych, którzy nas pu
dą dla trzód , y będą tám legać, á stoszyli, y lós, którzy nas darli.
nie będźie, ktoby płoszał.
3. Y ustanie pomoc od EphráiROZDZIAŁ XVIII.
má, y królestwo od Damaszku : á
Przećiw .Aegyptczykom , którzy
ostatki Syriiéy będą iáko sława sy Zydy ktemu przywiedli , ze w nich
nów Izráelowych: mówi Pan za dufdnie mieli , przyddie pociechę
stępów.
Żydom z nawrócenia zdá do Jeru
4- Y będźie won dźień: uraniey- zalem.
szona będźie sława Jákobowá, á
tłustość ćiała iego wychudnie.
1. Biada źiemi cymbałowi skrzy
5. Y będźie iáko ten , który zbie
deł, która iest zá rzekami Aetyopra we żniwo, co zostawa : á ramię
skimi,
iego kłosy zbierać będźie : y będźie
2. Która śle ná morze posły, w
iáko szukáiacy kłosów w dolinie naczyniu z pápirowégo drzewka pa
Rápháim.
,
wodach. Idźcie Anyołowie prędcy
b. Y zostanie w nim iáko grono do narodu , rozerwanego jjł rozszar
winá, y iáko ná otrzęśioney oli—» panego , do ludu strasznego , po
wie dwie ábo trzy oliwki ná wierz którym niémász innégo , do narodu
chu gałęźi , ábo cztery ábo pięć ná czekáiacégo y podeptanego, któréwierzchu iego owocu iego , mówi go źiemię rzeki rozerwały:
Tan Bóg Izráelów
5. Wszyscy obywatele świata,
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którzy mieszkacie ná źiemi , gdy
podniosą chorągiew ná górách,
uyźrzyćie, y dźwięk trąby usłyszy
cie.
4 Bo to mówi Pan do mnie:
Uspokoić się , á pátrzyó będę ná
mieyscu moim , iako światło w
południe iásné iest , á iáko obłok
rośisty we żniwa.
5 Bo przed żniwem wszytek
okwitnął , y niedoźrzała doskona
łość rodzić będźie, y oberzną gálaski iego sierpami : á co zostánie,
będźie obrzezané y obité.
6. A osławione będą pospólu
ptástwu górnému, y bestyam źie
mie: á przez wszytko lato będą ná
nim ptacy, y wszytkié bestyie źie
mie ná nim źimować będą.
7. Ná on czás przynieśion bę
dźie dar Pánu zastępów od ludu
oderwanego y rostárgánégo : od lu
du strasznego , po którym nie bjł
inny, od ludu czekáiacégo, czekáiacégo y podeptanego, którégo źie
mię rozerwały rzeki, ná mieysce
imienia Páná zastępów, górę Syon.

ROZDZIAŁ XIX.
Dostateczniej opisuie karanie
gyptskić , d ze będą poćieszeni ndwroćiwszy sie ku Pdnu, gdy im bę
dzie zesłany zbdicićiel.

1. Brzemię Aegyptu : oto Pan
wśiędźie ná obłok lekki, y wnidźie
do Aegyptu, y poruszą się bałwa
ny Aegyptskie od oblicza iego , y
serce Aegyptskie zemdleie w nim.
2. Y spuszczę Aegyptczyki z Aegyptczykámi: y będźie walczył mąż
z bratem swoim , y mąż z przyia
ćielem swoim, miásto z miastem,
królestwo z królestwem.
3 Y rozerwie się duch Aegyptcki we wnętrznościach iego, á radę
iego ná dół zrzucę: y będą się py
tać bśłwanów swych y wieszczków
swych, y pithonów, y wróżków.
4. Y podam Aegypt w ręce pa
nów okrutnych, á król mocny bę
dźie pánowal nád nimi, mówi Pan
Bóg zastępów.
5. Y wyschnie wodá z morzá, á
rzeká ustanie y wyschnie.
6. Y ustaną rzeki: zniszczeją y

potoki przekopów,
ęowysychśią
rzćina y śitowie powiędnie :

7. Obnaży się łożysko potokowe
od stoku swego, y kázdé zásianié
wilgotné oschnie , zwiędnie , y nie
będźie.
8. Y zasmęcą się rybitwi, y pła
kać będą wszyscy, którzy miecą do
rzeki wędę, á ći którzy rozćiągaią
śieć po wodźie , zemdleią.
g. Zawstydzą się ći, którzy robili
len , którzy czosáli y tkali subtélné rzeczy.
10. Y będą wilgotné iego osła*
hiálé , wszyscy, którzy czynili sa
dzawki ná łowienie ryb.
11. Glupié kśiążęlś Tánéyskie,
mądrzy raycy Pháráonowi dáli radę
niemądrą: iakoż rzeczeć^e Pháráonowi: synem ia mądrych, synem
królów starodawnych?
12. Gdźież teraz są mędrcowie
twoi ? niech ći oznaymią y ukażą,
co umyślił Pan zastępów o Aegyptćie.
13. Zgłupióły kśiążęta Táneyskie, uschły kśiążęta Mempheyskie , zwiedli Aegypt, węgiel ludów
iego.
14- Tan namieszał w pośrzodku
iego duchá wichrowatego: y zawie
dli w błąd Aegypt w każdćy spra
wie iego , iáko błądźi piiány y
zwracaiący.
15. Y nie będźie w Aegyptćie
uczynku , którjby uczynił głowę y
ogon, nákrzywiáiacy y wśćiągaiący.
16. W on dźióń będźie Aegypt iá
ko niewiasty, y zdumeią się , á bę
dą się bać od poruszenia ręki Páná
zastępów , którą on będźie ruszał
nád nim.
17. Y będźie źiemia ludzka Aegyptowi strachem : każdy kto ią
wspomni , będźie się lękał rády
Páná zastępów, którą on nań umy
ślił :
18. W on dźień będźie pięć miast
w źiemi Aegyptskiéy, któré będą
mówić ięzykiem Chánáneyskim,
y przyśięgać przez Páná zastępów :
iedno będą zwać miastem słone
cznym.
19. W on dźień bedźie ołtarz
Páiiski w pośrzód źiemie Aegypt
skiéy, á słup Páúski podle granice
iego.
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20. Będzie ná znák y ná świade
6. Y rzecze obywatel wyspu tego
ctwo Panu zastępów w źiemi Ae- w on dźień : oto tá była nadźieia
gyptskiéy. Bo wołać będą do Páná nászá, do którycheśmy się ućiekli
przed trapiącym , y posle im zbá- o pomoc, áby nas wybawili od kró
wićiela, y obrońcę, który ie wybá- lá Assyriyskiégo: á iakoż my będzie
wi.
my uyść mogli ?
21. Y poznáia Páná w Aegyptćie,
y poznáia Aegyptiánie Páná w on
ROZDZIAŁ XXI.
dźień , y będą go czćić ofiarami y
Upadek Babiloński od MedskićąO
darami: y będą ślubować śluby Pá y Perskiego ludu, obćiąźenie ldu~
nu , y oddazą.
s
22. Y skarżę Pan Aegypt kara meiey, y ylrdbiey.
1. Brzemię pustynie morskiéy.
niem, y uzdrowi ji, y nawrócą się
do Páná , y da się im ubłagać , y Iáko wichry z południa pochodzą ,
uleczy ie.
od puszczy ćiągnie z źiemie strá23. W on dźióń będźie drógá z sznéy.
2. Widzenie srogie iest mi oznayAegyptu do Assyriyczyków, y wnidźie Assyriyczyk do Aegyptu , á mioné: kto iest niedowiarkiem, nie
Aegyptczyk do Assyriyczyków, y wiernie czyni: á który iest pustobędą służyć Aegyptiánie Assurowi. szyćielein, pustoszy. Wyćiągni Ae
24- VV on dźióń będźie Izrael lám , oblez Medźie : uspokoiłem
trzećim Aegyptianowi y Assyriano- wszelkie wzdychanie iego.
3. Dla tego napełniły biodra moie
wi : błogosławieństwem w pośrzód
boleśći, ućisk ogarnął mię iáko
źiemie , *
25. Którą błogosłświł Pan zastę ucisk rodzącey: upadłem usłyszaw
pów, mówiąc : błogosławiony lud szy, strwożyłem się uyźrzawszy.
4. Zemdlało serce moie, zdumia
móy Aegpytski, á uczynek rąk mo
ich Assyriyczykowie: á dźiedźictwo łem się dla ćiemnośći: Babilon mi
ły móy, położony mi iest ná pomoie Izrael.
dźi w.
5. Przygotuy stół, wygląday ná
ROZDZIAŁ XX.
Opotviada iectwo yiegyptc zykom, wieży iedzących y piiących : wstay Murzynom, które mieli mieć u ^is- wayćie kśiążęta , pochwyćcie tarcz.
6. Bo to mi rzekł Pan : idź á
syriyczykow,
ze się Zydowie
postaw
stróża, á cokolwiek uyźrzy,
mieli dziwić ich utrapieniu.
niech opowie.
1. Roku, którego wszedł Thárthan
7. Y uyźrzał woz dwu iézdnych,
do Azotu , gdy go był posłał Sár- iádacégo ná ośle , y iádacégo ná
gon król Assyriyski , y walczył wielbłądźie: y przypatrował się pil
przećiw Azotowi ,'y dobył go :
nie częstym weyźrzeniem.
2. Ná on czás mówił Pan w rę
8. Ý zawołał léw : Ná strażnicy
ce lzáiaszá syná Amos, rzekąc: Pańskióy, ia iestem , stoiąc usta
Idź á rozwiąź wór z biódr twoich , wicznie we dnie: y ná straży moiéy
á zzuy bóty twe z nóg twoich. Y iam iest, stoiąc po wszytkié nocy.
uczynił ták, chodząc nago y boso.
g. Ono ten idzie wáiádáiacy wóz
3. Y rzćkł Pan: lako chodźił słu dwu iézdnych , y opowiedział á
gi móy lzáiasz nagi y bosy, trzech rzekł: upadł, upadł Babilon, á
lat znák y cud będźie nád Aegyptem wszytkié ryćiny bogów iego pokru
y nád Aethyopią :
szone są ná źiemię.
4 Ták zapędźi król Assyriyski
10. Hlłodźbo moiá , y synowie
poymáuié Aegyptskió , y przepro boiowiská mego, com słyszał od l a
wadzenie Aetbyopskió młodych y ná zastępów Bogá Izráelowego ,
starych nágié y bosé z odkrytémi opowiedziałem wam.
posladkámi ná hańbę Aegyptowi.
11. Brzemię Dumy woła ná mię
5. Y zlękną się awstydać się bę z Seir: stróżu co z nocy ? stróżu
dą zá Aethyopią uddźieię swoię , y co z nocy ?
zá Aegypt chwałę swoię.
12. Rzókł stróż: przyszło ^ara-

776

PROROCTWO

nié y poc: ieśli pytaćie, pytayćie:
nawróćcie sie , przyjdźcie.
13. Brzemię w Arábiiéy. W leśie
ná wieczór spać będźiećie, nászciézkách Dedánim.
14. Zábiežawszy pragnącemu
przynieśćie wody, którzy mieszka
cie w źiemi ná południe , z chle
bem zabieżćie ućiekaiącemu.
15. Bo przed mieczmi ućiekli ,
przed mieczem nalegającym, przed
lukiem napiętym , przed ćiężką bi
twą :
16. Bo to mówi Pan do mnie:
ieszcze zá ieden rok , iáko zá rok
naiemniká, y ustanie wszytka sła
wa Cedár.
17. A ostatek pocztu strzelców
mocnych synów Cedár umnieyszon
będźie: bo ran Bóg Izráelów mówił
ROZDZIAŁ XXII.
Słowa Boże przećiwko Ieruzálem,
ze miafo bydź zburzone od Ndbu,chodonozord, strofuie Prorok y ka
rze ludt iz gdźieby się mieli korzyć
a płdkuć , tym się wiecéy obżerdią.
Sobndprzełożony kośćioła miał bydź
z urzędu złożony, a Eliachim posta
nowiony.
1. Brzemię doliny widzenia. Cóż
się też tobie dźieie , żeś y ty wszy
tko wstąpiło ná dachy?
2 Krzvku pełne miásto ludne,
miásto wesołe: pobici twoi nie pobi
ci mieczem, áni pomarli ná woynie.
3. Wszytkić książęta twoie ućiekły społem , y twardo są powiąza
ni : wszyscy którzy są naleźieni ,
powiązani są społem, daleko poućiekali.
4- Dla tego rzekł: odstąpćie ode
mnie, gorzko płakać będę: nie stárayćie się,abyśćie mię cieszyli z stro
ny spostoszenia córki ludu mego.
5. Bo dźień zábiiánia y podepta
nia , y płaczów Pánu Bosu zastę
pów w dolinie widzenia dobywają
cy muru , y wielmożny ná górze.
6. Aelám też wźiął sáydak : woz
człowieka iézdnégo , y ścianę ob
nażyła tarcz.
7. Y będą wyborne doliny twoie
pełne poczwórnych , á iezdni po
stanowią stanowiska swe u bramy.
8.

Y odkryta będźie zasłona I uci

ska , á oglądasz w on dźień zbro
jownią domu gáiowégo.
g. Y połamania miástá Dawido
wego uyźrzyćie , bo się zagęśćiły :
y zgromadziliście wody stawu niższćgo.
10. A domy Ierozolimskić policzyliśćie , y pokaźiliśćie domy ná
obronienie muru.
11. Y uczyniliście przekop mię
dzy dwiema múry ná wodę stawu
stárégo: á nie oglądaliście się ná tego,
klóry ji był uczynił, y ná sprawcę
iego z daleka nie patrzyliście.
12 Y zawoła Pan Bóg zastępów
w on dźień ku płaczu, y ku nárzékániu , ku obłyśienip , y ku prze
pasaniu worem :
13. A oto radość y wesele, zabiiać
ćielce y zarzynać hárány, ieść mięso
á pić wino: iedzmy ápiymy: bo iutro pomrzemy.
14. Y ziawił się w uszach mo
ich głos Tana zastępów : ieśli bę
dźie tá faieprawość odpuszczona
wam aż pomrzećie , mówi Pán Bóg
zastępów :
15. To mówi Pan Bóg zastępów:
idź , wnidź do tego, który mieszka
w przybytku , do Soliny przełożo
nego kościelnego, y rzeczesz do
niego :
16. Co ty tu , ábo iákoby czym
tu ? żeś tu sobie wykował grób,
wyciosałeś ná wysokośći pamiątkę
pilnie . w skále przybytek sobie.
17. Oto Pan da ćię zanieść , iáko
zanoszą kurá, y iáko odźienić ták
ćię podnieśie.
18. Koronując ukoronuie ćię
udręczenim , iáko piłę zarzući ćię
do źiemie szćrokićy y przestroney :
tam umrzesz , y tám będźie wóz
sławy twoiéy, hańba domu páná
twégo.
19. Y wypędzę cię z stanowiska
twégo, y z urzędu twégo złożę ćię.
20. Y będźie dniá onégo : przyzowę sługi mégo Eliaćima syná
Helciaszá.
21. Y oblokę go w szatę twoię ,
y páfem twoim zinocnię go, á wła
dzą twoię dam w rękę iego : y bę
dźie iáko oćiec obywátelóm Ierozolimskim y domowi ludzkiemu.
22. Y dam klucz domu Dawidowégo ná rámie iego : y otworzy , á
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nie będźie ktoby zamknął: y zam
knie , á nie będźie ktoby otworzył.
20. Y wbiie ji iáko kolek ná
mieyscu -wiernym , y będźie stolicą
sławy domowi oycá swégo.
24. Y Zawieszą ná nim wszytkę
sławę domu oycá iego, naczynia
rozmaitego , wszelakie naczynie
małe , od naczynia kubków aż do
wszego naczynia muzyków.
25. W on dźień mówi Tan zastęPó w: bedźie wyięt kołek , który był
wbity ná mieyscu wiernym- y zlá
mány będźie, y upadnie. y zginie, co
ná nim wiśiało: bo Pan powiedźiał.

ROZDZIAŁ XXIII.
stos zenie Tyrskie nd śiedm
dźieśiąt lat opisuie, dla iego pychy,
d polym będźie przywrócone.

1. Brzemię Tyru. Wyyćie okrę
ty morskie • bo zburzony iest dóm,
zkąd byli zwjkli przychodzić: z
źiemie Cethiin obiáwiono im iest.
2. Milczcie którzy mieszkaćie ná
wyspie: kupcy Sydońscy
wiaiący się przez morze ,
li ćię.
3. Ná wodach mnogich nasienie
Nilu, żniw-o rzeczne zboże iego,
stał się kupiectwem narodów.
4- Zawstydź się Sydonie : bo mó
wi morze, moc morska rzekąc:
nie pracowałam rodząc , ánim urodźiła, y nie wychowałam młodźieńców, ánim do lat dorosłych docho
wała panien.
5. Gdy usłyszą w Aegyplćie, bę
dą żałować, gdy usłyszą o Tyrze :
6. Przewieźcie się przez morza,
wyyćie którźy mieszkaćie ná wyspie:
7. Izali,to nie iest wászé, któré
się chlubiło z dawna z starożytno
ści sw’oiey ? powiodą ie nogi iego
w gośćinę cudzą.
8. Kto to umyślił o Tyrze niegdy
ukoronowanym , którego kupcy ,
książęta , kramarze iego sławni ná
źiemi ?
9. Pan zastępów umyślił to , áby
ściągnął pychę wszelkiéy sławy, á
ku zelżywośći przywiódł wszytkié
zácné ná źiemi.
10. Idź przez źiemię twoię iáko
rzéká córko morska, niémász pásá
dáléy.
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11. Rękę swą wyćiągnął ná mo
rze, zatrwożył królestwa, Tan ro
skazał przećiw Cliánáán, áby starł
mocarze iego.
12. Y rzókł: nie przydasz wię
cćy abyś się chlubiła, polwafz
ćierpiąca panno córko Sydonska :
powstawszy przepraw się do Cethim , y tám též nie będźiesz mia
ła odpoczynku.
13. Oto źiemia Chaldej ska , ta
kowy lud nie był, Assur założył
ią : w niewolą zagnali mocarze ie
go , podkopali domy iego, obroćili
ią w grus.
14- Wyyćie okręty morskie, bo
zburzona iest moc wászá.
15. Y będźie w on dźień : w za
pamiętaniu będziesz o Tyrze przez
śiedmdźieśiąt lat, iáko dni królá iednego : á po śiedmdźieśiąt lat bę
dźie Tyrowi iáko pieśń nierządnice^
16. Weźmi cytrę , obeydźi miá
sto , nierządnico zápomniona: gray
dobrze, często powtarzay pieśń,
áby pamiątka o tobie była.
17. Y będźie po śiedmidźieśiąt lat:
Nawiedźi Pan Tyr, y przywiedźie
ji do mytá iego : y będźie zaś nie
rząd płodźił ze wszystkimi królestwy źiemskimi ná źiemi.
18. Y będą kupiectwá iego y my-tá iego poświęcone Pánu: nie będą
schowáné áni odłożone : bo tym ,
którzy mieszkaią przed Pánem , bę
dźie kupiectwo iego , áby iedli do
sytości , y przyodźiewali się aż do
starości.

ROZDZIAŁ XXIV.
Złe rzeczy, któré Pan przez grze
chy ludzkie nd wszystek lud ma do
puścić , przydane poćieszenie osta
tkom, a idko będźie straszliwy dźień
sądny.
1. Oto Pan rosprószy źiemię y
obnaży ią , y utrapi oblicze iéy , y
rosprószy obywátele iéy.
2. Y będźie iáko lud, ták y ka
płan: á iáko sługa, ták y Pan iego:
iáko służebnica , ták y páni iéy :
iáko kupuiący, ták y ten, który
przedaie: iáko pożyczający, taky
ten , który bierze ná pożyczanie:
iáko który się upomina , ták który
dłużen.
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5. Rozprószeniem rozprószona
będźie źiemia , á drapiestwem zdrapieżona będźie. Bo Pan mówił to
słowo.
4- Płakała, y zeszła źiemia, y zem
dlała : zćiekł świat , zemdlała wy
niosłość narodu źiemie.
5. A źiemia splugáwiona iest od
obywátelów swoich : ii przestąpili
zakon , odmienili prawo , złamali
przymiérze wieczné
6 Dla tego przeklęctwo pożrze
źiemię , á będą grzeszyć obywatele
iéy : y przeto będą szaleć spráwuiący ią , á mało ludzi zostanie.
7. Plákálo winá zbieranie , záchorzálo winne drzewo , wzdycha
li wszyscy, którzy byli wesolégo
sercá.'
8 Ustálo weselé bębnów, ustálo
wykrzykánié ráduiacych się, umil
kła wdźięczność cytry.
g. Nie będą się nápiiáé winá z
spiéwániem: gorzki będźie napóy
piiącym go.
10. Ztárté iest miasto próżnośći, zámkniono káždy dóm, że nikt
nie wchodźił.
11. Wołanie będźie o wino po
ulicach : opuszczone iest wszelkie
weseló : przeniosło się wesele źie
mie.
12. Zostálo w mieśćie spusto
szenie, á upadek záwáli bramy.
13. Bo to bedźie w pośrzód źie
mie, w pośrzodku narodów: iáko
gdyby trochę oliwek, któré zostáty,
otrzęśiono z oliwnégo drzewá: y
groná win né, gdy się dokona obiéránié winá.
14- Ci podniosą głos swóy, y
chwalić będą: gdy bedźie Pan uwie
lbiony, wykrzykną od morzá.
15. Dla tego w naukách sławćie
Páná ; ná wyspach morskich imię
Páná Bogá Izráelowégo.
16. Z kráiu źiemie slyszélismy
chwały, sławę sprawiedliwego. Y
rzekłem: Táiemnicá moiá mnie,
táiemnicá moiá mnie, biádá mnie:
wy Stepnicy wystąpili, á wykrocze
niem występnikow wystąpili.
17. Strach, y dół , y śidło nád
tobą, któryś mieszkaniem źiemie.
18. Y będźie: Kto ućiecze przed
głosem strachu, wpádnie w dół: á
kto się wyprawi z dołu , poyman.

będźie sidłem: bo sie upusty z wysokośći otworzyły, y zátrzasna się
fundamenty źiemie.
19. Łamaniem połamie się źiemiá, skruszeniem skruszy się zie
mia ,
20. Poruszeniem poruszy się źie
mia iáko piiány, y będźie zdięta
iáko budká iednéy nocy: y obćiaźy
ią nieprawość iéy, y upádnie, á nie
przyda , żeby powstała.
21 Y będźie: W on dźień na
wiedzi Pan woysko niebieskie ná
wysokośći, y króle źieinskie, któ
rzy są ná źiemi.
22. Y zgromadzą się zgromadze
niem iednégo snopká do dołu, y
będą tám zámknieni w ćiemnicy, á
po wielu dni ná wiedze ni będą.
23. Y zásroina się kśiężyc y za
wstydzi się słońce, gdy bedźie kró
lował Pan zastępów ná górze Sy
on, y w Jeruzálem, á przed oczy
má starców swoich uwielbion bę
dźie.
ROZDZIAŁ XXV.

Prorok dźiekuie Bogu zá dziwne
Sprawy iego, y zd dobrodźieystwd ,
któré miał uczynić ludu swemu nd
górze Syon.

1. Tanie Bóg móy ty iesteś,
wywyższać ćię będę, y wyznawać
imieniowi twému : iżeś uczynił
dźiwy myśli stárádawné wierne,
Amen.
2. Bowiémeá obróćił miásto w
mogiłę, miásto mocné w rozwáliny, dóm cudzoźieinców: áby nie
było miastem, ażeby go ná wieki
nie zbudowano.
3. Dla tego ćię będźie chwalił
lud mocny, miasto narodów du
żych ćiebie się bać będźie.
4. Iześ się stał mocą ubogiemu,
mocą nędznikowi w udręczeniu
iego : nadźieią od wichru , chło
dnikiem od gorąca, bo duch mocarzów iáko wicher biiący w śćianę.
5. Iáko gorącosć w pragnieniu ,
trwogę cudzych uniżysz : á iáko
gorącośćią pod obłokiem paláca po
tomstwo mocarzów ususzysz.
6. Y uczyni Pan zastępów ná
wszytkié narody ná téy górze ucztę
z rzeczy tłustych, ucztę zbierania
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winá, z tłustych rzeczy szpik w
sobie maiących , z zebrania winá
wystałógo.
7. Y zrzući ná téy górze oblicze
związki záwiazáney ná wszytkié
ludźie , y płótno , któré zaczął ná
Wsz) Ikié narody.
8. Zrzuci śmerć ná wieki: y odéymie Fan Bóg łzę z káždégo obli
cza, y pobáiibienié ludu swego zéymie ze wszytkiéy ziemie: bo l’an
mówił:
9. Y rzecze dniá onégo: Oto Bóg
Masz ten , czekaliśmy nań, y zba
wił nas: ten Pan, czekaliśmy go,
rozráduiem się y rozweseleni się w
zbawieniu iego.
10. Bo odpoczynie ręka Pánská
ná téy górze : á Moáb będźie pod
nim młócon iako trą plewy wo
zem.
11. Y wyćiągnie ręce swé pod
nim, iáko wyciąga ten, który pły
nie ku pływaniu: y zniży sławę ie
go z potłuczenim rąk iego.
12. Y obrony wysokich murów
twych upádua, y zniżone będą, y
zśćiągnione ná źiemię áž do pro
chu.
ROZDZIAŁ

XXVI.

Piosnka dziękowania za podwyszenie sprawiedliwych. , a poniżenie
niecnotliwych, y o zmartwych pow
staniu tych , co pomarli.
1. W on dźień będą ápiéwáó tę
pióśń w źiemi Judzkiéy.
2. Miásto mocy nászéy Syon zbáwiéiél, będźie w nim położony mur
y przedmurze.
5. Otwórzćie bramy. á niech wnidźie naród sprawiedliwy strzegáiacy prawdy.
4. Stáry błąd odszedł: záchowasz
pokóy: pokóy, bośmy w tobie na
dźieię mieli.
5. Mieliśćie nadźieię w Pánu ná
wieki wieczne, w Pánu Bogu mo
cnym ná wieki.
6. Bo zniży mieszkáiacé ná wy
sokość! , miásto wywyższone po
niży. Poniży ie áž ná źiemię, zśćiągnie ie áž do prochu.
7. Podepce ie noga, nogi ubogiégo, kroki nędzników. Szćieżka
spráwiedliwégo prosta iest, pro

sta drógá spráwiedliwégo ná cho
dzenie.
8. A ná szćióżce sądów twoich
Pánie czekóliśmy ná ćię: imię twoie
y pamiątka twoiá w żądzy dusze.
9. Duszá moiá žadálá ćię w no
cy: ále y duchem moim we wnętrznośćidch moich z ráná będę czuł
do ćiebie. Gdy uczynisz sądy twoie
ná źiemi, sprAwiedliwośći się náuczą obywátele świata.
10. Smiłuymy się nád niezbożnym, á nienáwyknie sprawiedli
wość!: w źiemi świętych niepra
wość czynił, y nie ogląda chwały
Pańskióy.
11. Pánie niech się wywyższy
ręka twoiá , á niechay nie widzą:
mech uyźrzą á zawstydzą się zawiśni ludźie: á ogióń niech pożrze
nieprzyiaćioły twoie.
12. Panie dasz nam pokóy: bo
wszytkié uczynki nászé sprawiłeś
nam.
13. Pánie Boże nász , opanowali
nas panowie oprócz ćiebie, tylko w
tobie niechay pamiętamy ná imię
twoie.
14. Umierający niech nie żyią ,
obrzymowie niech nie powstáia:
dla tego nawiedźiłeś y zniszczyłeś
ie, y skruszyłeś wszytkę pśmiątkę
ich.
15. Folgowałeś narodowi Tanie,
folgowałeś narodowi : izaliś iest
uwielbion? oddaliłeś wszytkié gránice źiemie.
16. Pánie w ućisku szukali ćię,
w utrapieniu szemránia náuká
twoiá im.
17. lako która poczyna, gdy się
przybliża ku rodzeniu, boleiąc wo
ła w boleśćiach swych: takeśmy
się stáli od obliczá twego Panie.
18 Poczęliśmy, y iakobyśiny pra
cowali rodząc, y porodźiliśmy du
cha : zbáwienia nie sprawowali
śmy ná źiemi, przetóż nie upadli
obywátele źiemie.
19. Zić běda umárli twoi, pobići moi powstaną , ocućcie się á
chwalcie, którzy mieszkaćie w pro
chu : bo rosá światłości rosa
twoiá , á źiemię obrzymów ścią
gniesz do upadku.
20. Idź ludu móy, wnidź do ko
mór twoich, zamkni drzwi twoie
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zá sobą , skriy się ná mály czás się będźie pasł ćielec, y tám legać
ná chwilkę , áž przeminie zagnie będźie , y spaśie wierzchołki ie
wanie.
go21. Bo oto Tan wynidźie z miey11. W suchośći żniwa iego będą
scá swego , áby nawiedził niepra pokruszoné , niewiasty przycho
wość obywatela ziemie przećiw nie dzące á uczacé ią: bo nie iest lud
mu: y odkryie ziemia krew swoie, mądry, przeto nie zlituie się nád
á nie zákryie dáley pobitych swoich.
nim, który go uczynił: á który go
stworzył, nie przepuśći mu.
ROZDZIAŁ XXVII.
12. Y będźie: W on dźień pobiie
O sądzie y zatraceniu czarta , o Pan od łożyska rzéki, aż do potoku
karaniu oycowskim synów Izrael Aegyptskiégo , á wy się, zgromadźiskich, miasto obronne spustoszcie, ćie ieden y ieden synowie Izraelowi.
13. Y będźie: W on dźień zatrą
Izraelitowie zwróciwszy sie z niebią
w trąbę wielką, y prziydą, któ
woley będą cześć d chwałę czynić
rzy byli poginęli z źiemie AssyriyPanu Bogu swemu.
skiéy, y którzy byli wygnańcy w
1. W on dźień nawiedzi Ran mie źiemi Aegyptskiéy, y będą się kła
czem swoim twardym , y wiel niać Pánu ná górze świętey w Je
kim á mocnym, Lewiátháná wę ruzalem.
za zaworę, y Lewiátháná węza po
krzywionego , y zábiie wieloryba,
ROZDZIAŁ XXVIII.
który iest w morzu.
Grozi Pan pyszny my piianym Izrae
2. W on dźień winnica szczere litom, przeto ze y kaplany uddią się
go winá będźie sobie śpiewać.
nd piidństwo, y kśiązetd w pośmiewi
3 la Tan który iéy strzegę, znasku mdią słowa prorockie , o kamie
gła ią poczestuię : áby snadź nie niu węgłowym, o karaniu ndgrdwdbyło nawiedzenie przećiw niéy, we czów, y poćiesze trochę dobrych.
dnie y w nocy strzegę iéy.
4. Rozgniewania niémász u mnie:
1. Biádá koronie pychy, piiánym
kto mię uczyni ćierniem y tarniem Ephráim, y kwiatowi opadającemu,
w bitwie: póydę po niéy, podpalę sławie radośći iego, którzy byli ná
ią zárazem.
wierzchu doliny bárzo tłustey, błą
5. Czyli ráczéy zatrzyma moc dzący od winá.
moię, uczyni mi pokóy, pokóy mi
2. Oto duży á mocny Pan iáko
uczyni.
nawal ność grádu; wicher druzgocą
6. Którzy wchodzą pędem do cy, iáko bystrość wód gwałtownych
Jákobá, zakwitnie y rodzić będźie wylewających y wypuszczonych
Izrael , y napełnią świat naśie- ná źiemie przestrona.
niem.
3. Nogami podeptana będźie ko
7. lzali według plagi onégo, któ rona pychy piiánych Ephráim.
ry ji biie, ubił go ? ábo iáko zabił
4. Y będźie kwiat opadający sła
zabité iego, tak zábit iest?
wy radośći iego, który iest ná wie
8. W mierze przećiwko mierze , rzchu doliny tłustych, iáko skorogdy odrzucona będźie, osądzisz ią: źrzały owoc przed doyźrzałośćią ierozmyślał w duchu swym twar śieni: który obaczywszy patrzący,
dym w dźień gorącośći.
skoro w rękę weźmie, zié go.
g. Przeto dla tego będźie odpu
5. W on dźień będźie Pan zastęp
szczona nieprawość domowi Jáko- pów koroną chwały, y wieńcem
bowému : á ten wszytek owoc, wesela ostatkowi ludu swégo:
áby odięl był grzéch iego, gdy po
6. Y duchem sądu śledzącemu
łoży wszytkié kamienie ołtarza , ná sądzie, y mocą wracającym się
iáko kamienie popiołu pokruszo z woyny do bramy.
ne : nie ostoią się gáie y zbory.
7. Lecz y ćL od winá nieználi ,
10. Bo miásto obronne spusto
á od piiaństwa pobłądzili: kapłan,
szcie, piękne będźie opuszczone , y prorok niewiedźieli od piiaństwa,
y zostawione iáko pustynia : tám zatonęli w winie, pobłądźili w pi-
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iaństwie, nieználi widzącego, nie
umieli sądu.
8. Bo wszytkié stoły są pełne
wracania y plugastwa, lák iż niémász więcćy mieyscá.
9. Kogóż nauczy umieiętnośći ?
á komu da zrozumieć co słyszał?
osławionym od mléka, odsądzonym
od pierśi.
10. Abowiém roskaż, záá roskaż,
roskaż , zaś roskaż , czekay, zaś
czekay, czekay, zaś czekay, trochę
tám , trochę tám.
11. Bo mówieniem warg, á ięzykiem inszyin będźie mówił do
ludu tego.
12. Któremu rzókł: To iest odpoczynienié moie, posilcie spraco
wanego, y to iest ochłoda moiá : á
niechćieli słuchać.
13. Y będźie im słowo Pańskie :
Roskaż, zaś roskaż, roskaż, zaś
roskaż, czekay zaś czekay, czekay
zaś czekay, trochę tám , trochę
tám: że póydą á pádná w znák , y
będą potarći , y uśidleni y pohná
ni.
14- A przeto słuchayćie słowa
Tańskiego mężowie naśmiówcy,
którzy panuiećie nád ludem moim,
który iest w Jeruzálem.
15. Abowiemeśćie mówili: Po
stanowiliśmy przymiérze z śmier
cią , á z piekłem uczyniliśmy li
mo w ę. Kiedy bicz gwałtowny
przechodzić będźie , nie prziydźie
ná nas , bośmy położyli kłamstwo
nadźieią naszą , y nakryliśmy się
kłamstwem.
16. Przeto to mówi Pan Bóg:
Oto ia założę w fundamenćiech
Syon kamień, kamień doświadczo
ny, węgielny, kosztowny, ná fundamenćie fundowany, kto uwierzy,
niech się niekwápi.
17. Y położę pod wagą sąd, á
sprawiedliwość pod miarą : y wywróći grad nadźieię kłamstwa: y
przykryćió, wody zaleią.
18. Y będźie zgładzone przymié
rze wászé z śmiercią , á wászá
umowa z piekłem nie ostoi się:
bicz gwałtowny gdy przyidźie , bę
dźiećie podeptani m iego.
19. Kiedykolwiek przóydźie, zábierze was : bo ráno o świtaniu
przóydźie we dnie yw nocy, á sá-
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mo tylko utrapienié da wyrozu
mienie słuchowi.
20. Bo zwąźiło się łóżę, ták iż
drugi spádnie: á kołdra wąska obu
nakryć nie iuoże.
21. Bo iáko ná górze rozdźiałow
Pan stanie: iáko w dolinie, która
iest w Gábáon zagniewa się: áby
uczynił uczynek swóy, obcy uczy
nek swóy, áby dźiałał dzieło swé ,
obce iest dzieło iego od niego.
22. A teraz nie naśmiewayćie
się, by snadź nie były śćiśnione
związki wászé, bom słyszał od
Paná Bogá zastępów dokonanie y
ukrócenie ná wszytkę źiemię.
23. Bierzćie w uszy, á posłuchayćie głosu mego, pilnuyćie, á
posłuchayćie powieści moiéy.
24. Izali cały dźióń będźie oracz
orał áby śiał, będźie przewracał y
brónował źiemię swoię ?
23. Izali zrównawszy wierzch
iéy, nie będźie śiał czarnuchy, y
kminu nie roztrzęśie, y nie naśieie
pszenice porządkiem, y ięczmieniu, y prosa, y wyki mieyscy swé
mi ?
26. Y wyćwiczy ji w sądźie,
Bóg iego nauczy ji.
27. Bo nie piłami młoćić będą
czarnuchy, áni koło wozowe po
kminie obracać się będźie: ále la
ską będźie wybita czarnucha, á
kmin kiiem.
28. A chléb młóć będą: wszákóż nie ná wieki ten , który młóći,
będźie go młócił , áni go hędźie
trzeć koło wozowe , áni ji pokru
szy páznoktáini swémi
29. A to od Páná Bogá zastępów
wyszło, áby dźiwną uczynił radę,
á uwielmożył sprawiedliwość.

ROZDZIAŁ XXIX.
Prorokuie o skażeniu Izraelskim,
o kśięgdah zapiec zet owdnych, o ś/epoćie Zydowskiey, biada ludziom
głębokiego serca, ostatki Jakob owe
prorokuie, że mdią bydź oświecone ,
d nawrócić się do Pdnd Bogd.

1. Biádá Ariel , Ariel miásto,
którego dobył Dawid: przydan iest
rok do roku: święta uroczyste prze
minęły.

2. Y oblęgę Ariela, á będźie
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smętny y żałosny, y będźie mi iako
Ariel.
3. Y otoczę iáko krąg w koło
ćiebie, y usypę przećiw tobie wał,
y baszty poczynię
ná oblężenie
twoie
4 Poniżon będźiesz , z źiemie
będźiesz mówić, y z źiemie będźie
słyszana mowá twoiá: y będźie iá
ko pithoná z źiemie głos twóy, á
z piasku powieść twoiá szeptać
będźie.
5. Y będźie iáko procb drobny
mnostwo rozmiátáiacych ćię: á iáko
pérz miiáiacy zgráiá tych, którzy
przećiw tobie przemogli:
6. A będźie nagle z strzaskiem.
Od Táná zastępów nawiedźion bę
dźie, gromem y trzęsieniem źiemie,
y głosem wielkim wichru y burze ,
y płomienia ogniá pożerającego :
7. Y będźie iáko sen widzenia
nocnégo zgráiá wszech narodów ,
którzy walczyli ná Ariela, y wszy
scy którzy boiowáli , y obiegli, y
przemogli przećiwko niemu.
8. A iáko się śni głodnemu á on
ié , á gdy się ocući, czcza iest du
szá iego : á iáko się śni prágnacému á on piie, gdy się ocknie, spra
cowany ieszcze pragnie, á duszá
iego czcza iest: ták będźie zgráiá
wszech narodów, którzy walczyli
przećiw górze Syon.
9. Zdumióyćie się á zadźiwuyćie
się , chwićyćie się á cholćbćie się :
upiyćie się, á nie winem : taczayćie się, á nie od opilstwa.
10. Bo wam dał pić Pan ducha
Snu twardego, zawrze oczy wasze,
proroki y kśiążęta wászé , którzy
widaią widzenia , nákryie.
11.
Y będźie wam widzeníé
wszech iáko słowa kśiąg zapiecze towánych , któré gdy dadzą umiéráiacému pismo, rzeką: czytayto:
y odpowie: Nie mogę, bo są zapie
czętowane.
12. Y dádza księgi temu , który
pisma nie umie , y rzeką mu : czytay : á odpowie : nie umiem pisma.
13. Y rzekł Pan : ponieważ ten
lud przybliża się ku mnie ušty swé
mi , á czći mię wargami swemi ,
ále serce iego daleko iest odemnie,
y bali się mnie roskazánim ludz
kim y náukámi.

14. Przetóż oto ia przydam , że
uczynię podźiwienie ludowi temu
cudem wielkim y dziwnym, bo zgi
nie mądrość od mądrych iego, y ro
zum rostropnych iego skryie się.
15. Biádá, którzyście sercá głębo
kiego , żebyśćie kryli przed Pánem
rade: których uczynki są w ćie
mnośći, y mówią: któż nas widźi,
á kto wié o nas ?
16. Przewrotna iest tá myśl wa
sza : iáko gdyby glina myśliłó prze
ćiw garncarzowi , ábo rzekła robo
ta temu, kto ią urobił: nie urobiłeś
mię: á ulepienie lepiarzowi swe
mu : nie rozumiesz.
17. Aza ieszcze zá mały y krótki
czás nie ohróći się Liban w Chármel , á Chármel zá lás poczytan
będźie ?
18 Y usłyszą dniá onégo głuszy
słowa „kśiag, á z ćiemuośći y z mro
ku oczy ślepych pátrzyó będą.
19. A ćiszv przydadzą w Pánu
wesela, y ubodzy ludźie rozdraduią
się w świętym Izráelowym :
20. Bo ustał, który przemagał,
zniszczon iest nasmiéwcá , y wyćięći sa wszyscy, którzy czujni byli
do nieprawośći.
21. Którzy ku grzéchowi przywodźili człowieka słowem, y pod
chodzili w bramie strofuiacégo , y
odchyláli się daremnie od spráwie
dliwégo.
22. Przetóż to mówi Pan do do
mu lákobowégo , który odkupił
Abráhámá : nie teraz zawstydźi sie
Iákob , áni się teraz oblicze iego
zapłónie :
25. Ale gdy uyźrzy svnv swé,
dźieło rak moich , w pośrzód śiebie
święcące imię moie, y święćić bę
dą świętego lákobowégo , á Bogá
Izráelowégo opowiedać,
24. Y poznáia błądzący duchem
rozum, á szemrácze náucza sie za
konu.

ROZDZIAŁ XXX.
TPyddie Pan pogrozki nd ostatek
ludu Jerozolimskiego, Itórzy d>a>
zburzenia Jerozolimskiego ućiel li do
.Aegyptu, przećiw woli Bozey.

1. Biádá synowie zbiegowie, mó
wi Pan, abyśćie czynili radę , á nie
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ze mnie: y óbyśćie záczynáli płó
tno, ale nie z ducha mego, abyśćie
przyczyniali grzécbu do grzechu :
2. Którzy chodźićie, abyśćie zstą
pili do Aegyptu, á nie pytałiśćie się
ust moich., nádžiéwáiac się pomo
cy od mocy Pháráonowey : y máiac
ufanie w ćieniu Aegyptowym.
5. Y będźie wam moc Pháráonowá ku zawstydzeniu , á ufność ćie
niu Aegyptu ku zelżywośći.
4. Bo były w Tánes kśiążęta
twoie , á posłowie twoi , áž do llánes przyszli.
5 YVszyscy zawstydźili się dla
ludu , który im nie mógł bydź po
żyteczny: nie byli im ku pomocy,
áni ku iákiemu pożytkowi , ále ku
zawstydzeniu , y ku zelżywośći.
6. Brzemię bydła południowego
w źiemi utrapienia y ucisku , lwi
ca y lew z nich , źmiia , y bazy
liszek lataiący, którzy noszą ná
grzbietach dobytków bogactwa swé,
y ná garbie wielbłądów skarby swé
do ludu , który im nie będźie mógł
bydź pomočen.
7. Bo Aegypt daremnie y próżno
pomagać będźie : dla tegom ná to
wołał : pychá tylko iest, przestań.
8. A teraz szedszy nápisz mu ná
bukszpanie, y ná księgach pilnie
to wyrysuy, y będźie ná dźień osta
teczny na świadectwo áž ná wieki.
g Bo lud iest ku gniewu pobudzáiacy, y synowie kłamliwi , sy
nowie niechcący słuchać zakonu
Bożego ?
10. Którzy mówią widzącym, nie
widzćie : á patrzącym , nie upátruyćie nam tego co práwo iest:
mówćie co się nam podoba, upátruyćie nam błędy.
11 Odćymćie oJemnie drogę, odchylćie odemnie szćieżkę: niech
ustanie od oblicza nászégo święty
Izráelów.
12. Przetóż ták mówi święty
Izráelów : zá to żeśćie wzgardźili
to słowo , á ufaliśćie w potwarzy y
w trwodze , y pológaliśćie ná tym :
13. Dla tego będźie wam tá nie
prawość iáko przerwa upadła, yo
któréy się pytaią w murze wyso
kim , bo nagle, gdy się nie spodźiewaią , przydźie połamanie iego.
14. Y skruszy się , iáko się kru-
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szy bańka gárnczárska, skrusze
niem gwałtownym : y nie naydźie
się z sztuczek iéy skorupa, w
któréyby mógł przynieść wąglik z o—
gniá ábo nabrać trochę wody z
dołu.
15. Bo to mówi Pan Bóg święty
Izráelów : ieśli się nawróćićie á
uspokoicie się, zbawieni będźiećie:
w milczeniu y w nadziei będźie
moc wászá, niechćieliśćie.
16. Y rzekliśćie : nie , ále się do
koni ućieczemy : przetóż uciekać
będźiećie. Y ná prędkie wśiędźiemy : przetóż prędszy będą ći, któ
rzy was gonić będą.
17. Tyśiąc człowieka od oblicza
strachu iednégo, á od oblicza stra
chu piąći ućieczećie : áž się zostániećie iáko mászt okrętowy ná wie
rzchu góry , á iáko znák ná pa
górku.
18. A przeto czeka Pan, áby się
smiłował nád wámi : y dla tego
wywyższon będźie odpuszczaiąc
wam : bo Bóg sądu Pan : błogosła
wieni wszyscy, którzy nań czekáia.
19. Abowiém lud Syoński będźie
mieszkał w Jeruzalem : plącząc
nie będźiesz plákal, siniłuiący smiłuie się nád tobą: ná głos wołania
twégo skoro usłyszy, odpowie to
bie.
20. Y da wam Pan chleb ścisły,
y wodę krótką : á nie dopuśći odlećieć od ćiebie wiecey nauczyćielowi twemu: y oczy twoie patrzyć
będą ná mislrzá twégo.
21. Y uszy twoie usłyszą słowa
z tyłu napominaiącógo: Tać iest
drógá , chodźćie po niéy: á nie
ustępuyćie áni ná prawo , áni ná
lewo.
22. Y poszpećisz blachy ryćin
srébrá twégo, y száty lićiny zlotá
twégo: y rozprószysz ie iáko plugawość mieśięczney niewiasty. Rzeczesz mu: wynidź :
23. Y będźie dan deszcz naśieniu twemu , gdźiekolwiek pośieiesz
ná źiemi: á chléb z urodzáiów źie
mie będźie obfity, y tłusty, będźie
się pasł ná dźiedźinie twoiéy dniá
onégo báránek przestrono:
24. A woły twoie y zrzébielá
osłów, którémi sprawuią źiernię,
pomieszany obrok bez pléw ieść
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będą, iáko ná gumnie wywiany koniéch , á mśiąc ufánié w po
iest.
czwórnych , że ich wiele , y w
25. Y będą ná káždéy górze wy iézdnych , że bárzo mocni: á nie
soki éy, y ná każdym pagórku po ufali w świętym izráelowym , á
dniosłym strumienie wód bieżą Páná nie szukali.
cych w dźień pobićia wielu, gdy
2. Ale on mądry przywiódł złe,
upadną wieże,
á słów swych nie odiął : y pow
26. Y będźie światłość kśięży- stanie przećiw domowi złośćiwych,
cowa iáko światłość słoneczna: á y przećiw rátunkóm broiących nie
światłość słoneczna będźie w śie- prawość.
diniór násob iáko światłość śiedmi
3. Aegypt człowiek á nie Bóg, y
dni, w dźień, którego zawiąże Pan konie ich ciało á nie duch : á Pan
ranę ludu swégo , á potłuczenie złoży rękę swoię, y powali się po
zbiciá iego zléczy.
mocnik, y upádnie, któremu dáia
27. Oto imię Pańskie przychodźi pomoc , y spółem wszyscy będą
z daleká , goráiaca zapalczywość zniszczeni.
iego, y ćiężka ku znoszeniu : war
4. Bo to mówi Pan do mnie. la
gi iego napełniły się zagniewania, ko gdyby ryczał lew y szczenię
á ięzyk iego iáko ogień pożerają lwie, nád ułowem swoim, gdy mu
cy/
zabiežy gromádá páslérz.ów nie zlę
28. Duch iego iáko rzéká zálé- knie się głosów ich, y nie będźie
wáiaca áž do puł szyie, ná wytra się strachał mnóstwa ich: ták zstą
cenie narodów wniwécz, y wędźi- pi Pan zastępów, áby walczył ná
dło obłędnośći , któré było ná cze- górze Syon, y ná pagórku iéy.
5. Iáko ptacy latáiacy, ták náluśćiach ludów.
29. Będźie wam pieśń iáko noc kryie Pan zastępów Jeruzálem, bro
poświeconego święta, y wesele ser niąc y wybawiając, przechodząc y
deczne iáko który idźie y z pi zbawiając.
szczałką, áby wszedł ná górę Pań
6. Nawróćcie się iakośćió byli ná
ska do mocnego Izraelowćgo.
głębią odeszli synowie Izráelscy.
7. Abowiém w on dźień odrzuci
30. Y da słyszeć Tan sławę gło
su swégo, á strach ramienia swé mąż bałwany srébrá swego, y bał
go ukáže w pogróżce zapalczywośći, wany złota swego, których wain
y w płomieniu ogniá požéráiacégo, naczyniły ręce wászé ná grzéch.
8. Y upádnie Assur od miecza
roztrąci wichrem y kamieniem gra
nie męskiego, á miecz nieczłowie
dowym.
51. Bo głosu Pańskiego zlęknie czy pożrze go, y będźie uciekał nie
przed mieczem: á młodźieńcy iego
się Assur laską uderzony.
32. A będźie przeszćie laski hołdowniki będą :
g. A moc iego od strachu przéyugruntowane, którćy każę Pan odpoczynąć ná nim, z bębnami y z dźie , y będą się lękać ućiekaiąc
cytrami, á woynámi przednieyszé- kśiążęta iego: rzćkł Pan: którego
ogień iest ná Syonie, á piec iego iest
mi zwalczy ie.
33. Bo nágotowan iest od wczo- w Jeruzálem.
ráyszego dniá Topheth , od królá
ROZDZIAŁ XXXII.
zgotowany, głęboki , y rozszerzo
ny. Podniáta iego ogień , y drew
O przyśćiu Pand Christusd tu się
wielé: poddymánié Pańskie iáko opisuie, y szczęśćie ludu nd ten
rzéká śiarki podpalająca ji.
czas, głupiem Książętom, zdradli
wym ludziom, niewiastom bogatym,
ROZDZIAŁ XXXI.
opowiada przyszłą nędzę , potym.
Karze te co sie do ludzi, nie do szczęśćie, y pokoy obiecuie ludu Bo
Bogd o pomoc ućiekdią, d grzeszne żemu.
upomina ku nawróceniu.
1. Oto w sprawiedliwośći król
będźie królował, á kśiążęta w są
1. Biada, którzy zstępuią do Ae
gyptu o pomoc, nadźieię maiąc w dźie przełożeni będą.

IZAIASZOWE.
będźie mąż iáko który się
kryie przed -wiatrem, á tái się przed
burza: iáko strumienie wód w pra
gnieniu , y cień skały wysokiéy w
źiemi pustóy.
3. Nie zaćmią się oczy widzą
cych , y uszy słuchaiących pilnie
słuchać będą.
4- A serce głupich zrozumié
umieiętność : y ięzyk záiakáiacych
się będźie prędko y iásnie mó
wił.
5. Nie będą wiecey zwać tego,
który głupi iest, kśiażęćiem : ani
zdrádliwégo nie będą zwać więk
szym:
6. Bo głupi głupie rzeczy mówić
będźie, á serce iego czynić będźie
nieprówość , áby wykonał obłudność , á mówił do Páná zdradli
wie , y wyniszczył duszę łaknące
go, á odiął napóy pragnącemu.
7. Zdrádliwégo naczynia złośćiwé są: bo on myśli nastroił, áby
zatraćił ćichó mową nieprawdźiwą,
gdy ubogi mówił sąd.
8. Ale książę o tych rzeczach ,
któré kśiążęćiu przystoią, myślić
będźie, á sam nád wodzami stać bę
dźie.
9. Niewiasty bogate powstańcie ,
á słuchayćie głosu mego: córki be
spieczné bierzćie w uszy powieści
moie.
10. Bo po dniach, y po roku wy
bespieczné trwożyć się będźiećie:
bo ustálo zbieranie winá, zbiera
nie więcóy nie prziydźie.
11. Zdumióyćie się bogate , za
trwóżcie się bespieczné : zwleczćie
się, á wstydayćie się, przepaszćie
biodra wászé.
12. Nád piersiami nárzekaycie,
nád polámi roskosznémi, nád win
nicą płodną.
10.Ná źiemię Indu mego óiérnié
y tarn wystąpi: iákóž wiecéy ná
wszytkié domy wesela miástá ra
dującego się ?
1
14- Bo dóm iest opuszczony, mno
stwo miástá zostawione: ćiemność
y mácánié stało się nád jaskiniami
aż ná wieki, radość leśnych osłów,
pastwiska stad ,
15. Aż będźie ná nas wylan duch
z wysokości, á będźie puszcza
2.

Y
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Chármelem , á Chármel będźie zá
lás poczytan.
16. Y będzie sąd mieszkał ná pu
styni , á sprawiedliwość ná Chármelu ośiędźie.
17. Y będźie dźieło sprawiedliwo
śći pokóy, á spráwowánié sprawie
dliwości milczenie y bespieczność
áž ná wieki.
18. A będźie lud móy śiedźiał W
pięknośći pokoiu , y w przybytkach
dufnośći , y w odpoczynieniu boga
tym.
19. A grad ná ziéždžániu dolásá,
y poniżeniem będzie poniżone miá
sto.
20. Błogosławieni, którzy śieiećie
ná wszelákich wodách , wypu
szczając nogę wołu y osła.

ROZDZIAŁ XXXIII.
Grozi drapieżnikom , d oznaymict
porażenie króla Senndcherybd, a Ży
dowskie wyswobodzenie, woła nd
pokryte ludźie, idey maią bydź ći, co
z Panem maią mieszkać nd wysokośćidch , y o niedostatku ich.

1. Biádá, który łupisz, áza y
sam złu pion nie będźiesz ? y który
gardźisz , áza y sam wzgardzony
nie będźiesz? gdy dokonasz łupie
nia , złupion będźiesz : gdy spraco
wawszy się przestaniesz gardźić,
wzgárdzon będźiesz.
2. Fanie smiłuy się nád námi:
bośmy ćię czekáli: bądź ramieniem
nászym z poránku , á zbawieniem
nászym czásu utrapienia.
3. Przed głosem anyoła poućiekały narody, y przed podwyższeniem
twoim rospiórschnęii się pogáni.
4. Y będą zbiérác korzyśći wá
szé , iáko zbiéráia chrząszcze, iá
ko gdy nimi doły bywáia napeł
nione.
5. Uwielbion iest Pan , iż mie
szkał ná wysokości : napełnił Syou
sądem y sprawiedJiwośćią.
6. Y będźie wiárá zá czasów
twoich : bogactwa zbawienia mą
drość y umieiętność : boiaźń Páná
tá iest skarbem iego.
7. Oto widzący będą wołać ná
ulicy, Anyołowie pokoiu gorzko
płakać będą.
8. Spustoszały drógi , ustał cho5o
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dzący przez szćieżkę : złamane iest
przymierze , odrzucił miástá , zá
nic niemiał ludzi
I- 9. Płakała y zemdlała źiemia: za
wstydzeń iest Liban y záplugáwion,
y stał sie Saron iáko pustynia : y
zátrzasnal sie Bázán y Karmel.
10. Teraz powstanęmówi Pan:
teraz się wywyższę , teraz się wy
niosę.
11. Poczniećie pałanie, porodzi
cie słomę : duch wász iako ogień
pożrze was.
12. Y będą narodowie iáko po
piół po spaleniu , Ciernie zebrane
ogniem spalone będźie.
13. Słuehayćie, którzyście dale
ko, com uczynił, á bliscy poznayćie moc moię.
14. Zlękli się ná Syonie gr észnicy, ośiadł strach obłudniku któż
z waś będźie mógł mieszkać z
ogniem požéráiacym : kto z was
zmieszka z paleniem wiecznym?
15 Kto chodźi w spráwiedliwośćiach, á mówi prawdę , który po
rzuca łakomstwo z potwarzy, á
otrząsa ręce swe od wszelkiego po
darku : który zatyka uszy swe, áby
nie słuchał krwie, á zámruza oczy
swe, áby nie patrzał ná złe.
16. Ten ná wysokości mieszkać
będźie, zamki kamienne wysokość
iego: chléb mu dano, wody iego
wierne są.
17. Królá w pięknośći iego oglądaią oczy iego , uyźrzą źiemię da
leką.
18. Serce twoie rozmyślać będźie
o strachu t
gdźióż iast uczony ?
gdźie słowa zakonne uwažáiacy?
gdźie nauczyćiel malutkich?
19. Ludu niewstydliwégo nie uyźrzysz , ludu wysokiéy mowy : ták
żebyś niemógł rozumieć wymowy
ięzyka iego , w którym żadney mą
drośći niémász.
20. Póyźrzy ná Syon miasto uro
czystego święta nászégo : oczy
twoie uyźrzą Ieruzálem , mieszka
nie bogáté, namiot, który żadnym
sposobem przenieśion bydź nie mo
że , áni kołki iego będą wyicté ná
wieki , y wszytkié powrózki iego
nie będą porwane :
21. Bo tylko tám wielmożny iest
Pan nász : mieysce rzek strumie

nie szerokie y przestroné: nie poydźie po nim okręt żeglarzów, ani
galera wielka przćydźie przezeń.
22. Abowiem Pan sędzia nász,
Pan zakonodawcá nasz , Pan Król
nász : on nas zbawi.
23. Osłabiały powrózki twoie, á
nie przemogą : tak będźie maszt
twóy, że nie będźiesz. mógł cho
rągwie rośćiągnąć. Tedy będą po
dzielone łupy korzyśći wielkiéy,
chromi rozchwycą łupy.
24 A nie rzecze saśiad : zacho
rzałem : od ludu, który mieszka w
nim , będźie odięta nieprawość.
ROZDZIAŁ

XXXIV.

Cieszcie karanie fíoskié nd wszytkie narody, Ldumeyskiey téz źiemie
zburzenie y wiekuiste spustoszenie
prorokuie.

1. Przystąpcie narodowie, y słuchayćie, á ludźie pilnie słuehayćie:
niech słucha źiemia , y pełność iéy,
świat y wszytek rod/.ay iego.
2. Bo rozgniewanie Pańskie ná
wszytkié narody, á zapalczywość
ná wszytko woysko ich : pobił ie,
y dał ná zábiCié.
3. Pobići ich będą wyrzuceni , á
z trupów ich wynidźie smród :
zspłyną góry ode krwie ich.
4 Y zspłynie wszytko woysko
niebieskie, á niebiosá będą zwinioné iáko kśięgi : y wszytko woy
sko ich opádnie, iáko opada list z
winnice, y z figi.
5 Abowiém upił się ná niebie
miecz móy, oto ná ldumeą zstąpi
y ná lud pobićia mego ná sąd.
6. Miecz Pański napełnił się
krwie, y ulłuśćił się od łoiu , óde
krwie báránów y kozłów, ode krwie
tłustych báránów : bo ofiara Pań
ska w Bosra , á pobicie wielkie w
źiemi Edom.
7. Y zstąpią iednorożcowie z ni
mi , y bycy z mocarzmi : upoi się
źiemia krwią ich , y piasek ich tu
kiem tłustych.
8. Bo dźień pomsty Pańskióy,
rok odpłaty sądu Syon.
9. Y obrócą się potoki iego w
smołę, á proch iego w siarkę: y
będźie źiemia iego smoła goraiącą.
10. W nocy y we dnie nie zá-
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gaśnie , ustawicznie bedźie wystę
pował dym iego , od narodu do na
rodu spustoszon bedźie , ná wieki
wieczne nie będźie ktoby szedł
przezeń.
11. Ale ji pośiędźie bąk y iéž,
ibá y kruk będą w nim mieszkać,
y wyciągną nań sznur, áby wniWecz był obrócon , y prawidło ná
spustoszenie*.
12. Szlachćicy iego tám nie będą :
królá ráczéy wołać będą , á wszy
tkié książęta iego wniwecz sié
obrÓcąi
15 Y wznidą w domiécíi iego
ciernie, y pokrzywy, y oset po murzéch iego : y będźie legowiskiem
smoków, y pastwiskiem strusów.
14. Y zabieżą cźarći dźikim rnężóni , y kosmacz będźie wołał ie
den há drugiego : tám legała iędza ,
y nálázlá sobie pokóy.
15. Tám miał iamę iéž , y wy
chował iéžetá, y okopał, y wycho
wał w cieniu iego : tám się zlećiały kanie iedná do drugićy.
16. Szukayćie pilnie w kśięgach
Pańskich, á czytayćie : hi iednéy
rzeczy z nich hie ubyło, ieden dru
giego nie szukał: bo co z ust mo
ich pochodzi, on roskazał, y duch
iego sam to zebrał.
17. Tenże též rzućił im lós , á
ręka iego podźieliła ia im pod mia
rą : áž ná wieki pośiędą ią , od po
kolenia y pokolenia mieszkać w
nim będą.

ROZDZIAŁ XXXV.
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nia : Bóg sam prziydźie , y zbawi
was.
5. Tedy się otworzą oczy ślepych,
y uszy głuchych będą otworzone.
6. Tedy wyskoczy chromy iáko
ieleń, y otworzony będźie ięzyk
niemych : bo wyniknęły wody ná
puszczy, y potoki w pustyni.
7. A która była sucha , będźie
ieźiorem: y pragnąca źrzódłami
wód.
8i Wlegowiskách, w których piér
wéy smokowie przebywali , wznidźie źieloność trzciny y sitowia,
g. Y będźie tám szdiéžká y drógá,
y názowia ią drógá świętą : nie
póydźie po niéy nieczysty : á tá
wam będźie prosta droga, ták iżby
głupi nie błądźili po niéy.
10. Nie będźie tám lwá, y zły
źwierz nie będźie chodźił po hiéy,
áni się tám znaydźie : y poydą, któ
rzy będą wybawieni.
11. A wykupieni od Váná nawró
cą się , y przijdą ná Syon z wy
chwalaniem : á wesele wieczne ná
głowie ich : tadość y wesele otrzymáia , a ućiecze boleść y wzdycha
nie.

ROZDZIAŁ XXXVL
Seniidcheryb kroi slssyriyski po
brawszy inne miasta ludzkie, po
słał do Ieruzalem ku królowi Eze
chiaszowi Rabsdcend hetmana, ten
ndbluiniWszy się Hoe,d Izraelskiego,
naSrómoćiwszy się króld, napomina
mieszczony, dby się dobrowolnie
podddlit

O przyszłym Szczęśćiu, weselu ,
1. Y stało się czternastego rokit
bespiecznośći wiekuistej tych, któ
królá Ezechiasza, przyćiągiiął Senrzy mieli w Cliristusd uwierzyć.
nácheryb król Assyriyski ná wszy
i* Rozraduie się pusta y bezdró- tkié obronne miástá ludzkie, y po
żna, y rozweseli się pustynia, y brał ie.
zakwitnie iáko lilia.
2. Y posłał król Assyriyski Ráb2. Rodząc rodźić będźie, y ro
sáká ż Láchis do leruzálein, do
zraduie się weseląc się y chwaląc : królá Ezechiasza z woyskiem wiel
chwalá Libanu dána iest iéy, ozdo kim ž y stanął u rury stáwu wyż
ba Kárinelá y Saron : oni hyźrzą szego ná dródze polá fátbierzowéchwałę Tańską y ozdobę Bogá ná gOi
3. Y wyszedł do niego Eliácym
szégo.
5. Zmocnićie ręce opadłe , á ko syn HelcyaSzów, który był nád do
lana zemdlałe posilcie.
mem , y Sobná pisarz , y Ioáhe syn
4- Rzeczćie boiaźliwym! zmo Asáphów kánclérz.
cnićie sie á nie hoyćie się : oto Bóg
4. Y rzekł do nich Rábsak t po
wasz przywiedzie pomstę odpłace- wiedzcie Ezechiaszowi : to mówi
bo*
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król wielki , król Assyriyski. Co to
16. Nie słuchayćie Ezechiasza:
iest zá Ufrtość, któréy ufasz ?
bo to mówi król Assyriyski: Uczyń5. Abo zá którą radą ábo mocą ćie zemną błogosławieństwo, á wygotuiesz się sprzećiwić? w kimże nidźćie do mnie , á iedzćie káždy
winnicę swą, y każdy figę swą:
ufasz , żeś odstał odemnie?
6. Olo ufasz w téy lasce Irzćinia- y piyćie każdy wodę z cystérny
néy ztamánéy, w Aegyptćie : którą swéy :
17. Aż przyiadę y wezmę was
ieśli się człek podeprze, wnidźie
w rękę iego , y przebodźie ią : ták do źiemie , która iest iáko źiemia
Pháráo król Aegyptski wszytkim, wászá , do źiemie zboża y winá,
źiemie ęhleba y winnic.
którzy w nim ufaią.
18. A niech was nie mąći Eze
7. A ieśli mi odpowiész : w Pá
chiasz,
mówiąc: Pan wybawi nas.
nu Bogu nászym ufamy : ázaž nie
Aza
wybawili
bogowie narodów
on iest, którego wyżyny y ołtarze
każdy
źiemie
swoie
z ręki królá
zniósł Ezechiasz , y mówił ludźie
Assyriyskiego?
y Ieruzálem : przed tym ołtarzem
ig, Gdźie iest Bóg Emáth y Arkłaniać siet bedźiećie
?
c
phád: gdźie iest Bóg Sephárwáim?
8. A ták teraz poday się Pánu áza wybawili Samaria z ręki mo
memu królowi Assyriyskiéinu , á iéy ?
damći dwá tysiąca koni , á nie bę
20. A który iest ze wszech bo
dźiesz mógł dodać z ludu twego , gów tych źiem , któryby wydarł zie
coby wsiedli ná nié.
mię swą z ręki moiéy, żeby miał
g. A iákóž będźiesz mógł znieść Pan wydrzeć Jeruzalem z ręki
twarz sędźiaka mieyscá iednégo ze moiéy ?
słii'* mnieyszych Páná mego? A
21. Y milczeli, y nie odpowiedźieieśli ufasz w Aegyptćie w poczwór li mu słowa. Bo król roskazał był
nych y w iézdhych:
mówiąc: Nie odpowiadayćie mu.
10. A teraz ázam bez Páná przy
22. Y wszedł Eliácym syn llel—
ćiągnął do téy źiemie, abych ią ciaszów, który był nád domem , y
zburzył ? Pan rzekł do mnie : ćią— Sobná pisarz, y Joáhe syn Asáph
gni iiá tę źiemie , á zburz ią.
kánclérz do Ezechiasza, podárszy
11. Y rzekł Eliácym, y Sobná , száty: y powiedźieli ma słowa Ráby Ioáhe do Rábsáká : lnów do sług sákowé.
twoich ięzykiem Syriyskim, bo ro
zumiemy : á nie mów z námi po
ROZDZIAŁ XXXV11.
Żydowsku, w uszy ludu, który iest
Struchlał Ezechiasz słysząc takie
ná murze.
urągania Pánu Bogu, y od Rdbsa12. Y rzekł do nich Rábsák: Aza cena , y od samego Senndcherybd
do Páná twego, y do ćiebie posłał mię króla, posłał do Izdiasza prosząc,
Pan móy, abych mówił té wszy by sie Bogu modlił za ludem, który
tkié słowa : á nie ráczéy do mę mu obiecał pomoc Boską , adnyół
żów , którzy siedzą ná murze , aby potym Pański woysko poraził , d
iédli łąyna swé , á pili mocz nóg Senndcherybd synowie Zabili.
swoich z wámi ?
15. Y stanął Rábsak , y wołał
1. Y stało się gdy usłyszał król
głosem wielkim, po Żydowsku, y Ezechiasz, rozdarł száty swé, y
rzekł : słuchayćie słów królá wiel oblekł się w wór, y szedł do domu
kiego,-królá Assyriyskiego.
Pańskiego.
2. Y posłał Eliacima, który był
14. To mówi król : niechay was
niezwodźi Ezechiasz : bo was nie nád domem, y Sobnę pisarza, y
będźie mógł wybawić.
stárszé kapłany, obleczone w wo
15. A niech wam Ezechiasz nie ry, do Izáiaszá syná Amos proro
dodáie ufności w Pánu , mówiąc.: ka.
wyrwie y wybawi nas Pan , nie be
3. Y rzékli do niego. To mówi
dźie dano to miásto w rękę króla Ezechiasz: Dźień utrapienia, y łaAssyriyskiego :
iánia, v bluźnienia, dźień ten: bo
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doszły działki aż od porodzenia, á
niémász siły ku rodzeniu.
4- Owa usłyszy Pan Bóg twóy
słowa Rábsáká , którego posłał
król Assyriyski pan iego ná bluznienié Bogá žywégo, y ná urąga
nie słowy, któré słyszał Pan Bóg
twóy A ták podnieś modlitwę zá
ostatkiem, który się nayduie.
5. Y przyszli słudzy królá Eze•hiaszá do Izáiaszá.
6. Y rzekł im Izáiasz: To po
wiecie pánu waszemu : To mówi
Pan: Kie bóy się słów, któreś sły
szał, którémi bluźnili słudzy kró
lá Assyriyskiégo.
7. Oto mu ia dam ducha, y usły
szy poselstwo, y wróći się do zie
mie swéy: y sprawię, że zginie od
miecza w źiemi swoiéy.
8. Y wróćił się Rábsák, nalazł
królá Assyriyskiégo walczacégo
ná Lobnę. Bo słyszał, iże był wyiáchal z Láchis.
g. Y usłyszał o Tháráku królu
Aethyopskim , powiádáiacé : wy
ciągnął, áby walczył przećiw tobie.
Co gdy usłyszał, wysłał posły do
Ezechiasza rzekąc :
10. To powiedzćie Ezechiaszowi
królowi
ludzkiému , mówiąc :
Niech ćię nie zwodzi Bóg twóy, w
którym ty ufasz, rzekąc: Nie będźie
dano Jeruzálem w ręce królá Assy
riyskiégo.
11. Otoś ty słyszał wszytko,
co poczynili królowie Assyriyscy
wszem źiemiam, które wywróćili,
áty będźiesz mógł bydź wybáwión?
12. Aza bogowie narodów wy
bawili onych , któré wywróćili oy
cowie moi , Gozám , y Hárám, y
Reseph, y syny Eden, którzy byli
w Tálássár:
13. Gdźie iest król Emáth , y
król Arphád, y król miástá Sephárwáim, Aná y Awá ?
14- Y wźiął Ezechiasz listy z rę
ki poslowéy y czytał ie : y wstą
pił do domu Pánskiégo, y rozpo
starł ie przed Pánem.
15. Y modlił się Ezechiasz do
Taná, mówiąc :
16. Pánie zastępów Boże Izrael
ski , który śiedźisz ná Cherubim ,
tyś iest Bóg sam wszystkich kró-
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lestw ziemskich, tyś stworzył nie
bo y źiemię.
17. Nakłoń Pánie uchá twégo ,
á słuchay: otwórz Pánie oczy twoie,
á weyźrzy, y usłysz wszytkié słowá Sennácherybowé, któré posłał
bluźnić Bogá żywego.
\
18. Abowiém prawdźiwieć Pánie
spustoszyli królowie Assyriyscy
źiemie y kráiny ich ,
ig. Y bogi ich wrzućili w ogień:
bo nie byli bogowie, ále robota rąk
człowieczych, drewno á kamień:
y pokruszyli ie.
20. A teraz Pánie Bože nász,
wybaw nas z ręki iego: y niech
poznáia wszytkié królestwa źie
mie, iżeś ty iest sam Pánem.
21. Y posłał Izáiasz syn Amos
do Ezechiasza, mówiąc: To mówi
Pan Bóg Izráelów: O coś mię pro
sił z strony Sennácherybá królá
Assyriyskiégo,
22. To iest słowo , któré Pan
mówił o nim : Wzgardźiła ćię y
śmiała się z ćiebie pánná córka
Syońska: kiwała głową zá tobą cór
ka Jerozolimska.
23. Komuś łaiał, á kogoś bluźnił, y ná kogoś podniósł głos y
wyniosłeś wysokość oczu twoich?
Ná świętego Izráelowégo.
24. W ręce sług twoich urągałeś
Pánu , y mówiłeś : W mnóstwie
poczwórnych moich wstąpiłem ia
ná wysokość gór, wierzchy Liba
nu: y wytnę wysokie cedry iego ,
y wyborne iodły iego, y wnidę ná
sarnę wysokość wierzchu iego do
lásá Karmelu iego.
25. lam wykopał y pił wodę, y
wysuszyłem stopą nogi moiéy
wszytkié potoki przekopów.
26. Azaś nie słyszał com mu z
dawna uczynił ? ode dni staroda
wnych iam to stworzył: y terazem
przywiódł: y stało się ná wykorze
nienie pagórków spółecznie wal
czących, y miast obronnych.
27. Obywátele ich skurczywszy
rękę zadrżeli , y zatrwożyli się:
stali się iáko śiano polne, y trawa
pastwiska, y źiele ná dáchu, któré
piérwéy uwiędło niżli dóyźrzało.
28. Mieszkanie twoie, y wyszćie
twoie, y weszcié twoie poznałem ,
y szaleństwo twoie przećiwko mnie
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29. Gdyś szalał przećiwko innie ,
pychá twoiá przyszła do uszu mo
ich: przetóž wprawię kółko w no
zdrze twoie , y wędzidło w gębę
twoię, y odwiodę ćię nadrógę, któ
rąś przyszedł.
30. A ty ten będźiesz miął znák.
Iédz tego roku co się samo rodzi ,
y drogiego roku owoców pożyway :
á trzeciego roku śieyćie y żnicie,
y sadzćie winnice, y iedzćie owoc
ich.
31. Y puśći to, co będźie zacho
wano z domu Judá, y co pozostało,
korzeń ná dół, y uczyni owoc ną
wierzchu.
52. Abowiém z Jeruzálem wynidą ostatki , á zbawienie z góry
Syon: żarźliwość Rána zastępów
uczyni to,
53 Przetóž to mówi Pan o królu
Assyriyskim : Nie wnidźie do. tego
miástá, áni tám wystrzeli strzały,
áni go zaprzątnie tarcza, áni usy
pie kolo niego wału.
34. Drógą, którą przyszedł, taż
się wróci , á do tego miástá nie
wnidźie, mówi Pan:
55, Y obronię to miasto, ábym
ie ząchował dla mnie, y dla Da
wida sługi mego.
36^ Y wyszedł Anyół Pański, y
pobił w oboźićch Assyriyskich sto
ośmdźieśiąt y pięć tyśięcy. Y wsta
li ráno , á otą wszyscy trppowie
martwych.
07. Y odćiągnął, y odi achał , y
wrócił się Sennácheryb król Assy
riyski, y mieszkał w Niniwe.
38, Y stało się, gdy się kłaniał w
kośćiele Nesijoehowi bogu swému ,
Adrámelecb, y Sárásár synowie ie
go zabili ji mieczem : y ućiekli do
źiemie Arárát, y królował Asárháddon syn iego miásto niego.

ROZDZIAŁ XXXVIII.
Ezechiasz zachorzał, wziąwszy
znak nd zegarze ^dchdzowym. wyz
drowiał. A. gdy mu lat piętnaśćie.
żywota przydano, d wyswobodzę
nie obiecano, piosnkę tę czyniąc, Pd~
nu dzięki śpiewał.
1. W oné dni zachorzał Eze
chiasz ná śmierć, y wszedł do nie
go Izńiąsz syn Amos prorok , y

rzćkł mu : To mówi Pan : Roz
praw dóm twóy, bo ty umrzesz, á
nię zostaniesz żyw2. Y obroćił Ezechiasz oblicze
swé ku śćjenie, y modlił się do fa
na ,
3. Y rzéki: Proszę Pánie, wspo
mni proszę iákom chodźił przed
tobą w prawdzie, y w sercu dosko
nałym, á czyniłem, co iest dobrego
przed oczymá twémi: y płakał Eze
chiasz płaczem wielkim.
4 Y stało się słowo Pańskie do
Izáiaszá , mówiąc :
5. Idź á powiedz Ezechiaszowi:
To mówi l’an Bóg Dawidá Oycá
twégo: Słyszałem modlitwę twoię,
y widźiałem łzy twoie : otóż ia
przyczynię nád dni twoie piętna
ście lat:
6. Y z ręki królá Assyriyskiégo
wyrwę ćię y to miásto , y obronię
ie.
7. A ten będźiesz miał znák od
Páná, że uczyni Tan to słowo, któ
ré mówił:
8. Oto ia wrócę ćień liniy, po
których zeszła ná zégárze Acházowyw, ná słońcu dźieśiąćią liniy
názad^ Y wróćiło się słońce dźieśiącią liniy po stopniach, przez któ
ré było zstąpiło. ‘
9. Pismo Ezechiasza królá Judz
kiego, gdy był zachorzał y ozdrowiał z niemocy swoiéy.
10. lam rzćkł: w połowicy dni
moich póydę do bram piekiel
nych,
11. Szukałem ostatka lat moich.
Rzekłem: nie uyźrzę Páná Bogá
ná źiemi żywiących. Nie oglądam
więcćy człowieka, y obywatela po
koiu.
12. Wiek móy przeminął, y zwinion iest odemnie iáko namiotek
pasterski '• przerzniony iest iáko od
tkacza żywot móy: gdym ieszcze
zaczynał, przerżnął mię: od za
rania aż do wieczora dokonasz
mię.
13. Miałem nadźięię áž do zara
nia, iáko lew ták połamał wszy
tkié kośći moie : od zarania aż do
wieczora dokonasz mię : iáko
młode iaskółczę ták będę szcze
biotał, á będę stękał iáko gołę
bica :
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14 Zemdlały oczy moie, poglą- mówili ći mężowie, á zkąd przy
dáiac ku górze: Panie gwałt cier szli do ćiebie.’ y rzekł Ezechiasz:
pię, odpowiedz zá mię :
Z źiemie dálekiéy przyszli do mnie
15. Cóż rzekę, ábo co mi odpo z Babilonu.
wie, gdyż sam uczynił? Będęć ro
4- Y rzekł: Cóż widźieli w do
zmyślał wszytkié látá moie, w go- mu twoim ? y rzekł Ezechiasz;
wszytko, co iest w domu moim, wi
rzk »śći dusze moiéy.
16 Pánie ieśli ták żywią, y ták dźieli : nie było rzeczy, któréybych
żywot duchá mego, pukarzesz mię, im nie okazał w skárbiéch mo
ich.
y ożywisz mię.
17. Oto w pokoiu gorzkość moiá
5. Y rzekł Izáiasz do Ezechia
nagorzszczeysza: Aleś ty wyrwał sza: Słuchay słowa Páná zastę
duszę moię áby nie zginęła, za pów.
6. Oto przyidą dni , y wezmą
rzuciłeś w tył twóy wszytkié grze
wszytko, co iest w domu twoim , y
chy moie.
18 Abowiém nie piekło wyzna czego náskárbili oycowie twoi, aż
wać ći będźie, áni śmierć chwalić do tego dniá, do Babilonu: nic nie
ćię będźie : nie będą czekaćt którzy zostanie, mówi Pan.
7. Y synów twoich, którzy wyniw dół wstępuią, piawdy twoiey.
ig. Żywy, żywy, ten ći wyzna dą z ćiebie, któré spłodźisz, wez
wać będźie, iáko y ia dźiśia: oćiec mą y będą rzezańcami ná pálacu
synóm będźie opowiadał prawdę królá Babilońskiego.
8; Y rzekł Ezechiasz do Izáia
twoię.
20. Pánie záchoway mię: á psal szá: Dobré słowo Pańskie, któré
my nászé śpiewać będźiemy w do mówił, y rzókł: Tylko niech bę
mu Pańskim, po wszytkié dni ży dźie pokóy y prawda zá dni mo
ich.
wota nászégo.
21. Y kazał Izáiasz, áby wzięto
ROZDZIAŁ XL.
brćłe fig , y przyłożono plastr ná
ranę, y żeby był uzdrowion.
Proroctwo o świętym Janie Chrzci
22 Y rzókł Ezechiasz. Co zá cielu , o kazaniu, o przyśćiu Pánci
znák będźie , że wstępie do domu Christusowym, o bałwochwalstwie,
Pańskiego?
o wezwaniu nd chrześćidństwo pogdnóiv.
ROZDZIAŁ XXXIX.
1.. Cieszcie sie,’ ćieszćie, ludu
Gdy Ezechiasz król wszystkie móy, mówi Bóg wász.
skarby sice posłom króla Babiloń
2. Mówcie do sercá Ieruzálem , á
skiego ukazały Izáiasz prorok ozndy- przyzwićie go : bo się skończyła
muie mu, że miały bydź do Babi złość iego , odpuszczona iest nie
lonu zabrane.
prawość iego: wzięło z ręki Pań1. Ná on czás posłał Herodach skiéy dwoiáko zá wszytkié grzechy
Báládán, syn Báládánów, król Ba swoie.
3. Glos wołaiącego ná puszczy:
biloński, listy y dáry do Ezechia
sza: bo słyszał, że był zachorzał y Gołuyćie drogę Pańską , prosté
czyńćie ná puszczy szćićżki Bogá
ozdrowiał.
2. Y był im rad Ezechiasz, y uka nászégo.
4- Każda dolina będźie podniezał im gmach źiół drogich , y sre
bra y złota, y wonnych rzeczy, y śiona, á każda górá y pagórek bę
oléyków bárzo dobrych: y wszytkié dźie poniżony: y będą krzywe
gmachy sprzętu swego, y wszytko prostémi, á ostré drógámi gládkiéco się náydowálo w skárbiéch iego. mi.
5. Y obiáwi się chwała Pańska ,
Nie było słowa, którego by im nie
okazał Ezechiasz w domu swoim y uyźrzy wszelkie ciało społem ,
że ustá Pańskie mówiły.
ywewszéy władzy swéy.
6. Głos mówiącego: Wołay. Y
3. Y wszedł Izáiasz prorok do
Ezechiasza królá, y rzekł mu: Co rzekłem: Co będę wołał? Wszelkió
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ćiało trawá, á wszelka chwała ie słyszeli ? áza wam z przodku nie
go iáko kwiat polny.
powiedziano? azaśćie nie zrozumie
7. Uschła trawa, y opadł kwiat: li fundamentów źiemie?
bo duch Pański wionął nań. Pra
22. Który śiedźi ná okręgu źie
wdziwie lud iest trawa.
mie, á obywátele iéy są iáko sza
8. Uschła trawa, y opadł kwiat: rańcza : który rozśćiąga niebiosa
lecz słowo Táná nászégo trwa ná iáko nić , á rozszerza ie iáko na
wieki.
miot ná mieszkánié.
9. Wstąp ná górę wysoką ty,
Który dáie táiemnych rze
klóry opowiadasz Ewányelia Syo- czy23.wybádácze
nie byli,
nowi : podnieś mocno głos twóy, sędzię žiemskié, iákoby
iáko
czczą
rzecz
który Ewánjelia opowiadasz Jeru uczynił.
zalem: Podnoś, niebóy się. Rzecz
24. A w prawdźie áni wszcze
miastom Jqdxkim ;
pieni
śniwśiani, áni wkorzenio10. Oto Bóg wász: Oto Pan Bóg ny w , źiemi
ich. Z nagła wio
W mocy przydźie, á ramię iego pa nął ná nie, ypień
uschły,
nować będźie: Oto zapłata iego z źdźbło wynieśie ie. á wicher iáko
nim, á spráwá iego przed nim.
25. A do kogóż przypodobaliśćie
11. lako pasterz trzodę swą paść mię
y zrównáli, mówi święty?
będźie: ramieniem swym zgroma
26.
ku górze oczy wá
dzi báránki , á ná łonie swym po- szé, áPodnieście
obaczćie
kto to stworzył:
dnieśie: kotné sam nosić będźie.
12. Kto zmierzył garścią wody, który wywodźi w poczćie woysko
á niebiosa piędzą zważył? Kto za ich, á wszytkich po imieniu zowie:
wiesił trzemi pálcy wielkość źiemie, prze mnostwo śiły y mocy y moży zważył ná wadze góry á pagór uośći iego, y iedno nie zostało.
27. Przeczże mówisz Jákobie, y
ki ná szalach?
13. Kto pomagał duchowi Pań powiadasz Izraelu : Zakryta iest
skiemu ? ábo kto był rśycą iego, á drógá moiá przed Pánem , á sąd
móy minął przed Bogiem moim?
ukazał mu?
14. Z kim wszedł w rddę, y wpra
28. lzali niewiész, abyś nie sły
wił go, y nauczył go szćieżki spra szał? Bóg wieczny Pan, który stwo
wiedliwości , y wyćwiczył go w rzył kráie źiemie: nie ustanie, áni
umieiętnośći, á drógę rostropnośći się sprácuie , y niémász dośćignienia mądrośći iego.
ukazał mu ?
13. Oto narodowie iáko kropla
29. Który dodawa spracowane
wiádrá, á iáko ziarnko ná szalach, mu siły: á tym, których niemász ,
poczytáné są: oto wyspy iáko proch moc y śiłę rozmnaża.
maluczki.
30. Ustána pacholęta y upracuią
16. Y Liban niedo6tárczy ku pod się, á młódźieńcy we indłośći upápalaniu, á bydła iego nie dostánie dną.
ná cálopalenié.
31. A którzy máia nadźieię w
17. Wszyscy narodowie iákoby Pánu, odmienią śiłę, wezmą pió
nie byli, ták są przed nim: á iáko ra iáko orłowie, pobieżą á nie upra
nic y próżność poczytani są iemu. cuią się, chodźić będą, á nie usta
18. Komuž tedy podobnym uczy- ną.
niliśćie Bogá, ábo co mu zá obraz
postawicie ?
ROZDZIAŁ XLI.
19. Aza nie odlał ryciny rze
Rosprdwia Pan z bałwochwalcy
mieślnik ? ábo złotnik złotem ji o motnośći swéy, y o rozmaitych douformował, y blachami srébrnémi brodźieystwdch, które ludu swemu
srebrnik?
uczynił, zaraz okdzuiąc
20. Mocné drewno á niepróch- Izraelskiemu
bdłwdńską niewładzą , y bałwo
niałó obrał: rzemieślnik mądry pa
trzy iákoby postawił bálwáná, któ chwalców nikczemność.
ryby się nieporuszył.
1. Niech milczą ku mnie wyspy,
21. lzali niewiećie? azaśćie nie á narody niech odmienią śiłę: niech
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przystąpią, á tedy niech mówią ,
spolem przystąpmy do sądu.
2. Kto zbudził od wschodu słoń
ca sprawiedliwego, wezwał go áby
szedł zá min? poda przed nim na
rody y króle odźierży: da iáko proch
mieczowi iego, iáko źdźbło od wia
tru porwáné łukowi iego.
3. Będzie ie gonił, przeydźie w
pokoiu, szciéžká się nie ukáže ná
nogach iego.
4- Któż to sprawił y uczynił ,
wzywáiacy rodzáiów od początku?
Ia Fan, pierwszy y ostateczny, ia
jestem.
5. Uyźrzały wyspy á zlękły się ,
kończyny źiemie zdumiały się,
prybliżyły się y przystąpiły.
6. Każdy bliźniego swégo rátuie,
y bratu swemu rzecze: Zmacniay
się.
7. Zmacniał miedźiennik biiący
młotem tego, który kował ná ten
czas , mów iąc : Do lutowania to
dobré: y zmocnił ie gwoździami,
áby się nie ruszało
8. A ty Izraelu sługo móy, Jákobie, którógom obrał, nasienie Abráháiná przyiaćiela mego:
g. W którymem ćie uchwyćił z
kończyn źiemie: y z áálekiéy stro
ny wezwałem ćię , y rzekłemći :
Sługaś ty móy, obrałem ćię, y nie
odrzuciłem cię.
10. Nie boy się , bom ia iest z
tobą: nie uchylay się, bom ia Bo
giem twoim ; zmocniłem ćię y ra
towałem ćię, y podięła ćię prawica
sprawiedliwego mego.
11. Oto zawstydzą się y zásromaią wszyscy, którzy walczą przećiw tobie: będą iákoby nie byli , y
wyginą mężowie, którzy się sprzećiwiaią tobie.
12. Szukać ich będziesz , á nie
naydźiesz, mężów odpornych tobie:
będą iákoby nie byli: á iáko zni
szczenie, ludźie którzy walczą ná
ćię.
13. Bom ia Pan Bóg twóy, któ
ry trzymam rękę twoię, á mówię
tobie: Nie bóy się, iam ćiebie wspo
mógł.
14. Nie bóy się robaku Jákobie ,
którzyśćie pomarli z Izráelá: iam
ćię ritowaał, mówi Pan, á Odkupićiól twóy święty Izráelów.
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15. Iam ćię położył iáko wóz
młócący nowy, który ma zęby trzące: będźiesz inłóćił górj, y potrzesz:
y pagórki iáko w proch obrócisz.
16. Będźiesz ie wiał, á wiatr pochwyći, y wicher rozmiece ie: á
ty się rozráduiesz w Panie, rozwe
selisz się w świętym lzráelowym.
17. Nędznicy á ubodzy szukaią
wody, á niémász iéy : iezyk ich usechł od pragnienia. Ia i’an wysłu
cham ich, Bóg Izráelów nie opu
szczę ich.
18. Otworzę ná wysokich pa
górkach rzeki , á w pośrzód pól
źrzodła: obrócę puszczą w ieźiora
wodné: á źiemie bezdróżną w źrzódła wód.
19. Dam ná pustyni cedry, so
śnie y mirt, y drzewo oliwne: po
stawię w pustyni iodłę, wiąs, y
bukszpan pospółu :
20. Aby uyźrzeli , á doznali, y
uważyli, á wyrozumieli społem, że
to ręka Pánská uczyniła , á święty
Izráelów stworzył to.
21. Przełóżćie rzecz wasze, mó
wi Pan, przynieście ieśli co mo
cnego macie , rzeki król Jákobów.
22. Niech przystąpią , á niech
nam oznaymią wszytko, co ma
przyść: piérwsze rzeczy, które by
ły, opowićdzćie : á przyłożymy ser
ce nászé, y będźiem wiedźieć osta
tnie rzeczy ich, á co przyść ma, po
wiedzcie nam.
23. Oznaymićie, co ma przyść ná
potym, á doznamy, ześćie wy bo
gowie : uczyńćie též dobrze ábo źle,
ieśli możecie: á mówmy y obaczmy
spółem.
24- Oto wy iesteśćie z niszczégo,
y spráwá wászá z tego, co nie iest:
brzydkość iest, co was obrał.
25. Wzbudziłem z północy, á
prziydźie ze wschodu słońca: bę
dzie wzywał imienia mego, y przywiedźie urząd iáko błoto, y iáko lepiarz depcący glinę.
26. Kto oznaymił z piérwu, ábyśmy wiedźieli: y z poązątku, ábyśmy rzekli : Iesteś sprawiedliwy ?
niémasz áni ktoby oznaymił, áni
ktoby przepowiedział , áni ktoby
słuchał powieści waszych.
27.

Pierwszy

ku Syon rzecze:
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Oto są, á Jeruzalem dam ewange y iniástá iéy: w domiéch będźie
listę,
mieszkać Cedár: chwąlćie obywa
28. Y widziałem, y nie było áni tele skały, z wierzchu gór wołać
z tych żadnego, któby wszedł w ra będą.
12. Beda dawać Pánu sławę, á
dę, á zopytány słowo odpowiedziały
2g. Oto wszyscy niesprawiedli chwałę iego ná wyspach będą opo
wi , á nikczemne uezynki ich : wiadać.
wiátr á próżność bałwany ich.
13. Pan iáko mocarz wynidźie ,
iáko mąż waleczny pobudźi gorli
ROZDZIAŁ XLII.
wość : będźie krzyczał y wołał:
Słowa Boga Oy< a ku Christuso- nád nieprzyiaćioły swémi zmocni
?vi synowi swemu yo iego sprdwdcli, się.
14- Milczałem záwždy, umil
o bdłwochwdlstwie, y ślepoćie Zykłem, byłem ćierpliwym, iáko ro
dowskiéy.
dząca mówić będę, rozproszę y poł
1. Oto sługa móy, prziymę go; knę zárazem.
wybrany móy, upodobała sobie w
15. Pusté uczynię góry y pagó
nim duszá moiá: dałem ducha me rki, y wszytkę trawę ich posuszę:
go nań, sąd narodom wyda.
y obrócę rzeki w wyspy, á ieźiora
2. Nie będzie wołał, áni będźie wysuszę.
miał względu ná osoby, áni będźie
16. Y przywiodę ślepe ná drogę,
słyszan głos iego ná ulicy.
któréy nie wiedzą , y szćićżkami,
3. Trzćiny nałomioney nie skru których nie znali, uczynię że choszy, á lnu kurzącego się nie zágá- dźić będą: uczynię przed nimi cie
śi; w prawdzie wywiedzie sąd.
mność światłością, á krzywe pro
4 Nie będźie smutnym, áni zabu stymi: té słowa uczyniłem im, á
rzonym , aż postanowi ná ziemi, nie opuściłem ich.
sad , á zakonu iego wyspy czekać
17. Cofnęli się ná zad: niech się
będą.
zawstydzą wstydem, którzy ufaią w
5. To mówi Pan Bóg, który stwo rycinie, którzy mówią lićinie: Wy
rzył niebiosa, y rozpostarł ie: któ ście bogowie niszy.
ry umocnił ziemię, y co się rodzi
18. Głuszy słuchayćie, á ślepi
z niéy- który dáie tchnienie ludowi, patrzćie , abyśćie widźieli.
ig. Któż ślepy iedno sługa móy ?
który iest ná niéy, y ducha depcą
y głuchy, iedno do którego posłał
cym po niéy.
6. la Pan wezwałem ćię w sprá- posły moie? kto ślepy? iedno, któ
wiedliwośći , y uiąłem rękę twą , ry iest zaprzedany ? á kto ślepy, ie
á zachowałem ćię: y dałem ćię zá dno sługa Tański ?
przymierze ludu, zá światłość na
20. Który widźisz wiele rzeczy,
izali nie będźiesz strzegł? który
rodom :
7. Abyś otworzył oczy ślepych , masz otworzone uszy, ąza nie usły
á wywiódł więźnia z zámknienia , szysz ?
21. A Pan chćiał, áby go poświęz domu ćiemnice śiedzące w ćiećił, y uwielmożył zakon , y wy
mnośći.
8. la Pan , to iest imię moie : wyższył.
22. Ale ęn lud rozszarpany y
chwały moiéy nie dam inszemu, á,
spustoszony : śidłem młodzieńców
chwały moiéy rycinom.
9 Które były pierwsze rzeczy, o wszyscy, y pokryto ie w ciemni
to przyszły: nowé. též ia opowia cach: stali się ná złupienie, á niédam. Piérwéy niżli się staną, dam mász któby wyrwał, ná rozchwyie wam słyszeć.
cenié, á niémász któby rzeki: wróć.
23. Któż iest między wámi coby
10. Spiewayćie Pánu pieśń nową,
chwała iego od kończyn źieinie: tego słuęliał, któby pilnował4 przyktórzy się puszczaćie ná morze, y słuchawał przyszłych rzeczy? K.tóż
napełnienie iego, wyspy y obywa dał ná rozstárgnienie lákobá , á
tele ich.
Izraela pustoszącym? izali nie Pan
11. Niech się podniesie pustynia, sam , któremuśmy zgrzeszyli ?
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24- A niechćieli drógámi iego obrał: abyśćie wiedzieli, y wierzy
chodżić, y nie słuchali zakonu iego. li mi, á wyrozumieli, żem ia iest
25. Y wylał nań rozgniewanie sam. Przedemną nie iest utworzo
zapalczywośći swoiéy, y mocną ny Bóg , y po mnie nie będźie.
woynę, y wypalił go wkoło , á nie
11. lam iest, iam iest Pan, á
poznał : y podpalił go , á nie zro niéinász oprócz mnie zbawiciela.
zumiał,
12. lam opowiedział, y zbawił,
oznaymiłem, á nie było między wá
ROZDZIAŁ XLIII,
mi cudzego, wyście świadkowie
Lud Żydowski wierny bezpie moi , mówi Pan , á ia Bóg.
13. Y od początku ia sam, y nićcznym czyni, y obiecuie mu wiarę ,
o iednym. Rogu, nad którego nié- mász ktoby z ręk‘ moióy wyrwał:
mdsz inszego , d ten zgładza grze udźiałam , á kto to odwróći ?
14- To mówi Pan odkupićiól
chy nasze.
wasz , święty Izráelów: dla was
1. A teraz to mówi Tan , który posłałem do Babilonu y oderwałem
ćię stworzył lákobie , y który ćię wszytkić zawory, y Cháldeyczyki ,
utworzył Izraelu: nie bóy się, bom którzy się chlubili w okrętach swo
ćię odkupił, y nazwałem ćię imie ich :
niem twoim : móyeś ty :
15. Ia Pan święty wasz , stwo
2. Gdy póydźiesz przez wody, z rzyciel Izráelów, król wasz.
tobą będę , á rzeki ćię nie okryią :
16. To mówi Tan , który dał po
gdy będziesz chodził w ogniu , nie morzu drógę, á szćićszkę po by
sparzysz się : y płomień nie będzie strych wodach.
gorzał ná tobie.
17. Który wywiódł poczwórne y
5. Bom ia Pan Bóg twóy święty konia: woysko y mocnego: pospołu
Izráelów , zbawićiel twóy , dałem zasnęli , ani powstaną: starći są
Aegypt ubłaganió twoie, Aelhyopią iáko len , y pogaśli.
y Sáhá zá ćię.
18. Nie wspominayćie piérwszych
4 Od tąd iakoś się zstał czci go rzeczy, y starodawnym nie przypádnym w oczach moich|y chwaleb truyćie się
nym : iam ćię umiłował, y dam
19. Oto ia czynię nowe rzeczy,
ludźię zá ćię, y narody zá duszę á teraz wynidą , wżdy ie poznaćie :
położę ná puszczy drógę, á rzeki
*fie bóy się , bom ia iest z to ná bezdróżnym.
bą : od wschodu przyprowadzę na
20 Chwalió mię bedźie źwićrz
sienie twoie , á od zachodu zgro polny, smokowie y strusowie: iżem
dał wody na puszczy, rzéki ná bezmadzę ćię.
6. Rzekę północney stronie: Day, dróżnym , abych dał napóy ludowi
á południowey, nie hainuy : przy memu , wybranemu memu.
nieś syny moie z daleká , á córki
2'. Lud ten utworzyłem sobie,
moie z kończyn ziemie.
chwałę moię bedźie opowiśdał.
7. Y każdego, który wzywa imię
22. Nie wzywałeś mię lákobie,
nia mego , ku chwale moićy stwo y nie pracowałeś dla mnie Izraelu.
rzyłem go , uformowałem go, y
23. Nie ofiarowałeś mi háraná ca
uczyniłem go.
łopalenia twégo , y ofiarami twćmi
8. Wyprowadź lud ślepy á ma nie uczciłeś mię : nie kazałemći
jący oczy, głuchy á niáiacy uszy :
służyć obiatą, animći pracćy zada
9. Wszyscy narodowie zgroma wał wT kadzidle.
dzili się społem, y zebrały się po
24- Nie kupiłeś mi zá srébro zie
kolenia. Któż między wámi opo la wonnego, á łoiem ofiar twoich
wie to , á da nam słyszeć pierwsze nie napoiłeś mię. A przećię uczy
rzeczy? niechay dadzą światki swé, niłeś, żem. służył dla grzechów
niech będą usprawiedliwieni, niech twoich , {dałeś mi pracę w nieprásłyszą y rzeką : prawda żywię.
wośćiach twoich.
25. lam iest, iam iest sam, któ
10. Wyśćie świadkowie moi, mó
wi Pan, y sługa móy, kłórćgom ry zgładzam nieprawości twoie dla
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10. Kto utworzył Boga , y rycinę
innie , á grzéchów twoich nie
ulał ninacz niepożyteczną ?
ws pomnie.
11. Oto wszyscy uczesnicy iego
26. Przywiedź mię ná pamięć, á
sadźmy się spółu: powiedz, ieśli będą pohańbieni: bo są rzemieślni
cy z ludzi: zejdą się wszyscy, sta
co masz , abyś uspráwiedliwil.
27. Oćiec twóy piérwszy zgrze ną y zlękną sie , y zawstydzą się
szył, á tłumie ze twoi wykroczyli społem.
12. Slósarz piłą robił: w węglu
przećiwko innie.
28. Y splugawiłem książęta świę y w młotach utworzył ią , y robił
te, dałem ná wytracenie JLákobá, ramieniem mocy swoiéy, łaknąć
á Izraelá ná bluznienié.
będzie , aż zemdleie , nie będzie pił
wody, á ustanie.
13. Rzemieślnik około drzewa
ROZDZIAŁ XL1V.
rośćiąga
sznur , y ukształtował ią
Proroctwo o nowym, chrzćie, ga
heblem
,
uczynił ią według wę
ni bałwany y bałwochwalcę, d od
giel
nice,
á pod cyrkiel utoczył ią ,
zywa ich od bałwanów do Bogd pra
y
uczynił
obraz męzki , iáko pię
wdziwego.
knego człowieka miészkáiacégo w
1. A teraz słuchay Jakohie sługo domu.
móy, y Izraelu , którógom obrał:
14- Narąbił cedrów, wziął iedlinę
2. To mówi Pan, który ćię uczy y dąb , który stál między drzewy lenił y stworzył, z żywota pomocnik śnemi: wsadził sosnę, która deszcz
twóy : nie bóy się sługo móy láko- rozmnożył.
15. Y pczygodźiła się ludziom ná
bie, y náypráwszy, którégom obrał.
3. Bo wyleię wody ná pragnącą , ognisko: wziął z nich yugrzał się,
á strumienie ná suchą : wyleię du y podpalił, y napiekł chleba , á z
cha mego ná nasienie twoie, á bło ostatka urobił bogá, y pokłonił się:
gosławieństwo moie ná naród twóy. udźiałał ryćinę, y klękał przed nią.
4. Y będą róść między źiołami ,
16. Połowicę drzewa spalił w
iáko wierzby przy wodach ćieką- ogniu , á przy połowicy iego mięsa
się náiadl, uwarzył y iarzynę , y
5. Ten rzecze: Pańskim ia iest, naiadł się, y rozgrzał się, y rzeki:
á on będzie wzywrał w imię Iáko- ách toćiem się rozgrzał , widnia
bá, á ten nápis ze ręką swą: Pánu: y łem ogióń.
17. A z ostátká iego uczynił so
imieniem lzráelowym będzie przypodobány.
bie bogá y ryćinę, klęka przed nią,
6. To mówi Pan król Izráelów, y kłania się iéy , y modli się mó
y odkupićiól iego Pan zastępów : wiąc : wybaw mię, boś ty iest bóg
iam pierwszy y iam ostáteczny, á móy.
oprócz mnie niémász Bogá.
18. Nie wiedzieli, áni zrozumie
7. Któż mnie podobny? niech li : bo zamydlone są oczy ich, áby
się da słyszeć, y opowie , á niech nie widzieli, ażeby sercem nie zro
mi porządek wypowié, od onégo zumieli.
czásu , iákom postanowił lud sta
19. Nie rozmyślała w myśli swo
rodawny : przyszłó rzeczy y które iéy, áni uznawaią , áni się czuią,
máia bydź , niech im oznaymią.
áby rzekli: połowicem go spalił w
8. Nie boyćie się, áni się trwóż- ogniu , y napiekłem ná węglu iego
ćie: od onégo czásu dałemći sły chleba, nawarzyłem mięsa y iaszeć: y oznajmiłem: wyśćie świad dłem, á z ostatka iego bałwan uczy
kowie moi lzali iest Bóg oprócz nię ? przed klocem drzewa klękać
mnie, y twórcá, którégobym ia nie- będę ?
20. Część go iest popiołem, serce
znał ?
g. Tworzyćiele bálwáná wszyscy głupie kłaniało się mu , á nie wy
nie nie są, á namilszé rzeczy ich bawi dusze swéy, áni rzecze : po
nic im nie pomogą. Sami są świad dobno kłamstwo iest w prawicy
kami ich , ie nie widzą , áni rozu- moiéy.
mieią , áby byli pohá ńbieni.
21. Pomni ná to lákobie, y Izráe
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lu , boś ty iest sługa móy , utwo wiedział , żem ia Pań , który miárzyłem ćię, sługa móy iesteś ty nuię imię twoie , Bóg Izráelów.
Izraelu , nie zápominay mię.
4- Dla lákobá sługi mego, á
22. Zgładźiłem iáko oblok nie Izraela wybranego mego, y nazwa
prawości twoie , á iáko mgłę grze łem ćię imieniem twoim : przypo
chy twoie : nawróćże się ku mnie , dobałem ćię , á nie poznałeś mię.
5. la Tan, á niémász więeey j
bom ćię odkupił.
23. Chwalćie niebiosa, bo Tan oprócz mnie niémász Bogá: prze
miłośierdźió uczynił: wykrzykayćie pasałem ćię , á nie poznałeś mię.
6. Aby wiedzieli ći , którzy od
kończyny ziemie , brzmićie góry
chwalenim , leśie y wszelkié drze wschodu słońca, y którzy od za
wo iego : bo odkupił Pan lákobá , chodu , że niémász oprócz mnie:
ia Pan , á niémász innego.
á Izrael chełpić się będźie.
7. Tworzący światłość y tworzą
24. To mówi Pan odkupiciel
twóy, y twórca twóy z żywota: iam cy ćiemnosći , czyniący pokóy y
iest Pan, czyniący wszytko, rośćią- stwarzający złość, ia Pan czyniący
gaiący niebiosa sam, stanowiący to wszytko.
8. Spuśććie rosę niebiosa z zwiérzźiemie 1, á nikt zemna :
chu , á obłoki niech spuszczą ze
25. Wniwécz obracający zna dżdżem sprawiedliwego , niech się
miona práktykárzów , á wieszczki otworzy ziemia, y zrodzi zbawi
w szaleństwo obracáiacy. Który ciela : á sprawiedliwość niechay
obracam mądre ná wstécz: á umie wznidźie społem : ia Pan stworzy
jętność ieh głupią czynię.
łem go.
26. Wzbudzam słowo sługi swe
9. Biádá, który się spiera z twór
go, á radę posłów swoich wykony cą swoim , skorupa z naczynia gli
wam. Który mówię leruzálem: bę nianego ziemie : izali rzecze gliná
dą mieszkać w tobie, á miastom garncarzowi swemu: co czynisz?
ludzkim : Będźiećie zbudowane: á á robota twoiá bez reku iest.
spustoszenia iéy wzbudzę.
10. Biádá kto mówi oycowi : co
27. Który mówię głębinie : wy- płodźisz? á niewieście: co rodzisz?
11. To mówi Pan święty Izráe
schni , y rzeki twoie wysuszę.
28. Który mówię Cyrusowi : Je lów twórca iego : pytayćie mię o
steś pasterz móy, y wszytkę wolą przyszłe rzeczy, o syniech moich ,
moię wykonasz. Który mówię le y o sprawie rąk moich roskażćic
ruzálem : będziesz zbudowany: á mi.
12. lam uczynił źiemię , y czło
kościołowi , będźiesz założony.
wieka ná niéy iam stworzył: ręce
moie rozciągnęły niebiosa, ywszćROZDZIAŁ XLV.
mu woysku ich roskazałem.
Proroctwo o Cyruśie, y o zwycię
13. lam go wzbudził ku sprástwach iego, zgromienie iego prze wiedliwośći , y wTszytkié drógi iego
niewdzięczność, o narodzeniu Cliri- uprostuię: on zbuduie miasto moie,
stusowym, o nawróceniu pogańskim, y więźnie moie wypuśći, nie zá
upominanie ku pokućie.
okup, áni zá dáry, mówi Pan Bóg
1. To mówi Pan pomazańcowi zastępów.
memu Cyrusowi , klórégom uiął * 14- To mówi Pan : praca Aegyptprawicę , ábych podbił przed nim ska y kupiectwo Aethyopskió, y
narody, á grzbiety królów obróćił, Sábáim mężowie wysocy do ćiebie
y otworzył przed nim wrotá, á przéyda , y twoi będą: zá tobą chobramy nie będą zámknioné.
dźić béda , okowáni w okowy poy2. la przed tobą póyde , y zawo dą , y tobie się kłaniać y modlić
łane ná źiemi poniżę , wrotá inie- będą : tylko w tobie iest Bóg , á
džiáné skruszę , y zawory želázné niémász oprócz ćiebie Boga.
połamię.
15. Zaprawdę tyś iest Bóg zkry3. A damći skárby skryté , y tá- ty, Bóg Izráelów zbawićiel.
eimnośći skrytych rzeczy : abyś
16. Zawstydźili się y zásromáli
c

c
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■wszyscy : społem poszli ná zelżywość budównicy błędów.
17. Izrael zbáwion iest w Pánů
zbawieniem wiecznym: nie zá
wstydzicie się, ani się zasromaćie
aż ná wiek wieku.
18. Bo to mówi Pan, który stwo
rzył niebiosa (sam Bóg, który utwo
rzył ziemię y uczynił ią, sam twó
rca iéy : nie popróżnicy ią Stwo
rzył, dla mieszkania utworzył ią) :
la Pan, á niémász innego.
19. Nie w taiemnóśći mówiłem
ná mieyscu źiemie ciemnym : nie
mówiłem nasieniu lákobowému :
prozno mię szukayćie : ia Pan mó
wiący sprawiedliwość , powiadają
cy prawość.
20. Zbierzćie się á przydźćie , y
przylstąpćie spółem, którzyśćie zba
wieni z narodów : niewiedźieli któ
rzy podnoszą drewno rzezania swe
go , á modlą się Bogu niezbáwiáiacému
21. Opowiadayćie á przydźćie, y
poradzćie się spółem, kto to dal
słyszeć od początku, od onégo czasu
to przepowiedział ? izali nie ia Pan,
á niémász więeey Bogá okróm
mnie ? Bogá sprawiedliwego , y
zbáwiáiacégo niémász oprócz mnie.
22. Nawróćcie się ku mnie, á bę
dziecie zbawione wszytkié kráie
źiemie: bom ia Bóg , á niémász
innego^
23 Przyśiągłetn sam przez się,
wynidźie z ust moich słowo spráwiedliwośći, á niewróći się :
24- Ze się mnie kłaniać będzie
wszelkie kolano, y każdy ięzyk
przyśiegać.
25. Á ták w Pánu , rzecze, moie
są sprawiedliwośći y roskázowánié:
do niego przyda , y zawstjdzą się
wszyscy, którzy mu się sprzeci
wiają.
26. W Pánu będzie usprawiedli
wione , y przechwalać się będzie
wszytko naśienie Izráelówé.

1. Złamań iest Bel, skruszoniest
Nabo : stały się bałwany ich bestiam y bydlętom, brzemiona wa
sze ćiężkiey wagi aż do zmordo
wania;
2. Spruchniały y skruszyły się
spółem: nie mogły zbawić noszą
cego, á duszá ich W niewolą póydźie.
3. Słuchayćie mię domie Jákobów, y wszytek ostatku domu Izráelowégo, wy których nośi żywot
móy, których piástuie łono moie.
4- Aż do starości ia sam , y áž
do szedźiwośći ia nośić bede: iam
uczynił, ia téz poniosę: ia piasto
wać będę y zbawię.
5. Komóśćie mię przyrównali y
przypodobali, y przymierzyli, y po
dobnym uczynili ?
6. Którzy znośićie złoto z wor
ka, ásrebro ná szali ważyćie: naymuiąc złotnika aby uczynił Bogá ,
y upadáia y kłaniaią się.
7. Noszą go ná ramionach dźwigáiac ý stawiáiac ná mieyscu iego :
y będzie stał , á nie ruszy się z
mieyscá swego: ále gdy zawołaią
do niego, nie usłyszy: nie wybawi
ich z utrapienia.
8. Pomnicie ná to, á wstydayćie
się: nawróććie się ptzestępnicy do
serca.
g. Pomnićie ná pierwszy wiek ,
żemći ia iest Bóg, á niémász więcéy Bogá , y niémász mnie podob
nego.
10. Który opowiadam zpiérwu
ostatnią rzecZ: á z początku to. co
się ieszcze niestało, mówiąc: Řádá moiá stać będzie , y stanie się
wszytka wola moiá:
11. Którv wzywam ze wschodu
słońca pt^ká , á z dálekiéy źiemie
tnęża woléy moiéy. Y rzćkłein , á
przywiodę to: utworzyłem, á uczy
nię to.
12. Słuchayćie mię twardego ser
ca, którzyście daleko od sprawie
ROZDZIAŁ XLVI.
dliwości.
15. Przybliżyłem sprawiedliwość
Oliúzuie marność bałwaństwa y
Ich przyszłe pokcizenie, Iłds Oćiec moie, nie oddali sie , á zbawienie
gromi Zydy prze bałwochwalstwo t moie nie omieszka. Dam ná Syoa obiecuie im zbawienie przez syna nie zbawienie, á w Izraelu sławę
moię.
swego.
,
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y z mnóstwem czarów twoich, w
Opowiada stłumienie, d zepsowdnie Bdbiloniey, dla iey pychy ,
chluby y okrucieństwa nad Zydy, d
ze w wieszczkach nadźieie swą pó
ki ad d/d.
1. Zstąp, usiądź w prochu pan
no córko Babilońska, siedź ná źiemi: niema stolice córká Cháldeyska , bo ćię iuż wiecéy nie będą
zwać pieszczoną, y kochanką.
2. Weźmi zářná, a miél mąkę,
obnaż sromotę twoie, odkriy plécy,
okaz goleni, hrni y przez rzeki.
3. Udkryie się sromotá twoiá , á
będzie widźiana hańba twoiá: po
mstę wezmę, á nie zástáwi mi się
człowiek
4- Odkupićiól nasz , Pan zastę
pów imię iego, święty Izráelów.
5. Siedź milcząc, á wnidź w ćiemnośći córko Cháldeyska : bo ćię nie
będą wiecéy zwać Panią królestw.
6 Rozgniewałem się ná lud móy,
splugawiłem dźiedźictwo moie, y
dałem ie w ręce twoie, nie okaza
łaś im miłośierdźia, ná stárcá obćiąźałaś brzemię twoie bárzo :
7. Y mówiłaś ! ná wieki będę
pánia: nie przypuśćiłaś tego do ser
ca twego : aniś wspomniała ná
ostateczne rzeczy twoie
8. A ták teraz słuchay tego roskosznico , y mieszkająca hespiecznie, która mówisz w sercu two
im: la jestem, á oprócz mnie nié
mász wiecéy : nie będę siedzieć
wdową, áni uznam niepłodnośći.
g Przyidą ná ćię té dwie rzeczy
nagle dniá iednégo, niepłodność y
wdowstwo. Wszystko przyszło ná
ćię dla mnóstwa czarów twoich, y
dla wielkiego zatwardzenia czaro
wników twoich.
10 A ufałaś złośći twéy, y mó
wiłaś: Niémász, ktoby mię widział,
umiejętność twoiá y mądrość tá ćię
zdradziła. Y mówiłaś w sercu two
im: lam iest , á oprocz mnie nié
mász inszéy.
11. Przydźie ná ćię złe , á nie
zwiesz zkąd się weźmie, yprzypádnie ná ćię ucisk, którego nie bę
dziesz mogła zmyć: przyidźie ná
ćię nagła nędza, któréy nie zwiesz.
12. Stańże z czárowniki lwem i ,

którycheś się pracowała od młodośći
twoiéy, ieślić snadź co pomoże, ábo
ieśli możesz bydź śilnieyszą.
15. Ustałaś w mnóstwie rad two
ich , niechże stána á zbawią ćię,
práktykarze niebiescy, którzy pátrzáli ná gwiazdy y rachowali księ
życe, áby z nich opowiadali, co ná
ćię miało przyść.
14. Oto się stáli iáko słoma ,
Ogień ie popalił: nie wybawią du
sze swéy z ręki płomienia , nié
mász węgla, przy którymby się
ogrzali, áni kominá, áby przy nim
śiedźieli.
15. Takći się stało w czymeśkolwiek pracowała. Kupcy twoi od
młodośći twoiéy każdy zbłądził ná
drodze swoiéy, niémász, ktoby ćię
wybawił.

ROZDZIAŁ XLV1II.
Wymiata Pan na oczy Żydom sta
rodawne dobrodźieystwd swoie, któ
re im czynił, chcąc ie od bałwanów
odwieść, obiecuie tez, ze dla imięnia swego chce ie zbawić.
upo
mina, zęby od bdłwochwalstwd ALegyptskiego wyszli, d samego Pand
Bogiem znali.
1. Słuehayćie tego domie Jákobów, którzy się nazywaćie imie
niem lzráelowym, y wyszliśćie z
wód Judzkich, którzy przyśiegaćie
przez imię Pańskie, á Bogá lzráelskiégo wspominaćie nie w praw
dzie, áni w sprawiedliwośći.
2. Bo od miástá świętego nazwani
są, á ná Bogu lzráelowym umo
cnieni są: Pan zastępów imię ieg°:
3. Tierwsze rzeczy oznaymiłem
od onego czasu , y z ust moich wy
szły, y dałem ie słyszeć: nagle uczy
niłem, y przyszły.
4- Bom wiedział, żeś ty twardy, y
żyła żelazna szyiá twoiá, á czoło
twoie miedźiane
5. Opowiedźiałemći zrázu : piérwéy niżli przyszło, oznayiniłemći,
abyś snadź nie rzekł : Bałwany
moie to uczyniły, á ryćiny moie y
lićiny roskazały to.
6. Coć słyszał, ohacz wszytko :
á wy azaśćie opowiadali? dałemći
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słyszeć nowiny od onégo czasu, y ćie to, y roznośćie to áž ná kráie
zachowano iest, czego niewiész.
źiemie. Mówćie: Odkupił Pan sługę
7. Teraz stworzone są, á nie od swego Jákobá.
on ego czásu, y przededniem, á nie21. Nie pragnęli ná puszczy, gdy
słychałeś ich, abyś snadź nie rzekł: ie wywodźił: wodę z skały wywiódł
O tom ia wiedział o nich.
y rośćiął opokę, y wypłynęły
8. Aniś słyszał , áni wiedział,
áni od onćgo czasu otworzone iest
22. Niémász pokoiu niezbożnym,
ucho twoie: wiem bowiem, iż wy mówi Pan.
stępując wystąpisz , y przestępniROZDZIAŁ XLIX.
kiem z żywota nazwałem ćię.
g. Dla imienia mego oddalę zaChris tus Pan Kśiązęćiem Żydów
palczywość moie: á chwałą inóią y Pogdnow hu zbawieniu dán iest
okiełznam ćię, ábyá nie zaginął.
nu przymierze wszem ze wsze^o
10. O to wypławiłom ćię, ále nie świata ludziom , szczęśliwość tych
iáko srébro , obrałem ćię w piecu wielka, którzy weń uwierzą. Cieszy
ubóstwa
Syon, które sie uskarżało, iz było
11. Dla mnie, dla mnie uczynię, od Hoża opuszczone, obiecuiąc mu
ábycb nie był bluźnion: á chwały takie zawołanie, iz zewsząd ku nie
moiéy nie dam innemu.
mu mieli sie ludźie zbiegać.
12. Słuchay mię Jákobie, y Izra
elu, którego ia wołam: lam sam ,
1. Słucliayćie wyspy, á pilnuyćie
iam piérwszy, y iam ostateczny.
narodowie z daleká: Pan z żywota
13. Reká též moiá założyła zie powołał mię, z żywota mátki mo
mię , á práwicá moiá rozmierzylá iéy wspomniał ná imię moie.
niebiosa: ia ich zawołam, y stána
2. Y położył ustá moie iáko miecz
ostry: pod cieniem ręki swéy za
spółem.
4. Zbierzćie się wy wszyscy, á krył mię, y położył mię iáko strza
słucliayćie: kto z nich opowiedźiał łę wyborną : w sáydakn swym
to? I’an go umiłował, uczyni wo skrył mię
lą swą w Babilonie, á ramię swoie
5. Y rzekł mi: sługa móy iesteś
w Cháldéyczykách.
ty Izraelu , bo się w tobie chlubić
15. Ia, ia mówiłem y zawołałem będę.
go: przywiodłem go, y zdarzyła się
4. A iam rzekł: próżnom praco
drógá iego.
wał, bez przyczyny, y popróżnicy
16. Przystąpcie do mnie á słu- strawiłem śiłę moie: przetóż sąd
chayćie tego: nie z początku w tá- móy z 1’ánem , á spráwá moiá z
iemnośći mówiłem: od czasu niżli Bogiem moim.
się stało, byłem tám: y teraz Pan
5. A leráz mówi Pan, który mię
utworzył z żywota sługą sobie,
Bóg posłał mię, y duch iego.
17. To mówi l’an odkupiciel abych nawrócił Jákobá k niemu , á
twóy święty Izráelów: la Pan Bóg Izrael niezbierze się : y iestem wsłatwóy, który ćię uczę pożytecznych wion przed oczyma Pańskimi , á
rzeczy: y sprawuię ćię ná dródze, Bóg móy stał się mocą moią.
6. Y rzékl: mało ná tym , abyś
którą idźiesz.
18. O byżeś był pilen przykazań mi był sługą ná wzbudzenie poko
moich: stałby się był pokóy twóy leń lákobowych, y ná nawrócenie
iáko rzeká, á sprawiedliwość twoiá drożdży Izrael owych. Oto dałem ćię
iáko wały morskie.
ná światłość narodów, abyś był zba
19. Y byłoby naśienió- twoie iáko wieniem moim áz do kończyn źie
piasek, á płód żywota twego iáko mie
kámyszczki iego: nie zginęłoby by
7. To mówi Pan odkupiciél Izráe
ło, ániby było stárté imię iego od lów, święty iego do wzgárdzonéy
oblicza mego.
dusze , do mierźionćgo narodu ; do
20. Wynidzćie z Babilonu , ućie- niewolnika panujących : królowie
kayćie od Cháldeyczyków. Głosem ogląda i ą , á powstaną kśiążęta , y
wesołym oznáymuyéie: rosławiay- kłaniać się będą dla Páná, iż wier-
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tiy iest, y dla swietégo Izráelowégo , który ćię wybrał.
8. To mówi Pan : czasu upodo
banego wysłuchałem ćię, á w dzień
zbawienia ratowałem ćię : y zacho
wałem ćię, á dałem ćię zá przymie
rze ludowi, abyś wzbudził ziemię,
á osiadł dziedzictwa rozprószone.
g. Abyś mówił tym, którzy są w
więźieniu: Wynidźćie : átym, któ
rzy w ciemności: Okażćie się. Bę
dą się paść przy drogach , á po
wszech równinach pastwiska ich.
10. Nie będą łaknąć áni pragnąć,
y nie zarazi gorącość y słońce: bo
który litość ma nád nimi, będzie ie
sprawował, á nád zdroiámi wodnémi napawać ie będzie.
u. Y położę wszytkié góry moie
że będą drogą, á szciéžki moie bě
da podwyższone.
12. Oto ći z daleká przyda, á oto
oni z północy y od morzá , á ći z
źiemie od południa.
15. Chwalćie niebiosa, á ráduy
się ziemio: śpiewayćie góry chwa
łę : bo pocieszył Pan lud swóy, á
smiłuie się nád ubogimi swémi.
14. A Syon mówił: opuścił mię
Tan, á Pan zapomniał mię.
15. Izali może zapomnieć nie
wiasta niemowlęcia swego, aby sie
nie zlitowała nád synem żywota
swego? á choćby oná zapomniała,
wszakże ia nie zapomnię ćiebie.
16. Oto ná řekách moich napi
sałem ćię: mury twoie zawżdy przed
oczyma inémi.
17. Przyszli budownicy twoi:
którzy ćię każą y rozwalają, wynidą od ćiebie.
18. Podnieś w około oczy twoie,
á obácz : wszyscy ći zebrali sie ,
przyszli do ćiebie : żywe ia , mówi
Pan, że tymi wszytkimi iáko ubio
rem przybran będziesz, y obłożysz
sie nimi iáko oblubienica.
19. Bo zburzenia twoie y spusto
szenia twoie , y ziemia wywróce
nia twego teraz ćiasnó będą , prze
obywatele, á daleko będą odpędze
ni, którzy ćię pożyrali.
20. leszcze rzekną do uszu two
ich synóin niepłodności twoiéy:
Ciásné mi iest mieysce, uczyń mi
placu , abym mieszkał.
21. Y rzeczesz w sercu twoim :
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któż mi tych narodził: iam niepło
dną y nierodzącą, zágnána y w wię
źieniu: á té kto wychował? ia opu
szczona y sámá, á ći kędy byli?
22. To mówi Pan Bóg: oto wynio
sę ná narody rękę moie, á do ludzi
podniosę chorągiew moie. A przy
niosą syny twoie ná ręku, y córki
twoie ná ramionach poniosą.
23. Y będą królowie piástuny
twémi, á królowe mamkami twémi : twarz ná ziemię spuściwszy
kłaniać ći się będą , á proch nóg
twoich lizać będą. A poznasz, żem
ia Pan , którego się nie zawstjdzą
ći, którzy nań czekaią.
24. Izali odięta będzie od mo
cnego korzyść? ábo co mocarz poymał, wybawiono bydź może?
25. Bo ták mówi Tan: Zaiste, y
korzyść rycerzowi odięta będzie , y
co wziął mocarz, wybawiono bę
dzie. A té, którzy ćię sądzili, ia są
dzić będę , y syny twoie ia zba
wię.
26. Y nakarmię nieprzyiaćioły
twoie ćiały ich, á iáko moszczem ,
upiią się krwią swoia : y dozna
wszelkie ciało, żem ia iest Pan wy
bawiający ćię, y odkupićiel twóy
mocny Jákobów.

ROZDZIAŁ L.
Bóg ze bożnicę Żydowską odrzu
cił, czym sie dźieie , d iakie męki
miał Pan Christus cierpieć, ze bi
cie, rwanie, plwanie, mordowanie ,
opisuie.

1. To mówi Pan: Co to zá list
rozwodny mátki wászéy, którymem
ią opuścił ? ábo który iest pożyczálnik móy, którémum was za
przedał? otośćie zaprzedani dla nie
prawości waszych, á dla złośći wa
szych opuśćiłem matkę wasze.
2. Bo przyszedłem , á nie było
męża: wzywałem, á nie było, ktoby słyszał. Izali skróconą y malu
czką się stálá ręka moiá, żebycU
nie mógł wykupić? czyli niémász
we mnie mocy ku wybawieniu?
Oto tukiem moim osuszę morze,
á rzeki wysuszę. Zgniią ryby bez
wody, y wyzdychaią z pragnienia.
5. Oblokę niebiosa ćiemnośćiami, wór uczynię przykrjćić ich.
5i
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4. Pan mi dał iezyk wyćwiczo
ny, áhych umiał podpiérác onégo ,
ny,
który iest spracowany słowem.
"Wzbudza ráno, ráno mi wzbudza
ucho, ábyin słuchał iáko mistrza.
5. Pan Bóg otworzył mi ucho ,
á ia się nie sprzeciwiam : nie udał
»ię ná wstecz.
6. Ciało moie dałem biiącym , á
policzki moie szczypiącym: twarzy
moiéy nie odwróciłem od łaiących,
y pluiących ná mię.
7. Pan Bóg wpomożyćiel móy,
przetóm się nie zawstydził: prze
łożem postawił
dstawił tv
twarz inoię iáko
natwárdsza skále , y wiem, že się
nie zawshdzę.
8. Blisko iest, który mię uspra
wiedliwia , któż mi się sprzeciwi ?
stańmy społem , kto iest adwersa
rzem moim ? niech ku mnie przy
stąpi.
g. Oto Pan Bóg pomocnik móy ,
któż iest, ktoby mię potępił? Oto
wszyscy potarci będą iáko szátá,
mol ie zgryźie.
10. Kto między wámi boiący sie
Páná , słucliaiący głosu sługi iegof
kto chodźił w ćiemnośćiach, á nićma światła , niech ma nadźieie w
imieniu Pańskim , á niech się spuśći ná Bogá swego.
11. Oto wy wszyscy podzégáiacy
ogień, opasani plómieniem , chodźćież w światłości ognia waszego ,
y w plómieniách, któreśćie rozpa
lili: z ręki moiéy stálo się to wam,
w boleściach spać będźiećie.

ROZDZIAŁ LI.
Upomina Syon przykładem Ab
rahama , dby tez y ono miało state
czną , d pewną nddźieię w Panie
Sodzc , y w obietnicach iego , y o
wielkim szczęściu, zbdwieniu, y po
ciesze Kościoła Clirześćidńskićąo pod
imieniem Syońskim, poćiechd wie
rnych.
1. Słuchayćie mie , którzy naślńduiećie co sprawiedliwego iest, á
szukaćie Paná: patrzayćie ná skále,
z któreyeśćie wyćięći , y ná iáme
dołu, zkądeśćie odćięći.
2 Patrzcie ná Ahráhámá ocyá
wászégo, y ná Sarę, która was po
rodziła: żem iego iednégo wezwał,

y błogosławiłem mu, y rozmnoży
łem go.
3. A ták Pan pocieszy Syon,y
poćieszy wszytkie rozwáliny iego:
y uczyni puszczą iego iako roskoszy, á pustynią iego iáko ogród Pań
ski. Wesele y radość naydźie się w
nim, dźiękczynienić y głos chwa
ty-,

'

4. Pilnuyćie mię ludu móy, á
pokolenie inoie słuchayćie mię: bo
zakon odemnie wynidźie, á sąd móy
ná światłość narodów odpoczywać
będźie.
5 Blisko iest sprawiedliwy móy,
wyszedł zbawiciel móy, á ramiona
moie narody sądzić będą: mnie wy
spy czekać będą, á ramienia mego
oczekiwać będą.
6. Podnieśćie ku niebu oczy wa
sze , á poyźrzyćie pod ziemię ná
dół: bo niebiosa iáko dym rozpłyną
się, á ziemiá iáko szátá zwiotszeie,
y obywatele iéy iáko té zaginą: ále
zbawienie moie ná wieki będźie, á
sprawiedliwość moiá nie ustanie.
7. Słuchayćie mię, którzy znaćie
sprawiedliwość.
Ludu móy, zakon
S]
móy
w sercu ich : nie bóyćie się
ir
uirągania człowieczego, á bluźniersttwá ich nie lękayćie się.
8. Bo iáko szatę, ták ie robak
požrze: á iáko wełnę, ták ie mól
pogryzie : ále zbawienie moie ná
wieki będźie , á sprawiedliwość
moiá ná narody narodów:
g. Powstań, powstań, oblecz się
w moc ramię Pańskie : powstań
iáko zá dni dawnych , rodzáiów
wieków, lzaliś nie ty pobiło py
sznego, zraniłoś smoka?
10. lzaliś nie ty wysuszyło mo
rze, wodę głębokości gwałtowney:
któryś uczynił głębokość morską
drogą, áby przeszli wybawieni ?
11 Y teraz, którzy są odkupieni
od Páná, nawrócą się, y przyda do
Syon chwaląc , á wesele wieczne
ná głowach ich, radość y weselé
trzymać będą: ućiecze ból y wzdy
chanie.
12. la , ia sam poćieszę was :
któżeś ty abyś się miał bać czło
wieka śmiertelnego, áho syna czło
wieczego , który iáko trawá ták
uwiednie ?
13. A zapomniałeś lana stwo-
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rzyéielá twego , który rozćiągnął
niebiosa, y założył ziemię: á lęka
łeś się ustawicznie przez wszytek
dzień od oblicza zapalczywośći
onégo, który ćię trapił, y nágotował był ná zátráceniéi gdzież te
raz iest zápal czy wość ttapiącógo?
14- Prędko przydźie idący ku
otworzeniu, á uie wytraćisz do
szczętu, y nie ustanie chléb iego.
ió. A iam iest Pan Bóg twóy,
który Zaburzam morze, że się nádymaią wały iego: Pan zastępów
imię moie.
16. Włożyłem słowa moie w
usta twoie, á ćieniem ręki moiéy
zakryłem ćię, abyś nasadził niebio
sa, y założył źiemie: y abyś rzekł
Syonowi: Lud móy iesteś ty.
17. Podnieś się, podnieś się , po
wstań Jeruzalem, któreś piło z ręki Pańskiey kielich gniewu iego:
aż do dná kielicha uśpienia napi
łoś się , y wypiłoś aż do drożdży.
18. Niémász, któby ji podparł ze
wszech synów, które spłodziło : y
niémász, ktoby uiął rękę iego ze
wszech synów, które wychowało.
19. Dwie rzeczy są, któré ćię po
tkały : któż się użali nad tobą ?
spustoszenie, y zburzenie, y głód t
y miecz, któż ćię poćieszy?
20. Synowie twoi porzuceni są ,
leżeli ná rogach wszech ulic, iáko
oryx usidlony: pełni gniewu Pań
skiego, láiánia Boga twego.
21. A przetóż słuchay tego ubo
żuchna, á piiána nié od winá.
22. To mówi panuiący twóy Pan,
á Bóg twóy, który będźie walczył
Za lud swóy: Oto wziąłem z reki
twév kielich uśpienia, dno kielicha
gniewu mégo , nie przydasz, abyś
go więcóy pila.
23. A dam ji W rękę tych, któ
rzy ćię poniżyli , y mówili duszy
twéy: Nachyl się że przéydžiem i
y położyłaś ćiald swé iáko źieinię,
y iáko drogę przechodzącym.

ROZDZIAŁ LII.
Pod imieniem Jeruzatein pobudza
kościół ku poćieszeniu y cnotam,
prorokuie o kazaniu Apostolskim, y
o Christusowym wyuy zszeniu y y po
niżeniu y uwierzeniu Pogdnow weń.

1. Powstań, powstań, oblecz się
W moc twoię Syonie, oblecz szaty
ochedóztwá twego Jeruzalem, mia
sto świętego: bo nie przyda więcóy,
áby przeszedł przez ćię nieobrzezáhiec y nieczysty.
2. Otrząśni się z prochu, wstań
á śiądź leruzálem : rozwiąż zwiąski szyie twoiéy poimána córko
Syon.
3. Bó to mówi Tan : Darmośćie
zaprzedani, á bez srébrá będźiećie
Wykupieni.
4. Bo to mówi Tan Bóg: doAegyptu zaszedł lud móy ź początku,
áby tám był obywatelem : á Assur
beż żadney przyczyny potwarzył ji.
5. A teraz co ia tu mam czynić ,
mówi Pan , ponieważ zábran iest
lud móy darmo? Panuiący nad nim
niesprawiedliwie się obchodzą, mó
wi Pan, á ustawicznie przez wszy
tek dzień imię moie bluźnią.
6. Przeto pozna lud móy imię,
moie w on dźień : bo ia sam , któ
rym mówił, owom iest.
7. O iáko piękne ná gorách nogi
opowiádáiaeégo y roslawiáiacégo
pokóy : opowiádáiaeégo dobré, tozslawiáiacégo zbawianie, mówiące
go Syonowi: będźie królował Bóg
twóy.
8. Głós stróżów twoich : wznie
śli głos , Społem chwalić będą : bo
okiem W oko uyźrzą gdy Pan na
wróć! Syod.
9. We«»elćie się á chwalćie spo
łem pustki leruzálem: boPanućieSzył lud swóy, odkupił leruzálem.
10. Zgotował Pan ramię święte
swoie przed oczyma wszech naro
dów : y uyźrzą wszytkié kończyny
źiemie zbawienie Boga naszego.
11. Odstąpćie, odstąpćie, Wynidźćie z tamtąd, nieczystego się
nie dotykayćie: wynidzćie z pośrzodku iego, oczyśććie się, którzy nośićie naczynia Pańskie.
12. Bo nie z trzaskiem wynidźiećie , áni ućiekóiąc kwapić się
będźiećie: ho póydźie przed wámi
Pan , y zgromadzi was. Bóg Izráe
lów.
• 13. Oto wyrozymié sługa móy,
wywyższy się, y wyniesie, y wyso
ki będźie bárzo.
14. lako się zdumieli nád tobą
5’1*
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mnodzy , ták niepoczesna będzie iż nieprawości nie uczynił, ani
między ludźmi osoba iego , á po zdrady było w uśćiech iego.
stawa iego między synmi człowie
10. A Pan chćiał go zetrzeć w
czymi.
niemocy: ieśli położy zá grzech
15. Ten pokropi mnogié narody, duszę swoię , uyźrzy naśienie dłu
nád nim zahamują królowie usta gowieczne: á wola Pańska w ręce
swoie : bo którym o nim nie po iego powiedzie się.
wiedziano, widzieli, á którzy nie
11. Zá to że pracowała dusza ie
slýchali, oglądali.
go , uyźrzy y nasyći się : umieję
tnością swoią uspriwiedliwion spra
ROZDZIAŁ LIII.
wiedliwy sługa móy wielu , á nieProrokuie o Pánu Christusie, iáko prawośći ich on ponieśie.
12. Pretóż oddzielę mu bárzo wie
miał bez winy cierpieć zá násze
grzéčhy, á ná śmierć miał bydź do lu, á korzyści mocarzów dźielić
browolnie wiedźion , y zá sice prze- bedźie : poniewTaż wydał ná śmierć
ćiwńiki , y przestępniki ze się miał duszę swoię, á z złośnikami iest
policzon : á on grzéchy mnogich
modlić.
odniósł, á zá przestepce sie mo
1. Kto uwierzył słuchowi nasze dlił.
mu ? á ramię Fańskie komu iest
odkryte ?
ROZDZIAŁ LIV.
2. A wystąpi iako latorośl przed
nim , á iáko korzeń z ziemie práO wezwaniu Żydów, y Pogánótv,
gnącey : niema krasy, ani piękno- á iáko się kośćioł buduie z drogiego
śći : y widzieliśmy go, á nie było kamienia , ugruntowany ná sprawie
nacz poyźrzeć , y pożądaliśmy go:
dliwości.
3. Wzgardzonego y napodleyszć1. Chwal niepłodna, która nie
go z mężów męża boleści, y zna
rodzisz:
śpićway chwałę, á krzycz,
jącego niemoc : á iákoby záslonioktóraś
nie
rodźiła ; bo więcey sy
na twarz iego, y wzgardzona: zkąd
nów
opuszczonéy
niżli onéy, któ
aniśmy go mieli zacz.
ra
ma
męża,
mówi
Pan.
4. Prawdziwie choroby nászé on
2.
Rozprzestrzeń
mieysce
namio
nośił, á boleści nászé on odnosił:
tu
twego,
á
skóry
przybytków
twych
á myśmy go poczytali iáko trędo
watego , á od Bogá ubitego y uni rozśćiągni , nie lblguy : uczyń dłu
gie powrózki twoie , á kołki twoie
żonego.
5. Lecz on zránion iest zá nie umocni.
3. Bo ná práwo y ná lewo przeprawości nászé , zstárt iest zá zło
ści nászé : karność pokoi u naszego biiesz się , á naśienie twoie odźiená nim , á śinośćią iego iesteśmy dźiczy narody, y w miastach spu
stoszonych mieszkać bedźie.
uzdrowieni.
4. Nie bóy się , bo nie będziesz
6. Wszyscy my iáko owce pobłą
dziliśmy, każdy ná s\Ýa drógę ustą zelżona , ani sie zásromasz : bo ćie
pił: á Pan włożył nań nieprawość nie bedźie wstyd , ponieważ zelżywośći młodości twéy zapomnisz, y
wszytkich nás.
7. Ofiárowan iest, iż sam chćiał, ná sromotę wdowstwá twégo, więcéy nie wspomnisz.
á nie otworzył ust swoich : iáko
owcá ná zábicié wiedźion bedźie ,
5. Bo bedźie nád tobą panował,
á iáko báránek przed strzygącym go
który ćię stworzył, Pán zastępów
zamilknie, á nie otworzy ust swo imię iego : y odkupićiel twóy świę
ich.
ty Izráelów, Bogiem wszytkiéy źie
8. Z ućisku y z sądu wźięty iest, mie názwan bedźie.
6. Bo iáko niewiastę opuszczoną,
rodzay iego kto wypowie ? bo wy
ciel iest z źiemie żywiących : dla á żałosną ná duszy wezwał ćię
Pan , y żonę z młodości odrzuconą,
złości lodu mego ubiłem go. v
g. Y da niezbożnó zá pogrzeb , á mówi Bóg twóy.
7. Ná małą chwilę trochę opubogatego za śmierć swoię : przeto
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śniłem ćię , á lilośćiami wielkimi
zgromadzę ćię.
8. Ná mały czás rozgniewánia
zakryłem oblicze moie maluczko od
ćiebie , á miłosierdziem wiecznym
siniłowałein się nád tobą: rzeki
odkupićiel Tan twóy.
9. Iáko zá dni Noégo to liii iest,
któremu m przysiągł, że nie przy
wiodę wiecéy wód Noégo ná źiemię : lákem przyśiagł , że się niemam ná cię gniewać , áni tobie łaiać.
10. Abowiém góry się poruszą ,
á pagórki trząść się będą : lecz mi
łosierdzie moie nie odstąpi od ćie
bie, y przymierze pokoiu mégo nie
záchwieie się : rzekł miłośćiwy
twóy Pan.
11. Ubożuchna od burze rozbita,
bez żadney pociechy. Oto ia posa
dzę porządnie kamienie twoie, á
założęc ćiec ná szafirach.
12. Y uczynię z iáspisu baszty
twoie : á bramy twoie z kamienia
rytego , á wszytkié granice twoie z
kamienia roskosznégo.
13. Wszytkié syny twoie uczonémi od Pána : á mnóstwo pokoiu
synóm twoim.
14- Y w sprawiedliwości zało
żona będziesz: odstąp daleko od potwarzy, bo się bać nie będziesz : y
od strachu , bo się nie przybliży
ku lobie. .
15. Oto sąsiad przydźie, który
nie był zemną , przychodzień niegdy twóy przyłączy się k tobie.
16. Otom ia stworzył kowalá
poddymáiacégo weglé w ogniu , y
wyymuiącćgo naczynie ná robotę
swoię, y iam stworzył zábiiáczá
ku wytraceniu.
17. Każde naczynie, które iest
utworzoné ná ćię, nie zdarzy się:
á każdy ięzyk, klóryć się sprzećiwi
ná sądzie, osądźisz. To iest dzie
dzictwo sług Pańskich : y sprawie
dliwość.ich u mnie, inowi Pan.

8o5
obietnicach wierny. J!. Le się słowo
Pozę prozno nie nclwroći.

1. Wszyscy pragnący pódźćie do
wód , y którzy nie macie srebra ,
kwá pćie się , kupuyćie, á iedźćie :
chodźćie , kupuyćie bez srébrá , y
bez żadney zamiany, wino y mlé
ko.
2. Przécz odważacie srebro nie
zá chléb, á pracę wasze nie zá na
sycenie? Słuchayćie słuchaiąc mię,
á iédzcie dohro , á roskoszowác be
dźie w Iłustośći duszá wászá.
3. Nśkłońćie ucha swégo, á przy
dźćie do mnie: słuchayćie, a żyć
bedźie duszá wászá : y uczynię
z wrámi przymierze wieczné , miłośierdźia Dawidowé wierne.
4- Otom go dał swiádkiem naro
dom , wródzem y nauczycielem na
rodom.
5. Oto naród, któregoś nie znał,
powołasz : á narody, które ćię nie
znały, pobieżą do ćiebie, dla Páná
Bogá twego , y świętego lzráelowégo , że ćię uwielbił.
6. Szukayćie Páná, póki naleźion
bydź może: wzywayćiego, póki iest
blisko.
7. Niech opuśći złośnik drógę
swoię , á mąż nieprá^vy myśli swé,
y niech się nawróci do Páná, á
smiłuie się nád nim : y do Bogá
nászégo , bo hoyny iest ku odpu
szczeniu.
*
8. Abowiém myśli moie nie my
śli wászé , áni drogi wászé drógi
moie , mówi Fan,
9. Bo iáko podniesione są niebio
sa od źiemie , ták podniesione są
drógi moie od dróg w aszych, y my
śli moie od myśli waszych.
10. A iáko zstępuie deszcz y
śnieg z niebá , á tám się więcy nie
wraca , ále nápaia ziemię, y námaczá ią , y czyni że rodźi , y dawa
naśienie śieiącemu , y chléb Jedzą
cemu.
11. Ták będzie słowo moie, któ
re wynidźie z ust moich : nie wró
ROZDZIAŁ LV.
ci się do mnie próżne, ále uczyni
cokolwiekem chćiał, y zdarzy się
Wzywając wszystkich na wiarę, mu w tym , ná com ie posłał.
obiecuje duchownych daroiu hoyną
12. Bo w weselu wynidziećie, á
obfitość, odwodzi od grzechu nielu w pokoiu doprowadzeni będziecie:
tośćiwe, ze Pan iest miłosierny y w góry y pagórki będą spiéwáé przed
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g. Wszystkie zwierzęta polne
wámi chwałę , á wszytkié drzewá
przydźćie na pożarcie , wszytek
polne rękoma klaskać będą.
15. Miasto głogu wyrośćie iodlá, zwierz leśny.
10. Stróżowie iego ślepi wszy
á miasto pokrzywy wyroście mirt:
y będźie Pan mianowany ná znak, scy, nie umieli wszyscy: pśi niemi
wieczny, który nie będźie zgła szczekać nie mogący , którzy wi
dzą próžné rzeczy, śpią, á sny midzony.
łuią.
11. A pśi niewstydliwi nie zna
ROZDZIAŁ LVI,
li
nasycenia : sámi pasterze nie
Upomina wobec wszystkie, dby
strzegli przykazania Pańskiego , umieli wyrozumienia: wszyscy ná
obietnice przyddiąc, Dom Pański swą drógę ustąpili, kázdy zá swym
dom modlitwy, okrutna pogrozka pa łakomstwem, od nawyžszégo áž do
sterzom , które nazywa ślepemi , ostatniego,
12. Pódźćie, nábierzmy winá, á
psy niememi, y niewstydliwemi.
napełnimy się: y będźie iáko dźjś
1, To mówi Pan : strzeżcie sądu, ták y iutro, y daleko wiecéy.
á czyńćie sprawiedliwość: bo bli
sko iest zbáwienié moie, áby przy
ROZDZIAŁ LVII.
szło , y sprawiedliwość moia, áby
Zchodzenia z i wiata, y przyszlésię obiáwiiá.
go odpoczynku ludzi sprawiedliwych
2. Błogosławiony mąż , który to złośliwi rozumieć nie mogą, wyma
czyni , y syn człowieczy, który się wia Żydom, ze sie urągali z Christa,
tego chwyći: który strzeże szarłatu, y opowiada im stłumienie, d tym co
áby go nie zmázal, który strzeże rąk sie nawrócą, pokóy y poćieche obieswoich , áby nie czynił nic złego.
cuie, serce złośliwego idko zburzo
5. A niech nie mówi syn przy ne morze,
chodniów, który przystał do Páná ,
1. Sprawiedliwy ginie, á niémász
mówiąc: odłączeniem oddzieli mię
Pan oęl ludu swego. Niech též nie któby uważył w sercu swoim: y
mówi trzebieniec : otom ią drzéwo mężowie miłosierni zchodzą , iż
niémász ktoby rozumiał: bo od ob
uschlé.
4- Bo ták mówi Pan trzebieńcóm: licza złośći zebrań iest sprawiedli
którzy będą strzédz szábbátów mo wy.
2. Niechay przydźie pokóy, niech
ich , á obiórą com ia chćiał, y za
odpoczywa na łóżku swoim, który
chowają przymierze moię:
5. Dam im w domu moim y w chodźił w prostośći swoiéy.
3. A wy przystąpcie sám syno
murzech moich mieysce , y imię
lepsze nád syny y córki : imię wie wie wróżki : naśienie cudzołożnika
y wszetecznice.
czne dam im , które nie zaginie.
6, Ą syny przychodniowé, którzy
4- Z kogośćie się nágrawáli ? ná
przystali da Váná, áby go chwalili, kogośćie gębę rozdziéráli, á wywie
y miłowali imię iego, żeby mu byli szali ięzyk , azaśćić nie wy syno
sługami: káždégo strzégacégo száb- wie złośliwi, naśienie kłamliwe?
bátu áby go nie zmázal, y trzymá5. Którzy się ćieszyćie z bogów
pod każdym drzewem gałęźistym ,
iącćgo przymierze moie.
7, Przywiodę -ie ná gorę świętą ofiaruiąc dźieći w potokách pod wymoię, y uwésele ie w domu modli niasłemi skałami.
6. W stronach potoku dział twóy,
twy moiéy: całopalenia ich y ofia
ry ich będą mi przyiemné ná ołta ten iest lós twóy: y onyin lałaś
rzu moim : bo dóm móy domem inokrą ofiarę, ofiarowałaś obiatę:
modlitwy názwan będźie wszem więc się a to gniewać nie będę ?
7. Ná górze wysokiéy y podnionarodom.
8. Mówi Pán Bóg, który zgro sléy postawiłaś łoże twoie, y tameś
madza rozprószoné ludu Izráelá : wstępowała ofiarować ofiary.
leszcze zgromádze k niemu zgro
8. A zá drzwiami y zá podwoiem
madzone iego.
kládlás pamiątkę twoie: bossie po-
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dle mnie odkryła , y przypuściłaś
cudzołożnika : rozszerzyłaś łoże
twoie, y postanowiłaś z nimi przyrniérze : umiłowałaś pośćiel ich
ręką otworzoną.
g. Y przystroiłaś się królowi máśćią, y rozmnożyłaś oléyki twoie.
Posyłałaś posły twe daleko, y poniżonaś iest aż do piekła.
10. _)lnostwem drógi twoiéy spra
cowałaś się: nie rzekłaś : Odpocznę: Żywot ręki twey nalaźłóś ,
dla tegoś nie prośila.
11. O coż frasuiąc się bałaś się:
żeś skłamała , á ná mieś nie po
mniała, y nie myślilaś w sercu two
im? iż ia milczę , á iákobycli nie
widział , y zápomniálás mię.
12 la opowiem sprawiedliwość
twoie, y uczynki twoie nie pomo
gą tobie.
15. Gdy wołać będziesz, niech
ćię wybawią zebrani twoi: á wszy
tkié oné wiatr zaniesie, pochwyći
powietrze: ále kto ufa we innie,
odziedziczy ziemię, y pośiędźie gó
rę świętą moie.
14 Y rzekę: Czyńćie drógę,
uprzątnićie drógę, ustąpcie z szćieżki, znieśćie zawady z drógi ludu
mego.
15. Bo ták mówi Wysoki, y wy
niosły mieszkający w wiecznośći :
á święte imię iego ná wysokośći y
wświątyniey mieszkáiacy, á z skru
szonym y z uniżonym duchem:
áby ożywił ducha zniżonych, aże
by ożywił ducha skruszonych.
16. Bo nie ná wieki swarzyć się
będę , áni się aż do końca gniewać
będę : ponieważ duch od oblicza
mego wynidźie, y tchnienia ia uczy
nię.
17. Dla nieprawośći łakomstwa
iego rozgniewałem się , y ubiłem
go: skryłem od ćiebie twarz moie,
y rozgniewałem się: y poszedł tu
łając się ná drógę serca swego.
18. Widziałem drógi iego , y
uzdrowiłem go, y zaśiem go przy
wiódł, y wróciłem poćiecliy iemu ,
y plączącym iego.
ig. Stworzyłem owoc warg pokóy, pokóy temu, który iest dale
ko , y który blizu , mówi Pan, y
uzdrowiłem go.
ao. Lecz niezbożnicy są iáko mo-
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rze zaburzone, któré się uspokoić
nie może , y wylew aią wały iego
ná podeplánié y ná błoto.
21. Niémász pokoiu niezbożnikom, mówi Pan Bóg.

ROZ DZIAŁ LVIII.
Kio się pośći, idłmuźnę ddie, czy
ni ine miłosierne uczynki , co za
odpłatę zd nie weźmie, d idkim spo
sobem się w tey mierze sprawidć
mamy, uczy.

1. Wołay, nieprzestaway, iáko
trąba wynoś głos swóy: á opowiáday ludowi mému złośći ich, á
domowi lákobowému grzechy ich.
2. Bo mię ode dnia do dnia szukaią, y chcą znać drogi moie: iákoby naród, który sprawiedliwość
czynił, á sądu Boga swego nie opu
ścił : pytaią mię o sądźióch spra
wiedliwości: chcą się do Boga przy
bliżyć.
5. Przecześmy pośćili, á nie weyźrzałeś: poniżyliśmy dusze nászé,
á nie wieaźiałeś? Oto w dźień po
stu waszego nayduie się wola wászá , á wszytkié dłużniki wászé
poćiągaćie.
4- Oto się ná swary y ná zwády
pośćićie, á biiećie pięśćią niezbożnie. Nie pośććie iáko áž do tego dniát
áby słyszano głos wász ná wyso
kośći.
5. Jzali taki iest post, którym
obrał, przez dźióń trapić człowie
kowi duszę swoię? izali zákrzywic
iáko obręcz głowę swoię, á wor y
popioł pośćiólać? izali to názowiesz
postem , y dniem przyiemnym Pá
nu ?
6. Izali nie to iest ráczéy post,
którym obrał ? rozwiąż związki
niezbożnośći, rozwiąż brzemiona
ciężące, wypuść niewolą uciśnio
ne wolno , á wszelakie brzemię
rozerwi.
7. Ułam łaknącemu chleba twe
go, á ubogie y tułaiącć się wpro
wadź do domu twego: gdy uyźrzysz
nagiego, przyodźiy go, á nie gardź
ciałem twoim.
8 Tedy wyniknie iáko záránié
światłość twoiá , á zdrowie twoie
rychléy wźnidźie: y póydźie przed
obliczem twoim sprawiedliwość
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twoiá , á chwała Tańska zbierze
ćię.
g. Tedy wzywać będziesz, á Tán
wysłucha , zawołasz , á rzecze :
owoin ia. leśli odéymiesz z pośrzodku siebie łańcuch, á przestaniesz
wyciągać pálcá , y mówić, co nie
iest pożyteczno.
10. Gdy wyleiesz łaknącemu du
szę twoie , a duszę utrapioną na
sycisz: wźnidźie w ćiemnośći świa
tłość twoiá, á ćiemnośći twoie bę
dą iako południe.
11. Y dać Tan odpoczynienié záwżdy, y napełni iasnośćią duszę
twoię, á kości twoie wyzwoli, y
będziesz iáko ogrod wilgotuy, y
iáko zdróy wodny, którego wody
nie ustaną.
12. Y będą budowane przez ćię
pustki wieków: fundamenty rodu
y rodu wywiedziesz: y będźiesz na
zwali budownikiem płotów, odwra
cający szćióżki ná oupoczynieuié.
15. leśli odwróćisz od szábbálu
nogę twoie , od czynienia wolą
twoię w dzień święty móy, á názowiesz szábbát roskosznym y
świętym Pańskim chwalebnym , á
uczcisz ji nie czyniąc dróg twoich,
áni się naydźie wola twoiá, żebyś
miał mówić mowę :
14- Tedy się będźiesz roskoszował
w Panu, y wyniosę ćię ná wysokośći źiemie, y nakarmię ćię dźiedźictwem Iakobá oycá twego. Bo
usta Pańskie mówiły.
ROZDZIAŁ

LIX.

Illocen Pan Bóg zdiczdy y zbawić,
y wysłuchać, by nas grzechy nasze
Z nim. nie łączyły, które nam na
wszem u niego szkodne są, d nam,
nie płatne.
1. Oto nie ukróciła się ręka Tań
ska, áby nie mogła zbawić, áni się
obćiążyło ucho iego, áby nie usły
szało.
2. Lecz nieprawości wászé roz
dzieliły między wámi á między Bo
giem wászym : á grzechy wászé
zakryły oblicze iego od was, áby
nie wysłuchał.
3. Bo ręce wászé są krwią zmázáné, y pálce wászé nieprawośćią:

wárgi wászé mówiły kłamstwo, á
ięzyk wasz nieprawość świegoce.
4- Niémász , któby wzywał spráwiedliwośći, áni ktoby sądził praw
dziwie : ále ufaią w niczym , á
mówią próżności: poczęli pracę, á
urodzili nieprawość.
5. láycá źmiiowe przełupili, á
płócien pajęczych nátkáli: kto bę
dzie iadł iaycá ich, umrze: á co się
wylęgło , wykluie się w baźiliszká.
6. Tłótna ich nie zgodzą się ná
szatę , áni się nakryią robotami
swémi: roboty ich roboty niepożyteczné : á sprawa nieprawośći w
reku
ich.
c
7. Nogi ich bieżą ná złe, y spie
szą się, áby wylały krew niewinną:
myśli ich myśli niepożyteczne,
spustoszenie y skruszenie ná szćiežkách ich.
8. Drógi pokoiu nie znali, y nié
mász sądu w krokách ich, szćie
żki ich pokrzywiły się im : każdy
kto po nich chodzi , nie zna po
koiu.
g. Dla tego oddalił się sąd od nas,
y nie imię sie nas sprawiedliwość:
czekaliśmy świalłośći, alić oto ćieinność: iasnośći, á we ćmie cho
dzili.
10. Macaliśmy śćiany iáko ślepi ,
á iáko bez oczu tykaliśmy się: po
tykaliśmy się w południe iáko we
ćmie: w mroku iáko uftiárli.
11. Będźiem wszyscy ryczeć iá
ko niedźwiedzie: á iáko gołębie stękaiąc stękać będźiemy : czekali
śmy sądu, á niémász go, zbawie
nia, á oddaliło się od nas.
12. Bo się rozmnożyły niepra
wośći nászé przed tobą, á grzechy
nászé odpowiedźiały nam: bo zło
ści nászé z námi są, y poznaliśmy
nieprawośći nászé.
15. Grzeszyć y kłamać przećiw
Tanu: y odwróćiliśmy się, abyśrny
nie szli zá Bogiem naszym r żebyśmy mówili potwarz y przewro
tność : poczęliśmy y mówiliśmy z
serca słowa kłamstwa.
14- Y obrócił się opák sąd, á
sprawiedliwość z daleká stanęła :
bo się powaliła ná ulicy prawdá, á
prawość nie mogła wniśdź.
15. Y przyszła prawdá w zápá-
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mietánié: á kto odstąpił od złośći ,
złupiou iest: y widźiał Pan, á zlé
sie zdało w oczach iego, že nieby
ło sądu.
16. Y widział, že niémász męża:
y trwożył sobą, že nie było kloby
zabieżał : y zbawił sobie ramię
swoię, á sprawiedliwość iego tá go
potwierdziła.
17. Oblókł się w sprawiedliwość
iáko w páncérz, á hełm zbawienia
ná głowie iego: oblókł się w szaty
pomsty, á odział sie iáko płaszczem
żarliwości.
18. Iáko ná pomstę, iáko ná od
danie zagniewania nieprzyiaćiołóm sw'oim, y nagrodę przeciw nikóin swoim: wyspom w zaiem od
da.
ig. Y będą się bać, którzy od za
chodu, imienia Pańskiego: á któ
rzy od wschodu słońca, sławy ie
go: gdy przydźie iáko rzeka gwał
towna , którą duch Pański pędzi.
20. Y przydźie Syonowi odkupićićl, y tym, którzy się wracają od
nieprawośći w lákobie , mówi
Pan
21. To przymierze moie z nimi ,
mówi Pan: Duch móy, który iest
ná tobie, y słowa moie, którem po
łożył w uśćióch twoich, nie odstą
pią od ust twoich, y od ust nasie
nia twego, y od ust naśienia naśienia twego, mówi Pan, od tąd y
áž ná wieki.

ROZDZIAŁ LX.
Ozndymuie Kościo/owi, ze sie w
nim światłość oświeciła, d ze do
niego mieli przystawać ze wszech
ndrodow, w nim bydź połióy, spra
wiedliwość , y ćhwdłf Bożą , d ze
mu Bóg ma bydź światłością wie
czną.
1. Wstań, oświeć się leruzálem:
bo przyszła światłość twoiá, á sła
wa Pańska weszła nád tobą.
2. Bo oto ćieinnośći okryią źiemię, y inrók narody? ále nad tobą
wźnidźie Pan, á sława iego nád to
bą widziana będźie.
3. Y będą chodzić narodowie w
światłośći twoiéy, á królowie w
iasnośći weszćia twoiégo.
4. Podnieś w około oczy twoie ,
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á ogląday: ći wszyscy zgromadzili
się, przyszli do ćiebie : synowie
twoi z daleka prziydą, á córki twoie
z boku powstaną.
5. Tedy oglądasz, y opływać będźiesz: zadziwi się y rozszerzy się
serce twoie, gdy się obróci ku to
bie zgráiá morska, moc pogánów
prziydźie do ćiebie.
6. Obfitość wielbłądów okryie
ćię, wielbłądowie prędcy Mádián y
Ephá: wszyscy z Saby prziydą, zło
to y kadźidło przynosząc, á chwa
łę Pánu opowiádáiac.
7. Wszytek dobytek Cédár zgromadźi się k tobie, háráni Nábáioth
służyć będą tobie; będą ofiarowani
ná ublagálnym ołtarzu moim , á
dóm máiestatu mégo wsławię.
8. Którzy z to są co iáko obłoki
latáia, á iáko gołębie do okien swo
ich?
g. Bo mnie wyspy czekaią, y
okręty morskie ná początku: abych
przyprowadził syny twé zdaleka:
srebro ich y złoto ich z nimi imie
niu w i Pána Bogá twego , y św Jeté
mu Izráelowému , bo ćię wsławił.
10. Y pobudują synowie obcych
mury twoie, á królowie ich służyć
będą tobie : bo w rozgniewaniu
moim ubiłem ćię, á w poiednániu
moim smiłowałem się nád tobą.
11. Y będą otworzone bramy two
ie ustawicznie: we dnie y w nocy
nie będą zámknioné , áby noszono
do ćiebie moc narodów, y króle ich
áby przywiedźiono.
12. Bo naród y królestwó, które
by tobie nie służyło, zginie : á na
rodowie pustoszeniem spustoszeni
będą.
13. Sława Libanu do ćiebie przyj
dzie , iodła y bukszpan, y sosna
spółein : ná ozdobienie mieyscá
św iętobliwośći moiéy, á mieysce
nóg moich uwielbię.
14- Y przyidą do ćiebie kłaniaiąc
się synowie tych , którzy ćię trapipili : y będą się kłaniać stopám
nóg twoich wszyscy, którzyć uwłoczyli , y nazową ćię miastem Pań
skim , Syonem świętego Izrael
skiego.
15. Zá to coś opuszczona y w nienawiśći bylá, á nie było któby
przez ćię chodził: wystawię ćię ná
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dą názwáni w niéy mocarze spráwiedliwośći , szczepieniem Pań
skim dla wsławienia.
Ą. Y zbuduią pustki od wieku,
y obalenia dawné wywiodą, y nápráwia miástá pusté , rozwalone
od narodu do narodu.
5. Y stać będą cudzy á paść by
dło wászé : á synowie obcych będą
oraczmi , y winiarzmi waszymi.
6. Lecz wy kaplany Pańskimi
názwáni będźiećie, słudzy Bogá nászégo , mówić wam beda ; Moc narodow ieść będźiećió , y w sławie
ich pysznić się będźiećie.
7. Miásto zawstydzenia waszego
dwoiákiégo, y zńpłonienia , będą
chwalić dział ich : przeto w źiemi
swćy pośiędą tyle dwoie, wesele
wieczne mieć będą.
8. Bo ia Pan , który miluię sąd,
á mam w nienawiśći łupieztwo w
całopaleniu : á dam dzieło ich w
prawdzie, y przymierze wieczne
im postanowię.
9. Y poznaią w narodźiech na
sienie ich , y potomstwo ich w pośrzodku ludźi : wszyscy, którzy ie
uyźrzą, poznaią ie , że ći są nasie
niem , któremu Pan błogosławił.
10. Weseląc się będę się weselił
w Pánu, y rozraduie się duszá mo
iá w Bogn moim: iż mię oblókł w
szaty zbawienia , y ubiorem spráwiedliwośći odział mię , iáko oblu
bieńca ozdobionego koroną, y iáko
oblubienice ubraną kléynotámi iéy.
11. Bo iáko źiemiń dáie urodzay
ROZDZIAŁ LXI
swóy,
á iáko ogród rodźi nasienie
O pomazaniu, o posłaniu, y o ka
zaniu Christusowym, o iego słowiech, swé : ták Pan Bóg zrodźi sprawie
y chwałę przedewszemi na
y kaznodźieidch , tez y o poszcze- dliwość
rody.
śćieniu kościoła świętego.

pychę wieków, y ná wesele od po
kolenia do pokolenia.
16. Y będźiesz ssác mleko na
rodów , á persiámi królewskimi
karmiona będźiesz: y poznasz, żem
ia Pan zbáwiáiacy ciebie, y odkupiciél twóy, mocarz lákobow.
17. Miasto miedźi naniosę złota,
á miasto želázá naniosę srebra : á
miasto drzéwá , miedzi : á miasto
kamieni , želázá : y położę nawedzenié twoie pokóy, á przeloženié
twoie spráwiealiwoác.
18. Nie usłyszą wiecéy niepráwośći w źiemi twoiéy, spustoszenia y
jalondrowánia w gránicách twoich:
a zbáwienie ośiędźie mury twoie ,
á twoie bramy chwalenié.
19. Nie będźie u ciebie więcóy
słońce świźtłośćią we dnie, áni ja
sność księżyca oswiéci ćię : ále bę
dźie tobie Pan światłośćią wieczną,
y Bóg twóy ná chwałę twoię.
20. Nie zaydźie wiecéy słońce
twoie, y nie umnieyszy się kśiężyc
twóy: bo Pan będźie tobie świa
tłośćią wieczną, y dokonáia się dni
smutku twego.
21. A lud twóy wszyscy spráwiédliwi ná wieki odźiedźiczą ziemię,
płód szczepienia mego, uczynek
rąk moich ku wsławieniu.
22. Namnieyszy rozmnoży się w
tysiąc, á málutki w náród nainocnieyszy: ia Pan czásu swégo pręd
ko to uczynię.

1. Duch Pański ná mnie, przeto
ROZDZIAŁ LXII.
że mię Pan pomázal: posłął mię
Opowiada przyśćie Christusowé,
abych oznaymił ćichym , áhych le o wołaniu stróżów świętego kośćiołd,
czył skruszoné sercem , y opowie y o ćiele Pand Cliristusoivym, pod
dział więźnióm wyzwolenie, á zám- osobą chlebd y wind.
knionym otwárcié :
1. Dla Syonu nie zamilczę, á
2. Abych opowiádal rok ublagálny Pánu, ydziéii pomsty Bogá ná- dla Ieruzálem nie uspokoię się,
szégo: abych ćieszył wszytkié plą aż wynidźie iáko iásnos'c sprawie
dliwy iego , á zbáwiciél iego iáko
czące :
5. Abych położył plączącym Syon, kágá nieć zapali się.
2. Y uyźrzą narodowie sprawie
y dał im wieniec miásto popiołu ,
oleiek wesela miásto żałoby, płaszcz dliwego twego : y wszyscy królo
•Iiwały miásto ducha żałości: y bę wie zacnego twégo : y nazową ćię
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imieniem nowym , któré ustá Pań ten piękny w szacie swoiéy, idący
w mnóstwie mocy swo'éy? Ia, któ
skie mianować będą.
5. Y będźiesz koroną chwały w ry mówię sprawiedliwość, áiestem
ręce Páňskiéy, y koroną królestwa obrońcą ná zbáwienié.
w ręce Bogá twrégo.
2. Czemuż tedy czérwoné iest o4. Nie będą ćię -wiecéy zwać dźienie twoie , á száty twoie iáko
opuszczoną, y ziemia twoiá nie bę tłoczących w prasie?
dzie więcey zwana spustoszona:
3. Samem tłoczył prasę , á z na
ále ćię będą zwać, wola moiá w rodów niémász mežá zemná : tło
niéy, á ziemia twoiá osadzoną , bo czyłem ie w zśpalezywośći moiéy,
sie Pánu upodobało w tobie, á w y podeptałem ie w gniewie moim,
y pryskálá krew ich ná száty moie,
źiemi twoićy mieszkać będą.
5 Bo bedźie mieszkał młódźie- y spluskałem wszytkié odzienia
niec z panną , y mieszkać będą w moie.
4 Bo dźićń pomsty w sercu mo
tobie synowie twoi. A bedźie się
weselił oblubieniec z oblubienice, y im , rok odkupienia mego przy
bedźie się weselił z ćiebie Bóg twóy. szedł.
5. Oględowalem się , á nie było
6. Ná murzach twoich Leruzálem
postawiłem Stróże, cały dźień y ca pomocnika : szukałem, á nie było,
łą noc ná wieki nie umilkną. Któ ktoby ratował: y zbawiło mi rárzy wspominaćie Páná, nie mil mię moie , á rozgniewanie moie to
mię wspomogło.
czcie.
6. Y podeptałem narody zapál7. A nie dawayćie mu milczenia,
áž umocni, y aż postawi leruzá czywośći moiéy, y upoiłem ie w
rozgniewániu moim , y zrzućilem
lem chwałą na źiemi.
8. Przysiągł Pan ná prawicę swo moc ich ná źiemie.
7. Miłośierdźia Pańskió wspomi
ię, y ná ramię mocy swéy : ieśli
dam pszenicę twoię więcey ná po nać będę, chwałę Pańską zá wszy
karm nieprzyiaćiołóm twoim , ieśli tko co nam Pan oddał: y zá mnó
będą pić synowie obcy wino twoie, stwo dobrá domowi Izráelowému ,
które im dał według łaskawośći
ná któróś pracowało.
9. Bo którzy ie zbiéráia , ieść ie swéy, á według wielkości miłosierbędą , y chwalić Páná : y którzy ie dźia swego.
8. Y rzékl : wszákže iednák lud
znoszą , pić będą w śieniach świę
to móy, synowie nieprzący się : y
tych moich.
10. Przechodźćie , przechodzćie stał się im zbawićielem.
9. W káždym ucisku ich nie był
przez bramy, zgotuyćie drógę ludo
wi , równayćie drógę , zbiórayćie uciśniony, y anyół oblicza iego zba
kamienie, á podnieśćie chorągiew wił ie: w miłosći swéy y w láskáwośći swéy on ie odkupił, y nośił
ná narody.
11. Oto Pan dał słyszeć ná koń ie, y podwyższył ie po wszytkié dni
czynach źiemie. Mówćie córce Sy- wieku.
10. Ale oni ku gniewu pobudźion : oto zbńwićićl twóy idzie , oto
zaptátá iego z nim , á dzieło iego li y utrápili duchá świętćgo iego ,
y obróćił się im w nieprzyiaéielá ,
przed nim.
12. Y nazową ie ludem świętym, y sam ie zwoiował.
11. Y wspomniał ná dni wieku
odkupionémi od Páná. A ćiebie na
zową , szukanym miastem , á nie Moyzészowégo, y ludu swégo: gdźie
iest, który ie wywiódł z morza, z
opuszczonym.
pásterzmi trzódy swoiey ? gdźie iest,
ROZDZIAŁ LXIII.
który położył w poárzodku iego du
IaJio anyółowie mou/ią dziwując cha , świętego swégo ?
12. Który wywiódł zá prawicę
sie wstepuiącćmu nu niebo Panu
JMoyzészá
ramieniem
máiestatu
Cliristusowi, y o iego umęczeniu.
swégo : który przećiął wody przed
1. Któż to iest, który idźie z Edóm nimi , áby sobie uczynił imię wie
w farbowanych száciéch z Bosry ? czne ?
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15.Który ie wywiódł przez głę
bokości, iáko koniá w puszczy nieszwánkuiacégo.
14. lako bydlę ná polu stępujące,
duch Pański był przewodnikiem ie
go , takeś przywiódł lud twóy, abyś
sobie uczynił imię sławne.
15. Poyźrzy z niebá , á obacz z
mieszkania twego świętego , y
chwały twoiéy : gdzie iest żarżliwość twoiá , y moc twoiá , mnó
stwo wnętrzności twoich, y lito
ści twoich? záliámowáli się odeinnie.
16. Boś ty oćiec nász , á Abra
ham o nas nie wiedział, y Izrael
nie znał nas : tyś Panie oćiec nász,
odkupiciel nász., od wieku imię
twoie.
17. Czemuś nam Panie dopuśćił
błądzić z dróg twoicji ; Zátwárdziłeś serce nászé, abyśiny się ciebie
nie bali ? nawróć się dla sług two
ich , dla pokolenia dziedzictwa
twego.
18. lako nic pośiedli lud twóy
święty : nieprzyiaćiele nászy pode
ptali świąlnicę twoię.
19. Staliśmy się iáko ná począ
tku , gdyś nie panował nád námi,
áni wzywano imienia twégo nád
námi.

ROZDZIAŁ LXIV.

szyliśmy: wnicheśmy zawsze trwa
li , á będźiem zbawieni.
6. Y sialiśmy się iáko nieczysty
wszyscy my, á iáko szmát mieśięczney niewiasty wszytkié sprawie
dliwości nászé: y opadaliśmy wszy
scy iáko liście, á nieprawośći na
sze iáko wiatr zniosły nas.
7. Niémász ktoby wzywał imie
nia twego , ktoby powstał y trzy
mał ćiebie: zakryłeś twarz twoię
od nas , y roztrąciłeś nas w ręce
nieprawości nászéy.
8. A teraz Panie tyś iest oćiec
pász , á myśmy błoto : y tyś twórca
nász , á dzieło rąk twoich wszyscy
my.
g. Nie gnieway się Tanie bárzo,
á nie pomni więcey nieprawości
nászéy: oto weyźrzy, myśmy wszy
scy twóy lud.
10. Miasto świętego twego stálo
się pusté , Syon pustynią został,
leruzálem opuśćiało.
11. Dóm poświęcenia naszego, y
chwały nászéy, gdzie ćię chwalili
oycowie nászy, stał się pogorzeli
skiem ogniá , y wszytkJé kochania
nászé obroćiły się w rozwáliny.
12. Izali nád tym záhámuiesz się
Panie, zamilczysz y ulrapisz nas
bárzo?

ROZDZIAŁ LXV.

Żąda przyśćia Pand ChristusoicéPogdnów przyiećie, d Żydów od
go, d ozndymuie grzechy, tudźiesz y rzucenie, ale zachowawszy ich nie
przypomina dobrotliwość Boską.
wiele z ostatka, pogrołkd tym, którzy
zakon Boży odrzućili, d pociecha
1. Obyś rozdarł niebiosa, y zstą tym, co Bogu wiernie stułą.
pił : od oblicza twégo góry by spły
nęły.
1. Szukali mię, którzy się piór2. Iáko wypalenie ognia uschły wéy nie pytali, nalezli, którzy mię
by, wody by gorzály ogniem , áby nieszukáli, rzekłem : Owoin ia,
znáiomé było imię twoie nieprzy- owom ia do narodu, który nie wzy
iaćiołóm twoim : od oblicza twego wał imienia mego.
trwożyłyby się narody.
2. Rośćiągałem ręce moie przez
5. Gdy uczynisz dziwy, nie wy wszytek dźień do ludu niewierne
trwamy : stąpiłeś , á od oblicza go , który chodzi drogą nie dobrą zá
twego góry spłynęły.
myślami swémi.
4. Od wieku nie slýchali , áni do
5. Lud, który mię ku gniewu
uszu ich doszło : oko nie widziało przywodzi, przed obliczem moim
Boże bez ćiebie, coś nágotowál záwzdy: którzy ofiary czynią w ogoczekawaiąeym ćiebie.
rodziéch, y ofiáruia ná cegłach.
5. Zabieżaieś weselacému sie , á
4- Którzy mieszkáia w grobiéch,
czyniącemu sprawiedliwość : ná á w zborach bałwańskich sypiaią:
drogách twoich będą ćię wspomi którzy iedzą świnie mięso, á pole
nać: otoś się ty rozgniewał, y zgrze wka obrzydła w naczyniach ich.
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5. Którzy mówią : Odstąp ode- pierwsze uciski, iże zakryté są od
mnie, nie przystępuy do mnie, boś oczu moich.
nieczysty iest: ći będą dymem w
17. Bo oto ia tworzę niebiosa
zápalczywóśći moiéy, ogniem go- nowe y ziemię nową, á nie będą
ráiacym przez cały dzień.
w pamięći rzeczy pierwsze, áni
6. Oto napisano iest przedemną: przyda ná myśl.
uie zamilczę, ale oddam , y odpłacę
18. Ale się będźiećie weselić y
ná łono ich.
radować aż ná wieki z tego co ia
7. Nieprawości wasze , y nie tworzę : bo oto ia tworzę leruża
prawości oyców waszych społem , lem radością, á lud iego weselem.
mówi Pan, którzy ofiarowali ná
ig. Y radować się będą w lerugorách y ná pagórkach urągali mię: zálem, y weselić się będą w ludu
y odmierzę sprawę ich pierwszą do moim, áni słychać będźie w nim
łona ich.
•
wiecéy głosu płaczu, y głosu wo
8. To mówi Pan: lako gdyby ná- łania.
leźiono ziarno w gronie wina, y
20. Nie będźie tám -więcóy nierzéczonoby: Nie psuy go, bo błogo mówiatká dniów, y stárcá, któryby
sławieństwo iest: ták uczynię dla nie wypełnił dni swoich: bo dzie
sług moich , że nie zatracę wszy- cię stoletné umrze, á grzesznik stotkiégo.
letny przeklęty będźie.
21. Y pobuduią domy, y będą
9. Y wywiodę z Iákobá naśienie,
á z ludy dzierżawcę gór moich : y mieszkać , y nasadzą winnice , á
odziedziczą ią wybrani moi, á słu będą ieść owoce ich.
22. Nie będą budować, á inszy
dzy moi będą tám mieszkać.
10. Y będą pola chlewami trzód, będźie mieszkał, nie będą sadzić, á
á dolina Achor legowiskiem bydła inszy będźie iadł: bo iáko dni drze
ludowi mému, którzy mię szukali. wa będą dni ludu mego, á uczyn
11. A wy, którzyśćie opuścili Pá ki rąk ich starzeią się.
20. Wybrani moi nie będą robić
na , którzyśćie zapomnieli góry
świętey moiéy, którzy stawiacie próżno, áni będą rodzić w zatrwo
stół Fortunie, y ofiaruiećie ná nim. żeniu : bo naśienie błogosławio
12. Policzę was mieczem , á nych Pańskich są , y wnukowie
wszyscy w porażce upadniećie : ich z nimi.
przeto iżem wołał, á nie odpowie
24. Y będźie piérwéy, niż záwodzieliście: mówiłem, á nie słucha łaią, ia wysłucham: ieszcze oni mó
liście , y czyniliśćie złość w oczu wić będą, á ia usłyszę.
moich, á czegoin ia niechćiał,
25. Wilk y baranek będą się
paść spółem , lew y wół będą ieść
obraliście.
13. Przeto to mówi Pan Bóg: plewy : y wężowi proch chlebem
Oto słudzy moi ieść będą , á wy iego: nie będą szkoaźić áni zabiiać
łaknąć będźiećie: oto słudzy moi ná wszytkiéy górze świętey moiéy,
mówi Pan.
pić będą, á wy upragniećie :
14- Oto słudzy moi weselić się
ROZDZIAŁ LXVI.
będą, á wy się zawstydźićie : Oto
słudzy moi wykrzykać będą od ráPan nie nd kośćiot mdteryalny,
dośći serdecznéy, á wy będźiećie ale nd serce pokorne patrzy, nie ko
wołać od bolcśći serca, y od skru cha się w ojidrdch tych ćielesnych,
szenia ducha wyć będźiećie.
o rozmnożeniu kościoła , o rddośći,
15. Y zostawićie imię swé ná y roskoszy Ierozolimskićy, y o dniu
przyśięgę wybranym moim: y zá- Sądnym, yo okazaniu Apostolskim,
biie ćię Pan Bóg , á sługi swé ná- ze mieli pogdny ndujroćić.
zowie inszym imieniem.
16. W którym kto błogosławio
1. To mówi Pan: Niebo stolicą
ny iest ná źiemi, będźie błogosła- moią , á ziemia podnóżkiem nóg
wion w Bogu , Amen: A kto przy moich : co to zá dom , który mi
sięga ná źiemi, będźie przysięgał w zbuduiećie , á co to zá mieysce od
Bogu, Amen ; iż zápomuioné są poczywania mego ?
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2. Wszytko to ręka moiá uczy iáko strumień záléwáíacy chwałę
niła, y wszytko to stało się, mówi narodów, którą ssać będźiećie: przy
Pan. Ale ná kogóż weyźrzę, iedno piersiach was poniosą , á ná kola
ná ubożuchnego y ná skruszonego nach będą się z wami pieśćić.
duchem , á drżącego ná słowa
15. lako gdy kogo matka pieśći,
moie ?
ták was ćieszyć będę, á w leruzá3. Kto ofiáruie wołu, iáko ktoby lem ućieszeni będźiećie.
zabił człowieka: kto zábiia bydlę,
14. Uyźrzyćie , y rozweseli się
iákoby psu mózg wyiał: kto ofiá serce wászé , á kości wászé iáko
ruie obiatę, iákoby krów świnią trawa zakwitną , y poznána będźie
ofiarował: kto wspomina kadzidło , ręka Pańska sługam iego, y roz
jakoby też bałwanowi błogosławił. gniewa się ná nieprzyiaćioły swoię.
To wszytko obrali ná drogách swo
15. Bo oto Pan w ogniu przyich , á w brzydliwośćiach swych
dźie,
á iáko wicher poczwórne ie
kochała się duszá ich.
4- Przetóż y ia obiórę nágráwá- go: oddawać w zagniewaniu zápálnia ich, á czego się báli, to przy czywość swoię , á láiánié swé w
wiodę ná nie: ponieważ wołałem, płomieniu ogniá.
16. Bo ogniem Pan rozsądzać bę
á nie był ktoby odpowiedźiał: mó
wiłem , á nie słuchali : y czynili dźie , á mieczem swym wszelkie
złość w oczu moich, á czegom nie- ciało , y namnoży się pobitych od
Páná.
chćiał, obiéráli.
17. Którzy się poświącali, y zá
5. Słuchayćie słowa Pańskiego,
czyste
się mieli w ogrodach zá
którzy drżycie ná słowo iego: .mó
drzwiami
wewnątrz, którzy iedli
wili braćia wászy nienawidzący
świnić
mięso
, y obrzydłośći, y
was , y wyganiaiący dla imienia
mysz:
spółem
zniszczeni
będą, mó
mego: niech będzie Pan wsławion,
wi
Pan.
á uyźrzemy w weselu wászym: ále
18. A ia uczynki ich , y myśli
się ći zawstydzą.
ich:
idę, abych zebrał ze wszytki6. Głos ludu z miástá, głos z
kośćioła , głos Páná oddáwáiacégo ini narody yięzykami, y przyda á
oglądaią chwałę moie.
zapłatę nieprzyiaćiołóm swym.
19. Y włożę ná nie znamię, y
7. Píérwéy niżli rodziła, poro
dziła : Piórwóy niżli przyszedł czás poślę z tych , którzy zachowani
porodzenia ióy, urodziła mężczyz będą , do narodów ná morze , do
Afryki , y do Lidiićy ćiągiiącyeli
n98. Któż kiedy słychał taką rzecz: strzały: do Włoch y do Gróćióy, do
á kto widział temu podobna? izali wysep daleko, do tych, którzy nie
rodźić bedźie ziemia zá ieden dźióń? słyszeli o mnie , y nie widźieli
ábo się spłodzi naród zárazem, iż ro chwały moiéy, y opowiedzą chwa
dziła y porodziła Syon syny swoię? łę moię pogánóm.
20. Y przywiodą wszytkę braćia
9. Izali ia, który czynię że in
szy rodzą, rodźić nie będę , mówi wasze ze Wszech narodów w dary
Tan? Izali ia, który innym daię ro Pánu , ná koniéch y ná poczwór
dzenie, niepłodnym będę, mówi nych, y ná lektykach , y ná mu
lech , y ná kárách , ná górę świętą
Tan Bóg twóy ?
10. Weselćie się z Ieruzálem , á moię Jeruzalem, mówi Pan: iáko
raduyćie się w nim wszyscy, któ gdyby przynieśli synowie Izraelo
rzy ie miłuiećie: weselćie się z nim wi dar w naczyniu czystym do do
weselem wszyscy, którzy się smę- mu Fańskiego.
21 Y nabiorę z nich kapłanów
ćićie dla niego.
u. Ahyśćie ssali, y nasyćili się y Lewitów, mówi Pan :
Sierśiami poćiechy iego : abyśćie
22. Bo iáko niebiosa nowe, y
oili , y roskoszámi opływali ze źiemia nowa, które ia czynię, że
wszelákiéy chwały ióy.
stoia przedemna, mówi Pan : tak
12. Bo to mówi Pan: Oto ia ob będźie stać naśienie wászé, y imię
rócę ná nie iáko rzekę pokoiu, á wászé.
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23. Y będźie miesiąc z miesiąca,
y szábbát z szábbátu : przyjdzie
■wszelkie ćiało, áby się kłaniało
przed obliczem moim, mówi Pan:
24. Y wynidą , á uyźrzą trupy
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mężów, którzy wystąpili przeci
wko mnie: robak ich nie zdechnie*
á ogień ich nie zagaśnie: y będą aż
do sytośći widzenia wszemu Cia
łu.

PROROCTWO
IEREMIASZOWE.
ROZDZIAŁ I.
Pan Bóg Jeremiazsd leszcze w
zyuoćie matczynym poświęcił, d po
słał go Pan zd czasu króla Joziaszd, dby prorokował, wymawia sie
dźiećinstwem, ale mu Pan dodał
mocy, y icidźiat pręt y garnek za
palony, przez co prorokuie skalenie
miasta Jeruzalem.
1. Słowa Ieremiaszá syná Helcyaszowógo , z kapłanów, którzy
byli w Anáthoth, w źiemi Benia
min.
2. Które słowo Pańskie siało się
do niego zá dni Joziaszá syná Amon
króla Judzkiego, trzynastego roku
królestwa iego.
3 A stało się zá dni Joákimá sy
ná Joziaszowégo królá Judzkiego
aż do skończenia iedennastégo roku
Sedeciaszá syná Joziaszá królá Judzkiégo, áž do przeprowadzenia Je
ruzalem, miesiąca piątego.
4. Y stało się słowo Pańskie do
mnie, mówiąc:
5. Piérwéy niżliin Cię utworzył
w żywocie, znałem Cię: y piérwéy
niżeliś wyszedł z żywota, poświę
ciłem Cię, y prorokiem między na
rody dałem Cię
6. Y rzekłem : A, a, a, Panie
Boże: oto nie umiem mówić, bom
ia iest dźieCina.
7. Y rzekł Pan do mnie : Nie
mów: Iestem dźieCina: bo ná wszy
tko, ná co cię poślę, póydźiesz : y
wszytko, cokolwiek ći roskażę, mó
wić będźiesz.
8. Nie bóy się oblicza ich: bom
ia z tobą iest, ábym ćię wybawił,
mówi Pan.-

v«g. Y wyćiągnał Pan rękę swa , y
dotknął się ust moich: y rzekł Fan
do mnie: Otom dał słowa moie w
ustá twoie.
10. Otom ćiędźiś postanowił nád
narodami y nád królestwy, abyś
wyrywał , y kaźił, y wytracał, y
rozwalał, y budował, y sadźił.
11. Y stálo się słowo Páňskie do
mnie mówiąc. Co ty widźisz Jere
miaszu? y rzekłem: Laskę czuiącą
ia widzę.
12. Ý rzekł Tan do mnie: Dobrześ widźiał: bo ia czuć będę nád
słowem moim , ábym ie wypełnił.
13. Y stało się słowo Pańskie powtóré do mnie, mówiąc. Co ty
widźisz ? y rzekłem : garniec pod
palony ia widzę , á oblicze iego od
północy.
14- Y rzekł Pan do mnie: od
północy otworzy się złe ná wszytkié obywatele źiemie.
15. Bo oto ia zwołam wszytkió
rodzáie królestw północnych , mó
wi Pan : y przy idą y postawią ka
żdy stolicę swą w weszćiu bram
lerozolimskich , y ná wszytkich
můrách iego w około, y ná wszy
stkich miastach ludzkich.
16. Y będę mówić sądy moie z
nimi , o wszelaką złość ich , któ
rzy mię opuścili , á ofiarowali bo
gom obcym , y kłaniali się roboćie
rąk swoich.
17. A ták ty przepász biodra
twoie, á wstań y mów do nich
wszytko co ia każę tobie. Nie bóy
się oblicza ich : bo ia uczynię , że
się nie zlękniesz twarzy ich :
18. Abowiém ia uczyniłem ćię
dźiś miastem obronnym , y słupem
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żelaznym, y múrem miedźianym
ná wszytkiéy ziemi , królom Iuda,
książętom iego, y kapłanom, y ludo
wi źiemie.
ig. Y będą walczyć ná ćię, á nie
przemogą : bom ia z tobą iest, mó
wi Pan , ábycli ćię wybawił.

ROZDZIAŁ II.
Srodze karze słowy lud, d nawiecćy kdpłany y pasterze , ze ivzdy
oni nic nie bacząc nd dobrodźieystwa Pańskie hoyne, od zyivéy stu
dnice udali sie do bałwanów, od
których zadnćy pomocy mieć nie mo
gli, a będąc w wszetecznych złośćlach, czynili się świętemi, przeto
tedy im prorokuie spustoszenie,
1. Y stało się słowo Pańskie do
mnie , mówiąc :
2. Idź á wołay do uszu Ieruzálem, mówiąc, tomowi Pan: wspo
mniałem ná ćię , lituiąc młodos'ći
twoiéy, y miłości zrękowania twe
go, gdyś chodźiłń zá mną ná pu
szczy, w źieini, któréy nie śieią.
3. Święty Izrael Pánu , pierwo
ciny zboża iego, wszyscy, którzy go
pożóraią, grzeszą: złe przyidźie ná
nie , mówi Pan.
4- Słuchayćie słowa Pańskiego
domie lákob, y wszytkié rodźaie do
mu Izráelowégo.
5. To mówi Pan : co zá niepra
wość naleźli we mnie oycowiewászy, iż się oddalili odeinnie, á chodźili zá nikczemnośćią , y stali się
nikczemnymi ?
6. A nie mówili: gdźie iest Pan,
który nas wywiódł z źiemie Aegyptskiéy , który nas prowadźił przez
puszczą , przez źiemie niemieszka
lną y bezdrożną , przez źiemie pra
gnienia y obraz śmierci : przez zie
mię, w któréy nie chodźił mąż, áni
mieszkał człowiek?
7. Y wprowadźiłem was do źie
mie Karmelu , abyśćie iedli owoc
iéy, y co nalepszégo iéy: á wszedszy splugawiliśćie ziemię moię , y
dziedzictwo moie uczyniliśćie obrzydłośćią.
8. Kapłani nie rzekli, gdźie iest
Tan : á umiéiacy zakon nie znali
mię, y pasterze wykraczali przeći-

wko mnie: á prorocy prorokowali
przez Báálá, y chodźili zá bałwa
ny.
g. Trzetóż ieszcze będę się z wa
mi prawował, mówi Pan, y z sy
ny waszymi będę się spiéral.
10. Przóydźćie do wyspów Ce
tyni á obaczćie: y do Cedár poślićie,
á przypatrzćie się pilnie y oba
czćie, ieśli się co takowego stało.
11. Ieśli naród odmienił bogi
swoię, á zaiste oni nie są bogowie:
á lud móy odmienił chwałę swą w
bałwana.
12. Zdumieyćie się niebiosa nád
tym, á bramy iego spustoszcie się
bárzo, mówi Pan.
13. Bo dwie złości uczynił lud
móy: Mnie opuścił źrzódło- wody
żywey, á ukopali sobie cysterny,
cysterny rozwalone, które nie mo
gą wody'zatrzymać.
14- Izali niewolnik iest Izrael,
ábo z niewolnika domá urodzony?
czemuż się tedy stał łupem ?
15. Nań ryczeli Iwowie , y wy
dali głos swóy, obróćili źiemie iego
w pustynią: miástá iego spaloné są,
á niémász ktoby w nich mieszkał.
16. Synowie też Memphis y IáP11 nes zcudzolożyli ćię aż do wierz
chu głowy.
17. Izali się to nie stało tobie, żeś
opuściła Pána Bogá twégo onégo
czásu, którego ćię prowadźił drógą?
18. A teraz czego chcesz ná dro
dze Aegyptskiéy żebyś piła wodę
mętną ? á co masz z drógą Assyriyczyków abyś piła wrodę rzeki ?
ig. Skarżę ćię złość twoiá , á od
wrócenie twoie zfuka ćię. Wiédz á
obácz , że zła á gorzka iest rzecz ,
żeś ty opuściła Páná Bogá twego, á
iż niémász boiaźni moiéy u ćiebie,
mówi Pan Bóg zastępów.
20. Od wieku złamałaś iárzmo
moie, rozerwałaś związki moie , y
mówiłaś : nie będę służyła. Abowiém ná każdym pagórku wyso
kim , y pod każdym drzewem gałęźistym pokładałaś się ty nierzą
dnico.
21. A iam ćię nasadźił winnicą
wyborną, wszytko naśienie práwé :
iakóżeśmi się tedy odmieniła w nie
prawe , winnico obca ?
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22. Choćbyś się wymyła sálétra ,
y namnożyłabyś sobie ziela borith,
splugawionaś iest w nieprawości
twéy przedemną , mówi Tan Bóg.
a3. Lako mówisz: nie splugáwiłam się, zá Báálim nie chodziłam?
obácz drógi twoie w dolinie, wiedz
coś czyniła : wielbłądzicą prędka
wyprawuiąca drógi swóie.
24. Dzika oślica przywykła puszczéy, w chęći dusze swéy przyćiagnęła wiatr miłości swoiév: ża
den iéy nie odwróci: wszyscy, któ
rzy iéyszukáia, nie ustaną: w cho
robie iéy mieśięczney naydą ią.
25. 1’ohainuy nogę twą od nagośći , y gardło twé od uprágnienia.
Y rzekłaś : zwątpiłam , nie uczy
nię:-bom się rozmiłowała cudzych,
y zá nimi póydę.
26. lako wstyd złodźieia gdy go
zastaną : ták się zawstydzili dóm
Izraelski sami y królowie ich, kśiążęta , y kapłani , y prorocy ich.
27. Którzy mówią drewnu : tyś
iest ociec móy : á kamieniowi : tyś
mię urodźił: obroćili ku mnie tył á
nie oblicze: á czasu utrapienia swe
go mówić będą: powstań, á wybaw
nas.
28. Gdźióż są bogowie twoi ,
któ-rycheś naczynił sobie? niechay
wstaną , á rátuia ćię czásu utrapie
nia twego : bo według liczby miast
twoich byli bogowie twoi, ludo.
29. Co się zemną prawem spie
rać chcećie? wszyscyśćie mię opu
ścili , mówi Pán.
30. Próżnóm karał syny wászé ,
karania nie przyięli : pożarł miecz
wász proroki wászé , iáko lew pu
stoszący.
31. Naród wász. Tatrzćie słowa
Tańskiego : Izali puszczą stałem
się Izraelowi , ábo ziemią zárniérzkłą? Czemuż tedy mówił lud móy:
odeszliśmy, nie przyidźiem więcey
do ćiebie ?
32. Izali zapomni pánná ubioru
swego, ábo oblubienica koszulki
swoiéy? á lud móy zśpomniał mię
przez dni niezliczone.
33. Przecz uśiłuiesz okážáó, że
iest dobra drógá twoiá ku szukaniu
miłośći, któraś ieszcze y złości
twych nauczała dróg twoich.
34. Y ná skrzydłach twoich, ná-
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lazła się kréw dusz ubogich y nie
winnych? nie w dolóchemći ich
nalazł, ále we wszytkich, ktorem
wyższey wspomniał.
35. Y rzekłaś: iestem ia bez grzéchu y niewinna , á przeto niech się
odwróći zapalczywość twoiá odemnie. Oto się ia prawem będę rospierał z tobą , przeto żeś mówiła :
nie zgrzészylám.
36. Lakożeś się stała bárzo podłą,
powtarzaiąc drógi twoie ? á od Aegyptu będźiesz zawstydzona, iakoś
zawstydzona od Assurá.
37. Bo y od tego wynidźiesz , á
ręce twé będą ná głowie twoiéy :
bo Pan zatarł ufność twoię , á nie
będźiesz mieć nic szczęśliwego w
niéy.
ROZDZIAŁ

III.

Pan z niezmiernćy -łusTci swołey,
odwodzi lud od Bd/wochivdlstivd, w
cZym Iudd przeszedł Izraela, obiecuiąc ie przyiqé zá syny, pdsterzmi
dobrcmi obdarzyć, o wywyszeniu Ie~
ruzdlem, d nawróceniu pogdnótv, y
o pokucie ludzkiey.

1. Mówią pospolićie : ieśli opuśći
mąż żonę swoię, á odszedszy od
niego, póydźie zá innégo mezá ,
izali się więcey do niey wróći? iza
li nie zmázána y nie splugáwiona
będźie oná niewiástá ? á ty cudzołożyłóś z wielą gámratów : wszak
że wróć się do mnie , mówi Pan ,
á ia ćiebie przyimę.
2. Podnieś oczy twTé ná prost, á
obacz gdźiebyś się nie pokładała:
śiadałaś ná drogách, czekáiac ná
nie iáko zbóycá ná puszczy : y
splugáwiláá źiemie wszeleczeństwy
twémi , y złośćiami twémi.
5. Przeto záhámowáné są krople
deszczów, y dżdżu poznégo nie było:
śtałoć się czoło wszetecznéy nie-,
wiásty, niechćiałaś się sromać.
4. A ták przynamniéy od tego
czásu názyway mię: Oćiec móy,
kśiążę panieństwa mego ty iesteś :
5. Izali się ná wieki gniewać bę
dźiesz , ábo trwać do końca? Otoś
mówiła, y czyniłaś zlośći, y mo
głaś.
6. Y rzékl Pan do mnie zá dni
loziaszá królá: izalis widział cr
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uczyniła odwrótnicá Izrael ? cho
dziła sobie ná każdą górę wysoką ,
y pod každé drzewo gałeźiste, ytám
cudzołożyła.
7. Y rzekłem gdy to wszytko
uczyniła : do mnie się wróć: á nie
wróćiła się. Y uyźrzała przestepni
cá śioslra iéy Juda.
8 iż przeto że cudzołożyła odwrótnicá Izrael , opuśćiłem ią , y
dałem iéy list rozwodny, á nie bała
się przestepnicá siostrá iéy ludá ,
ále poszła, y cudzołożyła též y oná.
g. Y łacnośćia cudzoloztwá swégo splugáwjlá ziemię , y cudzoło
żyła z kamieniem y z drewuem.
io. A w tym wszytkim, nie wró
ćiła się do mnie przestepnicá sio
stra iéy ludá , ze wszytkiégo sercá
swégo, ále w kłamstwie, mówi
Pan.
u. Y rzekł Pan do mnie: uspra
wiedliwiła duszę swą odwrótnicá
Izrael, względem przestępnice lu
dy12. Idź á wołay słowa té ku pół
nocy, á rzeczesz : nawróć się odwrótnico Izrael, mówTi Pan , á nie
odwrócę oblicza mégoodwas: bom
ia święty iest, mówi Pan, á nie
będę się gniewał na wieki.
13. Wszakże uznay nieprawość
twoie, żeś przeciw Pánu Bogu
tvému wystąpiła , y rozstrzęsałaś
drógi twoie obcym pod każdym
drzewem gałęźistym , á głosu me
go nie słuchałaś , mówi Pan.
14. Nawróćcie się synowie náwrácáiac sie , mówi Pan : bom ia
inęzem waszym: a wezmę was íednego z miasta , á dwu z rodzáiu ,
y wprowadzę was do Syonu.
15. Y dam wam pasterze według
sercá mégo, y będą was paść umieittnośćią , y nauką.
16. A gdy się rozmnożyćie, y ro
zrodzicie się ná źiemi w oné dni,
mówi Pan -. nie będą wiecéy mó
wić : skrzynia przymierza Pańskie
go: áni przyidźie ná myśl , áni bę
dą iéy wspominać, áni nawiedzać,
áni iéy będźie wiecéy.
17. Czásu onégo będą zwać leruzálem stolicą Pańska , y zbiorą się
do niéy wszyscy narodowie w imię
Pańskie do leruzálem , á nie póydą

zá złośćią sercá swégo niecnolliwégo.
18. W oné dni póydźie dóm lu
dzki do domu Izraelskiego, y przyj
dą spółem z źiemie północney, do
źiemie, klórąin dał oycóm waszym.
ip. A iam rzekł: iákóž ćię położę
zá syny, á damći źiemie pożądaną,
dźiedźictwo zacné , woyská naro
dów ? y rzekłem ; będźiesz mię zwać
oyeem, á zámna chodźić nie prze
staniesz.
20. Ale iáko gdyby wzgardziła
niewiasta miłośnika swégo, ták mię
wzgardźił dóm Izraelski , mówi
Pan.
21. Głos ná drogách słyszan iest,
płacz y krzyk synów Izráelowych,
że nieprawą uczynili drogę swoię ,
zápomnieli Páná Bogá swégo.
22. Nawróććie się synowie na
wracający się , á zleczę odwróce
nia wászé. Owo my przyszliśmy do
ćiebie : boś ty iest Pan Bóg nasz.
23. Prawdziwie kłamliwe były
pagórki , y mnostwo gór : záisté
w Pánu Bógu naszym zbawienie
Izráelowé.
24- Wstyd poiadł pracę oycówna
szych od młodośći nászéy, trzody
ich , y stáda ich , syny ich , y"cór
ki i ch.
25. Będźiein spać w sromoćie nászéy, y okryie nas zelżywość na
sza : bośmy zgrzeszyli Pánu Bogu
nászému, my y oycowie nászy, od
młodośći nászéy aż do dniá tego : á
nie słuchaliśmy głosu Pana Bogá
nászégo.
ROZDZIAŁ

IV.

Obiecuie Pan odpuśćić tym , kto*
rzy się k niemu nawrócą , d grozi
tym bdrzo , którzy we złośćidch
trwdią, powiada z żalem skażenie
źiemie ludzkiey, d zdłuie zatracenia
ludu swego.
1. Ieśli się wróćisz Izraelu, mó
wi Pan , do mnie się nawróć: ie
śli odéymiesz obrażenia twoie od
oblicza mégo , nie poruszysz się.
2. Y będźiesz przyśięgać: żywię
Pan w prawdźie , y w sądźie , y w
sprawiedliwości : y będą go błogosłświć narodowie , y iego będą
chwalić.
.
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5. Bo to mówi Pan mężowi lu
dzkiemu y lerozol im skiému: rozkopayćie sobie nowinę , á nie śióyćie
ná ćierzniu :
4- Obrzeżcie się Pánu, á odéymićie odrzézki serc waszych mężowie
ludá y obywatele Jeruzalem, áby
snąć nie wyszło iáko ogień roz
gniewanie moie , á zapaliłoby się ,
y nie byłby ktoby ugasił , dla złośći myśli waszych.
5. Opowiadayćie w Iúdá, á w
leruzálem dayćie słyszeć: mówćie,
á trąbćie w trąbę w ziemi: wołayćie mocno , á mówćie : zbierayćie
się , á wnidźmy do miast obronnyCh< , . i
6. Podniesćie chorągiew há Syonie, zmacniayćie się, nie postawayćie : bo ia przywiodę złe z półno
cy, y skruszenie wielkié.
7. Wylazł lew z legowiska swe
go , á łupieżca narodów podniósł
się : wyszedł z inieyscá swégo, áby
obróćił źiemie twoie W pustynia :
miástá twoie będą zburzone, zo
stawszy bez obywatela:
8. Dla -tego przepaszćie się włóéienicámi, płaczćie á krzyczcie: iż
się nie odwróćił gniéw zapálczyWośći Pąńskićy od nas.
g. Y będźie dniá onégo, mówi
Pan : Zginie serce królewskie, y
serce książąt: y zdumieią się ka
płani, á prorocy się zlękną.
io« Y rzéklem: áli,áh, áh Pa
nie Boże, á więceś oszukał ten lud
y leruzálem mówiąc, pokóy wam
Będzie: á oto miecz przeszedł aż do
dusze.
11. Onégo czásu będą mówić?
ludowi temu y leruzálem: Wiátr
palący ná drogách, któré są ná pu
szczy drógi córki ludu moiégo, nie
dla wywiania , y dla wyczyśćiania.
12. Duch pełny z tych przyidźie
mi : á teraz ia będę mówił sądy
moie z nimi.
15. Oto iáko obłok wynidźie, á
iáko burza wozy iego: predszé niż
orłowie konie iego: biádá nam, żeśmy zburzeni.
14- Oinyy ze złośći serce twé
leruzálem , abyś było zbawione:
pókiż będą trwać W tobie myśli
szkodliwe ?

,
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15. Bo glos opowiádáiaeégo od
Dán y oznaymuiącego bałwana z
góry Ephráim.
16. Powićdzćie narodom : Oto
słyszano w leruzálem , że stróżo
wie przychodzą z źiemie dálekiéy,
á wydáia głos swóy ná miástá Ju
dzkie.
17. Iáko stróżowie pól byli nád
nim w około : bo mię ku gniewu
przywiodło, mówi Pan.
18. Drógi twoie y myśli twoie
uczyniły to tobie: tá złość twoiá,
iż gorzka , bo dotknęła serca twe
go*
ig. Brzuch móy, brzuch móy
boli mię, smysły sercá mégo strwo
żyły się we mnie : nie zamilczę,
bo głos trąby słyszała duszá moiá,
krzyk bitwy.
20. Skruszenie ná skruszenie
przyzwane iest, y spustoszona iest
wszytka źiemia; nagle spustoszo
ne są przybytki moie, nagle skóry
moie.
21. Pókiż widzieć będę uciekają
cego, słuchać będę głosu trąby?
22. Bo głupi lud móy nie poznał
mię: synowie niemądrzy są á nie
rozumni: mądrzy są, áby źle czyni- li, ále dobrze czynić nie umieli.
23. Patrzyłem ná źiemie , á oto
czcza była y nikczemna: y ná niebo,
á nie było ná nim światłości.
24. Patrzyłem ná góry, á ono się
chwiały, y wszytkié pagórki zátrwożonó są.
26. Patrzyłem, á nie było czło
wieka , y wszytko ptástwo niebie
skie odlećiało.
26. Patrzyłem , á oto Chármel
spustoszały: y wszytkié miástá
iego zburzone są od oblicza Pań
skiego, y od oblicza gniewu zapálczywośći iego.
27. Bo to mówi Pan: spustoszo
na będźie wszytka źiemia, wsza
kże przećię dokończenia nie uczy
nię.
28. Plákáé będźie źiemia, y zásrnucą się niebiosa zwiérzchu i
przeto żem mówił , myśliłem , á
nie żal mi było, ánim się odwróćił
ód tego.
29. Od głosu iézdnégo y wypu
szczającego strzałę, ućiekło wszy
tko miasto : wbiegli ná mieyscá
52*
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wysokié , y wstąpili ná skały: którzy nie są Bogámi: nakarmiłem
•wszytkié miástá są opuszczoné, y ie, á cudzołożyli, y w domu wsze
nie mieszka w nich człowiek.
tecznice nierząd płodźili.
30. A ty zburzona co uczynisz?
8. Końmi waśniweini, y stadni
gdy się obleczesz w szarłat , gdy kami stáli się : káždy rżał do żony
się ozdobisz kleynotem złotym , y bliźniego swego.
umáluiesz biélidlem oczy twoie ,
9. A więc o lo nie nawiedzę, mó
próżno się ustroisz: wzgardzili ćię wi Pan ? á nád tákim iiatodem nié
miłośnicy twoi, dusze twéy szu pomśći się duszá moiá?
kać będą.
10. Wstąpćie ná múry iéy á ro31. Bom słyszał głos iáko rodzą- zwalayćie , á dokonania nie czyńcćy, ućiski iáko piérworodzacéy : ćie: znieśćie latorośli iéy, bo nie są
Głos córki Syonskiéy ná poły umár- Pańskie.
11. Bo wystąpieniem wystąpił
łćy , y rozśćiągaiącey ręce swoię :
biádá mnie, že ustała duszá moiá przećiwko mnie dóm Izraelski, y
dla pobitych.
dóm ludzki, mówi Pan.
12. Záprzeli się Páná, y mówi
ROZDZIAŁ V.
li : niémász go , áni przyidźie ná
Pan dla iednégo sprdwiedliivégo nas złe: miecza y głodu nie uyźrzemezd chce sie nad miastem Jeruza my.
13. Prorocy ná wiátr mówili, á
lem smilować, ale ze tak przełoże
ni, idko pospolity lud we złośćidch odpowiedźi w nich nie było: prze
zatwardzieli, przetoz grozi im spu łóż to się im stanie.
14- To mówi Pan Bóg zastępów:
stoszeniem , dle przed się nie do
Ponieważeśćie
mówili to słowo i
koniecznego spustoszenia.
oto ia dáie słowa moie w ustá
1. Obieżćie drógi Ieruzálem , á
twoie zá ogień, á lud ten zádrwá,
patrzćie y przypatruyćie się, y szu- y pożrże ie.
kayćie po ulicach iego, ieśli nay15. Oto ia przywiodę ná was na
dźiećie męża czyniącego sąd y szu*- ród z daleká, domie Izráelów, mó
káiacégo prawdy: á będę mu miło- wi Pan: naród duży ,* naród staroda
wny, naród, którego ięzyka umieć
śćiw.
2. A choćby též rzeki i : Zywie nie będźiesz , áni zrozumiesz , co
Pan : y to kłamliwie przysięgać mówi.
będą.
16. Sáydak iego iáko grób otwar
5. Panie oczy twoie pátrzáia ná ty, wszyscy mężni.
wiarę: ubiłeś ie, á nie boleli: star
17. Y' zié urodzáie twoie, y chléb
łeś ie, á niechćieli przyiąć kara twóy, pożrże syny twoie , y córki
nia: zátwárdžili oblicza swé nád twoie : poié trzódy twoie, y stádá
opokę, á niechćieli się wróćić.
twoie , poié winnicę twoię y figę
4- A iam rzekł: Podobno nędzni twoię : y zburzy mieczem obronne
są, á głupi, nie znaią drógi Pań- miástá twoie, w którycheś ty ufał.
skiéy, sądu Bogá swégo.
18. A wszakóż we dni oné, mó
5. A ták póydę do czelnieyszych, wi Pan, nie dam was zbórzyć do
y będę im mówił: bo oni poznali końca.
drógę Pańską, sąd Bogá swégo. A
19. A ieśli rzeczećie : Czemuż
oto ieszcze ći więcey spółem zła nam uczynił Pan Bóg nász to wszy
mali iárzmo, potargali związki.
tko ? rzeczesz do nich : Iakośćie
6. Przetóž ie pobił lew z lásá , mię opuśćili , á służyliśćie Bogu
wilk z wieczora zbórzył ie, pard cudzému w źiemi wászéy: ták bę
czuyny nád miásty ich: káždy, któ dźiećie cudzym służyć w źiemi nie
ry z nich wynidźie, poiman będźie: wászéy.
bo się rozmnożyły przestępstwa
20. Oznaymićie to domowi Iákoich, zamogły się odwrócenia ich.
bowému, y dayćie słyszeć w Ju
7. Dla czegóż będę mógł bydź dź ie, mówiąc:
miłośćiw tobie? synowie twoi opu
21. Słuchay ludu głupi , który
ścili mię, y przysięgała przez té, niémász sercá: którzy maiąc oczy,
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nie widzicie , y uszy, á nie słyszy
cie.
22. A więc się mnie bać nie bę
dźiećie , mówi Pan , á przed obli
czem moim nie będźiećie żałować?
którym położył piasek granica
mordką, roskazánié wieczne, którę nie przeminie: y poruszy się, á
nie przemogą: y wzburzą się wa
ły iego , á nie przéyda go.
23. Lecz ludu tego stało się ser
ce niewierne y drażniące: odstą
pili y odeszli.
24- Y nie nąówili w sercu swo
im: Bóvmy sie Páná Bogá nasze
go , który nam dáie deszcz rány
y pozdny czásu swégo, który nám
strzeże zupełnośći żniwa roczne
go25. Nieprawośći wászé odwróćiły to , á grzechy wászé zahamo
wały dobro od was.
26. Bo się naleźli między ludem
moim niezbożnicy, dybiący iáko
ptasznicy, zástáwiáiacy poniki y
sidła ná poimánié ludzi.
27. Iáko klatka pełna ptaków,
ták domy ich pełne zdrady, dla te
go urośli y zbogaćieli.
28. Potyli y stłu$ćieli, y przestą
pili słowa moie złości wie. Sprawy
wdowy nie sądzili, sprawy śićroty
nie prostowali, á sądu ubogich nie
sądzili.
29. A wiec o to nie nawiedzę,
mówi Pan? ábo nád takim narodem
nie pomśći się duszá moiá.
3o Zdumienie y dziwy stały się
ná źiemi.
51. Prorocy prorokowali kłam
stwo, á kapłani przykláskowáli rękóruá swémi , á lud móy umiło
wał tákié rzeczy: cóż się tedy sta
nie ná pstátku iego ?
ROZDZIAŁ

VI.

Opowidda znedzenie y spustosze
nie leruzdlemmidstd, przeto ikwzgdrdźili przykazaniem Pańskim, dle ze
się wszyscy d zwłaszczd przełoże
ni, Prorocy, y Kapłani uddli nd ła
komstwo, y nd zdrudę, przetoz téz
ich ofiary porzućił, upomina nd ko
niec ku płaczu.

1. Zmocnićie sie synowie Benia
min w pośrzodku Jeruzalem, á w
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Thekuá trąbćie w trąbę , á ná Bethákárem podnieście proporzec , bo
złe ukazało się z północy, y zbu
rzenie wielkie.
2. Pieknéy y roskosznéy przyró
wnałem córkę Syońską.
3. Do niey przyidą pasterze y
trzody ich '• rozbili ná niéy namio
ty w około : każdy będźie pasł té ,
którzy są ppd ręką iego.
4- Poświećcie ná nie woynę:
wstańcie, á wstąpmy w południe:
biádá nam, że się nachylił dzień ,
że się stały dłuższe ćienie w wie
czór.
5. Wstańcie, á wstąpmy w nocy,
á rozwalmy domy iéy.
6. Bo to mówi Pan zastępów:
porąbayćie drzewo iéy, á usypcie
wał około leruzálem : toć ieśt miá
sto nawiedzenia : wszytka potwarz
w pośrzodku iego.
7. lako ćysterna zimną czyni wo
dę swoię : ták źimną uczyniło
złość swoię: nieprawość y spusto
szenie słyszeć będźie w nim przedemną zawsze, niemoc y bićie.
8. Ćwicz się leruzálem , áby
snadź nie odstąpiła duszá moiá od
ćiebie : abych ćię snadz nie położył
pustą źiemią ku mieszkaniu niesposobną.
9. To mówi Pan zastępów : Aż
do groná pozbiéráia , iáko ná win
nicy, ostatek lzráelá : obróć rękę
twoie iákó zbieráiacy wino do ko
sza.
10. Komu mówić będę , á kogo
oświadczać będę , áby słuchał: oto
nieobrzezané uszy ich, á słuchać
nie mogą : oto słowo Pańskie stało
się im ná hańbę , y nie przyimą
go
ił. A przeto pełeuem ząpalczywośći Pańskiéy, upracowałem się
znosząc : wyliy ná dźiećię , ná uli
cy, y ná radę młodych społem : bo
mąż z żona poiman będźie, stáry
z pełnym dni.
12. V spádná domy ich ná inszé,
polá y żony społem : bo wyćiągnę
rękę moię ná obywátelé źiemie,
mówi Pan.
15. Ponieważ od namnieyszégo
aż do nawiększógo wszyscy się udá
li zá łakomstwem : y od proroka aż
do kapłana wszyscy czynią zdradę.
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14- Y leczyły skazę córki ludu ćie w ludu moim : á bedźiesz wie
rnego z lekkością , mówiąc : pokóy, dział, y doznasz dróg ich.
pokóy: áno nie było pokoiu.
28. Wszyscy ći kśiążętd przeslę15. Zawstydzili się, iż obrzydłość puiący, chodzący zdrádliwie, miedź
czynili : ábo ráczéy wstydem się y želázo : wszyscy się popsowáli.
29. Ustał miech , w ogniu zgo
nie wstydzili , y sromóć się nie
umieli: przeto upádna między pá- rzał ołów, próżno zléwácz zle
dáiacymi : czásu náwiédzenia ich wał , bo złości ich nie są wypławioné.
powála się , mówi Pan.
30. Srebrem złym nazówćie ie:
16. To mówi Pan : stańćie przy
drógách , y pśtrzćie , á pytayćie się bo ie Pan porzućił.
o szćióżkach starych, któraby bylá
ROZDZIAŁ VII.
droga dobra, y chodźćie nią, á naydźiećie ochłodę duszom waszym. Y
Upomina lud ku dobremu, áby
mówili: nie póydźiemy.
nie w kośćiele, dle w uczynkach do
17. Y postanowiłem nád wami brych. miał ufanie, dale przyczynę
Stróże. Słuchayćie głosu trąby. Y czemu się prorok zd ludem nie ma
modlić, d ze Pan nie chce przyimomówili: nie będziemy słuchźć.
18. Przeto posłuchayćie narodo- wdć ofiar od nich, y o pomście.
wie, á poznay gromádo iáko wiel
1. Słowo , któró się stało do Ierzeczy ia im uczynię.
remiaszá od Páná , mówiąc :
19. Sluchay ziemio : oto ia przy
2. Stań w bramie domu Pińskie
wiodę złe ná ten lud , owoc myśli go , á powieday tám to słowo, y
ich, że słów moich nie słuchali, mów : słuchayćie słowa Páíiskiégo
á zakon móy porzucili.
wszytek ludá , którzy wchodźićie
20. Ná co mi kśdźidło z Saby »rzez té bramy, abyśćie się kłaniali
przynośićie , y ziele wdźięczney Í*ánu.
woniéy z źiemie dálekiéy? cálopo3. To mówi Fan zastępów, Bóg
lénia wászé nie są przyjemne , y Izráelów : dobre czyńcie drógi wá
ofiáry wászé nie podobały mi się.
szé y sprawy wászé : á będę mie
21. Przeto to mówi Pan: oto ia szkał z wámi ná tym mieyscu.
przepuszczę ná ten lud upaśći, y
4. Nie ufayćie w słowióch kłam
będą się powálác ná nich oycowie, liwych, mówiąc: kośćioł Pański,
y synowie spółem, sąśiad y bliski kośćioł Pański, kośćioł to Pański
poginą.
iest.
22. To mówi Pan : oto lud idzie
5. Bo ieśli dobrze naprostuiećie
z źiemie północnóy : á naród wiel drógi wászé y sprawy wászé : ieśli
ki powstanie z kráiów źiemie.
czynić będźiećie sąd między mężem
23. Strzałę y tarczą pochwyći : á między bliźnim iego.
okrutny iest, á nie zlituie się. Głos
6.Przychodnia, y sieroty, y wdo
iego zaszumi iáko morze , á ná ko wy nie spotwarzycie, áni krwie nienie wśiędą, golowi iáko mąż ku winnéy nie rozleiećie ná tym miey
bitwie, przećiw tobie córko Syoń- scu , á zá cudzymi bogámi ná swé
ska.
złe nie póydźiećie : '
24. Słyszeliśmy wieść o nim ,
7. Mieszkać będę z wámi ná tym
osłabiały ręce nászé , ućisk poimał mieyscu : w źiemi, którąin dał oynas , boleśći iáko rodzącą.
cóm waszym , od wieku y aż do
25. Nie wychodźćie ná polá, y w wieku.
drógę nie chodźcie: bo miecz nie
8. Oto wy ufaćie sobie w móprzyjacielski strach w okolicy.
wiéch kłamstwa , któró wam nie
26. Córko ludu mego przepasz się pomogą.
włośienicą , y posyp się popiołem :
9. Kraść, zabiiać, cudzołożyć,
žal iedynaká uczyń sobie, płacz przyśięgać fałszywie , ofiarować
gorzki : bo natychmiast przydźie Báálóm , y chodźić zá bogámi cu
burzyciel ná nas.
dzymi , których nie znaćie.
27. Probiérzem mocnym dałem
10. Y przyśliśćie á stanęliście
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przedemną w tym domu, w którym
wzywano imienia mego, y rzékliśćie: wybawieniśiny, żeśmy czynili
té wszytkié brzydliwośći.
11. A wiec iaskinią zboyców
stał się ten dóm , w którym wzy
wano imienia mego przed oczyma
wászémi ? ia, ia, iestem: iam wi
dział, mówi Pan.
12. Idźćie do mieyscá mego do
Sylo, gdźie mieszkało imię moie z
pirwu : á oglądayćie, com uczynił
iemu, dla złośći ludu mego Izrael
skiego.
13. A teraz ponieważeśćie czyni
li wszytkié té uczynki, mówi Pan,
á mówiłem do was ráno wstáiac ,
y mówiąc, á nie słuchóliśćie, y
wołałem was, á nie odpowiedzie
liście :
14> Uczynię domowi temu , w
którym wzywano imienia mego, y
w którym wy ufaćie , y mieyscu ,
którém dał wam, y oycóm wa
szym , iákom uczynił Sylo.
15. Y odrzucę was od oblicza
mego, iákom odrzućił wszytkę bra
cią wasze, wszytko naśienió Ephráim.
16. A ták ty nie módl się zá tym
ludem, áni prziymuy zá nim chwa
ły y modły, áni mi się zástáwiay :
bo ćię nie wysłucham.
17. Aza nie widzisz co ći dzia
łają w mieśćióch ludzkich, y po
ulicach leruzálem ?
18. Synowie zhiéráia drwá, á oycowie podniécáia ogién , á niewia
sty zákrapiáia smalcem , áby czy
nili placki królowéy niebieskiéy, y
áby ofiarowali bogóm cudzym , á
mnie ku gniewu wzruszyli,
19. lzhli mnie ku gniewu wzru
szała , mówi Pán ? áza nie sámi
śiebie , ná zawstydzenie twarzy
swéy ?
20. Przetóż to mówi Pan Bóg;
oto zapalczywość moiá y rozgnie
wanie moie zlewa się ná to inieysce , ná ludzie, y ná bydło, y ná
drzewo polné, y ná owoce źiemie:
y zapali się , y nie ugaśi sie.
21. To mówi Pan zastępów, Bóg
Izraelski; całopalenia wászé przydayćie do ofiar waszych , á ićdźćie
mięso.
22. Bom nie mówił z oycy wá-
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szymi , y nie roskazałem im onégo
dnia , którégom ie wywiódł z źie
mie Aegyptskiéy, o słowie cdłopalenia y ofiar.
23. Alem to słowo przykazał im,
mówiąc : słuchayćie głosu mego ,
á będę wam Bogiem, a wy będźie
ćie mi ludem : á chodźćie każdą
drógą, którąm wam przykazał,
áby wam dobrze było.
24- Y nie słuchali, áni náchylili
uchá swégo : ále odeszli w woléy,
y w przewrotnośći sercá swégo
złego. Y událi się ná zad , á nie w
przód.
25. Ode dnia, którego wyszli oycowie ich z źiemie Aegyptskiey,
aż do dma tego Y posłałem do was
wszytkié sługi moie proroki codźień
wstaiąc rano y posyłaiąc :
26. A nie słuchali mię, áni na
kłonili uchá swégo; ále zátwárdzili kárk swóy ; y górzéy czynili niżli oycowie ich.
27. Y bedźiesz mówił do nich
wszytkié té słowa, á nie uslucháia
ćię: y bedźiesz ich wołał, á nie
ozowiąć się
28. Y rzéczesz do nich : ten iest
naród , który nie słuchał głosu Pá
na Bogá swégo, áni przyiął kara
nia ; zginelá wiárá, y odietá iest od
ust ich.
29. Ostrzyž włosy twoie y za
rzuć, aweźini ná prost narzekanie;
ho odrzućił Pan y ostáwil rodzay
zapalczywośći swoiéy.
30. Bo czynili synowie ludzcy
złość w oczach moich , mówi Pan.
Nakładli obrażenia swégo do domu,
w którym wzywano imienia mego,
áby ji splugáwili :
31. Y zbudowali wyżyny Tophélh,
któré iest w dolinie syna Ennoin ,
áby palili syny swé y córki swé w
ogniu: czegóm nie roskazał, ánim
pomyślał w sercu swoim.
32. Przeto oto dni przyidą, mówi
Pan, y nie będą więcey zwać Topheth doliną syná Ennoin, ále do
liną morderstwa: y będą pogrzebać
w Topheth , ponieważ nie będźie
mieyscá.
33. Y będźie śćierw ludu tego
pokarmem ptástwu powietrznému,
y zwierzowi ziemskiemu : á nie
będźie, ktoby odegnał.
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34. Y uczynię, ze ustanie w mieśćićch ludzkich y ná ulicach Jeru
zalem glos wesela y glos radośći ,
głos oblubieńca y głos oblubieni
ce: bo ziemią będźie ná spustosze
nie.
/

.
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VIII.

Zd te występki tak Królów, idko
Kśiąźąt , Kapłanów, y Proroków,
kości ich z grobów miały bydź wy
rzucone , d lud który pozostał, ze
miat bydź od nieprzyiaćioł okrutnie
utrapiony.

1. Czasu onégo, mówi Pan: wy
rzuca kości królów ludzkich : y
kości książąt ich , y kośći kapła
nów, y kości proroków, y kośći
tych, którzy mieszkali w leruzálem, z grobów ich :
2. Y wyłożą ie ná słońce y ná
księżyc, y ná wszytko woysko nie
bieskie , które miłowali, y którym
służyli, y zá którymi chodzili, y
których szukali, y kłaniali się im:
nie pozbierają ich, áni pogrzebą :
iáko gnóy po źiemi będą.
3. Y obiorą ráczey śmierć niżli
żywot wszyscy, którzy się zostaną
z plemienia tego złośćiwógo , p.o
wszytkich mieyscách, które pozo
stały, ná którem ie wyrzućił, mó
wi Tan zastępów.
4 ¥ rzeczesz do nich: To mówi
Pan: Izali ten kto się powala, nie
powstanie: á kto się odwróćił, zaś
się nie nawróci.
5. Czemuż się tedy odwróćił ten
lud w Ieruzálem odwróceniem spor
nym? Cbwyćili się kłamstwa, á
niechćieli się nawrócić.
6. Pilnowałem y słuchałem, ża
den, co dobrego iest, nie mówi: nié
mász żadnego , któryby zá grzech
swóy pokutował, mówiąc: Cóżem
uczynił? Wszyscy się obrócili do
biegu swrégo, iáko koń bieżący pę
dem ku potkaniu.
7. Kániá ná powietrzu poznała
czás swóy: synogarlica y iáskólká ,
y boćian strzegły czásu przyszćia
swégo: á lud móy nie poznał sądu
Pańskiego.
8. Iákóž mówićie? Mądrzyśmy
my, y zakon Pański iest u nas ?

Zaprawdę pióro klamliwé pisárzów
czyniło kłamstwo.
9. Zawstydźili się mądrzy, prze
straszeni y poimáni są: bo słowo
Fańskie porzućili , á żadney mądrośći w nich niémász.
10. Przeto dam żony ich cudzoźieincóm, pola ich dźiedźicóm : bo
od namnieyszégo áž do nawiększego wszyscy zá łakomstwem idą: od
Proroka áž do Kapłana wszyscy
czynią kłamstwo.
U. Y leczyli skazę córki ludu
mego ku zelżywośći, mówiąc: pokóy, pokóy: gdy nie było pokoiu.
12. Zawstydźili się, bo obrzydłość czynili : ábo ráczéy zawsty
dzeniem nie zawstydzili się, y sromać się nie umieli : przeto upadną
między upádáiacémi, czasu nawie
dzenia swégo powalą się, mówi
Pan.
13. Zbiéráiac zbierzę ie, mówi
Pan: niémász iágody ná winnym
drzewie, niémász też fig ná fidze,
list opadł: y dałem im, co przemi
nęło.
14. Czemu śiedźiómy? zidźćie się,
á wnidźmy do miástá obronnego;
á milczmy tám: bo Pan Róg nász
milczeć nam kazał : y napoił nas
wodą żółći, bośmy zgrzeszyli Pá
nu.
15. Czekaliśmy pokoiu , á nie
było dobrá : czásu uleczenia, alić
oto trwoga.
16. Od Dáná słyszano rzánié ko
ni iego, od głosu rzánia walecznych
iego poruszyła się wszytka ziemia,
y przyszli , y pożarli źiemie, y na
pełnienie iéy: miasto y mieszkające
w nim.
171 Bo oto ia puszczę ná was
węże bázyliszki, ná któré niémász
zaklinania, y pokąsaią was, mówi
Fan.
18. Boleść moiá nád boleść, we
mnie serce moie żałosne.
19. Oto głos wołania córki ludu
mego z źiemie dálekiéy: Izali Bá
ná niémász ná Syonie, ábo Królá
iego niémász ná nim? Czemuż mię
tedy wzruszyli ku gniewowi ryci
nami swémi, y próżnośćiami obcémi ?
20. Minęło żniwo, dokonało się
láto, á myśmy nie wybawieni.
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narzekanie: bo spaloné są, dla te
go że niémász męża przechodzące
go: y nie słyszeli głosu dzierżawce;
od ptástwá powietrznego , aż do
bydła, przenieśli się y odeszli.
11. Y obrócę Jeruzalem w gro
mady piasku , y w legowiska smo
ków : á miástá ludzkie dam ná
spustoszenie , ták iż nie będźie
obywatela.
12. Kto iest mąż mądry, który
by to wyrozumiał, y do którego by
ło słowo ust Pańskich, áby to opo
wiadał , dla czego zginęła ziemia ,
y spalona iest iáko pustynia, dla
tego że niémász ktoby przechodźił ?
13. Y rzekł Pan: iż opuśćili za
kon móy , którym im dał : á nię
słuchali głosu jnego, y nie chodźili w nim :
14- A chodzili zá nieprawośćią
sercá swego, y zá Báálim: czego
się nauczyli od oyców swoich.
15. Pzetóż to mówi Pan zastę
pów, Bóg Izraelski : oto ia nakar
mię len lud piołunem, y napoię ie
wodą żółći.
16 Y rozprószę ie między naro
dy, których nie znali sami y oycowie ich : á pośle zá nimi miecz,
aż będą wytraceni.
17 To mówi Pan zastępów Bóg
Izraelski: przypatrzcie się, á przyzowćie narzekał nic, y niech przyidą: y do tych, które mądre są, poślićie, á niech się pospieszą :
18. Niech się pokwapią, á uczy
nią nád námi láment : niech wyléwáia oczy naszę łzy, á powieki
nászé niech opływaią wodą.
19. Bo głos lamentu słyszaniest
z Syonu : iakośmy zburzeni y za
wstydzeni bárzo: bośmy opuśćili
ziemię: bo rozrzucone są mieszka
nia nászé.
20. A ták słuchayćie niewiasty
słowa Pańskiego : á niech przyimą
uszy wászé mowę ust iego: y náuczayćie córek waszych lamentu:
á każda bliską swoię narzeka
nia.
21. Bo wlazła śmierć okny nászérni, weszła do domów naszych,
áby wytraciła dźieći z ulice , á
młodźieńce z rynków.
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21. Dla skruszenia córki ludu
mego skruszonym iest y zasmuco
ny, zdumienie mię zięlo.
22. Azali żywice niémász w Gáláád ? ábo tám niémász lékárzá ?
Czeinuž tedy nie zagoiła się blizná
córki ludu rnoiégo?
ROZDZIAŁ

IX.

Narzeka Prorok nd lud, y płacze
go, wypisute obłudność , y zdrude
ludzką, d grozi pomstě, d ze sie niegodzi w niczym chlubić, iedno w
Bodze , d ze nic niepomaga obrze
zanie ćielesne.

1. Kto da głowie moiéy wodę, á
oczom moim źrzódło łez? y będę
płakał we dnie y w nocy pobitych
córki ludu mégo.
2. Kto mię da ná puszczy gospo
dę podróżników, y opuszczę lud.
móy, y odeyde od nich ? bo wszy
scy są cudzołożnicy, zbór przeslępników.
3. Y naćiagnęli ięzyk swóy iáko
luk kłamstwa y nieprawdy : zmo
cnili się ná źiemi, bo ze złości do
złości wychodzili, á mnie nie po
znali, mówi Pan.
4. Każdy niech się strzeże bli
źniego swégo, á niech nie ufa ka
żdemu bratu swemu : bo każdy
brát podchodząc podeydźie, á ka
żdy przyiaéiél zdradliwie postępo
wać będźie.
5. Y mąż z brátá swégo śmiać
się będźie, á prawdy nie będą mó
wić: bo nauczyli ięzyk swóy mó
wić kłamstwo: stáráli się, áby źle
czynili.
6. Mieszkanie twoie w pośrzod
ku zdrady: dla zdrady niechęieli
mię poznać, mówi Tan.
7. Przeto to mówi Tan zastę
pów: Oto ia spławię , y sprobuię
ich: bo cóż innego mam czynić od
ęblicza córki ludu mégo?
8. Strzała raniąca ięzyk ich ,
zdradę mówił: ušty swémi pokóy
z przyiaćielem swym mówi: á potáiemnie zakłada nań śidła.
g. A więc dla tego nienawiedzę,
mówi Pan ? ábo nád tákim naro
dem nie pomśći się duszá moiá?
10. Nad górámi wezmę płacz y
lament, y nád pięknymi puszczéy

22.

Mów: tomowi Pan: y po-
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leže trup człowieczy iáko gnóy po
polu, y iáko śiano zá żnącym, á
niémász ktoby zbierał.
23. To mówi Pan: niech sie nie
chlubi mądry w mądróśći swéy, y
niech się nie chluhi mężny w mę
stwie swym, y niech się nie chlu
bi bogaty w bogactwie swoim :
24. Ale się niech w tym chlubi ,
który się 'chlubi , że umie y zna
mię, żem ia iest Pan, który czynię
miłuśierdźió , y sąd , y spráwiedliwość ná ziemi: bo mi się to podo
ba, mówi Pan.
25. Oto dni przychodzą , mówi
Tan : á náwiedze każdego , który
ma obrzezány odrzézek.
26. Aegypt, y łudę, y Edom, y
syny -Ainmonowé , y illoábá , y
wszytkié , którzy są podstrzyżeni
ná długi włos mieszkáiacy ná pu
szczy: bo wszytkié narody máia
odrzézek, á wszytek dóm Izráelów
nie obrzezani są sercem,
ROZDZIAŁ

X.

Upomina lud, aby sie nie bali nie
bieskich znamion , dni bałwanów,
okazuiąc ich nikczemność, iz niko
mu nic nie mogą uczynić , y wielą
inych rzeczy gani bałwany.
1. Słuchayćie słowź, które mówił
Pan ná was domie Izraelski.
2. To mówi Pan: wedle dróg po
gańskich nie uczćie się, á znamion
niebieskich niebóyćie się, których
się boią pogáni : boć ustáwy naro
dów próżne są:
3. Bo drzéwo z lásá wyrąbiła
robota ręki rzemieślniczey topo
rem.
4. Srébrem y złotem ozdobił ie,
gwoźdźiAmi y mlótámi zbił, áby
się nie rozwálilo.
5. Ná kształt pálmy sprawione
są, á nie będą mówić: nosić ie bę
dą, bo chodzić nie mogą: przeto nie
bóyćie się ich, bo nie mogą uczy
nić áni źle, áni dobrze.
6. Niémász tobie podobnégo Ta
nie: wielkiś ty, y wielkie imię two
ie w mężnośći.
7. Kto się bać nie będźie ćiebie,
o królu narodów ? bo twoiá iest
cześć: między wszemi medrcámi
narodów, y we wszech królestwach

ich , niémász żadnego tobie podob
négo.
8. Pospołu głupi y szaleni będą
doświadczeni : ćwiczenie nikczemnośći ich drewno iest.
g. Srebro uwinioné z Társis przy
wożą, á złoto z Opház , dzieło rze
mieślnicze y ręki miedźiennika :
hiacynt y szarłat odzienie ich : dźićło rzemieślnicze to wszytko.
10. Pan Bóg prawdziwy iest: on
Bóg żywiący, y Król wieczny. Od
rozgniewania iego zruszy się źie
mia: á nie wytrwaią narodowie zágróżenia iego.
11. Przetóż takim rzeczećie: Bo
gowie , którzy nieba y źiemie nie
stworzyli, niechay zginą z źiemie,
y z tego , co iest pod niebem.
12. Który czyni źiemie śiłą swą,
spráwuie świat mądrośćią swą , á
rozumem swym rozśćiąga niebiosa.
13. Ná głos swóy dáie mnostwo
wód ná powietrzu, y podnośi mgły
z kráiów źiemie, błyskawice w
dészcz obraca , y wywodźi wiatr z
skárbów swoich.
14- Zgłupiał każdy człowiek od
umieiętnośći, záwstydzon iest każdy
rzemieślnik w ryćinie: bo ono fałsz
iest co ulał, y niémász ducha w
nich.
15. Nikczemne są, ydźieło smiéchu godné, czásu náwiedzenia ich
poginą.
16. Nie iest tym podobien dział
Iákobów : bo który wszytko stwo
rzył , on iest: á Izrael pręt dźiedźictwa iego : Pan zastępów imię
iemu.
17. Zbierz z źiemie zelżywość
twoię, która mieszkasz w oblęże
niu.
18. Bo to mówi Pan : oto ia da
leko wyrzucę obywatele źiemie tym
rázem , y utrapię ie ták że naleźieni będą.
ig. Biádá mnie nád zniszczeniem
moim , zté bárzo zbićie moie A
iam rzókł: właśnie to iest choroba
moiá, będę ią nosił.
20. Namiot móy zburzon iest,
wszytkié powrózki moie porwały
się : synowie moi wyszli odemnie,
á niémász ich: niémász ktoby więcéy rozśćiągał namiot móy, y po
dnosił skóry moie.
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21. Bo głupie czynili pasterze , á
Páná nie szukali : przetóż nie zro
zumieli , y wszytki trzódá ich iest
rozprószona.
22 Głos słuchu oto idzie , y ru
szenie wielkie ziemie północney:
áby położyło miá«tá ludzkie pusty
nią , y mieszkaniem smoków.
23. Wiem Tanie, że drógá czło
wiecza me iest iego, áni iest rzecz
męża áby chodził, á prostował kro
ki swoię.
24. Karz mię Tanie, wszakże w
sądzie, á nie w zapalczywośći twoiéy, abyś mię snadź w niwecz nie
obróćił.
2Ó. Wyléy rozgniewanie twoie
ná narody , które ćię nie znżły, y
ná krainy, które imienia twego nie
wzy wały: bo źiedli Lákobá y po
żarli go, y strawili go, y ochędostwo iego rosproszyli.
ROZDZIAŁ

XI.

Mąz przeklęty, któyrby słów Bo
żych. nie słuchał, upomina ku peł
nieniu przykazania Boskiego, Bog
broni prorokowi modlić się zd lu
dem, na końcu proroctwo o umęcze
niu Pand Christusowym.
1. Słowo, które się stálo od Tána
do Ieremiaszá, rzekąc :
2. Słuchayćie słów przymierza
tego, á mówcie do mężów ludzkich,
y do obywatel ów Ieruzálem.
5. Y rzeczesz do nich : to mówi
Pan Bóg Izráelów. Trzeklęty mąż,
który nie usłucha słów przymierza
tego,
.
4- Którem przykazał oycóm wa
szym dniá , którégom ie wywiódł
z źiemie Aegyptskićy, z pieca żeláznégo, mówiąc: słuchayćie głosu
mégo, á czyńćie wszytko, co wam
roskazuię, y będźiećie mi ludem, á
ia wam będę Bogiem :
5. Abych wzbudził przyśiegę ,
którąm przysiągł oycóm waszym ,
żem im miał dać źiemie opływaiącą mlekiem y miodem , iáko iest
ten dźień: Y odpowiedziałem , y
rzekłein : Amen , Panie.
6. Y rzekł Tan do mnie: krzycz
wszytkié té słowa w mieśćiećh
ludzkich, y przed Ieruzálem , mó
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wiąc: słuchayćie slow przymiórza
tego , á czyńćie ie :
7. Bo oświadcząiąc oświadczyłem
się przed oycy waszymi dniá , któ
régom ie wywiódł z źiemie Aegyptskiéy, aż do dnia tego: ráno wsta
jąc oświadczałem się , y mówiłem:
słuchayćie głosu mégo :
8. A nie usłuchali, áni náchylili
uchá swégo : ále chodźili káždy w
przewrotnosći sércá swégo złego:
y przywiodłem ná nie wszytkié
slowá przyrniérza tego , którem
przykazał áby czynili , á nie czy
nili.
g. Y rzekł Pan do mnie: nálázlo
się zbuntowanie w mežách lu
dzkich , y w obywatelach leruzálem.
10. Wróćili się do nieprawości
oyców swych pierwszych , którzy
niechćieli słuchać słów moich : á
ták y ći poszli zá bogi cudzymi,
áby im służyli, zgwałćili dóm Izra
elski , y dóm ludzki, przymierze
moie , którém z oycy ich postano
wił.
11. Przetóż to mówi Tan: oto ia
przywiodę ná nie złe , z których
wyniśdź nie będą mogli: y będą
wołać do mnie, á nie wysłucham
ich.
12. Y póydą miástá Iudzkié , y
ohywátele Ieruzálem, y będą wołać
do bogów, którym ofiary czynią , á
nie wybawią ich czásu ich utrápienia.
13. Bo wedle liczby miast two
ich byli bogowie twoi Iudo, á we
dług liczby dróg Ierozolimskich
nástáwiáliáéie ołtarzów sromotnych,
ołtarzów ná mokré ofiárowánié Ba
alom.
14. Przetóż ty nie módl się zá
tym ludem , áni prziymuy zá nimi
chwały y modlitwy : bo nie wysłu
cham czásu wołania do mnie, czá
su utrapienia swégo.
15. Cóż to iest, że miły móy w
domu moim czynił wiele złości ?
izali mięso świętó odéymie od ćie
bie złości twoie , z którycheś sie
chlubiła ?
16. Oliwą obfitą, piękną, rodzayną, śliczną, nazwał Pan imię
twoie : ná głos mówienia , wielki
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się ogień ná nipy zapalił, y pogorzały chrośćiny iéy.
17. Y Tan zastępów, który ćię
szczćpił, mówił ná ćię złe: dla złośći domu Izraelskiego, y domu lu
dzkiego, które czynili sobie, áby mię
drażnili , ofiąruiąc Báálóm.
18. Ale ty Panie ukazałeś mi , y
poznałem: tedy pokazałeś mi spra
wy ich.
ig. Aza iáko baranek ćihy, któ
rego niosą ná rzeź, á niepoznałem,
że myslili ná mię rády, mówiąc:
włóżmy drewno w chléb iego, á
wygładźmy go z źiemie żywiących ,
y imienia iego wiecéy niech nie
wspomioną.
20. Ale ty Panie zastępów, który
sądźisz sprawiedliwie, á nérek y
sercá doznawasz , niech uyźrzę
pomstę twoie nád nimi: bom tobie
obiawił sprawę moię.
21. Przetóż to mówi Pán do mę
żów Anáthoth, którzy szukáia dusze
twoiéy, y mówią : nie będźiesz pro
rokował w imię Pańskie, y nie um
rzesz od rąk naszych.
22. Przetóż to mówi Pán zastę
pów: oto ia nawiedzę ie: młodźieńcy pomrą od miecza , synowie ich,
y córki ich pomrą od głodu.
23. A oslátku nie będźie po nich,
bo nawiodę złe ná męże Anáthoth,
rok nawiedzenia ich.

ROZDZIAŁ XII.
Dziwi się Prorok szczęśćiu złych
ludzi , acz ich Pan nd zatracenie
chowa.
A.
ze Pan Christus
duszeF
"
» ■
i .
swa dał w ręce nieprzyiačielskié ,
ozndyniia, karze pasterze, mówi o
tych , którzy się ku Panu Christusowi nawrócili.
'

1. Sprawiedliwyś ty w prawdzie
Pánie, gdy bych się z tobą spierał :
á wszákóz sprawiedliwości będę do
ćiehie mówił: czemu sie szczęści
dróga niezboznych : dobrze się inaią
wszyscy, którzy przeslępuią, y nie
prawość czynią?
2. Wsadźiłeś ie, y roskorzenili
się: rosną y owoc wydaią: bliskoś
ty iest ust ich , á daleko od nérek
ich.
3. A ty Panie znasz mię, widźiałeś mię, y doświadczyłeś sercá me

go u siebie: zgromadź ie iáko trzo
dę ná rzeź, y poświęć ie w dzień
zábiiánia.
4. Dokądże płakać będźie ziemia,
á źiele wszégo polá schnąc będźie,
dla złości mieszkających ná niéy?
Zstrawioné iest bydło y ptástwo,
bo mówili : nie uyźrzy ostatków
naszych.
6. Ieśli z pieszymi bieżąc sprácęwałeś sie: iákóž będźiesz mógł
ubiegać sie z końmi ? á gdyżeś w
źiemi pokoiu był bespieczny, cóż
uczynisz w nadętośći Jordánu?
6. Bo y braćia tw’oi, y dóm oycá
twégo, y ći walczyli przeciw tobie,
y woláli zá tobą pełnym głosem:
nie wierz im, gdy będą mówić do
ćiehie dobré rzeczy.
7. Opuśćiłem dóm móy, osławi
łem dźiedźictwo moie , dałem miłą
duszę swoię w ręce nieprzyiaćiół
iéy.
8. Stało mi się dźiedźictwo moie
iáko lew w leśie: puściło przećiwko mnie głos, dla tego ie mam w
nienawiśći.
g. Izali dźiedźictwo moie iest mi
ptakiem pstrym ? izali ptakiem ze
wsząd farbowanym ? przydźćie ,
zbierzćie się wszyscy źwićrzowie
ziemscy, spieszćie się ná požárćie.
10. Pasterze mnodzy skazili win
nicę moię , podeptali dźiał móy:
obróćili część moię roskoszną w
pustynią pustą.
11. Obróćili ią w rozszarpánié ,
y płakała nademną : spustoszeniem
spustoszona iest wszytka ziemia:
bo niémász ktoby uważał w ser
cu.
12. Ná wszytkie drógi puszczéy
przyszli burzyćiele: bo miecz Pań
ski pożrże od końca źiemie aż do
końca iéy: niémász pokoiu wszel
kiemu ciału.
13. Siali pszenicę, ále ćierznió
żęli: wźięli dźiedźictwo, á nie po
może im: zawstydźićie się urodzáiów waszych , dla gniewu zápálczywośći 1’ánskiéy.
14- To mówi Pan przećiw wszem
sąsiadom moim nagorszym, którzy
się dotykaią dźiedźictwa , którém
podźielił ludowi memu Izraelskie
mu: Oto ia wyrwę ie z źiemie ich,
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y dóm ludzki wyrwę z pośrzodku
ich.

15. A gdy ie wyrwę , nawrócę
šie, y zlituię się nád nimi: y na
wrócę ie, mežá do dziedzictwa swé
go, y męża do źiemie iego.
16. Y będźie : ieśli ucząc się
nauczą się dróg ludu mego , żeby
przysięgali ná imię moie , żywię
Tan, iáko nauczyli lud móy przy
sięgać ná Báálá : zbuduią się, w
pośrzodku ludu mego.
17. Lecz ieśli nie usłuchaią ,
wyrwę naród on wyrwaniem y za
traceniem, mówi Pan.

ROZDZIAŁ XIII.
Olidzuie, co sie znaczy przez spo
dni pás lniany zetldny, opisuie za
prowadzenie Judskie w niewola, dla
nieprawości ich , ze zd nie niepokutowdli.
1. To mówi Pan do mnie: idź ,
á dostań sobie spodniego pásáliiiánégo, y włóż ji ná biodrá twoie,
á do wody nie kładź go.
2. Y dostałem spodniégo pásá
według słowa Pańskiego , y wło
żyłem około biódr swoich.
3. Y słała się mówá Pánská do
innie powtóré mówiąc.
4. Weźmi spodni pás , któregoś
dostał, który iest około biódr two
ich , á w stawszy idź do Euphráte
sá, y skryy ji tám w dźiurze skálnéy.
5. Y szedłem , y skryłem ji w
Euphrateśie, iáko mi był Tan roskazał.
6. Y stało się , po wielu dni
rzekł Pan do mnie: wstań, idź do
Euphrátesá, á weźmi z támtad spo
dni pás, klórymći roskazał, abyś ji
tám schował.
7. Y szedłem do Euphrátesá, y
kopałem, y wźiąłem pás z miey
scá gdźiem ji był skrył: á oto był
zgnił pás , ták iż się ninacz nie
zgodźił.
8. Y stało się słowo Pańskie do
mnie mówiąc :
g. To mówi Pan: ták zgnoię py
chę ludy, y pychę leruzálem wiel

ką.'
10. Ten lud nagorszy, którzy nie
chcą słuchać słów moich, á cho-
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dzą w przewrotnośći sercá swégo :
y chodźili zá bogi obcymi, áby im
służyli, y kłaniali się im: y będą
iáko ten spodni pás , który się ni
nacz nie zgodźi.
11. Bo iáko spodni pás przystawa ku biodrom męzkim, tákem ia
był sobie przypoił wszytek dóm
Izraelski, y wszytek dóm ludzki,
mówi Pan: áby mi byli ludem , y
imieniem, y chwałą , y sławą: á
nie słuchali.
12. A ták rzeczesz do nich tę
mowę : to mówi Pan Bóg Izrael
ski : każda flászká będźie napełnio
na winem. Y rzeką do ćiebie: Aza
niewierny, że każda flaszka napeł
niona będźie winem ?
13. Y rzeczecz do nich: to mó
wi Pan: Oto ia napełnię wszytkié
obywatele téy źiemie, y króle, któ
rzy siedzą z pokolenia Dawidowego
ná stolicy iego , y kapłany, y proroki, y wszytkié obywatele Jerozo
limskie piiaństwem :
14. Y rozprószę ie, męża od bra
ta swégo , y oyce y syny spółem ,
mówi Pan: nie zfolguię, áni prze
puszczę, áni się zlituię, żebym ich
nie wytracił.
15. Słuchayćie, á bierzćie w uszy. Nie podnośćie się , bo Pan
mówił.
16. Dayćie Pánu Bogu waszemu
chwałę, nim się zaćmi, y nim sie
otrącą nogi wászé o góry ćiemne*:
będźiećie czekać światła, á obróci ie
w ćien śmierći, y we mgłę.
17. A ieśli tego słuchać nie bę
dźiećie, w taiemnośći płakać będźie
duszá moiá dla pychy: płacząc pła
kać będźie, y wyleie łzy oko moie,
że poymano stádo Pańskie?
18. Mów królowi, y pánuiacéy :
ukórzćie się, śiądźćie, bo spadlá z
głowy wászéy korona chwały wászéy.
19. Miástá ná południe záwárté
są , á niémász ktoby otworzył:
przenieśion iest wszytek ludá przenieśieniem doskonałym.
20. Podnieście oczy wászé, á
obaczćie, którzy idziecie od półno
cy, gdźie iest stádo, któré tobie dano,
zacny dobytek twóy?
21. Co rzeczesz, gdy ćię náwiedźi ? boś ie ty nauczył ná śię , y
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■wyćwiczył ná głowę swoię : izali kowie: ustały oczy ich, iż nie było
ćię nie zeymą boleści, iáko niewia trawy.
stę rodzącą
?
7. leśli nieprawośći nászé odpo
c
22. A ieśli rzeczesz w sercu two wiedzą nam: Panie uczyń dla imie
im: Czemu mię to potkało ? Dla nia twego: bo mnogie są odwróce
mnóstwa nieprawośći twéy odkry nia nászé, tobieśmy zgrzeszyli.
te są sromotnieyszé członki twé ,
8. Oczekawánié Izráelowé, zbázmazané sa stopy twoie.
wiećielu iego czásu utrapienia:
23. Ieśli może odmienić murzyn czemu będźiesz iáko gość ná źie
skórę swoię , ábo pard pstroćiny mi, y iáko podróżny wstępuiacy
swoię: y wy będźiećie móć dobrze ná pomieszkanie ?
czynić, nauczywszy się złego.
g. Czemu będźier.z iáko maź. tu
24- Y rozśieięie iáko źdźbło, któ łacz, iáko mocarz, który nie mo
że zbawić? á tyś iest między námi
re wiatr porywa ná puszczy.
25. Tenći lós twóy y dźiał miáry Pánie , á imienia twego wzywano
twéy odemnie, mówi Pan, iżeś mię nád námi : nie opuszczayże nas.
10. To mówi Pan ludowi temu,
zapomniała, á ufałaś w kłamstwie.
26. rrzetóżem ia też obnażył ło któremu było miło ruszać nogami
no twoie przed obliczem twoim , y swémi, y nie przestał, y nie podobał
się Panu : teraz wspomni ich nie
okazała się sromotá twoiá.
prawości
, y nawiedźi grzechy ich.
27. Cudzołoztwa twoie, y rzánia
11.
Y
rzekł
Pan do mnie: nie
twoie , niecnota wszetecze^twá
twego : ná pagórkach ná polu wi módl się zá tym ludem ná dobré.
działem obrzydłośći twoie. Biádá
12. Gdy będą pościć, nie wysłu
tobie Ieruzálem , nie oczyścisz się cham modlitwy ich : á ieśli oíiápo mnie, pókiż ieszcze?
ruią całopalenia y ofiary, nie przyimę ich : - bo mieczem y głodem y
ROZDZIAŁ XIV.
morem wygubię ie.
15. Y rzekłem : A, a, a, Tanie
Dla grzechów ludzkich suchość
Boże:
prorocy im mówią : Nie uywielka ná źiemi, Pan dni prorokowéy przyczyny, dni ludzkich ofiar, źrzyćie miecza, y głód nie będźie u
prośby, postów nie chce przyiqc, wag: ále pokóy prawdźiwy da wam
proroki fałszywe z nimi społu karze, ná tym mieyscu.
14- Y rzekł Pan do mnie: fałszy
źałuie leremiasz ludźi pobitych mie
wie
prorokuią prorocy imieniem
czem y głodem.
moim : nie posyłałem ich , y nie
1. Słowo Pańskie , które się sta roskazałem im , ánim mówił do
ło do leremiaszá o mowach sucho nich: widzenie kłamliwó , y wró
ści.
żkę , y zdradę, y zwiedzenie sercá
2. Płakało Zydowstwo, á bramy swégo prorokuią wam.
iego upadły, y zaćmiły się ná źie
15. Przetóż to mówi Pan o proro
mi , y krzyk lerozolimski, szedł kach , którzy prorokuią w imię
wzgórę.
moie, którychem ia nie posyłał,
3. Stárszy posłali młodszó swé mówiąc: miecza y głodu nie bę
do wody: przyszli czerpać, nie ná- dzie w téy źiemi : mieczem y gło
leźli wody, odnieśli naczynia swé dem będą wytráceni prorocy oni.
próżne : zawstydźili się y utrápili,
16. A ludźie , którym prorókuią,
y nakryli głowy swoię.
będą porzuceni po drógách leruzá4- Dla spustoszenia źiemie, iż lem od głodu y od-miecza, á nie
nie padał dészcz ná ziemię , za będźie ktoby ie pogrzćhł: sámi y
wstydźili się oracze , nakryli gło żony ich, synowie y córki ich, y
wę swoię.
wyleię ná nié złe ich.
5. Bo y łani w polu porodźiła y
17. Y rzéczesz do nich to słowo:
zostawiła, że nie było trawy.
niech oczy moie wypuszczaią łzy
6. Y leśni osłowie stali ná ská we dnie y w nocy, á niech nie mil
lách chwytáiac wiatru iáko smo- czą: bo skruszeniem wielkim skru
e
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szona iest dźiewica córka ludu me
go, rána bárzo bolesną.
18. Ieśli wynidę w pole, oto pobići mieczem: á ieśli wnidę do mia
sta , oto zmorzeni głodem. Prorok
też y kapłan zaszli do źiemie, któ
rej nie znali.
19. Izali odrzucáiac odrzuciłeś
Iudę ? ábo Syonem brzydźiła się
duszá twoiá? Czemużeś nas ubił
ták iż niémász žadnégo lekarstwa?
czekaliśmy pokoiu , ále niémász
dobrá • y czásu uleczenia , álié oto
trwoga.
20. Uznaliśmy Panie niezbożnośći nászé , nieprawości oyców na
szych, żeśiny zgrzeszyli tobie.
21. Nie day nas ná zelżywość dla
imienia twégo, á nie czyń nam
zelżywosCi stolicy chwały twoiéy :
wspomni , nie tárgay przymierza
twégo z námi.
22. Izali są między ryéinámi po
gańskimi , którzyby deszcz spusz
czali ? ábo niebiosa mogą dawáé
deszcze? izaliś nie ty iest Pan Bóg
nasz, ná którćgośiny czekali , boś
ty to wszytko uczynił..

ROZDZIAŁ XV.
Pan sie tak ćięszkim stawi , ze
téz dni nd prośby swych. Proroków
nie chce sie ukoić ndd. grzechy lu
dzkimi , dle ie chce śmierćią, mie
czem, głodem y ptdstwem karać, o
pnmśćie Bnzéy, y o nawróceniu na
szym do Puna.

1. Y rzekł Pan do mnie : Choć
by stanął Moyzész, y Samuel przedemną, nie mam sercá do ludu te
go: wypądź ie od oblicza mégo , á
niech wynidą.
2. Aieśli rzeką do Ciebie: Dokądże wynidźieiny? Rzéczesz do nich:
to mówi Pan: którzy naśinieró, ná
śmierC: á którzy pod miecz, pod
miecz : á którzy ná głód, ná głód:
á którzy w niewolą, w niewolą.
3. Y nawiedzę ie cztérzmi rze
czami , mówi Pan: mieczem ná
zábicié , á psv ná rozdrapanie , á
ptástwem powietrznym y zwiérzety ziemskimi ná požáréié y rozszar
panie.
4. Y dam ie ná wrzawę wszy
stkim królestwam ziemskim, dla
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Mánássessá syná Ezechiasza królá
ludzkiego , zá wszytko, co uczynił
w leruzálem.
5. Bo któż się smiłuie nád tobą
leruzálem? ábo kto się o Cię záfrásuie? ábo kto póydźie prośió o twóy
pokóy ?
6. Tyś mie opuściło , mówi Pan ,
poszłoś ná zad: y wyCiągnę rękę
moie ná Cię , y zabiię Cię ; upraco
wałem się prosząc.
7. Y rozprószę ie łopatą wieiádlnią w bramach ziemskich : pobi
łem y wytraciłem lud móy, á prze
cie nie wrócili się z dróg swoich.
8. Namnożyło mi się wdów iego
nád piasek morski : przywiodłem
im ná matkę młodźieńcowę burzy
ciela w południe: puśóiłem nagła
strach ná iniástá.
g. Zániemoglá, która śiedmioro
urodziła , zemdlała duszá iéy : zászło iéy słońce gdy ieszcze był
dzień : zawstydziła się y zapłonęła
się: á pozostałych iéy dam pod
miecz przed nieprzyiaciołmi ich,
mówi Pan.
10. Biádá mnie matko moiá:
czemuś mię urodziła rnężą swaru ,
męża spóru po wszytkiéy źiemi?
nie dawałem ná lichwę , áni mnie
dawał ná lichwę żaden ; á wszyscy
mi łaią.
11. Jllówi Pan : ieśli ostatek twóy
nie ku dobrému , ieślim ci nie za
biegał czásu uCisku , y czásu utra
pienia przeciw nieprzyiaóielowi.
12. .Izali przymierze uczyni że
lazo z żelazem z północy, y miedź?
15. Bogactwa twoie , y skárby
twé dam ná rozchwycenié darmo,
dla wszytkich grzechów twoich , y
we wszech granicach twoich.
14. Y przywiodę nieprzyiaCioły
twoie z źiemie, któréy nie znasz. Bo
się ogiéú zapálil w zápalczywoáéi
moiéy, ná was sie yozpali.
15. Ty wiész Pánie, wspomni
ná mię , y náwiédž mię , á broń
mię od tych, którzy mię przeszła-*
duią: nie hierz mię w Ciérpliwoséi
twoiéy: wiédz , iżem Cierpiał dla
Ciebie urąganie.
16. Nálázly się inówy twoie, y
poiadłem ie, y było mi słowo twoie
weselem, y radośóią sercá mego; bo
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wzywano imienia twégo nádemna
Tanie Bože zastępów.
17. Nie siadałem w radzie igraiących y przechwalałem się z oblicznośći reki twoiéy: samem siadał,
boś mię napełnił groźbą.
18. Czemuż się stała żałość moiá
wieczna , á raná moiá zwątpiona
nie dała się zagoić ? była mi iáko
kłamstwo wód niewiernych.
19. Przetóż to mówi Pan : ieśli
się nawróćisz, nawrócę ćię: y przed
obliczem moim stać będziesz : á ie
śli odłączysz drogą rzecz od podłćy,
będziesz iáko ustá moie: oni się
wrócą ku tobie, á ty się nie wróćisz ku nim.
20 Y dam ćię ludowi temu mú
rem miedzianym , mocnym : y bę
dą walczyć ná ćię , á nie przemo
gą : bom ia z tobą iest, lábym ćię
zbawił, y wyrwał ćię, mówi Pan.
21. Y wybawię cię z ręki niecnotłiwych, y odkupię cię z ręki
rnocarzów.
ROZDZIAŁ

XVI.

O przyszłej nędzy ludu Żydow
skiego, prze grzechy y bałwochwal
stwa ich, dl zaś potym przez rybitwy y łowcę przywiedzie ie Pan
do źiemie swey, gdźie spotu z Pogdny będą się spowiadać grzechów
swoich.

1. Y stálo się słowo Páňskié do
mnie, mówiąc :
2. Nie póymiesz żony, y nie bę
dziesz miał synów, y córek ná tym
mieyscu.
3. Bo to mówi Pan o synach y
o córkach, które się rodzą ná tym
mieyscu , y o matkách ich, które
ie porodźiły: y o oycách ich, z któ
rych plemienia się zrodziły w téy
ziemi :
<
4- Smierćiami chorób pomrą: nie
będą oplakáni , áni pogrzebieni :
gnoiem powiérzchu źiemie będą:
á mieczem y głodem będą wytra
ceni : y będźie trup ich potrawą
ptastwu powietrznemu, y źwiórzowi źiemnćmu.
5. Bo to mówi Pan: nie wchodź
do domu uczty, áni chodź ná pła
kanie, áni ich poćieszay: bom odiął

pokóy móy od ludu tego, mówi Pan: I
miłosierdzie y smiłowanie.
6. Y pomrą wielcy y máli w téy
źiemi : nie pogrzebą ich, áni ich
płakać będą, y nie będą się rzázáé,
áni łyśiny czynić d>a nich.
7. Y nie będą między nimi plą
czącemu łamać chleba, dla pocie
chy nád umarłym : áni im dadzą 1
nápoiu kubká dla poćiechy, dla oycá iego y matki iego.
8. Do domu též uczty nie
wchodź, abyś siedział z nimi, y
iadł y pił:
9. Bo to mówi Tan Bóg zastę
pów, Bóg Izráelów: oto ia odéyinę z mieyscá tégo przed oczymá
wászémi, y zá dni waszych , głos
wesela y głos radośći , głos oblu
bieńca, y głos oblubienice.
10. A gdy opowiész ludowi temu
té wszytkié słowa , y rzeką do ćie
bie: dla czego Pan mówił ná nas
to wszystko złe wielkie? Co zá nie
prawość nászá ? y co zá grzech
nász, któryśmy zgrzeszyli Tanu
naszemu ?
11. Rzeczesz do nich : že mię Ě
opuśćili oycowie wászy, mówi Pan: I
y chodźili zá bogi cudzymi, y słu- I
żyli im, y kłaniali się im: á mnie I
opuśćili, y zakonu mego nie strze- [■
gli.
12. Lecz y wy gorzeyśćie czy- I
nili niż oycowie wászy: bo oto |
chodźi każdy zá przewrotnością |
sercá złego swégo , żeby mię nie I
słuchał.
13. A wypędzę was z téy źie- I
mie , do źiemie, któréy nieznaćie .
wy y oycowie wászy: á tám służyć I
będźiećie bogóm cudzym we dniey
w nocy, którzy wam nie dadzą |
odpoczynku.
14- Przetóż oto dni idą, mówi
Pan , y nie rzeką więcóy: Zywie
Pan , który wywiódł syny Izrael
ski é z źiemie Aegyptskiéy:
15. Ale, żywię Pan, który wy
wiódł Syny Izraelskie z źiemie pół- |
ńocnćy, y ze wszech źiem, do którychem iewypędźił: bo wrócę iedo
źiemie ich, którąm dał oycóin ich. |
16. Oto i a poślę wiele rybitwów, I
mówi Tan, y będą ie łowić: á potym poślę im łowców mnogich, y
będą ie łowić z káždéy góry, y i
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káždégo págorká, y z iáskin skal
nych.
17. Bo oczy moie nádewszemi
drógámi ich: nie zataiły się od oblicza mego, y nie bylá zakryta nie
prawość ich od oczu moich.
18. Y oddam naprzód dwoi akie
nieprawośći y grzechy ich: iż splugáwili ziemię moię trupami bałwa
nów swoich , y obrzydłośćiami
swémi napełnili dziedzictwo moie.
19. Pánie mocy moiá , y śiło
moiá, y ucieczko moiá w dzień u trapiénia: do ćiebie przyidą narodowie od kończyn źiemie, y rzekną :
zaprawdę fałsz odźiedźiczyli byli
oycowie nászy, marność, która im
nie pomogła.
20. Izali uczyni sobie człowiek
bogi, á oni nie są bogowie?
21. Przetóż oto ia pokażę im
tym rázem, pokażę im rękę moię ,
y moc moię : y doznaią, że imię
moie Pan.
ROZDZIAŁ XVII.

Grzech Judzki na twardym kamie
niu napisany, przeklęty, który dufd
w człowieka , d który w fíoga', błogosłdwiony. Żąda złych rzeczy Pro
rok Żydom, Pan przykazuie święćić
Sobotę, áby się na wszem im szczę
ściło.

1. Grzech ludzki napisano pió
rem żelaznym ná páznogciu dia
mentowym, wyrzniono ná szérokośći sercá ich, y ná rogach ołta
rzów ich.
2. Gdy wspomnią synowie ich ná
ołtarze swoię , y ná gáie swoię , y
ná drzewa galęźiste ná górach wy
sokich ,
3. Ofiaruiąc w polu : śiłę twoię
y wszytkié skarby twoie dam ná
ręzchwycenić , wyży ny twoie dla
grzechów po wszech granicach
twoich.
4. Y zostawiona będźiesz sámá od
dziedzictwa twego, któremći dał, y
dam ćię w niewolą nieprzyiaćiołóm
twoim w źiemi , któréy nie znasz:
iżeś zapaliła ogień w zapalczywośći
moiéy, aż ná wieki gorzeć będźie.
5. To mówi Pan: Przeklęty czło
wiek , który ufa w człowieku , y
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kładzie ćiało zá ramię swoię, á od
Páná odstępuje serce iego.
6. Bo będźie iáko wrzos ná pu
szczy, á nie uyźrzy gdy przyidźie
dobré : ále będźie mieszkał w su
chości ná puszczy, w źiemi słoney,
y niemieszkálnéy.
7. Błogosławiony mąż , który ufa
w Pánu , y będźie Pán ufaniem ie
go8. Y będźie iáko drzewo , które
przesadzała nád wodami , które ku
wilgotności rozpuszcza korzenie
swoię : á nie będźie się bało , gdy
przyidźie gorąco , y będźie liście ie
go źielonć , á czásu suchości nie
będźie się frasować , y nigdy nie
przestanie czynić owocu.
9. Zawile iest serce wszytkich y
niewybádáné : kto ie pozna?
10. Ia Pan bádáiacy sercá, y doznawáiacy nérek : który dáie kaž
dému według drógi iego ,' y według
owocu wynalazków iego.
11. Kuropatwa naśiedźiała, czego
nie zniosła : zebrał bogáctwá, á nie
sprawiedliwie: w połowicy dni swo
ich opuśći ie : á ná oslátku swoim
będźie głupim.
12. Stolica chwały wysokośći z
początku, mieysce poświecenia nászégo.
13. Oczekiwanie Izraela Tanie :
wszyscy , którzy ćię opuszczaią ,
záwstydzeni będą: którzy ćię odstępuią, ná źiemi napisani będą:
iżopuśćili żyłę wódiżywiących Páná.
14- Zlécz mię Pánie , á zléczon
będę : zbáw mię , á zbáwion będę:
boś ty iest chwała moiá.
15. Oto ći mówią do mnie: gdźież
iest słowo Tańskie? niech przyidźie.
16. A ia nie strwożyłem się cie
bie pástérzá nászláduiac : y dniá
człowieczego nie żądałem, ty wiesz.
Co wyszło z ust moich, dobré było
przed obliczem twoim.
17. Nie bądźże mi ty ná strach,
nadźieia moiá ty w dźień utrapie
nia.
18. Niech się zawstydzą, którzy
mię przeszláduia, á niech się ia nie
zawstydzę : niech się oni lękaią,* á
ia niech się nie lękam : przywiedź
ná nie dźień ucisku , á dwoiákim
skruszeniem skrusz ie.
19. To. mówi Pan do mnie : idź ,
53
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á stań w bramie synów ludu, którą wami, dobrze y źle nam uczynić,
wchodzą królowie ludzcy y wy spiknienie Żydów nd leremiasza, d
chodzą , y we wszytkich bramach w prawdzie nd Pdnd Christa , y o
pomście.
leruzálem:
20 Y rzeczesz do nich: słuchay
1. Słowo, które się stśło do Iećie słowa Pańskiego królowie lu
dzcy, y wszytek Luda,y wszyscy oby remiaszá od Páná , rzékac :
2. W stań á wstąp do domu gárnwatele lerozoliinscy, którzy wcho
carzowégo , á tám usłyszysz słowa
dzicie bramami tćmi :
21. To mówi Fan : strzeżćie dusz moie.
5. Y zstąpiłem do domu gárncawászvch, á nie dźwigayćie brze
mion w dzień sobotni : áni wno rzowégo , á oto on robił robotę ná
kole.
ście bramami lerozolimskimi.
4- Y skóźiło sie naczynie , któré
22. Nie wynoście też brzemion, z
domówr waszych wr dzień sobotni , on czynił z gliny rękoma swéini;
áni żadnóy roboty nie będźiećie á wróciwszy się uczynił z mego
czynić : święććie dzień sobotni iá- insze naczynie , iáko się w oczach
iego podobało , áby uczynił.
kom roskazał oycóm waszym.
5 Y stało się słowo Pańskie do
j3. A nie słuchali , áni nachylili
ucha swego: ále zatwardźili kark mnie , mówiąe :
6. Izali iáko ten garncarz, nie mo
swóy, áby mię nie słuchali, áni
gę wam uczynić, domie Izraelski,
przyimowáli ćwiczenia.
24. Y będźie: ieśli mię słuchać mówi Pan : oto iáko glina w rę
będźiećie, mówi Pan, że nie bedźie- kach gárncarzowych : takeśćie wy
ćie wnosić brzemion bramami mia w ręce moiéy domie Izraelski.
7. Nagle rzekę przeciw narodo
sta tego w dźień sobotni , á ieśli
świećić bedziećie dźień sobotni, że- wi, y przećiw królestwu, áhych
byśćie weń nie czynili zadney ro ie wykorzynił, zepsował, y zagu
bił.
boty :
8. Ieśli żałować będźie on naród
25. Wchodźić będą bramami mia
sta tego królowie y książęta siedzą zá złość swoię , którą mówił przece ná stolicy Dawidowóy, wsiada ćiwko niemu : y ia żałować będę
jące ná wozy y ná konie, sarni y złego , klórém mu inyślił uczynić.
g. Y nagle rzekę o narodzie y o
książęta ich, mężowie ludzcy y
obywatele lerozoliinscy: á będźie królestwie , żebych ie zbudował y
osadźił
mieszkáné to miásto ná wieki.
10. Ieśli uczyni złość przed oczy
26. Y będą przychodź! < z miast
ludzkich, y z okolice leruzálem, ma inómi , że nie będźie słuc hać
y z źiemie Beniamin, y z pól, y głosu mégo: będźie mi żal dobrá,
z gór, y z południa, przynosząc którém rzekł uczynić mu.
11. Przetóż teraz mów mężowi,
całopalenie , y ofiarę , y obiatę , y
kśdźidło , y wniosą ofiarę do domu y obywatelom leruzálem, rzékac:
to mówi Pan : oto ia tworzę prze
Pánskiégo.
27. A ieśli mię słuchać nie bę ćiw wam złe, y myślę prećiw wam
dźiećie , abyśćie święćili dźień so myśl : niech się nawróći każdy z
botni , á nie dźwigali brzemion , drógi swéy złośliwey, á prostuyćie
áni ich wnosili bramami Jerozo drogi wászé, y spráwy wászé.
12. Którzy rzękli : zwątpiliśmy:
limskimi w dźień sobotni : zapalę
ogień w bramach iego , y pożrże ho zamysłami nászémi pójdziemy,
domy lerozolimskié , á nie będźie á każdy nieprawość sercá swégo
złego czynić będziemy.
ugaszony.
13. Przetóż to mówi Pan : pytáyROZDZIAŁ XVIII.
ćie narodów: kto słychał tákié stra
szne rzeczy, któré czyniła ná zbyt
Pokdzuie Pan podobieúshvem , ze Pánná Izraelska. ?
wszytko mocenuczynić, przypowidda
14« Izali ustáie z skały polnéy
się tez, ze on gotów id naszemi spra śnieg Libanu ? ábo mogąli bydź
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wytracone wody wynikáiacé źimne, y sóiekáiacé? •
i5. Iż mię lud móy zapomniał,
próżno oíiáruiac, y potykáiac się
po drogách swych , po széiéžkách
wieku , áby chodzili po nich go
ścińcem nieutárlym :
16. Aby była žielniá ich spusto
szeniem , y świstaniem wiecznym:
każdy kto póydźie przez nie , zdu
mieje się , y będźie chwiał glowá
swoią.
17. Iáko wiátr palący tozmiecę
ie przed nieprzyiaćielem : tył, á nie
twarz ukáže im w dźień ich zatra
cenia.
18. Y rzékli : Pódźćie, á Wymy
ślmy na leremiaszá myśli : bo nie
zginie zakon od kapłana, áni rádá
od mądrego, áni słowo od proroka :
pódźćie , á ubiiem go ięzykiem , á
niedbaymy ná wszytkié mówy iego.
19. Pilnuy mię Pánie , á posłuchay głosu przeciwników moich.
20. Izali oddáwáia zlé zá dobré ,
že wykopali dół duszy moiéy? wspo
mni, zem stał przed oczymá twémi,
žebych mówił zá nimi dobrze, y
odwróćił od nich rozgniewanie
twoie.
21. Trzelóž poday syny ich do
glodil, á wwiedź ie w ręce mie
cza : niech będą żoity ich bez dźieći, y wdowy : á mężowie ich niech
zabici będą śmiercią : młodźieńcy
niech będą przebići mieczem W
bitwie*
22. Niech będźie słyszan wfzask
z domów ich: przywiedziesz bo
wiem ná nie zbóycę nagle : bo wy
kopali dół , áby mię ułowili, y śidła skryli ná nogi moie.
2Í. Ale ty Pánie wiesz wszelką
íáde ich przećiwko mnie ná śmierć:
nie bądź miłośćiw nieprawośći ich,
á grzech ich przed obliczem twoim
niech wymázán nie będźie: niech
będą upadający przed oczyma twy
mi , czásti gniewu twego pastw się
nád nimi.
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opisuie śćisk, Itóry cierpiał czasu
oblężenia miasta Leruzálem.

1. To mówi Pan: idź, á weźmi
flaszkę gárnczárska glinianą od
starszych ludu, y od starszych Ka
płańskich :
2. Y wynidź ná dolinę syna Ennom, która iest u wiázdu do bra
my gárnczárskiéy: á tám obwołasz
słowa, któré ia do ćiebie mówić
będę.
3. Y rzeczesz: słuchayćie słowa
Pańskiego królowie ludzcy, y oby
watele lerozolimscy: To niówi Pan
zastępów Bóg Izraelski : Oto ia
przywiodę ucisk ná to mieysce,
ták iż každému, który ji usłyszy,
zabrzmi W uszach iego.
4* Przeto iż mię opuśćili, á to
mieysce obcym uczynili , y ofiaro
wali ná nim bogom cudzym , któ
rych ilie znali sámi y oycowie ich,
y królowie ludzcy: y napełnili to
mieysce krwią niewinnych.
5. Y nábudowáli wyżyn Báálom,.
áby palili syny swé w ogniu ná
całopalenie Baalom : czegoin nie
toskazał , áni mówił, áni wstąpiło
ná serce moie.
6. Przetóż oto dni przychodzą,
mówi Pan , że nie będą więcey
zwać mieyscá tego , Topheth, y
doliną syná Ennonl : ále doliną
zábiiánia.
7. Y rozprószę radę ludzką y Ieťozolitnska ná tym mieyscu : y po
rażę ie mieczem w oczach nieprzyiaćiół ich, y ręką szukających dusze
ich: y dam trupy ich ná pokarm
ptastwu powietrznemu , y źwierzowi źiemskiómu.
8. Y położę to miasto zdumie
niem y świstaniem : każdy, który
póydźie przez nie, zdumieie się, y
świstać będźie nád wszytką plagą
iego.
9. Y nakarmię ie mięsem synów
ich, y mięsem córek ich: y każdy
będźie iadł mięso przyiaćięla swé
go, w Oblężeniu , y W ućisku , W
którym ie śćisną ich nieprzyiaćiele,
y którzy Szukáia dusze ich.
ROZDZIAŁ XIX.
10. Y stłuczesz flaszkę przed
Icremiasz, przez rozbify dzban , Oczyma tych, którzy póyda z tobą.
11. Y rzeczesz do* nich: to mówi
albo łaąwlcf , znaczy zburzenie a
zepsowdnie ludu lerozobimskićgo, y Pah zastępów: ták stłukę lud ten ,
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y to miásto, iáko sie tłucze náczynié gliniane, którego nie może więcéy nápráwió: á -w Tophećie po
grzebać ie będą, dla tego že niemász innego inieyscá ná pogrze
banie.
12. Ták uczynię mieyscu temu ,
mówi Pan , y obywatelom iego : y
połpżę to miásto iáko Topheth.
13. Y będą domy Jeruzalem, y
domy królów ludzkich, iáko mieysce Topheth, nieczyste, wszytkié
domy , ná których dáchách ofiaro
wali wszemu woysku niebieskie
mu, y náléwáli mokrych ofiar Bogóm cudzym.
14. Y przyszedł Ieremiasz z To
pheth , gdźie go był Pan posłał ná
prorokowanie , y stanął w sieni
domu Pańskiego, y rzekł do wśzego ludu :
16. To mówi Pan zastępów Bóg
Izraelski: Oto ia przywiodę ná to
miásto , y ná wszytkié miástá iego
wszytko złe, którem mówił przeciw
niemu: bo zatwardźili kark swóy,
áby nie słuchali mów moich*
ROZDZIAŁ

XX.

Zbity Ieremiasz, wsadzony od
przedniego kapłana w peta, on mu
prorokuie, ze ma bydź do Babilonu
wźiet w niewolą, a tam ma umrzeć,
załuie skażenia ludu Izraelskiego , y
przeklina dźień narodzenia swe
go1. Y usłyszał Phassur syn Emmer kapłan, który był postanowio
ny przednieyszym w domu Pań
skim, Ieremiaszá prorokującego té
mowy.
2. Y uderzył Phassur Ieremiaszá
Troroká , y wsadził go do kłody,
która bylá w wyžszéy bramie Beniaminowéy, w domu Pańskim.
3. A gdy się rozedniało názáiutrz,
/wywiódł Phassur Ieremiaszá z kło
dy: y rzekł do niego Ieremiasz: nie
riiassurem nazwał Pan tmię twoie,
ále strachem zewsząd.
4- Bo to mówi Pan: oto ia dam
ćię ná strach , ćiebie y wszytkié
przyiaćióły twoie: yupadną mieczem
nieprzyiaćioł swoich , y oczy twoie
uyźrzą: y wszytkiégo Iudę dam w
rękę króla Babilońskiego: y prze

niesie ie do Babilonu, y pozábiia ie
mieczem.
5. Dam též wszytkę majętność
miástá tego, y wszytkę pracę iego,
y wszelkie rzeczy kosztowne , y
wszytkié skarby królów ludzkich
dam w rękę nieprzyiaćiół ich: y
rozchwycą ie, y załnorą, y zawio
zą do Babilonu.
6. A ty Phassur, y wszyscy oby
watele domu tego , póydźiećie w
niewolą : y przyidźiesz do Babilo
nu, y tam umrzesz, y tára pogrzébion będźiesz ty y wszyscy przyiaćiele twoi , którymeś prorokował
kłamstwo.
7. Zwiodłeś mię Pánie, y iestem
zwiedźion: mocnieyszyś był niżli
ia, y przemógłeś : byłem naśmiewiskiem cały dźień , wszyscy się
zemnie natrzęsaią.
8. Iż dawno mówię krzyoząc
złość, á głaszam spustoszenie: y
stálá mi się mowá Pańska urąga
niem y naśmiówiskiem cały dźień.
9. Y rzekłem: Nie będę go wspo
minał , áni będę więcey mówił
imieniem iego: y była w sercu mo
im iáko ogień goráiacy, y zawarty
w kościach moich: y omdlałem nie
mogąc znosić
10. Bom słyszał potwarz mno
gich, y strach w około: Przeszładuyćie á przeszláduymy go : od
wszytkich mężów, którzy byli w
pokoiu zemną , y strzegący boku
mego: owa się iáko omyli, y prze
możemy go, ydostąpieiny pomsty
nád nim.
11. Ale Pan iest zemną , iáko
walecznik mocny: przeto, którzy
mię przeszladuią , upadną y osłabieią : zawstydzą się bárzo, že nie
zrozumieli sromoty wiecznéy, któ
ra nigdy zgładzona nie będźie.
12. A ty Pánie zastępów doznawco sprawiedliwego, który widźisz
nerki y serce: proszę niech oglą
dam pomstę twoię nád nimi: bom
tobie odkrył sprawę moię.
13. Spiéwaycie Pánu, chwalcie
Páná: bo wybawił duszę ubogiego
z ręki złośliwych.
14- Przeklęty dźień, którégom się
urodźił: dźień, którego mię porodźiła mátká moiá, niech nie będźie
błogosławiony.
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Przeklęty maž , który opo czá, y od głodu, w rękę Nábuchowiedział oycu memu rzekąc: Łto- donozorá królá Babilońskiego , y
dźił ći się syn mežczyzná , á iáko w rękę nieprzyiaćiół ich, y w rękę
szukających dusze ich: y pobiie ie
weselem uweselił go.
16. Niech on człowiek będźie iá pászczeka miecza , á nie da się
ko miástá są , któré Pan wywró ubłagać, áni zfolguie, áni się smicił, á nie žal mu było : niech sły łuie.
8. A do ludu tego rzeczesz: To
szy wołanió ráno, y wyćió czásu
południa:
mówi Pan : Oto ia daię przed was
17. Który mię nie záhil w żywo drógę żywota , y drógę śmierći.
cie, zęby mi była mátká moiá gro
g. Kto będźie mieszkał w tym
bem, á żywot iéy poczęćiem wie mieście , umrze mieczem , y gło
dem , y morem , ále kto wynidźie,
cznym.
18. Przeezem wyszedł z żywota, á ućiecze do Cháldéyczyków, któ
ábym widźiał pracę y bolóść, aże rzy was obiegli , żyw zostanie , y
by się skończyły w zawstydzeniu będźie mu duszá iego iáko korzyść.
dni moie ?
10. Bom położył oblicze moie ná
to miásto ná zlé , á nie ná dobré ,
ROZDZIAŁ XXI.
mówi Pan : w reke królá Babiloń
Będąc obielony Sedecyasz król od skiego podané będźie, y spali ie
Ndbuchodonozord w leruzdlem, po ogniém.
11. A domowi królá ludzkiego:
siał o rade, y o przyczynę do Ieremidsza, d on mu wskazał, il będźie Słuchayćie słowa Pańskiego :
12. Domie Dawidów, to mówi
poiman y z ludem, d miasto będźie
Pan : sądźcie ráno sąd , á wyrywypalone.
wayćie gwałtem ućiśnionógo z ręki
1. Słowo, któré się stało do Ie- potwarce, áby snadź nie wyszło
remiaszá od Váná , gdy posłał do iáko ogień rozgniewanie moie , á
niego król Sedecyasz Thássurá sy nie zapaliło się í á nie byłoby kto
ná Melchiaszá , y Sophoniaszá sy by ugaśił, dla złosći spraw wa
ná Máásiaszá kapłana, mówiąc :
szych.
2. Spytay o nas Páná, bo Nábu13. Oto ia dla ciebie obywatelko
chodonozor król Babiloński wal doliny twárdéy ápolnéy, mówi Pan:
czy przećiwko nam : owa snadź którzy mówićie: kto nas pobiie , á
Pan uczyni z námi według wszech kto wnidźie do domów nászych?
dziwów swoich, y odciągnie od nas.
14 Y nawiedzę was według owo
5. Y rzekł Jeremiasz do nich : ców spraw waszych , mówi Pan :
Ták powiééie Sedecyaszowi:
y zápale ogień w leśie iey, y pożrże
4. To mówi Pan Bóg Izráelów : wszytko około niéy.
Oto ia obrócę oręża woienné, któ
ré są w rękach waszych , y któréROZDZIAŁ XXII.
ini wy walczyćie przećiw królowi
Kale leremiasz, aby sąd y sprdBabilońskiemu, y Cháldeyczykóm, wiedliwość czyniono, okdzuiąc odktórzy was obiegli około murów : płdty zd pełnienie, d pogrozki zd
y zgromadzę ie w pośrzód miástá opuszczenie. lodkimowi królowi lu
tego.
dzkiemu , ze nie ma w swym grobie
5. Y zwalczę ia was ręką wy- po śmierći leżeć , opowiada.
ciagniona, y ramieniem mocnym ,
zapalczywośćią, rozgniewaniem ,y
1. To mówi Pan: zstąp do domu
gniewem wielkim.
królá ludzkiego, á będźiesz tám
6. Y pobiię obywatele miástá te mówił to słowo.
go, ludźie y bjdło morem wielkim
2. Y rzeczesz: słuchay słowa
pomrą.
Páóskiégo królu ludzki , który śie7. A potym mówi Pan: dam Se- dźisz ná stolicy Dawidowéy: ty y
decyaszá królá ludzkiego, y sługi słudzy twoi , y lud twóy , którzy
iego, y lud iego, y którzy pozostali wchodźićie bramami témi.
w tym mieście od moru, y od mie3. To mówi Pan : Czyńcie sąd y

15.
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sprawiedliwość , á wyzwał ayćie
15. Izali będźiesz królował iż się
gwałtem uciśnionego z reki po- równasz cedrowi? ociec twóy iza
twarce : á przychodnia, y sieroty, li nie iadł y pił, á czynił sądy
ywdowy nie zasmucayćie, áni ući- sprawiedliwość tedy gdy się miał
skayćie niesprawiedliwie : á krwie dobrze ?
niewinnéy nie rozlówayćie ná tym
16. Sądźił sprawy ubogiego y
mieyscu.
nędznika ná swé dobre: izali nie
4- Bo ieśli czyniąc uczynicie to przeto że mię poznał, mówi Pap?
słowo, będą wchodzić bramami
17 Ale oczy twoie y serce ná ła
domu tego królowie siedzący z rodu komstwo y ná roźlanie krwie nieDawidowego ná stolicy iego, y winnéy, y ná potwarz , y ná biega
wśiadaiący ná wozy y ná konie , nie do złych uczynków.
sami , y słudzy, y lud ich.
18. Przetóż to mówi Pan do Ioá5. Lecz ieśli tych słów nie po kimá syna loziaszá królá Ludzkie
słuchacie , przyśiągłem sam ná sie, go : nie będą go płakać, biádá brámówi Pan ; że ten dóm będźie pu ćie, y biádá śiostro : nie będą na
stynią.
rzekać nád nim : biádá pánie, biá.
6 Bo to mówi Pan ná dóm króla dá wielmożny.
ludzkiego : Gáláádzie tyś mi głową
ig. Pogrzebem osiowym pogrzeLibanu : ieśli ćię nie uczynię pu bion będźie , zgniły y wyrzucony
szczą , miásty niemieszkálnémi.
zá bramy Ieruzálem.
7. Y poświęcę ná ćię zábiiáiacé20. Wstąp ná Liban , áwoláy:
go męża y orężć iego: y wytną wy y ná Básánie day głos twóy, á woborne cedry twoię : y zrzucą ie w łay ná mimo idące , ho stárci są
ogień.
'
wszyscy miłośnicy twoi.
8. Y przeydźie wiele narodów
21. Mówiłem do ćiebie w dosta
przez to miásto, y rzecze każdy tku twoim, y rzekłaś: nie będę
bliźniemu swému : dla czego Pan słuchać: tać iest drógá twoiá z młoták uczynił miastu teipu wielkię- dośći twéy, żeś pie słuchała głosu
mu ?
mégo.
9. A odpowiedzą: dla tego że opu
22. Wszytkié pasterze twoie spa
ścili przymierze Páná Bogá swégo, sie wiátr, á miłośnicy twoi w nie
á kłaniali się cudzym bogom, y wolą póydą: á tedy się záwstysłużyli iip.
dźisz , y zásromasz się dla wszel10. Nie płaczćie umárjégo , áni kiéy złości twoiéy.
się nád nim żałobą rpzrzewniayćie:
23. Która śiedźisz ná Libanie , á
płaczćie tego , który wychodzi , bo gnieźdźisz się ná cédrach , iákoá
się iuż więcey nie wróci, áni oglą wzdychała gdy ná ćie przyszły bo
leści , iáko boleśći rodzącćy.
da źiemie narodzenia swégo.
11. Bo to mówi Pan do Sęllum
24- Żywię ia, mówi Pan: iż choć
syna loziaszá królá Iudzkiégo, któ by był Iechoniasz syn Ioákimá
ry królował miasto loziaszá oycá królá Iudzkiégo pierśćieniem ná
swégo, luóry wyszedł z tego miey- práwéy ręce moiéy, z támtad go
scá : nie wróći się tu więcey.
zerwę.
12. Ale ná mieyscu, ná którém
25. Y dam ćię w rękę szukáiago przeniósł, tám umrze, á téy cych dusze twoiéy, y w rękę , któ
źiemie więcey nie ogląda.
rych się twarzy ty lękasz , y w rę
13. Riádá, który buduie dóm kę Nábuchodonozorá królá Babi
swóy w niesprawiedliwości, á wie lońskiego, y w rękę Cháldéyczyczorniki swé pie w sądźie: bli ków.
źniego swégo uciska próżno, á za
26. Y zaślę ćię y matkę twą,
płaty iego nie płaci mu.
która ćię porodziła, do cudzéy źie
14. Który mówi : zbuduię sobie mie, gdźieśćie się nie rodźili, y tám
dóm szeroki, y wieczorniki prze- pomrzećie;
•
stroné , który sobie otwarza okna ,
27. A do źiemie , do któréy oni
á czyni stropy cedrowe , y nraluie podnoszą duszę swą, áby się tám
ie cynobrem.
wrócili , nie wrócą się.
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28 Izali naczynie gliniane á stłu
czone ten maž lechoniasz ? izáli
naczynie bez žadnéy wdźiecznośći?
czemu odrzuceni są on sam y na
sienie iego , y zagnani do źiemie ,
ktorey nie znali
29. Ziemio , ziemio , ziemio słuchay mowy Páiiskiéy.
30. To mówi Pan : nápisz męża
tego niepłodnego , męża , któremu
się nie poszczęść! zá dni iego : bo
nie będźie z nasienia iego mąz, k’óryby siedział ná stolicy Da w idów éy,
á miał więcćy władzę nád ludą*
ROZDZIAŁ XXIII.
Groźi Pan pasterzom, którzy pa
są Ind fí’>íy, obiecuiąc zesłać paste
rza , któryby ostatek zebrał, y w
szeześćiu wielkim postawił, o fdlesznych prorocecli.

1. Biádá pástérzóin , którzy gu
bią y rozszárpywáia trzodę pastwi
ska mego , mówi Pan.
2. Przeto to mówi Pan Bóg
Izráelów do pástérzów, którzy pá
są lud inóy : wyśćie rozproszyli
trzodę moie y wygnaliście ie, á nie
nawiedzaliście ich : otóż ia nawie
dzę ná was złość spraw waszych ,
mówi Pan.
5. la též zgromadzę ostatki trzo
dy moiéy ze wszech ziem , do któ
rych ie wyrzucę: y przywrócę ie
ná grunty ich; y roplodza sie, á
rozmnożą się.
4 Y postawię nád nimi pasterze,
y paść ie będą : nie będą się wię
cćy bać áni lękać: á žadnéy nie
będę szukać z liczby, mówi Pan.
5. Oto dni przychodzą , mówi
Tan , á wzbudzę Dawidowi płód
sprawiedliwy : á będźie królował
król, y mądrym będźie, y będźie
czynił sąd y sprawiedliwość ná
źiemi.
6. W one dni zbáwion będźie lu
dá , á Izrael bespiecznie mieszkać
będźie: á to iest imię , którym go
zwać będą: Pan sprawiedliwy nász.
7. Przetóż oto dni przychodzą,
mówi Pan, y nie rzeką więcćy:
żywię Pan , który wywiódł syny
lzráelowé z źiemie Aegyptskiéy.
8. Ale, żywię Pan, który wy
wiódł y przywiódł naśienie domu
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zraelowégo z ziemie pólnocnéy,
y ze wszytkich źićm , do klórychem
ie był tám wyrzucił, y będą mie
szkać w źiemi swoiéy.
9. Do proroków • skruszyło się
serce moie w pośrzód mnie, za
drżały wszytkié kośći moie : stałem
się iáko mąż piiány, y iáko czło
wiek piiány winem, od oblicza Pań
skiego , y od oblicza słów świę
tych iego.
10. Bo się cudzołożniki napełni
ła źiemia , bo dla zlorzeczeústwá
płacze źiemia , poschły pastwiska
puszczéy, stálo się bieżenie ich złe,
y moc ich nie iáko pierwéy.
11. ' Bo prorok y kapłan splugáwieni są , á w domu moim nálazłem złość ich , mówi Pan
. 12 Przeto drógá ich , będźie im
iáko ślizawica w ćiemnośći: bo się
poślizną y powalą ná niéy: bo
przywiodę ná nie złe , rok nawie
dzenia ich , mówi Pan.
13. Y w prorocéch Sámáriiéy widźiałem głupstwo: prorokowali w
Báálu, y zwodźili lud móy Izrael
ski.
14- Y w prorocéch Jeruzalem
widźiałem podobieństwo cudzoło
żących j y drógę kłamstwa: y zinacniáli ręce złośników, żeby się nie
nawracali każdy od złości swéy:
stáli mi się wszyscy iáko Sodoma,
á obywatele iego iáko Gomorrhá.
15. Przetóż to mówi Pan zastę
pów do proroków: oto ia nakarmię
ie piołunem y napoię ich żółcią :
bo od proroków Jerozolimskich wy
szło splugáwienié ná wszytkę źie
mi ę.
16. To mówi Pan zastępów: nie
słuchayćie słów proroków, którzy
wam prorokuią á zdradzaią was :
widzenié sercá swégo mówią, nie
z ust Pańskich.
17. Mówią tym, którzy nie bluŹnią: Pan mówił: Pokóy wam bę
dźie : y každému chodzącemu w
przewrotności sercá swégo, rzekli:
nie przyidźie ná was złe.
18. Bo któż był w radźie Pańskiéy, á widźiał y słyszał słowo
iego? kto obaczył słowo iego y wy
słuchał ?
19. Oto wicher Tańskiego za
gniewania wynidźie, y burza wy-
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padáiaca ná głowę niezbožników lud, ábo prorok, ábo kaplan, mó
wiąc : co iest zá brzemię Pańskie?
przy pad nie.
20. Nie wróći się zapślczywość rzeczesz do nich: Wyśćie brzemię:
Pańska , aż uczyni , y aż wykona ábowiém porzucę was , mówi
myśl sercá swégo , w ostateczne Pán.
34- A prorok, y kapłan , y lud,
dni wyrozumiecie radę iego.
21. Nie posyłałem proroków, á który mówi: Brzemię Pańskie: na
oni biegali: nie mówiłem do nich, wiedze męża onégo, y dóm iego.
35. To powiééie każdy do bliźnie
á oni prorokowali.
22 By byli stali w rádžie moiéy, go, y brátá swégo : co Tan odpoá oznayinili słowa moie ludowi wiedźiał? y co Pan mówił?
memu , wżdybych ie był odwróćił
36. A brzemię Pańskie nie bę
od drogi ich zléy, y od myśli ich dźie wiecéy wspominane: bo brze
złośćiwych.
mieniem będźie każdemu mowa
23. Mniemasz żem ia iest Bóg z iego : y wywróćiliśćie słowa Bogá
bliská, á nie Bóg z daleká ?
žywiacégo , Páná zastępów Bogá
24. Aza się skryie człowiek w naszego.
skrytośćiach á ia go nie uyźrzę,
3ę. Ták rzeczesz do proroka:
mówi Pan ? áza niebá y źiemie ia coć Pan odpowiedźiał, á co mówił
Pan?
nie napełniam, mówi Pan?
25. Słyszałem co mówili proro
38. Lecz ieśli mówić będźiećie:
cy, prorokujący fałsz imieniem mo Brzemię Páňskié: dla tego to mó
im, y mówiący: śniło mi się, śni wi 4łan: Ponieważeśćie rzekli mo
ło mi się.
wę te: Brzemię Pańskie, á posła
26. Y długóż tego będźie w sercu łem do was rzekąc ; nie mówćie:
prorokow prorokuiących kłamstwo, Brzemię Tańskie.
y prorokuiących zdrady sercá swé
5g. Przetóż oto ia porwę was
go ;
niosąc : y puszczę was , y miásto,
27. Którzy chcą uczynić, áby lud którém dał wam y oycóm waszym,
móy zapomniał imienia mégo dla od oblicza mégo.
snów ich, któré powiada każdy bli
4o. Y dam was ná urąganie
źniemu swemu : iáko zapomnieli wiekuisté, y ná sromotę wieczną,
oycowie ich imienia mego dla Báá- która nigdy nie będźie zápomniolá.
na.
28. Prorok, który ma sen, niech
powiada sen : á który ma mowę
ROZDZIAŁ XXIV.
moię, niech powiada mowę moię
O figach dwoich dobrych y złych,
prawdźiwie : co plewam do psze łitórć znaczyły div e rzeczy, litoré
nice, mówi Tan ?
Pan myślił uczynić z ludem swo
29. Izali słowa moie nie są iáko im..
ogień, mówi Pán: á iáko młot kru
szący skałę ?
1. Ukazał mi Pan: á oto dwá ko
30. Trzetóż owom ia ná proroki, sza pełne fig postáwioné przed komówi Pan , którzy kradną słowa śćiołem Pańskim, potym gdy zámoie każdy od bliźniego swégo.
prowadźił Nábuehodonozor król
31. Owom ia ná proroki, mówi Babiloński Iechoniaszá syná loáPan, którzy biorą języki swoię, y kimá królá ludzkiego , y książęta
mówią: Mówi Pan.
iego, y rzemieślniki , y oboźnó z
32. Owom ia ná proroki, którym leruzálem, .y zawiódł ie do Babi
się sni kłamstwo, mówi Pan: któ lonu.
rzy ie powiadali y zwiedli lud móy
2. Kosz ieden miał figi bárzo do
kłamstwem swym , y cudámi swé- bré, iáko bywáia figi rané , á dru
mi : gdyżem ia ich nie posyłał , gi kosz miał figi bárzo złe , któ
ánich im roskazował, którzy nic rych ieść niemożono, przeto iż by
nie pomogli ludowi temu, mówi ły złe.
Pan.
3. Y rzekł Pan do mnie: co ty
33. A ták ieśli ćię zopyta ten
widźisz leremiaszu ? y rzekłem :
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figi, figi dobré, bárzo dobré, y zlé,
bárzo zlé , których ieść niemogą ,
przeto iż sa zlé.
4. Y stálo się słowo Fański é do
mnie, mówiąc: to mówi Fan Bóg
Izraelski :
■ ó Iáko té figi dobré, ták po
znam ząprowadzenie ludzkie, któ
rem wypuścił z tego mieyscá do
źiemie Cháldeyskiéy, ná dobré.
6. Y położę oczy moie ná nie ku
zlitowaniu , y wrócę ie do téy źie
mie: y zbuduię ie, á nie skażę: y
wszczepie ie, á nie wyrwę.
7. Y dam im serce, áby mię znali,
żem.ia iest Fan: y będą mi ludem,
á ia im bede Bogiem : bo sie náwrócą do mnie całym sercem swo
im.
8. A iáko figi zlé, których ieść
nie mogą, przeto że są złe: to mó
wi Fan, ták dam bedechiaszá kró
lá Iudzkiégo, y książęta iego, y po
zostały z Ieruzálem, którzy zostali
w tym mieście, y którzy mieszkaią
w źiemi Aegyptskiéy.
9. Y dam ie ná utrapienie, y ná
udręczenie wszystkim królestwom
ziemskim , ná hańbę , y ná przy
powieść , y ná przysłowie , y ná
przeklęctwo po wszytkich mieyscach , do którychem ie wygnał.
10. Pośle też ná nie miecz , y
głód , y mór: aż będą wytraceni z
źiemie , którąm dał im, y oycóm
ich.
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syná Ammon królá Iudzkiégo aż
do dniá tego , ten iest trzeci y
dwudźiesty rok, stało się słowo
Páhskié do mnie, y mawiałem do
was ráno wstáwáiac , y mówiąc:
á nie słuchóliśćie.
4- Y posłał Pan do was wszytkié
sługi swé proroki , wstáiac ráno ,
y posyłóiąc: á nie słuchaliśćie, ąniśćie nachylali uszu waszych , abyśćie słuchali.
5. Gdy mówił: wróćcie się każ
dy od drógi swoiéy zléy, y od złośćiwych myśli waszych: á będźie
ćie mieszkać w źiemi, którą Pan
dał wam, y oycóm waszym, od
wieku aż do wieku.
6. A nie chodźćie zá bogi cudzy
mi, abyśćie im służyli y kłaniali się
im : áni mię do gniewu przywodźćie uczynkami rąk waszych : á
nie będę was trapił.
7. Lecz nie usłuchaliście mię ,
mówi Pan, abyśćie mię do gniewu
przywodzili uczynkami rąk wa
szych ná swé zlé.
8. Dla tego to mówi Pan zastę
pów : Przeto iżeśćie nie słuchali
słów moich:
9. Oto ia poślę y pobiore wszytkie narody północne, mówi Pan,
y Nábuchodonozorá królá Babiloń
skiego sługę, mego, y przywiodę ie
ná tę źiemie, y ná obywatele iéy, y
ná wszytkié národy, któré są około
niéy: y pozábiiam ie, y położę ie
zdumieniem y áwistániem, y pusty
ROZDZIAŁ XXV.
niami wiecznémi.
Ieremiasz przywodzi ludu na pa
10. Y wytracę z nich głos wese
mięć proroctwa swoię, których usłu- la, y głos radości, głos oblubieńca,
chdć niechćieli, ozndymuie im, ze bę y głos oblubienice , głos żarn , y
dą w więzieniu śiedmdźieśiąt lat, O światło kagańcowe.
kielichu , który Bóg posłał wszeni
11. Y będźie wszytka tá ziemiá
narodom, dby z niego pili, y do Pa spustoszeniem, y zdumieniem: y
sterzom słowa.
służyć będą té wszytkié narody kró
1. Słowo, które się stało do Iere- lowi Babilońskiemu śiedmdźieśiąt
miaszá o wszytkim ludu ludzkim , lat.
12. A gdy się wypełnią śiedmroku czwarlégo loákimá syna Ioziaszowégo królá Iudzkiégo, (ten dźieśiat lat, nawiedze ná królu Báiest pierwszy rok Nąbuchodonozo- bilońskim y ná narodźie onym,
mówi Fan, nieprawość ich, y ná
rá królá Babilońskiego)
2. Które mówił Ieremiasz prorok źiemi Cháldeyskiéy : y położę ná
do wszégo ludu Iudzkiégo, y do pustynie wieczne.
13. Y przywiodę ná onę ziemię,
wszech obywátelów lerozolimwszytkié słowa moie, którem mó
skich, rzękąc:
3. Od trzynastego roku loziaszá wił przećiwko niey, wszytko co
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napisano w łych księgach, cokol
wiek prorokował leremiasz przeciw
wszem narodom. \
1.4 Bo służyli im, gdy byli narodowie mnodzy y królowie wielcy:
á oddam im według uczynków ich,
y według spraw rąk ich.
15 Bo ták mówi Pan zastępów
Bóg Izráelów : weźmi kubek winá
zapalczywośći téy z ręki m^oiéy: á
poezęstuiesz nim wszytkié narody,
ao których ia ćiebie poślę.
16. Y napiią się, y ztrwożą się,
y száléc będą od oblicza miecza,
który ia puszcze między nie.
17. Y wziąłem kubek z ręki Pańskiéy, y poczęstowałem wszytkié
narody, do których mie Pan po
słał:
18. leruzálem y miástá ludá, y
króle iego , y książęta iego, abych
ie dał spustoszeniem , y zdumie
niem , y świstaniem , y przeklęctwem, iáko iest ten dźień:
ig Pháráoná królá Aegyptskiégo,
y sługi iego , y książęta iego , y
wszytek lud iego.
20. Y wszytkié wobec: wszytkié
króle źiemie Ausytskiéy, y wszy
tkié króle źiemie Philistynskiéy, y
A skáloná, y Gáže, y Akkároná, y
ostatki Azotu.
r
21. Y Idumeą, y Moábá, y syny
Ammon :
2'2. Y wszytkié króle Tyrskié, y
wszvlkié króle Sydońskić: y króle
źiemie wysep , którzy są zá mo
rzem.
23. Y Dedan, y Themę, y Buz ,
y wszytkié, którzy się golą ná dłu
gi włos:
24 Y wszytkié króle Arabskie ,
y wszytkié króle Zachodnie , któ
rzy mieszkają ná puszczy.
25. Y wszytkié króle Zámbri ,
y wszytkié króle Elám, y wszytkié
‘króle Aledów :
26. Y wszytkié króle Północne ,
zblizá y zdála każdego przećiw bra
tu iego: y wszytkié królestwa źie
mie, które są ná niéy; á król Sesách będźie pił po nich.
27. Y rzeczesz do nich: to mó
wi Pan zastępów Bóg Izráelów :
Tiyćie, á upiyćie się, y wracayćie:
á pńdayćie, y nie wstáyéie od obli--

cza miecza, który ia puszczę mię
dzy was.
28. A gdy nie będą chćieli wźiać
kubka z ręki twéy áby pili, rzéczesz do nich: to mówi Pan zastę
pów: piiąc pić będźiećie:
29. Bo oto w mieście, w którym
wzywano imienia mego, ia pocznę
trapić, á wy iáko bez winy y bez
kaźni będźiećie? nie będźiećie bez
kázni: bo ia miecz przywiodę ná
wszytkié obywatele źiemie, mówi
Pan zastępów.
30. A ty bedźiesz prorokował do
nich wszytkié té słowa, y rzeczesz
do nich: Pan z wysoka záryczy, á
z mieszkania swego świętego glos
swóy wypuśći: rycząc záryczy nád
ozdobą Swoią : pobudkę iáko tło
czących opiewać będą przećiw
wszytkim obywatelom źiemie.
31. Doszedł krzyk áž do kończyn
źiemie : bo sąd Pánu z narody, on
się sądźi ze wszem ćiałem, niezbožné podałem pod miecz, mówi
Pan.
32. To mówi Pan zastępów: oto
udręczenie wynidźie od narodu do
narodu: y wicher wielki powsta
nie od kończyn źiemie.
33. Y będą pobići Pańscy dnia
onégo od kráiu źiemie, áž do kráiu
iéy: nie będą ich płakać, áni zbiérác, áni pogrzebać : iáko gnóy po
Źiemi leżeć będą.
34- Wyyćie pasterze, y wołayćie:
á posypcie się popiołem przednieyszy między trzodą : bo się wypełni
ły dni wászé, áby was-pobito: y
rozprószenia wászé , y upadniećie
iáko naczynie drogié.
35. Y zginie uéiekánié od pásté
rzów, y zbawienie od przednieyszych z trzódy.
36. Głos wołania pástérzów, y
wycia przednieyszych miedzy trzódą : iż Tan spustoszył pastwiska
ich.
37. Y umilkły pastwiska pokoiu
od oblicza gniewu zapalczywośći
Táii skiéy.
38 Opuśćił iáko lew kuczkę
swoię , iż została źiemia ich spu
stoszona od oblicza gniewu gołę
bice , y od oblicza gniewu zapal
czywośći Pańskiey.
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kąc: sad śmierći iest mężowi temu:
Gdy Jeremiasz w kościele Hożym bo prorokował przeciw temu mia
opowiada zburzenie miasta y kośćio- stu, iakośćie słyszeli uszymá swéłó, ieśtiby lud nieodstąpił dróg swo mi.
12. Y rzekł Jeremiasz do wszech
ich , poimdli go kapłani, y prorocy,
ale przez starsze od zdbićia wyzwa kśiążąt, y do wszego ludu mówiąc:
Pán mię posłał, abym prorokował
ło n.
ná ten dóm, y ná to miasto wszy
1. Ná początku królestwa Joáki- tkió słowa, któróśćie słyszeli.
jná syná losiaszowégo królá Judz
15. Teraz tedy dobré czyńcie drógi
kiego stálo się to słowo od Páná, wászé , y sprawy wászé , á słu
mówiąc:
chayćie głosu Pána Bogá wászégo :
2. To mówi Pan: Stań w sieni y będźie žal Pánu złego, które mó
domu Pańskiego, á będźiesz mówił wił przećiwko wam.
do wszytkich miast Judzkich, z
14- A ia otom iest w ręku wa
których przychodzą kłaniać się w szych: czyńcie zemná co dobré y
domu Pańskim , wszytkió mowy, práwé iest w oczach waszych.
którem ia tobie roskazał, abyś mó
15. Wszakóż wiedzcie y poznaywił do nich: nie uymuy słowa ,
ćie , że ieśli mię zabiiećie , krew
5. Ieśli snadź usłuchała y na niewinną wydacie przeciw samym
wrócą się káždy od drogi swóy złóy: sobie, y przećiw miastu temu, y
á žal mi będźie złego, któré im my obywatelom iego* Bo prawdziwie
ślę uczynić dla złośći spraw ich.
Pán mię posłał do was, abych mó
4. V rzeczesz do nich: to mówi wił w uszy wászé té wszytkió słowa.
Pan: ieśli mię nie usłuchaćie, zę
16. Y rzekli kśiążęta y wszytek
by śćie chodzili w zakonie moim , lud do kapłanów, y do proroków :
którym wam dał,
niémász temu mężowi sądu śmier
5. Zebyśćie słuchali mów sług ći : bo imieniem Pána Bogá na
moich Proroków, którem ia po szego mówił do nas.
syłał do was w nocy wstaiąc, y
17. Wstali tedy mężowie z star
posyłaiąc, á nie słuchaliśćie:
szych źiemie, y mówili do w'szego
6. Dam ten dóm iáko Sylo, y to zgromadzenia ludźi, rzekąc:
miásto dam ná przeklęctwo wszy18. Micheasz z Morásty był pro
tkim narodom ziemskim.
rokiem zá dni Ezechiasza królá
7. Y usłyszeli kapłani, y proro ludzkiego, y mówił do wszego lu
cy, y wszytek lud Iereremiaszá mó du ludzkiego, rzekąc: to mówi Pan
wiącego tó słowa w domu Pań zastępów: Syon iako pole oran bę
skim.
dźie: á leruzálem będźie gromadą
8. A gdysdokończył Ieremiasz kámieniá : á górá domu wysoko
mówić wszytko , co mu był Pan ścią lasów.
roskazał áby mówił do wszego lu
19. Izali skazał go ná śmierć
du, poimáli go kapłani, y prorocy, Ezechiasz król ludzki, y wszytek
y wszystek lud mówiąc: śmiercią ludá ? izali się nie bali Páná, y
niech umrze.
nie błagali oblicza Páiískiégo : y
g. Czemu prorokował imieniem żal było Pánu złógo , któré był
Pańskim , mówiąc: iáko Sylo bę rzekł przećiwko im ? A ták my
dzie ten dóm: y to miásto spusto czynimy wielkie złe przećiw duszcie dla tego że nie będźie obywa szain naszym.
tela? Y zebrał się wszytek lud ná
20. Był též mąż, który proroko
leremiaszá w domu Pańskim.
wał w imię Pańskie Llriasz syn
10. Y usłyszeli kśiążętś ludzkie Semei, z Káriátbiárim: y proroko
tó słowa , y wstąpili z domu kró wał przećiw temu miastu, y prze
lewskiego do domu Pańskiego, y ćiw tóy źiemi podług wszystkich
usiedli w weszćiu nowéy bramy słów leremiaszowych.
domu Pańskiego.
21. Y usłyszał król Ioákim, V
11. Y mówili kapłani y prorocy w’szyscy jmóżni, y kśiążęta iego té
do książąt, y do wszego ludu rze- słowa : y szukał go król zabić. Y
ROZDZIAŁ

XXVI.

PROROCTWO
844
usłyszał Uriasź, y bał sie, y ućiekł,
8. A naród y królestwo, klóréby
y wszedł do Aegyptu.
nie służyło Nábuchodonozoruwi
22. Y posłał król Ioákim meze królowi Babilońskiemu , y ktobydo Aegyptu, Elnáthán syna Acho- kolwiek nie schylił szyie swéy pod
bor, y męże z nim do Aegyptu.
iárzmo królá Babilońskiego, mie
2Ś. Y wywiedli Uri a szá z Aegy- czem , y głodem , y powietrzem na
Ítq, y przywiedli go do krolá loá- wiedze naród on, mówi Pan: ii
imá, y zabił go mieczem, y wrzu- ich dokonam w ręce iego,
ćił trupa iego do grobów gminu po
g. A ták wy nie słuchayćie pro
spolitego.
roków waszych , y wieszczków, y
24- A ták ręką Achikamá, syna widosnow, y wrożkow, y czarowni
Sáphán była z leremiaszem , áby ków, którzy wam mówią: nie bę
go nie wydano, w ręce ludu , y nie dźiećie służyć królowi Babiloń
był zabit.
skiemu.
10. Bo wam prorokuią kłam
ROZDZIAŁ XXVII.
stwo , áby was oddalili od źiemie
Okowy y łańcuchy uczynił sobie wászéy, y żeby was wyrzucili , żeProrok, y posłał ie królom rozmui- byśćie zginęli.
11. Ale naród, który podda szyię
tym, opowidddiąc im, ze mieli bydź
powiązani od Nabuchodonozora , swą pód iárzmo królá Babilońskie
ieśliby mu sie nie poddali. O fdle- go , á będźie mu służył, zostawię
ji w źiemi iego , mówi Pan : y bę
śznycli tez Prorocecli mówi.
dźie ią sprawował, y będźie mie
i. Ná początku królestwa Joá- szkał w niéy
kimá syná loziaszowégo króla
12. A do Sedechiaszá królá lu
Iudzkiégo , stálo się to słowo do dzkiego , mówiłem podług tych
Ieremiaszá od Pána, mówiąc:
słów wszytki cli, rzekąc: poddayćie
2. To mówi Pan do mnie: uczyń szyie wászé pod iárzmo królá Ba
sobie okowy yłóńcuchy: á włożysz bilońskiego , á służćie mu , y lu
ie ná szyję twoię.
dowi iego , á żyć będźiećie.
3. Y pos'lęsz ie do królá Edom ,
13. Przecz umieraćie ty y lud
y do królá Aioáb , y do królá synów twóy mieczem , y głodem , y mo
Ammon , y do królá Tyru , y do rem : iáko mówił Pan do narodu ,
królá Sydonu : przez ręce posłów , który nie będźie chćiał służyć kró
którzy przyiácháli do Ieruzálem do lowi Babilońskiemu?
Sedechiaszá królá Iudzkiégo.
14. Nie słuchayćie słów proroków
4- Y przykażesz im , áby do pa mówiących wam: nie będźiećie słu
nów swych mówili : to mówi Pan żyć królowi Babilońskiemu: bo oni
zastępów Bóg Izraelski: to rzecze- wain fałsz powiedaią..
15. Bom ich nie posyłał, mówi
ćie do panów waszych :
5. lam uczynił ziemię y ludź:e, Tan : á oni prorokuią w imię moie
y zwierzęta , które są ná źiemi , fałszywie , áby was wyrzućili, żesiłą moią wielką, y ramieniem mo byśćie zginęli , ták wy, iáko y pro
im wyćiągnionym : y dałem ią te rocy, którzy wam prorokuią.
16. Do kapłanów též y do ludu
mu , który się podobał w oczach
tego mówiłem rzekąc: to mówi
moich.
6. A ták y teraz iam dał té wszy Pan: nie słuchayćie słów proroków
tkié źiemie w rękę Nabuchodono waszych, którzy wam prorokuią,
zora królá Babilońskiego sługi me mówiąc : oto naczynia Pańskie
go : nád to y žwiérzetá polné dałem przywrócone będą z Babilonu teraz
prędko : Ho wam fałsz prorokuią.
mu , áby mu służyły.
7. Y będą mu służyć wszyscy na17 Przetóż nie słuchayćie ich,
rodowie , y synowi iego, y synowi ále służćie królowi Bábiloiískiému,
syná iego, áž przyidźie czas źiemie abyśćie żyli. Czemu daiećie to mia
iego , y iego sámégo : y będą mu sto ná spustoszenie?
18. A ieśh sa prorokami, á iest
służyć mnodzy narodowie , y wiel
cy królowie.
u nich słowo Pańskie, niech żabie-
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żą Pánu ząstępów, áby naczynia,
któré pozostały w domu Fańskim ,
y w domu królá ludzkiego, y w le
ruzálem , nie przyszły do Babilonu.
ig. Bo to mówi Pan zastępów
do słupów, y do morza , y do pod
stawków, y do ostátká naczynia,
któró pozostało w tym mieście:
20. Których nie pobrał Nábuchodonozor król Babiloński , gdy prze
niósł lechoniaszá królá syná loákimá królá ludzkiego z leruzálem
do Babilonu, y wszytkié przednieyszé ludzie ludá y leruzálem.
21. Bo to mówi Pan zastępów
Bóg Izráelów do naczynia , któró
pozostały w domu Pańskim , y w
domu królá ludzkiego y w leruzálem :
22. Do Babilonu zawieźionó bę* dą, y będą táni áž do dnia nawie
dzenia swego , mówi Pan : y każę
ie odnieść y przywrócić ná to miey
sce.

ROZDZIAŁ XXVIII.
Hdndniasz fdteszny prorok, prorokuie, ze miał Pan przywrócić z
niewoléy Bdbilońskićy lud, y icszystek sprzęt kośćielny we dwu lat,
ale leremiasz przeko prorokował, y
opowiedział śmierć Hdndniaszowi, y
umarł tegoż roku.
1. Y stało się roku onégo ná po
czątku królestwa Sedechiaszá królá
ludzkiego, roku czwartógo miesiąca
piątego , rzókł do mnie Hánániasz
syn Asur prorok z Gábáon , w do
mu Pańskim przed kapłany y prze
de wszytkim ludem, mówiąc:
2. ^To mówi Pan zastępów Bóg
Izráelów : skruszyłem iárzmo kró
lá Bábiloňskiégo.
3. leszcze dwie lećiedni, á ia
każę odnieść ná to mieysce wszy
tkié naczynia domu Pańskiego ,
które pobrał Nábuchodonozor król
Babiloński z mieyscá tego , y prze
niósł ie do Babilonu.
4. Y lechoniasza syná loákim ,
królá ludá , y wszystko zaprowa
dzenie ludá , którzy weszli do Ba
bilonu, ia przywrócę ná to mieysce
mówi Pan: bo skruszę iárzmo kró
lá Babilońskiego.
5. Y rzókł leremiasz prorok do

845

llánániaszá proroka przód oczymá
kapłanów, y przed oczyma wszógo
ludu , który stal w domu Pańskim.
6. Y rzókł leremiasz prorok :
Amen, niech lák uczyni Pan. Niech
wzbudźi Tan słowa twoie, któreś
prorokował : áby przywrócono na
czynia do domu Pańskiego, y wszy
stko zaprowadzenie z Babilonu ná
to mieysce.
7. Wszakóż posłuchay tego słow’á , któró ia mówię do uszu two
ich , y do uszu wszógo ludu :
8. Prorocy, którzy byli przedemną
y przed tobą od początku, á proro
kowali ná źiemie mnogie, y ná kró
lestwa wielkie, o walce y o znędzeniu , y o głodzie.
9. Prorok , który prorokował po
kóy : gdy się źiśći słowo iego , po
znán bedźie zá proroka , którego
posłał Pan w prawdzie.
10. Y wziął Hánániasz prorok
łańcuch z szyie lermiaszá proroka,
y złamał ji.
11. Y rzókł Hánániasz przed
oczymá wszytkiógo ludu, mówiąc:
to mówi Pan : ták złamię iárzmo
Nábuchodonozora królá Babiloń
skiego po dwu lat z szyie wszech
narodow. Y poszedł leremiasz pro
rok w drógę swą.
12 Y stało się słowo Pańskie do
leremiaszá , potym gdy złamał Há
nániasz prorok łańcuch z szyie leremiaszá proroka , mówiąc :
13. Idź , á powiedz llánániaszowi : to mówi Pan : złamałeś łańcuchy drzewiáné, y miasto nich
uczynisz łańcuchy żelazne.
14. Bo to mówi Pan zastępów ,
Bóg Izráelów: iárzmo żelazne wło
żyłem ná szyie tych wszech naro
dów, áby służyli Nábuchodonozorowi królowi Babilońskiemu , y będą
mu służyć , nád to y zwiórz ziem
ski dałem mu.
15. Y rzókł leremiasz prorok do
llánániaszá proroka : słuchay Hánániaszu : nie posłał ćię Pán , á tyś
kazał ufać ludowi temu w kłam
stwie.
16. Przetóż to mówi Pan : oto ia
wyślę ćię z źiemie: tego roku um
rzesz : boś mówił przećiw Pánu.
17. Y umarł Hánániasz prorok
onegóż roku, miesiąca siódmego.
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Ieremiasz pisał list do więźniów
W Babiloniey, który posiał przez
posty królewskie, piszqc, ze tam mie
li bydź przez śiedmdźieśiąt lat, a
owi co w Jeruzalem zostali, ze mie
li bydź wytraceni, mieczem, słodem,
morem, a zakazuie słuchać fdłesznych proroków.
1. Y te są słowa listu , który po
słał Ieremiasz prorok z leruzálem ,
do ostatku startych zaprowadzenia,
y do káplai^w, y do proroków, y
do wszego ludu, który był prze
niósł Nábuchodonozor z leruzálem
do Babilonu :
2. Potym iáko wyszedł lechoniasz
król , y páni , y rzezańcy, y ksią
żęta ludzkie , y lerozolimskić , y
rzemieślnik y oboźny z leruzálem:
3. W ręce Elásá syná Sáphan , y
Gámáryaszá syná Helciaszá , któré
posłał Šedecyasz król ludzki do Nábuchodonozorá królá Babilońskie
go do Babilonu , mówiąc :
4- To mówi Pan zastępów Bóg
Izráelów do wszégo zaprowadzenia,
którém przeniósł z leruzálem do
Babilonu :
5. Buduyćie dómy, á mieszkayćie,
y sadzćie sády, á iedzćie ówocé ich.
6. Póymuyćie żony, á płódźćie sy
ny y córki: y dawáycie synóm wa
szym żony, á córki wászé wydawayćie zá meze, y niech rodzą
syny y córki: y mnóżcie się tám ,
á nie bądźćie w inátéy liczbie.
7. Y szukayćie pokoiu miástá, do
którégom was przeprowadził, á
inodlćie się zá nie do Páná: bo w
iego pokoiu będzie wam pokóy.
f
8. Abowiém to mówi Pan zastę
pów Bóg Izráelów. Niech was nie
zwodzą prorocy wászy, którzy są
miedzy wámi, y wieszczkowie wá
szy : áni pilnuyćie snów waszych,
któré się wam śnią :
g. Bo oni fałszywie wam prororokuią imieniem moim , á nie po
słałem ich, mówi Pan.
10. Bo to jnówi Pan: gdy się poezną wypełniać w Babilonie śiedmdźieśiąt lat, nawiedzę was, y wzbu
dzę nád wámi słowo moie dobré ,
że was przywrócę ná to mieysce.

11. Bo ia wiém myśli, któré iá
myślę o was , mówi Pan , myśli
pokoiu á nie udręczenia, áhych.
wam dał koniec y cierpliwość.
12. Y będźiećie mię wzywać, y
póydźiećie , y będźiećie się modlić
do mnie, á ia was wysłucham.
15. Będziecie mię szukać, y naydźiećie, gdy mię szukać będźiećie
wszytkim sercem waszym.
14- V będę naleźion od was, mó
wi *Pan , y wrócę niewolą wasze ,
y zbiórę was ze wszech narodów,
y ze wszytkich mieysc, do klórychem was wygnał, mówi Pan: y
przywrócę was z mieyscá, do któ
régom was dał zaprowadzić.
i5 Bośćie mówili: wzbudził
nam Pan profoki w Babilonie. '
16. Bo to mówi Pan do królá,
który śiedźi ná stolicy Dáwidowéy,
y do wszégo ludu , który mieszka
w tym inieśćie, do bráciéy wászéy,'
którzy nie wyszli z wámi w za
prowadzenie.
17. To mówi Pan zastępów:
oto puszczę ná nie miecz, y głód,
y mór, y uczynię ie iáko złe figi ,
których ieśd nikt nie może, przeto
że są bárzo zlé.
■
18. Y będę ie prżeszladował mie
czem y głodem, y morem: y dam
ie ná utrapienie wszytkim królestwóm źiemie: ná przeklęctwo, y
ná zdumienie , y ná świstanie, y
ná uragánié wszem národóm , do
którychem ie wyrzucił,
19. Przeto iż nie słuchali słów
moich, mówi Pán: którém posyłał
do nich przez sługi moie proroki
w nocy wstáiac y posyłaiąc: á nie
słuchaliście, mówi Pan.
20. Wy tedy słuchayćie słowa
Pańskiego wszytko zaprowadzenie,
którem wysłał z leruzálem do Ba
bilonu.
21. To mówi Pan zestępów Bóg
Izraelski do Achábá syná Koliaszá, y do Sedeciaszá syná MáásiáSzá, którzy wam prorokuią imie
niem moim flaszy wie: oto ia po
dam ie w ręce Nabuchodonozorá
królá, y pobiie ie przed oczyma
wászémi.
22. Y wźietó bedźie z nich przekl inánié wszvtkiernu zaprowadze
niu ludá, któré iest w Babilonie,
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mówiąc: niech ćię uczyni Pan iá
ko Sedeciaszá, y iáko Achábá, któ
re smażył król Babiloński w og
niu :
2.5. Przeto że czynili głupstwo w
Izraelu , y cudzołożyli z żonami
przyiaćiół swoich, y mówili słowo
imieniem moim fałszywie, którég 'jn im nie roskazał: iam iest sę
dzią y świadkiem, mówi Pan.
24. A do Semeiaszá Nehelámit-.
czyká rzeczesz:
25. To mówi Pán zastępów Bóg
Izráelów: zá to iżeś posłał imie
niem swoim listy do wszégo ludu,
który iest w Ieruzálem , y do Sophoniaszá, syná Jláasiaszá kapła
na, y do wszech kapłanów, mó
wiąc:
26. Pan ćię dał kapłanem miásto
Ioiády kapłana, abyś był wodzem
w domu Pańskim nád każdym mę
żem opętanym y prorokującym ,
abyś go wsadził do kłody, y do ćiemnice.
27 A teraz czemuś nie szukał
Ieremiaszá Anáthothczyká , który
wain prorokuie ?
28. Bo dla tego posłał do nas do
Bá^jlonu mówiąc: Długa to: bu
duj ćie domy, á mieszkáycie, y sa
dźcie sady, á iedzćie owoce ich.
29. Czytał tedy Sophoniasz ka
płan ten list w uszy Ieremiaszá
proroka.
5o. Y stało się słowo Pańskie do
Ieremiaszá mówiąc :
31. Pośli do wszégo zaprowadze
nia, rzekąc: to mówi Tan do Semeiaszá ÍXehelámitczyká: dla tego
że wam prorokował Semeiasz á
iam go nie posłał : y kazał wam
ufać w kłamstwie :
32. Przeto to mówi Pan: oto ia
nawiedzę Semeiaszá Nehelámitczyká y naśienie iego: nie będźie miał
męża śiedzącego w posrzodku ludu
tego : y nie uyźrzy dobrá , któré ia
uczynię ludowi»memu, mówi Pan:
bo przez lenistwo mówił przećiw
Pánu.

ROZDZIAŁ XXX.
Prorokuie Ieremiasz, ze Pan zclś
mlat lud swoy z niewoley wywieść,
« przywieść go zaś do źiemie iego,
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a ze zaś bedźie zbudowdny Kosi ioł
Puński, y królestwo Dawidowe zno
wu wzbudzone.

1. To słowo, któró się stało do
Ieremiaszá od Páná, rzekąc:
2. To mówi Pan Bóg Izráelów
rzekąc: nápisz sobie wszytkié sło
wa, którem mówił do ćiebie, ná
księgach.
3. Bo oto dni przychodzą, mówi
Pan: że przywrócę zaprowadzenie
ludu mego Izraelskiego y ludzkie
go, mówi Pan : á przywrócę ie do
źiemie, którąm dał oycóm ich; y pośiedac ia.c
4- A té słowa, które mówił Pan
do Izraela, y do ludy :
5. Bo to mówi Pan: słyszeliśmy
głos strachu : boiaźń , á niémász
pokoiu.
6. Pytayćie się, á obaczćie ieśli
rodźi mężczyzna : przeczżeni tedy
widział każdego męża rękę ná bio
drach iego iáko rodzacéy, y odmie
niły się wszytkié twarzy w żółtą
niemoc ?
7. Biádá, bo wielki dźień on , á
niémász mu podobnego : y czás
iest ućiśnienia lákob , y z niego
wyzwolon będzie.
8. Y bedźie w on dźień, mówi
Pan zastępów, skruszę iárzmo z
szyie twoiéy, y związki iego potar
gam, á nie będą więcey nád nim
obcy panować:
g. Ale będą służyć Pánu Bogu
swemu, y Dawidowi królowi swe
mu, którégo im wzbudzę.
10. A ták nie bóy się ty sługo
móy lákobie, mówi Pan, áni się
lękay Izraelu : bo oto ia wybawię
ćię z źiemie dálekiéy , y naśienie
twoie z źiemie więźienia ich: y
wróći sie lákob , y odpocznie , y
będźie miał dostatek wszégo dobrá,
á nie będźie , kogoby się bał:
11. Bom ia z tobą iest, mówi
Pan, abych ćię zbawił: bo uczynię
skończenie we wszech narodźiech,
między którem ćię rozprószył:lecz
z tobą nie uczynię skończenia: ále
ćię skarżę w sądźie, abyś się sobie
nie zdał niewinnym.
c

12. Bo to mówi Pan: nieulecz#'-*
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né złamanie twoie, zła barzo rana
twoiá.
i3. Niémász, ktoby sądził sąd
twóy ná zawiązanie : pożytku le
czenia niémász.
14- Wszyscy, którzy ćię miło
wali, zápomnieli ćię, y nie będą ćię
szukać : bo raną nieprzyjacielską
ubiłem ćię , karániém okrutnym :
dla mnóstwa nieprawośći twéy, zátwárdziály się grzechy twoie.
15. Cóż wołasz nád skruszeniem
twoim ? nieuléczona iest boleść
twoiá : dla mnóstwa nieprawośći
twoiéy, y dla twardych grzechów
twoich uczyniłemći to.
16. Przeto wszyscy, którzy ćię
požéráia, pożarći będą: y wszyscy
nieprzyiaćiele twoi w niewolą po
bráni będą: á którzy ćię pustoszą,
będą spustoszeni: y wszytkié łupiežcé twoie dam ná zlupiénié.
17. Bo zagoię bliznę twoie, á z
ran twoich wyleczę ćię , mówi
Pan. Bo wygnaną názwáli ćię Syonie: tać iest, która nie miała pytáiacégo.
18. To mówi Pan: oto ia przy
wrócę zaprowadzenie namiotów
lákobowych , y smiłuię się nád
dáchy iego: y zbuduie sie miasto
ná wysokości swoiéy, y kościół
według porządku swégo założon
będźie.
19. Y wynidźie z nich chwała y
. głos igraiących, y rozmnożę ie, y
nie ubędzie ich , y uwielbię ie, y
nie zdrobnieią.
20. Y będą synowie iego iáko z
piérwu, á zgromadzenie iego przedemną trwać będźie : y nawiedzę
przećiw wszytkim, którzy go tra
pią.
21. Y będźie wódz iego z niego :
á kśiążę z pośrzodkn iago wywiedźion będźie, y przytulę go, y przy
stąpi do mnie. Bo któż to ie6t ,
któryby przytulił serce swé, áby się
przybliżył ku mnie, mówi Tan ?
22. Y bedźiećie mi ludem, á ia
wam będę Bogiem.
23. Oto wicher Pański , zapálczywość wychodząca , burza spa
dająca, ná głowie niezbożnych odpocznie.
24 Nie odwróci Tan gniewu za
palczywośći, aż uczyni, y nie wy

pełni myśl sercá swego: ná ostatku
dni wyrozumiećie to.
ROZDZIAŁ XXXI.
Obiecuie Pan, ze miał zds przy
wieść lud Izraelski z niewoley, d ták
iuz nie kaze Piacheli płakać synów
swoich, idko niewidstd ma ogarnąć
mezd, proroctwo o świątośći ciała y
krwie Pańskiey, y o narodzeniu Pa
nd Christusowym.
1. Czasu onégo, mówi Pan: bę
dę Bogiem wszytkim rodzáióm
Izráelowym, á oni będą mi ludem.
2. To mówi Pan: nalazł łaskę
ná puszczy lud , który został po
mieczu : póydźie ná swóy pokóy
Izrael.
5. Zdáleká Pan mi się okazał. A
miłośćią wieczną umiłowałem ćię,
dla tego przyćiągnąłem lituiąc się.
4. Y zaśię zbuduię ćie, y pobuduiesz się panno Izraelska, ieszcze
bedźiesz przybrana bębnami twćmi, y wychodźić będźiesz w. tańcu
grających.
5. leszcze sadźić będźiesz win
nice ná górách Sámáriyskich: sa
dźić będą sadzący, á póki czas nie
przyidźie, nie będą winá zbierać:
6. Bo będźie dźień, którego wo
łać będą stróżowie ná górze Ephráiin: Wstańcie, á wstąpmy ná Syon
do Pána Bogá naszego.
7. Bo to mówi Pan: raduyćie się
z weselem lákobowi , á wykrzykayćie przećiw głowie narodów:
brzmićie, á śpiówayćie, y mówćie:
zbáw Pan lud twóy, ostatki Izraelowé.
8. Oto ia przywiodę ie z źiemie
Pólnocnéy, á zbiórę ie od kráiów
źiemie: między którémi będą śle
py y chromy, brzemienna y rodzą
ca spółem, gromádá wielka wra
cających się tu.
9. Z płaczem przyidą, á w miłośierdźiu przyprowadzę ie: y przy
wiodę ie przez potoki wodne drógą
prostą, y nie potkną się ná nňéy:
bom się stał Izraelowi oycem , á
Ephráim iest pierworodnym moim.
10. Słuchayćie słowa Pańskiego
na rodowi e, á opowiadayćie ná wy
spach, które są daleko, y mówćie:
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który rosprószył Izraela, zgroma
dzi go : y będźie go strzegł iáko
pasterz trzody swóy.
11. Bo Pan odkupił Iakobá, y
wybawił go z ręki inocnieyszégo.
12. Y przyidą, y chwalić będą ná
górze Syon: y zbiorą się do dóbr
Pańskich, ná zbože, y ná wino,
y ná oliwę, y ná płód bydła y stá
da: á hedźie duszá ich iáko ogród
wilgotny, y nie będą iuż więcóy
łaknąc.
13. Tedy się będźie weseliła pan
na w tańcu, młodzieńcy y starcy
spółem: y obrócę płacz ich w we
sele, y pocieszę ie, y rozweselę od
smutku ich.
14- Y opoię duszę kapłanów tłustośćią , á lud móy będźie násycon dobrami inemi , mówi Tan.
15. To mówi Pan: głos ná wyso
kości słyszan iest narzekania , pła
czu , y żałośći , Rachel płaczącóy
synów swoich , á niechcącóy przyiąć pocieszenia nád nimi , że ich
niémász.
16. To mówi Tan: niech prze
stanie głos twóy od płaczu, y oczy
twoie od łez : bo ma zapłatę robota
twoiá , mówi Tan : y wrócą się z
źiemie nieprzyiaćielskióy.
17. Y iest nadźieia o ostatku twym,
mówi Pan : y wrócą się synowie
do granic swoich.
18. Słysząc słyszałem Ephráimá
przenoszącego sie : karałeś mię , y
wyćwiczyłem się , iáko cielec nie
ukrócony : nawróć mię , á nawró
cę się : boś ty Pan Bóg móy.
19. Bo skoroś mię nawróćił, czy
niłem pokutę: á skoroś mi pokazał,
uderzyłem się w biodrę moię. Záwstydźiłem się y zasroinałem się ,
żem odniosł hańbę młodośći moiéy.
20. Ieśli syn poczćiwy mnie
Ephráim, ieśli dźiećię roskoszné?
bo od onąd iákom mówił o nim ,
ieszcze nań będę pamiętał. Przetóż
się poruszyły wnętrznośći moie nád
nim: lituiąc zlituię się nád nim,
mówi Pan.
21. Postaw sobie strażnicę , na
kładź sobie gorzkośći: obróć serce
swé ku drodze prosIéy, którąś chodźiła : wróć się panno Izraelska,
wróć się do tych miast twoich.
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22. Dokądze od roskoszy rospuśćisz się córko błędna? bo Pan
stworzył nowinę ná źiemi: Białagłowa ogarnie męża.
23. To mówi Pan zastępów Bóg
Izráelów : ieszcze będą mówić to
słowo w źiemi ludzki éy, y w mieáciéchiéy, gdy nawrócę poi má ni ó
ich: Niechayći błogosławi Pan, pię
kność sprawiedliwośći, góra święta:
24. ¥ będą ná niéy mieszkać ludás , y wszytkié miástá iego spó
łem : oracze y żonący trzódy.
25. Bom upoił duszę spracowa
ną , y każdą duszę łaknącą nakar
miłem.
26. Dla tego iáko ze snu ockną
łem się , y uyźrzałem, á sen móy
mi słodki.
27. Oto dni przychodzą, mówi
Pan : y zaśieię dóm Izraelski , y
dóm ludzki naśieniem człowie
czym , y naśieniem bydła.
28. A iákom czuł nád nimi ,
abych wyrywał y kaził, y rozwa
lał , y traćił, y trapił : ták będę
czuł nád nimi, abych budował, y
sadził, mówi Pan.
29. W oné dni nie będą więcóy
mówić : oycowie iedli iagodę kwa
śną , á zęby synów zćiórpnęły.
5o. Ale każdy umrze w swóy
nieprawośći: każdy człowiek, któ
ry ie kwaśną iagodę, zćiórpną zęby
iego.
31. Oto dni przychodzą, mówi
Tan : y postanowię z domem Izra
elskim y z domem ludzkim przy
mierze nowe :
32. Nie według przymierza, któróm z oycy ich postanowił w dźień,
którógom uiął rękę ich , abych ie
wywiódł z źiemie Aegyptskiéy :
przymierze, któré zgwałcili , á iam
panował nád nimi , mówi Pan.
35. Ale to będźie przymierze ,
któré postanowię z domem Izráelowym , po onych dniach , mówi
Tan: Dam zakon móy do wnętrzno
śći ich , á ná sercu ich napisze ji i
y będę im Bogiem , á oni będą mi
ludem.
34. Y nie będźie więcóy uczył
mąż bliźniego swego , y mąż brátá
swego, mówiąc : poznay Páná: bo
wszyscy poznaią mię od namnieyszógo ich, aż do nawiekszógo, mó54*
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wi Pan: bo sie zlituię nád ich me- ia dam to miasto w ręce królá Ba
prśwośćią , á grzechów ich więcey bilońskiego, y weźmie ie?
nie wspomiooę
4 Y Sedeciasz król ludzki nie
55. To mówi Tan , który dáie u-ydźie ręki Chaldejczyków : álé
słońce ná śwatłość dniá , porządek będzie dan w rękę króla Babiloń
kś ężyca y gwiazd ná światłość no skiego . y będą mówić usta iego z
cy , który wzrusza morze, y szu usty iego , oczy też iego uyźrzą
,
mią wały iego, Pan zastępów imię oczy iego.
5. Y do Babilonu zaprowadzi Seieniu.
56. leśli ustána té ustawy prze- deeiaszá,, y będźie tam aż go na
deinna , mówi Pan, tedy y naśienie wiedze , mówi L’an. A ieśli hędźieIzraelowé uřtánie : żeby nie był na ćie walczyć przećiw Chaldejczy
kom , nic szczęśliwego mieć nie
ród przedemną po wszytkié dni.
37. To mówi Pan : ieśli mogą będźiećie.
6. Y rzekł lerumiász : stało się
bydź ‘rozmierzoné niebiosa zwiérzchu , y wyrozumiaué grunty źie słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
7. Oto Hanámeel syn Sellum,
mie na dole: v ia odrzucę wszytko
nasienie Izráelowé. dla wszego co stryjeczny brát twóy przyidźie doćie
bie,‘mówiąc: kup sobie rolą moie,
czynili, mówi Pan.
38. Oto dni przychodzą , mówi która ie^t w Anáthoth : bo na ćię
należy bliskością, abyś kupił. | ,
Pan , y zbudowano będźie miásto
8. Y przyszedł do mnie liananiePánu od wieże Ilánáneel, aż do bra
el syn stryja mego, według słowa
my narożney.
Pańskiego, do śieni ćiemnice, y
3y. Y wynidźie dáléy sznur po rzekł do mnie: kup rolą moię, któ
miaru przed pagórek Gáreb, y obéy- ra iest w Anáthoth w źiemi Benia
dźie Goálhe.
min : bo ná ćię przychodzi dzie
4o. Y wszytkę dolinę trupów y dzictwo , y tyś iest bliski, abyś opopiołu , y wszytkę kráine śmierci, dźierzał. Y poznałem, że słowo było
dż do potoku Cédron , y aż do wę- Pańskie.
glá bramy końskiey ná wschód.
9. Y kupiłem rolą u Hánámeelá
Święta rzecz Pánu, nie będźie wy syná stryiá mégo, który iest w Aná
rwana áni zepsowána więcey ná thoth : y odważyłem mu srebra
wieki.
śiedm syklów y dźieśięć srebrnych.
10 Y zapisałem w księgach,) za
ROZDZIAŁ XXXII.
pieczętowałem, y przydałem świadIeremiasz królowi prorokował, ze ki , y odważyłem srebro na sza
miał bydź wźiet w niewolą wsa- lach.
11. Y wziąłem zapis possessyiéy
dzon do ćiemnice, tam będąc kupił
rolą w .Andthoth. , modli sie zd lud, zapieczętowany, y kotrakty, y ze
prorokuie o zburzeniu miasta Ieru- znania , y pieczęći zwiérzchu
12. Y dałem zapis maiętnośći Báztllem , y o wyswobodzeniu z niewo
ruchowi
synowi Nery , syná IVlááley Babilońskiey.
siaszá, przed oczyma Ilanámeel
1. Słowo , które się stało do Ie- brátá mego stryjecznego , przed
remiaszá od Páná, roku dziesiątego oczyma świadków , którzy byli na
Sedeciaszá królá ludzkiego : ten pisani w liście kupnym , y przed
iest rok ośmnasly Nábuchodono- oczyma wszech Żydów, którzy śiedźieli w śieni ciemnice.
zorá.
2. Tedy woysko królá Babiloń
15 Y przykazałem Báruchowi
skiego obiegło było Ieruzálem : á przed nimi, rzekąc :
Ieremiasz prorok był zámknion w
14- To mówi Pan zastępów. Bóg
śieni ćiemnice , która była w domu Izráelów : weźmi té listy, ten list
królá ludzkiego.
kupná zapieczętowany, y ten list,
3. Bo go był zamknął Sedeciasz który iest otworzony : á włóż ie w
król Ludzki , mówiąc : czemu pro
naczynie gliniane, áby mogły trwać
rokuiesz rzekąc: to mówi Pan: oto ná wiele dni.
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éiálá, ázá mnie wszelkie słowo
trudné będźie?
28. Przetóż to mówi Fan : oto ia
dam to miásto w ręce Chaldejczy
ków, y w ręce królá Babilońskie
go , y wezmą ie.
2y. Y przyidą Cháldeyczycy, wal
czący ná to miásto , y zapalą ie ogniem: y spalą ie , y domy, ná któ
rych dáchách ofiarowali Baalowi,
y czynili mokré ofiary cudzym bo
gom , áby mię drażnili.
30. Bo byli synowie Izraelscy y
synowie ludzcy ustawicznie czy
niący złość przed oczymá mémi od
młodości swéy : synowie Izraelscy,
którzy aż do tego czasu drażnią mię
uczynkiem rąk swoich , mówi Pan.
31. Bo w zapalczywośći y roz
gniewaniu moim było mi to miá
sto , ode dniá , którégo ie zbudowa
li , áž do dniá tego, którego będźie
zięte od oblicza mego.
02. Dla złośći synów Izraelskich,
y synów ludzkich, którą czynili
do gniewu mię przywodząc sami y
królowie ich, kśiążęta ich , y ka
płani ich , y prorocy ich , mężowie
ludzcy, y obywatele lerozolimscy.
33. Y obrócili do mnie tyły, á nie
oblicza : gdym ie uczył ráno y ćwi
czył, á niechćieli sluchác, áby
przyjmowali ćwiczenie.
3ą. Y postawili bałwany swé w
domu, w którym wzywano imie
nia mego, ábý ji s plugawili.
35. Y zbudowali wyżyny Báál,
któré są w dolinie syná Ennoin ,
áby poświęcali syny swé y córki swé
Molochowi : czegom im nie roska
zał, áni mi przyszło ná serce, áby
tę obrzydłość czynić mieli, á Jude
ku grzechowi przywodzili.
36. A teraz dla tego to mówi Pan
Bóg Izráelów do tego miasta, o
którym wy mówićie, że będźie po
dané w ręce królá Babilońskiego
mieczem , y głodem, y morem
37. Otoia zgromadzę ie Ze wszy
tki ch źiem , do którychem ie wy
gnał w zapalczywośći moiéy, y w
gniewie moim, y w zagniewaniu
wielkim: y przywrócę ie ná to
mieysce, á uczynię, że będą mie
szkać bespiecznie.
38 Y będą mi ludem , á ia im
będę Bogiem.

IEPlEMIASZO WE.

15. Bo to mówi Tan zastępów
Bóg Izráelów: ieszcze ośięgać będą
domy, y role , y winnice w téy zie
mi.
16. Y modliłem się do Pána, od
dawszy list possessyiéy Báruchowi
synowi Wery, mówiąc:
17. Ach, ách, ách, Pánie Bože :
otoś ty uczynił niebo y ziemię siłą
twoią wielką, y ramieniem twym
wyćiągnionym : žádné słowo nie
będźie tobie trudné.
18. Który czynisz miłośierdźió nad
tysiącmi, y oddawasz nieprawość
oyców ná łono synów ich po nich :
námocnieyszy , wielki, y możny ,
Pan zastępów imię tobie.
ig. Wielki ráda , á nieogarniony
myślą , którégo oczy są otworzone
ná wszytkié drógi synów Adamo
wych , abyś oddał každému według
dróg iego , y według owocu wyna
lazków iego.
-20. Któryś położył znáki y cudá
w źiemi Aegyptskiéy aż do dnia te
go, y w Izraelu , y między ludźmi ,
y uczyniłeś sobie imię iáko iest len
dźićń.
21. Y wywiodłeś twóy lud Izra
elski z źiemie Aegyptskiéy w zna
kach, y w cudach, y ręką mocną’,
y ramieniem wyćiągnionym , y w
strachu wielkim.
22. Y dałeś im tę źiemie, którąś
przyśiągł oycom ich , żeś im miał
diić źiemie opływaiącą mlekiem y
miodem.
23. Y weszli, y posiedli ią : á nie
byli posłuszni głosu twego , y niechodźili w zakonie twoim? wszy
tko coś im roskazał czynić, nie
czynili: y przyszło ná nie to wszy
tko zlé.
24. Oto baszty pobudowano prze
ćiw miástu, áby ie wźięto: y po
dané iest miasto w ręce Cháldeyczyków, którzy wálcza ná nie, dla
miecza , y głodu , y moru : á cóżkolwiekeś rzekł, stało się, iáko ty
sam widzisz.
25. A ty mi mówisz Pánie Boże:
kup rolą zá srebro , á przywiedź
świadki : áno miásto podané iest
w ręce Cháldeyczyków?
26. Y stało się słowo Pańskie do
Ieremiaszń , mówiąc :
27. Otom ia Pan Bóg wszelkiego
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3g. Y dam im serce iedno, y dró
gę iednę, áby się mnie bali po wszytkie dni: y dobrze im było, y synom
ich po nich.
40. Postónowię též z nimi przy
mierze wieczne, y nie przestanę
im dobrze czynić: y boiaźń moię
dam do sercá ich, áby nie odstę
powali odemnie.
41. Y będę się weselił nád nimi,
gdy iin dobrze uczynię , á wsadzę
ie ná téy źiemi w prawdzie wszy
tki m sercem moim , y wszytką du
szą moią.
42. Bo to mówi Pan: iákom przy
wiódł ná ten lud to wszytko złe
wielkie: ták przywiodę ná nie wszy
tko dobré, które ia mówię do nich.
43. Y będą dźierżane role w téy
źiemi, o któréy wy inówićie, že iest
spustoszona dla tego , iż nie został
człowiek y bydle , y dána iest w
ręce Cháldeyczyków.
44- Role zá pieniądze kupować
będą , y zápisowác do ksiąg , y pie
częć przykładać będą, y świadka
przywiodą w źiemi Beniamin , y
około leruzálem , po mieśćiech lu
dzkich , y po mieśćiech górnych , y
po mieśćiech polnych , y po inieśćiech , któré są ná południe : bo
przywrócę poiinánié ich , mówi
Pan.

ROZDZIAŁ XXXIII.
Obiecuie Pan odpuśćić złośći lu
du sivému, y wywieść go z iectwd
obdurzyivszy wielą dobrych rzeczy,
iest tez proroctwo o narodzeniu Pa
na Christa, y o iego królestwie wie
cznym.
1,. Y stało sie słowo Pánskié do
Ieremiaszá powtóré, gdy ieszcze
był zámkniony w śieni ćiemnice,
rzekąc :
2. Tomowi Pan, który uczyni
y utworzy to, y sprawi , Pan imię
iego.
3. Wołay do mnie, á wysłucham
ćię : y oznaymięć wielkié y pewne
rzeczy, których niewiész.
4. Bo to mówi Pan Bóg Izráe
lów do domów miástá tego , y do
domów królá Iudzkiégo , któré są
pokážoné, y do baszt, y do miecza
5. Idących, áby walczyli z Chál-

deyczyki , á nápelnili ie trupimi
onych ludzi , którém pobił w zapalczyweśći moiéy, y w gniewie
moim, zákrywáiac twarz moię od
miástá tego dla wszelákiéy złośći
ich.
6. Oto ia zágoie im bliznę, y
przywiodę zdrowie y wyleczę ie: á
odkryie iin uproszenie pokoiu y
prawdy.
7. VV róce též zaprowádzenié lu
dzkie , y zaprowadzenie Ierozolimskié : á pohuduię ie iáko z piérwu.
8. Y oczyśćię ié od wszelákiéy
nieprawośći ich , którą grzeszyli
przećiwko mnie: á zlituię się nád
wszémi niepráwoséiámi ich, którémi przećiwko mnie wystąpili, y
wzgardzili mną.
9. A będźie mi to sławą, y we
selem , y chwałą, y radośćią wszy
tkim narodom źiemie, którzy usły
szą wszytko dobré, któré ia iin
uczynię : y zlękną sie , á zatrwożą
się dla wszégo dobrá , y dla wszé
go pokoiu , który ia im uczynię.
10. To mówi Pan : ieszcze słyszan będźie ná tym mieyscu, (któ
ré wy mówićie że iest spustoszone,
ták iż niémász człowieka áni bydlęćia , w mieśćióch ludzkich , y
zá leruzálem , któré spustoszone
są bez człowieka , y bez obywate
la , y bez bydła)
11. Głos wesela y głos radośći,
głos oblubieńca , y głos oblubieni
ce , głos mówiących : wyznawayćie Pánu zastępów, ho dobry Pan,
bo ná wieki iniłośierdźie iego: y
przynoszących śluby w dóm Pań
ski : bo zaś przywiodę záprowádzenié źiemie iáko z piérwru, mó
wi Pan.
12 To mówi Pan zastępów : ie
szcze będźie ná tym mieyscu pu
stym bez człowieka , y bez bydlęćia, y we wszytkich mieśćiech ie
go mieszkanie pástérzów leżącćy
trzody.
13. W mieśćiech górnych , y w
mieśćiech polnych, y w mieśćiech,
któré są ná poludnié : y w źiemi
Beniamin , y w okolicy leruzálem,
y w mieśćióch ludzkich ieszcze
przechodźić beda trzody pod ręką
liczącego, mówi Pan.
14-

Oto dni przychodzą, mówi
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Tan : á wzbudzę słowo dobré, któ
rém mówił do domu Izrael , y do
domu lud a.
15. W oné dni y w onym czaśie
uczynię, że spłodzi Dawid płód spra
wiedliwości : á będźie czynił sąd
y sprawiedliwość ná źiemi.
16. W oné d ni będźie zbáwion
ludá , y leruzálem mieszkać będźie
bespiecznie: a to iest imię, którym
go nazową : Tan sprawiedliwy nász.
17. Bo to mówi Pan : nie zginie
z Dawida mąż , któryby siedział ná
stolicy domu lzraelowégo.
18. L kapłanów też y z Lewitów
nie zginie inąż od oblicza mego,
któryby ofiarował całopalenie, y
któryby palił obiatę , y zabiiał ofia
rę po wszytkió dni.
19 Y stało sie słowo Tańskie do
Ieremíaszá , mówiąc :
20. To mówi Pan : ieśli się zrzućić może przymierze moie ze dniem,
y przymierze moie z nocą , żeby nie
był dźień y noc czásu swego :
'21. Y przymierze moie zrzućić
się będźie mogło z Dawidem sługą
moim , żeby nie był z niego syn ,
któryby królował ná stolicy iego ,
y Lewitowie y kaplani słudzy moi.
22. lako nie mogą bydź zliczone
gwiazdy niebieskie , áni zmierzony
piasek morski : tak rozmnożę na
sienie Dawida sługi mego, y Lewity
służebniki moie.
23. Y stało się słowo Pańskie do
Ieremiaszá , mówiąc :
24- Azaś nie widźiał co ten lud
mówił, rzekąc : dwoie plemię,
któré był obrał Pan , iest odrzuco
ne: y ludem moim wzgardźili, dla
tego że niémász więcóy narodu
przed nimi ?
25. To mówi Pan : ieślim przy
mierza mego między dniem y nocą,
y ustaw niebu y źiemi nie posta
nowił :
26 Zaiste y nasienie Iákobowé
y Dawida sługi mego odrzucę , żebych nie brał z nasienia iego ksią
żąt nasienia Abraháma , Izá áká ,
y lákobá : bo wrócę zaprowadze
nie ich , á zlituię się nád nimi.
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w ręce krold Babllońsliego, przeto
iz obietnicę, którą był uczynił Panu
o wypuszczeniu sług , złamał, a
nie chował.

1. Słowo, któré się stało do Jere
miasza od Pana , gdy JXábuchodonozor król Babiloński, y wszytko
woysko iego, y wszytkió królestwa
ziemskie, któré były pod władzą
reki iego , y wszyscy narodowie
walczyli przećiwko leruzálem, y
przećiwko wszytkim miástam iego,
mówiąc: to mówi Pan Bóg Izrael
ski: idź á mów do Sedeciaszá kró
lá ludzkiego , y rzeczesz do nie8°*2. To mówi. Pan: oto ia dam• to
miásto w ręce królá Babilońskiego,
y spali ié ogniem.
3. Y ty nie uydźiesz ręki iego t
ále poimániem poiman będźiesz, y
w rękę iego podań będźiesz : á oczy
twoie ogladáia królá Babilońskie
go , y ustá iego z ušty twémi mó
wić będą: y wnidźiesz do Babilo
nu.
4. Wszakóż słuchay słowa Pań
skiego Sedeciaszu królu ludzki: to
mówi Pan do ćiebie : nie umrzesz
od miecza,
5. Ale w pokoiu umrzesz: y we
dle spalenia oyców twoich pier
wszych , którzy byli przed tobą,
ták ćiehie spalą : y biádá, Panie, bę
dą ćię płakać, bom ia rzekł słowo,
mówi Pan.
6. Y mówił Ieremiasz prorok do
Sedeciaszá królá ludzkiego wszy
tkió té słowa w leruzálem.
7. A woysko królá Bábiloňskiégo walczyło ná leruzálem , y ná
wszytkió miástá ludzkie, któré by
ły pozostały, ná Láchis, y ná Azechę : bo té zostąły były z miast
ludzkich miástá obronne.
8. Słowo, któré się siało do Ieremiaszá od Páná, potym iáko uczy
nił przymierze król Sedeciasz ze
wszystkim ludem w leruzálem,
opowiadáiac:
9. Aby wypuśćił każdy niewol
nika swego , y każdy niewolnicę
swoię Hebreyczyká y Hebreánke
ROZDZIAŁ XXXLV.
wolné : ażeby nie panował nád
Opowiada Prorok Sedeciaszowi, nimi, to iest nád Zydowinem y nád
ie y sam, y miasto mieli przyść bratem swoim.
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io. A lák usłuchały wszytkié Jerozolimskie , trzebieńcó , y ka
kśiążęló , y wszytek lud , którzy plany, y wszytek lud źiemie , któ
uczynili przymierze áby wypuścił rzy chodzili między częściami ciel
każdy niewolnika swego, y káždy ca :
niewolnice swą wolno, ážeby dá20. Y podam ie w rękę nieprzyiáléy nie pánowáli nád nimi : á ták ćiół ich, y w ręce szukáiacych du
usłuchali, y wypuścili ie.
sze ich: y bedźie śćierw ich iedłem
u. Y wrócili się zaś , y wźięli ptástwu powietrznemu , y źwićzás niewól niki y niewólnicé swé , rzowi źiemnemu.
któré byli wolno wypuścili: y znie
21. Y Sedeciaszá królá ludzkie
wolili zá niewólniki y zá niewol go, y kśiążęta iego dam w rękę
nice.
nieprzyiaćiół ich , y w ręce szu12. Y stálo się słowo Pańskie do kdiących dusze ich, y w ręce rycer
Ieremiaszá od Páná, mówiąc:
stwa królá Bábiloíiskiégo, którzy
15. To mówi Pan Bóg Izráelów: odstąpili od was.
Tam postanowił przymiérze z oycy
22. Oto iaroskázuie, mówi Pan,
waszymi , w dźień, którégóin ie y przywiodę ie do miástá tego, y
wywiódł z źiemie Aegyptskiéy, z będą walczyć ná nie, y wezmą ie
domu niewoléy, mówiąc :
y spalą ogniem: á miástá ludzkie
14- Gdy się skończą śiedm lat, położę pustynią, dla tego že nié
niech wypuśći káždy hrátá swégo mász obywatela.
Hebreyczyká , którégo mu przedano, y będźie tobie służył sześć lat:
ROZDZIAŁ XXXV.
á wypuśćisz go wolno od śiebie : y
Nieposłusznym Żydom dale Pro
nie slucháli mię oycowie wászy, rok nd przykład syny Rechábitów,
áni nachylili uchá swego.
ze oni byli posłuszni oycu swemu ,
15. Y nawróciliście się wy dźiśia, ze wina nie pili, nie tctk idko Zy do
y uczyniliśćie prawość przed oczy wie Bogu , y opowiada Prorok złe
ma memi , opowiádáiac wolność rzeczy Żydom, d onym Rechdbitom,
káždy bliźniemu swemu: y postádobre.
nowiliśćie przymiérze przed oczymá memi w domu, w którjtn wzy
1. Słowo, któré się stało do Iewano imienia mego nád nim.
remiaszá od Páná zá dni Ioákimá
16. Y wróćiliśćie się, y splugá- syná loziaszowégo królá ludzkie
wiliśćie imię moie : y pobrśliśćie go, mówiąc:
zááie káždy niewolnika swego , y
2. Idź do domu Rechábitów: á
káždy niewolnice swą , któréééie mów im, y wprowadź ie do domu
byli puścili, áby wolnymi y w swéy Páňskiégo, do iednéy skárbnéy ko
mocy byli: y zniewoliliśćie ie, áby mory, á dasz im pić winá. t
wam byli niewolnikámi y niewol
3. Y wźiąłein lezoniaszá syná
leremiaszowégo, syná llábsániego,
nicami.
17. Przetóż tomowi Tan: wyśćie y brácia iego, y wszytkié syny iego,
mię nieslucháli, abyśćie opowie- y wszytek dóm Rechábitów :
dźieli wolność káždy brátu swemu,
4. Y wwiódłem ie do domu Pań
y káždy bliźniemu swemu : otóż ia ski égo , do komory skárbnéy sy
wam opowiadam wolność , mówi nów Hánáná, syná Jegedahégo mePan , do miecza, do moru, y dd gło žá Božégo , która bylá podle ko
du : y dam was ná wzruszenie mory ksiazecév, nád komora Máwszem królestwam źiemskim.
ásiaszá syná Šellumowégo, który
18. Y podam męże, którzy prze- był stróżem śieni.
stępuią przymiérze moie , á nie
5. Y postawiłem przed synmi do
strzegli słów przymierza, ná któré mu Rechábitów czásze pełne wi
zezwolili przed oczymá mé mi, ćiel— ná, y kubki: y rzekłem do nich:
cá, którégo rozćięli ná dwie czę- piyćie wino.
śći , y chodzili między cześćiami
6. Którzy odpowiedzieli: nie bedźiem pić winá: bo Ionádáb syn
iego :
ip.‘ Książęta ludzkie, y kśiążęta Reehábów, oćiec nász , roskazál
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nam, mówiąc: nie będźiećie pić
wina wy, y synowie wászy áž ná
wieki.
7. Y domu nie będźiećie budo
wać, nasienia nie będźiećie siać, y
winnic nie będziecie sadzić ,• áni
mieć: ále w namiećiócli mieszkać
będźiećie po wszytkié dni wasze:
alwśćie żyli przez długie czasy ná
źiemi, do któréy wy iesteśćie przy
chodniami.
8. A ták usłuchaliśmy głosu Ionádabá syná Rechábowégu, oycá
naszego , we wszytkim co nam
przykazał, ták żebyśiny nie pili
wina po wszytkié dni nászé, my
y zony nászé, synowie y córki ná
szé :
g. Y iebyśmy nie budowali do
mów ná mieszkánié, y nie mieli
śmy winnice, y rolév, y nasienia;
10. Aleśmy mieszkali w namiećiech , y byliśmy posłuszni we
wszytkim, co nam Jonádáb oćiec
nász roskazat.
11. l ecz gdy przyćiągnął Nábuchodonozor król Babiloński dozie
mie nászéy, r.zekli śmy: pódźćie, á
wnidźmy do leruzálem przed woy-r
sk;em Cháldeyskiem , y przed woyskiem Syriyskiem: y mieszkaliśmy
w leruzálem.
12. Y stało się słowo Fańskie do
Ieremiaszá, mówiąc: t
15. To mówi Pan zastępów Bóg
Izráelów: idź, á mów mężom ludz
kim, y obywatelom Leruzálem; iza
li nie przyimiećie ćwiczenia, abyśćie
posłuszni byli słów moich, mówi
Pan?
^4. Przemogły słowa lonádábá
syná Rechábowégo, któró przyka
zał synom swym zęby nie pili wi
na : y nie pili áž do dniá tego : bo
posłuszni byli przykazania oycá
swego: a iam mówił do was ráno
wstaiąc y mówiąc , á nie byliśćie
mi posłuszni.
15. Y posłałem do was wszytkié
sługi mnie proroki, wstaiąc ráno á
posyłaiąc , y mówiąc: nawróććie
się każdy z drógi swey złćy, á do
bré czyńcie spráwy wászé , á nie
chodźćie zá bogi cudzémi, áni im
służcie , á będźiećie mieszkać ná
źiemi , którąm dał wam y oycóm

waszym : y nie nachyliliśćie uchá
swego, aniśćie mię usłuchali.
16. A ták utwierdzili synowie Ionádábá syna Rechábowego przykažanié oycá swego, któré im przy
kazał : á ten lud nie był mi posłu
sznym.
17. Przetóż to mówi Pan zastęów Bóg Izráelów: oto ia przy wioę ná ludę, na wszytkié obywátélé Jeruzalem wszytko utrapienie ,
którern mówił przećiwko im: ponieważem mówił do nich , á nie
słuchali: wołałem ich, á nie odpo
wiedzieli mi.
18. Lecz domowi Rechábitów
rzekł leremiasz: To mówi Pan za
stępów Bóg Izráelów: dla tego żęśćie posłuszni byli roskazánia Ionádábá oycá wászégo, y strzegliśćie
wszytkich przykazań iego, á czy
niliście wszytko , co wam roska-^
zał:
ig. Przetóż to móxVi Pan zastę
pów Bóg Izráelów : Nie U6táme
mąż z pokolenia lonádábá syná
Recháb , stoiący przedemną po
wszytkié dni.

J
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XXXVI.

Siedząc leremiasz w iiemnicy,
przepowiadał fídruchowi pisarzowi
słowa Pańskie, a on pisał nd księ
gach, y doszło to pisanie króla lu
dzkiego
spalił ie. sile zaś znowu
Jłdruch leszcze wieceý napisał.

,y

1. Y stało się roku czwartego
Ioákiiná $yná Ioziászowego kró
lá ludzkiego: stálo się to słowo do
leremiaszá od Páná, mówiąc :
2. Weźmi kśięgi á nápisz ná
nich wszytkié słowa, którern mó
wił do ćiebie przećiw Izraelowi y
ludzie, y przeciw wszytkim naro
dom: odedniá, którégom mówił do
ćiebie, odedni Ioziaszá , áž do dniá
tego.
3. Aza snąć gdy usłyszy dóm
ludzki wszytko zlé, któré ia my
ślę im uczynić, nawróci się każdy
z drógi swéý złóy: y zlituię się nad
nieprśwośćią y nád grzechem ich.
4. A ták wezwał leremiasz Báruchá syná Neryego, y spisał Bá
ru ch z ust leremiaszowych wszy-
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tkie słowa Tańskie, któré mówił
do niego, ná księgach :
5. Y roskazał Ieremiasz Báruchowi, mówiąc: iam iest wsadzo
ny á niemogę iść do domu Fańskie
go.
6. A ták idź ty, á czytay z ksiąg,
ná którycbeś spisał z ust moich
słowa Fańskie , gdzie lud będźie
słyszał w domu Fańskim w dźień
postu : nád to gdy będźie słuchał
wszytek ludá, którzy przychodzą z
miast swoich , będźiesz im czy
tał.
7. Owa snąć pádnie modlitwa
ich przed obliczem Pańskim , á
wróći się każdy z drogi swéy złey:
bo wielka zapalczywość y rozgnie
wanie iest, którą mówił Fan prze
ćiw ludowi temu.
8. Y uczynił Báruch syn Neryego wszytko iako mu roskazał leremiasz prorok, czytaiąc z kśiąg sło
wa Pańskie w domu Pańskim.
g. Y stało się : roku piatégo Ioákimá syná íoziaszowégo królá
ludzkiego, mieśiąca dźiewiątćgo,
zapowiedziano post przed obliczem
Pańskim wszytkiemu ludowi w le
ruzálem, y wszemu ludowi, który
się był zszedł z miast ludzkich
do leruzálem.
10. Y czytał Báruch z kśiąg sło
wa Ieremiaszowé w domu Pańskim
W komorze skárbnéy Gámáryaszá
syná Sáphánowégo pisarza, w śieni
wyžszéy, u wchodu nowéy bramy
domu Pańskiego, gdy słuchał wszy
tek lud.
11. A gdy usłyszał Micheasz syn
Gámáryaszá syná Sáphánowégo
wszytkie słowa Pańskie z kśiąg :
12. Zszedł do domu królewskie
go do komory pisárzowéy: á oto
tám wszytkié kśiążęta śiedźiały :
Elisamá pisárz, y Dáláiasz syn Semeiego , y Elnáthan syn Achoborów, y Gámáryasz syn Sáphánów,
y Sedeciasz syn Ilánániaszów, y
Wszytkie kśiążęta.
13. Y powiedźiał im Micheasz
Wszytkie słowa, któré słyszał gdy
czytał Báruch z kśiąg do uszu lu
du.
14 Tedy posłały wszytkié kśią
żęta do Báruchá ludy syná Náthániaszowégo, syna Selewiégo, syná

Chuzyégo, mówiąc: księgi, z któ
ry cheś czytał, gdy lud słuchał, weźmi w rękę twoie, á przydź. Wźiął
tedy Báruch syn Neryégo księgi w
rękę swą, y przyszedł do nich.
15. Y rzékli do niego: Siądź, á
czytay to w uszach naszych. Y
czytał Báruch w uszach ich.
16. A gdy usłyszeli wszytkié sło
wa, zdumieli się każdy do bliźnie
go swégo, y rzékli do Báruchá: inuśićmy oznaymić królowi wszjtkie
té słowa.
17. Y pytali go mówiąc: powiedz
nam iakoś pisał wszytkié té słowa
z ust iego.
18. A Báruch im rzekł : z ust
swych mówił iákoby czytaiąc do
mnie wszytkie té słowa: á iam pi
sał ná księgach inkaustem.
19. Y rzekły kśiażęta do Báru
chá : idź á skryv się ty y leremiasz, á żaden niech niewié gdźieśćie.
20. Y weszli do królá do śieni:
lecz księgi poruczyli w skarbnicy
Elisámaszá pisárzá: y powiedźieli
przed królem wszytkie słowa.
21. Y posłał król ludy áby wźiął
księgi: który wźiąwszy ie z komo
ry Elisámá pisárzá , czytał przed
królem y przed wszytkimi kśiążęty,
którzy stali przy królu.
22. A król śiedźiał w domu gdźie
źimował mieśiąca dziewiątego á
stálá przed nim kotlinka pełna wę
gla.
23. A gdy przeczódł ludy trzy
ábo cztérzy karty, porzezał ie no
żykiem pisárzskim , y wrzućił do
ognia , który był ná kotlince , aż
zgorzały wszytkié kśięgi ná ogniu.
24 A nie ulękli się, áni rozdarli
szat swoich król y wszyscy słudzy
iego, którzy słyszeli wszytkie té
mówy.
25. Wszakże Elnáthan , y Dá
láiasz, y Gámáryasz zastawili sie
królowi, áby nie palił kśiąg: y nie
usłuchał ich.
26. Y roskazał król Ieremielowi
synowi Amelechowému, y Sáráiászowi synowi Ezryelowému, y Selerniaszowi synowi Abdeelowému,
áby poimáli Báruchá pisárzá y leremiaszá proroka : ále ie byl skryl
Pan.
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27. Y stálo się słowo Pańskie do
Ieremiaszá proroka , potym gdy
król spalił księgi , y mówy, któré
był spisał Báruch z ust leremiaezowych, mówiąc:
28 Weźmi zaś inné księgi , á
nápisz ná nich wszytkié mówy piérwszé , któré były w pierwszych
księgach, któré spalił loákun król
ludzki.
29. A do Ioákimá królá ludzkiédo rzéczesz : to mówi Pan : Tyś
spalił oné księgi mówiąc: czemuś
napisał ná nich oznáymuiac; wrychle przyidźie król Babiloński , y
spustoszy te ziemię, y uczyni , ie
ustanie z niey człowiek y bydlę.
30. Przeto to mówi l’an przećiw
Ioákimówi królowi ludzkiemu: nie
będźie z niego ktoby śiedźiał ná
stolicy Dawidowéy: á trup iego wyrzucon będźie ná gorącość przez
dźień, y ná mróz przez noc.
5i. Y nawiedzę przećiw niemu
y przećiwko nasieniu iego y prze
ciwko sługom iego nieprawośći ich,
y przywiodę ná nié y ná obywate
le Ieruzálem , y ná męze ludzkie
wszytko złe , którem mówił do
nich, á nie usłuchali.
32. A Ieremiasz wźiął inné księ
gi , y dał ie Baruchowi synowi Neryégo pisarzowi , który pisał ná
nich z ust ieremiaszowych wrszytk'e mówy ksiąg , któré był spalił
Ioakim król ludzki w ogniu, y nád
to leszcze przydano mów daleko
Więcey, nižli pierwéy było.

ROZDZIAŁ XXXVII.
Sedeciasz król kaze się Jere
miaszowi zd lud swóy modlić Panu
Rogu , ale Ieremiasz prorokuie , ze
przed się ChdldeycZykowie mieli spa
lić Ieruzdlem, wsddzon ubity do ćie
mnice Ieremiasz , d dawano mu nd
każdy dźień ieden chleb.
1. Y królował król Sedeciasz syn
Ioziaszów miásto lechoniaszá sy
ná loákimowégo, którégo postano
wił królem Nábuchodonozor król
Babiloński w źiemi Iudzkiéy.
2. Y nie był posłuszny sam y słu
dzy iego, y lud ziemski słów Pań
skich , któré mówił przez rękę IeTemiasza proroka.
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3. Y posłał król Sedeciasz luchálá syná Selemiaszowégo, y Sophoniaszá syná Hláásiaszowégo ka
płana do Ieremiaszá proroka mó
wiąc: módl się zá námi do Paná
Bogá nászégo.
4- A Ieremiasz wolno chodźił
w pośrzód ludu : bo go nie wsadzo
no było do ciemnice. Tedy woysko
1’háraonowé wyszło było z Aegy
ptu, y usłyszawszy Cháldeyczycy,
którzy byli obiegli Ieruzálem, tako
wą wieść, odciągnęli od Ieruzálem.
5. Y stało się słowo Pańskie do
Ieremiaszá proroka, mówiąc:
6. Po mówi Pan Bóg Izráelów:
Ták powiééié królowi ludzkiemu ,
który was posłał do mnie , abyśćie
mię pytali :
7. Oto woysko riiáráonowé, któré
wyćiągnęło wam ná pomoc, wróći
się do źiemie swéy do Aegyptu : y
wrócą się Cháldeyczycy, á będą
walczyć ná to miásto, y wezmą ie,
y zapalą ie ogniem.
8. To mówi Pan: .niezwódźćie
dusz waszych, mówiąc: odchodząc
odeydą , y odćiągną od nas Chál
deyczycy: boć nie odeydą.
9. Ale choćbyśćie pobili wszytko
woysko Cháldey skié , którzy wal
czą z wámi , á zostaliby się z nich
niektórzy zranieni : każdy z namio
tu swégo wstaną, á zapalą to mia
sto ogniem.
jo A ták gdy odeszło woysko
Cháldeyskié od Ieruzálem przed
woyskiem Pháraonowym ,
11. Wyszedł Ieremiasz z Ieruzálem, áby szedł do źiemie Beniáminowéy , áby tám podźielił imienié
przed obecnością mieszczan.
12 A gdy przyszedł do bramy Beniáminowéy, był tám stróż bramy
w swym rzędźie, imieniem Ieriasz
syn Selemmiégo, syná Ilánániaszowego, y poymał Ieremiaszá proroka,
mówiąc: do Cháldeyczyków ućiekasz.
13. Y odpowiedźiał Ieremiasz:
fałsz to , nie ućiekam do Cháldey
czyków, y nie słuchał go: ále poy
mał Ieriasz Ieremiaszá, y przy->
wiódł go do kśiążąt.
14- Przeto rozgniewawszy się
kśiążęta ná Ieremiaszá, ubiwszy
go wsadzili do ćiemnice , któr»
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była w domu Ionátháná pisarza , będźie to miasto w ręce woyská
bo on był przełożony nád ćiemnicą. królá Babiloňskiégo, y weźmie ie.
15. Także wszedł leremiasz do
4. Y rzekli kśiążęta królowi:
domu , dołu , y do ćiemnice : y sie prosimy, áby był zabit ten czło
dział tám leremiasz przez wiele wiek: bo umyślnie osłabia ręce
dni.
mężów rycérskieh , którzy się zo16. A posławszy Sedeciasz król stáli w tym mieśćie, y ręce wszywyiął go, y pytał go w domu swym tk-ógo ludu mówiąc do nich tako
potáiemnié , y rzekł: co mnimasz” we słowa : bo ten człowiek nie
iest mowá od Páná?y rzekł Lere
szuka pokoiu ludowi temu, ále złe
miasz : lest. V rzókł: w ręce króla go.
Babilońskiego podań będźiesz.
5. Y rzókł król Sedeciasz : oto on
17. Y rzókł leremiasz do królá iest w ręku wászych : bo się kró
Sedeciaszá : com zgrzószył tobie, y lowi nie godzi wam czego odmó
sługom twoim , y ludowi twemu, wić.
6. A ták wźięli leremiaszá , y
żeś mię wsadził do domu więźienia?
wrzućili go do studniéy Melchia18 Gdźie są prorocy wászy, któ szá syná Amelechowégo , która
rzy wam prorokowali , y mówili : bylá w śieni ćiemnice y spuścili
nie przyidźie król Babiloński ná leremiaszá powrozami w studnią,
was , áni ná tę źiemie ?
w ktoróy nie było wody, ále błoto:
19. A ták słuchay teraz, proszę , á ták stąpił leremiasz w błoto.
7. Y usłyszał Abdemelech Mu
Pánie móy Królu : niech będźie
ważna prośba moiá przed tobą , á rzyn mąż trzebieniec , który był w
nie odsyłay mię do domu lonáthá- domu królewskim, że spuścili le
remiaszá do studniéy: á król śiená pisárzá ; abych tám nie umárl.
20. A ták roskazał król Sedeciasz, dźiał w bramie Beniáminowéy.
8. Y wyszedł Abdemelech z do
áby wsadzono leremiaszá do śieni
ćiemnice: y áby mu dawano bo mu królewskiego, y mówił do kró
chenek chlebá ná każdy dźień o- lá , rzekąc:
9. Pánie móy królu źle uczynili
prócz potráwy, áž nie zstało wszytkiégo chlebá w mieśćie: y miea mężowie ći , wszytko co uczynili
przećiwko leremiaszowi proroko
szkał leremiasz w sieni ćiemnice.
wi , spuśćiwszy go w studnią, áby
tám umárl głodem : bo iuż więcćy
ROZDZIAŁ XXXV11I.
leremiaszá kroi wydał sicoirn pd- chlebá niémász w mieśćie.
10. Tedy król roskazał Abdemenom y d oni go wpuśćili do dołu ba
gnistego , potym wyćiąstniony ná lechowi Murzynowi, mówiąc: we
sień przed ćiemnicę, królowi rddę źmi z sobą z tąd trzydźieśći mę
daie, zęby wy szedł do Chaldeyczy- żów, á wyćiągni leremiaszá proro
koiv, bo indczey uić y z ludem mie ka z studniéy niżli umrze.
11. Wźiąwszy tedy z sobą Abde
cza ich nie mole kazał mu król tey
melech
męże, wszedł do domu kró
rády tdić, d puśćił go od siebie.
lewskiego , który był pod komorą i
1. Y usłyszał Sápliátiasz syn Má* y wźiął z onąd wiotché chusty y
thánów, y Gedeliasz syn Phássu- stálé , które iuż były zbótwiały : y
rów, y luchál syn Selemiaszów , spuśćił ie do leremiaszá w studnią
y Phássur syn Melchiaszów, mowy, powrozami.
12. Y rzókł Abdemelech Murzyn
któró leremiasz mówił do wszy
tkié go ludu rzekąc :
do leremiaszá: podłóż staré płaty,
2. To mówi Pan : ktokolwiek y tó podarte y zbutwiałe , pod pa
zostanie w tym mieśćie, umrze od chy rąk twoich, y pod powrozy.
mieozá , y od głodu , y od moru : Y uczynił ták Leremiasz.
15. Y wyciągnęli leremiaszá poále kto uciecze do Cháldeyczyków ,
żyć będźie, y będźie dusza iego wrozmi, y wywiedli go z studniey :
y mieszkał leremiasz w śieni eiezdrowa y żywa.
5. Tomowi Pan: Podáiac podané mnicei

IEREMIASZOWE.
14. Y posiał król Sedeciasz , y
wźiął do siebie leremiaszá proroka
do trzecich drzwi, które były w do
jmi Tańskim : y rzekł król do lere
iniaszá : pytam ia ciebie o mowę ,
nie táy nic przede mną
15. Y rzekł Ieremiasz do Sede
ciaszá : ieśli powióąi tobie, czy nie
zábiiesz mię? á ieślić poradzę, nie
usłuchasz mię.
16. Tédy przysiągł król Sedeciasz
leremiaszowi potajemnie, mówiąc:
żywię Fan , który ham uczynił tę
duszę ieśli ćię zabiię , ieśli ćię wy
dam w ręce tych mężów, którzy
szukają dusze twoiéy,
17. Y rzekł Ieremiasz do Sede
ciaszá : to mówi Pan zastępów Bóg
Izraelski : ieśli wychodząc wynidźiesz do króla Babilońskiego , żyć
będźie duszá twoiá, á tego miástá
nie spalą ogniem , y będźiesz záchowan ty y dóm twóy.
18. Lecz ieśli nie wynidźiesz do
książąt królá Bábiloňskiégo , bę
dźie podané to miásto w ręce Cháldéyczyków, y spalą ie ogniem, y ty
nie uydźiesz rąk icb.
19 Y rzékl król Sedeciasz do Ieremiaszá : boię się Żydów, którzy
poučiekáli doCháldeyczyków: abych
snadź nie był wydań w ręce ich ,
y ze mnie nie szydzili.
20. Odpowiedział Ieremiasz: nie
wydadzaćię, słuchay, proszę ćię, gło
su Tańskiego , któryć ia opowia
dam , á będźie dobrze tobie , y ży
wa będźie duszá twoiá.
21. Lecz ieśli nie będźiesz chćiał
wyniśdź : tá iest mowá , którą mi
Pan ukazał :
22. Oto wszytkié niewiasty, któ
re pozostały w domu królá ludzkiégo , będą wywiedźionć do książąt
królá Babilońskiego : á té rzeką :
zwiedli ćię y przemogli ćię mężo
wie spokoyni twoi , utopili w hłoćie y ná śliskim mieyscu nogi twoie,
y odeszli od ćiehie.
23. Wszytkié też żony twoie , y
syny twoie, wywiodą do Chaldeyezyków : y nieuydźiesz rąk ich, ále
ręka królá Babilońskiego poyman
będźiesz: y to miásto spali ogniem.
24 Y rzókł Sedeciasz do lere
miaszá : żaden niech niewié tych
słów, á nie umrzesz.
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25. Lącż ieśli usłyszą książęta
żem mówił z tobą , á przyidą do
ćiehie , y rzekąć : powiedz nam coś
mówił z królem, nie táy przed ná
mi , á nie zábiieiny ćię , y co mó
wił król z tobą :
26. Rzeczesz do nich : przełoży
łem ia prośby moie przed królem,
áby mię nie kazał odwićźdź do do
mu lonátháná , iżebych tám nie
u máři.
27. Trzyszły tedy wszytkié kśiąžetá do lereiniaszá , y pytali go , y
mówił im według wszytkich słów,
któré mu król roskazał, y dáli mu
pokóy : bo nic nie słychdć było.
28. Y śiedźiał Ieremiasz w śieni
ćiemniee, aż do dnia, którego wźięto leruzálem : y stálo Się, że wźięto leruzálem.

ROZDZIAŁ XXXIX.
Idko leruzdlem dobyto , Sedeciaszd ućielidiącego ppimdno, któ
remu oczy icylupiwszy zawiedli go
do Babilonu, midslo zburzyli, Zeremiaszd z ćiemniee dobyti, część
ludu zaprowadzili do Bdbilonu, d
cześć nd mieyscu zostawili.
1. Roku dziewiątego Sedeciaszá
królá ludzkiego , miesiacá dziesią
tego , przyćiągnął Nábuchodonozor
król Babiloński y wszytko woysko
iego do leruzálem , y obiegli ji:
2. A iedenastégo roku Sedeciaszá,
mieśiącó czwartégo, piatégo dniá
mieśiacó otworzono miásto
5. Y weszły wszytkié kśiążęta
królá Báhiloňskiégo, y śiedli w bra
mie śrzednióy Nereél , Sereser, Semegárnábu , Sársáchim, Rabsáres,
Neregel, Sereser, Rebmág , y insze
wszytkié kśiążęta królá Babiloń
skiego.
4- A gdy ie uyźrzał Sedeciasz
król ludzki, y wszyscy mężowie
rycerscy, ućiekli : y wyszli nocą z
miástá drogą sádu królewskiego , y
bramą , która była miedzy dwiema
můrami , y wyszli ná drógę ku pu
szczy.
5. Y goniło ich woysko Cháldeyskie , y poimali Sedeciaszá ná polu
pustyni lerychańskićy, á poimánego przywiedli do Nábuchodonozorá
królá Bábiloňskiégo, do Rebláthá,
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klóry iest w źiemi Emaili, y mó
wił do niego sądy.
6. V pozabiiał król Babiloński sy
ny Sedeciaszowé w Reblaćie przed
oczyma iego, y wszytkę szlachtę
ludzką pozabiiał król Babiloński.
7. Oczy též Sedeciaszowi wyłupił, y okowa! go w pęta , áby go
zawiedziono do Báhilonu.
8. Dóm též królewski , y domy
ludu pospolitego popalili Cháldey
czycy ogniem , y mury Ierozolimskié rozwalili.
q. A ostatek ludu, który się ostał
w mieście , y zbiegi, którzy byli
pouciekali do niego, y oslátek ludu,
który był pozostał, przeniósł Nábuzárdan hetman do Bábilonu.
10. A z pospólstwa ubogich, któ
rzy nic zgoła niemieli , zostawił
Náhuzárdan hetman w źiemi Iudzkiéy, y dał im winnice y cyster
ny dniá onégo.
11. A roskazał był Nábuchodonozor król Babiloński o Ieremiaszu
Nábuzárdánowi hetmanowi , mó
wiąc :
12. Weźmi go, á połóż nań oczy
twé , á nie czyń mu nic złego: ále
iáko będźie chćiał , ták mu uczyń.
15. Atak posłał Náhuzárdan het
man , y Nábuzezban , y Rábsares ,
y ^eregel , y Sereser, y Rebmag ,
y wszyscy celnieyszy królá Babi
lońskiego
14. Posłali y wzięli Ieremiaszá z
4ieni ćiemnice, y dáli go Godoliaszowi synowi Ahikámá syná Sáphá nowego , áby wszedł do domu ,
y mieszkał między ludem.
15. .A do ieremiaszá stało się sło
wo Páíiskié , gdy był záinkniony w
áieni ćiemnice , rzekąc :
16. Idź , á powiedz Abdemelechowi Murzynowi, rzekąc : To mó
wi Pan zastępów Bóg Izráelów :
Oto ia przywiodę mowy moie ná
to miásto , ná złe , á nie ná dobré :
y będą przed tobą onégo dniá.
17. A wybawię ćię onégo dniá ,
mówi Pan, á nie będźiesz podań w
ręce mężów, których się ty boisz.
18 Ale wybáwiáiac wybawię ćię,
y nie polężesz od miecza: ále hę
dźie tobie duszá twoiá ná zbawie
nie ,
Pan<

iżeś

ufał

we mnie,

mówi
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XL.

Ndbuzdrddn dožívala Ierémiaszowi zostać, albo iść gdźie mu się kolwiek podoba , a on został przy Godoliaszu, który był urzędnikiem nad
ludem ludzkim, który był został w
źiemi, tego gdy ostrzegano ze mu
stał o gardło Ismahel, wierzyć temu
niechćiał.
1. Słowo , któré się stało do Ieremiaszá od Páná, gdy wypuszczo
ny od Nábuzárdán hetrnáná z Ráma,
gdy go wźiął związanego łańcucha
mi w pośrzódku wszytkich, którzy
się prowadzili z Ieruzálem , y wie
dziono ie do Bábilonu.
2. A ták hetman wźiąwszy Ieremiaszá , rzekł do niego: Pan Bóg
twóy mówił to złe ná to mieysce,
5. V przywiódł: y uczynił Pan
iáko mówił: bośćie zgrzeszyli Pá
nu , á nie sluchaliśćie głosu iego,
y stálá się wam tá mowá.
4. A ták teraz otom ćię dźiś ro
związał z łańcuchów , któré są ná
rękach twoich : ieślić się podobá
iść zemną do Bábilonu, podź, y
położę oczy moie ná ćię : lecz ieślić
się nie podoba iść zemną do Bábi
lonu , zostań : oto wszytka ziemia
iest przed oczyma twémi : co obierzesz , y gdźieć się podoba , żebyś
szedł, tám idź.
5. A zemną nie chodź : ále mieszkay u Godoliaszá syná Ahikamá
syná Sáphan , klórégo przełożył
król Babiloński nád miásty ludzki
mi : mieszkayže tedy z nim w pośrzódku ludu : ábo gdźiekolwiek ći
się będźie podobálo żebyś szedł, idź,
y dał mu hetman strawę, y dary, y
odprawił go.
6. Y przyszedł Ieremiasz do Go
doliaszá syná Ahikámdo Máspháth,
y mieszkał z nim w pośrzodku ludu,
który był zostáwion w źiemi.
7. A gdy usłyszeli wszyscy prze
łożeni woyská, którzy byli po krai
nach rozprószeni, sámi y towarzy
sze ich , że przełożył król Babi
loński Godoliaszá syná Ahikáin nád
źiemią , á iż mu zlecił jnęże y nie
wiasty, y dźieći , y ubogie źiemie,
którzy nie by li zaprowadzeni do Bá
bilonu :
8. Przyszli do Godoliaszá do Má-
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gpháth: y Ismáhel syn Náthánia
szá , y Iohánán, y Ionáthán syno
wie Káree, y Sáreasz syn Thánehumelh , y synowie Ophi, którzy
byli z Nethopháti, y Iezoniasz syn
Máácháthy, sami y mężowie ich.
g. Y przysiągł im Godoliasz syn
Ahi kárná , syná Sáphán , y towa
rzyszom ich , mówiąc : nie bóyćie
się służyć Cháldeyczykóm : mieszkayćie w źiemi , á służćie królo
wi Babilońskiemu , á będźie wam
dobrze.
10. Oto ia mieszkam w Más
pháth , abych odpowiadał roskazániu Cháldeyczyków, którzy bywáia
posyłani do nas : á wy zbierayćie
wino, y żniwo, y oliwę, á chowayćie w naczynia wászé, á mieszkayćie w inieśćiech waszych, któré
trzymaćie.
11. Lecz y wszyscy Zydowie,
byli w Moáb, y u synów Ámmon,
y w Idumeiey, y we wszech krai
nach, usłyszawszy że zostawił król
Babiloński ostatki w Zydostwie, á
iż przełożył nád nimi Godoliaszá
•yná Ahikám syná Sáphán : z
12. Wrócili się, mówię, wszy
scy Zydowie ze wszech mieysc , do
których byli ućiekli: y przyszli do
Iudzkiey źiemie , do Godoliászar do
Máspháth : y zebrali wino , y żni
wa bárzo wiele.
13. Ale Iohánán syn Káree, y
wszyscy przełożeni woyská , którzy
byli po krainach rosprószeni, przy
szli do Godoliaszá do Máspháth.
14- Y rzekli mu: wiedz, iż Bááli król synów Ammon posłał
Ismáhelá syná Náthániaszá zabić
duszę twoię. A nie uwierzył im
Godoliasz syn Ahikám.
15. A Iohánán syn Káree rzekł
do Godoliaszá osobno w Máspháth,
mówiąc: póydę , á zábiie Ismáhelá
syná Náthániaszá gdy nikt niewzwié, áby nie zabił dusze twoiey,
y nie byli rozprószeni
wszyscy
Zydowie , którzy się zebrali do ćie
bie, á zginie ostatek ludá.
16. Y rzókł Godoliasz syn Ahi
kám do Iohánán syná Káree: nie
czyń tego , bo nieprawdę ty mó
wisz o Ismáhelu.

ROZDZIAŁ
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Izmdhel zdradą zabił Godoliaszá,
z temi, Morzy przy nim byli, y
leszcze śiedmdiieśląt mężów, Morzy
byli do Kościoła przyszli, a osta
tek poimał, potym. Lohdnndn odiąl
mu plony.

y

1. Y stálo się miesiąca śiódmego,
przyszedł Ismáhel syn Nathaniaszów , synáElisám, z nasienia kró
lewskiego, y książęta królewskie,
y dźieśięć mężów z nim, do Godo
liaszá syna Ahikám do Máspháth :
y iedli tám chléb społem w Más
pháth
2. Y wstał Ismáhel syn Náthá
niaszá, y dźieśięć mężów, którzy z
nim byli, y zabili Godoliaszá syná
Ahikám, syná Sáphán, mieczem,
y zabili tego, którégo był król Ba
bilońska przełożył nád źiemia.
3. Wszytkié też Zydy, którzy by
li z Godoliaszem w Máspháth , y
Cháldeyczjki , którzy się tám náleźli, y rneże rycérskié pobił Ismá
hel.
4- A wtórégo dniá po zabićiu Go
doliaszá , gdy ieszcze nikt niewiedźiał,
5. Przvszli mężowie z Sychem ,
y z Sylo, y z Sámáriiéy, ośmdźieśiąt mężów, ogoliwszy brody, y podárszy száty, y brudni : á dáry y
kadźidło mieli w ręku , áby ofiaro
wali w domu Pańskim.
6. Wyszedszy tedy Ismáhel syn
Náthániaszá przećiwko im z Más
pháth, szedł idąc á płacząc: á gdy
się potkał z nimi , rzekł do nich:
pódźćie do Godoliaszá syná Ahi
kám
7. Którzy gdy przyszli w pośrzód
miasta, pozábiial ie Ismáhel syn
Náthániaszów przy pośrzodku do
łu , sám y meżowie, którzy z nim
byli.
8. Ale dźieśięć mężów nálázlo
się między nimi, którzy rzékli do
Ismáhelá: nie zábiiay nas: bo ma
my skárby ná polu, pszenice, y ję
czmienia, y oliwy, y miodu. Y prze
stał : y nie zabił ioh z braćia ich.
g. A dół, do którégo wrzućił
Ismáhel wszytkié trupy mężów,
któré pobił dla Godoliaszá, on iest,
który uczynił król Asá dla Báásy
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królá Izraelskiego : ten napełnił
Ismáhel syn Nálhániászów pobity
mi.
10. Y pobrał w niewolą Ismáhel
wszytkié ostatki ludu, któré były
w Máspháth : córki królewskie , y
wszytek lud, który był został w
Máspháth: któré byłporńczył iNábuzárdán hetman Godoliaszowi sy
nowi Ahikáin: y poiinał ie lsináhel syn JNáthániaszów, y poszedł,
áby zaszedł do synów Aimnon.
11. Y usłyszał lohánán syn Káree , y wszytcy przełożeni waleczników, którzy byli z nim, wszy
tko zlé, które był uczynił Isináhel
syn Náthániaszów :
12. Y wziąwszy z sobą wszytkié
meze, poszli áby walczyli z Ismáhelem synem ŇálhániaszQwyin : y
naleźli go u wód mnogich, któré
są w Gábáon.
15. A gdy uyźrzał wszytek lud ,
który był z lsmáhelem , lohánáná syná Káree, y wszytkié przeło
żone wáleczników, którzy z nim
byli, uradowali się.
14 Y wrócił się wszytek lud, któ
ry był pobrał Ismáhel w dláspháth:
á wróćiwszy się poszedł do lohá
nán syná Káree.
15. Lecz Isináhel syn Náthániaszów ućiekł z ośmia mężów przed
lohánán, y poszedł do synów Ammon.
16. A ták wźiął lohánán syn Karee ,' y wszytcy przełożeni waleczników, którzy z nim byli, wszy
tek ostatek ludu, który był przy
wiódł od Ismáhelá syná Náthániaszá z Maspháth po zábiciu Godoliaszá syná Ahikáui : mocné me
ze ná woynę, y niewiasty, y dźieći,
y trzebieúcé , któré był wróćił z
Gábáon.
17 Y odeszli y mieszkali gośćmi
w Chámáán, który iest u Bethlehem, áby szli, y weszli do Aegyptu
18. Trzed Cháldeyczyki : bo się
ich báli, že Ismáhel syn Náthániaszá zabił był Godoliaszá syná Ahikáin, którego był przełożył król
Babiloński w źiemi ludzkiéy.

zostaf w źiemi ludzkley, odpowie
dzią/ , iz może bydź zachowany ws
zdrowia , ieśliby zosta/ w Zydowstivie, dle ieśliby do adegyptu zbie
gli, powiada, ze mdią puginąć od
miecza, od głodu, y od moru.

1. Y przystąpili wszytcy przeło
żeni wáleczników, y lohánán syit
Káree, y lezoniasz syn Ozya$zá,y
ostatek pospólstwa od małego aż do
wielkiégo :
2. Y rzeki i do leremiaszá proro
ka: niech pádnie prośba nászá przed
oczyma twémi, á módl się zá ná
mi do Páná Bogá twego zá wszytek
ten oslátek: bo nas zostało inálo Z
wiela, iáko nas widzą oczy twoie:
5. A niech nam oznaymi Pan
Bóg twóy drógę, którą iśdź mamy,
y słowo, które czynić malriy.
4- Y rzćkł do nich Ieremiasz
prorok: słyszałem: oto się ia modlę
do Páná Bogá wászégo według
słów waszych. Každé słowo, któ
ré mi odpowie, oznaymię wam:
áni zátáie przed wámi žadnéy rze
czy.
5. A oni rzékli do leremiaszá:
niech Tan będźie między námi
świadkiem prawrdy y wiáry, ieśli
nie według każdego słowa, z któ
rym ćię pośle Pan Bóg twóy do nas,
ták uczynimy.
6. Choć dobré będźie, choćia złe,
głosu Páná Bogá nászégo, do któ
rego ćię posyłamy, posłuszni bę
dziemy Aby nain dobrze było, gdy
usłuchamy głosu Páná Bogá nászěgo.
7 A gdy wyszło dziesięć dni,
stało siee słowo Pańskie do Ieremiaszá.
8. Y zawołał lohánán syná Ká
ree, y wszytkich przełożonych waleczników , którzy z nim byli , y
wszylkiégo ludu od namnieyszégo
áž do wielkiégo.
g. Y rzekł do nich: to mówi Pan
Bóg Izráelów', do klórćgośćie mię
posłali, abych przełożył prośby wá
szé przed obliczem iego.
10 Ieśli spokoynie mieszkać będźiećie w téy źiemi, pobuduię was,
ROZDZIAŁ XLII.
á nie rozwalę: nasadzę, á nie po
Posiany Ieremiasz, dby Pand Bo wyrywam : bom iuż ubłagany nád
ga pyta/ o ten ostatek ludu, który był zlém, któ/ém wam uczynił.
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11. Nie bóyćie się od oblicza kró
la Babilońskiego, którego sie wy
lękaiąc boićie: nie bóyćie się go,
mówi Fan : bom ia z wami iest,
abych was wybawił , y wyrwał z
ręki iego.
12. Y dam wam litośći, y zlituię
się nad wami: y uczy nię, że będzie
cie mieszkać w źiemi wászéy.
15 Lecz ieśli wy rzeczećie: nie
będźiem mieszkać w téy źiemi ,
áni będźiem słuchać głosu Pana
Boga naszego,
14 Mówiąc: Nie, ále do źiemie
Aegyptskiéy póydźieiny: gdzie me
uyźrzemy woyny, y głosu trąby nie
usłyszemy , y głodu ćiórpieć nie bę
dziemy: y tám mieszkać będzie
my.
15. Dla tego słuchayćie teraz
głosu Pańskiego ostatku ludy. To
mówi Pan zastępów Bóg Izraelski:
ieśli położycie oblicze wászé iśdź
do Aegyptu , y wnidźiećie, abyśćie
tám mieszkali.
16 Miecz, którégo się wy boićie,
táni was ogarnie , w źiemi Aegypt-kiéy: á głód, dla którego siętroszezećie, przylnie do was w Aegyptćie , y tám pomrzecie.
17. Wszyscy też mężowie, któ
rzy położyli twarz swoią áby we
szli do Aegyptu, áby tám mieszka
li, pomrą od miecza, od głodu, y
od moru: żaden z nich nie zosta
nie, áni uydźie przed złem, któré
ia przyniosę ná nie.
id. Bo to mówi Tan zastępów
Bóg Izráelów: iáko się zlał gniew
móy y zapalezywość moiá ná oby
watele Ierozolimskié, ták się zleie
gniéw móy ná was, gdy wnidźiećie
do Aegyptu : y będźiećie ná przy
sięgę , y ná zdumienie, y złorze
czenie, y ná hańbę, á nie uyźrzyćie więcey tego mieyscá.
19. Słowo Pańskie ná was oslá
tku ludy: nie wchodźcie do Aegyp
tu: wiedząc będźiećie wiedźieć, iż
się oświadczam ná was dźiśia.
20. Ześćie zwiedli dusze wászé:
bośćie wy mnie poslali do Páná
Bogá naszego, mówiąc: módl się
zá námi do Páná Bogá nászégo, á
weďe wszytkiego cokolwiek tobie
rzecze Pan Bóg nasz , ták nam
oznaynii, á uczynimy.

865

21. Y oznaymiłem wam dźiśia,
á nie usłuchaliście głosu Taná Bo
gá waszego we wszytkim, o co mię
do was posłał.
22. A tak teraz wiedząc wiedźieć
będźiećie, że mieczem, y głodem,
y morem pomrzecie ná mieyscu,
do którego chćieliśćie iśdź, abyśćie
tám mieszkali.
ROZDZIAŁ XLIII.

Ostatek Zydoiv z sivey dobrey woley, nud rozkazanie Pańskie idą po
społu z Ieremiaszem y HJruchem do
-tdegyptu, tam będąc Ieremiasz pro
rokuie o spustoszeniu źiemie slegyptskiey.
1. Y stało się, gdy skończył Ieremiasz mówić do ludu wszystkie
mowy Páná Bogá ich, z klóremi
go posłał Pan Bóg ich do nich,
wszytkié té słowa :
2. Rzékl Azáriasz syn Osáiaszá ,
y Iohánán syn Káree , y wszyscy
mężowie pyszni, mówiąc do Ieremiaszá: kłamstwo ty mówisz, nie
posłał ćię Pan Bóg nász, mówiąc:
nie wchodzćie do Aegyptu , abyśćie
tám mieszkáli.
5. Ale Báruch syn Neryaszów
podszczuwa ćię ná nas, áby nas
wydał w ręce Cháldeyczyków, áby
nas pomordował, y zaprowidźił do
Bábilonu.
4. Y nie usłuchał Iohánán syn
Káree, y wszyscy przełożeni waleczników, y wszytek lud głosu Pań
skiego, żeby mieszkali w źiemi
ludzkiéy.
5. Ale wziąwszy Iohánán syn
Káree, y wszyscy przełożeni waleczników, wszytek ostatek ludy,
którzy się byli wróćili od wszyt
kich narodów , do których przed
tym byli rozprószeni, áby miesz
káli w źiemi ludzkiéy :
6. Meze, y niewiasty, y dźieći , ý
córki królewskie , y każdą duszę ,
którą był zostawił Náhuzárdan het
man z Godoliaszein synem Ahikám syná Sáphán , y Ieremiaszá
proroka, y Baruchá syná Neryaszá :
7. Y weszli do źiemie Aegypt
skiéy: bo nie byli posłuszni głosn
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Tańskiógo: y przyszli áž do Tá
phnis
8. Y stálá sie mowa Pańska do
leremiaszá w Táphnis , mówiąc:
9. Weźmi kamienie wielkie w
rękę twoie, á skriy ie w sklepie,
który iest pod murem ćiegielnym ,
•w bramie domu Pháráanowégo w
Tháphnis , przed oczymá mężów
ludzkich :
10 Y rzeczesz do nich: to mówi
Pan zastępów Bóg Izráelów: Oto
ia poślę y wezme Nábuchodonozorá królá Babilońskiego sługę me
go : á położę stolicę iego ná tym
kamieniu, którern skrył, y postawi
stolicę swą ná nich.
11 A przyszedszy porazi ziemię
Aegyptską , któré ná śmierć , ná
śmierć: á któré w niewolą, w nie
wolą ; á któré pod. miecz , pod
miecz.
12 Y zapali ogień we zborach
bogów Aegyptskich, á spali ie, y
weźmie ie w niewolą: y odźieie się
źiemia Aegyptską, iáko się pasterz
odźiewa płaszczem swoim: y wynidźie z tamtąd w pokoiu.
13. Y skruszy słupy domu sło
necznego, któré są w źiemi Aegypt
skiéy : á zbory bogów Aegypt
skich ogniem spáli.
ROZDZIAŁ

XL1V.

Gdy leremiasz strofuie d karze
Zydy z bałwochwalstwa, oni krną
brnie odpowiedzieli, ze y z dziećmi,
y z zonami w nim chcą trwać, za co
im tez leremiasz miecz, głód, mor
obiecuie, y źiemie slegyptskiey spu
stoszenie opowiada.
1. Słowo, któré się stało przez
leremiaszá do wszech Żydów, któ
rzy mieszkali w źiemi Aegyptskiéy,
którzy mieszkali w Mágdalu, y w
Táphnis , y w Memphis, y w źie
mi PhátureS, rzekąc:
2. To mówi Pan zastępów, Bóg
Izráelów: wyście widźieli to wszy
tko złe, którern przywiódł ná Ieruzálem , y ná wszytkié miástá
Iudzkié : á oto pusté są dźiśia , y
niémász w nich obywatela.
3. Dla złośći, którą czynili, áby
mię do gniewu przywiedli, áby szli
á ofiarowali, y służyli bogóm cu

dzym, których nie znali yoni,y
wy, y oycowie wászy.
4- Y posyłałem wszytkié sługi
moie proroki w nocy wstąiąc, á
posyłając, y mówiąc: nie czyńćie
słowa brzydliwośći tákiéy, któréy
nie nawidzę.
5. A nie słuchali , áni nachylili
uchá swego , áby się nawrócili od
złośći swoich, á nie ofiarowali bo
góm cudzym.
6. Y zlał się gniéw móy, y zapalczywość moiá, y zapaliła się po
inieśćióch ludzkich y po ulicach
Ierozolimskich , y obróćiły się w
pustki y w zburzenie wedle dniá
tego.
7. A teraz to mówi Pan zastę
pów Bóg Izráelów: czemu wy czy
ni ćie złość tę wielką przećiw duszam wászym, áby wyginął z was
mąż y niewiasta, dźiećię y zsące z
pośrzódku ludy, áby wam nie zo
stało szczątku żadnego :
8. Drażniąc mię uczynkami rak
waszych, ofiaruiąć bogóm cudzym
w źiemi Aegyptskiéy, do któréyeśćie weszli abyśćie tám mieszkali:
abyśćie wyginęli, y byli przeklina
niem y urąganiem wszytkim naro
dom źiemie:
9. Azaśćie zapomnieli złośći oyców waszych, y złośći królów lu
dzkich, y złośći żón ich, y złośći
waszych, y złośći żón waszych,
któré czynili w źiemi ludzkiéy , y
po ulicach Ierozolimskich :
10. Kie oczyśćili się áž do dniá
tego: y nie bali się, áni chodzili w
zakonie Pańskim, y przykazaniach
moich, którern dał przed wámi,y
przed oycy waszymi.
11. Przetóż to mówi Fan zastę
pów Bóg Izráelów: oto ia położę
oblicze moie ná was ná złó , á
wytracę wszytkiégo Iudę.
12. Y zabiorę ostatek ludy, któ
rzy położyli twarzy swé áby weszli
do źiemie Aegyptskiéy, y mieszkali
tám: y zniszczeją wszyscy w źie
mi Aegyptskiéy: polega od miecza,
y od głodu : y zniszczeni będą od
namnieyszégo áž do nawiększego ,
od miecza, y od głodu pomrą: y
będą ná przysięgę , y ná dźiw, y
złorzeczenie, y hańbę
13. Y nawiedzę obywatele źie-
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mie Aegyptskiéy, iákom nawiedźił
leruzálem , mieczem , głodem , y
morem
14 Y nie będźie ktoby uszedł , y
został z oslátku Żydów, którzy idą
zęby gośćmi byli do źiemie Aegyptskiév : ażeby się wróćili do źiemie
ludzkiéy, do któréy oni podnoszą
dusze swé, áby się wróćili, y mie
szkali tám : nie wrócą się , iedno
którzy uydą.
15 Y odpowiedźieli Ieremiaszowi wszyscy mężowie wiedzący,
że ich żony ofiarowały bogóm cu
dzym : y wszytkié niewiasty , któ
rych stało mnostwo wielkie, y
wszytek lud mieszkających w źiemi
Aegyptskiéy, w Phátures , rzekąc :
16. Mowy, którąś mówił do nas
imieniem Pańskim, nie usłuchamy
od ćiehie :
17. Ale czyniąc uczynimy kóżdó
słowo , któré wynidźie z ust na
szych , żebyśmy ofiarowali królowéy niebieskiéy, y ofiarowali iéy
mokré ofiary iakośmy czynili , my
y oycowie nászy, królowie nászy, y
kśiążęta nászé w mieśćiech lu
dzkich , y po ulicach Ierozolimskich : á najadaliśmy się chleba, y
dobrze nam było , y nie widźieliśiny złego.
18. Lecz od onégo czásu, którégośmy przestali ofiarować królowie
niebieskiey, y ofiarować iéy mokré
ofiáry, ná wszytkim nam schodźi, y
zniszczeliśmy od miecza, y od głodu.
19. Lecz ieśli my ofiaruiemy królowéy niebieskiéy, y oíiáruiemy iéy
mokré ofiáry : azaśmy bez mężów
naszych czynili ié^ pl ácki ku służ
bie iéy, y ku ofiarowaniu iéy mo
krych ofiár ?
20. Y mówił Ieremiasz do wszytkiégo ludu , przećiwko mężom , y
przećiw niewiástam , y przećiw
wszemu ludowi, którzy mu byli od
powiedźieli , rzekąc :
21. Aza nie ofiárá, którąśćie ofiárowáli w mieśćiech ludzkich, y ná
ulicach leruzálem wy y oycowie
wászy, królowie wászy, y kśiążęta
wászé, y lud źiemie? ná toć wspámiętał Pan, y wstąpiło ná serce
iego.
22. Y nie mógł Pan dáléy znośić
dla złośći spraw waszych, y dla
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obrzydłośći, któróśćie czynili: y sta
ła się źiemia wászá spustoszeniem,
y zdumieniem, y przeklęctwem dla
tego , że niémász obywátelá , iáko
ten dźień iest: 2Ó. Dla tego iżeśćie ofiarowali
bálwánóm , y zgrzeszyliście Panu :
y nie słuchaliśćie głcsu Páásklégo,
y w zakonie, w przykazániách , y
w świadectwach iego nie chodźiliśćie: dla tego przyszło ná was to
złe , iáko ten dźień iest.
24. Y rzekł Ieremiasz do wszego
ludu , y do wszech niewiast: Słu
chayćie slowá Pańskiógo wszytek
Iudo , którzyśćie w źiemi Aegypt
skiéy.
25. To mówi Pan zastępów Bóg
Izráelów, rzekąc : Wy y żony wá
szé mówiliście ušty swémi, y wy
pełniliście rękami wászéini, mó
wiąc : Czyńmy szluby nászé , któróśmy szlubili żebyśmy ofiarowali
królowéy niebieskiéy, y ofiarowali
iéy mokré ofiáry. Wypełniliśćie szlu
by wászé , y skutkieineśćie ie wy
konali.
26. Przetóż słuchayćie słowa Pańskiégo wszytek Iudo , którzy mieszkaćie w źiemi Aegyptskiéy: Otom
ia przysiągł ná imię moie wielkié,
mówi Pan : że nie będźie wiecéy
wzywáné imię moie ustami żadne
go mežá Zydá, mówiacégo : Zywie
Pan tíóg, we wszytkiéy źiemi Ae
gyptskiéy.
27. Oto ia będę czuł nád nimi ná
zlé , á nie ná dobré : y zniszczeią
wszyscy mężowie ludzcy , którzy
są w źiemi Aegyptskiéy, mieczem
y głodem , áz do szczętu wyginą.
28. A którzy uydą miecza, wró
cą się z źiemie Aegyptskiéy do źie
mie ludzkiéy mężów mało : y do
zna wszytek ostatek ludy, który
wszedł do źiemie Aegyptskiéy, áby
tám mieszkał, czyie się słowo wy
pełni , ínoieli ábo ich.
29. A to wam znakiem , mówi
Pan, że ia was nawiedzę ná tym
mieyscu : abyśćie wiedzieli że się
prawdziwie spełnią mowy moie
przećiwko wam ná złe.
30. To mówi Pan: Oto ia podam
Pháráoná Ephree królá Aegyptskiégo w rękę nieprzyjaciół iego , y w
reke szukáiacych dusze iego; iákóm
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p'dał Sedeciaszá króla ludzkiego w
rękę Nahu<h<>donozorá króla Babi
lońskiego nieprzy jaciela iego, y szu
kającego dusze iego.

ROZDZIAŁ XLV.
Strofuie leremiasz słowem Rozym
Baruchd z narzekania przećiw Bo
gu, obiecuiqc mu przedsie, ze przy
lywoćie, y swobodzie miał sie zo
stać.
1 Słowo, któró mówił leremiasz
prorok do Báruchá syná Neryaszá ,
gdy napisał te słowa w księgach z
ust leremiászowych , roku czwar
tego Loákimá syná loziászowego
królá ludzkiego , rzekąc :
2 To mówi Pan Bóg Izráelów
do ćiebie Báruchu :
3. Mówiłeś : biádá mnie nędzne
mu : bo przyczynił Pan holeśći do
boleśći moiéy: upracowałem się we
wzdychaniu moim , y nie nálazłem odpoczynienia.
4 To mówi Van: ták rzeczesz do
niego: Oto, którern zbudował, ro
zwálam, á którern nasadził, i a wy
rywam , y wszytkę tę źiemie
5 A ty szukasz sobie wielkich?
nieszukav: bo oto ia przywiodę złó
ná wszelkie ćiało , mówi Pan : y
dam tobie duszę twoie na zbawienie
ná wszytkieh mieyscách dokądkol
wiek póydźiesz.

ROZDZIAŁ XLVI.
Słowd Pańskie przećiwko midstam jłeeyptskim , ze miały być pokdzone, d obiecuie wyswobodzenie
ludu swemu Izraelskiemu, y Żydow
skiemu.
1. Słowo Tański ó , któró się sta
ło do leremiaszá proroka przećiw
narodom.
2. Ná Aegypt, przećiw woysku
Pbáráoná Nechao królá Aegyjitskiógo, który był nad rzeka Euphrátesem w Chárkamis , którego
poraził Nábuchodonozor król Babi
loński , czwartego roku loakimá
syná Ioziaszowégo królá ludzkie
go.
3. Gotuyćie tarcz y pawężę , á
wychodźcie ná woynę.
4- Zaprzągayćie konie, á wśia-

dayćie iózdni : stśńćie w helmiéch,
wyćierayćie oszczepy, obleczcie się
w pancerze.
5. Cóż tedy ? widźiałem ie lękli
we , á tył podaiące , mocné ich
pobite : ućiekali prędko áni się
obeiźrzćli : strach zewsząd, mówi
Fan.
6. Niech nie ućieka prędki, á niech
nie mrfióma, aby miał wybáwion
bydź mocny : ná północy u rzeki
Ephrátesá zwyciężeni są y polegli.
7. h lóż to iest, który iáko rzeka
wzbiéra : á iáko rzeki, nadymaią
się wody iego ?
8. Aegypt iáko rzeká wzbiéra, á
iáko rzeki wzruszać się będą wały
iego: y rzecze : Wstąpiwszy pokryję
źiemie : wygubię miásto y obywa
tele iego.
g. Wśiadayćie ná konie, á wyskakuyćie ná woźiócb, á niech się .
ruszą mocni , Murzyńska źiemia,
y Libiyánie , którzy noszą tarcz, y
Łidiyczycy porywáiacy y puszczáiący strzały.
10. Ale on dźióń Páná Bogá za
stępów, dźióń pomsty, áby się pomśćił nád nieprzyiaćioły swómi:
pożrze miecz , a nasyći się y opiie
się krwie ich: bo ofiárá Páná Bogá
zastępów w źiemi pólnocnéy nád
rzeką Euphrátesem.
11. Wstąp ná Gáláád , á nábierz
rezyny panno córko Aegyptską: pró
żno rozmnażasz lékárstwá , zdro
wia mieć nie będźiesz.
12. Usłyszeli narodowie sromotę
twoie , á krzyk twóy napełnił źiemię: bo mocny natarł ná mocnego,
y obá społem upadli.
15. Słowo , któró mówił Pan do
leremiaszá proroka , o tym , że ma
przyść Nábuchodonozor król Babi
loński , á porazić źieinię Aegypt
ską.
«4 Opowiadayćie Aegyptowi , á
dayćie słyszeć w Mágdálu , y niech
brzmi w Memphis , y w Táphnis ;
rzeczćie: stań, á nágotuy się: bo
pożrze miecz to, co w okolicy two
iéy iest.
15. Czemuż zgnił mocarz twóy?
nie ostał się : bo go l*an wywrócił.
16. Rozmnożył upadaiącó, y padł
mąż ná bliźniego swégo. Y rzeką:
wstań á wróćmy się do ludu swégo,
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narody, do którychem ćię wygnał:
á ćiebie nie wyniszczę, ále ćię ska
rżę w sądźie, á nieprzepuszczę iá
ko niewinnemu.
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y do ziemie narodzenia nászégo, od
oblicza miecza gołębice.
17. Nazowćie imię Tháraoná kró
la Aegyptskiégo, trwogę przywiódł
czas.
18. Żywię ia , (mówi król , Part
zastępów imię iego) że iáko Thabor między góráini , á iáko Karmel
nád morzem , przyidźie.
19. Naczynie prowádzeniá poczyń
sobie, obywatelko córko Aegyptska : bo Memphis pustynią będźie,
y zpustoszéie , y będźie niemie
szkalna.
20. Cielica piękna y krasna Aegypt, poganiacz z północy przyidźie
ná nie.
21. Naiemnicy též iéy, którzy
mieszkali w pośrzodku iéy, iáko
ćielcy ukarmieni obróćili się, y
ućiekałi spółem, y ostać się nie mo
gli: bo dźień wygubienia ich przy
szedł ná nie , czás nawiedzenia
ich.
22. Glos iéy iáko miedzi za
brzmi: bo się z woyskiem pospie
szą, y z siekierami przyidą do niéy,
iáko co drwá rąbaią.
23. Wyrabáli las iéy, mówi Pan*
który zliczon bydź nie może: ro
zmnożyli się nád szarańczą , y nie
mász im liczby.
24- Zawstydziła sie córka Aegyptska, y podána w ręce ludu pół
nocnego.
25. Rzékl Pań zastępów Bóg tzráelów: Oto ia nawiedzę trwogę
Alexándryyska, y Pháráoná, y Aegypt, y bogi iego, y króle iego, y
Pháráoná , y té, którzy w nim
ufaią<
26 Y dam ie w ręce szukających
dusze ich , y w ręce Nabuchodonozorá królá Babilońskiego, y w
ręce sług iego : á po tym mieszkać
w nim będą iáko zá dawnych dni ,
mówi Pan.
27. A tylnie bóy się sługo móy
Iákobié , á nie lękay się Izráélu :
bo oto ia ćiebie wybawię z daleká ,
y naśienie twoie z źiemie poi ma
nia twego: y wtóći się lákob, á
odpoczynie, y poszczęść! mu się,
á nie będźie, ktoby go straszył.
28. A ty nie bóy się sługo móy
lákobie, mówi Tan ; bom ia iest
z tobą: bo ia wyniszczę wszytkié

ROZDZIAŁ

XLVII.

Opowiada spustoszenie Palestyń
skie, Tym, Sydonu, Guzy, y .Aska
lona miast.

1. Słowo Pańskie, któré się sta
ło do Ieremiaszá proroka przećiw
Palestynom , przed tym niż poráźił Pháráon Gáze.
2. Tomowi Pan: Oto wody wstępuią z północy, y będą iáko potok
wyléwáiacy, á okryią źiemie, y
nápelnienié iéy, miásto y obywatele
iego: będą wołać ludzie, y zawyią
wszyscy obywatele źiemie.
5. Ptzed trzaskiem pompy oręża
y waleczników iego, przed grzmo
tem poczwórnych iego , y przed
mnóstwem kół iego. Nie obeyźrzeli
się oycowie ná syńy opuściwszy
ręce ,
4. Dla przyszćia dniá , którégo
zburzeni bęJą wszyscy Philistymowie , y będźie tOzprószon Tyr, y
Sydon , ze wszytkimi pozostałómi
řomocámi swémi : bo splondrował
an Philistymy , ostatek wyspu
Kápádociiéy.
5. Przyszło obłyśienie ná Gazę :
Umilknął Askálon, y ostatki doli
ny ich , dokądże się rzezać bę
dźiesz?
6. 0 mieczu Pański dokąd się
nie uspokoisz? wnidź w poszwy
twoie, ochłódź się, á umilkni
7. Ale iákóž się ma uspokoić
ponieważ mu Pan roskazał prze
ćiw Askálonowi , y przećiw po
morskim kráióm iego , y tám mil
mieysce założył?
ROZDZIAŁ

XLVIII.

Słowa Pańskie przećiwko źiemi
Modbskiey, iz dla pychy ludu iéy
ma bydź spustoszona, a miasta poburzone.

1. Do Moábá to mówi Pan za
stępów Bóg Izráelów: biádá nád
Nábo , bo zburzort iest y záwstydzon: wźięto Káriátháim, záwstydzou iest močily y zadrżał
6a*
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2. Niémász wiecéy radości w
Moábie, przećiw Hesebon inyślili
zlé: pódźćie á wytraćmy ji z na
rodu , przeto milcząc umilkniesz,
á póydźie miecz zá tobą.
3 Głos wołania z Oronáim:
spustoszenie y zburzenie wielkie.
4 Potłuczono Moábá: opowie
dzcie wołanie maluczkim iego.
5. Bo wstępem Luith płacząc
wstąpi z płaczem bo ná zstępowa
niu Oronáim nieprzyiaćiele krzyk
zburzenia usłyszeli :
6. Ućiekayćie, wybawcie dusze
wászé: á bedźiećie
iáko wrzos ná
c
puszczy.
7. Bo przeto iżeś miał ufanie w
obronach twoich , y w skárbiéch
twoich, ty též Wzięty będziesz : y
póydźie Chámos w przeprowadze
nie, kapłani iego y książęta iego
społem.
8. Y przyidźie zbóycá do káždégo
miástá, á žádné miásto nie uydźię :
y zginą doliny, y rozrzucone będą
polá: bo Pan powiedział.
9 Dayćie kwiat Moáb, bo kwi
tnąc wynidźie: á miástá iego pusté
będą, y niemieszkalne.
10. Przeklęty, który czyni spra
wę Pánská zdradliwie: y przeklę
ty, który miecz swóy háinuie ode
krwie.
11. PJodny był Moáb od młodo
śći swéy, y odpoczywał ná droż
dżach swoich: á nie przelewano go
z naczynia do naczynia, y nie chodźił w zaprowadzenie : przeto
smák iego został w nim, y zápach
iego nie zmienił się.
12. Dla tego oto dni przychodzą ,
mówi Pan: y poszlę mu szykuiącé y pokládácze łagwic, y położą
go, á naczynia iego wypróżnią, y
łagwice ich polívka.
13. Y záwstydzon będźie Moáb
od Chámon , iáko záwstydzon iest
dóm Izraelski od Bethel, w którym
ufánié miał
14- lako mówićier mocniśmy, y
mężowie duży ku bitwie ?
15. Zburzon iest Moáb, y miá
stá iego wycięli: y wyborni mlodźieńcy iego poszli názábiéié, mó
wi król , Pan zastępów imię ie16

Blisko

iest zginienié

Moáb

że przyidźie : á zlé iego przybieży
bárzo prędko.
17. Cieszćie go wszyscy którzy
ście około niego, á wszyscy, którzy
znacie imię iego , mówćie: lako
się złamała láská mocna , kiy
chwalebny ?
18. Zstąp z sławy, á siądź w
pragnieniu mieszkanie córko Dibon: bo zbórzyćiól Moáb przycią
gnie do ćiehie , pokaźi obrony
twoie.
ig. Ná dródze stań, á wyglądaj
mieszkanie Aroer: pylay uciekają
cego, á temu, który uszedł, mów:
cóż się stálo ?
20. Záwstydzon iest Moáb, że
go zwyciężono: wyyćie, á wołayćie, opowiądayćie w Arnon, że zbu
rzono Moáb.
21. Y sąd przyszedł ná źiemie
polną : ná Ilelon, y ná Iásá, y ná
Mephááth.
22. Y ná Dibon , y ná Nábo, y
ná dóm Deblatháiin.
23. Y ná Káriátháim, y ná Bethgámul, y ná Bethmáon.
24. Y ná Kárioth ,% y ná Bosrá:
y ná wszytkié miástá źiemie Moábj
któré daleko y któré blisko są.
25. Odćięto róg Moábowi, y ra
mię iego stárlo, mówi Pan.
Ú6. Upóyćie go, bo się przećiw
Pánu podniósł: y otrąci rękę Moáb
o blwoćina swoię, y będźie ná poáraiéch on též:
27. Bo Izrael był tobie pośmie
wiskiem , iakobyś go między złodźieymi zastał: á ták dla słów two
ich, którćś przeciw iemu mówił,
powiodą ćię więźniem.
28 Opuszczayćie miástá, á mieszkayćie ná skále obywatele Moáb:
á badźćie iáko gołębica, która się
gnieźdźi przy sámym kráiu dziu
ry.
29. Słyszeliśmy o pysze Moáb ,
pyszny iest bárzo: wysokość iego y
hardość, y pychę, y wyniosłe sercé
iego.
30. Ia znam mówi Pan chluby
iego, á iż nie iest wedle niéy siła
iego, áni według tego, co mógł czy
nić , uśiłował.
31. Dla tego nád Moáb nárzékác
będę, y do Moáb wszytkiégo wołać
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bfdę, do mężów mnru ceglánégo
lamentujących.
52. Płaczem lázer płakaćći będę
winnico Sábáma: látoroáli twoie
zaszły zá morze, áž do morzá lá
zer przyszły: ná żniwo twoie y ná
zbiéránié winá twégozbóycá nápadt.
33. Odiętć iest wesele y radość
z Kármela, y z źiemie Moáb, y wiuo z pras pobrałem : á tłoczący wi
no nie będźie zwykłóy pobudki śpie
wał.
34- Od wołania Ilesebon áž do
Eleale , y lasá puśćili głos swóy:
od Segor aż do Oronáiip ćielice
trzećioletnićy: wody też Nemrym
bárzo złe będą. *
55. Y odeymę z Moábá, mówi
Pan, oháruiacégo ná wyżynach, y
ofiaruiacégo bogóm sv/ř.im.
36. Przeto serce moie nád Aloábem iáko piszczałki piszczeć bę
dźie: serce též moie nád mężami
muru ceglánégo wypuśći głos pi
szczałek: bo więcćy czynił niżli
mógł, przeto zaginęli.
67. Bo każda głowa łyśina , á
kážda hrodá ogolona będźie : ná
wszytkich rękach więzy, á ná l$.áždym grzbiecie Włosienica.
58 Po wszytkich dachach Moąbowych , y po ulicach iego wsze
lakie nárzékánié : bom skruszył
Uloábá , iáko naczynie niepożytecznć, mówi Pan.
3g. Iáko zwyćięion iest, y krzy
czeli? iáko spuścił szyię Moáb y
zawstydźił się? y będźie Moáb náśmićwiskiem y przykładem wszy
tkim w okolicy iego.
40. To mówi Pan; Oto iáko orzeł
przyleéi, á wyciągnie skrzydła swé
ná Moąha.
41. Wzięto Kárioth, y zamki po
brano : á będźie serce mocarzów
Moáb onégo dniá, iáko serce nie
wiasty rodzacéy.
42. Y przestanie Moáb bydź lu
dem: bo się przećiw Pánu chlubił.
43. Strach y dół, y sidło nád to
bą, obywatelu Moáb, mówi Pan.
44 łkto ućiecze przed strácbem ,
wpadnie do dołu: á kto wyleźie z
dołu , poyman będźie śidłem: bo
przywiodę pá Moábá rok nawiedze
nia ich, mówi Pan.
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45. W cieniu Hesebon stanęli z
śidła uciekający : bo ogień wyszedł
z Hesebon , á płomień z pośrzodku
Sepn , y pożrże część Moáb , y
wierzch synów rozruchu.
46. Biádá tobie Moáb , zginąłeś
ludu Chámos : bo zábrano syny
twoie , y córki twoie w niewolą,
47. V wrócę poimánié Moáb w
ostateczne dni, mówi Pan. Do tąd
sądy Moáb.

ROZ DZIAŁ XLIX.
Spustoszenie Ammon^ Idutnei, Ddmalszku, Cedar , królestw Assor, y
Elam, d ze iectwo synów Ammon y
Elam midto bydź rozpuszczone.

1. Do syriów Ammon. To mówi
Tan: Izali nie ma synów Izráel ?
ábo dźiedźica niémász u niego?
Czemuż tedy Melchom dźiedźiclwem
pośiadł Gádá : á lud iego w mia
stach iego mieszkał ?
2. Przetóż oto dni przychodzą ,
mówi Pan, y dam słyszeć nád Rábbát synów Ammon trzask bitwy,
y będźie w gromadę rozwalona , á
córki ićy ogniem będą spalone, á
pośiedźie Izrael dzierżawce swoię,
mówi Pan.
5. Záwyy Hesebon , bo iest zburzon Hay. Krzyczcie córki Hábh|áth , przepaszćie się Włosienica
mi : narzekayćie y chodźćie około
płotow : bo Melchom będźie proyyádzon w zaprowadzenie , kapła
ni iego , y kśiążęta iego spółem.
4. Co sie przechwalasz dolinami?
zpłynęła áoliná twoiá córko pie
szczona, któraś ufała w skárbiéch
twoich , y mówiłaś : któż przydźie
do mnie ?
5. Oto ia przywiodę ná ćię strach,
mówi Pan Bóg zastępów, od wszy
tkich , którzy są w okolicy twoiéy:
y rozprószyćie się każdy od oczu
waszych, á nie będźie ktoby zebrał
uóiekáiacé.
6. A potym każę się wróćić wię
źniom synów Ammon , mówi Pan.
7. Do Idumeiéy. To mówi Pan
zastępów: Izali niémász dáley mą
drości w Theman /.ginęła rádá od
synów, niepożyteczna się stálá mą
drość ich.
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8. Ućiekayćió á tył podawayćie, skiéy, którą uradził ná Edom : y
zstepuyćie w przepaść obywatele myśli iego , któré umyślił ná oby
Dedan : bo zatracenie Ezaw przy watele Tlieman: ieśli ich nie zrzu
wiodłem nań, czas nawiedzenia iego, cą malutcy z trzody : ieśli nie rozg. By byli przyszli ná ćię ći , co miecą z nimi mieszkania ich.
zbieráia wino, nie zostawiliby byli
21. Od trzasku upadku ich wzru
grona: by złodźieie w nocy , po szyła się źiemia: wołanie áž ná
rwali by byli coby im dosyć było.
morzu czerwonym słyszano głosu
10. Lecz ia obnażyłem Ezaw, od iego.
kryłem skrytośći iego , y skryć się
22. Oto iáko orzeł wzbiie się y
nie będźie mógł: zburzono naśienię odleci , á rośćiągnie skrzydła swé
iego , y braćia iego , y sąśiady iego, nád Bosrą: y będźie serce mocay nie będźie.
rzów ldumeiéy onégo dniá, iáko
11. Opuść sieroty twoie, ia ie ży serce niewiasty rodzącey.
wić będę , á wdowy twoie we mnie
23. Do Damaszku : zawstydził
nadźieie mieć będą.
się Emáth^y Arphad : bo złą bárzo
12. Bo to mówi Fan : Oto któ nowinę usłyszeli , strwożyli się iá
rym nie było sądu áby pili kielich, ko ná morzu , dla frasunku uspo
piiąc pić będą : á ty iáko niewinny koić się nie |nógł.
zostaniesz , nie będźiesz niewinny,
24. Osłabiał Damaszek, dał się
ále piiąc pić będźiesz.
ućiekóć, strach go ogarnął , ućisk
13. Bo przysiągłem sam przez się, á boleści poi mały go iáko rodzącą.
mówi Fan, iż spustoszeniem y hań
25. Iákóz opuścili miásto chwa
bą y pustynią , y przeklęctwem bęlebne, miásto wesołe?
dźie Bosrá : y wszytkié miástá iéy
26. Przetóż polęgą młodzieńcy
będą pustyniami wiecznémi.
14 Słyszałem s|uch od Páná , y iego ná ulicach iego , á wszyscy
poseł do narodów posłań iest: zbić-* mężowie walki umilkną dniá oné
rayćie się , á przyidźćie ná nię, á go , mówi Pan zastępów.
27. Y zapalę ogień ná murze Da
powstańmy ku bitwie.
15. Bo oto małego dałem ćię mię maszku , y pożrże múry Benádád.
dzy narody, wzgardzonego między
28. Ná Cedar, y ná królestwa Asludźie.
sur, któré poraził Nabuchodonozor
16. Hardość twoiá zwiodła ćię, król Babiloński. Tq mówi Fan :
y pycha serca twego, który mie ‘Wstańćie, á idźcie ná Cedár, á zburz
szkasz w iáskiniách skały, á uśi- cie syny wschodnie.
łuiesz dosiądź wysokości pagórku ,
29. Namioty ich y trzody ich zágdy wywyższysz iáko orzeł gniazdo biorą : skóry ich y wszytko naczy
twoie, zonąd sćiągnę ćię, mówi 1‘an. nie ich, y wielbłądy ich wezmą
17. Y będźie Idumea pusta : ká sobie, y zwołaią ná nie strach w
ždy, który póydźie przez nię, zadźi- okolicy.
wi się y świstać będźie ná wszy30. CJćiekayćie, bieżćie wskok,
tkie plagi iéy.
w głębokośći śiedźćie , którzy mie18. Iáko wywrócona iest Sodo szkaćie w Azor, mówi Fan: bo Na
ma y Gomorrá, y bliskie iéy, mówi buchodonozor król Babiloński uráPan: nie będźie tám mieszkał mąż, dźił ná was řáde, y umyślił ná
áni będźie w niéy przebywał syn was myśli.
Człowieczy.
31. Wstźńćie, á idźćie do narodu
ig. Oto iáko lew wystąpi z ná- spokoynégo , á mieszkającego bedętośći lordánu do cudnośći mo- spiecznie, mówi Tán : niémász
cnéy : bo uczynię że wnet pobieży wrót áni zábory u nich, sájni mie
do niéy, á któż będźie wybrany, szkała.
którégo przełożę nád nią ? bo kto
32. Y będą wielbłądy icli roz •
mnie podobny ? á kto mię zniesie? chwyceniem , á mnostwo doby
y który to iest pástérz coby się tków ich korzyścią : y rozwionę ie
sprzećiwił twarzy moiéy ?
ná wszytkié wiatry, którzy się pod2o. Przeto posłuchayćie rády Pań- strzygli pod długi włos, á ze wszech
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granic iego przywiodę zatracenie
na nie , mówi Pan.
33. Y będźie Asor mieszkaniem
smoków spustoszony aż ná wieki :
nie hędźie tám mieszkał mąż , áni
przebywał syn człowieczy.
34. Słowo Páiiskié, któré się stá
lo do leremiaszá proroka przećiw
Aelam ná początku królestwa Se
deciaszá królá lud kiégo , rzekąc :
35. To mówi Pan zastępów : oto
ia złamię łuk Aelám , y wielką moc
ich.
36. Y przywiodę ná Aelám cztérzy wiálry ze cztereh stron nieba :
á rozwionę ie na wszytkie té wia
try, y nie hędźie narodu gdźieby nie
zaszli wygnańcy Aelam przed nie
przyjaciółmi iego ,
37. Y przed szukającymi dusze
ich: y przywiodę ná nie złe, gniew
zapálczy wośći moiéy, mówi Pan:
y poślę zá nimi miecz , aż ich do
konam.
38. Y postawię stolicę moię w
Aelám , á wytracę z onąd króle y
kśiążęta, mówi Pan.
39. A w ostateczne dni każę się
wróćić poimańcóm Aelám, mówi
Pan.

ROZDZIAŁ L.
Ze Babilon mia’sto , które śćiska
lo w ięctwie syny Izraelskie , po
szczęśliwym ich do swey źiemie wywiedzeniu, do szczędu miało bydź
spustoszone od królów z połnocy.
1. Słowo, któré mówił Pan o
Babilonie , y o źiemi Cháldeyskiéy
przez rękę leremiaszá proroka.
2. Opowiedayćie między narody,
á puśććie słuch : podnieśćie chorą
giew , ogłaszayćie , á nie tayćie,
mówćie: wźiet iest Babilon, zá
wstydzon iest Bel , zwyćiężon iest
Merodach , zawstydziły się ryćiny
iego, zwyćiężone są bałwany iego.
3. Bo wyćiągnął przećiw iemu
naród z połnocy, który położy źie
mie iego spustoszeniem : y nie bę
dzie ktoby mieszkał w niéy, od
człowieka aż do bydlęćia: y ruszyli
się á poszli.
4 W oné dni , y ná on czás ,
mówi Pan: przy idą synowie Izrae
lowi sarni y synowie ludzcy spó-
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łem , idąc á pláczac prędko póydą,
y Pana Boga swego szukać będą.
5. Do Syonu drogi się pytać bę
dą, tám twarzy ich. Przyda, á przy
łożeni będą do Pana przymiérzem
wiecznym, któré żadnym zapomnie
niem zgładzone me będźie.
6. Trzódą straconą stał się lud
móy: pástérzowie ich zwiedli ie,
uczynili że się błąkali po górach :
z góry ná pagórek przeszli : zapo
mnieli legowiska swego.
7. VI szyscy, którzy naleźli, ziedli
ie, á nieprzyjaciele ich mówili: nie
zgrzeszyliśmy: dla tego że zgrze
szyli Pánu pięknos'ći , sprawiedli
wości, y oczekiwaniu oyców ich
Pánu.
8 Uchodźćie z pośrzodku Babi
lonu , a z źiemie Chaldeyskiey wychodźćie : á bądźćie iako kozłowie
przed trzódą.
9. Bo oto ia pobudzam , y przy
wiodę ná Babilon zgromadzenió
narodów wielkich z źiemie północney : y nagotuią się nań , á zátvm
ji wezmą : strzała iego , iako męża
mocnego zábiiáczá , nie wróci się
próżno.
10. Y będźie Cháldéyska ziemia
korzyśćią: wszyscy, którzy ią będą
bórzvč , nasycą się, mówi Pan.
11 Bo się raduiećie , y wielkié
rzeczy mówićie rozchwytaiąc dźie
dźictwo móie : bośćie się rozlegli
iáko ćielcy po trawie, á beczeliśćie
iáko bycy.
12. Zawstydzona iest mátká wászá bárzo, y porównana z prochem,
która was porodziła : oto ostate
czna będźie między narody, pustá ,
bezdrożna, y wy schła.
13. Dla gniewu Pańskiego nie
będą w niéy mieszkać: ále się
wszytka obróći w pustynią: każdy
idący przez Babilon, zdumieie się,
y świstać będźie nád wszémi pla
gami iego.
14- Gotuyćie się ná Babilon w
około wszyscy, którzy łuk ćiagniećie : zwoiuyćie ji , nie folguyćie
strzałóm, bo zgrzeszył Pánu.
15. Wołayćie nań , wszędy dał
rękę, upadły fundamenty iego, skážoné są mury iego, bo pomsta Pań
ska iest: pomśćićie się nád nim :
iáko czynił, uczyńćie mu.
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16. Wrytraććie śieiącć z Bábilonu,
trzymaiącega siérp czásu żniwa :
przed mieczem gołębicę káždy się
obróći do ludu swego, y káždy do
źiemie swéy ućiecze.
17. Stádo rozprószoné Izrael ,
Iwowie wypędźili ie : piérwszy
król Assur ziadł go: len ostateczny
Nábuchodonozor król Babiloński
kośći iego połamał.
18. Przeto to mówi Tan zastę
pów, Bóg Izráelów: eto ia nawie
dzę królá Babilońskiego y źiem:ę
iego, iákom nawiedził królá As
sur :
19. Y przywiodę zás Izráelá do
mieszkania iego, a będźie się pasł
ná Karmelu y ná Básan, y ná gó
rze Ephráim , y Gáláád nasyći się
du szá iego.
20. W oné dni y czásu onégo,
mówi Pan: będą szukać nieprawo
śći Izráelowéy, á nie będźie iéy: y
grzéchu ludá , á nie naydźie się:
bo miłośćiw będę tym, które zo
stawię.
21. Ná ziemię panujących wyćiągrii, á obywatele ich nawiedz,
rozpraszay y zábiiay co zá nimi
iest , mówi Pan : á czyń wedle
wszytkiégo iakomći roskazał.
22. Glos bitwy w źiemi, y zstárćie wielkie.
23. Iáko złamany iest y skruszo
ny młot wszytkiéy źiemie? iáko się
obrócił w pustynia Babilon między
narody ?
24 Usidliłem ćię , y poymaneś
Babilonie , á nie wiedziałeś : zástano ćię y pojmano : iżeś Páná
drażnił.
25. Otworzył Pan skarb swóy, y
wyniósł naczynia gniewu swego:
bo sprawę ma Pan Bóg zastępów
W źiemi Cháldeyskiéy.
26. Pódzćie do niéy od kráiów
ostatecznych , otwórzćie áby wy
szli, klórzyby ią deptali: zbiérayćie z drógi kamienie , á składźćie
w kupy, á zatraććie ią: y niech nie
bęcźie szczątku.
27. Rozpraszayćie wszytkié moca’ze iéy, niech zslępuią ná zábićie: biádá im, bo przyszedł dźień
ich, czás náwiedzeuia ich.
28. Głos ućiekaiących y tych,
którzy uszli z źiemie Bábiloňskiéy,
y

áby opowiádáli w Syonie pomstę
Paná Bogá naszego , pomstę kośćioła iego.
29. Dayćie znać przećiw Babilo
nie mnogim , wszytkim , którzy ćiągną luk: stańcie przećiw iemu w
około, á žáden nie uydźie: oddajcie
mu według dzieła iego: wedle wszy
tkiégo co czynił, czyńćie mu: bo
się wynosił przećiw Pánu, przećiw
świętemu lzraelowéinu.
30. Przeto polęgą młodzieńcy ie
go ná ulicach iego, y wszyscy mę
żowie wáleczm iego umilkną dniá
onégo , mówi Pan.
31. Owo ia do ćiebie hardy, mó
wi Pan Bóg zastępów: bo przy
szedł dźień twóy, czás nawiedze
nia twego.
32. Y powali się hardy, y upádnie, á nie będźie klóby go wzwiódł: y zapalę ogień w mieśćićch
iego, y pożrże wszytko około nieg°- „
35. To mówi Pan zastępów : Totwarz ćierpią synowie Izraelscy,
y synowie ludzcy spółem : wszy
scy, którzy ie poimáli , trzymáia, á
niechcą ich puśćić.
34 Odkupićiel ich mocny, Pan
zastępów imię iego, sądem będźie
bronił rzeczy ich , áby przestra
szył źiemie, á wzruszył obywatele
Babilońskie.
35. Miecz ná Cháldeyczyki, mó
wi Pan , y ná obywatele Babiloń
skie, y ná kśiążęta, y ná madré iego.
36. Miecz ná wieszczki iego, któ
rzy zgłupieią: miecz ná mocarze
iego, którzy się bać będą.
37. Miecz ná konie iego, y ná
wozy iego , y ná wszytko pospól
stwo, któré iest w pośrzód iego : á
będą iáko niewiasty : miecz ná
skárby iego, któré będą rozchwyconé.
38. Susza będźie nád wodami ie
go, y wyschną : bo źiemia ryćin
iest, á w potworach się przechwa
lają.
3g. Trzeto będą mieszkść smokowie z dzikimi mężami , y będą
w niéy mieszkać strusowie : á nie
będą w niéy mieszkać dáléy áž na
wieki, áni będźie zbudowana áž do
pokolenia y pokolenia.
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40. Iáko Pan wywróćił Sodomę
y Gomorrę , y bliskie iéy, mówi
Tan: nie będźie tám maź mieszkać,
áni przebywać w niéy syn czło
wieczy.
41. Oto lud idzie z Tólnocy, á
naród wielki , y królowie mnodzy
powstaną z kráiów źiemie.
42. Łuk y pawężę pochwycą,
okrutni są á nie miłosierni : głos
ich iáko morze zaszumi, á na ko
nie wśiędą: iáko maž gotowy ku
bitwie przećiw tobie córko Babi
lońska.
45. Usłyszał król Babiloński
wieść o nich, y oslábiály ręce ie
go: poymał go ucisk, boleść iáko
rodzącą.
44- Oto iáko lew wystąpi z nádętośći Iordanu do piękności mocnéy, bo uczynię, že znagła pobieży do niéy, á któż będźie wybrány,
któregobych przełożył nád nią? bo
kto mnie iest podobny ? á kto mię
znieśje? á który to iest pástérz, co
by się sprzećiwił twarzy moiéy ?
4-5 Przeto słuchayćie rády Pańskiéy, którą umyślił przećiw Babi
lonowi: y myśli iego, któré myślił
ná ziemię Chaldeyską: ieśli ich
nie śćiągną malutcy z trzody, ieśli
nie będźie rozmiecono z nimi mie
szkanie ich.
46. Od wrzasku poymánia Babi
lonu wzruszyła się źiemia, y wolánié między narody usłyszano
iest.

ROZDZIAŁ LI.
Ozndymuie złe rzeczy, które mia
ły potkać Babilon, y obywatele iego,
od Medow narodu okrutnego.

1. To mówi Tan : oto ia wzbu
dzę ná Babilon y ná obywatele ie
go, którzy serce swé podnieśli
przećiwko mnie, iáko wiátr zara
źliwy.
2. Y poślę do Babilonu przewiéwácze , y rozwieią ji, á splą
drują źiemie iego: bo przyszły nań
zewsząd w dźień utrapienia iego.
3. Niech nie ciągnie, który ćiągnie łuk swóy, á niech nie wstępuiew pancerzu: nie folguyćie młodźieńcóm iego, wybiyćie wszytko
rycerstwo iego.

4. Y polega pobići w źiemi Chaldeyskiéy, y zranieni po krainach
iego.
5. Bo nie owdowiał Izrael y lu
dá od Bogá swégo, od Páná zastę
pów: lecz źiemia ich pełna iest
przestępstwa dla świętego lzráelowégo.
6. Ućiekayćie z pośrzodku Babi
lonu, á każdy niech zbawi duszę
swoię: nie inilczćie nád nieprawo
ścią iego , bo czas pomsty iest od
Laná, on mu wzáiem odda.
7 Kubek złoty Babilon w ręce
Pańskiey , upaiaiący wszytkę zie
mię : wino iego pili narodowie, y
dla tego wzruszeni są.
8. Nagle upadł Babilon, y poła
mał się, wyyćie nád nim , weśćie
żywice ná boleść iego, owa sięwy9. Leczyliśmy Babilon, á nie iest
uzdrowiony: opuśćmy ji á pódźmy
każdy do swéy źiemie: bo doszedł
aż do nieba sąd iego, y wyniósł się
áž do obłoków
10. Wywiódł Pan sprawiedli
wość nasze: pódźćie, á opowiádaymy ná Syonie dźieło Páná Bogá
nászégo.
11. Ostrzćie strzały, napełniayćie sáydaki : wzbudźił Pan ducha
królá Aledzkiégo: y przećiw Babi
lonowi myśl iego iest, áby ii zatra
cił: bo pomsta Pańska iest, pom
sta kośćioła iego.
12. Ná murzéch Babilońskich
podnieście chorągiew, przyczyńćie
stražéy, wystawcie Stróże, nágotuyćie zasadzki : bo umyślił Pan ,
y uczyni cokolwiek mówił przećiw
obywatelom Bábiloňskim.
13. Która mieszkasz nád woda
mi mnogimi , bogata w skarby,
przyszedł koniec twóy ná stopie
odcięcia twégo.
14- Przyśiągł Tan zastępów ná
duszę swoię: że ćię napełnię ludźi
iáko cbrząszczów, y nád tobą będą
śpiewać pobudkę.
15. Który uczynił ziemię mocą
swoią, zgotował świat, mądrośćią
swoią, á mądrośćią swoią rozśćiągnął niebiosa.
16. Gdy on głos wypuszcza, mno
żą się wody ná niebie: który podnośi obłoki od kończyn źiemie,
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błyskawice w dészcz obracał, y
wywiódł wiatr z skarbów swoich.
17. Zgłupiał każdy człowiek od
umieiętnośći : záwstydzon każdy
zléwácz ná ryćinie: bo fałsz iest
zlanie ich , y niémász duchá w
nich.
18. Marné są dźióła , y śmiechu
godné: czásu nawiedzenia ich zgi
ną.

ig. Nie iáko to dział lákobów :
bo który wszytko stworzył op iest,
á Izrael sceptr dziedzictwa iego:
Pan zastępów imię iego.
20. Tłuczesz ty innie oręże
woienné, á ia potłukę w tobie na
rody, y wytracę w tobie króle
stwa :
21. Y potłukę w tobie konia y
iéždzcá iego: y potłukę w tobie wóz
y wsiádáczá iego :
22. Y potłukę w tobie męża y
niewiastę: y potłukę w tobie stárcá
y pachole: y potłukę w tobie mło
dzieńca y pannę:
23. Y potłukę w tobie pástérzá
y trzódę iego : y potłukę w tobie
oracza y sprzężay iego: y potłukę
w tobie książęta y urzędniki.
24. A oddam Babilonowi y
wszytkim obywatelom Cháldeyskim
wszytkié złośći ich, któré czynili
na Syon , przed oczyma wászémi,
mówi Pan :
25. Oto ia ná ćię góro zarażaiąca,
mówi Pan , która zarażasz wszytkę
źiemie , y wyćiagnę rękę moię ná
ćię, á zwalę ćię z skał, y uczynię
ćię górą spalenia
26. Y nie będą z ćiehie brać ka
mienia do węgła , y kamienia do
fundamentów , ále będziesz wie
cznie zatracona , mówi Pan.
27. Podnieśćie chorągiew w źie
mi : trąbćie w trąby między naro
dy, poświęććie ná nie narody : dayćie znać przećiw niéy królóm Arázáth, Men ni, y Asczeneth : policzćie przećiwko niéy Táphsar , przywiedźćie konie iáko chrząszcze z
żądłami.
28. Poświęććie przećiwko niéy
narody, króle Mediiéy, kśiążęta iéy,
y wszytkié urzędniki iéy , y wszy
tkę źiemie władze iéy.
29. Y wzruszy się źiemia, y za
trwoży: bo się ocuci przećiw Ba

bilonowi myśl Tańska, ábypołożył
źiemie Babilońską pustą y niemie
szkalna.
3o. ÍJstáli mocarzowie Babiloń
scy od bitwy , mieszkali w zám
kách : pożarta iest śiła ich : y stá
li się iáko niewiásty: zapalono mie
szkania iego , złamano zawory ie
go31. Bieżący bieżącemu zabieży,
á poseł potka się z posłem, áby
oznaymił królowi Babilońskiemu,
że wźięto miásto iego od końca aż
do końca.
32. Y brody ubieżano, y błota
ogniem wypalono , á mężowie wa
leczni zatrwożyli się
33. Bo to mówi Pan zastępów
Bóg Izráelów : Córká Babilońska
iáko boiowisko , ęzas młóćby iéy :
ieszcze trochę, y przyidźie czás żniyvá iéy.
34. Ziadł mie , pożńrł mię Nábucjiodonozor król Babiloński: uczy
nił mię iáko naczynié czczé , poł
knął mię iáko smok , napełnił
brzych swóy pieszczotą inoią, y
wygnał mię.
35. Nieprawość przećiwko mnie,
y ćiało moie ná Babilonie, mówi
mieszkanie Syon, á kréw moia ná
obywatelach Cháldeyskiéy źiemie,
jnówi leruzálem.
36. Przetóż to mówi Pan : Oto ia
osądzę rzecz twoie, á pomszczę się
pomsty twoiéy : y pusté uczynię
morze iego , y wysuszę żyłę iego.
37. Y będźie Babilon mogiłami,
mieszkaniem smoków, zdumieniem
y świstaniem , dla tego że niémász
obywatela.
38. Pospołu iáko lwi ryczeć bę
dą , będą otrząsać grzywę iáko
lwięta.
3g. W zapaleniu ich postawię
pićia ich , y upoię ie, áby zasnęli y
spali sen wieczny , á nie wstali,
mówi Pan.
4o. Powiodę ie iáko báránki ná
rzeź , y iáko hárány z kozły.
41- Iáko wźięt iest Sesách, y poymáné iest nasławneysze wszytkiéy
źiemie? iáko się stał Babilon mie
dzy narodami ?
42. Wystąpiło morze ná Babilon,
pokryt iest mnóstwem wałów iego.
43. Stáli sie miástá iego zdumie-
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niém, ziemią niemieszkalną y pu
stą , źiemia, -w któréy nikt nie
mieszka , áni chodźi przez nie syn
człowieczy.
44- Y nawiedzę Bela w Babilo
nie , y wyrzucę co był połknął z
gęby iego, á nie będą się zbiegać k
niemu więcćy narodowie, ponieważ
y mur Babiloński upádnie.
45- Wynidźćie z pośrzodku iego
ludu móy: áby zbawił każdy duszę
swoię, przed gniewem zapalczy
wośći Páňskiéy.
46. Ażeby spadź nie zmiękczało
serce wászé, á ulęklibyście się słu
chu , który będźie słyszeć w źiemi:
y przyidźie w rok słuch, á potym
roku słuch : y nieprawość w źiemi,
y panuiący ná pánuiacégo.
47. Przetóż oto dni przychodzą,
y nawiedzę ryciny Bábiloňskié , y
zawstydzi się wszytka źiemia iego,
y wszyscy zabići iego polega w po
śrzodku iego.
48. Y będą chwalić nád Babilo
nem niebiosa, y źiemia, y wszytko
co ná nich iest: bo z północy przyj
dą k niemu łupieżcy, mówi Pan.
4g. A iáko czynił Babilon że po
legli pobići w Izraelu : ták leż po
lega pobićj z Babilonu po wszytkiéy źiemi.
50. Któczyśćie ućiek/H przed mie
czem , pódźćie, nie stoyćie: po
mnicie zdaleka ná Páná , y Ieruzálem niech przydźie ná serce wászé.
51. Zawstydźiliśmy się żeśmy
usłyszeli uragánié : pokrytá sroinotá oblicze nászé : bo przyszli cu
dzy ná świątnicę domu Tańskiego.
52. Przetóż oto dni przychodzą ,
mówi Pan : y nawiedzę ryćiny iego:
y po wszytkiéy źiemi iego beczeć
będzie zraniony.
53. Choćby wstąpił Babilon do
nieba , y obwarował ná wysokości
moc swoię: odemnie nrzyidą pusloszyćiele iego , mówi Pan.
54- Głos wołania z Babilonu , á
zstarćie wielkie źiemie Cháldeyskiéy :
55. Bo Pan zburzył Babilon , y
wytraćił z niego głos wielki: y szu
mieć będą wały ich, iáko wody ob
fite : wydał szum głos ich :
56. Bo idźie nań , to iest ná Ba
bilon , zbóycá , y poymáni są mo-
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carze iego , y osłabiał łuk ich, bo
mocny zemśćićiel Tan oddawáiac
odda.
57. Y upoię książęta iego, y mądré iego , y wodze iego , y urzędniki iego, y mężne iego : y zasną sen
wieczny, á nie ocucą sie, mówi
król , Pan zastępów imię iego.
58. To mówi Pan zastępów: Mur
Bóbiloński on széroki podkopa
niem podkopány będźie , á bramy
iego wysokie ogniem spalone będą,
á prace ludzi wniwécz , y narodów
ná ogień będą, y zginą.
5g. Słowo, któré roskazał lere
miasz prorok Sáráiaszowi synowi
fteryaszá syná Máásiaszowégo. gdy
szedł z Sedeciaszem królem do Ba
bilonu, roku czwartego królestwá
iego : á Sáráiasz był kśiążęćiem
proroctwa.
60. Y napisał leremiasz wszy
tko złe , któré miálo przyśdź ná
Babilon w księgach iednych: wszytkie té słowa , któré są nápisáné
przećiw Babilonowi.
61. Y rzekł leremiasz do Sáráiaszá : gdy przyjdziesz do Babilonu ,
á uyźrzysz y przeczytasz wszytkié
té słowa ,
62. Rzeczesz : Tanie , tyś mówił
przećiw mieyscu temu, że ie masz
wytraćić: áby nie było ktoby w
nim mieszkał od człowieka aż do
bydlęćią, y żeby było pustkami wiecznémi.
63. A gdy skończysz czytanie téy
kśięgi , przywiążesz do niéy ka
mień , y wrzućisz ią w pośrzód
Euphrátesá :
64. Y rzeczesz: Ták zátopion bę
dzie Babilon , á nie powstanie od
utrapienia, któré ia nań przywiodę,
y rozwali się. Póty słowa leremiaszowé.

ROZDZIAŁ LII.
O dobyciu miasta Ieruzdłew, o
Sedeciaszu, któremu oczy wykupio
no , syny ieęo tuz przed nim pobito,
d samego do Babilonu zawiedziono,
spalenie miasta, ivszech rzeczy tdk
królewskich, iako kośćielnych y lu
dzkich zabranie. Potym król Ewilmeroddch wywiódł z ćiemnice ioa-
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chind króla ludzkiego, y okazał mu więtnasty rok Nábuchodonozorá
łaskę.
królá Babilońskiego: przyszedł ^ábuzárdan hetman żołnićrstwa, któ
1. Synem dwudziestu y iednćgo ry stał przed królem Babilońskim
roku był Sedeciasz, gdy począł kró W Ieruzálem.
15. Y spalił dóm Pański , y dóm
lować : á jedenaście lat królował w
Ieruzálem: á imię mátki iegoAmi- królewski , y wszytkié domy lerozolimskié , y káždy dóm wielki
tál córká Ieremiaszowá z Lobná.
2. A czynił zlé przed oczymá spalił ogniem.
14- Y wszytek mur Ierczolimski
Páňskiěmi wedle wszytkiégo co był
w około rozwaliło wszytko woysko
uczynił Icá|<im.
5. Bo zapólczywość Pánská bylá Chaldeyskié, któré było z hetma
ná Ieruzálem y ná lude áž ie od nem.
15. Ubogié zaś ludźie , y ostatek
rzucił od obliczá swégo : y odstąpił
Sedeciasz od królá Babilońskiego.
pospólstwa, któré było pozostało w
4- Y stálo się roku dziewiątego mieśćie , y zbiegi, którzy byli zbie
królestwa iego , w dźieśiąlym mie gli do króla Babilońskiego, y inné
siącu , dniá dziesiątego : przyszedł z pospólstwa , zaprowadził NábuNábuchodonozor król Babiloński , zárdan hetman.
16. A z ubogich źiemie, zostawił
sám y wszytko woysko iego ná leruzálem , y obiegli ie , y zbudowáli Náhuzárdan hetman woyská, winiárze y oraczeprzećiw iemu baszty w około.
17. Słupy też iniedźiane , któré
5. Y było miásto obležoné, áž do
były w domu Pańskim, y podstawki,
jedenastego roku królá Sedeciaszá.
6. A mieśiąca czwartégo , dzie y morze miedziane , któré było w
wiątego dniá mieśiąca , záial się domu Pańskim , połamali Cháldey
głód w mieśćie : y nićmiał żywno- czycy, y zábráli wszytkę ich miedź
śći lud źiemie.
do Babilonu.
18. Y kotły, y panewki, y gęśle,
7. Y uczyniono dźiurę do miá
stá, á wszyscy mężowie waleczni y czásze, y moždžérzyki , y wszy
iego u cieki i , y wyszli z miástá w tko naczynie miedźianć, którego do
nocy droga bramy, która iest mię służby używano , pobrali.
19. Y wiádrá , y kadźidlnice , y
dzy dwiemá múry, á wiedźie do sa
du królewskiego (bo Cháldeyczycy konwie, y miednice, y świeczniki,
oblejiH byli miásto w około) y po y moždžérze, y kubki : ile złotych,
szli drogą , która wiedźie ku pu złote, á ile srebrnych, srébrné,
zábral hetman woyská.
szczy.
20. Y dwá słupy, y morze iedno,
8. kecz woysko Chaldeyskié go
niło królá: y poimáli Sedeciaszá ná y dwanaście wołów miedźianych,
puszczy, która iest u lerycho : á któré były pod podstawkami , któ
wszyscy, co z nim byli, ućiekli od ré był sprawił król Salomon w do
mu Pańskim : nie było wagi mieniego ;
g. A poymáwszy królá, przy dźi wTszćgo naczynia tego.
wiedli go do królá Bábiloiískiégo
21. A z słupów, łokci ośmnaśćie
do Reblátjiá, który iest w źiemi było wzwysz słupa iednćgo, á sznur
dwunasćie łokiet opasowa! ji, á miąAemáth , y mówił do niego sądy.
10 Y pośćinał król Bábiloiíski szość zaśię iego ná cztery pálce, á
syny Sedeciaszowé przed oczymá wewnątrz dęty był.
22. Y kapitel la ná obudwu mie
iego : ále y wszytkié książęta lu
dziane : kapitelluin iedno miało
dzkie pozábiial w Rebláthá.
11. V oczy Sedeciaszowé wyłu- wzwysz pięć łokiet: y śiatki , y
pił. y okowa! go w pęta , y zapro iáblká gránátowé ná koronie w ko
wadził go król Babiloński do Ba ło , wszytko z miedź i. Także y ná
bilonu. y wsadził go do domu wię- drugim słupie, y iáblká granato
źienia áž do dniá śmierci iego.
we.
12. A w inieśiącu piątym dźie23. A było iáblek gránátowych
śiątego dniá mieśiąca, ten iestdzie dziewięćdziesiąt y sześć wiszących,

IEREMIASZOWE.

wszytkich iabłók granatowych
Sto siatkami obtoczonych.
24- Y wźiął hetman woyská Sářáiaszá káplaná pierwszego • y Sophoniaszá kapłana wtórego, y trzech
stróżów śieni.
25. A z miástá wźiął rzezańca
iednégo, który był przełożony nád
mężmi walecznymi: y śiedmi mę
żów z onych co pátrzáli ná twarz
królewską, którzy się w mieście na
lezli, y pisarza przednieyszógo żołniórzów , który próbował nowych
rycórzów : y sześćdźieśiąt mężów
z ludu ziemskiego , którzy się ná
leźli w pośrzodku miástá.
26. Y wźiął ie Nábuzárdan het
man woyská , y zawiódł ie do kró
lá Babilońskiego do Rebláthá.
27. Y pozabiiał ie król Babiloń
ski, y pomordował ie w Rebláthá w
źiemi Emáth: y przenieśion iest
ludá z źiemie swoióy,
28. Ten iest lud , który przeniósł
Nábuchodonozor : Roku siódmego
Żydów trzy tyśiące dwudziestu y
trzech.
29. Roku osmnástégo Nábuchodonozorá, z leruzálem dusz ośmset
trzydzieści y dwie :
á

877

00 Roku dwudźiestógo trzećiógo
Nábi^chodonozorá, zaprowadźił ^ábuzárdan hetman dusz Żydowskich
śiedrnset czterdzieści y pięć. Atak
wszytkich dusz cztery tyśiące y
sześćset.
31. Y stało się trzydźiestógo y
śiódmógo roku zaprowadzenia Ioachiná królá judzkiego, dwunaste
go mieśiąca , dwudźiestógo piatégo
diiiá mieśiąca, podniósł Ewilmerodách król Babiloński , sámégóž ro
ku królestwá swégo , głowę loachiná królá ludzkiego , y wywiódł
go z domu więzienia.
32. Y mówił z nim dobrá , y po
stawił stolieę iego nád stolicami
królów, którzy byli po nim w Bábilonie.
35. Y odmienił szaty więzienia
iego , y iadał chléb przéd nim záwżdy, po wszytkté dni żywota ie
go34- A stráwá iego , stráwá usta
wiczna, dáwána mu była od królá.
Babilońskiego ustawiona ná ka
żdy dźień , aż do dniá śmierći iego,
po wszytkió dni zywotá iego.

T H R E N Y
JEREMIASZA PROROKA.
Y stało się potym iako w niewolą scy przyiaćiele iego wzgśrdźili ie,
przyszedł Izrael, y leruzálem spu- y stali się mu nieprzyiaćiołmi.
3. Ghimel. Przeniósł się Iudas
stoszdło, śiedźiał Ieremiasz płdcząc,
y lamentował tym ndrzekdnićm nad prze trapienie y prze mnostwo nieleruzálem, d gorzkim sercem wzdy wolóy: mieszkał między narody,
áni nálazl odpoczynienia , wszy
chanie y łkdiąc mówił.
scy goniący go poimali ji w ćieROZDZIAŁ I.
śni.
1
ł. ylleph. lako śiedźi sáhlo miá
4- Daleth. Drógi Syon płaczą,
sto pełne ludu: stała się iáko wdoT że niémász ktoby szedł ná świę
wá, páni narodów: księżna po to uroezysté: wszytkie bramy iego
wiatów stała się hołdowną.
pokażone: kapłani iego wzdycha,2. Beth. Płacząc płakało w no iący: panny iego znędzonó, á sámá
cy, á łzy iego, ná czeluśćiacli iego: gorzkośćią śćiśniona.
niémász , któby ie Cieszył ze
5. He. Stáli się przećiwnicy ie
wszech ^iło^-ików iego , wszy go głową, nieprzyiaćiele iego zbo-
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gáceni są: bo Tan mówił nań dla
mnostwá nieprawośći iéy: dziatki
iéy zaprowadzone w niewolą przed
obliczem trapiącego.
6. Vau. Y odstąpiła od córki
Syońskićy wszytka ozdoba iéy:
stały się książęta iéy iáko báráni
nienáyduiacy pászéy : y poszli beż
siły przed obliczem goniacégo.
7. Zain. Wspomniało leruzálem
ná dni utrapienia swego , y ná
przestępstwa wszego kochania swe
go, które miało odedni dawnych,
gdy upadł lud iego od ręki nieprzyiaćielskiey, á nie było pomocnika ;
widzieli ie nieprzyiaćiele , á na
śmiewali się z szábáthów iego.
8. Cheth. Grzech zgrzeszyło Je
ruzalem dla tego się niestáteczné
stało: wszyscy, którzy ie czćili,
wzgardzili ie: bo widźieli zelży wość iego : samo též wzdychając
obróćilo się ná zad.
g. Teth. Flugástwrá iego ná no
gach iego, á nie pomniało ná swróy
koniec: złożone iest bárzo , nie
ináiac poćieszyćiela: obácz Fanie
utrapienie moie, bo się podniósł
nieprzyjaciel.
10. Iod. Rękę swoię śćiągnąl
nieprzyiaćiel ná wszytkié kochania
iego: bo widziało pogány, że we
szli do świątnice iego : którym
zakazałeś był, żeby nie wchodzili
do kośćioła twego.
11. Kaph. Wszytek ludiego wzdycháiacy y szukáiacy chlebá: wydali
wszytkié drogie rzeczy zá iedło , ná
posilenie dusze. Weyźrzy Fánie á
obacz , żem się stało podłym.
12. Lremed. O wy wszyscy któ
rzy idziecie przez drógę, obaczćie á
przypatrzćie się , ieśli iest boleść
iáko boleść moiá: bo mie iáko winnicę zebrał, iáko mówił Fan w
dźień gniewu zapalczywośći swoiéy.
13 Mem. Z wysoka puśćił ogień
ná kości moie , y wyćwiczył mię :
zastawił sieć ná nogi moie, obróćił
mię ná wstécz: położył mię spu
stoszoną przez wszytek dźień żałośćią utrapioną.
14. Nun. Ocknęło się iárzmo nie
prawości moich w ręce iego. splo
tły się, y włożone są ná szyię moię: zemdlała siła moiá: podał mię
c

Fan w rękę, zktóréy nie będę mo
gło powstać.
15. Samech. Pobrał wszytkié wielmožné Fan z pośrzodku mnie:
przyzwał przećiwko mnie czas ,
áby potarł wybrane moie: prasę
deptał Fan pannie córce ludzkiéy.
16. yiirt. Przełóż ia płacząc , á
oko moie spuszczaiąc wody: bo się
oddalił odemnie poćieszyćićl na
wracający duszę moie : stali się
synowie moi straconymi, bo prze
mógł nieprzy iaćieL
17. Plie. Róśćiagnęło Syon ręce
swé, niémász , ktoby ią ćieszył:
roskazał Fan przećiw lákobowi
około niego nieprzyiaćiołóm iego:
stało się Leruzálem iáko splugáwiona miesiącami między nimi.
18. Tsade. Sprawiedliwy iest
Fan , bom usta iego do gniewu przy
wiodło. Słuchayćie, proszę, wszyscy
ńarodowie, á obaczćie boleść inoię:
pánny moie y młodźiency moi po
szli w niewolą
ig. Koph. Wołałom przyiaćiół
moich, oni mię zdradzili: kapłani
moi y starcy moi w mieśćie zgi
nęli : bo szukali iedlá sobie , áby
posilili duszę swoię.
- Piesz. Obácz Pánie żem uci
20.
śniona, wzruszył się brzuch móy,
przewróćiło się serce moie we
mnie samym , bom gorzkośći iest
Sielná : ná dworze miecz zábiia, á
lomá śmierć takaż iest.
21. Szin. Usłyszeli że ia wzdy
cham , á niémász ktoby mię pocie
szył : wszyscy nieprzyiaćiele moi
usłyszeli złe moie, weselili się żeś
ty uczynił. Frzywiódłeś dźień poćiechy, á będą mnie podobni.
22. Phau. Niech wńidźie wszy
tko ich zlé przed ćię : á zbierz ie
iakoś mnie zebrał, dla wszech nie
prawośći moich : bo mnogie wzdy
chania moie , y serce moie smę
tne.
ROZDZIAŁ 1L
1. odlepił. lako okrył mrokiem
Zapślczywośći swéy Pan córkę
Syon, zrzućił z niebá ná źieinię
sławną Izrael , á nie wspomniał
ná podnožek nóg swoich w dźień
zapalczywośći swoiéy.
2. Betli. Zrzućił Pan, á nie zfol-
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gował, wszytko piękne Iákobowé :
zepsował w zapalczywośći swéy
zamki córki ludzkiéy, y obalił ná
źiemie: splugawił królestwo y kśią
żęta iéy.
3 Ghimel. Złamał w gniewie
zápálczy wośći swéy każdy róg
Izráelów : odwróćił ná zad prawi
cę swoię, od oblicza nieprzyiaćielá: y zapalił w lákobie iáko ogień
płomienia pożerającego w około
4 Daleth. Wyciągnął luk swóy
iáko nieprzviaéiél, zmocnil prawi
cę swą iáko sprzećiwnik: y pobił
wszytko co było pięknego ná weyźrzenie w namiećie córki Syon ,
W) lał iáko ogień rozgniewanie
swoię.
5. He. Stał się Pan iáko nieprzyiaćiel : zrzućił Izraela, zrzucił
wszytkié mury : rozwalił zamki
iego, y namnożył u córki ludzkiéy
uniżonego v uniżona
6. V au. Y rozwalił iáko ogród
namiot swóy, skaził przybytek
swóy, przywiódł w zapamiętanió
Pan ná Syon uroczysté święto y
szabbál: y ná pośmiech y ná roz
gniewanie zápálczywośći swéy kró
lá y k i planá.
7. Zuin. Odrzucił Pan ołtarz
swóv, przeklął świątnicę swoię :
podał w ręce nieprzyiačielskié mu
ry wież iego: wołali w domu Pań
skim iáko w dźień uroczysty.
8. Cheth. Umyślił Pan rozwalić
mur córki Syon, wyćiągnął sznur
swóy, y nie odwróćił ręki swéy od
gubienia: y płakało przedmurze, y
mur spółem rozwálon iest.
g. Teth. Zapadły w ziemię bra
my iego, zatraćił y połamał zawo
ry iego, y króla iego, y kśiążęta ie
go między pogány: niémász zako
nu, á prorocy iego nie nálezli wi
dzenia od Pana.
10. iod. Siedli ná źiemi, umilkli
starcy córki Syon: posypali popio
łem głowy swé, przepasali się włośienicami, zwiesili do źiemie gło
wy swé panny Jeruzálem.
11. Kaph. Ustały od płaczu oczy
moie, strwożyły się wnętrza moie:
wylátá się ná źiemie wątroba
moiá, dla starćia córki ludu mego ,
gdy ustawało dźiećię y ssący ná
ulicách miástá.
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12. Lamed. Matkóm swym mó
wiły: gdźie iest pszenica y wino?
gdy mdleli iáko zranieni ná ulicach,
mieyskich: gdy wypuszczały dusze
swé ná łonie matek swych.
13. Mem. Komu ćię przyrównam?
ábo komu ćię przypodobam córko
lerozolimska? z kim ćię porównam,
y poćieszę ćię panno córko Syon?
bo wielkie iest iako morze skruszenié twoie: któż ćię zléczy ?
14 Nun. Prorocy twoi widźieli
tohie fałsz y głupstwo , á nie od
krywali nieprawośći twoiéy, áby
ćię do pokuty przywiedli: lecz upátrowáli tobie proroctwa fałszywe y
wygnania.
ló. Samech. Ivláskáli nad tobą
rękoma wszyscy miiaiący drogą,
świstali y chwiali głową swoią nád
córką lerozolimską , mówiąc: y
onóż to iest miásto doskonałey pięknośći, wesele wszytkiéy źiemie ?
16. .Ain. Otworzyli ná ćię ustą
swé wszyscy nieprzyiaćiele twoi ,
świstali y zgrzytali zęboma, y mó
wili: pożrzemy: oto iest ten dźień,
któregośmy czekali; naleźliśiny, y
uyźrzeliśmy.
17. Phe. Uczynił Pan co był
umyślił, spełnił raówę swą, któ
rą był roskazał odedni dawnych ;
zepsował á nie sfolgował , y uweselił nád tobą nieprzyiaćiela, y wy
wyższył róg sprzećiwników two
ich.
18. Tsade. Wołało serce ich do
Páná ná murzéch córki Syon, wy
puść iako potok łzy we dnie y w no
cy: nie daway odpoczynienia so
bie, á niech się nie uspakaia zrzenicá oká twego.
19. Koph. Wstań, chwal w nocy
ná początku straży: wyliy iáko wo
dę serce twé przed obliczem Pań
skim: podnieś ku niemu ręce twoie
dla dusze dziatek twych , któré
omdlały od głodu ná rogu wszéch
ulic.
20. Resz. Weyźrzy Pánie, á
obacz kogoś ták obrał iáko winni
cę : á więc będą ieść niewiasty
płód swóy, dźieći małe ná piędźi f
á więc ma bydź zabit w świątyni
Tańskiey kapłan y prorok?
21. Szin. Leżeli ná źiemi ná uli
cy dźiććię y starzec: pánny moie y
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młodźieńcy moi polegli od miéczá ,
pobiłeś w dźień zapalczywośći
twoiéy, pomordowałeś á nie smiłowałeś się.
22. Thau. Przyzwałeś iáko ná
dźióń uroczysty, którzyby mię stra
szyli ze wsząd, á nie było w dźień
zapalczywośći Pańsklóy, ktoby uszedł á został: którém ia wycho
wało y wyżywiło, nieprzyiaćićl móy
wyniszczył ie.
1.

ROZDZIAŁ III.
Aleph. lam mąż widzący ubó

stwo moie, w rózdze zagniewania
iego.
2. Aleph. Zaprowadził mię y
zawiódł do ćieinnośći , á nie do
światłośći.
3. Aleph. Tylko się ná mię
obroćił, y obraca rękę swą przez
wszytek dźień
4- Beth. Stára uczynił skórę
moię, y ciało moie, połamał kośći moie.
5. Beth. Obudował około mnie ,
y ogárnal mię żółcią y pracą.
6. Beth. NV ćiemnośćiach posadził
mię, iáko umárlé wieczné.
7. Ghimel. Obudował przećiwko
mnie żebych nie wyszedł: obćiążył
okowy moie.
8. Ghimel. Ale y gdy wołać bę
dę y prośić , odrzućił modlitwę
moię.
g. Ghimel. Zagrodził drógi mo
ie kamieniem kwadratowym, szćióżki moie wywróćił
10. Daleth. Stał mi się niedź
wiedziem zasadzonym, lwem ná
skrytych mieyscách.
11. Daleth. Szćieżki moie wy
wróćił y połamał mię, uczynił mię
spustoszoną.
12. Daleth. Wyćiągnął łuk swóy,
y postáwil mię iáko cél strzale.
13. He. Wystrzelił w nerki moie,
córki sáydaká swégo.
14. He. Stałem się naámiéwiskiem wszytkiému ludowi memu ,
pieśnią ich przez wszytek dźień.
15. He. Napełnił mię gorzkośćiami, opoił mie piołunem.
16. Fau. V połamał do iednégo
zęby moie, nakarmił mię popio
łem.
17.

Fau. Y odepchnioná iest od

Sokoiu
obrá.

duszá moiá, zapomniałem

18. Fau. Y rzekłem: zginął ko
niec móy, y nádzieiá moiá od Pá
ná.
ig. Zain. Wspomni ná ubóstwo,
y ná przestępstwa moie, ná piołun
y ná żółć.
20. Zain. Pamięcią pomnieć bę
dę , y uschnie we mnie duszá
moiá.
21. Zain. To wspomináiac w
sercu moim , dla tego nadźieie
mieć będę.
22. Cheth. Dliłośierdźia Páiískié,
żeśmy nie zniszczeli: bo nie usta
ły litośći iego.
23. Cheth. Nowé ráno , wielka
iest wiárá twoiá.
24- Cheth. Działem moim Pan,
rzekła duszá moiá: dla tego nań
czekáó będę.
25. Teth. Dobry iest Pan nádźieię maiącym w nim, duszy szukáiacéy go.
26. Teth. Dobrze iest czekać
z milczeniém zbawienia Bożógo.
27. Teth. Dobrze iest mężowi,
gdy nośi iárzmo od młodośći swoiéy.
28. Iod. Siędźie sam á milczeć
będźie: bo poniósł ná sobie.
2g. Iod. Położy w prochu ustá
swé, owaby była nádzieiá.
3o. Iod. Nastawi biiącćmu go
czeluści , násycon będźie urąga
nia.
31. Kaph. Bo nie odrzuci Pan ná
wieki.
32. Kaph. Bo ieśli odrzućił, y
smiłuie się według mnóstwa miłośierdźia swego.
35. Kaph. Bo nie uniżył z ser
cá swégo, y odrzućił syny człowieczé.
34. Damed. Aby zstarł pod no
gami swémi wszytkié więźnie
ziemskie.
35. Łamed. Aby nachylił sądu
męża przed ohjiczem Nawyžszég°'
36. Lamed. Aby wywróćił czło
wieka w sądźie iego, Pan nie wie
dział.
37. Mem. Któż to iest, który
rzekł, áby się stało, gdy Pannie
roskazał?
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prawość ich przećiwko mnie: osądź
sąd móy.
60. Resz. Widziałeś wszytkę
zapalczywość y wszytkié myśli ich
przećiwko mnie.
61. Szin. Usłyszałeś urąganie
ich Pánie, wszytkié myśli ich prze
ćiwko mnie.
62. Szin. Wargi powstających
ná mię, y świegotania ich przećiw
mnie wszytek dźióń.
63. Szin. Siadanie ich y wsta
wanie ich obeyźrzy, iamći iest pie
śnią ich.
64. Thau. Oddasz im zapłatę Pa
nie, według uczynków rąk ich.
65. Thau. Dasz im tarczą sercá
pracą twoie.
66. Thau. Gonić będźiesz w za
palczywośći , á skruszysz ie pod
niebem Pánie.
ROZDZIAŁ IV.
1. Aleph. lako pośmiedźiało zło
to , zmieniła się bárwá nalepsza,
rozmiotano kámienié świętynió po
rogách wszech ulic ?
2. Beth. Synowie Syońscy szla
chetni, y ubráni w przednieyszé
złoto: iáko poczytani są zá naczy
nie skorupiané, zá robotę rąk gárncárzowych ?
3. Ghtmel. Lecz y iędzę odkry
ły pierśi, karmiły szczen-etá swé:
córká ludu mégo okrutna , iako
strus ná puszczy.
4 Daleth. Przysechł iezjk ssącégo do podniebienia iego, dla upra
gnienia dźieći prośiły chlebá, a nie
było ktoby im ułamał.
5. Ple. Którzy iadáli roskosznie,
poginęli po drógách , którzy się
wychowáli w szarłaćie, obłapiali
láyná.
6. Vau. Y stSła się większa
nieprawość córki ludu mego niżli
grzech Sodomy, która wywrócona
iest w ocemgnieniu, á nie wzięły
iéy ręce.
7. Zain. Bielszy nád ániég Názáreikowie iéy, iásnieyszy nád
mleko, ruinieńszy niżli stálé kości
słoniowe , pięknieyszy niżli sza
fir.
8. Cheth. Szczérniálo nád wę
gle oblicze ich , y nie poznano ich
ná ulicach : przyschła skóra ich

IEREMIAS Z OWE.

ust Nawyžszégo niefrynida áni zlé áni dobré ?
3p Mem. Cóż szemrał człowiek
żywy, maž zá grzec hy swoie ?
4o. Nun. Dowiáduymy się dróg
naszych, á szukajmy, y nawróćmy
się do Páná.
41- Nuň. Podnieśmy sercá ná
szé z rękoma , do Páná w niebo.
4'2 Nim Myśmy niepráwie czy
nili, y ku gniewuśmy pobudzali:
przetóś ty nieu proszony.
43. Samech Nakryłeś w za
palczywośći, y ubiłeś nas: pobiłeś,
á nie zfolgowałeś.
44 Samech. Zastawiłeś sie obło
kiem , áby nie przeszła modli
twa.
45. Samech. Wykorzenienim y
odrzucenim uczyniłeś mię w po
śrzodku narodów.
40. ^4in. Otworzyli ná nas ustá
swé wszyscy nieprzyiaćiele.
47. Jłin. Strachem y sidłem
stało się nam proroctwo , y skruszeniém.
48. Ain. Rozdziały wód wypur
śćiło oko moie nád zstarćiem córki
ludu inego.
4g. Phe. Oko moie utrapioné
iest, á nie umilkło, przeto že nié
mász odpoczynienia.
5o Phe. Ażby poyźrzał, á uyźrzal Pan z nieba.
51. Phe. Oko moie złupiło du
szę moię, dla wszytkich córek
miástá mego.
5a. Tsade. Łowćm ułowili mię
iáko ptaká nieprzyiaćiele moi dar
mo.
53. Tsade. Wpadł w dół żywot
móy, y przyłożyli mię kamie
niem.
54- Tsade. Zábraly wody nád
głową moią : rzeklém: zginąłem.
55. Koph. Wzywałem imienia
twego Pánie z dołu ostatniego.
56. Koph. Głos móy usłyszałeś :
nie odwrácay uchá twégo od wzdy
chania y od wołania mego.
57. Koph. Przybliżyłeś się w
dźień, kiedym ćię wzywał: rzekłóś:
Nie bóy się.
58. Resz. Osądźiłeś Pánie spra
wę duszy moiéy, odkupićielu ży
wota mego. •
38

5q.

"Mem. Z

Rtsz.

Widziałeś Panie nie-
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d' kośći : wyschła y siała się iáko wili: w ćieniu twoim żyć będźiem
drew no.
między narody
g. Teth. Lepiéy było pobitym od
21. Szin. Ráduy się á wesel się
miecza, nižli pozábiiánym od gło córko Edom , która mieszkasz w źie
du : bo ći wywiedli, strawieni dla mi Hus : do ćiebie też przyidźie
niepłodności źiemie.
kielich , upiiesz się y obnażona
10. lod. Ręce niewiast lutośći- będźiesz.
wych wárzyly dzieci swé: były
22. Thau Skończyła się niepráim pokarmem w skruszeniu córki wość twoiá córko Svon , nie przy
ludu mego.
da więcey áby ć«ę zaprowadził : na
11. Kaph. Wykonał Pan po- wiedził nieprawość twoię córko
pędliwość swoię , wylał gniéw Edom, odkrył grzechy twoie.
zapalczywośći swéy, y zapalił ogień
ROZDZIAŁ V.
ná Syon , y pożarł fundamenty
iéy.
Modlitwa Ieremiaszá proroka.
12. Lamed. Nie wierzyli kró
lowie ziemscy, y wszyscy obywa
1. Wspomni Pánie co sie nartt
tel* świata, że był miał wniśdź przydało : weyźrzy á obacz zelżynieprzyiaćiel y sprzećiwnik przez wość nasze.
br my Ieruzálem.
2. Dziedzictwo nasze obroćiło się
i5. Mem. Dla grzécbów proro
do cudzych , domy nászé do obcych.
ków iego, y dla nieprawośći ka
3 Sirotami zostaliśmy bez oycá,
płanów iego, k'órzy wylewali w matki nászé iako wdowy.
pośrzodku iego kréw sprawiedli
4. W odę nasze piliśmy zá pienią
wy ch.
dze : drwá nászé zá pieniądze ku
14. Nun. Błądzili ślepi po uli powaliśmy.
cach, pomazali się krwią , á gdy • 5. Ze szyie nászé gnano nas ,
niem-igli, trzymali się zá száty spracowanym nie dano odpoczyn
sw oie.
ku.
*
15. Samech. Odstąpćie nieczy
6. Aegyptowi daliśmy rękę yAssyści, wołali ná nie : ustępuyćife, riánóm , żebyśmy się náiedli chle
idźćie precz, nie dotykayćie się: ba.
bo się swárzyli, y wzruszeni mó
7. Oycowie nászy zgrzeszyli á
wili między narody: nie przyda niémász ich : á myśmy nieprawo
więcey mieszkać między nimi.
śći ich nośili.
16. Ain. Oblicze Fańskie oddzie
8. Niewolnicy pánowáli nád ná
liło ie, nie przyda, áby weyźrzał mi : nie był ktoby z rąk ich wyku
ná nie : oblicza kapłanów nie pił.
wstydzili sie, áni się zlitowali nád
9. Wd uszach naszych przynośistarymi
liśmy sobie chleba, przed mieczem
17. Phe. Gdyśmy ieszcze stali , w puszczy.
ustály oczy nászé, ná pomoc na
10. Skorá nászá iáko piec wysze próżną, gdyśmy się oglądali gorzálá od gwałtu głodu
pilnie ná naród, który zbawić nie11. Niewiasty ná Syon poniżyli,
rnógł.
y
panny
w inieśćiech lud'.kich
18 Tsade. Slizały się nogi ná
12.
Kśiażęta
ręką są powieszáné?
szé po dródze ulic naszych, przy
nie
wstydzili
sie
oblicza starców.
bliżył się koniec nasz : wypełniły
13. Młodzieńców na psotę uży
sie dni nászé , bo przyszedł koniec
wali : á pacholęta pode drwy legli.
nasz.
ig. Koph. Prędszy byli gonią
14. Starcy z bram ustali : mło
cy nas niż orłowie powietrzni: po dzieńcy z tańca śpiewających.
15. Ustało wesele -serca naszego :
górach gonili nas, w puszczy zásadkę czynili na nas.
odmienił sie w żałobę taniec nasz.
lb. Spadł wieniec głowy naszey:
20. Resz. Duch ust naszych
Cbristus Pan poyman iest w grze biádá nam żeśmy zgrzeszyli.
17. Dla tego stało się smętne
chach naszych, którćinuśmy mó
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minasz? opuszczasz nas ná długość
dni ?
21. Nawróć nas Panie ku sobie,
á nawróćiiny się : odnów dni ná
szé iáko z piérwu.
22 Ale odrzucając odrzuciłeś nas,
rozgniewałeś się ná nás bárzo.

IER1EMIASZ0 WE.

«erce nászé , dla tego zaćmili się
oczy nászé.
18. Dla góry Syon , ie zginęła,
liszki chodziły po niéy.
iq. A ty Pánie ná wieki trwać
będźiesz , stolica twoiá do narodu
y narodu.
20. Czemu nas ná wieki zápo-

PROROCTWO
BARUCHOWE
ROZDZIAŁ I.
Zydowie z Babilonu posłali liśięgi
Słuruchowe Żydom do leruzálem ,
pospołu z pieniądzowi zebrdnemi
dby oni ofiaruiąc zupełne ofiary Pa
nu, modlili się zd nimi, y zd Ndbuchodonozord, y syna iego Balthdzdra , d spowiadali sie grzechów swo
ich.

1. Y te słowa kśiąg, któré napi
sał Báruch syn Neryé , syná Máásiaszowégo , syná Sedeciaszowégo,
syná Sedei, syná Helcíaszowégo ,
W Babilonie,
2. Roku piatégo , áiodmégo dniá
mieáiacá, ná ten czás gdy CháldeyCzycy dobyli leruzálem , y spalili
ie ogniem.
3. Y czytał Bárucli słowa tych
kśiąg do uszu Iechoniaszá syná íoékiipowégo , królá ludzkiego , y do
uszu wszytkiégo ludu przychodzą
cego do kśiąg.
4- Y do uszu możnych synów
królewskich , y do uszu starszych
y do uszu ludu od namnieys/.égo áz
do nawiększego tych wszytkich ,
którzy mieszkali w Babilonie nád
rzeką Sodi
5. Którzy słysząc płakali , y po
ścili , y modlili się przed oczyma
Páná.
6. Y zebrali pieniądze wedle tego
iáko każdego ręka przemóc moglá :
7 Y posłali do leruzálem do loákuná Syna IJelciaszá, syna balom,
kapłana, y do kapłanów, y do wszy

tkiégo ludu , który sie z nim nay-,
do wał w leruzálem :
8. Gdy był wźiął do śiebie naczy
nia kościoła Pańskiego , któré były
z kośćioła zabrané , áby ie odniosł
do źiemie ludzkiéy, dźieśiątćgo dniá
mieśiąca Siwan, naczynia srebrne,
któré był sprawił Sedeciasz syn loziaszów król ludzki ,
p. Potym iáko Náhuchodonozor
król Babiloński poymał był lechoniaszá, y kśiażęta, y wszytkié mo
žné, y lud źiemie z leruzálem , y
zaprowadził ie powiazáné do Ba
bilonu.
10. Y rzekli : Otośmy posłali do
Was pieniądze, zá któré nakupćie
całopalenia y kadzidła, á náczyncié
manny y ofiáruycíe zá grzech u oł
tarza Páná Bogá nászégo :
11. Amodlćie się zá zdrowie Nábuchodonozorá królá Babilońskie
go, y zá zdrowie Báltházará syná
iego, áby były dni ičh iáko dni nie
bieskie ná źiemi :
12. A iżby nam dał Pan moc, á
oświććił oczy nászé , ábychmy żyli
pod ćieniern Nábuchodonozora kró
lá Babilońskiego, y pod ćienient
Báltházárá syná iego, y służyli im
ná wiele dni, y naleźli łaskę przed
oczyma ich.
13. Y zá nas samych modlćie się
do Páná Bogá nászégo: boćieehmy
zgrzeszyli Pánu Bogu nászému , y
nie iest odwrócona zapalczywość
iego od nas aż do dniá tego.
14. Czytayćie też té księgi , kló-
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reśmy posłali do was , áby czytane
b ły -w kośćiele Pańskim , w dźień
uroczysty, y -w dźień sposobny :
15. Y rzeczećie : Tánu Bogu na
szemu sprawiedliwość , á nam za
wstydzenie twarzy nászéy : iáko
ten dźień wszytkiemu ludźie, y
lnieszkáiacym w leruzálem :
16. Królom naszym y książętom
naszym, y kapłanom naszym, y
prorokom naszym , y oycóm na
szym.
17. Zgrzeszyliśmy przed Tanem
Bogiem naszym, á nie wierzyliśmy,
nie ufáiac w nim :
18. Y nie byliśmy mu poddáni ,
aniśmy słuchali głosu Páná Bogá
nászégo , abyśmy chodźili w przy
kazaniach iego , któré nam podał.
19. Ode dniá, którego wywiódł
oyce nászé z źiemie Aegyptskiéy ,
áž do dniá tego bylichmy niewierni
Pánu Bogu naszemu: á rozprósze
ni odstąpilichmy, abyśmy nie słu
chali głosu iego.
20 Y ięło się nas wiele złego , y
przekleetwá, któré Pan naznaczył
przez Moyzészá sługę swego: któ
ry wywiódł oyce nászé z źiemie
Aegyptskiéy , áby nam dał ziemię
opływaiąca mlekiem y miodem :
iáko dniá dźiśieyszógo.
21. A nie słuchaliśmy głosu Pá
ná Bogá nászégo według wszytkich
słów proroków , któré posyłał do
nas.
22. Y odeszliśmy kázdy zá umy
słem sercá swego złego , robić Bo
góm cudzym , czyniąc złośći przed
oczymá Páná Bogá nászégo.

ROZDZIAŁ II.
Zydowie będąc w niewoli, wyznawdią grzechy swoie, ze dla nich przy
padła na nie wszystko złe, co im
było opoiciedźicino przez proroki, a
tak prosząc o miłosierdzie, które
był obiecał dać przez Moyzeszd tym,
którzyby sie upamiętali, a nawrócili.
1. Dla czego utwierdźił Pan Bóg
nász słowo swé , któré mówił do
nas , y do sędźiów naszych , którzy
sądźili Izráelá , y do królów na
szych , y do książąt naszych , y do
wszégo Izráelá, y ludy :
2. Aby przywiódł Pan ná nas

wielkié nędze , któré się pod nie
bem niedźiały, iákié sie stały w le
ruzálem , wedle tych , któré opisa
ne są w zakonie Aloyzészowym :
3. Ze człowiek iadł ćiało syná
swego , y ćiało córki swoiéy.
4 Y dał ie pod moc wszytkich
królów , którzy są około nas , ná
pohańbienie, y ná spustoszenie, po
wszytkich narodźiech, między którémi nas Pan rózeg nał.
5. Y staliśmy się ná spodku, á
nie ná wierzchu: iżeśmy zgrzeszyli
Pá nu Bogu naszemu , nie slueháiąc głosu iego.
6. Panu Bogu naszemu sprawie
dliwość : á nam y oycóm naszym
zawstydzenie twarzy , iáko iest ten
dźień.
7. Bo Pan wyrzekł ná nas to
wszytko złe , któré przyszło ná
nas:
8. A nie błagśliśmy oblicza Páná
Bogá nászégo, żeby się był nawró
cił każdy z nas od swych dróg bá
rzo złych.
9 Y czuł Fan we złvm , y przy
wiódł ie ná nas : bo iest sprawie
dliwy Pan we wszytkich uczyn
kach swoich, któré nam roska
zał :
10. Y nie słuchaliśmy głosu iego,
żebyśmy chodźili w roskazániách
Pańskich, któré dał przed oczymá
nászémi.
11. A teraz Panie Boże Izraelski,
któryś wywiódł lud twóy z źieinie
Aegyptskiéy, możną ręką , y w cu
dach , y dźiwacb , y w mocy twéy
wielkiéy, y wyniosłym ramieniu j
y uczyniłeś sobie imię, iąkoriest
ten dźień.
12. Zgrzeszyliśmy, czyniliśmy
niezbożnie , niesprawiedliwieśmy
sie obchodźili. Pánie Boże nász,
we wszech sprawiedliwośćiach
twoich.
13. Niechże sie odwróći gniéw
twóy od nas: boć nas mało zostało
między narodami, gdźieś nas roz
prószył.
14- Wysłuchay Pánie prośby na
sze y modlitwy nászé, á wywiedź
nas dla śiebie : á day nam naleźć
łaskę przed obliczem tych , którzy
nas zaprowadzili :
15. Aby poznała wszelka źiemia,
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ko ten dźióń : dla nieprawości do
mu Izraelskiego , y domu ludz
kiego
27. Y uczyniłeś z námi , Pánie
Boże nasz, według wszelkiéy dobroći twéy, y według wszégo mi
łośierdźia twego , onégo wielkié
go :
28. iakoś mówił w ręce Moyzészá sługi, twego , w dźień któregoś
mu zakon twóy napisać roskazałprzed syny Izraelskimi,
29. Mówiąc: ieśli głosu mego
słuchać nie będźiećie, to wielkie
mnóstwo ludu obróci się w namnieyszé między narody, do któ
rych ia ie rozprószę:
30. Bowiem, iż mię lud słuchać
nie będźie : bo iest lud zatwardžiáłógo karku. Y nawrócą się do ser
cá swego w źiemi poimaniá swe
go ’ '
f
, .
31. Y poznaią, żem ia iest Pan
Bóg ich, y dam im serce, y wyro
zumieją, y uszy, y usłuchaią.
32. Y będą mię chwalić w źie
mi poimaniá swégo, y będą pa
miętać ná imię moie.
35. Y odwrócą się od grzbietu
swégo twardego , y od złośliwości
swoich: bo wspómnią ná drógę oy
ców swych , którzy grzeszyli prze
ćiwko mnie.
34. Y wrócę ie do źiemie, któ
rąm przysiągł oycóm ich, Abráhámowi, Izáákowi, y lakobowi,y
będą iéy panować: y rozmnożę ie ,
y nie ubędźie ich.
35. Y postanowię z nimi inne
przymierze wieczne, abych im był
Bogiem , á oni mnie będą ludem:
á nie ruszę więcóy ludu mego, sy
nów Izraelskich z źiemie, którąm
im dał.
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izes ty iest Pan Bóg nász , á iż
iwe twoie wzywane iest nád lzra
iłem y nad rodem iego.
16. Weyźrzy ná nas Panie z do
mu świętego twego, y nakłoń ucha
twego, á wysłuchay nas.
17. - Otwórz oczy twé, á obacz ,
zeć nie umarli, którzy są w piekle,
których duch iest odięt z wnętrzno
ści ich, oddadzą cześć y usprawie
dliwienie Pánu i
18. Alę duszá, która smutna iest
dla wielkości złego, á chodźi skrzy
wiona y zemdlona , y oczy ustáwaiacé , á duszá łaknąca oddáie
chwałę , y sprawiedliwość tobie
Pánu.
ig. Bo nie wedle sprawiedliwo
ści oyców naszych my wylewamy
modlitwy, y prośiiny miłośierdźia
przed obliczem twoim Panie Boże
nasz :
?o. Ale iżeś ná nas spuśćił gniew
y zapalczywość twoie, iakoś mó
wił w ręce sług twoich proroków,
rzekąc:
21. Ták mówi Pan : Nachylćie
ramię wászé , y szyię wasze, á
róhćie królowi Babilońskiemu : á
będźiećie śiedźieć wźiemi, którąm
dał oycóm waszym.
22. Lecz ieśli nie usłuchaćie
głosu Páná Bogá wászégo, ábyśćió robili królowi Babilońskiemu,
ustánié wászé uczynię z miast
ludzkich , y z zewnątrz JLeruzálein.
25. Y odéyme od was głos rádośći, y głos wesela, y głos oblu
bieńców y oblubienice: á wszy
tka źiemi á będźie bez szládu mieSzkaiących w niéy :
24. Y nie usłuchali głosu twe
go, áby byli robili królowi Babi
lońskiemu : y utwierdźiłeś słowa
twé , któreś opowiadał w ręku
sług twych proroków, áby były
przenieśione kośći królów naszych,
y kośći oyców naszych z mieyscá
swego :
25. A oto wyrzucone są ná gorącość słoneczną, y ná mróz no
cny : y pomarli w naćięższych
boleśćiach , w głodzie, y przez
miecz , y w wygnaniu.
26. Y uczyniłeś kośćiół, w któ
rym wzywano imienia twego, iá*

ROZDZIAŁ

III.

Modlitwa więźniów Zydowslich,
w niewoli będących ku Panu łiot*u ,
o zlitowanie , gdyż się iuz chcą ode
złości odwroćić. Mądrość gdźie
ndydowana bywa, o wćieleniu Pand
Christusowym.
1. A teraz Pánie wszechmocny
Boże Izraelski , duszá w ućisku y
duch utrapiony woła do ciebie:
2. Wysłuchay Pánie, á smiłuy
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się , boś iest Bóg miłosierny, á zlituy się nád narni: bośmy z grze-szyli przed tobą.
3. Abowiém ty siedzisz ná wie
ki , á my zginiemy wiecznie?
.4. Fanie wszechmogący, Bože
Izráelów , słuchay teraz modlitwy
umarłych Izrael, y synów ich, któ
rzy grzeszyli przed tobą , a nie słu
chali głosu Fáná swégo, y przyl• nęło do nas złe.
5. Me pamiętay ná nieprawośći
oyców naszych, ále poinni ná rękę
twoię , y ná imię twe czásu tego.
6. Boś ty iest Fan Bóg nász , á
ciebie Fanie wysławiać będziemy:
7. Boś dla tego dał boiaźń twoię
w sercá nászé , y ábychmy wzy
wali imienia twego , y chwalili ćię
w poimániu naszym: bo się nawra
camy od niepráwoáéi oyców nászych, którzy zgrzeszyli przed tobą.
8. A oto my iesteśmy dźiśia w
poimániu naszym , którymeś nas
rosproszył, ku urąganiu , y ku zło
rzeczeniu , y ku grzechowi , wedle
wszytkich nieprawośći oyców na
szych , którzy odstąpili od ćiebie
Fanie Bože nász.
9. Słuchay Izraelu przykazania
żywota: przyj mi w uszy, áby ś wie^
dział mądrośći,
10. Co to iest Izraelu żeś iest w
źiemi nieprzyiaéielskiéy ?
11. Stárzalés się w cudzéy źiemi,
splugawileś się umarłymi: policzonóś iest między te , którzy zstępuia
do piekła.
is. Opuśćiłeś źrzódło mądrości.
13. Bo byś był chodził w d ród ze
Božéy, mieszkałbyś był w pokoiu
wiecznym.
14. Cczże się kędy iest mądrość,
gdźie iest moc , kędy iest rozumie
nie : Abyś zaraz wiedział gdźie iest
przedłużenie żywota, yzyéié, gdźie
iest światłość oczu , y pokóy.
15. Kto nalazł mieysce iéy? ábo
kto wszedł do skarbów iéy ?
16. Gdźie są kśiążęta narodów, y
którzy panuią nád źwierzęty, któré
są ná źiemi ?
17. Którzy graią ptaki powietrznémi ?
18. Którzy skarbią srebro y zło
to, w którym ludźie ufáia , á nié
mász końca nabywania ich ? Któ

rzy robią srébro, á staraią się, I
niémász nńleźienia spraw ich?
19. Wytraceni są y stąpili dopie
kła , á inni ná mieysce ich po
wstali :
20. lłlłodźieńcy widzieli światłość,
y mieszkali na źiemi , ále nie po
znali drógi umieiętnośći,
21. Ani zrozumieli szćieżek iéy,
áni synowie ich przyięli iéy, od
oblicza ich oddaliła się :
22. Nie slýcháno iéy w źiemi Cbánáneyskiéy , áni iéy widźiano w
Theman.
23 Synowie též Agár, którzy
szukaią mądrośći , która z źiemie
iest, kupcy Merrhy y Theman, y
baykowie , y szukaiący rostropnośći y rozumienia : á drógi mądrośći
nie wiedzieli , áni pamiętali szćieżek iéy.
24. O Izraelu iáko wielki iest
dóm Boży, y niezmierne mieyscą
ośiadłośći iego.
2Ó. Wielkie iest, á nie ma koń
ca : wysokie y nieztnierné.
26. Tám byli obrzymowie out
sławni , którzy byli od początku,
wzrostu wielkiego, umieiący woynę.
27. Nie tych Fan obrał : áni náleźli drógi umieiętnośći , przetóż
poginęli.
28. A ponieważ nie mieli mądro
śći , poginęli dla swéy nierostropnośći.
29. Kto wstąpił do niebá, á do
stał iéy, y wywiódł ią z obłoków?
30. Kto się przewiózł przez mo
rze á nalazł ią : y przyniósł ią nád
złoto wyborne.
31. Niémász ktoby mógł wiedźieó
drógi iéy, ani ktoby wyszukał szćieżki iéy :
32. Ale który wszytko wié , zná
ią , y znalazł ią rostropnośćią swo
ją : który ziemię zgotował ná wie
czny czás , y napełnił ią bydlęty,
y czworonogiem! :
35. Który wypuszcza światłość,
á idzie : y przyzwał iéy, á posłu
szna mu iest ze drżeniem.
34- A gwiazdy dały światłość ni
strážách swoich , y rádowaly się :
35. Ziwołano ich, y rzekli: Owośmy : y świećiły mu z radością, kto
je stworzył.
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36. Tenči iest Bóg nász , y nie
będźie poczytali iny przećiw ieinu.
37. Ten wynalazł wszytkę drógę
umieiętnośći , y podał ią lákobowi
słudze swemu, Izraelowi miłemu
swemu.
38. Potym ná źiemi był widźian
y z ludźmi obcował.
ROZDZIAŁ IV.
Ieruzdlem lituie spustoszenia swe
go , upomina syny swoię, aby byli
dubréy myśli, iz idko dla złośći ich.
dat ie do więzienia nieprzyiaćielorn,
tak nieprzyiaćiele ich. ma zaś stłu
mić.

1. Te księgi przykazania Bożego,
y zakon , który iest ná w,ieki :
wszyscy, którzy ji trzymała , przy
da do żywota : á którzy ji opuśćili,
do śmierci
2. Nawróć się lákobie á uymi się
go, chodź drógą przy iasnośći iego,
przećiw światłu iego
5. Nie oddáway chwały twoiéy
drugiemu, y godnośći twey narodo
wi cudzemu.
4 Błogosławieniśiny, Izraelu: iż
co się Bogu podoba, nam iest wia
domo.
5 Bądź lepszéy myśli ludu Bo
ży, painięlay Izrael.
6 Zaprzedaniśćie poganóm , nie
ná zagubienie : ále dla tego iżeśćie
w gniewie rozgniewali Bogá , dla
tegośćie podáni sprzećiwnikóm
7. Bośćie rozdrażnili tego , który
was stworzył , Bogá wiecznego,
ofiaruiąc czartom , á nie Bogu
8 Bośćie zapomnieli Boga, któ
ry was chował , y zasmuciliście
inanikę wasze leruzálem.
9. Bo widziała gniew od Bogá
przychodzący ná was , y mówiła :
Słuchayćie pograniczni Syon , bo
wielki smętek Bóg przywiódł ná
mię.
10. Bom widziała poymanié lu
du mego, synów moich, y córek,
któré ná nie przywiódł wieczny
11. Bom wychowała ie z rádośćią : alem ie utraciła z żalem y z
płaczem
12. Niech się nikt nie raduie nádemna wdowa, y opuszczała: mno
dzy mię opuśćili dla grzechów sy

887

nów moich, iż ustąpili od zakonu
Bożego
13. A nie znali sprawiedliwość!
iego, áni chodźili drógąmi przyka
zania Bożego, áni sićiózkami pra
wdy iego z sprawiedliwością cho
dźili.
'
14* Niechże przyda pográniczni
Syon, á niech wsporninaią poymánié synów y córek moich , któré
wieczny ná nie przywiódł.
15. Bo przywiódł na nie naród
zdaleka, naród zły, y innego ję
zyka :
16. Którzy się nie wstydzili star
ca , áni sie smilowáli nad dziátkáini , y wywiedli namilsze wdo
wy, á iedyną z córek ośiroćili.
17. A ia co wam pomoc mogę?
18. Bo który na was przywiódł
złe , ten was wyrwie z rąk nieprzyiaćiół waszych
ig. Idźćie dźiatki , idźcie : boćiein
ia sama została.
20. Zdielam z siebie szalę pokoiu,
á oblokłam ná się wór modlitwy,
y będę wołać do Nawyższego zadni
moich.
21. Bądźcie lepszéy myśli syno
wie, wołayćie do Pana, a wyrwie
was z ręki książąt nieprzyiaćielskich.
22 Bom ia nadźieię miała w wie
cznym o zbawieniu waszym : y
potkało mię wesele od święlógo dla
miłosierdzia , któré na was /przydź>e od wiecznego zbawićiela nászego.
23 Bom was wypuściła z żało
ścią y z płaczem : ále mi was Pan
zaśię przywróći z weselem y z ra
dością ná wieki.
24 Bo iáko widziały sąśiady Sy
on poymánié wasze od Bogá, ták
uyźrzą á wrychle wybawienie wa
sze od Bogá , któré wam przydźie
z wielką czćią y zacnością wie
czną
25. Dźiatki, čiérpliwie znośćie
gniew, który ná was przyszedł : bo
ćię nieprzyiaćiel twóy przeszládował, ále wrychle oglądasz zgimenié iego , y wstąpisz ná karki iego.
26. Kochankowie moi chodźili
po drógách przykrych : ho zágnáni
są , iako trzoda od nieprzyiaćiół
rozchwycona.
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27. Bądźćież lepszéy myśli sy tobie każdemu, który pod niebem
nowie , á wolayćie do Tána : bo be- iest.
dźie pamiętał ná was ten, który
4. Abowiém Bóc będźie ćię ná”Was zaprowadził:
zywał imieniem ná wieki: pokoiem
28. Bo iako był smysł wász że- sprawiedliwośći , y chwałą pobo
byśćie błądźili od Bogá : dźieśięć żności.
kroć tyle zaśię nawróciwszy sie
5. Powstań leruzálem, á stań ná
szukać go będźiećie.
mieyscu wysokim, y poyźrzy ku
29. Bo który ná was złe przy wschodu słońca , á obácz s>ny
wiódł , ten wam zaś przywiedzie swe zebrane od wschodu słońca
wesele wieczne ze zbawieniem wá- iż do zachodu słowem świętego,
szy m.
weselące się z pamiątki Bożej.
5o. Bądźże lepszéy myśli o leru
6. Bo od ćiehie wyszli pieszo
zálem , bo ćię upomina ten, który gnani od nieprzyiaćiół A Pan przy
ćię mianował.
prowadzi ie do ćiehie przynieśionó
51 Szkodnicy poginą , którzy ćię ze czćią iáko syny królestwa.
trapili: aktorzy się weselili z upad
7. Bo postanowił Bóg zniżyć ka
ku twégo , skarani będą.
żdą górę wysoką, y skały wiecznie
32. Miástá , którym służyli syno trwaiącó, á doliny napełnić na wy
wie twoi , będą pokarane , y które równanie źiemie: żeby Izrael szedł
zabrało syny twoie.
pilnie ku chwale Božéy.
35. Bo iako się weseliło z upad
8. A zasłoniły ćieniem y lasy, y
ku twégo , y radowało z przygody
wszelkie
drzewo wdzięczne Izrae
twoiéy : ták zásmuconé będźie z
la z roskazánia Boskiego.
spustoszenia swégo.
g. Bo przywiedźie Bóg Izraela z
34 Y będźie odcięte wesele mnó
weselem
światłości máiestátu swé
stwa iego , á rádowánié iego żalem
go , z miłośierdźiem y sprawiedli
będźie.
55. Bo ogień przyidźie ná nie od wością, która iest z niego.
wiecznego ná długie dni , á czarći
ROZDZIAŁ VI.
w nim mieszkać będą przez długi
czas.
Listy htóry postat Ieremiasz do
36. Obeyźrzy się leruzálem ku Zydow w więzieniu do Bubilonu,
wschodu słońca, á obacz weselé , d ze Rdruch pisał ten list, przetoz
którćć przychodzi od Bogá.
tu przy iego proroctwie przypisany
57. Bo oto synowie twoi idą, któ iest, d z tym listem nawięeey odwo
reś wypuściło rosprószone , idą ze dzi Zydy od bałwochwalstwu.
brani od wschodu aż do zachodu ná
Wypis listu, który posłał Iesłowo świętego, weseląc się ku
remiasz
do tych, któré poymawszy
chwale Bogu.
miano zagnać do Babilonu od kró
lá Babilońskiego, aby im opowieROZDZIAŁ V.
dźiał wedle tego iáko mu od Bogá
Kaze miastu leruzálem. zewie c ża roskazano.
łobę , przeto ie synowie iepo z po
1. Dla grzechów, któremiśćie
hańbieniem wiedźieni do więzienia , przed Bogiem grzeszyli , będźiećie
Z stan ą zdś maią bydź odwiedzieni zawiedźieni więźniami do Babilo
nd swe mieysce.
nu od Nábuchodonozorá królá Ba
1. Zwlecz się leruzálem z szaty bilońskiego.
2. Gdy tedy wnidźiecie do Bábiżałoby y utrapienia twégo á oblecz
się pięknośćią y poczćiwośćią chwa lonu, będźiećie tám przez wiele
ły onéy wiecznéy, którą masz od lat, y przez czasy długie, aż do śiedmi pokolenia : polym wywiodę
Bogá.
2. Oblecze ćię Bóg w dwoiákié was z tamtąd w pokoiu.
szaty sprawiódliwośći y włożyć ni
3. A teraz uyźrzyćie w Babilonie,
głowę koronę chwały wiecznéy.
że bogi zloté, y srebrne, y kámien3. Bo okaże Bóg iasność swą ni
uó, y drzéwiané , nosie będą ná
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ramionach 1 pokázuiacé postrach
poganom.
4- Tálrzciéz tedy, abyśćie y wy
nie siali sie podobni spráwam ob
cym, y bali się , y strach was ział
dla nich.
5 (jdy tedy uyźrzyćie tłum z ty
łu y z przodku kłaniaiący się, niówćie w sercach waszych: Tobie Pa
nie kłaniać się potrzeba.
6. Bo Aniół móy z wami iest:
á sam będę szukał dusz waszych.
7. Abowiém ięzyk onych pole
rowany od rzemieślnika : sami též
pozłoceni y posrebrzeni są iałszywi, á mówić nie mogą. /
8. A iáko pannie, która się w
obierze kocha: ták. wźiąwszy złoto
uczynili. *
9. Maiąć iśćie korony złotó ná
swvch głowach bogowie ich : zkąd
kridną kapłani od nich złoto y
srébro, á wydáia ie sami ná śię.
ío. Dawáia tez z niego wszete
cznicom , y nierządnicę przybie
rała : y zaś wźiąwszy ie od nierzą
dnic ubierała bogi swoię.
11. A ći nie są wolni ode rdze
y od molu
12. A przybrawszy ie w szatę
szarłatową, očiéráia twarzy ich od
prochu domowego, którégo dosyć
iest między nimi.
13. A ma sceptrum iáko czło
wiek , iáko sędzia krainy, który
grzeszącego przećiw iemu nie za
biła
14- Trzyma též miecz w ręce, y
śiekiere , á sam siebie od woyny y
od zbóyeów nie wyzwala Zkąd
wam niech wiadomo będźie, żeć
nie są bogami
15 A przetóž n> bóyćie się ich.
Bo iáko człowiecze naczynie ztłuczoné, niepožytecznym sie stáie ,
tácy są y bogowie ich.
16. Gdy ie postawią w domu ,
oczy ich pełne są prochu z nóg
wchodzących.
17. A iáko komu , który królá
obráží ł, ode drzwi zástepiono: ábo
iáko umarłego do grobu przyniesio
nego : ták upátruia ofiarownicy
drzwi zamkami y klotkámi , áby
ich złodźieie nie odzierali.
18. Zapalała im lámpy, á iśćie
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wiele : z których žadnéy widźieć
nie mogą : á są iako halki w' domu.
19. A sercá ich powiadaią, že liżą węzę, którzy są z źiemie, gdy
ie gryzą y szatę ich, á nie poczuła.
20. Czarne się stawała száty ich
od dymu, który w domu bywa.
21. Nád ciałem ich y nad głową
ich latáia sowry, iaskółki, y ptacy
též, takže y kolki.
22. Skąd wiedzcie, iż nie są bo
gowie. A przetóž się ich nie lękayćie.
23. Złoto též, klóré maią, ná po
zór iest: ieśli kto rdze nie otrze,
nie będą się łsknieć: bo nie czuli,
gdy ie odlewano.
24- Zá wszelkie pieniądze kupio
ne są , w których tchu niémász.
25. Bez nóg noszą ie ná ramio
nach: pokazuiąc mkczemność swą
ludźióm. Niech będą zawstydzeni ,
y ći którzy im służą.
26. Przetóž ieśli upádna ná zie
mie , sámé przez się nie wstała:
áni ieśli go kio prosto postawi, sam
przez się nie wstanie: ale iáko mar
twym dáry ich przed nimi położą.
27. Ofiary ich, ofiarownicy ich
przedawaią, y źle ie obracała: tak
że y żony ich obrawszy ie , áni
chorému, áni żebrakowi z nich nie
udźielóią :
28 Ofiar ich dotykaią się poło
żnice y miesięcznice A tak ztąd,
wiedząc że nie są bogami, nie bóy
ćie się ich:
29. Bo skądże ie zowia bogami ?
Iż niewiasty kładą przed bogi sre
brne y złote, ydrzewiáné:
30. A w domach ich śiedzą ofia
rownicy maiąc rozdarte száty, á
głowy y brodę ogoloną, których
głowy nie przykryte.
31. Y ryczą wołaiąc przeciw
bogóm swoim iáko ná wieczerzy
umarłego.
32. Száty ich zeymuią kapłani ,
á przyobłóczą żony y syny swoię.
33. Ani ieśli co złego się im stánie od kogo , áni ieśli co dobrego,
będą mogli oddać: áni mogą uczy
nić królá, áni złożyć.
34. Także áni mogą dać bogactw,
áni złego oddać, leśli im kto szlub
szlubi á nie spełni, y lego się nieupominaią.
55.

Człowieka

od śmierći

nie
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wybawią, áni słabszego od inoemeyszégo nie wyrywóią.
36. Człowieku ślepemu wzroku
nieprzywracaią , z potrzeby czło
wieka nie wybawią.
37. Nie będą mieć litośći nád
wdową, áni sierotom dobrze uczy
nią.
38. Kámienióm z góry podobni
są bogowie ich drzewiáni, y ka
mienni , y złoći, y srebrni A któ
rzy ie chwalą, zawstydzeni będą.
3g. Iákóž tedy ma kto rozumieć,
ábo mówić, że oni są bogámi ?
40 Gdyż ieszcze y sarni ChaldeyCzycy nie czczą ich: którzy słysząc
niemego że mówić nie może, ofia
ruią ie Belowi , prosząc od niego
mowy:
41. íákoby mogli czuć, którzy
się nie ruszaią : y sami gdy zrozumieią, opuszczą ie: bo smysłu nie
máia sami bogowie ich.
42. A niewiasty opasáné powro
zami , siedzą ná drógách , paląc
pestki oliwné.
43. A gdy która z nich, przyćiągniona od kogo mimo idącego,
leżała z nim , tedy sąsiadce swóy
przvgánia , że onóy nie miano zá
godną iáko one, á iż się powróz iéy
nie przerwał.
44 A wszytkié rzeczy, któré się
około nich dźieią, fałecznó są. Iakóż ma kto ruzumieć ábo mówić ,
że to są bogowie ?
45. A rzemieślnicy y złotnicy
urobili ie, nic innego nie będą ie
dno to czym ie chćieli mieć ofiáro
wnicy.
46. Sami též rzemieślnicy, któ
rzy ie czynią, nie są długo cześni.
Izaliż tedy mogą rzeczy od nich
uczynionó, bydź bogámi?
4?. A zostawili rzeczy fółeczne y
sromotę potomkóm.
48. Bo gdy przyidźie ná nie woyná y złe, myślą ofiárownicy z so
bą, gdźiehy się skryli z nimi.
49. lakóż tedy maią rozumieć, że
są bogámi, którzy się áni od woyny wybawiała, áni ze złego wyry
wała.
50. Bo gdyż są drzewiáné, po
złocone, y posrebrzone, potym po
znała wszyscy narodowie, y kró
lowie^ że są fałszywe: któré iáwno

iest, że nie są bogami , ále robotą
rąk ludzkich, ážadnéy sprawy Božéy z nimi niémász.
51. Skąd tedy wiadomo iest, że
nie są bogámi , ále dziélámi rąk
ludzkich, y žadnéy Boskiéy spráwy
w nich niémász?
52. Królá krainie nie dała, áni
dždžá ludziom dadzą.
53. Sadu též nie rozsądzą, áni
kráin od krzywdy wybawią : á iż
mc niemogą iáko wrony między
niebem y ziemią.
54. Bo gdy ogień wpádnie w dom
bogów drzewianych, srebrnych , y
złotych, ofiárownicy ich uć.fką y
uydą, ále oui iáko halki w pośrzod
ku zgoráia>
55. Królowi též y woynie się nie
sprzeciwią ląkóż tedy ma kto
mniémác y przyiąć że bogámi *ą?
56. Nie obronią się od złodźieiów, áni od zbóyców bogowiedrzówiáni, y kamienni, y pozłocóni , y
posrebrzeni ,
57. Którym złoto y srebro y sza
tę, ći którzy mocnieyszy są, odćymą , y odóydą , áni sobie rády da
dzą.
58. A przetóż lepiéy iest bydź
królem, który moc swą pokázuie:
ábo naczyniem w domu pożyte
cznym , w którym się chełpić bę
dźie, który ie ma : ábo drzwiami
w domu , któré strzegą tego, co
w nim iest, niżli bogámi fałszywy
mi.
5g. Słońce, y księżyc, y gwia
zdy, będąc iásnéini y wysłanómi
ku pożytku, poszłusznó są.
60. Także y błyskawica, gdy się
okaże, znaczna iest, tóż též y wiatr,
po káždéy krainie wieie.
• 61. Y obłoki , którym gdy Bóg
roskaže, po wszému światu prze
chodzić , czynią co im roskazano.
62. Ogień též spuszczony zwiórzchu , áby spalił góry y lasy, czy
ni co mu roskazano. A ći áni
kształtem , áni mocą , iednému z
tych podobné nie są.
63 Przetóż niema żaden mnie
mać, áni mówić , że oni są bogá
mi: gdyż áni sądu sądzić nie mógą , áni žadnéy rzeczy ludziom
uczynić.

BARUCHOWE.
64. A ták wiedząc, že nie są bo ták są ich bogowie drzewiáni, y
srebrni, y pozłoceni.
gami, niebóyćie się ich.
70. Tymże sposobem y w ogro
65. Bo ani będą złorzeczyć kró
dzie, oset biały, ná którym wszelki
lom, áni dohrorzeczyć.
66. Nie okazuią tez narodom zna ptak siada, Takżeć bogowie ich
ków ná niebie, áni świecić beda drzewiáni , y pozłoceni , y posre
iáko słonce , áni oświecać iáko brzeni, podobni są umarłómu wrzu
księżyc.
conemu do ciemności.
71 Z szarłatu y z czerwonéy
67 Zwiérzelá są lepszé niž oni,
któré mogą ućiec pod przykrycie, y fárby, któré ná nich bulwieią , poznaćie, że nie są bogami Sámi też
pomoc sobie.
68 Zadny m tedy sposobem nie nakomec zgrzyźieni bywaią, y będą
iest nam wiadomo, zęby byli bo hańbą w krainie
72., Lepszy iest człowiek sprágami: przetóż się ich niebóyćie.
6g. Bo iáko w ogrodzie ogórko wiedliwy, który niema bałwanowi
wym straszydło nic nie strzeże: bo daleki będźie od pohańbienia.
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ROZDZIAŁ I.
Widział Ezechiel czworo zwierząt,
y króla , y wyobrażenie człowiecze
nd tronie.
1. Y stało się trzydźiestćgo roku,
W czwartym , piatégo dnia mieśią
ca , gdym był w pośrzodku pohna
ných nád rzeką Chohár, otworzyły
6ię niebiosa, y wydziałem widzenia
Boże.
2. Piątego dnia mieśiąca, ten iest
rok piąty przeprowadzenia królá
loáchiná ,
5. Stálo sie słowo Pańskie do
Ezechiela syná Buzy kapłana w
źiemi Cháldeyskiéy, nád rzeka Chobar : y stálá się tám nad nim ręka
Pańska.
4- Y widźiałem á oto wiátr wi
chru przychodźił od połnocy: y
obłok wielki , y ogień miészáiacy ,
á iasność około niego: á z pośrzod
ku iego iáko kształt mosiądzu, to
iest, z pośrzoclku ognia :
5. A w pośrzodku iego podobień
stwo cztérzech zwierząt: a tá osoba
ich : podobieństwo człowieka w nich.
6. Czworo oblicze u iednégo , á
czterzy skrzydła u iednégo.
7. Nogi ich nogi

prosté, á stopa

•

nogi ich iáko stopa nogi ćielęcćy,
á iskierki iako pozór miedzi rozpalonéy :
8. Y ręce człowiecze pod skrzydły ich , po cztérzech stronach á
oblicza y skrzydła po czérztch stro
nach miały.
q. A skrzydła, ich złączone były
iednégo z drugim. Nie wracały się
gdy chodziły, ále každé przed obli
czem swoim chodziło
10. A podobieństwo twarzy ich:
twarz człowiecza , y twarz, lwia po
prawicy lego czworgá; á twarz wo
łowa po lewicy tego c worgá á
twarz orłowa ná wierzchu tego
czworga.
11. Twarzy ich , skrzydłi ich rozćiągmone z wierzchu: dwie skrzy
dle każdego złączały się , a dwie
zakrywały ciała ich:
12. A każde z nich przed obli
czem swym chodziło: dokąd duch
pędził: tam chodziły y nie wracały
się kiedy chodziły.
15. A podobieństwo źwiórząt t
bsobá ich iako węgla ognistego goraiacégo , y iáko kształt pochodni.
Toć było widzenié przebiegaiącó
między źwierzęty, iasność ogniowa,
á z ogniá wychodząca błyskawica.
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i4- A źwićrzęta biegały, y -wra
cały się ná kształt błyskawice błyskaiącóy.
15. A gdym pátrzal ná źwierzętá, ukazało się koło iedno ná źie
mi wedle žwiérzat, mąiąc cztery
twarzy.
16. A pozór kół y robota ich iá
ko widzenie morza : á podobień
stwo iedno u wszytkich cztérzech:
á pozór ich y robota iákoby było
koło w pośrzodku koła.
17. Ná cztery strony ich chodząc
chodziły , á nie wracały się gdy
chodziły.
18. Miały též koła stan y wyso
kość , y weyźrzenió straszne : á
wszytko ćiało pełne oczu w około
ónych czterech.'
ig. A gdy chodziły źwiórzęta,
chodziły spółem y koła wedle nich:
y gdy się podnosiły zwierzęta od
źiemie , podnośiły się též y koła.
20. Gdźiekolwiek szedł duch ,
tám gdy szedł duch, y koła się spó
łem podnośiły idąc zanim. Bo duch
żywota był w kołach.
21. Z idącemi chodźiły, á z stoiacémi stały : á z podnieśionómi od
źiemie wespół się y kolá podnośi
ły, idąc zá nimi: bo duch żywota
był w kołach.
22. Y podobieństwo utwiérdzenia
ńód głowami źwierząt, iáko pozór
kryształu strásznégo v rośćiągnionégo nád głowami ich zwiérzchu.
23. A pod utwiérdzeniem skrzy
dła ich prosté iednégo ku drugie
mu : kázde dwiema skrzydłami na
krywało óiálo swé , á drugié takže
się zakrywało.
24. Y słyszałem szum skrzydeł
ich , iáko głos wód wielkich , iáko
głos wysokiégo Bogá : gdy chodźiły,
był iako głos mnostwá , iáko głos
obozu : á gdy stały, spuszczali się
skrzydła ich.
25. Bo gdy był głos ná utwier
dzeniu , które było nád głową ich ,
stały y opuszczały skrzydła swé.
26. A nád utwiérdzeniem , któré
wiśiało nád ich głowami , iáko po
zór kámieniá száfirá , podobień
stwo stolice, á ná podobieństwie
stolice, podobieństwo iáko osoba
•złowiecza ná niéy.
47. Y widźiałem iáko kształt mo

siądzu , iáko widzenie ogniá we
wnątrz iego w około : od biodr iego
y wyžszéy, á od biodr iego áž ná dół
widźiałem iáko kszałt ognia bły
szczącego w około.
28. lako widzenie tęcze gdy by
wa ná obłoku w dźień dżdżu, takie
było widzenie blasku w około.

ROZDZIAŁ II.
Posyła Bog Ezechiela do luduf
dby go odwodził od złego , y kaza
no mu znieść kśięgi popisane we
wnątrz y zwierzchuj w których- były
narzekania y płacz , y biada'.

1. To widzenie podobieństwa
chwały Páúskiéy, y widźiałem, y
upadlém ná oblicze swé, y usły
szałem głos mówiącego, y rzekł do
mnie: Syiyu człowieczy stań na no
gi twé , á będę mówił z tobą. 2. Y wszedł w mię duch potym
iáko wyrzćkł do mnie , y postawił
mię ná nogi moie: y słyszałem mó
wiącego do mnie, ’
3. Y rzekącego: Synu człowie
czy, posyłam ia ćiebie do synów
Izrael owych ’ |ło narodów odstę
pnych , któré odstąpiły odemnie :
sami y oycowie ich przestąpili przy
mierze moie áž do dniá tego.
4. Y synowie twárdéy twarzy, y
nieukróconégo sercá są , do któ
rych ia ćiebie posyłam ; á rzeczesz
do nich : To mówi Pan Bóg :
5. Ieśli snadź ábo ći usłuchaią ,
y ieśli snadź zániecháia, bo domem,
drażniącym iest: y będą wiedźieć,
że prorok był w pośrzodku ich.
6. A ták ty synu człowieczy nie
bóy się ich , áni się mów ich lękay : bo niewiernicy y przewrotnicy są z tobą, á z niedźwiadkami mie
szkasz. Słów ich nie bóy się , á
oblicza ich nie stráchay się, bo
dóm drażniący iest.
7. A ták będźiesz mówił słowa
moie do nich , ieśli snadź usłyszą,
á przestaną , bo drażniący są.
8. A ty synu człowieczy słuchay,
co ia mówię do ćiebie : nie bądź
drażniącym , iáko dóm drażniący
iest, otwórz ustá twoie , á iédz, co
ia daię tobie.
g. Y uyźrzałem áno ręka śćiągniona ku mnie, w którey były
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zwinioné księgi: y rozwinęła ie czesz do nich , y powiész im : To
przedemną, któré były popisáné mówi Tan Bóg : ieśli snadź usły
wewnątrz y zwiérzchu : á napi szą , á przestaną.
sano ná nich narzekanie , y pióśń ,
12. Y wźiął mię duch , y usły
y biadę.
szałem zá sobą głos wzruszenia
wielkiego : Błogosławiona chwała
ROZDZIAŁ III.
Pańska z mieyscá iego :
13. Y głos skrzydeł źwiórząt tłu
"PJdkarmił fíóg Ezechiela kśiegdkących
iedno o drugie, y głos kół
mi, posłał go do ludu Izraelskiego,
aby do nich mówił słowa Pańskie , idących zá źwierzęty, y głos wzru
postdnoioił go stróżem , wywiódł go szenia wielkiego.
14- Duch też podniósł mię, y
na pole, potym kazał mu się w do
wźiął mię : y poszedłem z gorzkomu zamknąć.
śćią w rozgniewaniu ducha mego:
1. Y rzekł do mnie : Synu czło bo ręka Pańska była zemną pośiwieczy, cokolwiek najdziesz, źiedz: laiąc mię.
ziédz té księgi, á szedszy mów do
15. Y przyszedłem do zaprowa
synów lzráelowych.
dzenia , do stogu nowego zboża,
2. Y otworzyłem usta moie, y do tych , którzy mieszkali nád
nakarmił mie oněmi księgami :
rzeka Chobár, y śiadłem gdźie oni
5. Y rzekł do mnie : Synu czło śiedźieli: y mieszkałem tám śiedm
wieczy brzuch twóy ieść będźie, á dni, smęcąc się w pośrzodku ich.
trzewá twóie napełnią się téini
16. A gdy minęło śiedm dni,
księgami , któré ia daię tobie, y stało się słowo Pańskie do mnie,
ziadłem ie, á były w uśćićch mo mówiąc:
ich iáko miód słodkie.
17. Synu człowieczy dałem ćię
4- Y rzekł do mnie: Synu czło stróżem domowi Izráelowemu: y
wieczy, idź do domu lzráelowégo , będźiesz słuchał z ust moich sło
á będźiesz mówił słowa moie do wa, y powiész im odemnie
nich.
18. Ieśli gdy ia rzeknę niezbo5. Bo nie do ludu głębokiey mo żnemu, śmierćią umrzesz: nie opo
wy, á nieznáiomégo iezyká, posy wiesz mu, áni mu rzeczesz, áby
łają ćię : do domu Izraelskiego :
się odwróćił od drógi swéy niezho6. Ani do narodów mnogich głę żnćy, y żył: on niezbożny w niebokiey mowy, y nieznáiomégo ie zbożnośći swéy umrze : á krwie
zyká , którychbyś mów słyszeć nie iego z ręki twéy szukać będę.
mógł: y choćbyś do nich był po
ig. A ieśli ty opowiesz niezbosłany, oniby ćię usłuchali.
żnćmu, á on się nie nawróći od
7. Lecz dóm Izráelów niechcą niezbożnośći swoiéy, y od drógi
ćię słuchać : iż mnie słuchać nie swéy niezboznéy: on w nieprawo
chcą : bo wszytek dóm Izráelów ści swéy umrze , á ty wybawiłeś
iest przetartego czoła , y twardego duszę swoię.
20. Lecz y sprawiedliwy ieśli sie
sercá.
8. Otóż dałem twarz twoię duż- wróći od sprawiedliwośći swéy, á
szą niż twarze ich , y czoło twoie będźie czynił nieprawość: położę
zawadę przed nim, onći umrze,
twardsze niż czoła ich.
g. Iáko diament y iáko krzemień żeś mu nie opowiedźiał , w grze
dałem twarz twoie: nie bóy się ich, chu swoim umrze, á nie będą w
áni się lękay twarzy ich : bo dóm pamięći spráwiedliwośći iego, któré
czynił: lecz krwie iego z ręki twéy
drażniący iest.
10. Y rzekł do mnie: Synu czło szukać będę.
21. Ale ieśli ty opowiesz spra
wieczy, wszytkié mowy moie, któ
ré ia mówię do ćiebie, bierz do ser wiedliwemu , żeby nie grzeszył
cá swégo, á słuchay uszymá swe- sprawiedliwy, á on nie będźie grze
szył: żywiąc żyć będźie, żeś mu
mi:
11. A idź wnidź do zaprowadze opowiedźiał, á tyś wyzwolił duszę
nia , do synów ludu twégo, á rze- swoię.
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22. Y stálá się nadeniną ręka Tań
ska, y rzekł do mnie :
25. Wstawszy wynidź ná pole,
á oto tám stalá chwała Pańska ,
iáko chwała, którąm widział nád
rzeką Chobár: y padlém ná obli
cze moié.
24- Y wstąpił w mię duch , y
postawił mię ná nogach moich : y
mówił zemna, y rzeki mi: Wnidź,
á zamkni się w pośrzodku domu
twego.
2Ó A ty synu człowieczy, oto
dáné sa ná ćię powrozy, y zwiążą
ćię nimi : y nie wymdźiesz z po
środku ich.
26. A uczynię, że ięzyk twóy
przy lnie do podniebienia twégo, y
będziesz niemy, á nie iako mąż
strofuiący: bo dóm drażniący iest.
27 A gdy z tobą mówić będę ,
otworzę ustá twoie , y rzeczesz do
nich: To mówi Pan Bóg: kto słu
cha, niech słucha : á kto zániechawa , niech zániechawa: bo dóm
drażniący iest.
ROZDZIAŁ

IV.

■RosAazał Bóg nd česle tvymdlo•icać leruzálem , y zrządzić obiele
nie iego, Móre znaczyło istotne d
skuteczne oblężenie iego , o glodzte
tez nieco.

1. A ty synu człowieczy weź mi
sobie cegłę , á położysz ią przed
soba: y wyrysuiesz na niéy miásto
leruzálem.
2. Y sporządzisz przećiw niemu
oblężenie, á zbuduiesz baszty, y
usypiesz wał, y położysz przeci
wko iemu obozy, y postawisz ta
rany w koło.
3. A ty weźmi sobie panów że
lazną, y postawisz ią miásto muru
żelaznego między tobą á między
miastem: á umocnisz twarz twoie
przećiw niemu, y będźie oblężone,
y obtoczysz ie: znak iest domowi
Izrael owé mu.
4. A ty będźiesz spał ná bok
twóy lewy, y włożysz nieprawości
domu lzráelowégo nań, wedle li
czby dniów, których spać będziesz
ná nim , y przyimiesz nieprawośći
ich :
5.

A ia dałem tobie látá niepra

wości ich, wedle liczby dni, trzy
sta y dźiew lęcdźieśiat dni: y po
niesiesz nieprawość domu izraelowégo.
6. A dokonawszy tego, będźiesz
spał ná bok twóy práwy powtóré ,
y weźmiesz nieprawość domu lu
dzkiego cztórdźieśći dni: dźień zá
rok, dźień mówię zá rok dałem to
bie.
7. A do oblężenia leruzálem obróćisz twarz twoie , á ramię t\*oie
będźie wyćiagnione: y będźiesz pro
rokował przećiw iemu.
8. Otom ćię obtoczył powroza
mi: y nie obróćisz się z boku twe
go ná drugi bok , aż wypełnisz dni
oblężenia twégo
g. A ty nábierz sobie pszenice, y
jęczmienia, y bobu, y soczewice,
y iagieł, y wyki , y włożysz ie w
naczynie iedno, y náczynisz sobie
chleba według liczby dni , przez
któré będźiesz spał ná boku twoim:
przez trzysta y dźiewięćdźieśiąt
dni będźiesz ji iadł.
10. A stráwá twoiá, która ióść
będziesz, będźie ważyć dwadźieśćia
syklów ná dźień : od czásu aż do
czásu ieść to będźiesz.
11. Y wody w miarę napiiać się
będziesz, Szóstą część Hi nu : od
czásu aż do czásu pić to będźiesz.
12. A iáko podpłomyk jęczmien
ny ieść ji będźiesz: á łaynein, któ
ré wychodźi z człowieka, nákryiesz
ji przed ich oczyma.
13. Y rzekł Pan : Ták będą ieść
synowie Izraelowi chléb swóy nie
czysty między narody, do których
ie wyrzucę.
14. Y rzéklem: A, a, a, Panie
Boże, oto duszá moiá nie iest splugawiona , á ścierwu y utarganego
od źwiórzów nie iadłein z dzieciń
stwa irlégo aż do tąd, áni wchodźiło do ust moich żadne mięso nie
czyste.
15 Y rzekł do mnie: Otóż da
łemći gnóy wołowy miásto gnoiu
człowieczego : że uczynisz chleb
twóy w nim.
16. Y rzekł do mnie: Synu czło
wieczy: Oto ia złamię laskę chleba
•w leruzálem y beda ieść chléb pod
waga, y w frasunku : á wodę pod
miarą, y w ućisku pić będą :
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17. Zęby gdy niestánie chleba y
wodv, upadl káždy ná brátá swé
go: » poschnęli w nieprawośćiach
swoich.

ROZDZIAŁ V.
Przez ogolenie włosow ná głowie,
y mí brodzie, znaczy wielkie á ro
zmaite zatracenie Zydow prze zło
ści ich , o przyszłych złych rze
czą ch, które miały przyiść nd leruZalem.
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9. A uczynię w tobie, ezegom nie
uczynił , y którym rzeczam podo
bnych czynić nie będę więcey, dla
wszech obrzydłośći twoich.
10. Pzpto oycowie będą ieść syny
w pośrzodku ćiebie, á synowie bę
dą ieść oyce swé : y będę czynił W
tobie sądy, y rozsype wszytkié ostátki twoie ná káždy wiátr.
11. Przeto żywe ia, mówi Pan
Bóg: leśli nie dla tego iżeś świą
tynię moię zgwałciło wszelakim
obrażeniem twoim , y w szelak* mi
obrzydłośćiami twémi: ia też poła
mię, á nie przepuści oko moie , á
niezlituię się.
12. Trzećia część ćiebie morem
pomrze , y głodem wyginie w po
śrzodku ćiebie: á trzećia część ćie
bie od miecza polęże około ćiebie :
á trzećia część twoię ná wszelki
wiátr rozprószę , á miecza dobędę
zá nimi.
13. Y wykonam zapalczywość
moię y uspokoię rozgniewanie moie
ná nie, á ucieszę się: ydoznaią, że
ia Pan mówiłem w rzewniwośći
moiéy, gdy wykonam rozgniewani^
moie w nich.
14- Y dam ćię ná spustoszenié y
ná hańbę narodom, któré są oko
ło ćiebie przed obliczem káždégo
miiáiacégo.
15. Y będźiesz fcpibą, y bluźnieniem, przykładem, y zdumieniem
między narodami , któré są około
ćiebie, gdy uczynię w tobie sądy w
zapálczywoáci, y w rozgniewaniu,
y w fukách gniewliwych.
16. la Pan mówiłem : Gdy wy
puszczę strzały głodu złe ná nie;
któré będą śmiertelne, á któré wy
puszczę abych was wytracił : y
głód zbiorę ná was , á połamię u
was laskęc chleba.
17. Y puszczę ná was głód , y
źwrierzęta złe, aż do wytracenia: á
powietrze y krew prze^hodźić będą
przez ćię, y miecz przywiodę ná
ćię. la Pan mówiłem.

1. A ty synu człowieczy weźmi
sobie miecz ostry, golący włosy: y
weźmiesz ji, y będziesz powłaczał
po głowie twoiey, y po brodźie two
iéy: y weźmiesz sobie szale wagi ,
á rodźielisz ie.
2. Tprerią część spalisz ogniem
w pośrzód miasta wedle wypełnie
nia dni obiężen a- y weźmiesz trze
ćia część. y zśiekasz mieczem oko
ło niegí»; á druga trzecią część roslr/ęśiesz ná wiátr, á miecza dobędę zá nimi.
3. Y wezinieśz z nich małą li
czbę , y záwiažesz ie w końcu pła
szcza twego.
4. A z tych ieszcze weźmiesz y
wrzucisz ie w pośrzód ognia, y spa
lisz ie w ogniu : á z niego wynidźie
ogień ná wszytek'dóm Izráelów.
5. To mówi Pan Bóg : To iest Ierużalem , w pośrzód narodów po
łożyłem ji, á w około niego źie
mi e.
6. Y wzgardziło sądy moie , że
się stało niezbožniéyszé niżli narodowie: y przykazanie moie wię
cey niżli té źiemie, któré są około
niego. Bo sady moie porzucili , á
w przykazániu moim nie chodźili.
7. Przełóż to mówi Tan Bóg:
żeśćie przewyższyli narody, któré
sa około was , á nie chodźiliśćie w
przykazaniach moich, á sądów mo
ich nie zachowaliście , wedle też
sadów narodów, któré są około was,
nie czyniliśćie :
ROZDZIAŁ VI.
8. Przetóż to mówi Pan Bóg:
Dla bałwochwalstwa ludzkiego,
Oto ia ná ćię, á ia sam uczynię w
kośćioły ich
pośrzodku ćiebie sądy przed oczy prorokuie, źe miasta
miały bydź pohdźone , d którzy by
ma narodów.

X
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mieczowi) głodowi) morowi uszli, ći
15. A doznaćie, żem ia Pan, gdy
W niewolą mieli bydź pobrani.
będą pobici wászy między bałwa
nami waszymi około ołtarzów wa
1. Y stała się mówá Tańska do szych , ná wszelkim pagórku wy
mnie , rzekąc:
sokim , y po wszech wierzchach
2. Synu człowieczy, obróć obli górnych , y pod każdym drzewem
cze twoie ku góróin Izraelskim , á gáistym, y pod wszelkim dęhem
prorokować będźiesz ná nie.
gałęźistym , ná mieyscu gdźie pa
3. Y rzeczesz : Góry Izráelskié lili kadźidła wonne wszem bałwa
słuchayćie słowa Pana Bogá : To nom swym.
mówi Pan Bóg góram y págorkóm,
14- Y wyćiągnę rękę moie ná nie,
skálám, y dolinám: Oto ia przywio y uczynię źiemie spustoszoną y
dę ná was miecz, y wytracę wy opuszczoną od puszczéy Deblalhá
żyny wasze.
po wszech mieszkaniach ich; á do
4- Y rozwalę ołtarze wasze, y znała , żem ia Pan.
będą połamane bałwany wászé: y
pafzueę pobite wászé przed bałwa
ROZDZIAŁ VII.
ny waszémi.
Opowiada Prorok, iź juz blisko był
5. Y dam trupy synów Izráelo- czas , ze wszystka źiemia lubska,
wvch przed bałwany waszémi : á koniecznie a nieodmiennie spusto
rozrzucę kośći wasze około ołta szenie miała wźiąć.
rzów waszych,
6 We wszech mieszkaniach wa
1. Y stała się mowa Pańska do
szych. Miástá spustoszone będą , á mnie , rzekąc :
2. A ty synu człowieczy, to mó
wyżyny zburzone y rozwalone: y
zaginą ołtarze wászé, y połamane wi Tan Bóg źiemi lzráelowéy: Ko
będą, y ustaną bałwany wászé , y niec przyszedł, przyszedł koniec ná
skruszoné będą zbory wászé, y wy cztéry strony źiemie.
3. Teraz koniec ná ćię, yp'uszczę
gładzone będą dzieła wászé.
7. Y pád nie zabity w pośrzodku zapalczywość moie ná ćię : y będę
ćię sądźił według dróg twoich : y
was: y dowiećie sie, żem ia Pan.
8. A pozostawię z was té , któ położę przećiwko tobie wszytkié
rzy uydą miecza między narody, obrzydłośći twoie.
4. Y nie sfolguie oko moie tobie,
gdy was rozprószę po ziemiach.
g. Y wspomnią ná mię wyzwo áni się zlituię; ále drógi twoie wło
leni wászy, między narodami, do żę ná ćię,' á brzydliwośći twoie
których więźnie są.zagnani; żem będą w pośrzodku ćiebie: y dozna
skruszył serce ich cudzołożące , y ćie , żem ia Pan.
5. To mówi Pan Bog: Utrapie
odstępuiące odemme: y oczy ich cu
dzołożące zá bałwany swémi : y nie iedno, utrapienie oto idźie :
6. Koniec przychodzi, przycho
omierzną sami sobie dla złośći ,
któré czynili wszelakimi brzydko- dzi koniec : ocknął się przećiw to
sćiami swémi.
bie : oto przychodźi.
7. Przyszło skruszenié ná ćię,
10. Y doznaią, że ia Pan nie próżnom mówił, żem im to złe miał który mieszkasz w źiemi: przycho
uczynić.
dźi czas , blisko iest dźień žábiiá11. To mówi Pan Bóg: Uderz re- nia , á nie sławy gór.
8. Teraz z bliska wyleię gniew
kę twoie, a przytrąć nogę twoie , y
mów: Ach, ná wszytkié obrzydłośći móy ná ćie , y wykonam zapalczy
złych domu lzráelowégo : bo od wość moie ná tobie : á osadzę ćię
miecza, od głodu, y od moru polę- według dróg twoich , y włożę ná
ćię wszytkié złośći twoie.
g. A nie sfolguie oko moie, áni
12 Kto daleko iest , morem
umrze : á kto blisko , od miecza się zlituię : ále drógi twoie włożę
upádnie : á kto pozostanie y oblę- ná ćię , y obrzydłośći twé w po
żon będźie, głodem umrze: y wyko śrzodku ćiebie będą: á doznacie, żem
ia Pan , który biie.
nam rozgniewanie moie ná nich.
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10. Oto dźień, oto przyszedł: -wy
szło skruszenie, zákwitnelá laská,
spłodziła pychá.
11. Nieprawość urosła w laskę
niezbożnośći : nie z nich, y nie z
ludu, áni z głosu ich : y nie będźie
odpoczynku między nimi.
12. Przyszedł czas, przybliżył się
dźień: ktokupuie, niech się nie
raduie: á kto przedáie, niech nie záłuie: bo gniéw ná wszytek lud iego.
13. Bo kto przedáie , niewróći się
do tego co przedał, á ieszcze między
żywymi żywot ich: bo widzenie do
wszego gminu iego niewróći się: á
mąż w niepraw’ośći żywota swego
nie zmocni się.
14 Trąbćie w trąbę , niech się
gotuią wszyscy, á niémász któby
szedł ku bitwie : bo gniéw móy ná
wszytek lud iego.
15. Miecz ze wnątrz , á mór y
głód we wnątrz : kto iest ná polu ,
od miecza umrze : á którzy w mieśćie, morem y głodem pożarći będą.
16. Y uydą, którzy ucieka z nich:
á będą ná górach iáko gołębice do
lin wszyscy drżący, każdy w nie
prawości swéy.
17. Wszytkié ręce zemdleią, y
wszytkié koláná pocieką wodą.
18. Y przepaszą się Włosienica
mi, á okryie ie lękanie, ná każdey
też twarzy wstyd , á ná wszech
głowach ich łysina.
19. - Srebro ich precz wyrzucać
będą, á złoto ich gnoiem będźie.
Srebro ich y złoto nie będźie ich
mogło wybawić w dźień zapalczy
wośći Pański éy. Dusze swéy nie
nasycą, y brzuchy ich nie będą na
pełnione : bo obrażenie nieprawo
ści ich stało się.
20. Y ozdobę kleynolów swoich
ná pychę obróćili , y wyobrażenia
obrzydłośći swych y bałwanów z
niego poczynili : dla tego dałem ią
im ku nieczystośći.
21. Y dam ią w ręce obcych ná
rozchwycenié , y niezbożnikóin
źiemskim ná korzyść, y splugawią
ią.
22. Y odwrócę oblicze moie od
nich, y zgwałcą taieinnicę moię,
y wnidądo niego łupieżnicy, y splu
gawią ią.
25. Uczyń zámknienié: ponieważ
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źiemia pełna iest sądu krwie, á
miásto pełne nieprawości.
24. Y przywiodę nagorszé z po
gan , y pośiędą domy ich, á ućiszę
pychę możnych, y pośiędą świątnice ich.
25. Gdy ucisk nadeydźie, będą
szukać pokoiu, á nie będźie.
26. Trwogá ná trwogę przyidźie,
á słuch ná słuch: y będą szukać
widzenia u proroka , á zakon zgi
nie od kapłana, á rádá od starców.
27. Król będźie w żałobie, akśiążę oblecze się w smętek : y ręce
ludu ziemskiego strwożą się. We
dług drogi ich uczynię im , á we
dług sądów ich osądzę ie : á wiedźieć będą, żem ia Pan.

ROZDZIAŁ VIII.
Ezechiel widźiawszy podobieństwó
Bole , duchem zdchioycony do Ieruzalem , widział tam burzo sprosne
bałwochwalstwa Iudskie, przeto Pan
im, y /<oraniem, y niewysłuchaniem
modlitw, grozi.
1. Y stało się roku szóstego , w
szóstym mieśiącu dniá piątego ,
iam śiedźiał w domu moim, á star
szy ludzcy śiedźieli przedemną : y
padlá tám ná mię ręka Páná Bogá.
2. Y uyźrzałem , áno podobień
stwo iáko widzenie ognia , od wi
dzenia biódr iego, y nizéy ogień , á
od biódr iego y wyższey iáko wi
dzenie iasnośći, iáko pozór mośiądzu.
5. Y spuszczone podobieństwo
ręki uchwyćiło mię zá kędźierze
głowy moiéy : y podniósł mie duch
między źiemię á niebo , y przy
wiódł mię do leruzálem w widze
niu Bożym podle bramy wnętrzney
pátrzacéy ku północy, gdźie był postáwion bałwan rzewliwośći ku po
budzeniu zawiści.
4 A oto tám chwała Bogá Izráelowégo , według widzenia, którém
widźiał ná polu.
5. Y rzekł do mnie : Synu czło
wieczy, podnieś oczy twé ná drógę
północną : y podniosłem oczy moie
ná drógę północną , á oto z półno
cy bramy ołtarzowey bałwan rze
wliwośći w samym ■weszćiu.
6. Y rzekł do mnie : Synu czło*7
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PRORO CTWO
wieczy , mnimaszli, ie widzisz ty nić obrzydłośći té, któré tu czynią?
co či czynią , obrzydłośći wielkie , bo napełniwszy źiemie nieprawo
które tu działa dóm Izraelski, abych ści, obrócili się ku drażnieniu mnie:
daleko odstąpi) od światnice moiéy ? á oto przykładała gałązkę do nosa
á ieszcze obróciwszy się uyźrzysz swégo. ,
obrzydliwości większe
18 Przetóż y ia będę czynił w
7. Y wwiódł mię do drzwi śieni: zapalczywośći : nie zlblguie oko
y uyźrzałein ano dziura iedná w inoie , áni się smiłuię : á gdy będą
śćienie.
wołać do uszu moich głosem wiel
8. Y rzekł do innie: Synu czło kim , nie wysłucham ich.
wieczy przekopay ścianę. A gdym
przekopał ścianę, ukazały się drzwi
ROZDZIAŁ IX.
iedné.
O sześć! mężach, y siódmym, który
g. Y rzékl do mnie: Wnidź, á był z kałamarzem, oni ivszytkie zdobacz obrzjdlośći barzo złe , któré bii. li , których ten nie piątnouiał
tu ći dźiałaią.
znumieniem 'thau.
10. Y wszedszy uyźrzałem ano
wszelkie podobieństwo płazów y
1. Y wołał do uszu moich gło
źwierzów obrzydliwość , y wszela sem wielkim, mówiąc: Przybliży
kie bałwany domu Izraelskiego wy ły się nawiedzenia miástá, á każdy
malowane były ná śćienie w około ma naczy nie zábiiánia w ręce swéy.
wszędy.
2. A oto sześć mężów przyszli z
i i. A śiedmdźieśiąt mężów z drógi bramy wyższóy, która patrzy
starszych domu lzraelowégo , y Ie- ku połnocy : á każdego naczynie
zoniasz syn Sáphán stał w pośrzod zginienia w řece swéy : ieden też
ku onycłi stoiących przed malo maź w pośrzodku ich obleczon był
waniem, á każdy miał kadźilnicę w płócienne szaty, á kałamarz pi
w ręku swoich : á kurzawa obło- sarski ná biodrach iego. Y weszli
czna z kadzidła wstępowała.
y stanęli podle ołtarza miedziane
12. Y, rzekł do innie: Iśćie wi go;
dzisz synu człowieczy, co starszy
3. A chwała Páná Izráelowégo
domu Izráelowégo dźiałaią w ćie wzięta iest z Cherub, która byłą ná
mnośći , każdy w skrjtośći komory nim do progu domu: y zawołał mę
swéy? bo mówią: Nie widźi nas ża , który był obleczony w płócien
Pan : opuścił Pan źiemie.
ne száty, á miał kałamarz pisarski
13. Y rzekł do mnie: leszcze się ná biodrach swych.
4- Y rzekł Pan do niego : Trzeyobróciwszy uyźrzy sz obrzydłośći
większe które ći dźiałaią.
dźi przez pośrzodek miástá w pół
14- V wiódł mię przez drzwi bra Ieruzálem: ánáznáczThau ná czo
my domu Pańskiego, któré patrzy łach mężów wzdychających , y żały ku północy: á oto tám niewiasty łuiąeych nad wsźytkimi obrzydłośćiami, któré się dźieią w pośrzod
ś edżiały plącząc Adonidá.
15. Y rzekł do mnie' Iśćie wi ku iego.
5. A onyin rzekł, gdym ia sły
działeś synu człowieczy? leszcze
obroćiwszy się uyźrzysz obrzydli szał: Idźcie po mieśćie zá nim á
wości wiekszé niżli té.
zabiiayćie: niech nie Iblguie oko
16. Y w wiódł mię do śieni domu wászé , áni się smiłuyćie.
6. Starego , młódźieniaszka , y
Tańskiego w nętrznćy: á oto u drzwi
domu Pańskiego między przyśion- pannę , maluczkiego y niewiasty
kiem á ołtarzem , iák miarz dwá- zabiyćie aż do szczętu : á każdego ,
dźieśćia y pięć mężów tyły ináiacé ná którym uyźrzyćie Thau, nie za
ku kościołowi Pańskiemu , á twa biiayćie: á od Swiętynić moiéy porzy ná wschód : á kłaniali się ná cznićie.
wschód słońca.
7. A ták poczęli od mężów star
17. Y rzekł do mnie: Iśćie wi szych , którzy byli przed domem
działeś svnu człowieczy : izali to Boż\ m. Y rzeki do nich: splugawlekka iest domowi ludzkiemu czy ćie dóm , á napełnicie śieni zabity

EZEC1IIEL0WE.

mi: wynidźćióż, y wyszli, y zabijali
té, którzy byli w mieście.
8. A gďy sie zábiiánié skończyło,
zostałem ia : y upadlém ná oblicze
inoie, y wołaiąc rzekłem. Ach, ách,
ách, Pánie Bože : á wiec wytracisz
wszytek oslátek Izráelá , wylewa
jąc zapalczywość twoię ná leruzálein ?
9. Y rzeki do mnie: Nieprawość
domu Izraelskiego y ludzkiego wiel
ka iest barzo wielce : y źiemia się
krwie napełniła : y miásto pełne
iest odwrócenia : bo mówili : Opu
ścił Pan ziemię , y Pan nie widzu
10 Przeto též oko moie nie sfol
guie, áni się smiłuię ; drógę ich liá
głowę ich oddam.
11. A oto ińąż , który był oble
czony w płócienne szaty, który
miał kałamarz na grzbiećie swoim,
odpowiedział słowo , rzekąc: uczy
niłem iakośmi roskazał.
ROZDZIAŁ

X.

O mężu , któremu roskazdno na
brać ognia między koły, y Wysypać
nd miasto, opisuie tez widzenie Bo
ga, zwierząt, kot, idko w pierwszym,
rozdziale.
1. Y widziałem á oto ná utwiérdzeńiu, któré było nád głową Che
rubím, iáko kamień Sáphir, iáko
kształt podobieństwa stolice, uka
zało sie nád nimi.
2. Y rzeki do męża, który oble
czony był w płócienne szaty, y
rzćkł:Wnidźw pośrzodek kół, któ
ré są pod Cherubím, á napełni rę
kę twoie węgla ognistego, któré
iest między Cherubim, á wysyp
ná miásto. Y wszedł przed oczymá
mémi :
3. A Cherubím stali po prawicy
domu, gdy maž wchodźił: á obłok
napełnił śień wnętrz na.
4< Y podniosła się chwała Pań
ska od wierzchu Cheruba do pro
gu domu : y napełnił się dóm ob
łokiem, á śień napełniła się światłośći chwały Páiiskiéy.
5. A szum skrzydeł Cheruhiiri
slyszan był aż do śieni zewnętrznéy, iáko głos Bogá wszechmo
gącego mówiącego
6. A gdy roskazał mężowi, któ
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ry obleczony był w płoćienne sza
ty, mówiąc: Weźmi ognia z po
śrzodku kół, któré są między Che
rubami: wszedszy on stanął podle
koła.
74 Y zśćiągnął Cherub rękę z po
śrzodku Cherubini do ognia, który
był między Cherubini, y wźiął , y
dał w rękę tego, który był obléczon
w płóćiennó szaty: który wzią
wszy wyszedł.
8. Y ukazało się w Cherubim
podobieństwo ręki człowieczey pod
skrzydłami ich.
9. Y widźiałem á oto czterzy ko
ła podle Cherubim : koło iedno po
dle Cheruba iednégo, á koło drugie
podle Cheruba iednégo : *á kształt
kół było iáko widzenie kamienia
Clii i sol i tá.
10. A widzenie ich podobieństwo
iedno cztérzech: iákoby było koło
w pośrzodku koła.
11. A gdy chodźiły, ná cztérzy
ćzęśći chodźiły, á nie nawracały się
gdy chodźiły: ále ná mieysce, ná
któré skłaniało się iść, któré pie
rwsze było , szły y drugié , á nie
obracały się.
12. A wszytko ćiało ich, y szyie,
y ręce, y skrzydła, y koła, pełnó
były oczu w około cztétzéch kół.
13. A té koła nazwał potoczyste,
gdym ia słyszał.
4- A cztery oblicza miało iedno,
obli cze iedno oblicze Cheruba: á
oblicze wtoré oblicze człowiecze :
á w trzecim oblicze lwie, á czwar
te oblicze orłowe.
15. Y podnieśli się Cherubini: To
iest zwierzę , którern widźiał nád
rzeką Chobár,
16. A gdy chodźili Cherubini,
szły wespół przy nich y koła: á gdy
podnosili Cherubowie skrzydła swé,
áby się wywyższyli od źiemie, niezóstawały koła, ále y oné podle
były.
17. Gdy Oni stáli , stály: á z po
dniesionymi podnośiły się: bo duch
żywota był w nich.
18. Y wyszła chwała Pańska od
progu kościoła: á stalá nád Cheru
bím.
19. Apodniózszy Cherubim skrzy
dła swé, wznieśli się od źiemie
przedemną: á gdy oni wychodzili^
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g. Y wypędzę was z pośrzodku
koła též szły zá nimi: y stanął w
weszćiu brainy wschodniéy domu iego, á dam was w rękę nieprzyiaPańskiego: á chwała Bogá Izráelo- ćiół, y uczynię z wámi sądy.
10. Od miecza polężećie: ná gra
wégo była nád nimi.
20. Toć iest źwierzę, którém wi nicach Izraelowych osądzę was:
dział pod Bogiem lzráelowym nád á wiedzieć będźiećie, żem ia Pan.
11. Ono wam nie będźie kotłem ,
rzeką Chobár: y zrozumiałem, że
á wy nie będźiećie w pośrzodku ie
Cherubím byli.
21. Cztérzy twarzy u iednégo, y go mięsem : ná granicach Izrael
cztérzy skrzydła u iednégo : á po skich osądzę was.
12. Y wiedzieć będźiećie, żem ia
dobieństwo ręki człowieczćy pod
Pan: iżeśćie w przykazaniach mo
skrzydły ich.
22. Y podobieństwo twarzy ich , ich nie chodźili, á sadóweśćie mo
oné twarzy, którém widział nád ich nie czynili : ale według sądów
rzeką Chobár : á widzenia ich, y pogánów, którzy około was są,
pochop káždégo przed twarzą swą czyniliście.
13. Y stało sie gdym prorokował,
chodzić.
że Pheltiasz syn Banáiaszów umarł:
ROZDZIAŁ XI.
y padlém ná oblicze swé;, wołaiąc
O pięć y dwudziestu, inezow złych, wielkim głosem, y rzekłem : Ach,
o mieśie, y kotle, o śmierći Pheltiaszu, ách, ach Pánie Boże, dokonanie
o rosproszeniu ludu, y zuś zebra ty czynisz ostatków Izráelá?
14 Y stało się słowo Pańskie do
niu iego.
mnie , mówiąc:
15. Synu człowieczy, brśćiatwoi,
1. Y podniósł mię duch, á wwiódł
mię do bramy domu Pańskiego braćia twoi , mężowie powinowaci
wschodniéy, którá pátrzy ná w schód twoi , y wszytek dóm Izraelski,
słońca : á oto w weszćiu bramy wszyscy do których mówili oby
dwadzieścia y pięć mężów: y uyź- watele lerozoliinscy : Oddalcie sie
rzałem w pośrzodku ich lezonia- od Páná, nam dána iest ziemia,
szá syná Azur, y Pheltiaszá syná abyśmy ią posiedli.
Bánáiaszá, kśiążęta ludu.
16. Przeto to mówi Pan Bóg:
2. Y rzekł do mnie: Synu czło iżem ie oddalił między narody, á
wieczy, ći są mężowie, którzy my iżem ie rozprószył po ziemiach ,
ślą nieprawość, á radzą żłą radę w będę im świątnicą małą w ziemi
ach, do których zaszli.
mieście tym ,
5. Mówiąc: Izaż nie dawno zbu17. Przeto mów : To mówi Pan
dowáné są domy? Toć iest koćieł: Bóg: Zbiórę was z narodów, y sku
á myśmy mięso.
pię z źiem, po którycheśćie rozpró
4. Przeto prorokuy o nich, pro- szeni , á dam wam ziemię lzráelowę.
rokuy synu człowieczy.
5. Y napadł ná mię duch Tań
18. Y wnidątam, y zniosą wszy
ski y rzekł do mnie: Mów: To mó tkié urázy, y wszytkié obrzydłośći
wi Pan : Takeśćie rzékli domie iéy z niéy.
19. Y dam im serce iedno, y du
Izráelów, á myśli sercá wászégo ia
cha nowego dam do wnętrzności
znam.
6. Bárzo wieleśćie pobili w mie ich , y odéyme serce kámienné z
ście tym, y napełniliście ulice iego ciała ich , y dam im serce inięśisté :
pobitymi.
20. Zęby chodźili w przykaza
7. Przełóż to mówi Pan Bóg:
Pobići wászy, którycheśćie nakładli niach moich, á strzegli sądów mo
w pośrzodek iego , ći są mięsem , ich , y czynili ie: áby mi byli lu
á to iest kotłem , y wywiodę was dem, á ia im był Bogiem.
z pośrzodku iego.
21. Których serce zá urazami y
8. Mieczáscie sie bali, á miecz zá obrzydłośćiami swémi chodzi,
przywiodę ná was , mówi Pan tych drógę położę ná głowę ich,
Bóg.
mówi Pan Bóg.
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22. Y podnieśli Cherubím skrzy. dlá swé, y koiá z nimi: á chwała biłem sobie ścianę ręką : y wysze
Bogá Izráelowégo była nád ni dłem zmiérzkiein , ná ramionach
nieśiony przed ich oczymá.
mi.
8. Y stała się mowa Pańska rá
25. Y wstąpiła chwała Tańska
z pośrzodku miástá, y stanęła ná no do mnie, mówiąc :
9. Synu człowieczy, izali nie
górze, która iest ná wschód mia
mówili do ćiebie dóm Izraelski,
stu.
24. A duch podniósł mię, y przy dóm drażniący: Co ty czynisz?
10. Mów do nich: To mówi Pan
wiódł mię do Cháldeyskiéy ziemie
do zaprowadzenia w widzeniu , w Bóg: To brzemię ná książę, któ
duchu Bożym : y odięte było ode- ré iest w leruzálem, y ná wszytek
dóm Izráelów, który iest w pośrzod
lnnie widzenie, którern widział.
25. A mówiłem do zaprowadze ku ich.
11. Mów: lam dźiw wász: iákom.
nia wszystkié słowa Pańskie, któ
uczynił, ták się im stanie , w za
ró mi był okazał.
prowadzenie y w niewolą póydą.
12. A książę , któré iest w po
RO ZDZIAŁ XII.
śrzodku ich , ná ramionach ponio
Ezechiel sprdwdtni swémi znaczy
są : zmiérzkiein wynidźie: ścianę
miasta leruzálem, y królów iego poiprzebiią áby go wynieśli: oblicze
mdnie , y zaprowadzenie do wiezie iego zákryte będźie, áby okiem nie
nia , d ostdtlíi od miecza , gtodu ,
widźiał źiemie.
moru potracenie.
15. Y zastawię nań śieć moie ,
1. Y stała się mowa Tańska do y poyman będźie niewodem moim:
y przywiodę go do Babilonu do źie
mnie, mówiąc:
2. Synu człowieczy w pośrzodku mie Cháldeyskiéy: y téy nie uyźrzy,
domu drażniącego ty mieszkasz : y lam umrze.
14. A wszytkié, którzy są około
którzy oczy maią do widzenia , á
nie widzą : y uszy' do słuchania , niego, pomoc iego, y ufy iego roz
á nie słyszą : bo dóin drażniący prószę ná wszelaki wiatr, y mie
cza dobędę zá nimi.
iest.
ló. Y wiedźieć będą, żem ia Pan,
5. A ták ty synu człowieczy,
uczyń sobie naczynia zaprowadze gdy ie rozprószę między narody, y
nia, á przeprowadzisz się we dnie rozśieię ie po źiemiach.
16. Y zostawię z nich trochę
przed nimi : á przeprowadźisz się
z mieyscá twégo ná inné miey mężów od miecza, od głodu, y mo
sce przed ich oczymá, ieśli snadź ru: áby opowiádáli wszytkié złośći
ich między narody, do których wtyiobaczą: że dóm drażniący iest.
4. Y wyniesiesz precz naczynia dą: y wiedźieć będą, żem ia Pan.
17. Y stálá się mowa Pańska do
twoie, iáko naczynia prowadzą
cego się we dnie przed ich oczy mnie, mówiąc :
18. Synu człowieczy, chléb twóy
má: á ty wynidźiesz wieczór przed
nimi , iáko wychodźi ten, co się w zatrwożeniu iédz , ále y wodę
twoię z kwápieniem y z frasunprowadzi.
5. Przed oczymá ich przekopay kiem piy.
19. Y rzeczesz do ludu źiemie:
sobie sćiane , á wynidźiesz przez
To mówi Pan Bóg do tych , którzy
nie.
6. Trzed oczymá ich ná ramio mieszkáia w leruzálem w źiemi
nach wynieśion będziesz, zmié- Izráelskiéy : Chléb swóy w kłoporzkiem wynieśion będźiesz: twarz ćie ieść będą, á wodę swa w pu
stoszeniu pić będą : że spustuszeie
swoię zákryiesz , á na ziemię pá
trzyć nie będźiesz: bo dziwem da źiemia od mnóstwa swego, dla nie
prawośći wszech mieszkających
łem ćię domówi Izráelowému.
7. Uczyniłem tedy iáko mi był w niéy.
20 Miástá též, w których teraz
Tan roskazał: naczynia moie wy
niosłem iáko naczynia prowadzą* mieszkaią, spustoszone będą, á źie-
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miá pusta : y -wiedzieć będźiećie,
żem ia Pan
21. Y stálá się mowá Pánská do
mnie, mówiąc :
22. Synu człowieczy, co to zá
przypowies'ć u was w źiemi JLzráelowéy, mówiących: W długa póyda dni, á zginie wszelakie widze
nie?
23. Przeto mów do nich: To mó
wi Pan Bóg Uczynię, że ustanie tá
przypowieść, áni pospolicie mówić
będą więcey w Izraelu: y mów do
nich, że się przybliżyły dni, y mo
wa każdego widzenia.
24. Bo nie będźie więcey żadne
go widzenia próżnego , áni proro
ctwa wątpliwego w pośrzodku sy
nów Izrael.
25. Bo ia Pan mówić będę : á
którekolwiek słowo wyrzekę, sta
nie się , y nieodwleeże się dáléy;
ále zá dni waszych, domie drażnią
cy, mówić będę słowo, y uczynię
ie, mówi Pan Bóg.
26. Y stálá się mowá Pańską do
mnie, mówiąc:
27. Synu człowieczy, oto dom
Izráelów mówiących : widzenie,
któré ten widzi, ná wiele dni: y ną
czasy długie ten prorokuie.
28. Przeto mów do nich: Tomo
wi Pan Bóg : INie przewlecze się
dáléy wszelka mowá moiá . słowo,
któré wymówię , wypełni się, mó
wi Pan Bóg.
ROZDZIAŁ

XIII.

Groź! Pan fdłesznym Prorokom,
którzy z sweęo mózgu prorokuią ,
lud zwodząc, obiecuiąc pokoy, tez
pochlebnikom grozi.

1. Y stálá się mowá Pańska do
mnie, mówiąc:
2. Synu człowieczy, prorokuy do
proroków Izraelskich, którzy pro
rokuią : y rzeczesz prorokującym
z sercá swego : Słuchay ćie słowa
Pańskiego :
3. To mówi Tan Bóg: Biádá pro
rokom głupim , którzy ida zá du
chem swoim, á nic nie widzą.
4- lako liszki ná puszczy, pro
rocy twoi Izraelu byli :
5. INie wstępowaliśćie ná prze
ćiw, aniśćie zastawili Biuru dla

domu Izráelowégo, abyśćie stáli w
bitwie w dźień Pański.
6. V\ idza próżności, á prorokuią
kła instwo, mówiąc : Mówi Pan;
gdyż ich Pan nie posłał: y nie prze
stali twierdzić mowy.
7. Azaśćie nie widzenie próżne
widzieli , á proroctwo kłamliwe
mówili? Y mówićie: Mówi Pan:
gdyżem ia nie mówił.
. 8. Przełóż to mówi Pan Bóg:
Poniewaześćie mówili próżności, á
widzieliście kłamstwo: przeto oto
iá ná was mówi Pan Bóg :
9. Y będźie ręka moiá ná proroki, którzy widzą próżności, a proro
kuią kła mstwo: w radźie ludu me
go nie będą, á do pisma domu lzrá>»
elowégo nie będą wpisani , áni do
źiemie Izráelskiéy wnidą: á wiedźieć będźiećie, żem ia Pan Bóg:
10. Przeto że zwiedli lud móy,
jnówdąp: Pokóy, á niemasz pokoiu;
á ten budował śćianę, á ći polepiáli ią gliną bez plew.
11. Mów do tych , którzy polepiáia bez przysądy, że upádnie: bo
będźie deszcz záléwáiacy, y dam
kamienie wielkię zwierzehu pada
jące, y wiátr wichru rozwalaiący
12. Bo oto upadła ściana, izali
wam nie rzeką: Gdźióż lepienie,
któreśćie lepili ?
13. Przetóż to mówi Pan Bóg: Y
uczynię, że wywrze wiátr burzéy
w zagniewaniu moim, y deszcz zálewaiący będźie w zápálczywośći
moiéy: á kamienie wielkie w guieW*e ná ztfiszczenié.
14 Y obalę śćianę, którąśćie le
pili bez przysądy: y zrównam ią z
źiemią , y odkryie się fundament
iéy: y upádnie, y zepsuie się w po
śrzodku iéy: á wiedźiec będźiećie,
£e;n ia Pan.
15. Y wykonam rozgniewanie
moie nád śćianą, y nád tymi, któ
rzy ią lepią bez przysádv, á rzekę
wam: ISiejnász ściany, y niémász,
którzy ią lepią.
16. Prorocy Izraelscy, którzy pro
rokuią do Ieruzálem , y widzą mu
widzenie pokoiu: áno niemasz po
koiu, mówi Pan Bóg
17. A ty synu człowieczy postaw
oblicze twoie przećiw córkam lu-
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nich: To mówiPan Bóg: Człowiek,
człowiek z domu Lzráelowégo ,
któryby położył nieczystośći swé w
sercu swoim, á urazę nieprawości
swéy postawiłby przed obliczem
swoim , á przyszedłby do proroka
pytáiac mię przezeń, ia Pan odpo
wiem mu w mnóstwie nieczystośći
iego:
5. Aby był poyman dom Izráelów
w sercu ich , którym odstąpili ode
mnie w wszytkich bałwanach swo
ich.
6. Przeto mów do domu Izráelowégo: Tomowi Pan Bóg Nawróć
cie się , á odstapćie od bałwanów
waszych , y odewszech plugastw
waszych odwróććie twarzy wá
szé.
7. Bo człowiek, człowiek z domu
lzráelowégo, y z nowonawróconych
ktokolwiek iest przychodniem u
Izraela, ieśli się odłączy odemnie,
á położy bałwany swé w sercu
swoim , y obraze nieprawości swéy
postawi przed obliczem swoim, á
przyidźie do proroka, áby mię prze
zeń zapytał: ia Tan odpowiem mfl
przez mię.
8. Y położę oblicze moie ná
człowieka onégo, y dam go ná przy
kład , y ná przypowieść, y wygu
bię go z pośrzodku ludu mégo: á
wiedźieć będźiećie . żem ia Pan.
g. Y prorok gdyby zbłądził , á
powiedźiał słowo: ia Pan zwiódłem.
proroka onégo : y wyciągnę rękę
moię nań, y wygładzę go z pośrzod
ku ludu mégo Izraelskiego
10. Y poniosą nieprawość swoię:
według nieprawości pytáiacégo, ták
nieprawość proroka będźie:
11. Aby wiecéy dóm Izráelów
nie błądził odemnie . áni się ma
zał wszemi występkami sweini :
ále áby mi bvł ludem , á ia im był
Bogiem, mówi Pan zastępów.
12. Y stálá się mowá Pańska do
mnie, mówiąc:
13. Synu człowieczy, źiemia gdy
zgrzeszy przećiwko mnie, że wy
stępując występuie, wyciągnę rę
kę moię ná nie , y złamię laskę
chleba iéy, y wpuszczę ná nie
głód, y wybiię z niey człowieka y
bydlę.
14- A ieśli będą ći trzey mężowie
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du twégo , któré prorokują z sercá
swego: á prorokuy ná nie,
18. Y mów: To mówi lłan Bóg:
Biádá, któré szyią wezgtówká pod
•wszelki łokieć ręki : á czynią po
duszki pod głowy każdego wieku
na ułowienie dusz : á gdy łowiły
dusze ludu mego, ożywiały dusze
ich.
ig. Y gwałciły mię u ludu mo
jego dla garści jęczmienia, dla sztu
ki chleba, aby zabiiały dusze, któ
ré nie umiéráia, á ożywiały dusze,
które nie żywią , klamaiąc ludowi
memu wierzącemu kłamstwam.
20. Trzetóż to mówi Pan Bóg :
Oto ia do wezgłówek waszych, którémi wy łowdćie dusze latáiacé : y
rozedrę ie z ramion waszych : á
wypuszczę dusze, któré wy łowićie dusze ku lataniu.
21. Y rozedrę poduszki wászé,
á wyswobodzę lud móy z ręki wászéy , áni będą wiecéy w řekách
waszych ná łup: á wiedzieć będźiećie , żem ia Pan.
22. Zá tó żeśćie zasmucały serce
sprawiedliwego kłamliwie, którégom ia nie zasmucił: á zmarniały
ście ręce niezbożnego, áby się nie
nawroćił od drogi swéy złćy, á
żył:
23. Przeto próżności nie uyźrzyćie, y proroctwa prorokować nie
będźiećie: y wyrwę lud móy z ręki
waszéy: á będźiećie wiedziały, żem
i a Pan.

ROZDZIAŁ XIV.
Ze ludziom nieczystym nie dopu
ść! Pan by iego Prorocy mieli kazać,
aze dobrzy ludzie nie będą mogli
złych wyprawić ze złośći ich, by tez
byli Noe, Daniel, y lob.
1 Y przyszli do mnie mężowie
z starszych Izraelskich , y śiedźieli przedeinną.
2 Y stálá się mowa Tańska do
mnie, rzekąc :
3. Synu człowieczy, ći mężowie
położyli nieczystośći swé w ser
cach swych, á obrazę nieprawości
swéy postawili przed obliczem
swoim : izali spytany main im od
powiadać ?
4. Przeto mow im, y rzeczesz do
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w pośrzodku iéy, Noé, Daniel, y
lob, ći sprawiedliwośćią swą wy
bawią dusze swé, mówi Pan zastę
pów.
’
15. Ieśli też zły zwierz przywio
dę ná źiemie żebych ią spustoszył,
y byłaby bezdrożna , dla tego że
niémász przechodzącego dla źwiórzów :
16 Ci trzey mężowie ieśli będą
w niéy, żywę ia , mówi Pan Bóg,
że áni synów, áni córek nie wyba
wią: ále oni sami wybawieni będą,
lecz žiemiá będźie spustoszona.
17. Abo ieśli miecz przywiodę ná
one ziemię , y rzeknę mieczowi :
1’rzóydźi po źiemi : y wytracę z
niéy człowieka y bydlę :
18. A trzey mężowie ći byliby w
pośrzodku iéy: żywe ia, mówi l’an
Bóg, nie wybawia synów áni có
rek: ále oni sami wybawieni będą.
19. leśli též puszczę mór ná one
źiemie, á wyleię rozgniewanie moie
ná nie we krwi , że wygubię z niéy
człowieka y bydlę :
20. A Noé , y Daniel, y lob, by
liby w pośrzodku iéy : żywę ia ,
mówi Pan Bóg , że syná y córki
nie wybawią: ale sarni sprawie
dliwością swą wybawią dusze swé.
21. Bo to mówi i’an Bóg: Ze
choć cztery sądy moie nagorszé,
miecz , y głód , y złe zwierzę , y
mór puszczę ná ieruzálem , abych
pozabiiał z niego człowieka y bydlę:
22. Wszakże zostanie w nim wy
bawienie wywodzących syny y cór
ki : oto oni przyidą do was, á oglą
dacie drógę ich , y wynalazki ich ,
á pocieszeni będźiećie we złym ,
którem przywiódł ná Ieruzálem ,
we wszylkim, com przywiódł ná
nie.
25. Y pocieszą was, gdy uyźrzyćie drógę ich , y wynalazki ich : á
poznacie, żem nie próżno czynił
wszytko com uczynił w nim, mó
wi Pan Bóg.

2. Synu człowieczy , co będźie
z drzewa winnego ze < wszytkach
drzéw gáiowych , któré są między
drzewy leśnemi ?
5 Izali wezmą z niego drewno
áby było dźiełó , ábo ucieszą z nie
go kołek áby ná nim wisiało które
kolwiek naczynie?
4- Oto oguiowi dané iest ná stra
wę , oboię część iego strawił ogień,
á śrzodek iego obrócił się w perz:
áza się zgodzi ná robienie?
5. Gdy ieszcze całe było, niezgodźiło się ná robienie , iakóż daleko
więcey gdy ie ogień pożarł y spa
lił, nie będźie z niego żadne dźieło?
6. Przetóż to mówi Pan Bóg: lako
drzewo winne między drzewy le
śnemi , którem dał ogniowi ná po
żarcie , ták podam obywatele leruzálem.
7. Y postawię oblicze moie ná
nie: z ogniá wynidą, á ogień ie poż
rże : y poznaćie , żem ia Pan , gdy
postawię oblicze moie ná nie
8. Y uczynię ziemię bedzdrożną
y spustoszoną , przeto iż przestęp
cami byli , mówi Pan Bóg.

ROZDZIAŁ XVI.
Wylicza plugastwa y niepruacośći
wielkie lerozolitnskie , tak ze nieczystotd ich większa była , niżli Sodo
my, Gomorry, y Sunidryey.

1. Y stálá się mowá Pańska do
mnie, mówiąc :
2. Synu człowieczy oznaymi Ieru żalem obrzydłośći iego :
5. Y rzeczesz : To mówi Pan Bóg
Ieruzálem: korzeń twóy y narodze
nie twoie z źiemie Chánááóskiéy:
ociec twóy Amorrheyczy k , á ma
tka twoiá Cetheyká.
4- A gdyś się urodziła , w dźióń
narodzenia twego nie urzniono pęp
ka twego, y wodą ćię nie zmyto ná
zdrowie, áni ćię solą solono, áni
w pieluchy powito.
5. Nie zfolgowałoć oko, abyć
uczyniło iedno z tych ulitowawszy
ROZDZIAŁ XV.
Słowo Pańskie przećiwko Ieruza- się ćiebie: ále ćię porzucono ná
łem, które nazywa drzewem, winney ziemię, w odrzuceniu duszetwoiéy,
W dźień któregoś się urodźiła.
mdćice nieużytecznym,
6. A idąc mimo ćię uyźrzałem że
1. Y stálá się mowá Pańska do ćię deptáno we krwi twoiéy : y rzemnie , rzekąc :
kłernći gdyś była we krwi twoiéy :

Zyw. Rzekłem, mówię, tobie: We
krwi twoiey żyw.
7. Rozmnożoną iáko urodzay pol
ny uczyniłem ćię , y rozmnożyłaś
się, y urosłaś, y chodź’łaś, y przy
szłaś do ochędostwa białogłowskiego : piersi twé urosły, y włos twóy
.porósł, á byłaś naga, y sromoty
pełna.
8. Y szedłem mimo ćię , y uyźrzałem ćię: -ano czas twóy czas miłuiącycli: y rozsćiągnąłem odzienie
moie ná ćię , y nakryłem sromotę
twoię. Y przysiągłem ći , y wsze
dłem w przymierze z tobą , mówi
Pan Bóg, y zostałaś moią.
9. Y omyłem ćię wodą , y ochędożyłem krew twoię z ćiebie , y po
mazałem ćię oleykiem.
10. Y ubrałem ćię w róžnéy fárby
száty, y obułem ćię w modré obu
wie : y opasałem ćię biśiorem , y
przyodziałem ćię subtelnym odźićniern :
11. Y przybrałem ćię ochędostwem , y dałem inánelle ná ręce
twoie, á łańcuch, około szyie two
iéy.
12. Y dałem nausznicę nád ustá
twoie, á kolcá ná uszy twroie, y
wieniec ozdobny ná głowę twoię.
13. Y ozdobiłaś się złotem y sre
brem, á oblokłaś się w bisior: y w
szatę wzorzystą y w rozmaite fár
by : iadłaś Żemłę, y miód, y oliwę,
y stałaś się piękną bárzo wielce,
y postąpiłaś do królestwa.
14. Y wyszło imię twoie miedzy
narody, dla pięknośći twéy : boś
była doskonała w ozdobnośći mo
iéy, którąm był włożył ná ćię, mó
wi Pan Bóg.
15. A ufńiąc w pięknośći twoiéy,
cudzołożyłaś ná imię twoie, y wy
stawiłaś wszeteczeństwo swoię ka
ždému miiáiacému abyś iego była.
16. A nabrawszy szat twoich,
uczyniłaś sobie wyżyny z tego y z
owego zszyte: y cudzołożyłaś ná
nich , iáko nie było , áni będźie.
17. Y nabrałaś naczynia ozdoby
twéy ze złota mego, y ze srebra me
go, którern ći dał: y naczyniłaś so
bie obrazów mężkich , y cudzoło
żyłaś z nimi.
18. Y wzięłaś száty swoię rozli
cznych maśći, á przykrywałaś ie :

y oleiek móy á kádzenié moie kła
dłaś przed nie.
19. Y chleb móy, którym ći dał,
Żemłę, y oliwę, y miód ,• który mem
ćie wychował, postawiłaś przed
oczymá ich ná zapach wonności;
y stało się , mówi Tán Bóg.
20. Y wźięłaś syny twoie y córkj
twoie, któryches mi narodźiła : y
ofiarowałaś im na pożarćie. A więc
małe iest wszeteczeństwo twoie?
21. Ofiarowałaś syny moie, y da
łaś im poświącaiąc ie.
22. A po wszytkich obrzydłośćiách twoich , y wszeteczeństwach ,
nie pamiętałaś ná dni młodości
twéy, gdyś bylá nagą á sromoty peł
ną , zmazána we krwi twoiéy.
23. Y stało się po wszytkiéy zło
śći twoiéy (biádá, biádá tobie, mó
wi Pan Bóg).
24- Y zbudowałaś sobie dóm nie
rządny, y uczyniłaś sobie zły dóm
ná wszytkich ulicach.
25. Yá każdym rogu drógi zbudo
wałaś znak wszeteczeńslwa twe
go : y uczyniłaś obrzydłą piękność
twoię: y rozkładałaś nogi twoie
każdemu mimo idącemu, y namno
żyłaś wszeteezeństw twoich.
26. Y cudzołożyłaś z synmi Aegyptskimi sąśiady twémi wielkich,
ćiał: y namnożyłaś wszeteczeństwa
twego, abyś mię drażniła.
27. Oto ia śćiagnę rękę moię ná
ćie , y odeymę usprawiedliwienie
twoie: y dam ćię ná duszę niena
widzących ćię córek Palestyńskich,
któré się wstydzą drógi twéy zło-r
śliwey.
28. Cudzołożyłaś též z syny Assyriyskimi , przeto żeś ieszcze nie
bylá syta: á nacudzołożywszy się,
y takeś się nie nasyciła.
29. Y namnożyłaś wszeteczeń
stwa twego w źiemi Chánááňskiéy
z Cháldeyczyki: y áni tak nie násyćiłaś się.
30. Czymże oczyścię serce twoie,
mówi Pan Bóg: gdy czynisz wszy
tkié té uczynki niewiasty nierządnéy y wszetecznéy ?
31. Gdyżeś budowała dóm nie
rządny twóy ná początku káždéy
drógi , á wyżynę twoię stawiałaś
ná wszelkiéy ulicy: á nie stałaś się
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iako wszetecznica dla uprzykrzenia dni młodośći twoiéy , á drażniłaś
inie tym wszytkim: przełóż y ia
podnosząca zapłatę :
02. Ale iako niewiasta cudzoło drogi twoie dałem ná głowę twoię,
żąca, klora nad męża swego náwo- mówi Tan Bog : á nie uczyniłem
według złośći twoich we wszech
dźi obce.
33. Wszytkim wszetecznicam da- obrzydłośćiach twoich.
waią zapłaty: á tyś dawała zapłaty
44 Oto wszelki, kto przypowieść
ws ein gámratóm swym , y darys pospolicie mówi , na ćię ią ohróći,
im dawała, žehy wchodzili do ciebie mówiąc : lako matka , ták y córka
zewsząd ná wszeteczeństwa z tobą. iéy.
34. Y działo się z tobą przećiwko
45 Córka matki twóy iesteś ty,
zwyczáiowi niewiast w twoich która porzuciła męża swego y syny
wszeteczeństwach , y po tobie nie swé : y siostra sióstr twych iesteś
będźie wszeteczeństwa. Bo w tym ty, które porzuciły meże swé y sy
żeś dawała zapłatę , á zapłaty ś nie ny swé : mátká wászá Cetheyká, á
brała, działa się w tobie rzecz prze- ociec wász Ainorrheyczy k.
ćiwna
46. A śiostra twoiá stársza Sa
35. Przeto wszetecznico sjuchay maria, oná y córki iéy, które mie
słow4 Pańskiego.
szkała po lewicy twoiéy a siostra
36. To mówi Tan Bóg: Ponie twoiá mnieysza niż ty, która mie
waż wysypane są pieniądze twoie, szka po prawicy twoiéy, Sodoma
y odkryła się sroinota twoiá w two y córki iéy.
ich wszeteczeństwach ku miłośni
47. Lecz áni drógámi ich nie cho
kom twoim, y ku bałwanom obrzy- dziłaś , aniś według złośći ich czy
dłośći twych , we krwi synów two niła , troszkę mniéy: niemal gorich , któreś im dśła :
sześ rzeczy czyniła niżli oné , we
37. Oto ia zgromadzę wszytkie
•vyszech
drogach twoich.
miłośniki twoie, z który miś się złą
48. Zywę ia , mówi Pan Bóg, że
czała, y wszytkie, któreś miłowała,
ze wszemi, którycheś nienawidźia- nie czyniła Sodoma śiostra twoiá ,
ła: y zgromadzę ie ná ćię ze wsząd oná y córki iéy, iakoś czyniła ty y
á odkryię sromotę twoię przed ni córki twoie.
4g. Oto tá była nieprawość So
mi, y oglądaią wszytkę szkaradość
domy śiostry twéy, pychá , sytość
twoię
38 Y będą ćię sądził sądami cu chleba , á dostatek , y próżnowanie
dzołożnic y rozléwáiacych krew: y iéy , y córek iéy : á ręki niedosta
dam ćię ná krew zapalczywośći y tecznemu y ubogiemu nie poda
wały.
rzewniwośći.
50. Y podniosły się, y czyniły
3g. Y dam ćię w ręce ich , y zepsuią dóm nierządny twóy : y zbu obrzydłoś# przedemną : y zdiąłein
rzą zły dóm twóy , y obnażą ćię z ie iakoś widziała.
51. A Samaria połowicę grze
szat twoich, y pobiorą naczynia
ozdoby twoiéy: á zostawią ćię nagą chów twoich niezgrzószyła: aleś
ie zwyćiężyła złośćiami twémi, y
y zelżywośći pełną.
4o Y przywiodą ná ćię gmin , y usprawiedliwiłaś śiostry twé wsze
ukamionuią ćię kamieniem , y za mi obrzydłośćiami twémi, któreś
czyniła.
mordują ćię mieczami swemi.
52. A ták ty ponieś sromotę two
41. Y spalą domy twé ogniem, á
uczynią ná ćię sady przed oczyma ię, którąś przeszła śiostry twoie
niewiast mnogich : Y przestaniesz grzéchámi twémi, złośliwiey czy
wszeteczeństwa płodźić , y zapłaty niąc niżli oné : bo są usprawiedli
wione od ćiehie : przetóż y ty záwięcóy dawać nie będźiesz.
42. Y przestanie rozgniewanie wstjdź się, á nieś sromotę twoię,
moie ná ćię , y odstąpi rzewniwosć którąś usprawiedliwiła śiostry twé.
moiá od ciebie , y przestanę , y nie
53. Y nawrócę przywróciwszy ie
będę s*ę dáléy gniewał.
nawróceniem Sodomy z córkami
45. Dlatego żeś nie pamiętała ná iéy, y nawróceniem Sámáriiéy y
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córek iéy: y nawrócę obrócenie
twoie w pośrzodku ich.
54. Abyś niosła sroinotę swoię ,
y wstydziła się we wszem coś czy
niła , ciesząc ie.
55. Y siostra twoiá Sodoma y cór
ki iey wrócą się dodawnośći swéy:
y Samaria y córki iéy wrócą się do
(Jawności swoiey: y ty y córki twoie
wróćićie się do dawnośći swéy.
56. Lecz nie była Sodoma siostra
twoiá słyszana w uśćiech twoich
w dźień pychy twoiéy,
57. 1’ierwéy niž odkryto złość
twoię: iáko tego cząsu ná urąganie
córek Syriyskicji, y wszytkich w
okolicy twoiéy córek Palestyńskich,
które ćie okražáia wkoło,
58. ftiecnotę twoię y sromotę
twoię tyś nosiła , mówi Pan Bóg.
5y. Boto mówi Pan Bóg-. Y uczy-?
nie tobie iakoś wzgardziła przyśięgą , abyś zgwałćiła przymierze:
60 Y wspojnnię ia ná przymié-r
rze moie z tobą , we dni młodości
twoiéy : y wzbudzęć przymierzę
wieezné.
61. Y wspomnisz ná drógi twoie,
y zásromasz się: gdy weźmiesz sio
stry twoie starcze ćiebie, z jnłocjszémi twémj, ádam ći ie zá córki,
ále nie z przymierza twego.
6?.. Y wzbudzę ia przymierze
moie z tobą : á będźiesz wiedziała ,
żem ia Pan :
63. Abyś wspomniała y wstydźiła się, y niemogła byś dáléy otwo
rzyć ust dla sromoty twéy ; gdy będę
ubłagany tobie zá wszystko coś
czyniła , mówi Pan Bog
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leciał ná Liban , y wźiął drżeń ce
dru
4- Wierzch gałęzi iego ułamał:
y przeniósł ji do źiemie Chánánéysk éy, w mieśćie kupieckim poło-

5. Y wźiął nasienia źiemie, y
włożył ie w źiemie zá nasienie, áby
umocnił korzenić nád wodami wiel
kimi: ná wierzchu położył ie.
6. A gdy się puśćiło, urosło w
winnice szeroką niskiego wzrostu,
á gałęźi iéy patrzyły na nie : á ko
rzenie iéy pod nią były Stálá sie
tedy winnica, y wyrosła w gaięźić,
y wypuściła latorośli.
7. Y był drugi orzeł wielki , z
wielkimi skrzydłami, y z-wie^ą.
pierza : á oto winnica tá iáko bypuśćiła korzenie swe k niemu, la
torośli swe śćiągnęła do niego, aby
ią polewał z brázd płodu swee?'.
8. \á źiemi dobrey nad wodami
wielkimi nasadzona iest- áby czy
niła gałęzie , y rodziła owoc , áby
była winnicą wielka
g. Mów: lo mówi Pan Bóg: A
więc się iey powiedźie ? izali ko
rzenia iey nie wyrwie , á owocu,
iéy nie oberwie, y posuszy wszytkié
latorośli u rodzą i u iév v uscbme:
á nie ramieniem wielkim, áni lu
dem obfitym, áby ią wytargał z ko
rzeniem ?
10 Oto iest wsadzona : á wiec
się iéy powiedzie? izali skoro się
iéy dotknie wiátr pálacv,nie us< hnié,
y ná brózdach wschodzenia swego
uschnie?
11. Y stało się słowo Pańskie do
mnie mówiąc :
12 Mów do domu drażniącego :
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Nie wiećie co się to znaczy? Mów:
Pod figurą orła y winnice , zna Oto idzie król BáHloúski do leru
czy wiezienie, y skalenie królów lu zálem: y weźmie królá y książęta,
dzkich y midstd leruzálem , zamyka iego, y zawiedzie iedo śiebie do Ba
bilonu.
tez w sobie proroctwo o Christuśie.
13. Y weźmie z nasienia króle
1. Y stálo się słowo Pańskie do stwa, y postanowi z nim przymie
mnie , mówiąc :
rze: y weźmie od niego prziśięgę:
2. Synu człowieczy záday gadkę, lecz y mocné źiemie zábierze ,
14. Aby było królestwo niskie,
á powiedz przypowieść do domu
Izrael,
y nie podnośiło się, ale żeby strze
3. Y rzeczesz: To mówi Pan Bóg; gło przymierza iego , y zachowało
Orzeł wielki z wielkimi skrzydła ie.
15. Który odstąpiwszy od niego,
mi , z długim powłokiem człon
ków, pełen pierza y pstroćin , przy- posłał posły do Aegyptu, áby mu
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dał koni, y ludu wiele A więc się ociec synowskiéy, dle każdy z swym
mu powiedzie , ábo dóydźie wyba brzemiączkiem poydźie , z/y ieślizt
wienia który to uczynił? á kto zrzu sie nawróci, bedźie zbdwion, dobry,
ca przymierze izali uydźie?
odstąpili swey dobroci, zginie, upo
16. Żywe ia, mówi Pan Bóg, že mina ku pokucie, y odnowieniu ser
ná mieyscu królá, który go królem ca.
uczynił, którego złamał przysięgę,
y zrzucił przymierze , któré miał z
1. Y stała się mowá Pańska do
nim, w pośrzodku Bábilonu umrze. mnie, mówiąc :
17. A nie z wielkim woyskiem ,
2. Co iest że między sobą podo
áni z wielkim ludem zwiedzie z bieństwo w tę przypowieść obránim Pháráo bitwę: w usypaniu gro caćie w źiemi lzráelskiéy, mówiąc:
ble, y w zbudowaniu wałów, áby Oycowie ziedli iagodę winną niedo
pobił wiele dusz.
jrzałą, á zęby synów drętwieią?
18. Bo wzgardził był przysięgę ,
3. Żywę ia, mówi Pan Bóg, ieśli
áby zrzucił przymiérze , á oto dał wam będźie dáléy to podobieństwo
rękę swoię: á gdy to wszytko uczy zá przysłowie w Izraelu.
ni , nie wybiega się.
4. Olo wszytkié dusze, moie są;
19. Przetóž to mówi Pan Bóg: iáko duszá oycowá , ták y duszá
Zywę ia, že przysięgę, która wzgar synowa moiá iest : duszá , którą
dził, y przymiérze , któré przestą zgrzeszy, tá ujnrzepił, włożę ná głowę iego.
5. A mąż będźieli sprawiedliwy,
20. Y zarzucę nań sieć moię , y á czynić będźie sąd y sprawiedli
poyman bedźie niewodem moim. Y wość ,
przywiodę go do Babilonu, á tám
6. Ná górach ieść nie będźie, á
go sądzić będę z przestępstwa , oczu swych nie podnieśie do bał
wanów domu Izráelowégo, y żony
którym mię wzgardził.
21. A wszyscy zbiegowie iego bliźniego swégo nie zgwałći, á do
ze wszemi hufámi iego, od miecza niewiasty mieśięcznóy nie przy
polęgą: á pozostali ná káždy wiátr stąpi :
7. Y człowieka nie zńsmući, za
rozproszeni będą: y poznaćie, že ia
Pan mówiłem.
stawę dłużnikowi wróći, gwałtem
22. To mówi Pan Bóg: Y wezmę nic nie weźmie: chleba swégo głoia ze drżenia cedru wysokiego , y dnému da , á nagiego przykryie
położę : z wierzchu gałązek iego odźienićm :
8. Ná lichwę nie pożyczy, y przy
młodą ułamię, y wsadzę ná górze
datku nie weźmie : od nieprawośći
wysokiéy y wynieśionćy.
23. Ná górze wysokiéy Izráel- odwróći rękę swoię, á sąd prawdźiskiéy wszczepię ią, y wyniknie w wy uczyni między mężem á mę
gałąski, á uczyni owoc, y będźie żem :
9. W przykazaniach moich chocedrem wielkim : y będą mieszkać
pod nim wszytko ptástwo, y wsze dźić , á sądów moich strzédz bę
lkie, co lata, pod cieniem gałęzi ie dźie, áby czynił prawdę: ten spra
go gniózdźić się bedźie.
wiedliwy iest; żywotem żyć będzie,
24. Y wiedzieć będą wszytkié mówi Pan Bóg.
■drzewa pola , że ia Pan zniżyłem
10. A ieśli urodźi syná łotra,
drzewo wysokie, á wywyższyłem wyléwáiacégo kréw, á.qczyni iedno
drzewo niskie: y ususzyłem drze z tych :
11. A tych wszytkich rzeczy nie
wo źielone, á drzewo suché uczy
niłem, że puściło gałęźie. la Pan czyniącego, ále ná górach iadaiącégo. y żonę bliźniego swego plu
rzekłem, y uczynił.
gawiącego :
ROZDZIAŁ XVIII.
12. Niedostatecznego .y ubogiego
zásmucáiacégo. w^džiéráiacé^o draOdrzuciwszy przypowieść Żydo piež, zástáwy niewrácáiacego, á
wską powiada, ze syn nie poniesie do bałwanów oczy swé podnoszą
nieprawości oycowskiey , ani zaś cego, obrzydłość czyniącego:
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15. Ná lichwę dáiačégó, y przy czynić będźie nieprawość , według
datek bioracégo: izali żyć będźie? wszytkich obrzidłuśći, któré nienie będźie żyć. Ponieważ té wszy zbożhy zwykł czynić, izali żyć bę
tkié rzeczy brzydliwé czynił: śmier dźie? wszytkié sprawiedliwości ie
cią uinrze, kréw iego ná nim będźie. go , któré czynił . nie będą wspo14. A ieśliby zpłodźił syná, któ innioné : w przestępstwie , którym
ry widząc wszytkie grzechy oycá przestępował, y w grzechu swym,
swégo, któré czynił, bałby się, y który grzeszył , w nich umrze.
nie czyniłby nic im podobnego ;
25. Y rzekliśćie : Nie iest prosta
15. Ná góráchby nie iadał , á drógá Pańska. Słuchayćież tedy do
oczuby swych nie podnosił do bał* mie Izráelów : Izali drógá moiá nie
wánów domu lzráelowégo, y żony iest prosta , á nie ráczéy drogi wá
bliźniego swégo nie gwałciłby :
szé krzywe są?
16. Y mężahy nie zasmucił, zá26. Bo gdy się odwróći sprawie
stáwyby nie zadźierżał, y nie wy dliwy od sprawiedliwości swéy, á
dzierałby drapieży, chleba swégo będźie czynił nieprawość , umrze
dawałby łaknącemu , á nagiego w nich : w niesprawiedliwości, któ
przyodziałby odźieniem :
rą czynił, umrze.
17. Od krzywdy ubogiego odwró
27. A gdy się odwróći niezbożny
ciłby rękę swą , lichwy *y przyda od niezbożnośći swéy, którą czynił,
tku nie brałby, czyniłby sądy moie, á będźie czynił sąd y sprawiedli
chodziłby w przykazaniach moich: wość : ten duszę swą ożywi.
ten nie umrze w nieprawości oycá
28. Bo uważywszy y odwróciw
swégo, ále żywotem żyć będźie.
szy się od wszech nieprawośći
18 Ociec iego iż polwarzał, y swych , któré czynił, żywotem żyć
gwałt czynił bratu, y źle czynił w bedźie , á nie umrze.
pośrzodku ludu swégo , oto umarł
29. Y mówią synowie Izraelowi:
w nieprawośći swoiéy.
Nie iest prosta drógá Pańska. Izali
19. Y mówicie: Czemu nie po drógi moie nie są prosté , domie
niósł syn nieprawość! oycowéy ? Izráelów? á nie ráczéy drógi wászé
Dla tego, iż syn czynił sąd y spra krzywé ?
wiedliwość, wszytkiégo przykaza
5o. Przeto każdego według drógi
nia moiego strzegł y czynił ie, ży iego sądźić będę , domie izráelów,
wotem żyć bedźie.
mówi Pan Bóg: Nawróćcie się, á
20. Duszá , która zgrzeszy, tá czyńćie pokutę ze wszech niepra
umrze: syn nie poniesie nieprawośći wości waszych : á nie będźie wam
oycowéy, y ociec nie poniesie nie nieprawość ná upad.
prawość! synowcy: sprawiedliwość
31. Odrzućcie ód śiebie wszytkié
sprawiedliwego ná nim będźie, á nie- przestępstwa wászé , któremiśćie
zbożbość niezbožnégo nánimbędźie. przestepowáli , á uczyńćie sobie
21. Lecz ieśli niezbożny będźie serce nowé y ducha nowego : cze
pokutował ze wszech grzechów mu macie umrzeć domie Izráelów?
swoich, któré czynił , á hędźie
32. Bo nie chcę śmierći umiérástrzegł wszech przykazań moich , iacégo , mówi Pan Bóg , nawróććie
á będźie czynił sąd y sprawiedli się , á żyyćie.
wość: żywotem żyć będźie , á nie
ROZDZIAŁ XIX.
umrze.
22. Wszytkich nieprawośći iego ,
Przez przypowieść lwice y lwiąt,
któré czynił, pamiętać nie będę: w
sprawiedliwości swéy, którą czynił, znaczy poimanie królów lodchdsd,
y lodcymd, d pod podobieństwem
żyć będźie.
winnice przedeszle szczęście midstd
25. Izali z woléy moiéy iest
leruzálem
, y ninieysze utrapienie.
śmierć niezbożnćgo, mówi Pan Bóg,
á nie áby się nawróćił od dróg swo
1. A ty weźini żałosny plácz nád
ich , á żył ?
kśiążęty Izrael,
24. A ieśli się odwróći sprawie
2. Ý rzeczesz: Czemu mátká two
dliwy od sprawiedliwości swéy, á iá lwica między lwy legała , w po<7
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śrzodku lwiąt wychowała szczenię grzechy ich, a nawięcey bałwochwal
ta swoię.
stwo, y natyka nieco o nawróceniu z
3. Y wypuściła iednćgo ze lwiąt więzienia do ich źiemie.
swoich, y stał się lwem: y nauczył
się chwytać obłowu y człowieka
1* Y stało się roku śiódinćgo, vy
pjatým miesiącu dziesiątego dniá
ieść.
4 Y usłyszeli o nim narodowie , mieśiąca: przyszli meżowie z star
á nie bez. ran swoich poyiháli go : szych Izraelskich, áby pytali Pana,
y przywiedli go w łańcuchach do y śiedli przedemną.
źiemie Aegy pt-kićy.
2 Y stálá się mowá Pańska do
5. Która obaczywszy iż zaniemo mnie , rzekąc :
gła , á zginęła nádzieiá iéy: -wzięła
3. Synu człowieczy mów star
iednćgo ze lwiąt swoich , lwem go szym Izraelskim , y rzćczesz do
uczyniła.
nich: To mówi Pan Bóg: Izaliśćie
6. Który chodził między lwami
wy pytać się mnie przyszli ? Zy wę
y stał się lwem , y nauczył się ła ia , że wam nie odpowiem , mówi
pać obłowu , y ludzie pożerać :
Pan Bóg.
7. Nauczył się wdowy czynić, á
4- ieśli ie sądzisz , ieśli sądzisz
miástá ich w pustynie obracać : y syriu człowieczy, obrzydłośći oy
spustoszona iest źieinia y napełnie ców ich ukaž im.
nie iéy od głosu ryku iego.
5. Y rzćczesz do nich: To mówi
8. Ý zeszli się przećiw iemu na Pan Bóg: dniá klórćgom wybrał
rodowe ze wszad z krain, y zárzu- Izraela, y podniosłem rękę rnoię
ćili nań śićć swoię, w ránách ich zá naśieniem domu l.tkobowego, y
poymány iest
ukazałem się im w źiemi Aegyptq Y wsadzili go w klatkę, w skiéy, y podniosłem rękę moię zá
łańcuchach przywiedli go do królá nimi, mówiąc: la Pan Bóg wasz:
Babilońskiego , y wpuścili go do
6. Onégo dniá podniosłem rękę
ćiemnice. aby niebyło słyszeć wię
moię zá nimi , abych ie wywiódł
cév głosu iego ná górách Izrael z źiemie Aegyptskićy, doźieinie,
skich
któram im był upatrzył, opływaią10. Mátká twoiá iáko winriicá cą mlekiem y miódem : która iest
we krwi twoiév przy wodzie nasa przednia między wszystkimi źiedzona : owoce ićy, y gałęzie iéy miámi :
urosły od w-ód mnogich.
7. Y mówiłem do nich : káždy
11. Y były u niéy laski mocné obrażenia oczu swoich niech odrzuná sceptry pánuiacych , y podniósł ći , á bałwanami Aegy plskimi niesię wzrost ićy między gałęziami, inażćie się: lam Pan Bóg wasz.
8. Y rozdrażnili mię, y niechćie
y obaczyła wysokość swą w mnó
stwie latorośli swych.
li mię słuchać : żaden obrzydłośći
12. Y wyrwana iest w gniewie, oczu swych nie porzucił, áni bał
y ná ziemię porzucona, á wiátr pa wanów Aegypt^kich nie opuścili :
lący wysuszył owoc iego : powie y rzćkłeln, żem miał wylać rozgnie
dły y poschły rózgi mocy iego: ogień wanie moie ná nie , y wypełnić
ją pożarł.
gniew móy nád nimi, w pośrzodku
13. A teraz przesadzona iest ná źiemie Aegyptskićy
y. Y uczyniłem dla imienia me
puszczą w źiemi bezdróżnćy y prágo , áby nie było zgwałcono przed
gnącey.
i4- Y wyszedł ogień z rózgi ga narody, w których pośrzodku byli ,
łęzi iév, który owoc ićy pożarł, nie y między którymi uka ałem sie im,
było ná niéy rózgi mocnéy, áni abych ie wywiódł z źiemie Aegyptsceplru pánuiacych. Żałosny płacz skiey :
iest y będźie żałosnym płaczem.
10 A ták wyrwałem ie z źiemie
Aegyptskićy,
y wywiodłem ie ná
ROZDZIAŁ XX.
puszczą.
Pan Bóg grzesznikom odpotviedzi
11. Y dałem im przykazania
dać nie chce, wymiata im nd oczy moie , y sądy moie pokazałem im ,
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któré czyniąc człowiek będźie żył
w nich.
12 Nád to y szábbáty moie da
łem im, áby były znakiem między
jnną á między nimi: á iżby wiedzie
li, iż ia Pan poświącaiący ie.
15. Y drażnili mię dóm izráelów
ná puszczy, w przy kazaniach moich
nie chodzili . y sądy mo;e porzućili, któré czyniąc człowiek żyć hę
dźie w nich : szábbáty też moie
gwałcili bárzo : rzćkłem tedy, żem
miał wvlác zapalczywość moię na
nie ná puszczy, y zniszczyć ie.
14. Y uczyniłem dla imienia me
go , áby nie było gwałcono przed
pogány, z którychem ie wywiódł
przed ich oczyiná.
i5 A ták ia podniósłein rękę
moię ná nie ná puszczy, żeby eh ich
nie wprowadził do źiemie, którąm
im dał opływaiącą mlekiem, y miód^in, naprzednieyszą ze wszytkich
źiem i
16. Ponieważ sądy moie porzućili. á w przykazaniach moich nie
chodźili , y soboty moie gwałćili;
bo zá bálwáfty serce ich chodzi
ło.
17. Y s folgowało im oko moie,
żem ich nie pobił, ánim ich wy
tracił ná puszczy.
18. Alem mówił do synów ich
ná puszczy: w przykazaniach oyców waszych nie chodźćie, áni są
dów ich nie strzeżcie, áni się bał
wany ich plugawcie.
19. Iam Pan Bóg wasz: w przy
kazaniach moich chodźćie, sądów
moich strzeżćie y czyńcie ie :
20. Y soboty moie święććie, áby
były znakiem miedzy mną á mię
dzy wámi, y abyśćie wiedźieli, żem
ia Tan Bóg wász.
21. Y rozdrażnili mię synowie:
w przykazaniach moich nie cho
dźili , y sądów moich nie strzegli,
żeby ie czynili : któré gdy uczyni
człowiek będźie żył w nich: y so
boty moie zgwałcili , y groziłem ,
żem miał wylać zapalczywość moię
ná nie, y wykonać gniew móy nád
nimi ná puszczy.
22. Alem pohamował rękę moię,
y uczyniłem dla imienia mego, aby
nie było zgwałcone przed narody, z
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którychem ie wywiódł przed ich
oczymá.
23. Zaś podniosłem rękę moię
ná niená puszczy, żem ie miał roz
prószyć między narody, y rozwiać
po źiemiach :
24 Dla tego że sądów moich nie
czynili, á przykazania moiewzgárdźili , y soboty moie zgwałcili, á
zá bałwany oyców swych były
oczy ich.
25. Przetóż y ia dałem im przy
kazania nie dobré , y sądy, w któ
rych by nie żyli.
26. Y s pługa wiłem ie w dárách
ich, gdy ofiarowali wszelkie otwarzáiacé żywot dla grzechów icli : á
poznáia, żem ia Pan.
27. Przeto mów do domu Izráelowégo, synu człowieczy: y rzeczesz
do nich : To mówi Pan Bóg: le
szcze y w tym bluźnili mię oyco
wie wászy, gdy mię wzgardzaiąc
wzgardźili :
28. Y wprowadźiłem ie do źie
mie, o którąm podniósł rękę moię,
żem ią im dać miał: uyźrzeli wszel
ki pagórek wysoki y wszelakie
drzéwo gáisté , y ofiarowali tám
ofiáry swé : y dáli tám drażnienie
ofiáry swéy, y położyli tám zapach
wonności swéy, y ofiarowali mo
kré ofiáry swoię :
29. Y mówiłem do nich: Cóż iest
wyżyna do któréy wy wchodźićie ?
30. Y nazwano imię iéy Wyży
na áž do dnia tego. Przeto mów do
domu lzráelowégo : To mówi Pan
Bóg : Zaiste drogą oyców waszych
wy się plugawicie , á zá urázámi
ich wy cudzołożycie:
31. Y w ofiarowaniu darów wa
szych, gdy przewodźićie syny wá
szé przez ogień , wy mażećie się
wszemi bałwany waszémi aż do
dźiśieyszego dniá: á ia wam odpowiedać mam domie Izraelski? Ży
we ia, mówi Pan Bóg, że wam nie
odpowiem.
52. Y áni się stanie myśl sercá
wászégo, gdy mówićie: Będźieiny
iáko narodowie , y iáko pokolenia
źiernskie, że będźiein chwalić drzé
wo y kamienie.
55. Zywę ia, mówi Tan Bóg, że
ręką mocną y ramieniem wyćią-
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gnionym , á w zapalczywośći wylanéy będę królował nád wámi.
34. Y wywiodę was z narodów :
y zgromadzę was z ziem, do któ
rycheśćie rozprószeni: w ręce dużey y w ramieniu wyćiągnionym y
w zapalczywośći wylanéy będę królował nád wámi.
35. Y przywiodę was do puszczy
narodów, á bede sie tám sadził z
wámi obliczem w oblicze.
36. lakom się sądem rozpierał
przećiw oycóm waszym ná pu
szczy źiemi Aegyptskiéy, ták was
sadzić będę , mówi Pan Bóg.
37. Ý podbiię was pod sceptr
móy, á przywiodę was w okowach
przymierza.
36. Y wybiorę z was przestępcę
y niezbožné, á z źiemie mieszkania
ich wywiodę ie , á do źiemie Izrael
nie wnidą*. á doznacie, żem ia Pan.
3g. A wy domie Izráelów, to
mówi Pan Bóg: káždy zá bałwa
nami swémi idźcie, y służćie im.
A ieśli y w tym nie usłuchacie
mię, á imię moie świętó plugawić
daléy będźiećie przez dáry wászé ,
y przez bałwany wászé:
40. Ná górze świętćy moiéy, ná
górze wysokiéy Izráelskiéy , mówi
Pan Bóg,tám mi służyć będźie wszy
tek dóm Izráelów: wszyscy mówię
w źiemi, w któréy mi się podobać
będą , y tám się pytać będę o pier
wiastkach waszych, y o początku
dźieśięćin waszych wewszéch świątośćiach waszych.
41. Zá wonią wdźięczną prziymę
was, gdy was wywiodę z narodów,
y zgromadzę was z ziem , do któ
rycheśćie byli rozprószeni , y poświęcon będę wámi przed oczyma
narodów.
42. A poznaćie, żem ia Pan, gdy
was wwiodę do źiemie Izrael, do
źiemie , o któréy podniosłem rękę
moię, żem ią dać miał oycóm wa
szym.
43. Y wspomniećie tám ná dró
gi wászé , y ná wszytkié złośći wá
szé, któremiśćie się zmázáli: y
omierźniećie sobie przed obliczem
waszym , dla wszech złośći wa
szych , któreśćie czynili:
44« A poznaćie, żem ia Pan, gdy
wam dobrze uczynię dla imienia

mego , á nie według waszych dróg
złośćiwych, áni według sprośnych
grzechów waszych, domie Izráe
lów, mówi Pan Bóg.
45. Y stálá się mowa Pańska do
mnie, rzekąc :
46. Synu człowieczy, postaw
oblicze twoie ná drógę Południa,*
krop ku Afrikowi , y prorokuy ku
lasu pola Południowego.
47- Y rzeczesz lasowi Południo
wemu: Słuchay słowa Pańskiego:
To mówi Pan Bóg: Oto ia zapalę w
tobie ogień, y spalę w tobie wszel
kie drzewo źielone , y wszelkie
drzewo suché: nie będźie ugászon
płomień zapalenia, y z gore w nim
wszelkie oblicze od Południa aż
ná Północy.
4<3. Y uyźrzy wszelkie ćiało, że
ia Pan zapaliłem ji , á nie będźie
ugászon.
4g. Y rzekłem: A, a, a, Pánie
Boże : Oni mówią o mnie : Aza
nie w przypowieściach ten mówi?
ROZDZIAŁ XXI.
Prorokuie okropny y rozliczny
miecz, który miat przyść nd leruzdlem , y nd syny Ammon, od króla.
Babilońskiego, który tez potym ma
bydź sądzon w źiemi iego, y konie~
cznie rosproszon.

1. Y stała się mowá Pánská do
mnie, rzekąc :
2. Synu człowieczy, postaw obli
cze twoie ku leruzálem , á krop ná
świątynię, y prorokuy przećiwko
źiemi Izráelskiéy.
5. Y rzeczesz źiemi Izráelskiéy:
To inówi Pan Bóg: Owo ia do cie
bie, y dobędę miecza mégo z po
szew iego , y zabiię w tobie spra
wiedliwego y niezbožnégo.
4- A dla tego żem zabił w tobie
spráwiédliwego y niezbożnego ,
przeto wynidźie miecz móy z po
szew swoich ná wszelkie ciało od
południa aż ná północy.
5. Aby wiedźiało wszelkie ćiało,
że ia Pan dobyłem mieczá mégo z
poszew iego , który nie może bydź
wrócon.
6. A ty synu człowieczy wzdychay w skruszeniu biódr , y w
gorz kościach wzdychay przed nimi.
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20. Drógę położysz áby przyszedł
miecz do Rabbáthá synów Arninon,
y do ludy do Ieruzálem naobronnieyszégo.
21. Bo stanął król Babiloński ná
rozstaniu, ná początku dwu dróg,
wróżki szukáiac , mieszaiąc strza
ły: pytał się bałwanów, radźił się
trzéw.
22. Po prawicy iego była wieżczbá ná Ieruzálem , áby stawiał
tárány, áby otworzył ustá ná bi
cie, áby podniósł głos w okrzyku ,
áby stawiał tárány przećiw bramam, áby usypał gróblą, áby zbu
dował baszty.
23. Y będźie iákoby radzący sie
próżno odpowiedzi bogów przed ich,
oczymá , y próżnowania Sobotnie
go nászláduiacy: ále on wspomni
ná nieprawość ku poymaniu.
24- Przetóż tomowi Tan Bóg:
Dla tego żeśćie wspomnieli ná nie
prawość wasze , y odkryliście prze
stępstwa wászé , y pokazały się
grzechy wászé we wszech myślach
waszych : dla tego , mówię , żeśćie
wspomnieli,ręką poymáni będźiećie
25. Y ty przeklęty, niezbnżny wódzu Izraelski, którégo dźióń przy
szedł czásu nieprawośći zamie
rzony,
26. To mówi Pan Bóg: Odéymi
czapkę, weźmi koronę: izali nie
tá iest, która zniżonego wywyż
szyła , á wywyższonego zniżyła?
• 27. Nieprawością, nieprawośćią ,
nieprawośćią położę ią : á oto się
nie stało aż przyszedł, którégo iest
sąd , y dam mu.
28. A ty synu człowieczy proro
kuy, á mów: To mówi Pan Bóg do
synów Ammon , y do zelżenia ich,
y rzćczesz : Mieczu , mieczu wynidź z poszew ná zábiiánié, wypoleruy się abyś zabiiał á błyskał się.
2g. Gdy tobie upátrowáno próżnośći, y prorokowano kłamstwa, ábyá
był dany ná szyie po ranionych
niezbożników , których przyszedł
dźień czásu nieprawośći zamie
rzony.
30. Wróć się do poszew twoich,
ná mieyscu , ná którymeś stworzo
ny, w źiemi narodzenia twego sądźić ćię będę,
31. Y wyleię ná ćie rozgniewánié
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7. A gdy rzeką do ćiebie : Dla
czego ty wzdychasz ? rzeczesz: dla
słuchu : bo idzie , á struchleie ka
ždé serce, yosłabieią wszelkie ręce , y omdlele káždy duch : y po
wszytkich kolanach pocieką wody:
Oto idzie, y stanie się, mówi Pan
Bóg.
8. Y stała się mowá Tańska do
mnie , rzekąc :
g. Synu człowieczy prorokuy, y
rzeczesz: To mówi Pan Bóg: Mów:
Miecz, miecz náostrzon iest y wypolérowan.
10. Aby śiókł ofiary wyostrzon
iest: áby się łskniał, wypolérowan
iest: który ruszasz sceptr syna me
go , wyśićkłeś wszelkie drzewo.
11. A dałem ji wypolerować, áby
był ręką trzymany: ten miecz iest
wyostrzon , y ten iest wypoléro
wan, áby był w ręce zábiiáiacégo.
12. Wołay y wyy synu człowie
czy , bo ten uczynion iest ná lud
móy, ten ná wszytkié książęta Izra
elskie, którzy byli ućiekli : pod
miecz dáni są z ludem moim, prze
to biy się po biedrze,
13. Bo doświadczon iest: y to gdy
sceptr wywróci, y nie będźie, mó
wi Tan Bóg.
14. Ty tedy synu człowieczy pro
rokuy , á biy ręką w rękę , á niech
bedźie dwoisly miecz, y niech troisty będźie miecz zabitych : toć iest
miecz pobićia wielkiégo, który ie
czyni zdumiálé,
15. Y struchlałe ná sercu , y roz
mnaża upadki. We wszech bra
mach ich dałem trwogę miecza
ostrego, y wypolerowánégo dla bły
skania , pokrytego ná zábiiánié.
16. Zaostrz się, idź ná prawą lub
ná lewą stronę, gdźiekolwiek iest
chuć oblicza twego.
17. Aleć y ia będę klaskał ręką
w rękę , v wypełnię rozgniewanie
moie, ia Tan mówiłem.
18. Y stała się mowá Tańska do
mnie, rzekąc :
ig. A ty synu człowieczy połóż
sobie dwie dródze, áby przyszedł
miecz królá Babilońskiego : z źie
mie iednéy wynidą obiedwie: yz
ręki się dorozumiéwáó będźie: ná
początku drógi mieysckiéy dorezumiewńć się będźie,
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11. Y każdy z żoną bliźniego
moie : vr ogniu zapalczywośći mo
iéy dmuchnę ná ćię, y dain ćię w swego czynił obrzydłość, y świeręce ludźi głupich, y robiących zgi- kier niewiastkę swoię mazał niecnolliwie , brát śiostrę swoię, cór
nienié.
32. Ogniowi będźiesz potrawą , kę oycá swego gwałcił w tobie.
12 Podarki brali w tobie ná wykrew twoiá będźie w pośrzodku
źiemie , zápomnia ćię, bo ia Tan. léwánié krwie: lichwę y naddatek
brałoś, y łakomie polwarzałos bli
mówiłem.
źnie twoie: á mnieś zapomniało,
mówi Pan Bóg
ROZDZIAŁ XXII.
13. Otóżem klasnął rękoma swé
TFylicza rozmaite złośći kapłań
mi
ná łakomstwo twoie, któreś czy
skie , książęce, prorockie , y ludzkie,
niło
, y ná krew, która rozlana iest
które b folii w leruzálem, tak ze nie
w
pośrzodku
ćiebie.
było y iednégo, któryby się był za
14Izali
wytrzyma
serce twoie,.
stawił gnieiuu Pańskiemu zd nimi,
przetóz tez grozi się wylać pomstę ábo przemogą ręce twoie w dni,
któré ia uczynię tobie: ia Pan mó
nd nie.
wiłem y uczynię ;
1. Y stało się słowo Tańskie do
15. Y rosprószę ćię między naro
mnie, rzekąc :
dy, y rozwieię ćię po źiemiach , y
2. A ty synu człowieczy izali nie uczynię, że ustanie nieczystotá twosądzisz, izali nie sądzisz miástá iá od ćiebie.
krwawego ? y okażesz im wszy
16. Y pośiędę ćię przed oczyma
tkié obrzydłośći iego ,
narodów, á poznasz, żem ia Pan.
3. Y rzeczesz: To mówi Tan Bóg:
17. Y stało się słowo Pańskie do
Miasto przeléwáiacé krew w po mnie , rzekąc :
śrzodku siebie áby przyszedł czas ie
18. Synu człowieczy, obrócił mi
go , y któré czyniło bałwany prze się dóm Izraelski w zużelicę; wszy
ćiw sámému sobie, żeby splugá- scy ći miedź, y cyna, y żelazo,
wioné było.
y ołów w pośrzodku piecá : zużeli4- We krwi twéy, która od ćiebie cą z srébrá stali się.
iest wylana, zgrzeszyłoś: á bałwa
19. Przetóż to mówi Pan Bóg:
ny twémi, któreś czyniło, u maza Dla tego żeśćie się wszyscy obróćili
łoś się : y przybliżyłoś dni twoich, w zużelicę , przeto oto ia zgroma
y przywiodłoś czas lat twoich : dla dzę was w pośrzodku leruzálem,
tegom ćię dał zelżeniem narodom ,
20. Zgromadzeniem srébrá, y
y naśmiewiskiem wszem źiemiam. miedźi, y cyny, y żelaza, y ołowu
. 5. Któré blisko są , y któré dale do śrzodku piecá : abych w nim
ko od ćiebie tryumphować będą z ogień zapalił dla zlania , ták zgro
ćiebie; smrodliwé, sławne, wiel madzę w zapálczywoáci moiéy, y
kie w zátráceniu.
w gniewie moim , y uciszę się : y
6. Oto kśiążęta Izraelskie każde zelię was.
w ramieniu swym było w tobie ná
21. Y zgromadzę was , y podpalę
wylewanie krwie.
was ogniem zapalczywośći moiéy,
7. Oycá y matkę sromoćili w to y zlani będźiećie w pośrzodku iego.
bie, przychodnia potwarzáli w po
22. Iáko się zlewa srebro w po
śrzodku ćiebie, sierotę y wdowę za śrzodku piecá , ták będźiećie w po
smucili u ćiebie :
śrzodku iego; á poznaćie, żem ia
8. Swiętyniami moimi gardźiłoś, Pan, gdy wyleię rozgniewanie moie
á soboty moie splugawiłoś.
ná was.
9 Mężowie obmówcy byli w to
23. Y stało się słowo Páúskié do
bie ná wylewanie krwie , y ná gó mnie , mówiąc :
rach iadáli w tobie , niecnotę pło24. Synu człowieczy, mów do
dźili w pośrzodku ćiebie.
niéy : Tyś iest źiemia nieczysta , á
10. Sromotę oycowską odkrywali dżdżem niepokropiona w dźień za
w tobie, sprosność mieśiącznice palczywośći.
poniżali w tobie.
25. Zprzyśiężenie proroków w
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pośrzodku iéy iáko lew ryczący, y Lecz imiona ich, Samaria Oollá, á
chwytający obłów, dusze pożerali , leruzálem Oolibá.
bogáctwá y drógié rzeczy zabierali,
5. A ták cudzoložylá Oollá przy
wdów iéy namnożyli w pośrzod mnie , y szálálá , ku miłośnikom
ku iéy.
swoim , ku Assyriyczykóm przy
26. Kapłani iéy wzgardzili za bliżającym się,
kon móy, y splugáwili świętynie
6. Obleczonym w hiácynth , kśiąmoie: między świętą rzeczą á nie- żętom , y urzednikóin, mlodźieńświetą nie mieli różności : á mię cóm pożądliwośći, wszytkim iézddzy plugawym á czystym nierozu- nym, którzy wáiádáia ná konie.
mieli: á od sobot moich odwracali
7. Y dała wszeteczeństwa swoię
oczy swoię, y byłem splugáwiony ku nim, wybráné syny Assyriyskié
w pośrzodku ich.
wszytkié, y ku wszytkim, ku któ
,27. Kśiążęta iéy w pośrzodku rym szálálá, w nieczystośćiách ich
niéy, iáko wilcy lápáiacy obłów ná umázálá się.
wylewanie krwie, y ná frácenié . 8. Nád to y wszeteczeństw swo
dusz* á ná szukanie zysków łako ich, któré miálá w Aegyptćie, nie
opuściła: bo y oni sypiáli z nią w
mie.
28. A prorocy iéy polepiáli ie bez młodośći iéy, oni též zs^árli cycki
przysády upátruiac próżnośći,a pro- młodośći iéy, y wylali wszeteczeńrokuiąc im kłamstwa, mówiąc: To stwo swé ná nię.
9. Przetóżem ią wydał w ręce
mówi Pan Bóg, gdyż Fan nie mówił.
29. Lud ziemski potwarzáli po- miłośników iéy, w ręce synów
twarzą , y łupili gwałtownie: nie- Assur, ná których wszeteczeństwo
dostátecznégo y ubogiego trapili, y szálálá.
10. Oni odkryli sromotę iéy, sy
przychodnia tłumili potwarzą bez
ny y córki iéy pohráli , á ,sáme
sądu.
30. Y szukałem z nich męża , mieczem zabili: y stały się niewia
któryby zastawił płot, y stanął za stami złóy sławy: y sądy czynili o
stawiony przećiwko mnie zá ziemią, niéy.
11. Co gdy uyźrzała śiostra iéy
abych iéy nie rozprószył: á nie náOolibá , ieszcze więcóy niž oná
lazłem.
51. Y wylałem ná nię rozgnie szálálá nierządem : y wszeteczeń
wanie moié, ogniem gniewu mego stwo swé nád wszeteczeństwo śio
strawiłem ie: drógę ich oddałem ná stry swéy,
12. Ku synóm Assur nie wsty
głowę ich, mówi í*an Bóg.
dliwie podawała kśiążętóm y urzędnikóm do niéy przychodzącym ,
ROZDZIAŁ XXIII.
ubránym w rozmaite száty, ku
Mówi Pan przećiwko dwiemd ślo- iózdnym , którzy ieźdźili ná ko
strom Ooli y Oolibie, przez któré niach , y młódźieńcóm wszytkim
Samarya y leruzálem rozumie. Y piękney urody.
13. Ymryźrzałem, że się zmázálá
karze ie z nieczystoty ich, y chce się
drógá iedná obudwu ,
mśćić nad nimi,
4. Y przyczyniła do wszete
1. Y stálá się mówá Pańska do czeństw swoich ; y gdy uyźrzała
mnie, rzekąc:
męże ná śćienie malowane, obrázy
2. Synu człowieczy, były dwie Cháldeyczyków fárbámi wyrázoniewiesćie córki iednéy matki,
né,
15. Y rycérskim pásem ná bio
3. Y dopuśćiły się nierządu w
Aegyptćie , w młodośći swéy nie drach przepasane, y czapki fárborządu się dopuśćiły: tám zgniećio- wáné ná glowiéch ich, osoby kśiąné są pierśi ich, y zstárté są cycki žecé wszytkich, podobieństwo sy
nów Babilońskich, y źiemie Chálmłodośći ich.
4 A imiona ich Oollá starsza, á deyskiéy, w któréy się rodzili ,
16. Szálálá ku nim pożądliwoOolibá śiostra iéy młodsza: y mia
łem ie , y urodziły syny y córki. śćią oczu swych , y posyłała do
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nich posly do Cháldeyskiéy źie
mie.
17 A gdy weszli do niéy syno
wie Babilońscy do komory piersi ,
zmázáli ią wszeteczeństwy swémi,
y splugáwiona iest od nich, y na
syciła się duszá iéy od nich.
18. Odkrytá též wszeteczeústwá
swé, y obnażyła sromotę swa: y
odstąpiła duszá moiá od niéy, iáko
była odstapilá duszá moiá od sio
stry iéy.
19. Rozmnożyła těž wszeleczeństwá swé wspomináiae dni mło
dości swéy, których nierządu pa
trzała w źiemi Aegyjjtskiéy.
20. Y szalała pożądliwością ku
leżeniu z nimi , których ćiała są
iáko ćiała osiowe: á iáko cieczenie
końskie ćieczenić ich.
2i . Y nawiedziłaś złość młodośći swey, gdy zgnieéioné sa w Aeg*picie piersi twoie, y zstárté cy
cki młodośći twoiéy.
22. Przetóż Ooliho, to mówi Pan
Bóg: Oto ia pobudzę wszytkié miłośniki twoie ná ćię , których się
nasyćiła duszá twoiá: y zgromadzę
ie w okolicy:
25. Syny Bábiloúskié y wszytkié
Cháldeyczyki, szlachtę, y tyranny,
y kśiążęta, wszytkié syny Assyriyskié, młodźieńce urodźiwó, rotmi
strze y urzędniki wszytkié , ksią
żęta książąt , y sławne wśiadacze
ná konie
2<|- Y przyidą ná ćię gotowi z
wozy, y z kołami , mnóstwo na
rodów: páncérzem , y tarczą, y
przyłbicą uzbroią się ná ćię ze
wsząd: y dam przed nie sąd, á będą
ćię sądzić sądami swémi.
2Ó. Y dam rzewniwość moię ná
ćię , którą czynią z tobą w zapálczywośći: nos twóy y uszy twoie
obrzeżą , á co zostanie , mieczem
rozśiekaiąr oni syny twoie, y córki
twoie poymáia , á ostatek twóy
ogniem pożarty będźie.
26. Y obnażą ćię z szat twoich ,
á pobiorą naczynia chwały twéy.
27. Y uczynię, że ustanie niecno
ta twoiá od ćiebie , y wszeteczeństwo twoie od źiemie Aegy
ptskićy: áni podnieśiesz oczu twych
do nich , áni będźiesz wiecéy Ae
gyptu wspominać.

28 Bo to mówi Pan Bóg : Oto
ia dam ćię w ręce tych, których
nienawidzisz: w ręce których była
sytá duszá twoiá.
29. A będą z tobą czynić w nieliawiśći , y zábiora wszytkié prace
twoie, á zostawią ćię nagą, y zel
ży wrośći pełną , y odkryie się sromolá wszeteczeńslw twoich, nie
cnota twoiá, y nierządy twoie.
5o. Uczynili to tobie, żeś nierząd
płodziła z pogány, między którymiś się pomazała bałwany ich.
31. Drogą śiostry twoiéy cho
dziłaś , y dam kielich iéy w rękę
twoię.
32. Tomowi Pan Bóg: Kielich
siostry twéy pić będźiesz głęboki y
szeroki: będźiesz ná pośmiewisko
y ná natrząsanie, któré ná więcey
bierze w śię.
33. Pijaństwem y boleśćią na
pełniona będźiesz, kielichem żałośći y smętku , kielichem śiostry
twéy Sámáriiéy.
34. V będźiesz ji pilá, á wypiiesz
ji áž do drożdży, y skorupy iego
požržesz : y piersi swoię podrzesz :
bo ia mówiłem , mówi Pan Bóg.
35. Przeto ták mówi Pan Bóg:
ponieważeś mię zapomniała, a za
rzuciłaś mię zá ciało twoie: ty też
ponieś złość twoię y cudzołoztwa
twoie
36. Y rzćkł Pan do mnie mó
wiąc : Synu człowieczy, będźieszli
sędzić Oollęy Oolibę, y oznaymisz
im niecnoty ich?
3ę. Bo cudzołożyły, á kréw w
ręku ich, y z bałwany swymi cu
dzołożyły: nád to y syny swé, któ
rych mi narodziły, ofiarowały im
ná pożarćić.
38 Ale y to mi uczyniły: Splugáwily świątnice moie onego dniá,
y soboty moie zgwałciły.
39. A ofiárowawszy syny swé
bałwanom swym , y wszedszy do
świątnice moiéy onégo dniá, áby ią
zmazały: též to czyniły w pośrzod
ku domu mego.
40. Posłały do mężów przycho
dzących z daleká , do których po
selstwo były wyprawiły, á ták oto
przyszli , którymeś się iimjła,y
omálowálás bárwiczka oczy swé,
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y ocbędożvłaś się ochędostwem białogłowsktm.
41. Usiadłaś ná łożu bárzo pię
knym , á stół , przygotowań był
przed tobą : kadzenie moie y oleiek
móy położyłaś ná nim
42. A głos mnóstwa wykrzykaiącégo był przy nim : y przy mę
żach, których z mnóstwa ludźi przy
wodzono , á przychodzili z puszczy,
kładli mánelle ná ręce ich, y wień
ce nadobne ná głowy ich.
45. Y mówiłem onóy, która wy
tarta iest w cudzołostwióch: Teraz
będźie rospustę płodźiła w wszeteczeństwie swoim tóż y ta,
44. Y weszli do niéy iáko do nie
wiasty nierządnóy: tak wchodźili
do Oolle y do Ooliby niewiast niecnolliwych.
45. A ták mężowie sprawiedliwi
są: ći ie osądzą sądem cudzołożnic,
y sądem wyléwáiacych krew : bo
sa cudzołożnice, á krew w ręku
ich.
46. Bo to mówi Tan Bóg : Przy
wiedź do nich gromadę , á wyday
ie ná rozruch, y ná szarpaninę.
47. A niech będą ukámionowáné kamieńmi narodów, á niech
będą przebite inieczmi ich: Syny
y córki ich pobiią, á domy ich
ogniem spalą,
48. Y zniosą niecnotę z źiemie :
á nauczą się wszytkié niewiasty,
áhy nie czyniły podług niecnoty
ich.
49. Y dadzą niecnotę wasze ná
was , á grzech y bałwanów wa
szych poniesiecie. A wiedźieć bę
dźiećie , żem ia Pan Bóg.
/
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XXIV.

Przez garniec wypalony, znamionuie sie wypalenie leruzdieni Zdka~
zuie umarłych płakać , dw tym zona
prorokowa umarła.
1. Y stało się słowo Pańskie do
mnie roku dziewiątego , w dźieśiątym mieśiącu, dźieśiątego dnia mie
siąca , mówiąc :
2. Synu człowieczy nápisz sobie
imię dniá tego , w którym potwier
dzony iest król Babiloński przeći
wko leruzálem dźiśia.
5. A rzeczesz przez przypowićść
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do domu drażniącego przypowićść,
y rzeczesz do nich : To mówi 1’aijt
Bóg: Postaw garniec, postaw, n.ówie , á wléy weń wody.
4 Pozbióray sztuki iego do niego,
każdą sztukę dobrą , udziec y mo
stek , wyborne y kośći pełne.
5. Co natłustsze bydlę weźmi ,
ułóż też stosy kośći pod nim : wy
kipiała warza iego, y rozewrzały
kośći iego w pośrzodku iego.
6. Przetóż to mówi Pan Bóg:
Biada miastu krwawemu , garnco
wi , którégo rdzá iego iest w nim ,
á rdzá iego nie wyszła z niego: po
sztukach á po sztukach swoich wy
próżni go : nie padł nań lós.
7. Bo krów iego iest w pośrzod
ku iego, ná przeźrzoczystą skałę
wylał ią : me wylał iéy na źiemie,
żeby mogła bydź zakryta prochem.
8. Abych przywiódł zágniewánié
moie , á pomstą się pomścił ; da
łem kréw iéy ná przeźrzoczystą
skałę , żeby nie była zakryta.
9. 'Przetóż to mówi Pan Bóg: Biá
dá miastu krwi , którégo ia uczy
nię wielki stós ná ogień.
10. Zgromadź kośći , któré ogni
em podpalę, rozewrą mięso, y uwre
wszy tká przyprawa, á kośći się zeschną.
11. Wstaw go też ná węgle pró
żny, że się rozpali, y rozpuśći miedź
iego : á rozpłynie się w nim nie
czystość iego , y strawi się rzdá
iego.
12. Z wielką pracą pocono się ,
á nie wyszła z niego zbytnia rdzá
iego , áni przez ogień.
13. Nieczystość twoiá obrzydli:
bom ćię chćiał oczyśćić, a me iesteś oczyśćiona od plugastw twoich,
ále áni oczyśćiona będziesz piérwéy
aż uspokoię rozgniewánié moie ná
tobie.
14 lá Pan mówiłem : Przyidźie,
á uczynię : nie minę áni sfolguie ,
áni się dain uprosić : według dróg
twoich , y według wynalazek two
ich sadźić ćie bede , mówi Pan.
15. Y stało 6ię słowo Pańskie do
mnie, mówiąc ;
16. Synu człowieczy, otoia biore
od ćiebie kochánié oczu twoich pla
ga : á nie będźiesz żałował, áni
płakał, áni pocieką łzy twoie.

9i8

TROROCTWO

17. Wzdychay milcząc: zálohy przeto il syny Izraelskie utrápili, y
umarłych nie uczynisz : wieniec ieszcze z utrapienia radowali się.
twóy niech /ie obwiąze, y hóty twé
1. Y stálá sie mowá Tańska do
będą ná nogach twoich , áni odzie
niem úst záslániay, áni potraw žá- mnie , mówiąc :
2. Synu człowieczy, postaw obli
łuiących nie iedz.
18. A ták mówiłem do ludu po cze twoie przećiw synóm Ammon,
rań u , y umárlá žona moiá w wie y będziesz prorokował o nich.
3. Y rzeczesz synóm Ammon:
czór : y uczyniłem ráno iáko mi
Słuchayćie słowa Páná Bogá: To
roskazał
ig, Y mówił do mnie lud: Czemu mówi Pan Bog : Dla tego żeś mó
nam nie powiesz co tó rzeczy zna wił: Hey, héy, nád święty nią moią,
že splugáwiona iest, y nad źiemią
czą , które ty czynisz?
20. Y rzekłem do nich: Mowá Izraelską , że spustoszona , y nád
Pańska stálá się do mnie, mówiąc: domem ludzkim , że zaprowadzeni
niewolą ;
21. Jlow domowi lzráelowému : są 4-w Przeto
ćiehie dam synóm
To mówi Pan Bóg: Oto ia splugá- wschodnim wia dźiedźictwo,
wię Swiątnicę moię, pychę páno- stáwia chlewy swoię w tobie, yy poro
wánia waszego, y kochanie oczu zbiła w tobie namioty swoię: oni
waszych, y o co się lęka duszá
będą zboże twoie, y oni pić bę
wászá: synowie wászy y córki wá ieść
dą
mleko
twoie.
szé , któróśćie zostawili , od mie
5.
Y
uczynię
Rábbáth mieszkácza polega.
niem wielbłądów , á syny Ammon
22. A uczynićie iákom uczynił: chlewem bydła: á poznaćie, żem ia
ust odzieniem nie nákryieóie , y Pan.
potraw żałuiących ieść nie będźie
6. Bo to mówi Pan Bóg: Dlate
ćie.
go żeś klaskał ręką, y biłeś nogą,
23. VS7ience będźiećie mieć ná
radowałeś się ze wszytkiéy chęći
głowach waszych , y hóty ná no ynád
źiemią Izraelską :
gach : nie będźiećie żałować áni
7. Przeto oto ia wyćiągnę rękę
płakać, ále będźiećie schnąć w nie- moię ná ćie, ádam ćię ná rozchwyprawośćiaeh waszych , á każdy bę cenié narodów, á wytnę ćię zludźi,
dzie wzdychał ku bratu swemu.
y wytracę ćię z źiern , y zetrę : á
24- Y będźie wam Ezechiel dzi poznasz, żem ia Pan.
wem : wedle wszytkiégo, co uczy
8. To mówi Pan Bóg: Zá to że
nił, czynić będźiećie, gdy to przyi mówili Moáb y Seir: Oto iáko wszy
dźie : á poznaćie , żem ia Pan Bóg. scy narodowie, dóm ludzki:
25. A ty synu człowieczy, oto w
9. Przeto oto ia otworzę ramię
dźień, którégo wezmę od nich moc Moábowé od miast, od miast, mó
ich , y weselé powagi , y pożądanie wię, iego, y od granic iego známieoczu ich , ná którym odpoczywała ' nité źiemie Bethiesimoth , y Beldusze ich, syny, y córki ich:
meon , y Káriátháim ,
10. Synóm wschodnim z synami
26. Onégo dniá gdy przyidźie do
ćiehie ućiekaiący, áby oznaymił to Ammon , y dam ią zá dźiedźictwo :
żeby nie było więcóy pamiątki sy
bie :
27. Onégo dniá, mówię, otworzą nów Ammon między narody.
11. Z Moábem též uczynię sądy,
się ustá twoie z tym , który ućiekł:
y poznaią , żem ia Pan
y będźiesz mówić , y nie będźiesz
12. To mówi Tan Bóg: Zá to, że
dáléy milczeć: y będźiesz im dźiwem , á wiedźieć bedźiećie , żem ia Idumeá uczyniła pomstę , áby sie
pomściła nád synmi ludzkimi , y
Pan.
występuiąc zgrzeszyła, y pomsty
ROZDZIAŁ XXV.
żądała nád nimb
13. Przetóż tomowi Pán Bóg:
Pan groźi skażeniem krainam Am- Wyćiągnę rękę moię nád Idumeą
mon, Moáb, Idumee, Palestynie, á zniosę z niey człowieka y bydlę
c

EZECHIEŁO WE.y uezynię ią pustą od poludniá , á
którzy są w Dedán , od mieczá po.
,,
14. 1 uczynię pomstę moię nad
Idumeą, ręką ludu mego Izráelskiégo : y uczynią w Edom według
guiewu mego, y zapalczywośći mo
iéy, y pozndią pomstę moię, mór
wi Fan Bóg.
15. To mówi Tan Bóg : Zá to że
czynili pomstę Pálestynowie, y
jnśćili się wszytkim umysłem, zábiiaiąc , y nápelniáiac nieprzyiážni
staré :
16. Trzeto to mówi Pan Bóg: Oto
ia wyćiągnę rękę moię ná Palesty
ny, á pobiię zábiiácze, y wytráce
ostatek kráiny pomorskiéy :
17. Y uczynię nád nimi pomsty
wielkie kárzac w zapalczywośći : á
poznaią , żem ia Pan , gdy uczynię
pomstę moię nád nimi.
ROZDZIAŁ XXVI.

Opowiada Pan wywrócenie mia
sta Tyru głównego w Fęnicyey, prze
to ze się radowało ż spustoszenia
leruzdlent.
1. Y stało się iedenastégo roku,
piérwszégo dniá mieśiąca, stała się
mowá Pańska do mnie, mówiąc :
2. Synu człowieczy, zá to že mó
wił Tyr o Ieruzálem: Hey połama
no bramy narodów: obróćiła się do
mnie : napełnię, się , spustoszona
iest.
5. Przetóž to mówi Pan Bóg:
Owo ia ná ćię Tyrze , y przywiodę
ná ćię narody wielkie, iáko się
Wzdyma morze igraiące.
4- Y rozwalą múry Tyrskié , y
pokażą wieže iego : y wyskrobię
proch iego z niego , y uczynię ji
iáko naprzeźroczystszą skałę.
5. Suszenie niewodów będźie w
pośrzód morza , bom ia rzekł, mó
wi Pan Bóg : y będźie ná rozchwycenié narodów.
6. Córki též iego , któré są po
polu , mieczem pobite będą: á po
znáia , żem ia Pan.
7. Bo to mówi Tan Bóg: Oto ia
przywiodę ná Tyr Nábuchodonozorá królá Babilońskiego od północy,
króla królów , z końmi, y z wo
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zami , y z iezdnymi , z zgraią , y z
ludem wielkim.
8. Córki twoie , któré są po polu,
mieczem pobiie : y obtoczy ćię ba
sztami, y usypie groblą w około : á
podniesie ná ćię tarcz.
g. Y tárány postawi przećiw muróm, á wieże twoie zburzy orężem
swoim.
10. Od gwałtu koni iego okryie
ćię proch ich: od tętu iezdnych, y
kół, y wozów poruszą się mury
twoie , gdy wnidźie bramami twé
mi iáko przez weszcié do miástá
zburzonégo.
11. Kopytami koni swych zdepce
wszytkié ulice twoie: twóy lud
mieczem siec będźie, á słupy twoie
zacné ná źiemie upadną.
12. Spustoszą maiętnośći twoie,
rozchwycą kupiectwá twoie: y ro
zwalą mury twoie, á domy twé
okazałe wywrócą: y kamienie two
ie , y drzewo twoie, y proch twóy
w pośrzodek wody wrzucą.
13. Y uczynię, że ustanie mnó
stwo pieśni twoich , á głos cytr
twoich nie będźie więcóy słyszan.
14- Y postawię ćię naprzeźroczy
stszą skála , suszeniem niewodów
będźiesz : áni ćię zbuduią więcey,
bom ia rzekł, mówi Pan Bóg.
15. To mówi Pan Bóg Tyrowi:
Izali od głosu walenia twego, y od
wzdychania pobitych twoich , gdy
będą zábiiáni w pośrzodku ćiebie,
nie zachwieią się wyspy ?
16. Y zstąpią z stolic swych
wszytkié kśiążęta morskie, y zwlo
ką odźienie swoię, á rozmaitych
farb száty swoię odrzucą , á obloką
się zdumieniem : ná źiemi usiędą ,
á zdumiawszy się z nagłego upadku
twego dźiwować się będą,
17. A wźiąwszy o tobie nárzékánié rzekną tobie : Iakóś zginęło ,
któré mieszkasz ná morzu , miásto
znamienite , któreś było mocné ná
morzu z obywátélmi swémi, któ
rych sie bali wszyscy?
18. Ťeraz zdumieią się okręty w
dźień strachu twego, á zatrwożą
się wyspy ná morzu , przeto iż ża
den nie wychodźi z ćiebie.
19. Bo to mówi Pan Bóg: Gdy
ćię uczynię miastem^ pustoszonym,
iáko miástá, w których Miernie-

PROROCTWO
szkáia • á przywiodę ná ćię prze bianie byli w woysku twoim mę
żowie waleczni twoi: tarcz y przy
paść , y okryią ćie wody mnogié :
20. A śćiągne ćię z témi , którzy łbicę wieszali w tobie dla ozdoby
zstępuią do dołu, do ludu ■wieczne twoiéy.
11. Synowie Arádczycy z woygo , a położę ćię w źiemi spodniéy,
iáko pustynie dawne, z témi , któ skiem twoim byli ná murzech two
rzy' bywaią sprowadzeni do dołu , ich w około, lecz y Pigmeowie,
áby w tobie nie mieszkano: lecz gdy którzy byli ná wieżach twoich,
okáže chwałę w źiemi żywiących, sáydaki swoię rozwieszali ná tnu21 W niwecz ćię obrócę, y nie rzéch twoich w około ; oni wyko
będźie ćię , á gdy ćię szukać będą , nali piękność twoię.
12. Kártháginczycy kupcy twoi,
nie nayda ćie więcćy ná wieki ,
mówi Pan Bóg.
mnóstwem wszelakiego bogáctwá,
srébrem, żelazem, ceną, y ołowein
ROZDZIAŁ XXVII
napełnili iármárki twoie.
13. Grec ka źiemia, Thubál y MoOpłakuje sie upadek Tyru miasta
soch
, oni kupcy twoi : niewolniki,
pomorskiego, y bogatego , wyliczy
wszy kupie, któré zwykły bydź do y naczynia miedźiane przywieźli
ludowi twemu.
niego ze wsząd przywożone.
14- I4 domu Thogormá , konie , y
1 Y stało się słowo Tańskie do iézdné , y muły przywodzili ná targ
mnie , mówiąc :
twóy.
2. A ták ty synu człowieczy we
15. Synowie Dedán kupcy twoi:
źmi nád Tyrem narzekanie :
wyspy rozmáité kupieclwo ręki
3. Y rzeczesz Tyrowi, który mie twoiéy : zęby słoniowe , y hebenoszka ná weszćiu morskim, kupie- wé zamieniały w kupiectwie.
ctwu narodów do wysep mnogich:
16. Syryánin kupiec twóy dla
To mówi Pan Bóg : O Tyrze , tyś mnóstwa robot twoich , kámienié
mówił: lam iest doskonałey pię drogié, y szárlat, y sztuki wzorzy
knośći,
ste , y biśiór, y iedwab, y chodchod
4 A w sercu morzą położony. wykładali ná targu twoim.
Tozrániczni twoi , którzy ćię zbu17. ludá, y źiemia Izrael, oni
dowáli , wykonali piękność twoię: kupcy twoi, pszenice przednieyszą,
5. lodlámi z Sámr zbudowali ćię balsam, y miód , y oliwę , y resinę
ze wszytkim narzędem z drzewa wykładali ná iárinárkáeh twoich.
ná morze : cedrowe drzewo z Líbá
18. Dámásceóczyk kupiec twóy
nu wzięli , áby tobie maszt uczy w mnóstwie robot twoich, w mnó
nili.
stwie rozmaitych bogactw, w winie
6. Dęby z Básán ciosali ná wio gęstym , w wełnach nalepszey farsła twoie: okrętowych ławek naczynili tobie z słoniowćy kośći lnig. Dán, y Grecka źiemia, y Modiyskiéy , á komory z wysep Wło sel ná iárinárkách twoich wykła
skich.
dali żelazo robione: staktę, y cy
7. Bisior rozmaity z Aegyptu tka namon ná kupowánié twoie.
no tobie ná żagle, áby były ná masz
20 Dedán kupcy twoi z kobier
cie zawieszone : hiacynt, y szarłat cami ná śiadanić.
z wysep Elisá były przekryciem
21 Arabska źiemia, y wszytkié
twoim.
kśiążęta Cédár, ći kupcami ręki
8. Obywatele Sydonu, y Arádczy- twoiéy : z iágniety, y z hárány, y z
cy byli żeglarzami twemi: mędrcy koźlęty przychodzili do ćiebie kup
twoi Tyrze byli sternikami twćmi. cy twoi.
g. Starszy Gvhliscy, y mędrcy ie
22. Przedawácze Sáhá, y Reemá,
go mieli żeglarze ná posługę rozli oni kupcami twémi : ze wszela
cznego naczynia twego : wszytkié kim przednieyszym korzeniem , y
okręty morskie, y żeglarze ich byli z drogim kamieniem , y ze złotem,
między ludem kupieetwá twego.
któré wykładali ná tárgu twoim.
to. Persowie, y Lidiánie , y Li23. Hárán, y Chene, y Eden kup-
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ey twoi : Sábá , Assur, y Chelmád tobą : wniwecześ obrócony, á nie
przędąwácze twoi.
będźie ćię áž ná wieki.
24. Ci kupcy twoi byli rozmaicie
płaszczów hiacyntowych , y wzo
ROZDZIAŁ XXVIII.
rzystych , y rzeczy drogich , któré
Słowa Pdńskie przećiwko pyszne
byly obwinione , y zwiazáné po- mu kśiązęćiu Tyrskiemu, takie y
wrozmi : Cedry též miewali w ku przećiw Sydonowi , y obietnica, któ
pi ách twoich
rą zaś obiecuie zgromadzić lud Ży
25 Okręty morskie, książęta dowski do ich źiemie. •
twoi w knpiectwie twoim : y na
1. Y stálá się mowá Tańska do
pełniłaś się , y uwielbiła bárzo w
sercu morza.
mnie , mówiąc :
2. Synu człowieczy, mów kśią26. Ná wielkie wody zaprowa
dzili ćię żeglarze twoi: wiatr od żęćiu Tyrskiému : To mówi Tan
południa zstarł ćię w sercu morza. Bóg: Zá to, że się podniosło serce
27. Bogactwa twe y skarby two twoie , y rzekłeś : Bogiem ia , á ná
ie, y rozmaite naczynie twoie, że stolicy Bożey siadłem w sercu mo
glarze twoi y rolmanowie twoi, któ rza : gdyżeś człowiekiem á nie Bo
rzy trzymali sprzęty twoie, y byli giem , á czyniłeś serce swé iáko
przełożeni nád ludem twoim : mę serce Boże.
3. Otoś ty mędrszy nád Dánielá :
żowie též waleczni twoi , którzy
byli w tobie, ze wszytkim gminem żadna táiemnicá nie iest zakryta od
twoim , który iest w pośrzod ćiehie : ciebie.
4- Mądrością y rostropnośćią two
polega w sercu morza w dźień upad
ku twego.
ją sprawiłeś sobie moc: y nabyłeś
28. Od głosu wołania żeglarzów złota y srébrá do skarbów twoich.
5. Mnóstwem mądrośći twéy , y
twoich zatrwożą się okręty :
29. Y wystąpią z okrętów swych kupiectwem twym , namnożyłeś
wszyscy, którzy trzymali wiosło: sobie mocy : Y podniosło się serce
żeglarze , y wszyscy rotmanowie twoie w mocy twoiéy.
6. Przeto to mówi Tan Bóg:
morscy ná źiemi staną :
00. Y będą narzekać nád tobą Przeto że się podniosło serce twé
głósem wielkim , y będą wołać go iáko serce Božé :
7. Przeto oto ia przywiodę ná ćię
rzko : y nasypą prochu ná głowy
obce namocnievszé z narodów : y
swé , á popiołem się posypia
31. Y ogolą łyśiny dla ćiehie, á dobędą' mieczów swych ná pię
opaszą się włośienicómi : y będą kność mądrośći twéy, y splugawią
ćię płakać w gorzkośći dusze pła piękność twoię.
czem bárzo gorzkim.
8. Zabiią y śćiągną ćię: y um
32. Y wezmą nád tobą pieśń ża rzesz śmiercią zábitych w sercu
łobną , y będą ćię żałośnie płakać : morza.
9. Izali rzćkąc rzeczesz: Bogiem
któré iest iáko Tyr, który umilkł w
pośrzodku morza ?
ia , przed tymi, którzy ćię zábiiáč
33. Który wychodzeniem towa będą , gdyżeś cťlowiek á nie Bóg ,
rów twoich z morza , napełniałeś w ręku zábiiáiacych ćię ?
10 Smierćią nieobrzezánych um
narodów wiele: mnóstwem bogai^tw
twoich , y ludźi twoieh zbogacałeś rzesz od ręki obcych: bom ia rzekł,
króle ziemskie.
mówi Pan Bóg.
11. Y stała się mowá Pańska do
34. Teraz zstarteś z morza: w
głębokośći wód bogactwa twoie , y mnie, mówiąc: Synu człowieczy,
wszytko mnóstwo twoie, któré by podnieś płacz nád królem Tyrskim:
12. Y rzeczesz mu : To mówi
ło w pośrzodku ciebie upadlo.
35. Wszyscy obywatele wysep Pan Bóg: Tyś pieczęć podobieństwa,
zdumieli się nád tobą : á królowie pełen mądrośći , y. doskonałey pię
ich wszyscy nawałnośćią porażeni kności,
zmienili twarze.
13. Byłeś w roskoszách ráiu Bo
36. Kupcy narodów świstali nád żego : wszeláki kśmień drogi przy-
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kryćió twoie : Sárdius , Topázius , których się rozprószyli , poświęcou
y Iáspis , Chrisolit, y Onix , y Be- będę w nich przed narodami , y bę
rillus, Száphir, y Kárbunkulus , dą mieszkać w źiemi swéy, któy Smárágd : zloto dzieło ozdoby rąin dał słudze mému Iákobowi.
twoiéy: y dziury twoie w dzién ,
26. Y będą mieszkać w niéy bektóregoś stworzon , są zgotowáné.
spieczni : y będą budować domy y
4- Tyś Cherub rośćiągniony y sadzić winnice, á będą mieszkać
nákrywáiacy, á postáwilem ćię ná bespiecznie, gdy uczynię sądy ze
górze áwietéy Božéy, w pośrzodku wszami , którzy się im sprzeci
kamieni ognistych chodziłeś.
wiała w około: á poznaią, żem ia
15. Doskonáíy w drógáéh twoich Pan Bóg ich.
ode dniá stworzenia twego , aż się
nálazlá nieprawość w tobie.
ROZDZIAŁ XXIX.
16. Dla mnostwá kupiectwá twe
Proroctwo nd .degypt, źe pusty
go napełniły się wnętrzności twé mi miał bydź przez czterdźieśći lat,
nieprawością, y zgrzószyłeś: y zrzu- a potym zdśie miał bydź wyniesiony
ćiłein ćię z góry Božéy, y wytraci mdło co nie łiu pierwszey sławie.
łem ćię o Cherubie nákrywáiacy z
1. Roku dźieśiątógo, w dźięśiąpośrzodku kamieni ognistych.
17. Y podniosło się serce twé w tym miesiącu , iedenastégo dniá
pieknośći twéy, straciłeś mądrość mieśiącś , stało się słowo Pańskie
twoie w pieknośći twéy, ná ziemię do mnie , mówiąc :
2. Synu człowieczy postaw obli
porzućiłem ćię : dałem ćie przed
cze twoie przećiw Pháráonowi kró
oblicze królów, żeby ćię oglądali.
18. W mnóstwie nieprawośći lowi Aegyptskiému , á będźiesz
twych , y w nieprawośći kupie prorokował o nim , y o -wszytkim
ctwá twégo splugawiłeś poświęce Aegyptćie.
3. Mów, á rzéczesz : To mówi
nie twoie: á ták wywiódę ogień z po
śrzodku ćiebie , który ćię pożrże : y Tan Bóg : Owo ia ná ćię Pháráonie
pbrócę ćię w popiół ná źiemi przed królu Aegyptski, smoku wielki,
który leżysz w pośrzodku rzék two
oczymá wszech widzących ćię.
19. Wszyscy, którzy ćię uyźrzą ich , á mówisz: Moiá iest rzéká,
między narody, zdumieią się nád á iam uczynił sam śiebie.
4. Y włożę wędźidło ná czeluśći
tobą : w niwecześ obrócony, á nie
twoie : Y przylepię ryby rzék two
będźie ćię ná wieki.
20. Y stálá się mowá Pánská do ich do łusk twoich, y wywlokę ćię
z pośrzodku rzék twoich , á wszy
mnie, mówiąc :
21. Synu człowieczy, postaw obli tkié ryby twoie przylną do łusk
cze twoie przećiw Sydonowi, á bę twoich.
5. A wyrzucę ćię ná puszczą y
dźiesz prorokował o niin ,
22. Y rzeczesz: To mówi Pan wszytkié ryby rzéki twoiéy: ná
Bóg: Oto ia ná ćię Sydonie, y wsła źiemie pádniesz, nie będą ćię zbie
wię się w pośrzod ćiebie : á pozna rać áni zgromadzać: źwićrzowi
ją, żem ia Fan, gdy uczynię w nim ziemnemu y ptástwu powietrznému dałem ćię ku pożdrćiu :
sądy, á poświęcon będę w nim.
6. Y poznaią wszyscy obywatele
25. Y puszczę nań mór, y krew
ná ulice iego : y będą padać zabići Aegyptśpy, żem ia Pan : przeto żeś
w pośrzodku iego mieczem w oko był laską trzćinianą domówi Izrael
skiemu.
ło : á poznaią, żem ia Pan.
7. Gdy ćię ręką uchwyćili , y zła
24 Y nie będźie więcey domowi
Izraelskiemu obrażeniem gorzkim, małeś się, y zraniłeś wszytko ra
y cierniem boleść przynoszącym ze mię ich : á gdy się wspierali ná to
wsząd około tych , którzy się im bie, skruszyłeś ie, y osłabiłeś wszy
Srzećiwiaia: á poznáia, żem ia Pan tkié nerki ich.
8. Przeto to mówi Pan Bóg: Oto
óg.
25. To mówi Pan Ęóg: Gdy zgro ia przywiodę ná ćię miecz , y wymadzę dóm izráelów z narodów, do biię z ćiebie człowieka y bydlę.
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ćiw
iemu
:
dałem
mu
źiemie
Aeg. Ybędźie źiemia Aegyptską pu
stynia, y spustoszeniem: á pozna gypiska , zá to że mi robił, mówi
ją żem ia Pan: zá to żeś mówił: Pán Bóg.
21. Onégo dniá wyrośćie róg do
Moiá iest rzéká , y iam ią uczynił.
10. Przeto owo ia ná ćię , y ná mówi lzraelowemu , á tobie dam
rzeki twoie : y obrócę źiemie Ae- ustá otworzoné w pośrzodku ich:
gyplską w pustynię spustoszoną , á poznaią , żem ia Pan.
mieczem zburzoną , od wieże SyeROZDZIAŁ XXX.
nes , aż do granic Murzyńskich.
ji. Nie przćydźie po niéy noga
7<e wszystkie mid^td .Aegyptskie
człowiecza , áni nogá bydlęca bę midly bydź popsowdne od królu Bddźie chodźiła po niéy : áni będą w bilońskiego.
niéy mieszkać przez czterdźieśći
lat.
1. Y stało się słowo Pańskie do
12. Y dam źiemie Aegyptską pu mnie, mówiąc :
stą w pośrzodku ziem pustych , á
2. Synu człowieczy, prorokuy, á
miasta iéy w pośrzodku miást zbu mów: To mówi Pan Bog: Wyyćie,
rzonych , y będą pusté czterdźieśći biádá, biádá dniowi:
lat: á Aegyptyány rosprószę między
5. Bo blisko iest dźień, y przy
bliża się dźióń Pański, dźień obło
narody, y rozwieie ie po ziemiach.
15. Bo to mówi Pan Bóg : Gdy ku , czás narodów będźie.
się skończy czterdźieśći lat, zgro
4. Y przydźie miecz do Aegyptu,
madzę Aegypt z narodów, do któ y będźie strach w Aethyopskiéy źie
rych byli rozprószeni.
mi, gdy polega zranieni w Aegypt14- Y nawrócę pojmanić Aegypt- ćie, y wzięte będźie mnostwo iego,
skié, y posadzę ie w źiemi Phálhu- y skażone fundamenty iego.
res, w źiemi narodzenia ich : y bę
5. Aethyopska źiemia, y Libia, y
Lydyánie, y wszytek ostatek pospól
dą tám królestwem podłym :
15. Między innemi królestwy bę stwa, y Chtib , y synowie źiemie
dźie napodleyszym , á nie podnieśie przymierza, z nimi od miecza po
się więcćy nád narody, y uinniey- lega
.
szę ich áby nie pánowáli nád na
6. To mówi Pan Bóg: y upadną
rody.
podpierający Aegypt , y będźie
16. A nie będą więcćy domowi skażona pychá panowania iego: od
Izráelowému ufnośćią , nauczając wieże Syenes mieczem polega w
nieprawośći, áby ućiekli , á szli zá nim, mówi Pan Bóg zastępów.
nimi : y poznaią , żem ia Pan Bóg.
7. Y będą rozprószeni w pośrzod
17. Y stálo się dwudźiestćgo y ku źiem spustoszonych , y miástá
śiódmćgo roku , w pierwszym mie- iego między miastami spustoszonéśiącu , piérwszégo dniá mieśiąca : mi będą.
stálo się słowo Pańskić do mnie,
8. Y poznaią, żem ia Tan : gdy dam
mówiąc:
ogień w Aegyptćie , y z starci będą
18. Synu człowieczy, Nábucho wszyscy pomocnicy iego.
donozor król Babiloński zniewolił
g. Onégo dniá wynidą posłowie
woysko swé niewolą wielką prze od oblicza mégo ná galérách , ná
ćiw Tyrowi : każda głowa obłyśia- zstarćić dufnośći Aethyopskiéy źie
ła , z każdych piec włós spád! : á mie: y będźie strach u nich w dźień
zapłaty mu niedano, áni woysku Aegyptski: bo bez wątpienia przyi
iego z Tyru zá służbę, którą mi dźie.
służył przećiw iemu.
10. To mówi Pan Bóg: Wyni
ig. Trzeto to mówi Pan Bóg: Oto szczę lud Aegyptski ręką Nábuchoia dam Nábuchodonozorá królá Ba donozorá królá Babilońskićgo.
bilońskiego do źiemie Aegyptskiéy:
11. On y lud iego z nim, namoy weźmie mnóstwo iéy, y złupi ko- cnieyszy z narodów będą przywierzyśći iéy, y rozchwyći łupy iéy : dźieni ná wytracenie źiemie: y doy będźie zapłata woysku iego ,
będą mieczów swych ná Aegypt, á
20. Y robocie , którą służył prze- napełnią źiemie pobitymi.
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12. Y uczynię łożyska rzek wy
schłe, y podam ziemię w ręce zło
śliwych: y spustoszę ziemię, y na
pełnienie iéy ręką cudzych, ia Pan
mówiłem.
13. To mówi Pan Bóg: Y wygu
bię wyobrażenia,á wytracę bálwány
z Memphis: á książę z źiemie
Aegyptskiéy nie będźie więcóy: y
dam strách ná źiemie Aegyptską.
14 Y zagubię ziemię Phátures,
y dam ogiéň ná Tháphnis, y uczy
nię sądy w Alexándriiéy.
15. Y wyleię rozgniewánié moié
ná Pelusium, śiłę Aegyptu, y wybiię
mnóstwo Alexándriyskié.
16. Y dam ogiéó ná Aegypt: iáko
rodząca bolóć będźie Pelusium, y
Alexándria będźie rozwalona , á w
Memphis uciski ná każdy dźień.
17. Młodzieńcy Heliopoleá, y Bubasty, od miecza polega, á sámé w
niewolą zawiodą.
'
18. A w Táphnis zaćmi sie dźióń,
gdy tám łamać będę sceptrá Áegyptskié, á ustanie w nim pychá mocy
iego: obłok ji przykryie, á córki iego
w niewolą będą zawiedźione.
ig A uczynię sady w Aegyptćie,
á poznáia zem ia Pan.
20. Y stało się iedenastégo roku,
w piérwszym mieśiącu , siódmego
dniá mieśiąca, stało się słowo Pańskié do mnie, mówiąc:
21. Syiju człowieczy, ramię Phářáoná królá Aegyptskiógo złamałem:
á oto niezáwiniono go, áby mu zdrowié przywrócono , áby ie związano
chustami , y śćiągniono bindami,
áby zaś wźiąwszy moc mógłby
trzymać miecz.
22. Przeto to mówi Pan Bóg: Owo
ia do Prháráona królá Aegyptskiógo,
y skruszę ramię iego mocné, ále
złamane: y wytrącę miecz z ręki
iego:
23. Y roprószę Aegypt między
národy, á rozwieię ie po źiemićeh.
24 Y zmocnię rámioná królá Ba
bilońskiego, y dam miecz móy w
rękę iego: y złamię ramię Pháráonowó, y stękać będą stękaniem
zabici przed oczyma iego.
25. Á zmocnię rámioná królá Ba
bilońskiego, á rámioná Pháráonowé
upádna, y poznaią, żem ia Pan, gdy
dam miecz móy w ręk® królá Ba

bilońskiego, y wyćiągnie ji ná źie
mie Aegyptską.
26. Y rozprószę Aegypt między
narody , á rozwieię ie po ziemiach:
y poznáia, żem ia Pan.
ROZDZIAŁ XXXI.
Przyrównywa wysokość króla Phdrdond z królem, sis sur, d obiema
opowiada iedndkie zatracenie od kró
la Ndbuchodonozord.
1. Y stało się roku iedenastégo,
w trzećim miesiącu , pierwszego
dniá mieśiąca, stało się słowo Pańskié do mnie, mówiąc:
2. Synu człowieczy, rzecz Pháráonowi królowi Aegyptskiemu y
ludowi iego : Komuś się stał podo
bnym w wielkośći twoiéy ?
3. Oto Assur iáko cedr ná Liba
nie , piękny w gałęźi y ogánisty, y
wysokiego wzrostu, á między gę
stym gółęźiem podniósł się wierzch
iego :
4 Wody go wychowały, głębo
kość go wywyższyła, rzéki iéy pły
nęły około korzenia iego, y stru
mienie swé puściła do wszech
drzew polnych.
5. Dla tego się wynioslá wyso
kość iego nád wszytkió drzewa pol
ne: y rozmnożyły się wszytkió ga
łązki iego, y podniosły się gałęźi
iego dla wielkich wód.
6. A gdy rozciągnął cień swóy,
ná gałęźiu iego poczyniło gniazda
wszelkie ptástwo powietrzne, á pod
gałęźiem iego rodźiły wszytkió be
stie leśne , á pod ćieniem iego mieszkáta zgráiá barzo wielu narodów.
7. Y był bárzo piękny w wielko
śći swóy, y w rozszérzeniu gałązek
swych : bo korzeń iego był przy
wodach obfitych.
8. Cedry nie były wyższe nadeń
w ráiu Bożym, iodły nie zrównały
z wysokością iego, áiáwory nieby
ły równe gałęźióm iego: žádné
drzéwo ráiu Bożógo nie iest do nie
go przypodobáné , y do pięknośći
iego.
g. Bom go ozdobnym uczynił, y
z wielą y gęstych gałęźi : y zayźrzały mu wszytkió drzewa roskoszné , któré były w ráiu Bożym.
10. Przeto to mówi Pan Bóg: Zá
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to że się wywyższył wysokością , á
postawił wierzch swóy zielony y
gęsty, y podniosło się serce iego wy
sokością swą :
11. Dałem go w rękę namocnieyszego między narody, czyniąc uczy
ni mu : według niezbożnośći iego
wyrzuciłem go.
12. Y wyśieką go cudzy, á naokrutnieyszy z narodów : y porzucą
go ná górách , y ná wszech do
linách opádnie gałęźió iego, y po
łamią się latorośli iego ná wszech
skałach źiemie: y odstąpią z cienia
iego wszyscy ludźie ziemscy , y
opuszczą go.
13. Ná obaleniu iego mieszkało
wszelkie ptástwo powietrzné, á ná
gałęzi u iego był wszytek zwierz
polny.
14. Przeto nie wyniosą się wyso
kością swoia wszytkié drzewa wo
dne, á nie wystawią wysokości swéy
między ogánistym y gałęźistym , y
nie będą stać z wysokością swą
wszytkié , które się odwilżaią wo
dami : bo wszyscy podáni są ná
śmierć do źiemie osíátniéy, w po
śrzodku synów człowieczych do
tych , którzy zstępuią do dołu
15. To mówi Pan Bog : W dźień
którégo zstąpił do piekła, przywiódłem żałobę , okryłem go głęboko
ścią : y záhámowalein rzéki iego ,
á powściągnąłem wody wielkié: zásmuCił się nád nim Liban, y wszy
tkié drzewa polne zachwiały sie.
' 16. Głosem obalenia iego strwo
żyłem narody, gdym go dowiodł do
Siekła , z tymi , którzy zstępowali
o dołu : y poCieszoné są na źiemi
spodniéy wszytkié drzewa roskoszy,
wyborne, y osobliwé ná Libanie,
wszytkié, któré się odwilżały wodą.
17. Bo y oni z nim zstąpią do pie
kła , do pobitych mieczem : y ramię
każdego będźie śiedźiało pod Cie
niem iego , w pośrzodku narodów.
18 Do kogożeś był przyrów nany,
o zacny, á wysoki między drzewy
roskosznémi? Otoś dowiedźiony iest
z drzewy roskosznémi do źiemie
ostátniéy : w pośrzodku nieobrzezańcow spáé będziesz, z tymi, któ
re pobito mieczem : tenéi iest Pbáráo, y wszytka zgráiá iego, mó
wi Pan Bóg.

ROZDZIAŁ XXXII.
Bóg hale płakać Prorokowi Phdraond króla Babilońskiego, którego zna
czy przez lwa, y srnokd morskiego.

1. Y stało się dwunastego roku,
w miesiącu dwunastym, pierwsze
go dniá mieśiąca , stśło się słowo
Pańskie do mnie, mówiąc:
2. Synu człowieczy , weź lament
nád Pháráoiíem królem Aegyptskim, y rzeczesz do niego: Lwowi
narodów przyrównany iesteś , y
smokowi, który iest w morzu: á
miotałeś rogiem w rzekach twoich,
y mąóiłeś wody nogami sweini , á
deptałeś rzéki ich.
3. Przeto to mówi Tan: Zarzucę
ná Cię śieC moię w mnóstwie na
rodów mnogich, y wyciągnę Cię
niewodem moim.
4 Y wyrzucę cię ná źiemię, ná
oblicze pola porzucę cię , y każę
mieszkać ná tobie wszemu ptástwu
powietrznemu , á nakarmię tobą,
zwierz wszytkiéy źiemie.
5. Y położę mięso twoie ná gó
rach, á napełnię pagórki twé ropą
twoią:
6. Y námocze źiemię smrodem
krwie twoiéy po górach, á doliny
nápełnią się tobą.
7. A gdy zgáániesz, zákryie nie
bo, y Ciemne uczynię gwiazdy
iego: słońce obłokiem zákryie , á
księżyc nie da światła swégo.
8. Wszytkié świśtła niebieskie
smutnémi poczynię nád tobą :y dam
CiemnośC ná źiemię twoie , mówi
Pán Bóg, gdy polega zranieni twoi
w pośrzód źiemie, mówi Pan Bóg.
9. A rozdrażnię serce narodów
mnogich, gdy przywiodę skruszenie
twoie między narody ná źiemię, o
których niewiész.
10. Y uczynię, że się zdumieią nád
tobą národówie mnodzy, y królowie
ich strachem wielkim będą się lękáó nád tobą , gdy pocznie latać
miecz móy po twarzach ich: y zdu
mieią się nagle każdy o duszę swą
w dźień upadku twégo.
11. Bo to mówi Pan Bóg: Miecz
królá Babilońskiego przydźie ná
ćie.
c
12. Mieczami mocarzów obále zgráie twoie: niezwyćiężonóto wszy
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tko narody: y zburzą pychę Aegypt
ską, y rozprószy się zgráiá iego.
15. Y -wygubię -wszytko bydło ie
go. któré było nád wodami wielkimi:
á nie będźie ich więcćy mą<fić noga
człowiecza, áni kopyta bydlęce nie
będą ich mącić.
14- Tedy cz.yśćiuchne uczynięwodyich,a rzeki ich iáko oliwę przy
wiodę. mówi Pan Bóg:
15 Gdy uczynię ziemię Aegypt
ską spustoszoną: á pusta będźie
źiemia od pełności iéy, gdy wyhiię
wszytkié obywatele iéy: á poznaią,
żem ia Pan.
16. Płacz iest, y płakać go będą:
córki narodów płakać go będą: nád
Aegyptem y nád zgráiámi iego, będą
go płakać, mówi Pan Bóg:
17. Y stálo się dwunastego roku,
piętnastego dniá mieśiąca, stało się
słowo Páúskiédo mnie, mówiąc:
18. Synu człowieczy, śpieway ża
łobnie nád zgráiá Aegyptską , á
zśćiągni ią same, y córki narodów
dużych do źiemie ostátniéy, z tymi
którzy zstępuią do dołu.
ig. Czymeś pięknieyszy? znidź á
spi z nieobrzezánymi.
20. W pośrzodku zábitych mie
czem polega: miecz dány iest, przyćiągnęli ią, y wszystkie ludźie iéy.
21. Mówić do niego będą między
mocarzmi namocnieszy z pośrzod
ku piekła, którzy z pomocniki iego
zstąpili , y zasnęli nieobrzezáúcy,
mieczem pobici.
22. Tám Assur y wszytka zgráiá
iego: wszyscy pozábiiáni y którzy
polegli od miecza.
25. Których groby są położone ná
ostatku dołu: á była zgráiá iego oko
ło grobu iego: wszyscy pozábiiáni,
y polegli od miecza, którzy niegdy
puszczali strach ná źiemi żywią
cych.
24- Tám Aelam y wszytka zgráiá
iego około grobu iego: ći wszyscy
pozábiiáni y padający od miecza:
którzy zstąpili nieobrzezáni do źie
mie ostátniéy, którzy dawali strach
swóy ná źienii żywiących: y po
nieśli sromotę swą z tymi, którzy
zstępuią do dołu.
25. W pośrzodku pobitych posta
wili łoże iego ná wszytek lud iego:
około niego grób iego: ći wszyscy

nieobrzezáni y pozábiiáni mieczem,
bo puszczali strach swóy ná źiemi
żywiących, y ponieśli sromotę swą
z tymi, którzy zstępuią do dołu: w
pośrzodku zábitych położeni są.
26 Tám Mosoch y Thuhál , y
wszytka zgráiá iego : około niego
grobu iego, ći wszyscy nieobrzezáúcy y pozábiiáni y upadli mieczem:
bo puszczali sírách swóy ná źiemi
żywiących.
27. A nie będą spać z mocarzmi,
y z upadłymi , y z nieobrzezáúcy,
którzy zstąpili do piekła z orężem
swym, y położyli miecze swé pod
głowami swemi, y były niepráwošéi
ich ná kośćiach ich: bo strachem
mocárzów byli ná źiemi żywiących:
28. A ták y ty w pośrzodku nieobrzezáúców zstárt będźiesz, y za
śniesz z pobitymi mieczem.
29- Tám ldumea, y królowie iéy,
y wysztkié książęta iéy, którzy dáni
są z woyskiem swym z pobitymi
mieczem, y którzy z nieobrzezá
nymi zasnęli, y z tymi, którzy
zstępuią do dołu.
30. Tám kśiążęla północne wszy
tkié, y wszyscy łowcy, którzy záwiedźieni są z pobitymi lękaiący
się , y od męztwa swégo zawsty
dzeni: którzy zásneli nieobrzezáni
z zabitymi mieczem, y ponieśli
sromotę swą z tymi, którzy zstę
puią do dołu.
31. Widział ie Pháráo, á ućieszył
się ze wszytkiéy zgráie swéy: która
iest mieczem pobita, Pháráo y wszy
tkié woysko iego, mówi Pan Bóg:
32. Bo dałem strach móy ná źiemi
żywiących , y ‘zasnął w pośrzodku
nieobrzezańców , z pobitymi mie
czem: Pháráo y wszytka zgráiá ie
go , mówi Pan Bóg.

ROZDZIAŁ XXXIII.
O stróżu postanowionym , aby
ozndymiał trąbą przyiazd nieprzyidćielski , d ze Bóg nie chce śmierći
grzesznego, przetoz hu pokućie upo
mina. Grzesznemu obiecuie, gdźie
się ndwroći, ze nie będźie nd nie
prawość pamiętał, ze im źiemid ich
nic nie pomoże. ,
1. Y stało się słowo Fańskie d»
mnie, mówiąę:
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2. Synu człowieczy mów do
synów ludu twégo , y rzeczesz do
nich: Ziemia gdy przywiodę ná nię
miecz, á lud źiemie weźmie męża
iákiégo z granic swoich , y postawi
go stróżem nád sobą:
3. A onby uyźrzał miecz przy
chodzący ná ziemię, á zatrąbiłby
w trąbę , y dałby znać ludowi.
4- Y usłyszawszy, ktokolwiek on
iest, glos trąby, á nie strzegłby się,
á przyszedłby miecz y wziąłby go:
kréw iego ná głowie iego będźie.
5. Głos trąby słyszał, á nie strzegł
się: kréw iego ná nim będźie: lecz
ieśli się przestrzegł, duszę swoię
zbawi.
6. Ale ieśli stróż uyźrzy miecz
przychodzący, á nie zatrąbi w trąbę:
á lud się nie podstrzeże , y przydźie
miecz, á weźmie duszę z nich, onći
w niepriwośći swéy poyman iest,
ále krwie iego z ręku slrózowéy
szukać będę.
7. A ty synu człowiczy, dałem
ćię stróżem domowi lzráelowému: á
lák gdy usłyszysz z ust moich mo
wę, opowiesz im odemnie.
8. Ieśli gdy ia rzekę do niezbożniká: Niezbożniku, śmiercią umrzesz:
nie będziesz mówił, áby się strzegł
niezbożnik drógi swoiéy: on niezbo
żny w nieprawośći swéy umrze, ále
krwie iego z ręki twéy szukać będę.
9. Lecz ieśli, gdy ty opowiesz niezbóżnikowi áby się od dróg swoich
nawrócił, nie nawróciłby się od
drógi swóiéy: on w nieprawośći
swéy umrze: á tyś wyzwolił duszę
swoię.
10. A ták ty synu człowieczy
mów do domu lzráelowégo : Tákeśćie rzékli, mówiąc : Nieprawośći
nászé , y grzechy nászé , są ná
nas, á od nich my schniemy: iakoż
tedy żyć będźiemy mogli ?
11. Rzecz do nich: Zywę ia, mó
wi Pan Bóg : niechcę śmierći niezbożnógo , z ále żeby się nawróćił
niezbożny od drógi swéy, ażył. Náwróććie się, nawróććie się od dróg
waszych bárzo złych: á przecz
macie umrzeć, domie Izráelów?
12. Ty tedy synu człowieczy mów
do synów ludu twego : Sprawiedli
wość sprawiedliwego nie wyzwoli
go, w którykolwiek dźień zgrzeszy:

á niezbożność niezbożnegó nie zászkodźi mu , któregokolwiek dniá
nawróći się od niezbożnośći swéy:
y sprawiedliwy nie będźie mógł żyć
w sprawiedliwości swéy, którego
kolwiek dniá zgrzeszy
13. Choćiabym rzekł spráwiedliwému , że żywotem żyć będźie , á
ufaiąc sprawiedliwość! swéy uczy
niłby nieprawość: wszytkié spra
wiedliwości iego zápomnione będą,
á w nieprawośći swéy, którą czy
nił , w onéy umrze.
14- Lecz ieśli rzókę niezbożaómu : Śmiercią umrzesz : á będzie
pokutę czynił z grzechu swego ,
15. A będźie czynił sąd y sprawie
dliwość, y wróci zastawę on nie
zbożnik , y łupież odda , w przyka
zaniach żywota chodźić będźie, áni
czynić nic niesprawiedliwego : ży
wotem żyć będźie, á nie umrze.
16. Wszytkié grzéchy iego , którémi grzeszył, nie będą mu poczy
tane : sąd y sprawiedliwość czynił,
żywotem żyć będźie.
17. Y rzékli synowie ludu twe
go : Nie "Iest rów néy wagi drógá
Pańska, á samych drógá iest nie
sprawiedliwa.
18. Bo gdy odstąpi sprawiedliwy
od sprawiedliwość! swéy, á czynić
będźie nieprśwośći, umrze w nich.
19. A gdy odstąpi niezbożny od
niezbożnośći swéy, á czynić będźie
sąd y sprawiedliwość, żyć będźie
w nich.
20. A mówićie: Nie iest prawą
drógá Pańska. Każdego z was we
dług drógi iego sądzić będę, domie
Izráelów.
21. Y stało się dwunastego roku,
w dziesiątym mieśiącu, piątego dniá
mieśiąca przeprowadzenia nászégo,
przyszedł do mnie, który był ućiekł
z leruzálem , mówiąc : Zburzone
iest miásto.
22. A ręka Pańska stálá się była
nademną w wieczór, niż był przy
szedł, który był uciekł: y otworzył
usta moie aż przyszedł do mnie rá
no, á otworzywszy ustá moie nią
milczałem dáléy.
23. Y stało się słowo Pańskie do
mnie, mówiąc.
24. Synu człowieczy, którzy mie
szkała w tych, rozwálinácli ná zie
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mi Izraelskićy , mówią: leden był Rozeto dbdią, chce sam Pan owiec
Abrahám, á dźiedźictwein posiadł swych sztikdć, proroctwo tez o Pa
źiemie : á nas iest wiele, nam dána sterzu Christuśie Panie, którége
iest źiemia zá dziedzictwo.
obiecuie wzbudzić.
25. Pzeto rzeczesz do nich: To
mówi Pan Bóg: którzy ze krwią ia1. Y stało się słowo Pańskie do
daćie, a oczy wászé podnosicie do mnie , mówiąc :
plugastw waszych, y krew wyle
2. Synu człowieczy, prorokuy o
wacie: izali ziemię dziedzictwem pasterzach Izraelskich : prorokuy,
pośiędźiećie ?
á rzeczesz pastérzóm : To mówi
26. Stanęliście ná mieyscách wa Pan Bóg : Biádá pástérzóm Izrael
szych , czyniliście obrzydłośći , y skim , którzy paśli samych siebie:
każdy zonę bliźniego swégo mazał: izali trzód nie pasa pástérzowie?
á mielibyście dźiedzictwem pośieść
3. Mlekośćie iadali , á wełnąśćie
źiemie ?
się przyodźiewali : a co tłustego
27. To rzéczesz do nich: Ták było, zabijaliście : á trzódy moiéy
mówi Pan Bóg: Zywę ia, ie co ná nie paśliśćie
xozwálinách mieszkáia, od mieczá
4 Co niemocnego było nie pośipolega: á kto ná polu iest, zwić- lćliśćie, á co chorego nie Ićczylirzóm dan będzie ná požárcié: lecz, śćie , co połamanego było nie poktórzy są ná zámkách, y w iáski- wiązaliśćie , á co się oderwało nie
niách, morem pomrą.
przywiedliście, á co było zginęło
28. Y dam ziemię ná pustki y nie szukaliście : aleśćie z surowo
spustoszenie, y ustanie pyszna moc ścią roskázowáli im , y z mocą.
iéy : y spustoszeią góry Izráelskié ,
5. Y rozprószyły się owce moie dla
dla tego niémász żadnego ktoby po tego że nie było pasterza: y stały
nich przechodził.
się ná pożarćić wszech źwićrzów
29. A poznaią, żem ia Pan, gdy polnych, y rozpićrzchnęły się.
uczynię źiemie ich spustoszoną y
6. Błądziły trzody moie po wszy
usta dla wszech obrzydłośći ich , tkich górach, y po każdym pagórku
Ítóré czynili.
wysokim, y po wszem obliczu źie
5o. A ty synu człowieczy : Syno mie rozprószyły się trzody moie,
wie ludu twego , którzy mówią o á nie był ktoby szukał, nie było
tobie podle murów , y wre drzwiach mówię któby szukał.
domowych , y mówią ieden do dru
7. Przeto pásterzowie słuchayćie
giego, mąż do bliskiego swego rze słowa Fańskiego.
kąc : Podźóie á posłuchaymy co zá
33. Zywę ia, mówi Pan Bóg, zá
mowá iest wychodząca od Páná.
to że trzódy moie stały się łupie31. Y przychodzą do ćiebie, iáko stwem, y owce moie stały się ná po
gdyby przychodźił lud: á śiedzą żarcie wszech źwićrzów polnych,
przed tobą lud móy : y słuchaią że nie było pasterza, (bo nie szukali
mów twoich, á nie czynią ich: w pástérzowie moi trzódy moiéy) , ále
pieśń ust swoich obracáia ie , á zá pástérzowie samych siebie paśli, á
łakomstwem swym serce ich chodźi. trzód moich me paśli:
32. A iesteś im iáko pieśń mu9. Przeto pástérzowie słuchayćie
zycka, którą wdźięcznym á pię słowa Pańskiego:
knym głosem śpićwaią : y słuchaią
10. To mówi Tan Bóg: Oto ia
słów twoich , á nie czynią ich.
sam ná pasterze, będę szukał trzó
33. A gdy przyidźie co opowie dy moiéy z rak ich : y uczynię, że
dziano 'bo oto przychodźi) tedy do- przestána áby więcćy nie paśli
znaią, że prorok był między nimi. trzódy, y áby nie paśli więcćy pá
stérzowie samych śiebie: á wyzwo
ROZDZIAŁ XXXIV.
lę trzódę moię z gęby ich : y nie
będźie im dáléy strawą
11. Bo to mówi l’an Bóg: Oto ia
Słowo Pańskie nd niedbałe Pd
sterze, którzy tylko o pożytki swé , sam będę szukał owiec moich, y na
nie o zbawienie owiec swoich ludu wiedzę ie.
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12. Iáko náwiédza pasterz trzodę
24. A ia Pan będę im Bogiem , á
swoię w dźień, gdy bywa w po sługa móy Dawid kśiążęćiem w po
śrzodku owiec swoich rozprószo śrzodku ich : la Pan mówiłem :
nych : ták nawiedzę owce moie , y
2Ó. Y uczynię z nimi przymié
wybawię ie ze wszech mieysc , do rze pokoiu, y uczynię, że ustána bektórych były rozprószone w dźień styie złe z ziemie : a ći którzy mie
obłoku y chmury.
szkają ná pusżczey, bespiecznie
13. Y wywiodę ie z narodów, y będą spać w leáiéch.
zgrómadzę ie z źiem, y przywiodę ie
26. Y postawię ie około pagórku
do źiemie ich: y będę ie pasł po gó mego błogosławieństwem : y spu
rach Izraelskich , nád strumienia szczać będę deszcz czásu swego :
mi, y ná w szech mieszkaniach źie deszcze błogosławieństwa będą.
mie.
27. Y da drzéwo polné owoc
14. Ná pástwiskách naobfitszych swóy, á źiemia wydawać będźie
iebędę, á po górach wrysokich urodzay swóy, y będą w źiemi swéy
řáse
zráelskich będą pastwiska ich : bez boiaźni: á poznaią, żem ia Pan,
tam będą odpoczywać w trawach gdy połamię łańcuchy iárzmá ich ,
zielonych , á ná pástwistkách tłu á wyrwę ie z ręki roskázuiacych
stych paść się będą po górach Izra im.
elskich.
28. Y nie będą więcęy łupie
15. Ia będę pasł owce moie: á ia stwem narodów, áni pożrą ich beim dam lezóć , mówi Pan Bóg.
styie źiemie: ále będą mieszkać be
16. Co było zginęło szukać będę, spiecznie bez żadnego strachu.
y co się było oderwało przywiodę,
29. Y wzbudzę im płód miano
co było połamano pozwięzuię , co wany, á nie będą więcey umnieybyło choré zmocnie , á co tłuste y szeni głodem w źiemi , áni poniosą
mocné strzedz będę : á będę ie pasł więcey sroinoly narodów.
w sądzie.
30. Y poznaią , żem ia Pan Bóg
17. A wy trzody moie , to mówi ich z nimi, á oni lud móy dom
Pan Bóg : Oto ia rozsądzam mię Izráelów, mówi Pan Bóg.
dzy bydlęciem, á bydlęćiem, bárá31. A wy trzody moie, trzody past
nów y kozłów.
wiska mego, ludźie iesteśćie : á ia
18. Aza wam nie dosyć było paść Pan Bóg wasz , mówi Pan Bóg.
się ná dobréy pászéy ? żeśćie ieszcze y ostatki pasze wászéy pode
ROZDZIAŁ XXXV.
ptali nogami swémi: á gdyśćie czy
Proroctwo o skażeniu góry Seir,
stą wodę pili , ostatekeśćie nogami y miast ićy, dla utrapienia ludu Bo
swémi mącili.
19. A owce moie tym co było po żego.
depta no nogami wászemi , tym się
1. Y stała się mowá Pańska do
pasły : á co nogi wászé pomąćiły, mnie, mówiąc :
to piiały.
2. Synu człowieczy postaw obli
20. Pzeto to mówi Pán Bóg do cze swé przećiw górze Seir, y bę
was : Oto ia sam sądzę między by dźiesz prorokował o niéy, y rze
dlęćiem tłustym á chudym :
czesz iéy :
21. Zá to żeśćie boki y plecami
3. To mówi Pan Bóg : Oto ia do
trącali, á rogámi wászemi rzucá- ćiebie góro Seir, á wyćiągnę rękę
liśćie wszytkié niemocne bydletá , moię ná ćię , y uczynię ćię spusto
aż się precz rozpićrzchnęły :
szoną y pustą
22. Wybawię trzódę moie , y nie
4- uliástá twoie zburzę, á ty pu
będźie dáléy łupiestwem : á roz stą będźiesz: á poznasz, zem ia Pan.
sądzę miedzy bydlęćiem á bydlę
5 Dla tego żeś hyła nieprzyiaćiećiem.
lem wiecznym , y zawarłaś syny
25. Y wzbudzę nád nimi paste lzráelowé wT rekach
mieczá czásu
e <
rza iednégo , który ie będźie pasł, ich utrapienia , czásu nieprawośći
sługę mego Dawida: on ie paść bę ostátecznéy.
dzie , y on im będźie pasterzem.
6. Przeto żywę ia, mówi Pan
59 < ‘
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Bóg : že ćie podam krwi , á krów
ćię gonić będźie : a’gdy krwie nienawidźidsz , krew ćię gonić będźie.
7. Y uczynię górę Seir spusto
szoną y pustą , y zniosę z niéy idą
cego y wracáiacégo się.
8. Y napełnię góry iéy pobitymi
iéy: ná pagórkach twoich, y ná
dolinach twoich, y ná potokách po
bici mieczem polega.
g. Ná pustki wieczne dam ćię, á
w mieśćiech twoich mieszkać nie
będą: á poznaćie, żem ia Pan Bóg.
10. Dla tego żeś rzekła: Dwá na
rody , y dwie źiemi moie będą, y
dźiedźictwem ie pośiędę : gdyż tam
był Pan :
11. Przetóż żywe ia , mówi Pan
Bóg : że uczynię według gniewu
twego, y według zawiści twéy, któ
raś czyniła nienawidząc ich*: á
będę znáiomy przez nie, gdy ćię
sądzić będę.
12. A poznasz, że ia Pan słysza
łem wszytkié hańby twoie , któreś
mówiła o górach Izraelskich, rze
kąc : Spustoszały, nam ná pożarćie
dané są.
15. Y powstaliście ná mię usty
swémi, y uwłaczaliśćie prećiw mnie
słowy swémi : iam słyszał
14> To mówi Pan Bóg: Z wese
lem wszytkiéy źiemie w pustynią
cię obrócę
15. Iakoś się weseliła nád dźie
dźictwem domu lzráelowégo, że
było rozprószone , ták uczynię to
bie : spustoszoną będźiesz góro
Seir, y wszytka Iduinea : á pozná
ia , żem ia Pan.

ROZDZIAŁ XXXVI.
' Obiecuie Pan lud swóy Izraelski,
do źiemie sicey nawrócić y rozmno
żyć, obiecuie zgromadzenie czystą
wodą obmyć, którą znaczy chrzest
święty, y dać ducha nowego.
1. A ty synu człowieczy, proro
kuy ná góry Izraelskie, á rzeczesz:
Góry Izraelskie słuchayćie słowa
Pańskiego.
2. To mówi Pan Bóg : Przeto że
rzekł nieprzyiaciél o was: Iley,wy
sokości wieczne dostały się nam w
dźiedźictwo :
3. Przeto prorokuy, á mów : To

mówi Pan Bóg: Dla tego żeśtie
spustoszone y podeptane w około,
y “tałiśćie się dźiedźictwem innym
narodom , y przyszłyśćie ná wargę
ięzyka , y hańbę ludu :
4- Przeto góry Izraelskie, słu
chayćie słowa Páná Bogá -. To mó
wi Pan Bógkgóróm, y págorkóm,
potokom, y dolinóm, y puszczóm,
obálinóm , y miástóm opuszczo
nym , któré zburzone są , y wy
śmiane od innych narodów okoli
cznych. .
5. Przeto to mówi Pan Bóg: że
w ogniu rzewniwośći moiéy mó
wiłem o innych narodźióch , y o
wszytkiéy ldumeiey, którzy dáli
źiemie moię sobie zá dźiedźiclwo z
weselém , y ze wszego sercá, y z
umysłu: y wyrzucili ią áby spusto
szyli.
6. Przeto prorokuy ná źiemie
Izraelską , y rzeczesz góróm, y pá
gorkóm , wierzchom gór, y doli
nóm : To mówi Pan Bóg: Oto ia
w rzewniwośći moiéy, y w zapal
czywośći moiéy mówiłem?, dla tego
zelżenie narodów nosiliście.
7. Przeto ták mówi Pan Bóg:
Iain podniósł rękę , áby narodowie,
którzy około was są, sámé swą sroinotę nosiły.
8.\,A wy góry Izraelskie gałązki
swé wypuszczayćie , á owoc wasz
przynośćie ludowi mému Izrael
skiemu , bo blisko iest żeby przy
szedł :
g. Bo owo ia do was, á nawrócę
się do was, y będą was oraćy przyimiećie śiew,
10. Y rozmnożę w was ludźie, y
wszytek dóm Izraelski: y będą mie
szkać w mieśćiech , á mieyscá oba
lone naprawione będą.
11. Y napełnię was ludźmi y by
dłem , y rozmnożą się y urostą : y
osądzę was iáko z początku, yob
darzę wiekszémi dobrami , niżliśćie mieli z piérwu , á poznaćie ,
żem ia Pan
12. Y przywiodę ná was ludźie,
lud móy Izraelski , y dźiedźictwem
was pośiędą : y będźiesz im dźie
dźictwem , y nie przydasz wiecéy
bydź bez nich.
13. To mówi Fan Bóg : zá to że
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mówią o was : Pożćraczką ludźi
iesteś, y dawiąca naród swóy :
14 Przeto nie będźiesz więcćy
ieść ludźi , y narodu swégo nie bę
dźiesz dáléy zábiiác , mówi Pan
Bóg:
15. A nie dam w tobie więcćy
słyszeć sromoty od narodów, y hań
by od ludźi nie ponieśiesz , y naro
du twego więcćy nie utraćisz, mó
wi Pan Bóg.
16. Y stálo się słowo Fáňskié do
mnie, mówiąc:
17. Synu człowieczy, dóm Izráe
lów mieszkali w źiemi swéy: y
zmazali ią drogami, swemi, y spra
wami swémi: wedle nieczystoty
miesięcznice była drógá icli przedemną.
18. Y wylałem rozgniewanie
moie ná nie, dlá krwie, którą rozle
wali po źiemi, y bálwánámi swémi
zmázáli ią.
19. Y rozprószyłem ie między ná
rody , á rozwiani są po źiemiach :
według dróg ich , y wynalazek ich
osądźiłem ie.
20. Y weszli do narodów, do któ
rych weszli , y zmázáli imię świę
te moie, gdy mówiono o nich: Lud
to Pański iest, á z źiemie iego wy
szli.
21. Y zfolgowałem imieniu
świętemu memu , któré był zma
zał dóm Izráelów między narody,
do których weszli.
22. Przeto powiész domowi Izráelowéinu. To mówi Pan Bóg: Nie
dla was ia uczynię , domie Izráe
lów, ále dla imienia mégo świętego,
którćśćie zmázáli między narody,
do którycheśćie -weszli :
23. Y poświęcę imię moie wiel
kie, któré zmazané iest między na
rody, któreśćie zmázáli w pośrzod
ku ich: áby poznali narodowie,
zem ia Pan , mówi Pan zastępów ,
gdy się poświęcę wámi przed nimi.
24. Bo zabiorę was z narodów,
y zgromadzę was ze wszytkich
źiem , y przywiodę was do źiemie
wászéy.
2Ó. Y wyleię ná was wodę czy
stą , y będźiećie oczyśćieni od
wszech nieczystot waszych , y od
wszech bałwanów waszych oczyśćię was.
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26. Y dam wam sérce nowé , y
duchá nowego położę w pośrzod
was , á wyyme sérce kámieuné z
ciała waszego , y dam wam serce
mięsne.
27. A ducha mégo położę w po
śrzodku was: á uczynię żebyśćie w
przykazaniach moich chodźili , y
sądów moich strz^egli, y czynili.
28. Y będźiećie mieszkać w źie
mi , którąm dał oycóm waszym ,
y będźiećie mi ludem , á ia wam
będę Bogiem.
29. Y zbawię was wszech nie
czystot waszych : á przyzowę zbo
ża , y rozmnożę ie , á nie włożę ná
was głodu.
30. Y rozmnożę owoc drzew, y
urodzáie polné , żebyśćie nie nosili
więcćy hańby głodu między narody.
31. Y wspomniećie ná drógi wá
szé złośćiwó , y ná spráwy niedo
bre : y omierzną wam nieprawośći
wászé , y niecnoty wászé.
32. Nie dla was ia uczynię , mó
wi Pan Bóg , niech wam wiadomo
będźie : wstydayćie się á sromayćie
się zá drógi wászé , domie Izráe
lów.
33 To mówi Tan Bóg : W dźićń,
którégo was oczyśćię ze wszech
nieprawośći waszych, á uczynię
że będą mieszkać w mieśćiech ,' y
znowu zbuduię rozwáliny,
34. A źiemia spustoszała będźie
sprawiona, która była pićrwćy spu
stoszona przed oczymá każdego po
dróżnego,
35. Rzekną: Ziemiá oná niespráwna, stálá się iáko ogród roskoszny: á miástá pusté opuszczone,
y wywrócone uśiadły obronnć.
56. Y poznaią narodowie, którzykolwiek zostaną około was , że
ia Pan zbudowałem rozwalone, y
nasadziłem niespráwioné , ia Faji
mówiłem , y uczyniłem.
37. To mówi Pán Bóg: leszcze
w tym naydą mię dóm Izráelów ,
że im uczynię : Rozmnożę ie iáko
trzódę ludźi,
38. lako trzódę świętą, iáko
trzódę leruzálem , ná świętś uro
czyste iego : Ták będą miástá spustoszonć , napełnione trzódámi lu
dźi ; á poznaią , żem ia Tan*.
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ROZDZIAŁ XXXV11.
O pospolitym wskrzeszeniu w
dźień sądny, y o dwu drzewiec/t, któ
rych spoienie znaczy dwu ludu zje
dnoczenie.

1. Stała się nademną ręka Tań
ska , y -wyprowadził mię w duchu
Pańskim : y postawił mię w po
śrzód polá , któré było pełne kośći.
2. Y obwiódł mię po nich w oko
ło : á było ich bárzo wiele po po
lu , y bárzo suchych.
3. Y rzekł do mnie: Synu czło
wieczy, mniemasz že żyć będą té
kośći ? Y rzekłem : Panie Boże, ty
wiesz.
4. Y rzekł do mnie : Prorokuy o
tych kościach, y rzeczesz im: Kośći
suché słuchayćie słowa Pańskiego.
5. To mówi Pan Bóg tym ko
ściom : Oto ia wpuszczę w was
ducha , y żyć będźiećie.
6. Y dam ná was żyły, y uczynię
że porośćie ná was mięso , á po
wlokę was skórą, y dam wam du
cha , y żyć bedźiećie , á poznaćie,
żem ia Pan.
7. Y prorokowałem iáko mi był
roskazał: y stał się szum gdym ia
prorokował, á oto poruszenie , y
przystąpiły kośći do kośći, każda
do stáwu swégo.
8. Y uyźrzałem , á ono po nich
żyły , v ćiało wstąpiło : y rozćiągnęła się ná nich skorá po wierz
chu , á ducha nie miały.
g. Y rzék! do mnie : Prorokuy do
ducha , prorokuy synu człowieczy,
á rzeczesz do ducha: To mówi Tan
Bóg: Od cztérzech wiatrów przyidźi duchu , á nátchni té pobité , á
niech ożyią.
10. Y prorokowałem iáko mi był
roskazał: y przyszedł w nie duch ,
á ożyły: y stanęły ná nogach swych,
woysko wielkie bárzo wielce.
11. Y rzókł do mnie: Synu czło
wieczy, kośći té wszytkié sąć dóm
Izraelski : oni mówią : Wyschły
kośći nászé, y zginęła nádzieiá na
sza , y iesteśmy odćięći.
12. Przeto prorokuy, á mów do
nich : To mówi Pan Bóg : Oto ia
otworzę groby wászé , á wywiodę
was z’grobów waszych , ludu móy:
y wwiodę was do źiemie Izraelski éy.

13. A poznaćie , żem ia Pan, gdy
otworzę groby wászé , y wy wiodę
was z grobów waszych, ludu móy.
14. Y gdy dam ducha mego w
was , y gdy ożywiećie , y gdy wam
dam odpoczyndć w źiemi wászéy:
á doznaćie , że ia Pan mówiłem , y
uczyniłem , mówi Pan Bóg.
15. Y stała się mowá Pańska do
mnie , mówiąc :
16. A ty synu człowieczy, weźmi
sobie drewno iedno , á nápisz ná
nim: ludy, y synów lzráelowych
towarzyszów iego: y weźmi dre
wno drugié, á nápisz ná nim: lozephowi drzewu Ephráimowému,
y wszytkiému domowi Izráelowému , y towarzyszów iego.
17. Y złóż ie, iedno do drugiego
sobie w iedno drewno : y będą ná
zjednoczenie w ręce twoiéy.
18. A gdy rzeką do ćiebie synowie
ludu twego, mówiąc: Izali nam nie
oznaymisz co przez to znaczysz?
ig. Będźiesz mówił do nich: To
mówi Pan Bóg: Oto ia wezmę dre
wno lozephowé, któré iest w ręce
Ephráim, y pokolenia Izráelowé,
któré z nim są złączone, y dám ie
wespół z drewnem Judy, y uczynię
ie drewnem iednym; y będą iedno
w ręce iego.
20. A będą drewná, ná których
nápiszesz w ręce twéy, przed ich
oczymá.
21. Y rzeczesz do nich: To mówi
Pan Bóg- Oto ia wezmę syny Izráe
lowé z pośrzodku narodów do któ
rych zaszli: y zgromadzę ie ze
wsząd , á przywiodę ie do źiemie
ich.
22. Y uczynię ie narodem iednym
w źiemi ná górach Izraelskich, y
król ieden bedźie wszytkim roskázuiący: á nie będą dáléy dwá narodowie, áni się więcey dźielić będą
ná dwoie królestwo.
23. Ani się więcey mazać będą
bałwany swémi, y obrzydłośćiami
swémi, y wszémi nieprawośćiami
swémi , y wybawię ie ze wszech
mieszkań , ná których grzeszyli , y
oczyśćfę ie: y będą mi ludem, á ia
im będę Bogiem.
24. A sługa móy Dawid królem
nád nimi , y pasterz ieden będźie
ich wszytkich: w sadžiéch moich
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8. Po długim czasie náwiedzon
chodzić będą, y przykazania mego
będźiesz: w ostateczne látá wniprzystrzegać, y czynić ie będą.
25. Y będą mieszkać na źiemi, dźiesz do źiemie, która się wró
którąm dał słudze memu lákohowi, ciła od mieczá, á žebrána iest z
w któréy mieszkali oycowie wászy: ludźi mnogich ná góry Izráelskié,
y będą ná niéy mieszkać sámi y któré były puste ustawicznie: tá
synowie ich, y synowie synovcích, z narodów iest wywiedźiona , y
aż ná wieki: á Dawid sługa móy będą mieszkać w niey bespiecznie
kśiążęćiem ich ná wieki.
wszyscy.
9. A wstępując iáko burza przyi26. Y uczynię z nimi przymierze
pokoiu, przymierze wieczne będźie dźiesz, y iako obłok, abjś zasłoni}
im: y ugruntuię ie, y rozmnożę, y źieimę ty y wszytkié ufy twoie, y
dam świątynię moię w pośrzodku narodów wiele z tobą.
10 To mówi Pan Bóg: Onégo
ich ná wieki.
—27. Y będźie przybytek móy mię dniá wstąpią mówy ná serce twoie,
dzy nimi, á będę im Bogiem, a oni y umyślisz myśl bárzo złą ,
11 Y rzeczesz: Wtargnę do źie
będą mi ludem.
28. Y poznaią narodowie, żem ia mie bez muru, przyidę na spokoyné
Pan poświęcaiący Izraela, gdy bę á mieszkające bespiecznie: Ciwszydzie świętynia moiá w pośrzodku scy mieszkają bez muru, á zawór
ich ná wieki.
y bram nie mála:
12. Abyś zdźierał łupy, y przypa
dał ná korzyści: abyś ściągnął rękę
ROZDZIAŁ XXXVIII.
Gdy iuz będą synowie Izraelscy twoię ná té, którzy spustoszeni
bespiecznie mieszkać w źiemi suey, byli, á potym przywróceni, y ná lud
po przywiedźieniu z niewoley, w ostd- który iest zebrany z narodów, który
tezne dni przywiedzie Pan nd nie począł pośiadać y bydź obywatelem,
Gog króla z wielkim woyskiem, dle śrzodku źiemie.
13. Sáhá y Dedán, y kupcy Tháry tego z iego woyskiem wielą pora
sis, y wszyscy lwi iéy rzeką tobie:
żek zdś zetrze d zniszczy.
Izali ná branie łupów ty idźiesz?
1. Y stálá się mowá Pánská do oto ná rozchwytánie korzyśći ze
mnie, mówiąc:
brałeś mnostwo twoie, abyś zabrał
2. Synu człowieczy, postaw obli srebro, y złoto, y wyniósł státek y
cze swé przećiw Gog, źiemi Má- majętność, ażebyś złupił łupy niegog, kśiążęćiu głowy Mosoch y zliczoné.
Thubál: á prorokuy o nim.
14. Przeto prorokuy synu czło
3. Y rzeczesz do n;ego: To mówi wieczy, a mów do Gog: To mówi
Pán Bóg: Oto ia do ćiebie i»og, Pan Bóg: Aza nie onégo dniá, gdy
kśiążęcia głowy Mosoch y Thubal. będźie mieszkał lud móy Izraelski
4. Y będę ćię obracał , y włożę bespiecznie, wiedźieć będźiesz?
wędzidło na czeluści twoie: y wy
15. Y przyidźiesz z mieyscá twego,
wiodę ćię, y wszytko woysko twoie, z stron północnych, ty y narodów
konie, y iézdné uhrané w pancerze wiele z tobą , wśiadaiący ná konie
wszytkie, mnóstwo wielkie pory- wszytcy, lud wielki, y woysko
waiących kopiią, y tarcz, y miecze. gwałtowne.
5. Persowie, Aethyopiánie, y Ly16. Y przyćiągniesz ná lud móy
biánie z nimi, wszyscy z tarczami Izraelski iáko obłok , abyś pokrył
y w przyłbicach.
źiemie. W ostateczne dni bedźiesz,
6. Gomer, y wszytkie ufy iego, y przywiodę cię do źiemie moiéy:
dóm Thogormy, strony północne, y żeby mię poznali narodowie, gdy
wszytka śiła iego, y narodowie mno będę poświecon w tobie przed oczy
dzy z tobą.
ma ich, o Gog.
7. Spraw się , á zgotuy się, y
17. To mówi Pan Bóg: Tyś tedy
wszystko mnostwo twoié, któré się iest on, o którymem mówił czasów
zgromadziło do ćiehie, á bądź iin dawnych w ręce sług moich.proro
zá przykazanie.
ków Izraelskich, którzy proroko-
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■wáli -we dni onych czasów, żem ćię
miał przywieść ná nie.
18. Y będźie w on dźióń, w dźióń
przyszćia Gog ná ziemię Izraelską,
mówi Pan Bóg, wstąpi rozgniewánié moie w zapalczywośći
moiéy.
19. A w rzewniwośći moióy , w
ogniu gniewu mego mówiłem. Bo
dniá onégo będźie wielki rozruch
W źiemi Izraelskióy:
20. Y poruszą się od oblicza me
go ryby morskie, y ptástwo powietrznó , y źwierz polny, y wszelki
płaz, który się rusza po źiemi, y
wszyscy ludźie, któfzy są ná obli
czu źiemi , y poprzewracała się
góry, y poupadaią płoty, y każdy
mur ná źiemie upádnie.
21. Y zwołam przećiwko niemu
ze wszytkych gór moich miecz,
mówi Pan Bóg: miecz káždégo
obróci się ná brátá iego.
22. A osądzę go morem, y krwią,
y deszczem gwałtownym, y kamie
niem wielkim : ogniem y śiarką
dżdżyć będę nań y ná woysko iego,
y ná narodów wiele, któró są z
nim.
23. Y u wielmożę się, y poświęcę
się: á znáiomy będę przed oczymá
wiela narodów, y poznáia, żem ia
Pan.

ROZDZIAŁ XXXIX.
O zabićiu króla Goga, y Mdgoga,
do których śćierwow zleći sie ptá
stwo y zbiezy zwierz , tez y o na
wróceniu ludu z niewole}'.
1. A ty synu człowieczy proro
kuy przećiw Gog, y rzeczesz : To
mówi Pan Bóg: Owo ia do ćiebie
Gog, kśiażećia głowy Mosoch y
Thubál.
2. Y obracać ćię będę, y wywio
dę ćię, y uczynię, że wyciągniesz z
stron północnych, á przywiódę ćię
ná góry Izráelskié.
3. Y wytrącę łuk twóy w lewóy
ręce twoiéy, y strzały twoie z práwóy reki twóy wyrzucę.
4- Ná górach Izraelskich upádniesz ty y wszytkié ufy twoie , y
lud twó-y, który iest z tobą: źwiórzóm, ptakom y wszem lataiącym,

y źwierzowi źiemskiómu dałem ćię
ná pożarcie.
5. Ná obliczu polá upádniesz:
bom iá rzekł , mówi Pan Bóg.
0. Y puszcze ogień ná illagog , y
ná té którzy mieszkáia ná wyspach
bespiecznie: á poznaią, zem ia Tan.
7. A imię święte moie oznajmię
w pośrzodku ludu mego Izrael
skiego, á nie zmazę więcćy imienia
mego, świętego : y poznaią narodo
wie, żem ia Pan święty Izraelski.
8. Oto przjszedł, y stało się,
mówi Pan Bóg: Tenći iest dźióń, o
którymem mówił
9. Y będą wychodzić obywatele
z miast Izraelskich, y palić będą,
y spalą oręża, tarcz, y drzewca, łuk,
y strzały, y kiie ręczne, y włócznie:
będą ie palić ogniem śiedm lat.
10. A nie będą nosić drów z polá,
áni rąbać z lasów: bo oręże palić
będą ogniem, á złupią té, którym
były łupem : y rozchwycą rozchwytáeze swé, mówi Pan Bóg.
11. Y będźie onégo dniá: da m Gog
mieysce miánowáné zá grób w
Izraelu: dolinę podróżnych ná
wschód morzá, która uczyni że się
zdumieią y miiaiąey: á pogrzebą
tám Gog y wszytkié zgráie iego, y
będźie nazwana dolina mnóstwa
Gog.
12. A pogrzóhą ie dóm Izráelów,
áby oczyśćili źiemie , przez śiedm
mieśięcy.
13. A pogrzebie go wszytek lud
źiemie , y będźie im sławny dźióń,
którógom się wsławił, mówi Pan
Bóg.
14. Y inęże ustáwiezné postana
wiać będą, przeglądaiącó źieinię,
którzyby grzébli y szukali tych,
którzy byli pozostali ná obliczu
źiemie áby ią oczyśćili: á po śiedmi
miesiącach szukać poczną.
15. Y obóydą przechodzący po
źiemi : á uyźrzawszy kość czło
wieczą postawią podle niéy słup
áž ią pogrzebą grubárze w dolinie
mnóstwa Gog.
16. A imię miástá Ammoná, y
oczyśćią źiemie.
17. A ták ty synu człowieczy , t®
mówi Pan Bóg: Mów wszemu látáiącómu, y wszytkim ptakóm y
wszómu zwierzowi polnemu: Zejr-
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zewsząd ná rzeź moie , która ia
Okazał Pan Prorokowi mezd,który
wam rzezę, rzóź' wielką ná górach rozmierzał
miasto Ieruzálem,wzdłuz,
Izraelskich: żebyśćie iedli mięso, y wszerz mury,
domy, kośćioł, oł
á krew pili
tarze, stoły, y ivszystko co potrzeb
18. Mięso mocarzów ieść będzie nego, ozndymuiąc mu przyszłe mia
cie, á krew książąt źiemskich pić sta tego zbudowanie.
będźiećie: báránów y iágniat, y
1. Dwudźiestógo y piątego roku
kozłów, y byków , y karmnych , y
zaprowadzenia nászégo, ná począt
wszech tłustych.
ig. Y náiécie się tłustośći do syto ku roku, dźieśiątógo dniá mieśiąca,
ści, á pić będźiećie krew do upicia, cztérnáslégo roku potym iako zbu
rzone iest miasto: tegóż sámégo
z rzezi, któréy ia narzeżę wain:
dniá
się nademną ręka Pań
20. Y nasyćićie się u stołu moiógo ska, ystalá
.przywiódł
mie tám.
koni , y iézdnych mocnych, y
2.
W
widzeniach
przy
wszech meżow walecznych, mówi wiódł mię do źiemie Boskich
Izráelskiéy,
y
Pan Bóg.
zostawił mię ná górze bárzo wyso
21. Y położę sławę moię między kiéy: ná któréy było iákoby budo
narody: y uyźrzą wszyscy narodo- wanie miástá leżącego ku połu
wie sąd móy, którym uczynił, y dniu.
rękę moię, którąm ná nie włóżył.
5. Y wwiódł mię tám: á oto mąż
22. A poznaią dómy Izráelów, którégo kształt był iáko kształt
żem ia Pan Bóg ich ode dniá onego, miedźi, á sznur lniany w ręce ie^o,
y ná potym.
y trzćina miary w ręce iego, á stał
23. Y poznáia narodowie, że w w bramie.
nieprawośći swóy był poyman dóm
4- Y mówił do mnie tenże mąż:
Izráelów, dla tego że mię opuśćili : Synu człowieczy, pátrz oczymá
y zakryłem oblicze moie od nich : swémi, y uszymá swémi słuchay,
y podałem ie w ręce nieprzyiaćiół, Á przyłóż serce swé do wszytkiégo
y wszyscy polegli od miecza.
co ia ukażę tobie: bo abyć to uka
24- Według nieczystoty ich á zło zano, iesteś tu przywiedźion: oznayści uczyniłem im, y zakryłem obli mi wszytko co ty widźisz domowi
lzráelowému.
cze moie od nich.
5. A oto mur zewnątrz około do
25. Przeto to mówi Tan Bóg:Te
raz przywrócę poymánié lákobowé, mu wszędy, á w ręce męża trzćina
y siniłuię się nád wszytkim domem miáry ná sześć łokiet y ná dłoni: y
Izráelowym: y wezmę rzewniwość zmierzył szerokość budowániatrzéiną iedną, wysokość též trzćina
dla imienia mego świętego.
26. Y poniosą sromotę swą, y iedną.
6. Y przyszedł do bramy, która
wszelaki występek, którym wystę patrzała
ku drodze wschodnióy,y
powali przeciwko mnie, gdy mie wstąpił po
iéy, y wy
szkać będą w źiemi swóy bespie- mierzył prógwschodach
bramy
trzćiną
iedną
Cznie, nikogo się nie boiąc :
szerz, to iest próg ieden trzćiną ie
27. A gdy ie wrócę z narodów, á dną ná szerzą.
zgromadzę ie z źiem nieprzyiaćiół
7. Y komorę trzćiną iedną ná
ich, á poświęcon będę w nich przed dłuż, á trzćiną iedną ná szerzą: á
oczymá wielu narodów:
między komorami pięć łokiet.
28. Y poznáia,żem iaPanBógich,
8' A próg bramy wedle przyśionprzeto żem ie przeniósł do narodów: ká brámy wewnątrz trzćiną iedną.
y zebrał ie do źiemie ich, á nie zo
g. Y wymierzył przyśionek bramy
stawiłem tám żadnego z nich.
ná ośm łokći, á czoło iego ná dwá
29. Y nie zákryie więcey oblicza łokcia: á przyśionek brámy był
mego od nich , dla tego żem wylał wewnątrz.
ducha mego ná wszytek dóm lzráe10. A komory brámy ku drodze
1ÓW) mówi Tan Bóg.
wschód niéy trzy z tąd, á trzy z
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onąd, miárá iedná trzech, y miárá
iedná czół z obu stron.
11. Y ■wymierzył szerzą prógu
bramy, dźieśiąćią łokiet: á dłużą
bramy trzynaście łokiet:
12. A kray przed komorami ná
ieden łokieć: á łokieć drugi końca
z obu stron : á komory ná sześć ło
kiet były z tąd y z owad.
13. Mierzył też bramę od dachu
komory, áž do dáchu iéy, szerokość
ná dwadzieścia y pięć łokiet: drzwi
przećiw drzwiom.
14. Y uczynił czoła ná sześć
dziesiąt łokiet: á u czoła sień brąjny
ze wsząd w około.
15. A przed ohliczem bramy, któ
ra przychodziła aż do oblicza przyáionká bramy wnętrznćy, pięćdźieśiąt łokiet.
16. Y okna pochodźistć w komo
rách, y w czołach ičh, któré były
wewnątrz bramy zewsząd w około:
takież też hyły w przyśiopkach okna
w około -wewnątrz, á przed czoła
mi malowanie palm.
17. Y wywiódł lilię do śiepi zewnęirznćy, á oto skarbnice, y tło
położone kamieniem w śieni w
około: trzydźieśći skarbnic w oko
ło tła.
18. Ą tło ná czele bram według
dłpgośći bram było ná dole.
19. Y wymierzył szerokość od
oblicza bramy nižszéy, áž do czoła
śipgi wnętrznęy z nadworza, sto ło
kiet ná wschód, y ná północy.
20. Bramę też która patrzyła ku
drodze północnćy śieni zewnętrznćy,
wymierzył ták ná dłuż iáko y ná
»zérj.
21. Y komory iéy trzy z tąd, á
trzy z o nad : y czoło iéy, y przyęionek iéy według miary bramy
pierwszćy, pięćdźieśiąt łokiet dłużą
iéy, á szerzą dwadzieścia y pięć ło
kiet.
22. A okná iéy, y przyśionek , y
rzezania według miary bramy, któ
rą patrzała ná wschód: á ná śiedm
stopniów było wstępowanie do
niéy, á przyśionek przed nią.
25. A brama śieni wnętrznćy
Jrzećiw bramie północnćy ywschonićy, y wymierzył od bramy áž do
bramy sto łokiet.
24- Y wywiódł mię ną drógę po

łudniową, á oto bramá, która pa
trzała ná południe, y zmierzył czo
ło iéy, y przyśionek ićy, wedle miar
wyższych.
25. Y okná ićy, y przyśionki
w około, iáko ipné okná: pięćdźie
śiąt łokiet w zdłuż, á w szerz dwa
dzieścia y pięć łpkiet.
26. A śiędjnią stopniów wstę
powano ná nię, á przyśionek przededrzwiámi ićy: y palmy wyrzeza
ne były, iedná ztąd, a druga 7 onąd,
ná pzelę ićy.
27. Y bramá śieni wnętrznćy ná
drodze południowey: y wymierzył
od bramy aż do bramy ríá dródze
południowey sto łokiet:
' 28 Y wywiódł ipie do śieni
wnętrznćy do bramy południowey,
y wymierzył bramę według miar
wyższych.
29. Komorę iéy, y czoło ićy, y
przyśionek iéy témiž miárámi: y
okná ićy, y przyśionek ićy w około
piędźieśiąt łokiet w zdłuż, á wszerz
dwadźieśćia y pięć łokiet.
3o A przyśionek w około nadłuż
dwadzieścia y pięć łokiet, á ná
szerz pięć łokiet.
31. A przyśionek ićy ku śieni ze
wnętrznćy, á palmy iéy ná czele:
y ośm stopniów było, którémi wstę
powano po niéy
32. Y wwiódł mie do śieni wnę
trznćy drogą wschodnią : y wymie
rzy! bramę wedle miar przerzpczo?
nycli.
33. Komorę iey , y czoło ięy , y
przyśionek iéy , iáko wyższćy : y
okná ićy, y przyśionki ićy w około
ná dłużą pięćdźieśiąt łokiet, á ná
śzćrzą dwadźieśćia y pięć łokiet.
34 A przyśionek ićy, to iest śieni
zewnętrznćy: á pálmy wyrzezane
ná czele ićy z tąd, y z onąd: á po
ośmi stopniach wstępowanie na nie.
35. Y wwiódł mię do bramy,
która patrzyła ná połnocy: y wy
mierzył według miar wyższych.
36. Komorę ićy , y czoło iéy, y
przyśionek iey, y okná iéy w około,
ná dłużą pięćdźieśiąt łokiet, á ná
szerzą pięć y dwadźieśćia łokiet.
37. A przyśionek iéy patrzał ku
śieni zewpętrzney : y rycie palm ná
czele ićy z tąd y z owad : á po ośmi
stopniach wstępowanie do niéy.
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58. A przy kázdéy skarbnicy
drzwi ná czołach bram : tám omy
wano całopalenie.
3y. A w przyśionku bramy, dwá
stoły po iednéy, á dwa stoły po drugiéy stronie: áby ofiarowano na
nich całopalenia, y zá grzech, y
zá występ.
4q. A przy boku zewnętrznym ,
który wstępuie do drzwi bramy,
która iest ku połnocy , dwa stoły ,
á przy drugićy stronie przed przyśionkiem bramy, dwá stoły.
41. Cztery stoły z tąd , á cztery
stoły z onad; po bokách bramy ośm
stołów było, ná których ofiarowano.
42. A cztérzy stoły do całopale
nia z kamienia kwadratowego
uczynione : wzdłuż ná półtora łokćia , y wszérz ná półtora łokćia, ná
zwysz łokieć ieden : ná którychby
kładziono naczynie, którym ofiaruią
całopalenie y ofiarę.
43. A kráie ich ná iednę dłoń za
krzywione we wnatrz: á pá sto
lech mięso ná ofiarę.
44- A przed bramą wnętrzną ko
mory śpiewaków w śieni wnętrznóy , która bylá w boku bramy
pátrzacéy ná północy: á oblicza ich
ku drodze południowóy, iedná przy
boku bramy wschndnióy, która
patrzyła ku dródze połnomćy.
45. Y rzekł do mnie: Tá komo
ří , która pátrzy ku dródze połu
dniowcy, będźie kapłańska , którzy
strzegą ná stražéy koácielnév.
46. A komora , która patrzy ku
dródze północnćy, będzie dla ka
płanów, którzy strzegą służby ołtarzowéy. Ci są synowie Sádok. któ
rzy przystępuią z synów Lewi do
Páná, áby mu służyli.
47- Y wymierzył śień ná dłużą
sto łokiet, y ná szerzą sto lokiet,
ná cztérzy granie ; y ołtarz przed
kośćiołem.
48. Y wwiódł mię do przyśion
ku kośćielnego, á wymierzył przyśionek pięć łokći z tąd, á pięć łok
ci z onad : á szerokość bramy trzy
łokcie z tąd , á trzy łokćie z onąd.
49. Długość zaś przyśionka dwa
naście łokiet, á szerokość iedenaśćię
łokiet: á po ośmi stopniach wstę
powano do niéy. A słupy były ná
czołach: ieden z tąd, á drugi z onąd.

ROZDZIAŁ
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XLI.

O wymierzeniu Kośćioła, sieni,
świątnice świętszey, y wszech innych
rzeczy ku Kośćlołowi należących.

1. Y wwiódł mię do kośćiołó , y
zmierzył czoła, sześć łokiet wszerz
z tąd , á sześć łokiet z onąd, szerzą
przybytku.
2. A szerokość bramy dźieśięć
łokiet bylá: á boki bramy, pięć
łokiet z tąd , á pięć łokiet z onąd :
y wymierzył długości iego czter
dźieśći łokiet, á szerokości dwa
dzieścia łokiet.
3. A wszedszy wewnątrz wy
mierzył ná czele bramy dwá łokcia:
á byamy ná sześć łokiet: á szero
kość bramy śiedm łokiet.
4. Y zmierzył długość iego dwa
dzieścia łokiet, á szerokości iego
dwadzieścia łokiet, przed obliczem
kośćioła: Y rzekł do mnie : To iest
święte świętych.
5. Y w) mierzył śćianę domu
sześć łokiet: á szerokość boku czte
ry łokćie ze wąząd okqło domu.
6. A boki , bok do boku, dwá
kroć trzydźieśći y trzy: á były wychodzącó, którąby wchodziły przez
śćianę domu ná bokách w około ,
żeby dźierżały , á nie dotykały się
ściany kośćielnóy.
7. A plac był w okrąg w stępują
cy wzgórę kreconjm wschodem,
á ná salę kościelną prowadził w
około: przeto szerszy był kośćiół
wzgórę : á ták ze zpodku chodzono
ku górze ná śrzodek.
8 Y widniałem w domu wyso
kość w około, y założopć boki pod
miarą trzciny ná sześć łokiet.
9. A szerokość śćiany pobocznéy
zewnątrz pięć łokiet: y był wnętrzny dóm w bokách domowych.
10. A między skarbnicami szerokośći dwadźieśćia łokiet około do
mu ze wsząd:
11. A drzwi boku ná modlitwę:
drzwi iedne ku dródze północnćy, á
drzwi iedné ku dródze południowéy: á szćrokoćć mieyscá pá mo
dlitwę pięć łokiet w około.
12. A budowanie, któré było
odłączone y obrócone ku dródze
pátrzacéy ku morzu, w szerz śiedmdźieśiąt łokiet. A ściana budowa-
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ma pięć łokiet ná szerzą w około :
á dłuż iéy dziewięćdziesiąt łokiet.
13. Y zmierzył długość domu, sto
łokiet: y budowanie któré było od
łączone , y ściany iego wzdłusz sto
łokiet.
14. A szerokość przed obliczem
domu, y onégo. któré było odłączo
ne ná wschód, sto łokiet
15. Y zmierzył długość budowa
nia przećiw onému, któré było odłą
czone ná zadzie: ganki z obu stron
ná sto łokiet: y kośćiół wnęlrzny
y przyśionki śieni.
16. Progi y okna pochodzi sté , y
ganki w około po trzech stronach
przeciwko progu każdego , y poło
żone drzewem w koło, w okrąg: á
ziemia áž do okien, á okná zámknioné nádedrzwiámi.
17. Y áž do domu wnętrznego, y
z nadworza po káždéy śćienie w
około we wnątrz, y ze wnątrz , po
dług miary.
18. Y uczynioné Cheruby y pal
my: á pálmá między Cherubem á
Cherubem, á dwoie oblicze miał
Cherub.
ig. Oblicze człowiecze podle pal
my z téy strony, á oblicze lwie
podle palmy z drugiéy strony, wyra
żone po wszytkira domu w około.
20. Od źiemie áž do wierzchu
drzwi Cherubím, y palmy wyrażone
były ná śćienie kośćielnóy.
21. Próg ná cztéry gránié, á ohlicze świętynie , weyźrzenie prze- ćiwko weyzrzeniu.
22. Ołtarza drzewiánégo wyso
kość ná trzy łokcie : á długość iego
ná dwá łokcie, á węgły iego , y
długość iego , y ściany iego drzewiané Y mówił do mnie: Toć iest
stół przed Pánem.
23. A dwoie drzwi były w kośćiele , y w świątyniey.
24 A we dwóygu drzwi z obudwu
stron dwoie drzwiczki były, które
się spółem zwierały: bo dwoie drzwi
było z oboiéy strony wrót.
25.A były wybité ná sámych
drzwiach kościelnych Cherubím, y
ryćió palm, iako y ná ścianach též
były wvražoné. Przeto y mięższó
były drzewá ná czele przyśionka
Ze wnątrz.

26. Nád którymi okná pocho
dzi sté, y podobieństwo palm z tąd
y z owad ná filarkach przyśionku,
według boków domu y szerokości
ścian.

ROZDZIAŁ XLII.
Opisuie pałace skarbne, y inne
rzeczy, które sie śćiqgaiq ku potrzebarn kościelnym, iákoby midly bydź
pobudowane.

1. Y wywiódł mię do śieni zewnętrzney drogą wiodącą ku półno
cy , y wwiódł mię do skarbnice,
która była przećiw odłączonemu
budowaniu , y przećiw domowi le
żącemu ku północy.
2. Przed obliczem długośći, sto
łokiet drzwi północnych , á szérokośći pięćdziesiąt łokiet.
3. Przeciwko dwudziestu łokiet
śieni wnetrznéy, y przećiw tłu po
łożonemu kamieniem śieni zewnętrznóy, gdzie był ganek złączony z
gankiem troiákim.
4- A przed skarbnicami przecho
dzenie ná dźieśiąći łokiet ná szerzą,
do wnętrznośći pátrzáiac drógi ná
ieden łokieć. A drzwi ich ná pół
nocy.
5. Gdźie były skarbnice ná wierz
chu niższe , bo trzymały ná sobie
ganki, któré z nich wychodźiły, ze
spodnich y ze śrzednich budowania.
6. Bo były trzy piętra, á nie mia
ły słupów , iáko były słupy w sie
niach: przetóż wychadzały ze spod
nich y ze śrzednich od źiemie pięćdźieśiąt łokiet.
7. A ganek w koło podle skárbnic, które były ná dródze śieni zewnętrzney przed skarbnicami: dłu
gość iego pięćdziesiąt łokiet.
8. Bo długość była skarbnic śie
ni zewnętrzney pięćdźieśiąt łokiet,
á długość przed obliczem kościoła K
sto łokiet.
g. A pod skarbnice oné było
wchodzenie od wschodu słońca 9
gdy kto chodził do nich z śieni ze
wnętrzney.
10. Ná szerokośći ganku okrą
głego śieni , która była ku dródze
wschodniéy , przed budowaniem
osobnym , á były przed budowa*
niem skarbnice.
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u. A drógá przed obliczem ich
1. Y wiódł mię do bramy, która
według podobieństwá skarbnic, któ patrzała na drógę wschodu słońca.
re były ná drodze północnóy: we
2. A to chwała Bogá Izraelskiego
dług długośći ich, ták y szerokość szła droga wschodów a: a głos mia
ich: y wszytko weszćie do nich, ła iáko głos wód wielkich, á zie
y podobieństwa, y drzwi ich.
mia się świeciła od máiestatu iego.
12 Według drzwi skarbnic, któ
3. Y widziałem widzenie ná
ré były ná dródze pátrzáiacéy ku kształt widzenia którém widział,
wiatru z południa: drzwi ná po gdy był przyszedł áby zatracił miá
czątku drógi, którá drógá była przed sto : á kształt wedle widzenia któ
przyśionkiem odłączonym wcho rém widź;ał u rzéki Chobár: y pa
dzącym drogą wschodnią.
dlém ná oblicze swoię.
13. Y rzekł do mnie: skarbnice
4. A máiestat Pański wszedł do
północne, y skarbnice południowe, kośćioła drógą bramy, która patrzáktóré są przed budowaniem odłą lá na wschód słońca.
czonym , té są skarbnice święte, W
5. Y podniósł mię duch , y
których iadaią kapłani, którzy przy- wwiódł mię do śieni wnętrznćy: á
stępuią do Páná do świętynie świę oto pełen był dóm chwały Pańtych : tám będą kłaść święte świę skiéy.
tych , y ofiarę zá grzéch, y zá wy
6. Y usłyszałem mówiącćgo do
stęp: bo mieysce święte iest.
mnie z domu , á maž, który stał
14. A gdy wnidą kapłani , nie podle mnie,
wynidą z świętynie do śieni ze
7. Rzekł do mnie: Synu człowie
wnętrznćy: á tám schowáia száty czy, mieysce stolice moiéy, y miey
swé w których słuza, bo święte są: sce stóp nóg moich, gdzie mieszkam
y obloką się w ínszé szaty , á ták w pośrzodku synów lzráelowych
wynidą do ludu.
ná wieki: á nie zmáža wiecéy dóm
15 A gdy dokonał miar domu
Izraelski imienia mégo świętego,
wnetrznégo, wywiódł mię drógą sámi y królowie ich wszeteczeństwy
bramy, która patrzała ku dródze swémi, y upádlinámi królów swych
wschodniéy, y zmierzył ią ze y wyžynámi swémi.
wsząd w około.
8. Którzy zbudowali próg swóy
16. A zmierzył przećiw wiatru podle progu mégo, y pndwoie swé
wschodniemu, trzciną pomiary pięć podle podwoiów moich: á mur był
set trzćin, trzćiną pomiary w około. między mną á nimi : y zmazali
17. Y zmierzył též przećiw wiatru imię święte moie obrzrdlośćiami
północnemu pięć set trzćin trzćiną któré czynili przełom ie wyniszczył
w gniewie moim.
pomiary w około.
g. A ták teraz niech oddala wsze
18. Y ku wiatru południowemu
wymierzył pięć set trzćin trzćiną teczeństwo swé, y upadliny królów
swych odemnie: á będę mieszkał w
pomiary w około.
ig. A ku wiatru zachodniemu pośrzodku ich zawsze.
10. A ty synu człowieczy, ukaž
wymierzył pięć set trzćin trzćiną
domowi Izraelskiemu kośćiół, á
pomiary.
20. Ňá cztéry wiatry wymierzył niechay się wstydzą nieprawośći
mur iéy zewsząd w około, długość swych , á niech zmierzą budowa
ná pięć set łokiet, y szerokość ná nie :
11. A niech się zásromáia wsze
pięćset łokiet dźielącą między Świą
co czynili: Wizeronk domu , y
tynią á mieyscem ludu pospolitego. go
budowania tego wyszćia , y wcho
dzenia. y wszytko opisanie iego , y
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w szytkié przykazania iego, y wszy
Widzi Prorok wielmozność d tek porządek iego. y wszytkié usta
chwale Bożą wchodzącą do kośćioła, wy iego ukaz im, y nápiszesz
d okazał mu Bóg sposob y wypis przed ich oczyma: áby strzegli
Kośćiołd, miarę ołtarza nd ofiary , wszytkiégo opisania iego, y przy
y o ofiarach.
kazania iego, y czynili ie.
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12. Ten iest zakon domu ná
wierzchu góry: Wszytka granica
iego w około, iest świętynia świę
tych : ten tedy iest zakon domu.
13. A té miary ołtarza łokciem
naprawdźiwszym , który miał ło
kieć y dłoń : łona iego był łokieć ,
y łokieć ná szerzą , á gránicá iego
aż do kráiu iego , y w około, dłoń
iedná, tá też była wysokość ołtarza.
14- A od łona źiemie áž do kráiu
naniższego dwá łokćia , á szérokośći łokieć ieden: á od kráiu
mnieyszégo, áž do kraiu większego
cztery łokcie , á szérz ná ieden ło
kieć.
15. A sam Ariel ná cztéry łokcie:
á od Arielá aż ku górze cztéry
rogi.
16. A Ariel dwanaśćie łokiet w
zdłuż, ná dwanaśćie łokiet w szerz
czworogránisty, y ná równé granie.
17. A kray czternaście łokiet ná_
dłużą , y czternaśćie ná szerzą , náá
cztéry gránie iego: á korona około
niego ná poł łokcia: á łono iego ná
łokćiu w około: á stopnie iego obró
cone ná wschód słońca.
18. Y rzekł do mnie: Synu czło
wieczy, to mówi Pan Bóg : Te są
ustawy ołtarza, w którykolwiek
dźień zbudowany będźie: áby ná
nim ofiarowano całopalenie, y krew
wylewano.
ig. Y dasz Kapłanom y Lewitom,
którzy są z nasienia Sádok, którzy
przystępuią do mnie , mówi P.an
Bóg, áby mi ofiarowali cielca z stáda
zá grzech,
20. A wźiąwszy ze krwie iego ,
włożysz ná cztéry rogi iego , y ná
cztéry węgły kráiu, y ná koronę w
około : y oczyśćisz go, y poświęcisz
21. Y weźmiesz cielca który bę
dźie ofiárowan zá grzech, á spalisz
go ná mieyscu odłączonym domu zá
świętynia.
22. A wtórégo dniá ofiáruiesz
kozła kóz niepokalanego za grzech:
y oczyśćią ołtarz , iáko oczyśćili
ćielcem
23 A gdy dokonasz oczyśćiać ie
go, ofiáruiesz ćielca z stáda niepo
kalanego, y báráná z trzody niepo
kalanego.
24* V ofiáruiesz ie przed obli
czem Pańskim: y wrzucą kapłani

na nie soli , y ofiarują ie całopale
niem Fan u.
25. Siedin dni uczynisz kozła zá
grzech ná káždy dźień: y ćielca z
stada, y Barana z bydła niepokala
ne ofiarować będą.
26. Siedm dni oczyśćiać będą oł
tarz , y ochędożą go, y napełnią rę
kę iego.
27. A wypełniwszy dni, ośinego
dniá y dáléy uczynią kapłani ná
ołtarzu całopalenia wászé , y co zá
pokóy oíiáruia: á będę wam miłośćiw , mówi Pan Bog.
ROZDZIAŁ
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O bronie zdmknioney, o zubaża
niu, aby obcy człowiek nie wchodził
do kośćioła, o Kdpłaniech y Lewitach,
co zd obyczdiow mdią używać.

1. Y obrócił mię ku dródze bramy świątynie zewnętrzney, która
• patrzała ná wschód słońca , á bylá
zámkniona: *
2. Y rzekł Pan do mnie: Tá bra
ma zámkniona będźie: nie będźie
otworzona, y mąż nie wnidźie przez
nie : bo Pan Bóg Izraelski wszedł
przez nię : y będźie zámkniona
3. Kśiażęćiu. Książe sarno bę
dzie siedzieć w niéy, áby iadło chleb
przed Pánem : drogą bramy przy
śionka wchodzić będźie, á drógą
iéy wychodźić.
4. Y przywiódł mię drógą bramy
północney przed oblicze domu : y
uyźrzalem áno napełniła chwała
Pańska dóm Fański: y padlém na
oblicze moie.
5. Y rzekł do mnie Pan : Synu
człowieczy położ serce twoie, á
patrz oczyma twémi , y uszymá
twémi słuchay wszytkiégo co ia
mówię do ćiebie : o wszytkich ce
remoniach domu Pańskiego , y o
wszech zakoniéch iego: y położysz
serce twoie ná drogách kościelnych
po wszytkich wyszćiach świętynie.
6. Y rzeczesz do drażniącego
mnie domu Izráelowégo : To mówi
Pan Bóg: Mićyćie dosyć ná wszech
złośćiach waszych domie Izráelów.
7. Przeto że wwodźićie syny ob
ce, nieobrzezáné ná sercu , y nieobrzezáné ná ciele, żeby byli w
świętyniey moiéy, y mazali dom
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móy: y ofiaruiećie chleby moie,
tłustosć y krew : y łamiecie przy
mierze moie wszémi złośćiami
-waszémi.
8 A nie strzegliśćie przykazania
świętynie moiéy : y postawiliście
Stróże obrzędów moich w świętynie moiéy sami sobie.
g. To mówi Pan Bóg: Żaden cudzoźiemiec meobrzezány na sercu ,
y nieobrzezány ná ćiele, nie wnidźie do świętynie moiéy-. żaden syn
obcy , który iest w pośrzodku sy
nów Izráelowych.
10. Ale y Lewitowie, którzy da
leko odstąpili odemnie w -błędźie
synów Izraelskich , y zbłądzili
odemnie zá bałwan* swémi, y nie
śli nieprawość swoię :
11. Będą w áwietyniéy moiéy
stróżmi y wrótnymi bram domu, y
sługami domu: oni będą bić cało
palenia , y ofiáry ludu : y Oni stać
będą przed nimi áby im służyli.
12. Przetp iż służyli im przed
oczymá bałwanów ich , y byli do
mowi Izráelowému zgorszeniem
nieprawośći : przetom podniósł rę
kę moię ná nie, mówi Pan Bóg , y
poniosą nieprawość swoię:
13. Á nie przybliżą się do mnie
áby mi spráwowáli urząd kapłań
ski : áni przystąpią do žadnéy
świątnice moiéy podle świątynie
świętych: ále poniosą sromotę
swoię, y złośći swe, któré czynili.
14 Y poczynię ie odźwiernymi
domu ná wszelkiéy posłudze iego
y ná wszytko co się dźiać będźie w
nim.
15. Lecz kapłani y Lewitowie sy
nowie Sádok, którzy strzegli obrzę
dów świątynie 'moiéy, gdy błądźili
synowie Izraelowi odemnie, ći przy
stąpią do mnie, áby mi służyli : y
stać będą przed oczymá mémi, áby
mi ofiarowali tłustość y krew, mó
wi Pan Bóg;
16. Ci wnidą do świętynie moiéy:
ći též przystąpią do stołu mego áby
mi służyli, y strzegli obrzędów
moich.
17. A gdy będą wchodźićdo bram
śieni wnętrzney, obloką száty lnia
ne : á nie wnidźie ná nie nic weł
nianego, gdy służą w bramach śie
ni wnętrzney, y wewnątrz.
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18. Czapki lniáné będą ná gło
wach ich, y ubranie płóćienuć bę
dzie/ ná /biodrach. ich,' á nie beda
sie
ccc
opasować w poćie.
ig. A gdy wynidą do śieni zewnętrznćy do ludu, zewloką száty
swé, w których służyli, y położą ie
w skarbnicy świątynie , á obloką
się wiué száty: á nie poświecą lu
du szatami swemi.
20. Głowy též swéy golić nie bę
dą , áni włosów zapuszczać: ále
niech strzygąc przystrzygaią głów
swoich.
21. Y wina niech nie piie żaden
kapłan kiedy ma wniśdz do śieni
wnętrz néy.
22* Y wdowy, y porzucone niech
niepoymuią zá żony: ále panny z
naśienia domu Izráelowégo : ále y
wdowę , która będźie wdową po
kapłanie, póymą.
23. A lud móy uczyć będą, co zá
różność między rzeczą świętą á
splugawioną, y między rzeczą czy
stą á nieczystą, okażą im.
24. A gdy będźie spór, stać będą
ná sądźióch moich , y sądźić będą :
praw moich y przykazania mego
we wszech świętach uroczystych
strzédz będą, y szábbáty moie świę
cić będą.
25. A do umarłego człowieka nie
wnidą, áby się nie zmázáli: chybá
do oycá y do mátki, y do syná y do
córki, y do brátá y do śiostry, któ
ra drugiégó męża nie miała: ktorémi się mazać będą.
26. A gdy będźie ocźyśćiony, na
liczac mu śiedm dni.
27. A w dźień weszćia swego do
świętynie, do śieni wnętrzney áby
mi służył w świątyni , ofiaruie zá
grzéch 3wóy, mówi Pan Bóg.
28. A nie będą mieć dźiedźictwa,
iam dźiedźictwo ich: y ośiadłośći
nie daćie im w Izraelu , bom ia
ośiadłość ich.
2g. Ofiarę y zá grzéch, y zá wy
stęp oni ieść będą : y każdy szlub
w ízráelu ich będźie.
3o. Y piérwiastki wszech pie
rworodnych , y wszytkié mokré
ofiáry ze wszech, któré ofiáruia,
kapłańskie będą: y piérwiastki po
karmów waszych dawać będźiećię
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kapłanowi, áby oddał błogosław i eńg. To mówi Fan Bóg: Dosyć
slwo domowi twemu.
mieyćie ná tym kśiążęta izraelskie:
3i. Zadnéy zdechliny, áni poymá- nieprawośći ylupieztwá zániechaynégo od zwierzów, z ptaków , y z cie, á sądy y sprawiedliwość czyńbydła, nie będą ieść kapłani.
ćie : oddźielćie granice wászé od
ludu mégo , mówi Fan Bóg.
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10. Waga sprawiedliwa , y Ephi
sprawiedliwe
, y bat sprawiedliwy
O mieyscu świeconym, nd Którym
miała bydź śiciątnila świętych, o hędźie u was.
11. Ephi y bát równe y w iednę
sprdwiedliwośći miary y wagi, o
miarę będą : żeby bat brał dźieśiątą
rozmuitych ofiarach.
część korcá, á Ephi dźieśiątą część
1. A gdy porzniecie źiemie lósem korcá : według miárykoreá będzie
dzielić, oddzielcie pierwiastki l ánu pomierząnié ich.
12 A sikiel dwadźieśćia pienię
po-wiatné z źiemie , ná dłużą piec
y dwadźieśćia tysięcy , á ná szerzą dzy ma A dwadźieśćia syklów, y
dziesięć tysięcy ; poświątnym to pięć y dwadźieśćia syklów , y pięt
będźie we wszey granicy iego w naście syklów , grzywnę czy nią.
około.
z
13. Y té są pierwiastki , które
2. A będźie z káždéy strony weźmiećie: szóstą część Ephi z
poświęcone pięćset á pięćset ná korcá pszenice, y szóstą część Ephi
cztery strony w około: á pięćdźie- z korca jęczmienia.
śiat łokci na przedmieśćić iego w
14» Miárá též oliwy, bat oliwy,
około.
dźieśiątą część korcá iest: á dźie5. A od téy miáry wymierzysz śięć batów korzec czynią : bo dźiewzdłuż dwadźieśćia y pięć tysięcy, śięć batów napełniaią korzec.
15. Y báráná iednégo z trzody
á wszerz dźieśieć tysięcy : á ná tym
będźie kośćioł y świętynia świętych. dwu set z tych, któré chowaią
4 Poświątne z źiemie będźie ká- Izrael ná ofiarę , y ná całopalenie ,
plánóm sługom świątnice, którzy y ná zapokoyné dla oczyśćienia zá
przystępują do służby Pańskiey : y nie, mówi Pan Bóg.
będźie im mieysce ná domy , y ná
16. Wszytek lud źiemski będźie
powinien ten podatek kśiążęćiu Iświętynia świątośći.
5. A dwadźieśćia y pięć tysięcy zráelskiému.
17. A ná kśiażećiu będą całopa
wzdłuż, á dźieśieć tyśięcy wszerz
będźie dla Lewitów , którzy posłu- lenia y oíiárá , y mokré ofiáry , ná
guią w domu: ći pośiędą dwadźie uroczyste święta , y ná soboty , y
ná wszytkié uroczyste święta dośćia skarbnic.
6. A ná ośiadłość miástá daćie muHzráelowégo : on będźie czynił
pięć tyśięcy wszerz, á wzdłuż dwa zá grzech ofiarę , y całopalenie , y
dźieśćia y pięć tyśięcy , podług od- zapokoyné ofiary ná oczyśćienie zá
dźielenia świętynie, ná wszytek dom Izraelski.
18. To mówi Fan Bóg: Pierwsze
dóm Izraelski.
7. Kśiażećiu też z tąd y z owad go mieśiąca , pierwszego dniá miená oddźielenió świętynie, y ná ośia ś^ąca weźmiesz cielca z stáda niepo
dłość miástá, przed oddźieleniein kalanego, á oczyśćisz świętynia.
świętynie, y przed ośiadłośćią miá
ig. A weźmie kapłan ze krwie,
stá od boku morzá áž do morzá, á która będźie zá grzech, y włoży ná
od boku wschodniego aż do wscho podwoie domu , y ná cztery węgły
du słońca: A długość według ká kráiu ołtarza, y ná podwoie bramy,
ždéy strony od granice zachódniéy, y śieni wnęlrzney.
20. Y ták uczynisz śiódmego dniá
áž do granice wschodniéy.
8 Z źiemie będźie miał ośiadłość mieśiąca zá każdego , który nie
w Izraelu : y nie będą dáléy pu wiedźiał, á błędem zwiedźion iest:
stoszyć kśiażęta ludu mégo , ále y oczyśćisz zá dóm.
21. W pierwszym mieśiącu czter
źiemię dádza domowi Izraelskiemu
według pokolenia ich.
nastego dniá mieśiąca będźiećie

945'
ków, iáko naydźie ręka iego: á oliwy
hin do każdego ephi.
8. A gdy ma wniśdź kśiążę, drógą
przyśionku bramy niech wnidźie, y
taż drógą niechay wynidźie.
9. Lecz gdy będźie wchodził lud
źiemski przed Pána ná dni uroczy
ste: który wnidźie bramą północną
áby się kłaniał, niech wynidźie
drógą bramy południowóy: á kto
wchodzi drógą bramy południowey,
niech wynidźie drógą bramy połnocnéy^nie wraca się droga bramy,
którą wszedł, ále przećiwko niéy
wynidźie
10 A kśiążę w pośrzodku ich z
wchodzącymi wnidźie , á z wycho
dzącymi wynidźie
11. A w iárinárki , y ná uroczy
ste dni, będźie ohiátá ephi do ćielca,
y ephi do báráná, á iágniety będźie
ofiárá , ile da reká iego, á oliwy hin
do każdego ephi.
12. A gdy czynić będźie kśiążę do
browolne całopalenie, á zapokojné
dobrowolne Pánu: otworzą mu
bramę , która pátrzy ná wschód y
będźie czynił całopalenie swé, y
zapokoyné swé, iáko zwykło bywać
w dźióń sobotny: á wynidźie, y
zawrą bramę gdy wynidźie.
13. Y báránká tego rocznego nie
pokalanego będźie czynił całopale
niem co dźióń Pánu: zawsze ráno
czynić ie będźie.
14- Y uczyni obiatę nań co pora
nek, szóstą część ephi, á oliwy
trzećią część hin, áby była zmiesza
na z białą mąką: obiátá Pánu za
konna ustawiczna y wieczna.
15. Uczyni báránká, y obiatę, y
oliwę co poranek: cálopalenié wie
czne.
16. To mówi Tan Bóg: ieśli da
kśiążę dar któremu z synów swych:
dźiedźictwo iego będźie z synów
iego, pośiędą ie dźiedźicznym pra
wem.
17. A ieśli co odkażę z dźiedźi
ctwa swego któremu z sług swoich,
będźie iego áž do roku odpustu, y
wróći się do kśiążęćia: lecz dźie
dźictwo iego, synóm iego będźie.
18. A nie weźmie kśiążę z dzie
dzictwa ludu gwałtem, y z ośiadlośći ich: ále z ośiadłośći swróy da
dźiedźictwo synóm swym: żeby się
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mieć uroczyste święto Pászchy;
śiedm dni przasniki iedźionó będą.
22. Y uczyni książę dniá onégo
zá się y zá wszytek, lud źiemski ,
cielcá zá grzéch.
20. A w święto śiedmia dni, bę
dźie czynił całopalenie Pánu śiedm
ćielców, y śiedm báránów niepoka
lanych ná każdy dźień przez śiedm
dni: á zá grzéch kozła kóz ná
każdy dźióń.
24- Y ofiarę ephi do ćielca , á
ephi do báráná uczyni, y oliwy hin
przy każdym ephi.
25. Siódmego mieśiąca , piętnastégo dniá mieśiąca, w święto uro
czyste , uczyni iáko wyższóy po
wiedziano przez śiedm dni, ták zá
grzéch, iáko zá całopalenie, y ofiarę,
y oliwę.
ROZDZIAŁ

XLVI.

Wchodzenie y wychodzenie do
liośćioliiy iáko było, y co niidnoofiuroWU.Ć.

1. To mówi Pan Bóg: Bramá śieni
wnętrzney, która pátrzy ná wschód,
będźie zámkniona przez sześć dni,
w któré robią. A w dźióń sobotny
będźie otworzona: ále y w dźióń
pierwszy mieśiąca będźie otwo
rzona.
2. Y wnidźie kśiążę drógą przyśionku bramy z zewnątrz , y stać
będźie u progu bramy: á będą czy
nić kapłani całopalenie iego, y zapokoyné ofiáry iego: á będźie się mo
dlił ná progu bramy , y wnidźie:
lecz bramá nie będźie zámkniona aż
do wieczora.
5. Y bedźie sie modlił lud ziemski u drzwi onóy bramy w soboty,
y ná nowie przed Pánem.
4. A całopalenie to ofiaruie kśią
żę Tánu: w dźień Sobotny sześć
baranków niepokalanych, y báráná
niepokalanego.
5. A obiaty ephi do báráná, á do
baranków obiatę , która da reká
iego: á oliwy hin do każdego ephi.
6. A ná dźióń nowego mieśiąca
ćielca z stáda niepokalanego : y
sześć baranków , y báránów będą
niepokalane.
7. Y ephi do ćielca , ephi tóż do
báráná uczyni obiáty: á do báráu-
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nie rozpraszał lud móy każdy od wiódł mię przez wodę áž do nérek.
ośiadłośći swéy
Y wymierzył tysiąc, potoku, któré19. Y wvViódl mię przez weszćie, góm niemógł przebrnąć: bo się po
któré było z boku bramy, do skarb dniosły były wody głębokiego poto
nic świątnice do kapłanów, któré ku, który niemoże bydź przebrniony.
patrzyły ná północy, á było tám
6. Y rzekł do mnie: Zaisteś widźiał synu człowieczy, y wywiódł
mieysce patrzące ná zachód.
20. Y rzekł do mnie: To iest miey mię, y obróćił do brzegu potoku.
7 A gdym się obróćił, alić po
sce gdźie będą warzyć kapłani zá
gržéch y zá występ: gdźie będą brzegu potoku drzewá bárzo wiele
warzyć obiatę, aby nie wynosili do z obudwu stron.
śieni zewnętrzney, y áby był po
8. Y rzekł do mnie: Té wody,
święcony lud. *
któré wychodzą do mogił piasku
21. Y wywiódł mię do sieni ze wschodniégo, á schodzą riá równi
wnętrzney, y obwiódł mię po czté- nę puszczy, Wnidą do morza, y wyrzęch kątach śieni: á oto sionka nidą, á będą uzdrowione wody.
była w kąćie śieni káždéy, śionka
9. A wszelka duszá żywiąca, która
w każdym kąćie śieni.
płaza, gdźiekolwiek przyidźie potok,
22. We cztéřzech kąćiech śietii, będźie żywa : y będźie ryb dosyć
sionki rozłożonś, czterdźieśći łokiet wiele: gdy tám przy idą té wody, y
wzdłuż, á trzydźióśći w szérz, ie- będźie uzdrowiono, y żyć będźie
dnéy miáry cztérzy były.
wszytko, dokąd przyidźie potok.
2Š. A ściana w około obtaczaiąca
10. Y będą stać nád nimi rybitwi,
cztérzy sionki ? y kuchnie poczy odEngáddy aż do Engálliin suszenie
nione były pod gankami w około. niewodów będźie: wiela rodzáiów
24- Y rzekł do mnie: Ten iest będą ryby iego, iáko ryby morza
dóm kuchen, w którym warzyć będą wielkiego, mnóstwa zbytniego:
słudzy domu Pańskiego ofiary ludu.
11 Lecz ná brzegach iego y ná
“błotach nie będą uzdrowione, bo się
ROZDZIAŁ XLVII.
W solné żupy obrócą.
12. A nád potokiem wyroście ná
O wodach, które z kościoła wy
chodziły, a znaczyły Chrzest święty, brzegach iego z obudwu stron
granice źiemie świętey, która midłd wszelkie drzewo owoc rodzące: nie
bydź podzielona dwanaście pokoleniu opádnie list z niego, y nie ustanie
owoc iego: na każdy miesiąc przy
Izraelskiemu, y przychodniom.
niesie nowy owoc, bo wody iego z
1. Y obrócił mię ku drzwiom do świątnice wynidą: y będźie owoc
mu, á oto wody wychodźiły z pod iego ná pokarm, á liśćie iego ná le
progá domu ná wschód słońca : karstwo.
13. To mówi Pan Bóg: Tá iest
bo oblicze domu patrzyło ná
wschód słońca: á wodv schodźiły gránicá, w któréy pośiędźiećie zie
ná práwy bok kośćioła ná południe mie dwoienaśćie pokolenie Izráelowé: bo Iozeph dwoiáki sznur ma.
ołtarza.
14. A pośiędźiećie ią każdy ró
2. Y wywiódł mię drógą bramy
pólnocnéy, á obrócił mię ku dródze wnie iáko y brát iego: nád którą
przed bramą zewnętrzną, ná drógę, podniósłem rękę moię żebym dał
która patrzyła ná wschód słońca, oycóm waszym: y dostanie się wam
á oto wody wyléwáiacé z boku pra tá žiemiá w ośiadłość.
15. A tá iest gránicá źiemie: ku
wego.
3. Gdy wychodźił mąż ná wschód stronie półnoeney od morza wiel
słońca, który miał sznur w ręce kiego drogą Hethálon, idącym do
swéy, á wymierzył tysiąc łokiet: y Sedádá,
16. Emáth, Berothá, Sábárim,
przewiódł mię przez wodę aż do
któré iest między granica Damasz
kostek.
4. Y zaś wymierzył tyśiąc, y prze ku á między granicą Emáth, dóm
Thychon, który iest podle gránice
wiódł mię przez wodę aż do kolan.
5. Y wymierzył tyśiąc y prze Au rán
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17. Y będźie gránicá od morzá áž
do śieni Enon, granicą Damaszku,
y od północy do północy: gránicá
Emáth strona północna.
18. A strona wschodnia z pośrzód Aurán,y z pośrzód Damaszku,
y z pośrzód Gáláád, y z pośrzód
źiemie Izráelskiéy, Iordan rozgrániczáiacy do morzá wschodniego,
będźiećie tez mierzyć stronę wscho
dnią.
19. A strona południowa ná po
łudnie od Thámárá áž do wód przećiwieństwa Kádes: á potok áž do
morzá wielkiego: á to iest stroná
południowa ná południe:
20. A stroná morzá, morze wielkié
od granice ná prost, áž przyidźiesz
do Emáth: tá iest stroná morzá.
21. Y podźielićie sobie tę ziemię
według pokoleń lzráelowych:
22. Y weźmiećie ią w dźiedźi
ctwo sobie, y przychodnióm, którzy
przystaną do was, którzy spłodzą
syny w pośrzodku was: á będą wam
iáko turodźicy między synmi Izráelowymi: z wámi będą się dźielić
ośiadłośćią w pośrzodku pokoleni
lzráelowych.
23. A przy którymkolwiek po
koleniu przychodźień będźie, tám
mu daćie ośiadłość, mówi PanBog.
ROZDZIAŁ

XLVIII.

O rozmićrzeniu źiemie każdemu
pokoleniu, kśiąłećiu, Kapłanom, Le
witom, y o dwunaśćie bron według
dwunaśćie pokoleń Izraelskich.
1. Y te imiona pokoleń od granic
północnych podle drógi Hethálon
idącym do Emáth, śićń Hnán gra
nica Damaszku ku Północy podle
drogi Emáth. Y będźie mu stroná
wschodnia morze, Danowi iedná.
2. A przy granicy Dánowéy, od
strony wschodniéy áž do strony
morzá, Asserówi iedná:
3. A przy granicy Asserowéy, od
strony wschodniéy áž do strony
xuorzá, Nephtálemu iedná.
4. A przy granicy Néphtáli, od
strony wschodniéy áž do strony
morzá, Mánássemu iedná.
5. A przy granicy Mánásse, od
strony wschodniéy áž do strony
morza, Ephráimowi iedná.
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6. A przy gránicy Ephráimowéy,
od strony wschodniéy áž do strony
morzá, Rubenowi iedná.
7. A przy gránicy Rubenowéy, od
strony wschodniéy áž do strony
morzá, ludźie iedná.
8. A przy gránicy ludy, od strony
wschodniéy áž do strony morzá,
będą piérwocini , któré odłączyćie,
pięć y dwadźieśćia tyśięcy ná szerzą
y ná dłużą, iáko kážda część od
strony wschodniéy áž do strony
morzá: á będźie świątynia w po
śrzodku iéy.
9. Pierwoćiny, któré odłączyćie
Pánu, w zdłuż ná dwadźieśćia y
pięć tyśięcy, á w szérz ná dźieśięć
tyśięcy.
10. A té będą piórwoćiny świąty
nie kapłanów: ná północy w zdłuż
dwadźieśćia y pięć tyśięcy, á ku
morzu w szérz dźieśięć tyśięcy :
ále y ná Wschód w szérz dźieśięć
tyśięcy , á ná Południe w zdłuż
dwadźieśćia y pięć tyśięcy: á świą
tynia Pańska będźie w pośrzodku
ich.
11. Kapłanóm świątnica będźie
z synów Sádok, którzy przystrzegáli
ceremoniy moich, á nie błądźili
gdy błądźili synowie Izraelowi, iáko
błądźili y Lewitowie.
12. Y będą ich piérwoóiny z piérwoćin źiemie święte świętych, przy
gránicy Lewitów.
13. Lecz y Lewitom także przy
gránicy kapłanów dwadźieśćia y
pięć tyśięcy w zdłuż , á w szérz
dźieśięć tyśięcy. Wszytkié długośći
dwadźieśćia y pięć tyśięcy, á szérokośći dźieśięć tyśięcy.
14- A nie przedadzą z tego , áni
zamienią , áni przenoszone będą
pierwoćiny źiemie, bosą poświęco
ne Pánu.
15. A pięć tyśięcy, któré zbywaią
w szerokości przez dwadźieśćia y
pięć tyśięcy , nie poświęcone będą
miastu ná mieszkanie, y ná przedmiesćie, y będźie miásto w po
śrzodku iego.
16. A to wymierzenié iego: ná
stronę północną pięć set y cztery
tyśiące, á ná stronę południową
pięć set y cztery tyśiące : á ná
stronę wschodnią pięć set y cztery
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tyśiące: á ná stronę zachodnią pięć
set y cztery tysiące.
17. A będźie przed mieśćia mieyskiégo ná Północy dwieśćie y pięć
dziesiąt, á ná Południe dwieśćie y
pięćdźieśiąt , y ku morzu dwieśćie
y pięćdźieśiąt, á ná Zachód dwieśćie
y pięćdźieśiąt.
18. A co będźie zbywać w zdłuż,
■według pierwocin świątynie, dźieśięć tyśięcy ná Wschód słońca , y
dźieśięć tyśięcy náZachód, będą iáko
piórwoćiny świątynie: á będźiezboze z niego ná chléb tym , którzy
służą miastu.
ig. A ći którzy służą miastu,
będą robić ze wszech pokolení
Izráelowych.
20. Wszytkié pierwoćiny, dwudźiestu y piąci tyśięcy, podwudźiestu y piąći tyśięcy ná cztérzy granie,
będą odłączone ná pierwoćiny świą
tynie, y ná osadę miástá.
21. A to, co zostanie, kśiażece bedzie z kázdéy strony pierwoćin
świątynie, y osady miástá ná prze
ćiwko dwudźiestu y piąći tyśięcy
pierwoćin aż do granice wschodni
éy : ále y ku morzu przećiw dwu
dźiestu y piąći tyśięcy aż do granice
morza , takież między częśćiami
kśiążęcemi będźie - y będą pićrwoćiny ś wiatynié , y świątynia kościoła
W pośrzodku iego
22. A z ośiadłośći Lewitów , y z
ośiadłośći miasta w pośrzodku
części kśiążęcych: będźie między
granicą ludy y między granicą Be
niamina, y kśiążęćiu należeć bę
dźie.
23. Y innym pokoleníóm: Od
strony wscbodniéy áž do strony
záchodniéy, Beniaminowi iedná.
24- A przećiw granicy Beniáminowéy, od strony wscbodniéy , áž

do strony záchodniéy , Symeonowi
ied ná.
25. A przy gránicy Symeonowéy,
od strony wscbodniéy, áž do strony
záchodniéy , issáchár iedná.
26. A wedle granice Issáchárowéy,
od strony wschodniéy, aż do strony
záchodniéy, Zábulonowi iedná.
27. A przy granicy Zábulonowéy,
od strony wschodniéy až do strony
morskiéy, Gadowi iedná.
28. A wedle granice Gádowéy. ku
stronie południowey ná Południe:
y będźie gránicá od Thámár aż do
wód przeciwieństwa Kades , dźie
dźictwo przeciw morzu wielkiemu.
2g. Tać iest źiemia, którą puśćićie
ná lós pokolenióm Izrael: y té roz
działy ich, mówi Pan Bóg.
3o A te wychodzenia miástá: od
strony północnćy pięć set y cztery
tyśiące namierzysz.
31. A bramy mieyskié imionmi
pokolení Izráelowych : trzy bramy
od północy, bramá Rubenowa ie
dná , bramá ludowa iedná , bramá
Lewi iedná.
32 A ná stronie wschodniéy pięć
set y cztery tyśiące: á trzy bramy,
brámá lozephowa iedná, brámá Beniáminowá iedná , bramá Dánowá
iedná.
33. A ná stronę południową, pięć
set y cztéry tyśiące namierzysz: y z
trzy bramy , bramá Symeonowá
iedná , bramá lssácbárówá iedná,
bramá Zábulonowá iedná.
34 Y ku stronie záchodniéy pięć
set y cztéry tyśiące: á bram ich
trzy, bramá Gádowá iedná, bramá
Asserowa iedná, bramá Ňephtáli
iedná.
35. W około ośmnaśćie tyśięcy, á
imię miástá od onégo dniá : Pan
támže.

PROROCTWO DANIELOWE.
ROZDZIAŁ I.
lako Kroi Nábuchodonozor roska
zał swemu Warszalkowi, dby zięteow
Żydowskich wybrał copieknieyszych

młodzieńców, y uczył ie pisma y ięZyka Chdldevskiezo, o pokarmie ich,
idko chytrze postępowali.
1. Roku trzećiego królestwa Ioá-
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ki má królá Iudźkiego , przyszedł
Nábuchodonozor król Babiloński
do Ieruzálem , y obiegł ie.
2. Y dał Pan w ręce iego Ioákimá
królá ludzkiego , y część naczynia
domu Bożego, y zawiózł ie do zie
lnie Sennańr, do domu Bogá swego,
y wniósł naczynie do domu skarbu
Bogá swego.
3. Y rzekł król Aspbenezowi
przełożonemu trzebieńców, áby
wwiódł z synów Izráelowych , á z
nasienia królewskiego y Pańskiego,
4- Pacholęta, w którychby niebyło
żadney zmazy , pięknych uroda , y
wyćwiczone we wszglákiéy inądrośći , ostrožné w umieiętnośći , y
uczone w nauce, á którzyby mogli
stać w pałacu królewskim, aby ich
uczył pisma y ięzyka Chaldejskie
go •
5. Y postanowił im król obrok
ná káždy dźień z potrav/ swoich, y
z winá, z którégo sam pił, áby
wychowani przez trzy látá, potym
stali przed obliczem królewskim.
6. Byli tedy między nimi z synów
ludzkich , Daniel , Ananiasz , Ali—
sáel, y Azáriasz.
7. Y dał im przełożony trzebień
ców iinioná: Danielowi, Bálthássár:
Ananiaszowi, Sidrach: Misaelowi,
Mísách: á Azáriaszowi, Abdenago.
8. Lecz Daniel postanowił w ser
cu swoim , żeby się nie mazał z
stołu królewskiego , áni winem
pićia iego: y prosił przełożonego
rzezańców, żeby się nie zmazał.
g. Y dał Bóg Danielowi łaskę y
miłosierdzie przed obliczem prze
łożonego rzezańców.
10. Y rzekł przełożony rzezań
ców do Dánielá: Boię się ia Páná
mego królá, który wam postanowił
iedło y picie: który ieśli uyźrzy
twarzy wászé chudsze niż innych
młodzieńców rówienników wa
szych, potępićie głowę moię kró
lowi.
11. Y rzókł Daniel do Málásárá,
którégo był postanowił przełożony
rzezańców nád Danielem, Anania
szem, Hlisáelem, y Azáriaszem.
12. Doświadcz nas proszę ćię
sług twoich przez dziesięć dni , á
niech nam dáwáia iárzyny ku iedzenin, á wodę ku piciu.,
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13 A przypátruy się twarzóm
naszym, y twarzóm pacholąt, któré
iedzą potráwy królewskie: á iáko
uyźrzysz, uczynisz z sługami twymi.
14. Który usłyszawszy mowę
takową, doświadczał ich przez dzie
sięć dni.
15. A po dziesiąci dni pokazały
się twarzy icli lepsze y ćielistsze
niżli wszech pacholąt, które iadły
potráwy królewskie.
16. Tedy Malásar brał potráwy ^y
wino napoiu ich : á dawał im Ja
rzyn.
17. A tym pácholetam dał Bóg
umieiętność , y naukę we wszela
kich kśięgach y mądrości : á Danie
lowi dał wyrozumienie wszelákiégo widzenia , y snów
18. A tak gdy się wypełniły dni,
po których bił król rzekł , ábx ie
wprowadzono , przywiódł ie prze
łożony rzezańców przed oczy Nábuchodonozorá
19. A gdy z nimi król rozmawiał,
nie nalezli się tácy ze wszytkich ,
iáko Daniel , Ananiasz, iUisáel , y
Azáriasz : y stawali przed królem.
20. A wszelkie słowo w inadrośći y w rozumie, którégo pi tał się
król u nich , nalazł w nich dźieśięćiorako nád wszytkié wieszczki
y czarnokśiężniki , którzy byli we
wszytkim królestwie iego.
21. Y był Daniel áž do pierwsze
go roku Cyrusá królá.

ROZDZIAŁ II.
Gdy Ndbuchodonozorowi wieszczkowie wszyscy snu zgadnąć nie
mogli, dal ie wybić. Daniel otrzy
mał zd prośbą u Pand Bo^d, ze mu
ie ozndymił: które gdy króloici zga
dł y wyłożył, król modłę mu dał,
y ojiury ofiarować kazał, wyznawdiąc Pand Bogd, d wynosząc Da
niela.

1. Roku wtórégo królestwa Ná*
buchodonozorá , widział .Nábuebodonozor sen. y zlękł się duch iego,
á sen iego odszedł od niego.
2. Y roskazał król áby przyzwa
no wieszczków, y czarnoksiężni
ków, y czarowników, y Cháldeyczyków , żeby oznajmili królowi
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sny iego: którzy gdy przyszli, sta
nęli przed królem.
3. Y rzekł do nich król: Widzia
łem sen : á ná myśli będąc zatrwo
żony, niewićtri com widział.
4- Y odpowiedzieli Cháldeyczycy
królowi po Syriysku : Królu żyy ná
wieki : powiedz sen sługom swym,
á wykład iego oz náy mierny.
5. A odpowiadając król rzekł
Cháldéyczykóm: Mowá odeszła ode
mnie : ieśli mi nieoznaymićie snu
y wykládu iego, zginieóie wy, á do
my wászé pospolite będą.
6. Lecz ieśli sen y wykład iego
powiećie, zapłaty, y dary, y cześć
wielką odnieśiećie odemnie: sen
tedy y wykład iego pokażćie mi.
7. Odpowiedźieli powtóré, y rzekli: Król niech powie sen sługóm
swoim, á wykład iego pokażemy.
8. Odpowiedział król y rzókł:
Zaiste wiem że czas odkupuiećie ,
wiedząc, iż odeszła mowá odemnie.
g. A ták ieśli mi snu nie oznaymićie, ieden iest wyrok o was , że
by śćie wykład fałeczny y zdrady
pełny złożyli, abyśćie mówili przedemną ażby czas przeminął. Prze
to sen powiedzcie mi , abych wie
dział, że też wykład iego prawdziwy
powiedaćie.
10. Tedy odpowiedaiąc Cháldey
czycy przed królem , rzeki i : Nié
mász człowieka ná źiemi , któryby
mowę twą królu mógł wypełnić :
lecz áni żaden z królów wielki y
możny, o słowo tákowé nie pyta
się od żadnego wieszczka , y czaro
wnika, y Cháldeyczyká.
11. Bo mowá, o którą się ty py
tasz królu, ćiężka iest: áni sie naydźie żaden ktoby ią oznaymił przed
obliczem królewskim : oprócz bo
gów, których obcowanie nie iest z
ludźmi.
12. Co usłyszawszy król w za
palczywośći y w gniewie wielkim
roskazał, áby zginęli wszyscy mę
drcy Babilońscy.
13. A gdy wyszedł dekret , zabi
jano inędrce, y szukano Dánielá y
towarzyszów iego áby zginęli:
14- Tedy Daniel pytał się o pra
wie, y o wyroku , od Ariochá het
mana żołnierstwa królewskiego ,

który był wyszedł áby pobił męjdrce Babilońskie.
15. Y pytał onégo , który był
wźiął moc od królá , dla czego ták
srogi wyrok od oblicza królewskie
go wyszedł. Gdy tedy Arioch rzecz
oznaymił Danielowi^
16. Daniel wszedszy prośił królá,
żeby mu dał czás ná oznaymieuié
wykładu królowi.
17. Y wszedł do domu swego, y
oznaymił rzecz Ananiaszowi , y
Misáelowi , y Azáriászowi towárzyszóm swoim :
18. Al)y szukali miłośierdźia od
oblicza Bogá niebieskiego, okolę
téy táiemnjce, á nie zginęli Da
niel y towárzysze iego z innemi mędrcámi Babilońskimi.
ig. Tedy Danielowi táiemnicá
przez widzenie w nocy iest obja
wiona : y błogosławił Daniel Bogá
niebieskiego ,
20. Y mówiąc rzókł: Niech bę
dźie imię Páiiskié błogosławione od
wieku áž do wieku : bo iego iest
mądrość y moc.
21. Y on odmienia czasy y wie
ki : przenośi królestwá , y stanowi:
dáie mądrość mądrym , y umieję
tność rozumiejącym naukę.
22. On odkrywa głębokośći y
skrytośći, y wié rzeczy w ćiemnośći postánowioné: á światłość z
nim mieszka.
23. Tobie Boże oyców naszych
wyznawam , y chwalę ćię , żeś mi
dał mądrość y moc : y teraz oznaymiłeś rai ocośmy ćię prośili , żeś
nám mowę królewską otworzył.
24 Potym Daniel wszedszy do
Ariochá , którego był naznaczył
król, áby wytraćił mędrce Babiloń
skie , ták mu rzekł: Mędrców Ba
bilońskich nie trać: wiedź mię
przed oblicze królewskie, á wy
kład królowi powiem.
2Ó. Tedy Arioch z kwapieniem
wwiódł Dánielá do królá , y rzekł
mu : Nalazłem człowieka z synów
przeprowadzenia ludzkiego, który
wykład królowi oznaymi.
26. Odpowiedźiał król , y rzekł
Danielowi, któremu imię było Báltházár: Co mniemasz, możeszli mi
prawdźiwie oznaymić sen , którym
widźiał, y wykład iego?

DANIELOWE.
27. A odpowiadając Daniel przed
królem , rzekł : Táiemnice , któréy
król pytá , mędrcy, czárnokáiežnicy, wieszczkowie, y praktykarze
niemogą oznaymić królowi.
28. Ale iest Bóg ná niebie, który
odkrywa táiemnice, który oznaymił
tobie królu Nábuchodonozorze , co
ma przyśdź czasów ostatecznych.
Sen twóy, y widzenia głowy two
iéy ná łożu twym, tákowé są :
29- Ty królu począłeś myślić ná
pościeli twéy coby miało bydź ná
potym, á który odkrywa táiemnice,
pokazał tobie co ma przyśdź.
50. Mnie też nie mądrością, któ
ra by była we innie większa niżli we
wszytkich żywiących, táiemnicá
tá iest obiáwiona : ále áby wy kład
królowi oznaymion był, ażebyś
wiedźiał myśli sercá twego.
51. Ty królu widźiałeś , á oto iá
koby obraz ieden wielki : obraz on
wielki, y obraz wysoki stał prze
ćiw tobie , á poyźrzenie iego było
straszne :
32. Tego obrazu glowá była ze
złota co lepszego, á pierś! y rá
mioná z srebra, brzuch lepak y
biodra z miedzi :
35. A goleni żelazne , nóg część
niektóra bylá żelazna, á niektóra
gliniana.
34. Takeś widział, aż odćięt iest
kamień z góry bez rąk , y uderzył
obraz w nogi iego żelazne y glinia
ne , y skruszyłie.
55. Tedy skruszyło się społem*
żelazo, skorupa, miedź, srebro y
złoto, y obróciło się iáko w proch
letnégo boiowiská, któré zaniósł
wiatr: y nienalazło się im żadne
mieysce: á kamień, który był ude
rzył w obraz , stał się górą wielką,
y napełnił wszystkę źiemie.
36. Ten iest sen. Wykład też iego
powiemy przed tobą królu :
37. Tyś iest królem królów: áBóg
niebieski królestwo, y moc, y pa
nowanie , y sławę dał tobie :
38. Y wszytko w czym mieszkáia
synowie ludzcy, y zwierzęta polne:
ptástwo też powietrzne dał w rękę
twą, á pod mocą twoią wszytko
postanowił: á ták tyś iest głową
złotą.
5g. A po tobie powstanie króle
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stwo ioszé mnieyszé niżli ty, srébrné, y trzecie królestwo insze
miedziane , któré będźie panowało
po wszytkiéy źiemi.
4o. A królestwo czwarte będźie
iáko żelazo : iáko żelazo kruszy y
króći wszytko , ták połamie y po
kruszy to wszytko.
4t. A iżeś widział nóg y palców
część skorupy gárnczárskiéy, á
część żelazną : królestwo rozdzie
lone będźie ,• któré iednák z dużośći żelaza wynidźie , wedle tego ia
koś widźiał żelazo zmieszane z
skorupą z gliny.
42. A pálce nóg częśćią zelázné ,
á częśćią gliniáné: królestwo czę
śćią będźie mocné , á częśćią skru
szone.
43. A żeś widźiał żelazo zmiészáné z skorupą z gliny, poiniészáia się w prawdzie naśieniem
człowieczym, ále się z sobą nie
spoią : iáko żelazo niemoże się
zmieszać z skorupą.
44* A we dni onych królestw
wzbudźi Bóg niebieski królestwo,
któré się ná wieki nie rosprószy:
á królestwo iego nie będźie dané
ludowi innemu : á połamie y zni
szczy té wszytkié królestwa, á sa
mo stać będźie ná wieki.
45. Wedle tego żeś widźiał że
z góry odćięt iest kamień bez rąk ,
y pokruszył skorupę y żelazo, y
miedź, y srebro, y złoto: Bóg wielki
pokazał królowi co ma przyśdź po
ty m , á prawdźiwy iest sen, y wier
ny wykład iego.
46. Tedy król Nábuchodonozor
padł ná oblicze swé, y pokłonił się
Danielowi , y ofiáry y kadzenie
kazał áby mu ofiarowali.
47. Mówiąc tedy król, rzekł Da
nielowi: Brawdźiwie Bóg wász iest
Bogiem bogów, y pánem królów, y
odkrywáczem táiemníc: ponieważeś ty mógł otworzyć tę táiemnice.
48. Tedy król wyniósł wysoko
Dánielá , y darów wiele y wielkich
dał mu. Y uczynił go kśiążęćiein
nád wszytkimi krainami Babiloń
skimi , y przełożonym nád urzę
dnikami, nád wszytkié mędrce Ba
bilońskie.
4g. A Daniel prośił u królá, y
przełożył nád sprawami krainy Bá-
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biloń^kidy , Sídrácliá , Misáchá y
Abdenagá : á sam Daniel był wedrzwiach królewskich.

ROZDZIAŁ III.
Nábuchodonozor postawił złoty
bdłwan , y roskazał, dby mu wszy
scy modłę dawali,
gdy trzey mło
dzieńczykou i e ludscy niech ćieli ,
wrzucono ie do piecd ognistego, ogień
im nic nie zaszkodził, ale owszem
tam będąc, modlili się Panu Bogu,
y chwalili go, wyięte potym z-pieca,
król podwyższył.

1. Nábuchodonozor król uczynił
bałwan złoty , ná wzwyższ sześcdźieśiąt łokiet, á ná szerzą sześć
łokiet, y postawił go ná polu Durá
krainy Bábiloňskiéy :
2. A ták król Nábuchodonozor
posłał áby zebrano przednie pány,
urzędnik! , y sędzię , książęta , y
tyranny, y starosty, y wszytkié prze
łożone krain , aby się zeszli ná poáwiacánié bałwana , który bjá wy
stawił król Nábuchodónozor.
3. Tedy się zgromadźili przedni
iánowie, urzędnicy, y sędziowie,
.śiążęta , y tyránny, y przedni lu
dzie, którzy byli ná władzach po
stanowieni, y wszyscy przednieyszy z kráin , áby się zeszli ná po
święcenie bálwáná , który był po
dniósł król Nábuchodonozor, y stali
przed bałwanem , który był posta
wił król Nábuchodonozor.
4- A woźny wołał duże : Wam
mówią ludom , narodom , y ięzykóm :
5. W godźinę, któréy usłyszyćie
glos trąby , y piszczałki , y cytry ,
Letnie, y hárfy, y symphonała, y
wszelakiej muzjki, padszy pokłońćie się bałwanowi złotemu , który
postawił król Nábuchodonozor.
6.A ktoby upadszy nie pokłonił
się , ten tóyże godźiny będźie
wrzucon w piec ognia pałdiącego.
7. Fotym tedy skoro usłyszeli
wszyscy narodowie głos trąby, pi
szczałki , y cytry, llélni, y hárfy, y
symphonału , y wszelákiéy muzy
ki : upadszy wszyscy narodowie,
pokolenia, y ięzyki , kłaniali się
bałwanowi zlotému, klóry pusta
wi! król Nábuchodonozor.
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' A wnet tegoż czásu przystą
8.
piwszy mężowie Chaldeyscy oska
rżyli Zydy:
<). Y rzekli Nábuchodonozorowi
królowi : Królu żyy ná wieki :
10 Ty królu dałeś wyrok, áby
káždy człowiek, któryby usłyszał
głos trąby, piszczałki , y cytry, ílétni, y hárfy, y symphonału, y wsze
lákiéy muzyki , áby upadł y pokło
nił się obrazowi złotemu :
11. A ktoby upadszy niepokłonił
się, żeby był wrzucon w piec ogniá
goráiacégo.
12. Są tedy mężowie Zydowie,
któreś postanowił nád sprawami
kráin Babilońskich , Sidrach , Mi
sach , y Abdenágo : ći mężowie
wzgardźili , królu, wyrokiem two
im : bogóm twym nie służą: y bał
wanowi złotemu , któryś podniósł,
nie kłaniała się. <
13. Tedy Nábuc hodonozor w zapślczywośći y w gniewie roskazał
áby byli przywiedzieni Sidrach ,
Misach, y Abdenágo: któré wnet
przywiedziono przed oblicze królá.
14. Y mówiąc Nábuchodonozor
król, rzókł im: Poprawdźieli Si
drach, Misach, y Abdenágo, bo-?
góm moim nie służycie, y bałwa
nowi zlotému , którym postanowił,
nie kłaniacie się.
15. Przeto teraz ieśliście gotowi,
któréykolwiek godźiny usłyszyćie
głos trąby, piszczałki, cytry, llétni, y harfy, y symphonału, y wsze
lákiéy muzyki, padnićie y pokłońćie się bałwanowi , którym uczy
nił : á ieśli się nie pokłonicie , téy*że godźiny będźiećie wrzuceni w
iec ognia goráiacégo , á któryż iest
który was wyrwie z ręki mo
iéy ?
16. Odpowiadając Sidrach , Mí
sách , y Abdenágo , rzekli królowi
Nábuchodonozorowi : Nie trzebá
nam o téy rzeczy odpowiadać tobie.
17. Bo oto Bóg nász , któremu
służymy, może nas wyrwać z pieca
ogniá paláiacégo, y z ręku twoich,
o królu , wybawić.
18. A ieśliby niechćiał, niech bę
dźie wiadomo tobie królu , że bo
góm twoim nie służymy, y bátwánowi złotemu, któryś wystdwił, nie
kłaniamy sięr.
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ig. Tedy Nábuchodonozor napeł
niony iest zápálczy w ością : y poyźrzenie twarzy iego odmieniło sie
ná Sidrach , Misach , y Abdenágo :
y roskazał żeby rospalono piec
śiedmkroć więcey niżli był zwyczay
palić.
20. A mężom co mocnieyszym z
woyska swego roskazał, aby zwią
zawszy nogi Sidrach , Misach , y
Abdenago, wrzućili ie w piec ognia
goraiącego.
21 Y ná tych miast oni mężo
wie związani, z ubraniami swémi,
y z czapkami, y butami, y szala
mi , wrzuceni są w pośrzód pieca
ognia pałaiącćgo.
22. Bo roskazánié królewskie
przynaglało : á piec był bárzo rospalony. Lecz męże oné, którzy byli
wrzućili Sidrach, Misách, y Abde
nágo , pobił płomień ogniowy.
25. A ći trzéy mężowie, to iest,
Sidrach, Misach, y Abdenágo wpádli w pośrzód pieca ognia pałaiącć
go związani.
24. Y chodzili w pośrzód płornieniá chwaląc Bogá, y błogo
sławiąc Tanu.
25. A stoiąc Azáriasz ták się
modlił, ry otworzywszy ustá swé w
pośrzod ognia, rzekł :
26. Błogosławionyś iest Tanie
Boże oyców naszych, y chwalebne
y sławne imię twoie ná wieki :
27. Boś sprawiedliwy iest we
wszytkich rzeczach, któreś nam
uczynił : y wszytkié spráwy twé
prawdziwe, á drógi twoie prosté,
y wszytkié sądy twoie prawdziwe.
28. Abowiém sądy swoię praw
dziwe Uczyniłeś według wszégo
coś ná nas dopuścił, y ná miasto
świętć oyców naszych Ieruzálem :
boś w prawrdźie y w sądźie przy
wiódł to wszytko dla grzechów
naszych.
29. Bośmy zgrzeszyli , y źleśmy
czynili odstępuiąc od ćiebie: y wy
stąpiliśmy we wszytkim:
3q. A niesłuclialiśmy, aniśmy
strzegli przykazania twego, aniśmy
czynili jakoś nam roskazał, áby
się nam dobrze działo.
51. A ták wszylko coś przywiódł
ná nas, y wszytko coś nam uczynił,
sprawiedliwymeś sądem uczynił:
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32. Y dałeś nas w ręce nieprzy
jaciół naszych niesprawiedliwych
y złościwych, y przestępników, y
królowi niesprawiedliwemu , y nagorszému nád wszytkę źiemię.
35. A teraz niemożeiny ust otwo»rzyć: sromotą y hańbą staliśmy *ię
síugóm twoim, y tym, którzy ćię
chwalą.
34. 1’rośimy ćię abyś nas ná wie
ki nie podawał dia imienia twego,
á nierozruszał przymierza twego.
55. A nie oddalay od nas miłośierdźia twego, dla Abraháma umi
łowanego twégo , y lzááká sługi
twego, y Izraela świętego twego :
36. Do którycheś mówił obiecuiąc żeś miał rozmnożyć naśienie
ich iáko gwiazdy niebieskie, y iako
piasek,który iest ná brzegu morskim:
37. Bo nas ubyło Tanie, więcéy niżli wszytkich narodów, y
jesteśmy dźiś podli ná wszytkiéy
źieini , dla grzechów naszych.
38. Y nie mamy tego czásu kśiążęćia , y hetmáná , y proroka , áni
całopalenia, áni ofiary, áni obiaty,
áni kadzenia, áni mieyscá pierwo
cin przed tobą,
3g. Zebyśiny mogli znaleść miło
sierdzie twoie: ále z umysłem skru
szonym y z duchem upokorzonym
niech będźiem przyięći.
40. lako w całopaleniu báránów
y wołów , y iáko w tysiącach ba
ranków tłustych : ták niechay bę
dźie ofiárá nászá dźiśia przed tobą ,
abyć się podobała: bo niémász za
wstydzenia ufaiącym w tobie.
41. A teraz idźiem zá tobą ze
wszytkiégo sercá , y boiémy się
ćiebie , y szukamy oblicza twego.
42. Ňie záwstydzay nas: ále
uczyń z námi według łaskawośći
twoiéy , y według mnóstwa miłośierdźia twego.
45. A wyrwi nas według dziwów
twoich : á day chwałę i mieni owi
twemu Tanie:
44- A- niech będą zawstydzeni
wszyscy którzy pokazuią sługom
twoim złośći , niech będą zawsty
dzeni wszelką mocą twuią , á śiła
ich niéchay będźie pokruszona :
45. A niech wiedzą, żeś ty iest Tan
Bóg sam , y chwalebny ná okręgu
źiemie.
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46. A słudzy królewscy , którzy
ie byli wrzucili, nieprzestawáli pod
palać piecá naphtą , y zgrzebłami,
y smołą, y winnym chrostein,
47. A płomień wychodził nad pie
cem ná cztćrdźieśći y dźiewieć
łokći :
48. Y wypadł y popalił któré nálazł podle piecá z Cháldeyczyków.
4g. A anyół Pański stąpił z Azáriaszem y z towárzyszmi iego w
piec : y wyrzućił płomień ogniowy
'A pieca,
50. Y uczynił śrzód piecá iákoby
wiátr roáisty przewiéw.áiacy, y nie
dotknął się ich zgoła ogień , áni
zasmucił, áni žadnéy przykrości
nie uczynił.
51. Tedy ći trzey iákoby iednémi
usty chwalili, y wysławiali, y bło
gosławili Bogá w piecu, mówiąc:
52. Błogosławiony iesteś Panie
Bože oyców naszych: y chwalebny
y sławny, y wywyższony ná wieki:
y błogosławione imię chwały twoiéy
y chwalebne y wywyžszoné po
wszytkié wieki.
55. Błogosławionyś iest w kośćiele świętym chwały twoiéy : y
przenachwalebnieyszy y przenasławnieyszy ná wieki.
54- Błogosławionyś iest ná sto
licy królestwa twego : y przena
chwalebnieyszy, y przenawyższeńszy ná wieki.
55. Błogosławionyś iest który
wypátruiesz przepaśći , á śledzisz
ná Cherubím, y chwalebny y naprzewyższeńszy ná wieki.
56. Błogosławionyś iest ná
utwierdzeniu niebieskim: y sławny,
y chwalebny ná wieki.
57. Błogosławcie wszytkié spra
wy Pańskie Pánu , chwalćie á wy
wyzszayćie go ná wieki.
58. Błogosławcie anyołowie Pań
scy Pánu: chwalćie y wywyższayĆie go ná wieki.
5g. Błogosławcie niebiosa Pánu:
chwalćie á wywyższayćić go ná
wieki.
60. Błogosławćie wody wszytkié,
któré są ná niebie, Pánu: chwalćie
y wywyższayćie go ná wieki.
61. Błogosławćie wszytkié mo
cy Pańskie Tánu : chwalćie y wy
wyzszayćie go ná wieki.

62. Błogosławćie słońce y mie
śiącu Tánu : chwalćie á wywyższayćie go ná wieki.
65. Błogosławćie gwiazdy nie*
bieskié Pánu : chwalćie á wywyższayćie go ná wieki.
64. Błogosławćie wszelki dždžu
y rosso Páná: chwalćie á wywyz
szayćie go ná wieki.
65. Błogosławćie wszytkié wia
try Bože Páná: chwalćie á wywyższayćie go ná wieki.
66. Błogosławćie ogniu y gorą
co Pánu : chwalćie á wywyzszayćie
go ná wieki.
67. Błogosławćie źimno y ćiepło
Pánu: chwalćie á wywyžszayéie go
ná wieki.
68. Błogosławćie rosy y śrzón
Pánu : chwalćie á wywyższayćie
go ná wieki.
69. Błogosławcie mróz y źimno
Pánu: chwalćie á wywyzszayćie
go ná wieki.
70. Błogosławćie lody y śniegi
Pánu: chwalćie á wywyzszayćie
go ná wieki.
7-1. Błogosławćie nocy y dni Pá
nu: chwalćie á wywyzszayćie go ná
wieki.
72. Błogosławćie światłość y
ćiemnośći Pánu : chwalćie á wy
wyższayćie go ná wieki.
76. Błogosławćie błyskawice y
obłoki Pánu : chwalćie á wywyžszayćie go ná wieki.
74. Niech błogosławi źiemią Pá
ná : niech chwali y wywyższa go
ná wieki.
75. Błogosławćie góry y pagórki
Pánu: chwalćie á wywyzszayćie
go ná wieki.
76. Błogosłówćie wszytko rodzacé ná źiemi Pánu : chwalćie á
wywyzszayćie go ná wieki.
77. Błogosławćie źrzódła Pánu :
chwalćie á wywyzszayćie go na
wieki.
78. Błogosławćie morzá y rzéki
Pánu: chwalćie á wywyzszayćie go
ná wieki.
; 79. Błogosławćie wielorybowie ,
y wszytko co się rucha w wodach
Pánu : chwalćie á wywyzszayćie go
ná wieki.
80.

Błogosławćie wszyscy ptacy
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powietrzni Tánu : chwalćie á wy żętó, urzędnicy, y sędźiowie, y
wyższayćie go ná wieki.
możni królewscy, oględowali mę
81. Błogosławćie wszytkié be- że oné , iż żadney mocy nie miał
styie y bydło Pánu: chwalćie á wy ogień nád ćiały ich , y włos głowy
wyższayćie go ná wieki.
ich nie przypalił się , y szarawary
82. Blogosławćie synowie ludzcy ich nie odmieniły się , áni zapach
Tanu: chwalćie á wywyższayćie ogniá nie przeszedł przez nie.
go ná wieki.
g5. Ted) krzyknąwszy Nahucho85. Niech błogosławi Izrael Pá donozor, rzeki Błogosławiony Bóg
ná : niech go chwali, á wywyższa ich, to iest, Sídráchá, Misáchá, y
go ná wieki.
Abdenágá, który posłał ányblá swe
84. Błogosławćie kapłani Pań go , á wybawił sługi swé, którzy
scy Pánu : chwalcie á wywyższay weń wierzyli , á słowo krolewskić
ćie go ná wieki.
odmienili : y wydali ciała swé áby
85. Błogosławćie słudzy Pańscy nie służyli áni się kłaniali żadnemu
Pánu: chwalćie á wywyższayćie go Bogu, wyjąwszy Bogu swemu.
ná wieki.
96. Przetóż odemnie wydań iest
86. Błogosławćie duchowie y ten wyrok, áby wszelki naród, po
dusze sprawiedliwych Pánu: chwal kolenie y ięzyk , którybykolwiek
ćie á wywyższayćie go ná wieki.
mówił bluźniórstwo przećiw Bogu
87. Błogosławćie święći á po Sidráchá, Misáchá, y Abdenágá,
kornego sercá Pánu: chwalćie á zginął, á dom iego áby był zburzo
wywyższayćie go ná wieki
ny : bo niémász innego Boga , któ
88. Błogosławćie Ananiaszu , ryby ták mógł wybawiać.
Azáriaszu, Misáelu, Tánu: chwalćie
97. Tedy król podwyższył Sidráá wywyższayćie go ná wieki. Bo cha, Misáchá, y Abdenágá, w krai
wydarł nas z piekła , y wybawił z nie Bábilonskiéy.
reki śmierći, y wyiął nas z pośrzod
98. Nábuchodonozor król, wszem
ku płomienia pałaiącego, y z po- ludziom , narodóm , y ięzykóm ,
śrzod ogniá wyrwał nas.
%
którzy mieszkają po wszytkiéy źie
8g. Wyznawayćie Pánu , bo do mi. Pokóy wam niech się rozmnaża.
bry: bo ná wieki miłośierdźie iego.
99. Znaki y dźiwy uczynił u mnie
go. Błogosławćie wszytcy chwal Bóg wysoki.
cy Pánu Bogu Bogów: chwalćie y
100 A ták podobalo mi się opo
wyznawayćie inu : bo ná wszytkié wiadać znaki iego , bo wielkie są*,
wieki miłośierdźió iego.
y cuda iego, bo mocné: á królestwo
91. Tedy król Nábuchodonozor iego królestwo wieczne , y władza
zdumiał się, y wstał prędko, y iego do rodzáiu y rodzáiu.
rzekł pánóm swoim : Izaliśmy nie
trzech mężów wrzućili w pośrzód
ROZDZIAŁ IV.
ogniá spętanych ? którzy odpowiáSen drugi Ndbuchodonozorowi o
dáiac królowi, rzekli: Prawdziwie drzewie
podćiętym , sam Daniel
królu.
wyłożył,
ze go miano wygnać z kró
92. Odpowiedział , y rzeki: Oto
ia widzę czterzech mężów rozwią lestwa nd wielką nędzę, przetoz
zanych y chodzących w pośrzodku upomina go, dby iałmuzndmi swe
ogniá: á żadnego naruszenia nie- grzechy zmywał. Ziścił się przed
mász w nich: á osobá czwartego się sen dla pychy iego, az gdy Pand
Bogd wyznał, toz nd swe królestwo
podobna synowi Bożemu.
g5. Tedy przystąpił Nábuchodono zaś przywrocon.
zor do drzwi piecá ogniá pałającego,
1. Ia Nábuchodonozor byłem spoy rzék!: Sidráchu, Mi sach u, y Ab- koynym w domu moim , y kwi
denágu , słudzy Bogá wysokiégo , tnący ná pałacu moim :
wynidźćie á przydźćie. Y natych
2. Widźiałem sen , który mię
miast wyszli Sidrach , Misach , y przestraszył: y myśli moie ná łożu
Abdenágo z pośrzodku ogniá.
moim, y widzenia głowy moiéy
94* A zgromadźiwszy się kśią- strwożyły mię.
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3. Y przez mię wydań iest wyrok,
żeby przywiedziono przed oczy
moie wszytkié mędrce Babilońskie,
ażeby mi wykład snu oznaymili.
4. Tedy przychodzili wieszczkowie, czarnoksiężnicy, Chaldeyczycy, y práktykarze, y powiedźiałem sen przed nimi: á wykładu
iego nie pokazali mi:
5. Aż towarzysz Daniel wszedł
przed oczy moie , któremu imię
Bálthássár, wedle imienia Bogá
mégo, który ma ducha bogów
świętych sam w sobie , y powie
działem przed nim sen.
6. Bálthássárze przednieyszy z
wieszczków, gdyż ia wiém iż ducha
bogów świętych masz w sobie, á
wszelka táiemnicá nie iest tobie
nie podobna : widzenia snów mo
ich, którern widźiał, y wykład ich
powiedz.
7. Widzenié głowy moiéy ná
łożu moim • Widziałem, ano drzewo
ná śrzod źiemie, á wysokość iego
zbytnia.
8. Wielkie drzewo y mocné: á
wysokość ' iego dośiągaiąca nieba :
widzenié iego było aż do granic
wszytkiéy źiemie.
g. Liśćie iego bárzo piekné, á
owoc iego zbytny: y pokarm
wszytkich ná nim. Pod nim mie
szkały źwierzęta y bestyie, ná gáłęźiu iego mieszkali ptacy powie
trzni: á z niego iádlo každé ćiało.
10. Widźiałem w widzeniu głowy
moiéy ná pościeli moiéy , áoto czuiący y święty z nieba zstąpił:
11. Wołał mocno, y ták mówił:
Porąbćie drzewo, á obetnićie gałę
zie iego, otrzęśćie liśćie iego , á
rozprószćie owoce iego; niech ućieką bestyie, któré pod nim są, y
ptacy z gałęźia iego.
12. Wszakże iednák pniá korzenia
iego w źiemi zaniechayćie: á niech
będźie związany łańcuchem żela
znym y miedźianym ná trawach,
któré ná polach są, á rossą niebieską
niech będźie skropiony, á z źwierzęty część iego w trawie źieinnćy.
13. Serce iego od człowieczego
niech sie zmieni, á serce źwierzęce
niech mu będźie dáne: á niech
śiedm czasów odmieni się nád nim.
14. W wyroku czuiących posta

nowiono iest, á mowá świętych y
żądanie: aż poznaią żywiący, iż
Nawyžszy pánuie w królestwie
ludźi, a komukolwiek zechce, daie,
á nápodleyszego człowieka stanowi
nád nim.
15 Ten sen widźiałem ia król
Nábuchodonozor : á ták ty Bálthá
ssárze powiedz co rychléy wykład:
bo wszyscy mędrcy królestwa mego
nie mogą mi wykładu powiedzieć:
ále ty możesz , bo duch bogów
świętych iesł w tobie.
16. Tedy Daniel , którégo imię
Bálthássár począł sam w sobie
milcząc inyślić iákoby przez iednę
godźinę: y myśli iego trwożyły go.
A odpowiadając król, rzekł: balthássárze, sen y wykład iego niech
ćię nie trwoży. Odpowiedźiał Bálthassár y rzekł: Pánie móy , sen
tym , którzy ćię nienawidzą , á
wykład iego nieprzyjaciołom twoim
niech będźie.
17. Drzewo, któróś widźiał wyso
kie y mocné, którego wysokość
śięga aż do niebá , á widzenie iego
po wszéy źiemi,
18. A gałęźie iego bárzo piękne ,
y owoc iego zbytny, á pokarm
wszytkich ná nim, pod nim mie
szkające bestyie polné, á ná gałę
ziach iego przebywający ptacy po
wietrzni :
19. Tyś iest królu, któryś się rozwielmożył y rozmógł: á wielmożność twoiá urosła , y dosięgła
áž do niebá , á władza twoiá do
gránic wszytkiéy źiemie.
20. A iż widźiał król czuiącego
y świętego zstępującego z niebá,
y mówiącego: Porąbćie drzewo, á
skażćie ie: wszákóž pniá korzenia
iego w źiemi zaniechayćie, á niech
będźie związany żelazem y miedzią
ná trawie w polu, á rossą niebieską
niech będźie kropiony , á z źwierzęty nieci) będźie pokarm iego, aż
śiedm czasów przemieni się nád
nim :
,
21. Ten iest wykład wyroku Nawyższego, który przyszedł ná páná
mégo królá.
22. Wyrzucą ćię od ludźi, á z by
dłem y z bestyiámi , y z źwierzem
będźie mieszkanie tw oie, y trawę
iáko wół ieść będźiesz, á rossą nie
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bieską kropion będziesz': śiedm
též czasów odmienią się nád tobą,
áž doznasz, že Nawyższy pánuie nád
królestwem ludźi,a komukolwiek
zechce , dawa ie
20 A iż roskazał áby zostawiono
pień korzenia iego, to iest drzewa:
królestwo twoie zostanie się tobie,
gdy poznasz, že władza iest niebie
ska.
24 Przeto królu niechći się podo
ba ráda moia , á grzéchy twoie
iálmužnáini odkupuy: á nieprawo
śći twé miłosierdziem nad ubogimi:
podobno odpuśći grzéchy twoie.
2.5. Wszytko to przyszło ná
Kábuchodonozorá królá.
26. Po skończeniu dwunaśćiu
miesięcy przechodził się ná pałacu
Babilońskim.
27. Y odpowiedział król y rzekł:
Izali nie to iest Babilon wielki ,
którym ia zbudował ná dóm króle
stwa w sile mooéy moiéy, y w
sławie ozdoby moiéy ?
28. A gdy ieszcze mowá była w
uśćiech królewskich , głos spadł z
nieba: Tobie mówią Nábuchodonozorze królu: królestwo twé odeydźie
od ciebie.
29. Y od ludzi wyrzucą ćię, á z by
dłem y z zwiérzetv będźie mieszka
nie twoié : trawę iáko wół ieść bę
dziesz, á śiedm czasów odmienią się
nad tobą , aż doznasz že Nawyższy
pánuie w królestwie człowieczym ,
a komukolwiek zechce, dawa ie.
5o Téyže godziny wypełniła się
mowá nád Nábuchodonozorem , y
od ludzi wyrzucony iest , y trawę
iadł iako wół, y rossą niebieską
ćiało iego zmoczoné iest: áž włosy
iego ná kształt orłów urosły, á
paznokcie iego iáko ptaków.
31 A ták po skończeniu dni ia
Nábuchodonozor
podniósłein w
niebo oczy moie, á rozum móy bvł
mi przywrócon: y błogosławiłem
Nawyższego, á żywiącego ná wieki
chwaliłem y sławiłem: bo władza
iego władza wieczna , á królestwo
iego ná naród y naród.
32. Y wszyscy obywatele źiemscy
u niego zá nic są poczytani: bo
według woléy swéy czyni tak z
woyskiem niebieskim , iáko y z
obywatel mi źiemskimi : á niémász
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ktoby się sprzeciwił ręce iego, á
mówił mu: Przecześ uczynił?
33. Tegoż czásu smysł móy wróćił się do mnie , y przyszedłem do
czći y ozdoby królestwa mego: y
osoba moiá wróciła się ná mię: á
panowie moi, y urzędnicy moi
szukali mię , y przywróconem iest
ná królestwo moie: y wielmożność
większa mi była przydana
34, A tak teraz ia !Xábuchodonozor chwale, y wielbię, y wysławiam
królá niebieskiego: ho wszytkié
sprawy iego prawdziwe , á drógi
iego sady: y chodzące w pysze
uniżyć może.
ROZDZIAŁ

V.

Ralthazar krolpiie z naczyniakośćielnego, uyźrzał nd śćienie reke a
ona pisze , którego piśnid wyczytać^
ani wyłożyć żaden nie mógł, chyba
Daniel: y podług iego wykładu stuło
sie , iz mu królestwo odifte t u dane
Dariuszotvi.

1. Balthassár król uczynił ucztę
wielką ná tysiąc przednich pańć W
swych , á káždy z nich pił podług
swego wieku
2. Roskazał tedy iuż piiány, áby
przyniesiono naczynie złote y
srébfné, któré był zabrał Nábucho
donozor ociec iego z kośćioła, który
był w leruzálem , żeby pili z nich
król , y panowie przedni iego, y
Żony iego, y nałożnice.
3. Tedy przyniesiono naczynia
złote y srebrne , któré był zabrał z
kośćioła, który był w leruzálem , y
pili nimi król y przedni panowie
iego, żony v nałożnice iego.
4. Pili wino, v chwalili bogi swé
złote v srébrné, miedziane, želázné,
y drewniane, y kamienne.
5. Téyže godziny ukazały się
pálce iáko ręki człowieczćy piszącéy przećiw lichtarzowi ná śćienie
sale królewskiéy : á król patrzą|
ná członki ręki piszącey.
6. Tedy twarz królewska zmie
niła się, á myśli iego trwożyły go,
á spoienia nérek iego słabiały , á
kolana iego iedno o drugie się
tłukły.
7. A ták zawołał król mocno ,
áby przywiedziono czarnoksięzniki.
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Cháldeyczyki, y práktykarze A mó záwiazálé rozwięzać: á ták ieśli
wiąc król rzekł do mędrców Babi możesz piśmo wyczytać , y wykład
lońskich: którykolwiek to piśmo mi iego oznayrnić, w szarłat ubrań
wyczyta , á wykład iego mi oznay- będźiesz, y złoty łańcuch będźiesz
mi: w szarłat ubrań będźie, á miał ná szyiéy, y trzećim w króle
łańcuch złoty będźie miał ná szyióy, stwie moim kśiążęćiem zostaniesz.
á trzecim w królestwie moim
17. Ná co odpowiádaiac Dániel,
będźie.
rzekł przed królem: Dary twoie
8. Tedy wszedszy wszyscy mę tobie niecił będą, á upominki domu
drcy królewscy, nie mogli áni pisma twego innemu day: wszakże piśmo
wyczytać, áni wykładu królowi przeczytam tobie królu , y wykład
pokazać.
iego pokażę tobie.
9. Z czego król Bálthassár bárzo
18. O królu , Bog Nawyższy dał
się zafrasował, y zmieniła się Ndbuchodonozorowi oycu twemu
twarz iego : lecz y panowie przedni królestwo, y wielmożność, sławę
iego trwożyli sie.
y cześć.
10. A królowa dla rzeczy , która
19. A dla wielmożnośći , którą
się przydała królowi y przednim mu był dał, wszyscy narodowie,
pánóm iego, weszła do domu uczty, pokolenia , y Języki drżały , y bały
á przemówiwszy rzeklá: Królu żyy się go: któré chćiał, zabiiał: á któré
ná wieki: niech ćię nie trwożą chćiał, ubiiał: któré też chćiał, wy
myśli twoie, y niech się nie mieni wyższał: á któré chćiał, zniżał.
twarz twoiá.
20. Lecz gdy się podniosło serce
11. lest mąż wr królestwie twoim,
iego,
y duch iego zatwardział ná py
który ducha bogów świętych ma w
sobie: á zá dni oycá twego umieię- chę, złożon iest z stolice królestwa
tność y mądrość nalazły się w nim : swego , y odięta iest sława iego :
21. Y wygnan był od synów lu
bo y król Nábuchodonozor oćiec
twóy uczynił go przednieyszym dzkich, ale y serce iego między
nád czarnokśiężnikami, czarowni zwierzęty położono było, y z osły
kami , Cháldeyczykámi , y prákty- leśnymi było mieszkanie iego:
karzámi , oćiec mówię twóy królu. trawę też iadł iáko wół, y rossą
12. Iż duch większy y rostro- niebieską ćiało iego zmoczone było,
pność, y rozum, y wykład snów , y áž poznał że Nawyższy ma moc w
obiáwienié táiemnic, yrozwiazánié królestwie ludzkim, á kogokolwiek
záwiazálych rzeczy nalazły się w zechce , postanowi ná nim.
22. Ty też Bálthássárze synu iego,
nim, to iest, w Danielu , któremu
król dał imię Baltbássár. Teraz nie uniżyłeś sercá twego , gdyżeś to
tedy niech przyzową Dánielá, á wszytko wiedźiał:
23. Aleś się podniósł przećiw
powie wykład.
13 Wprowadzony tedy iest Daniel Pánu niebieskiému: y naczynie
przed królá. Do którego przemowę domu iego przynieśiono przed ćię:
uczyniwszy król rzekł: Tyś iest á ty, y panowie twoi, y żony twoie,
Dániel z synów poymánia ludzkie y nałożnice twoie, piliśćie wino z
go , którégo przywiódł oćiec móy nich: á kteinu bogi srebrne, y złote,
miedźianó , żelazne, kamienne, y
król z Zydowskiéy źiemie?
14. Słyszałem o tobie że masz drzewniáne, którzy nie widzą, áni
duchá bogów : á iż náuká , y wy słyszą , áni czuią , chwaliłeś: á
rozumienie, y mądrość większe na Bogá, który má tchnienie twé w
ręce swéy, y wszytkié drógi twoie,
lazły się w tobie.
15. A teraz weszli przed mię mą nie uczćiłes.
24- Przeto od niego posłań iest
drzy czarnokśiężnicy, áby to piśmo
czytali, y wykład iego áby mi uka członek ręki która to pisała, co iest
zali: y nie mogli wykładu mówy wyrażono.
25. A toć iest piśmo , któré iest
téy wypowiedźieć.
16. A iam słyszał ,o lobie, że rozłożone: Mane, Theeel , Pháres.
26. A ten iest wykład mowy. Mamożesz wykładać trudne rzeczy y
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ne: przeliczył Bóg królestwo twoie,
y dokonał go.
27. Thecel: Zważonyś ná wadze,
y znaleźionyś mniéy mającym.
28. Phares : Rozdzielone iest
królestwo twoie, y dano ie illedóm
y Persom.
29. Tedy z roskazánia królewskie
go obleczony iest Daniel w szarłat,
y włożono łańcuch złoty ná szyie,
iego : Y ab woła no o nim , że miał
władzę trzeci w królestwie iego.
30. Téyže nocy zabit iest Bálthássar król Cháldeyski.
31. A Dárius Medczyk nastąpił
ná królestwo , gdy mu było sześć
dziesiąt lat y dwie.

ROZDZIAŁ VI.
Daniel przełożony nád starostami,
osoczony z zawiśći do króla , wsa
dzony do Iwiey idmy, dle go Bóg wy
swobodził. Y roskazał król Dariusz
wszędy, dby się bali Bogd D anioło
wego.

1. Podobało się Dariuszowi, y
postanowił nád królestwem sto y
dwádžiesciá pánów, áby byli we
wszystkim królestwie iego.
2. A nád nimi troie książąt, z
których był iednym Daniel: áby im
panowie czynili liczbę, á król niemiał trudnośći.
3. A ták Daniel przewyższał
wszytkié książęta y pány; bo duch
Boży duższy był w nim.
4- A król myślił go postanowić
nád wszytkim królestwem: dla
czego książęta y panowie szukali
przyczyny , áby nalezli ná Daniela
z strony królá , á žadnéy przyczyny
áni podéyžrzeuia náleže niemogli,
ponieważ był wierny, á żadna wina,
áni podeyžrzenié nie náydowálo się
w nim.
5. Rzekli tedy mężowie oni: Nienaydźieiny ná Daniela tego žadnéy
przyczyny, chyba snadź w zakonie
Bogá iego.
6. Tedy książęta y panowie podchwyćili kťólá , y ták mu rzekli:
Dariuszu królu, żyy ná wieki:
7. Uradźiły wszytkié książęta
królestwa twego, urzędnicy y pano
wie, rádá y sędziowie, áby wyszedł
dekret y wyrok królewski : Aby
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każdy ktoby prośił iákiéy prośby od
którégožkolwiek Bogá ábo czło
wieka , áž do trzydziestu dni, iedno
ćiebie królu , był wizucon do dołu
lwiego.
8. A ták teraz królu potwierdź
wyrok, á nápisz dekret: áby się
nie odmieniło co iest postanowiono
od Medów y Persów, áni się godzi
ło przestąpić nikomu.
9. Król tedy Dariusz wydał dekrét
y postanowił.
10. Czego gdy się Daniel dowie
dział, to iest, iż prawo postanowio
ne , wszedł do domu swego : á
otworzywszy okná ná sali swéy
przećiw leruzálem , trzech czasów
w dźień- klękał ná kolana swoię y
chwalił, y wyznawał przed Bo
giem swoim , iáko y przed tym był
zwykł czynić.
u. Tedy mężowie oni dworniéy się
wywiáduiac nalezli Daniela modlą
cego się y proszącego Bogá swego.
12. Y przystąpiwszy mówili kró
lowi o wyrok : Królu azaś nie po
stanowił, áby każdy człowiek, któ
ryby prośił którégo z bogów y z
ludźi aż do trzydźieśći dni , oprócz
ćiebie królu , był wrzucon do lwie
go dołu? którym odpowiadaiąc król,
rzekł: Prawdźiwa iest mowa we
dług dekretu Jledów y Persów, któ
rego się przestąpić nie godźi.
13. Tedy odpowiedáiac rzekli
przed królem : Daniel z synów poymania ludzkiego niedbał ná twóy
dekret y ná wyrok , któryś posta
nowił : ále trzech czásów ná dźień
modli się modlitwą swoią.
14- Któré słowo król usłysza
wszy, zasmucił się bárzo : y usádźił serce zá Danielem żeby go wy
zwolił , y aż do zachodu słońca
starał się áby go wybawił.
15. Ale mężowie oni zrozumia
wszy królá rzekli mu : Wiedz królu
że prawo iest JUedów y Persów,
áby żadnego wyroku, który król
postanowi, nie godźiło się odmienić.
16. Tedy król roskazał : y przywiedźiono Daniela , y wrzucono
go do lwiego dołu. Y rzekł król Da
nielowi : Bóg twóy , którégo za
wsze chwalisz, ten ćię wybawi.
17. Y przyniesiono kamień ieden
y położono go ná dziurze dołu, któ
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ry król zapieczętował sygnetem
swym , y sygnetem przednich pa
Czmoro zwierząt widźiał Daniel,
nów swych, żeby czego n e uczy
litóré
znaczyły cztery i rolestwa, o
niono przećiw Danielowi.
ylntychriśćie , y o dniu sądnym.
18. Y poszedł król do domu swe
go. y spał niewieczerzawszy, y po
1. Roku pierwszego Bálthássárá
trą w-przedeń nie noszono , nád to królá Babilońskiego , Daniel wi
y sen odstąpił od niego.
dźiał sen -, á widzenie głowy iego
ig. Tedy król hárzo ráno poszedł ná łożu iego, y opisuiąc sen kró
tką mową zamknął: á krótko do
kwápliwie do lwiego dołu :
20 A przybliżywszy się do dołu, tykając, rzekł:
2. Widziałem w widzeniu moim
zówołał ná Dánielá płaczliwym
w
nocy, áuo cztérzy wiatry nie
głosem : Danielu , sługo Bogá ży
wego , Bóg twóy, któremu ty zá- bieskie potykały się ná morzu
wżdv służysz , co mniemasz mógł wielkim :
3. A cztery bestyie wielkie wy
ćię ode lwów wybawić ?
stępowały
z morzá rożne od śiebie.
21. A Daniel odpowiedáiac kró
4.
Pierwsza
iáko lwicá , a miała
lowi , rzekł: królu żyy ná wieki :
skrzydła
orle
:
patrzyłem
aż wyrwa
22. Bóg móy posłał anyoła swe
ne
są
skrzydła
iéy:
y
zdietá
iest z
go, y zamknął pászczeki lwóm , y
źiemie,
á
ná
nogi
stanęła
iako
czło
nie zaszkodzili mi, ponieważ przed
wiek
,
y
dano
iéy
serce
człowiecze.
nim sprawiedliwość naleźiona iest
5. A oto bestyia druga podobna
we mnie : lecz y przed tobą królu
niedźwiedziowi stanęła ná stronie:
występku nie uczyniłem.
23. Tedy król bárzo się urado á trzy rzędy były w gębie iéy y
wał z tego: y kazał Dánielá wy między zębami iéy: y ták iéy mó
gasnąć z dołu : y wyćiągniono Dá wiono: Wstań, iedz mięsa barzo
nielá z dołu , á żadnego obrażenia wiele.
6. Potjmem patrzał á ono druga
nie naleźiono ná nim , iż wierzył
iáko
Ryś, á miała skrzydła iako
Bogu swemu.
24- A z roskazania królewskiego ptak cztery ná sobie, á cztery głowy
przywiedziono oné męże, którzy były u bestyiéy , á władzę iéy dano.
7. Totym patrzałem w widzeniu
byli oskarżyli Dánielá, y wrzuco
no ie do lwiego dołu , sámé, y syny, nocnym , áno bestyia czwarta stra
szna y dźiwna , á bárzo mocna:
y żony ich: á nie dolecieli aż do dna
dołu, gdy ie lwi pochwyćili, y wszy zęby żelazne miała wielkie , iedząc
y krusząc, á ostatek nogámi swémi
tkie kośći ich podrzuzgotáli.
25. Tedy Dariusz król pisał do depcąc: á bylá różna od innych
wszech narodów, do pokolenia, y bestyiy, którem przed nią widźiał,
do ięzyków mieszkających po wszy y miała dźieśięćyrogów.
8 Przypatrowałem się rogom , á
tkiéy źiemi: Pokóy wam niech bę
oto róg inszy mały wyrósł z po
dźie rozmnożony.
26. Odemnie postanowiony iest śrzodku ich: á trzy z rogów pier
dekret, áby po wszem państwie y wszych wyłomione są od oblicza
królestwie moim drżeli y lękali się iego: á oto oczy, iáko oczy czło
Bogá Dánielowégo : bo on iest Bóg wiecze , były w onym rogu, y ustá
żywy, y wieczny ná wieki : y kró mówiące zbytnie wielkie rzeczy.
g. Trzypatrowałem się aż posta
lestwo iego nie skaźi się, á władza
nowiono stołki, á stárowieczny uśiiego aż ná wieki.
27. Ten wybawićiel y zhawićiel, adł: Szátá iego biała iáko śnieg, á
czyniący znaki y dziwy ná niebie włosy głowy ieeo iako wełna czysta:
y ná źiemi, który wybawił Dánielá stolica iego płomienie ogniste: koła
iéy og;eń rospalony
ze lwiego dołu.
10. Rzéká ognista á bystra wycho’
28. A Daniel trwał áž do króle
stwa Dáriuszá , y do królestwa Cy- dźiła od oblicza iego: tyśiąc tyśięcy
służyło mu , á po dźieśięć tyśięcy
rusa Tersy.
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kroć sto tyśięcy stało przy nim: za
siadł sad, y księgi otworzono.
u. Patrzyłem dla głosu mów
wielkich , któré on róg mówił: y
widziałem že była zabita bestyia, y
zginęło ćialoiey, y dano ie ná spa
lenie ogniem:
12. inszych též bestyiy władzą
odięto, y zamierzono im czasy
žywotá áž do czásu y czásu.
15. Patrzyłem tedy w widzeniu
nocnym, á oto z obłoki niebieskimi
iáko syn człowieczy przychodził,
y až do stárowieeznégo przyszedł: y
stawili go przed oblicze iego.
14. Y dał mu władzą, y cześć, y
królestwo: y wszyscy narodowie,
pokolenia, yięzyki służyć mu będą:
władza iego władza wieczna, która
nie będzie odięta: a królestwo iego
któré się nie skaźi.
15. Zlękł się duch móy, ia Dá
niel byłem przestraszony témi
rzeczami, á widzenia głowy moiéy
strwożyły mię.
16. Przystąpiłem do iednćgo z stoiących, y pytałem się u niego pra
wdy o tyui wszytki m: który mi
powiedział wykład mów.
17. Y nauczył mię: Té cztérzy
bestyie wielkie,, są cztéry krolestwá,
któré powstaną z źiemie.
18. A przyimą królestwo świętégo Boga Ňawyžszégo y odźierżą
królestwo áž ná wieki , y ná wiek
wieków.
19. Pótym chćiałem się pilnie
wywiedźieć o bestyiéy czwartéy,
która była bárzo róžna od wszy
tkich , y nazbyt straszna: zęby y
páznogcié iéy želázné , iádla y
kruszyła, á ostatek nogámi swémi
deptala.
20. Y o dźiesiąći rogách któré
miała ná głowie : y o drugim który
był urósł, przed którym upadły
trzy rogi : y o onyin rogu, który
miał oczy y usta mówiące wielkie
rzeczy, á był większy nád inné.
21. Patrzyłem áno on rog wal
czył przećiw świętym , y przemagał ie ,
22. Až przyszedł stárowieczny ,
y dał sąd świętym Wysokiego , y
czás przyszedł, y święći odźierżeli
królestwo.
23. Y ták rzćkł: Bestyia czwarta,
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królestwo czwárté będźie ná źiemi,
któré będźie większe niż wszytkié
królestwa, y požrže wszytkę źiemię,
y podepce , y zetrze ią.
24. A dźieśięć rogów tego króle
stwa , dźieśięć królów będźie: á
drugi powstanie po nich, á on bę
dźie mocnieyszy nád pierwsze, y
trzech królów zniży.
25. A będźie mówił mowy prze
ćiw Wysokiego, y święte Nawyższćgo skruszy: y będźie się mu
zdało, że może odmienić czasy y
práwá , á będą podáni w ręce iego
áž do czásu, y czasów, y pół czásu.
26. Y zaśiędźie sąd, áby była odię
ta moc, y był zstárt , y zginął áž
do końca
27 A królestwo , y władza, y
wielkość królestwa, która iest pod
wszytkim niebem , żeby dano lu
dowi świętych Nawyžszego: któré
go królestwo , królestwo wieczne
iest , á wszyscy królowie będą mu
służy ć , y słuchać go.
28 Poty koniec słowa. Ia Dániel
wielcem się myślami mémi trwo
żył, y oblicze moie zmieniło się ná
mnie : á słowo zachowałem w
sercu moim.
ROZDZIAŁ

VIII.

IFidzenie o baranie ze dwiema
rogami, y o koźle o iednym rogu, , a
potym o czterzech, który przemógł
bardna, y wykład tego, co się przez
nie rozumie.
1. Roku trzeciégo królestwá Bálthássará królá, ukazało mi się
widzenie.
2. la Dániel po tym com byłwidźiał ná początku , widźiałem w
widzeniu moim, gdym był ná Susis
zamku, który iest w krainie Aelám :
á widźiałem w widzeniu, żem hył
nád bramą Ulái.
3. Y podniosłem oczy moie, á
uyźrzałem : áno hárán ieden stał
nád błotem , maiący rogi wysokie ,
á ieden wyższy niż drugi, á podrastaiący.
4. Totym widźiałem háraná roga
mi rzucáiacégo ná zachód , y ná
połnocy, y ná południe, á wszy
tkié bestyie nie inogty się mu sprzećiwić, áni się wyzwolić z ręki iego:
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y czynił według woli, swéy, y stał
się wielkim.
5. A iam uważał: alić oto koźieł
kóz przychodził od zachodu ná
wszytkę ziemię , á nie dotykał się
źiemie : á koźieł miał róg znaczny
między oczymá swémi.
6 Y przyszedł áž do báráná oné
go rogatego , którégóm widźiał stoiąeógo przed bramą , y skoczył do
niego w popędliwośći siły swéy.
7. A gdy się przybliżył blisko
báráná, roziadl się nań, y uderzył
báráná : y zdrzuzgotał dwá rogi ie
go, á nie mógł się mu báran sprze
ciwić : y obaliwszy go ná źiemie ,
zdeptał: á żaden nie mógł wybawić
báráná z ręki iego.
8. A koźieł kóz stał się bárzo
wie]ki m : á gdy urósł, złamał się róg
wielki , y wyrosły pod nim czté
rzy rogi ná cztérzy wiatry niebie
skie.
9. A z iednégo z nich wyszedł
róg ieden mały, y stał się wielkim
ná południe , y ná wschód , y ná
moc.
10. Y rozwielmożył się aż do siły
niebieskiéy: y zrzućił z siły, y z
gwiazd, y podeptał ie.
11. Y áž do kśiążęćia siły rozwiel
możył się , y odiął od niego ofiarę
ustawiczną, y zrzućił mieysce świą
tynie iego.
12. Y dano mu moc przećiw ustáwicznéy ofierze dla grzechów, y
porzucona będźie prawdá ná źiemi ,
y będźie czynił á zdarzy mu się.
13. Y słyszałem iednégo z świę
tych mówiącego: y rzekł ieden z
świętych drugiemu niewiem, które
mu mówiącemu: Dokądże widze
nie, y ustawiczna ofiara, y grzéch
spustoszenia , któré się stało: á
éwietyniá y siła będźie podeptana ?
14- Y rzekł mu : Aż do wieczora
y do poranku dni dwá
tyśiące
trzystá, á będźie oczyśćiona świą
tynia.
15. Y stało się gdym ia Daniel
widźiał widzenie, y wywiadowałem
się wyrozumienia: oto stanęła przed
oczymá mémi iako osoba męża
16. Y słyszałem głos męża mię
dzy Ulái: y wołał, á rzekł: Gabrielu
uczyń że zrozumie ten widzenié:
17. Y przyszedł, y stanął podle

gdźiein ia stał: á gdy przyszedł,
zlększy się padłem ná oblicze moie,
y rzekł. do mnie: Rozumiéy synu
człowieczy , bo czasu końca wy
pełni się widzenié.
18. A gdy mówił do mnie, pa
dłem twarzą ná ziemię: y dotknął
się mnie, y postawił mię ná nogach
moich,
19. Y rzekł mi : la pokażę tobie
co będźie ná końcu przeklęctwa:
bo czás ma koniec swóy.
20. Baran, któregoś widźiał mają
cego rógi , iest król jłledzki y
Perski.
21. A koźieł kóz iest Grécki,á
róg wielki, który był między oczyma
iego, ten iest król pierwszy.
22. A iż po złamaniu iego urosły
cztérzy miás-to niego: cztérzéy kró
lowie z narodu iego powstaną: ále
nie w mocy iego.
23. A po królestwie ich, gdy urostą nieprawośći , powstanie król
niewstydli wéy twarzy, á rozumie
jący gadki.
24. Y zmocni się śiła iego , ále
nie swémi śiłaini : á więcćy niż
kto wierzyć może, wszytko zburzy,
y zdarzy się mu, y czynić będźie, y
pobiie mocarze y lud świętych ,
25. Według woléy swéy, y zdarzy
się zdrádá w ręce iego: á serce swé
uwielbi , á w dostatku wszech
rzeczy pozábiie wielu: y przećiw
kśiążęćiu kśiąźąt powstanie, á bez
ręki skruszon będźie.
26. A widzenié wieczorné y ranné,
któré powiedźiano, prawdźiwe iest:
przeto ty zápieczetuy widzenié: bo
po wielu dni będźie.
27. A ia Daniel zemdlałem, y
chorzałem przez dni: á gdym wstał,
odprawowałem sprawy królewskie,
y zdumiałem się nád widzeniem:
á nie było któby wyłożył.
ROZDZIAŁ IX.
O pośćie, y modlitwie Ddnielowey,
przy którey mówił z nim .Anyoł, y
oznaymił mu , ze zaśleruzálem miało
bydź zbudowane, yo śiedmidźieśiąt
tegodni, y o śmierći Christusowey ,
y o spustoszeniu obrzydłośći w kośćiele.

1. Roku pierwszego Dáriusá syna

DANIELOWE.
Asuerowégo z naśienia Hledów,
który panował nad królestwem
Cháldeyski m :
2. Roku pierwszego królestwa
iego, ia Danel wyrozumiałem w
księgach liczbę lat, o któréy stálá
się mowá Pánská do leremiaszá
proroka , áby się wypełniło śiedmdźieśiąt lat spustoszenia leruzálem.
3. Y obróciłem oblicze moie do
Páná Bogá mego , ábym prosił y
modlił się w pośćiech , w worze ,
y w popiele. A modliłem się Pánu
Bogu memu , y wyznawałem , á
rzekłem :
4- Proszę Pánie Boże wielki , y
straszny, który strzeżesz przymiérza y miłosierdzia miłującym ćiebie, y strzegącym przykazania twe
go5. Zgrzészyliáiny, niepriwość czy
niliśmy, niezbożnieśmy się sprawo
wali , odwróciliśmy się , y odstąpi
liśmy od przykazań twoich y są
dów.
6. Nie byliśmy posłuszni sług
twoich proroków, którzy mówili w
imię twoie królom naszym , ksią
żętom naszym , oycom naszym , y
wszemu ludowi źiemie.
7. Tobie Pánie sprawiedliwość: á
nam zawstydzenie twarzy , iáko
iest dźiśia mężowi luda , y obywátelóm leruzálem, y wszemu Izrae
lowi, tym, którzy blisko są, y tym,
którzy daleko we wszech ziemiach,
do którycheś ie wygnał, dla niepra
wośći ich , którymi grzeszyli prze
ćiw tobie.
8. Pánie, nam záwstydzenié twa
rzy, królom naszym, książętom na
szym , y oycom naszym , którzy
zgrzeszyli :
9. A tobie Pánu Bogu naszemu
miłośierdźić y zlitowánié: bośmy
odstąpili od ćiebie :
10. Y nie słuchaliśmy głosu Pá
ná Bogá nászégo, żebyśmy chodźili
w zakonie iego, który nam dał przez
sługi swoię proroki.
11. Y wszytek Izrael przestąpili
zakon twóy, y ustąpili áby nie słu
chali głosu twego: y kropiło na nas
przeklęctwo, y klątwa, którą na
pisano w kśięgach llloyzeszá sługi
Bożego , bośmy mu zgrzeszyli.
12.

Y utwierdził

mowy

swoię,
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któré mówił ná nas , y ná kśiążęti
nászé, którzy nas sądźili, że miał
przywieźdź ná nas złe wielkie, iákié nigdy nie było pode wszem nie
bem, wedle tego, co się stało w Ieruzálem.
13. Iáko napisano w zakonie
Moyzeszowym, to wszytko złe przy
szło ná nas , á nie prośiliśmy obli
cza twego Pánie Boże nász , ábyśiny się nawroćili od nieprawośći
naszych, á myślili o prawdzie two
iéy.
14- Y czuł Pan nád złością, y
przywiódł ią ná nas : sprawiedliwy
Pan Bóg nasz we wszéch uczyn
kach swych, któré uczynił: bośmy
nie słuchali głosu iego.
15. A teraz Pánie Boże nasz, któ
ryś wywiódł lud twóy z źiemie Ae
gyptskiéy ręką mocną , y uczyniłeś
sobie imię wedle dniá tego: zgrze
szyliśmy, nieprńwośćeśiny czynili.
16. Pánie, przećiw wszelákiéy
sprawiedliwośći twoiéy : niech się
proszę odwróći gniéw twóy y záalczywość twoiá od miástá twego
eruzálem y od góry świętey two
iéy. Bo dla grzechów naszych , y
dla nieprawośći oyców naszych le
ruzálem y lud twóy są ná pośmie
wisko wszytkim około nas.
17. Teraz tedy wysłuchay Boże
nasz modlitwę sługi twego , y pro
śby iego : á okaż oblicze twoie nád
świętynia twoią, która spustoszona
iest, dla ćiebie samego.
18. Nakłoń Bc>że móy uchá twe
go, á usłysz : otworz oczy twoie, á
obacz spustoszenie nasze : y miá
sto , nád którym wzywano imienia
twégo. Bo nie ná sprawiedliwośćiách naszych pokładamy modlitwę
przed obliczem twoim: ále ná lito—
śćiach twoich mnogich.
ig. Wysłuchay Panie, ubłagay
się Pánie, obácz, á uczyń: nie
omieszkaway sam dla siebie Boże
móy: bo imienia twégo wzywano
nád miastem y nád ludem twoim.
20. A gdym ieszcze mówił, y
modlił się , á wyznawałem grzé
chy moie, y grzéchy ludu mego
Izraelskiego, y pokładałem prośby
moie przed obliczem Bogá mego o
górę świętą Bogá mégo :

f

21.

Gdym ia ieszcze
61

mówił w
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modlitwie , oto mąż Gabriel, ktorégom widział w widzeniu z po
czątku , prędko lecący dotknął się
mnie czásu ofiary wieczorney :
22. Y nauczył mię á mówił ze
mną, y rzekł: Danielu terazem
wyszedł abych ćię nauczył, ażebyś
zrozumiał.
23 Od początku modlitw two
ich wyszła mowá: á iam przy
szedł oznaymić tobie , boś mąż po
żądania iest : ty tedy obacz mowę ,
á zrozumiéy widzenie.
24. Siedmdźieśiąt tegodni ukró
cone są ná lud twóy, y ná miásto
święte twoie, aby się dokonało
przestępstwo , á grzéch áby wziął
koniec , ażeby nieprawość była
zgładzona , á przywiedziona spra
wiedliwość wieczna, y aby się speł
niło widzenie y proroctwo , á był
pomazany święty świętych,
23. A tak wiédz á obacz: od wyszćia mowy áby zaś było zhudowáné Izruzálem aż do Christusá
wódzá, tegodniów śiedm , y tegodniów sześćdźieśiąt y dwá będą: á
znowu bedźie zbudowana ulica , y
mury w ćiasnośći czasów.
26. A po tegodniów sześćdźieśiąt
y dwu będźie zabit Christus : á nie
będźie ludem iego, który się go záprzy. A miasto y świętynia skaźi
lud z wodzem , który przyidźie : á
koniec iego spustoszenie, á po skoń
czeniu woyny postanowione spusto
szenie.
27. A zmocni przymierze z mno
gimi tydzień ieden , á w poł tegodniá ustanie ofiárá y ofiarowanie*,
y ■ ędźie w kośćiele obrzydłość spu
stoszenia , y aż do skończenia y
końca będźie trwać spustoszenie.

ROZDZIAŁ X.
Daniel czasu postu swégo widział
węza w dziwnym odzieniu, który mu
przyszłe rzeczy okazał', y posilił go,
y o zadymił mu o kśiązęćiu Greckim
y Perskim.
1. Roku trzeciego Cyrusá królá
Terskiégo, obiáwioné iest słdwo Da
nielowi przezwiskiem Bálthássár,
á słowo prawdźiwe y moc wielka :
y wyrozumiał mowę: bo wyrozu
mienia potrzeba w widzeniu.

2. W oné d ni ia Dániel płakałem
przez dni trzech tegodniów :
3. Chleba pożądanego nie iadlem,
á mięso y wino nie weszło w usta
moie: ále áni oléykiem mazałem
się, aż się wypełniły dni trzech te
godniów.
4- A dwudźiestego y czwartego
dniá mieśiąca pierwszego byłem
nád rzeką wielką , która iest Ty
gři*.
5. Y podniosłem oczy moie, y
uyźrzałem á ono mąż ieden oble
czony w płóćiennó száty, á nérki
iego przepasane złotem naczystszym :
6. A ciało iego iáko Chrysolit , á
oblicze iego iáko pozor błyskawi
ce , á oczy iego iáko láinpá goráiaca: á ramiona iego, y co poniż iest
aż do nóg iáko pozór miedzi błyszczącey się : á głos mów iego iáko
glos mnóstwa.
7. A widźiałem ia Dániel sam
widzenie: lecz mężowie, którzy by
li zemną nie widźieli : ále strach
zbytny przypadł na nie, y poucie
kali do tajemnych inieysc. \
8. A ia sam zostawszy widźiałem
to widzenie wielkie : á nie zostało
we mnie śiły, ále y osoba moiá
zmieniła się we mnie, y struchla
łem y nie miałem nic śiły.
9. Y usłyszałem głos mów iego:
á usłyszawszy leżałem przestraszo
ny na oblicze moie , á twarz moiá
przylnęła do źiemie.
10. A oto ręka tknęła mię , y
wzniosła mię ná koláná moie, y
ná członki rąk moich.
11. Y rzekł do mnie: Danielu
mężu pożądania, rozumiéy słowa,
któré ia mówię do ćiebie, á stań ná
nogach twoich : bom teraz posłań
iest do ćiebie. A gdy mi rzekł tę mo
wę. stanąłem drżąc.
12. Y rzekł do mnie : Nie bóy się
Danielu: bo odedniá piérwszégo ,
któregoś podał serce twoie ku wyro
zumieniu , abyś sie dręczył przed
obliczem Bogá twego , wysłuchane
są słowa twoie : á iam przyszedł
dla mów twoich.
13. Lecz książę królestwa Per
skiego, przećiwiło mi się ieden y
dwadzieścia dni : á oto Michael ie
den z kśiążąt przedniéyszych przy-
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szedł nápomoc moię, á iam tam
został przy królu Perskim.
>4- Á przyszedłem abych ćię nau
czył co ma przyśdź ná lud twóy we
dni ostateczne: boieszcze widzenie
ná dni.
15. A gdy mi mówił tákiémi sło
wy, spuściłem oblicze moie ku źie
mi , y milczałem.
16. A oto iákoby podobieństwo
syná człowieczego dotknął się warg
moich : y otworzywszy usta moie
mówiłem , y rzekłem do tego , któ
ry stał przećiwko mnie: Pánie móy
uyźrzawszy ćię rozstąpiły się sta
wy moie, á nie zostało we mnie
nic siły.
17. A iákóž będźie mógł sługa
Páná mego mówić z Panem moim?
bo nic we mnie sił nie zostało, ále
y dech móy ustawa.
18. Zaś tedy dotknęło się mnie
iáko widzenie człowieka , y posilił
mię,
*19. Y rzekł : Nie bóy się mężu
pożądania: Pokóy tobie: zmocni się,
á bądź mocny. A gdy mówił ze
mná, wźiąłem śiłe, y rzekłem : Mów
Pánie móy, boś mię posilił.
20. Y rzćkł: Wiészli przeczem
przyszedł do ćiebie? á teraz wrócę
się abych walczył przećiw kśiążęćiu Perskiemu. Gdym ia wychodził,
ukzaało się kśiążę Greckie przycho
dzące.
21. Wszakże opowieinći co iest
wyrażono w piśmie prawdy, á ża
den nie iest pomocnikiem moim w
tym wszytkim, iedno Michael kśią
żę wászé.

ROZDZIAŁ XI.
Proroctwo o królu Perskim y Grec
kim , o woyndch miedzy królmi od
południa y od połnocy, y o królu ,
który sobie nie będźie ważył fiogd
nad Kogi , d które krainy pod nim
będą , y które go nieprzyimą.
1. A ia od piérwszégo roku Da
riusza Hledá stałem , áby był zmocnion y pośilon.
2. A teraz prawdę oznaymię to
bie. Oto ieszcze trzey królowie bę
dą stać w I’er«kiéy źiemi , á czwar
ty zbogaći się bogáctwy zbytniémi
nade wszytkié: á gdy się zmocni
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bogáctwy swémi, pobudźi wszy
tkié ná królestwo Greckie.
3. Lecz powstanie król mocny,
y będźie panował panowaniem wiel
ki in, á czynić będźie co mu się po
doba.
4- A gdy stanie, będźie skruszoné
królestwo iego, y będźie rozdźielone
ná cztérzy wiatry niebieskie, ále
nie między potomki iego , áni we
dług mocy iego , którą panował : bo
będźie szarpane królestwo iego, też
między obce, oprocz tych.
5. Y zmocni się król z Południa, á
z kśiążąt iego przemoże go , y bę
dźie panował panowaniem: bo wiel
kie panowanie iégo.
6. A po skończeniu lat uczynią
z soba przymierze: y córká królá z
Południa przyiedźiedo królá Północpégo czynić przyiaźń, y nie
otrzyma śiły rámieniá, áni się ostoi
nasienie iego : y będźie wjdána
sámá , y którzy ią przyprowadźili
młodzieńcy iéy , y którzy ią zmacniáli w czaśiecb.
7. A stanie z latorośli korzenia
iéy szczépek , y przyidźie z woyskiem á wnidźie do krainy królá
Północnego: y będźie czynił z nimi
po swéy woléy , y otrzyma.
8. Nád to y bogi ich, y ryciny, na
czynia też drogie, srébrá, y złota
pobrané , zawieźie do Aeg^plu: ten
przemoże królá Północnego.
9. Y wiedzie w królestwo król
z Południa, y wróci sie do źiemi
swey.
10. A synowie iego będą pobudze
ni, y zbiora mnostwo woysk wiela:
y przyiedźie kwapiąc się á zálewaiąc: y wróci sie, y zapędźi sie,y
polka się z-mocą iego.
ii: Y rozdrażniony król południo
wy wynidźie, á z królem półno
cnym walczyć będźie, y nágotuie
mnostwo zbytnie, y będźie podané
mnostwo w ręce iego.
12. Y poimie mnostwo, á wy
wyższy się serce iego, y poraźi
wiele tyśięcy, ále nie przemoże.
13. Bo się wróći król północny ,
y nágotuie mnostwo daleko większe
niż piérwéy, á ná końcu czasów y
lat przyidźie kwapiąc się z woyskiem wielkim , y z bogáctwy
zbytniémi.
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14- A onyeh cżasow mnodzy
powstaną przećiw królowi połu
dniowemu, synowie též przestępników ludu twego podniosą się , aby
wypełnili widzenie, y upadną.
15. Y przyidźie król północny , y
usypie wał, y weźmie miástá bárzo
obronne, á rámioná poludniowé
nie zniosą, y powstaną wybrani
iego áby się opárli , á nie będźie
siły.
16. A uczyni przyszedzsy nań
według upodobania swego, á nie
będźie ktoby stał przećiw obliczu
iego: y będźie stał w zacnéy źiemi, y
będźie zniszczona w ręce iego.
17. Y położy oblicze swoię zęby
przyszedł ku otrzymaniu wszytkiégo królestwa iego, y uczyni z nimi
porównania: y córkę z białychgłów da mu, áby ie wywróćił: ále
sie nie ostoi, áni go bedźie.
18. A obróći oblicze swé ku
wyspom, y weźmie ich wiele: y
uczyni, že przestanie hetman urą
gania swego, á urąganie iego obróći
się nań.
ig. Y obróći oblicze swé ku pań stwu źiemie swéy , y potknie się y
upádnie, á nie naydźie się.
20. A stánie ná mieyscu iego napodléyszy, y niegodny dostoieństwa
królewskiego: á zá mało dni zstárt
będźie, nie w zapalczywośći, áni w
bitwie.
21. Y stánie ná mieyscu iego
wzgardzony, á nie dadzą mu czći
królewskiéy : y przyidźie potáiemnie, y otrzyma królestwo zdradą.
22. A rámioná woiuiacégo będą
zwalczone od oblicza iego, y zstárté
będą: nád to y wódz przymierza.
23. A po przyiaćielstwie , uczyni
zdradę, y przyciągnie, á zwycięży
małym ludem.
24- Y do obfitych á bogatych
miast wnidźie: y uczyni, czego nie
czynili oycowie iego , y oycowie
oyców iego: wydartej w y korzyści,
y bogactwa ich rozprószy , á prze
ćiw namocnieyszym myślić będźie:
á to áž do czásu.
25. Y wzbudźi się siła iego, y
serce iego przećiw królowi południému z woyskiem wielkim , á
król południowy , pobudzon będźie
ku bitwie z wielkimi pomocami, y

mocnymi bárzo: lecz się nie ośtoią,
bo umyślą nań radę.
26. A ći którzy z nim chleb iedzą,
zetrą go , woysko též iego zátlumioné będźie : y polęże zabitych
bárzo wiele.
27. Dwu též królów serce będźie
áby źle czynili, á u stołu iednégO
kłamstwo mówić będą , y nie
zdarzy sie im: bo ieszcze koniec ná
inny czas.
28. Y wróci się do źiemie swéy
z wielkimi bogáctwy: á serce iego
przećiw przymierzu świętemu, y
uczyni , á wróci się do źiemie
swey.
29. Zámierzonégo czásu wróći
się, á przyidźie ná południe: á nie
będźie pierwszemu podobné osta1tęcz né.
30. Przyjdą též nań galery y Rzymiáne , y porażon będźie, á wróci
się , y rozgniewa się przećiwko
przymierzu świętynie, y uczyni: y
wróći się y będźie myślił przećiwko
tym, którzy opuśćili przymierze
świątynie.
31. Y rámioná od niego stać będą,
y zgwałcą świętynia mocy, y
odóymą ustawiczną ofiarę, á dadzą
obrzydłość ná spustoszénié.
32. A niezbożni przećiw przymie
rzu zmyślać będą zdradliwie: lecź
lud znáiacy Bogá swégo otrzyma
. y uczyni.
33. A uczeni miedzy ludem
będą nauczać wielu: y polega od
mieczá y od ogniá , y od poymániá,
y od łupienia dni.
34. A gdy upadiią , wspomożeni
będą pomocą maluczką : y przyłączą
się do nich innodzy zdradliwie.
35. Y z uczonych upadną , áby
byli wypławieni, y wybrani, y wy
bieleni, áž do czásu zámierzonégo:
bo ieszcze inny czás będźie:
56. A król będźie czynił według
wo1éy swoiéy, y podnieśie się y rozwielinoży się przećiw każdemu
Bogu,y przećiw Bogu bogów bę
dźie mówił wielmożne rzeczy: y
zdárzy się mu , áž się dokona gniéw:
bo iuż wyszła sententiá.
37. A Bogá oyców swoich nie
będźie miał nizacz: y bedźie w
pożądliwośćiach niewiast: áni hę-
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dźie dbal ná żadnego Bogá: bo prze
ciw wszemu powstanie.
58. Lecz Bogá Máoziin ná miey
scu swoim chwalić będźie, á Bogá,
którégo nieználi oycowie iego, bę
dźie czćił, złotem, y srebrem , y
drogim kamieniem, y rzeczami kosztownémi.
3<). Y uczyni, że obwáruie Maozim z bogiem cudzym, którego po
znał, y rozmnoży sławę, y da im
moc w wielu rzeczach, y źiemię
podzieli darmo.
40. A czásu záinierzonégo będźie
przeciwko niemu walczył król
południowy , á iáko burza przyidźie
nań kroi północny, z wozy y z
iezdnymi, y z okrętami mnogimi: á
wnidźie w źiemie, y zetrze, y przéydźie.
41. Y wnidźie do źiemie chwálebnéy, á wiele upádnie. Lecz té sámé
uydą ręki iego , Edom y Moáb, á
początek synów Ammon.
42. Y pośle rękę swoię ná źiemie:
y ziemia Aegyptska nie wybiega,
się.
45. Y opánuie skarby złota y sre
bra, y wszytkié rzeczy kosztowne
Aegyptskié: przez Lybią též y
Aetbyopią przeydźie.
44- Y wieść od wschodu słońca
y od północy zatrwoży go: y przyi
dźie z mnóstwem wielkim áby
zstárl y pobił wielu.
45. Y postawi namiot swóy
Apádno między morzami, ná górze
zacnéy y świętey: y przydźie aż ná
wierzch iéy, á żaden mu nie dopo
może.

RO ZDZIAŁ XII.
O zmartwychwstaniu złych y do
brych , o idsnośći uczonych, y tych
którzy inych uczą co dobrćgo, y zd
pieczętowaniu łiśiąg dz do czasu.
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do żywota wiecznego , á drudzy ná
hańbę, áby widźieli zawżdy.
3. A którzy uczeni będą, świećić będą iáko światłość utwierdze
nia: á którzy ku sprawiedliwości
wpráwuia wielu, iáko gwiazdy ná
wieki wieczne.
4. A ty Danielu zamkni mowy ,
y zapieczętuy księgi aż do czásu
zamierzonego: mnodzy przyidą, y
będźie rozmaita umieiętność.
5. Y widźiałem ia Dániel, á oto
iakoby drudzy dwá stáli: ieden ztąd
na brzegu rzéki, á drugi z onąd ná
drugim brzegu rzeki-.
6. Y rzekłem mężowi, który był
obleczony w płoćienne száty, który
stał nád wodami rzeki: Dokądże
koniec tych dziwów?
7. Y słyszałem męża, który był
obleczony w płoćienne száty, który
stał nad wodami rzeki, gdy podniósł
prawicę y lewicę swą ku niebu , y
przyśiągł przez żywiącego ná wieki,
iż do czásu y czasów , y do poło
wice czásu. A gdy się dokona ro
zprószenie ręki ludu świętego,
wypełni się wszytko to.
8. A iam słyszał, á nie rozumia
łem: y rzéklem: Pánie móy co bę
dźie potym:
9. Y rzekł: Idź Danielu , ho za
warte są y zapieczętowane mowy
áž do zamierzonego czásu.
10 Będą wybrani, y wybieleni, y
iáko ogień doświadczeni mnodzy: á
niezbożni niezbożnie czynić będą ,
áni zrozumieią wszyscy niezbożnicy, ále uczeni zrozumieią.
11. A od czásu gdy bedźie odięta
ustawiczna oíiárá, á postanowiona
będźie obrzydłość ná spustoszenie ,
dni tyśiąc dwieśćia y dźiewiećdźieśiąt.
12. Błogosławiony który czeka,
y doszedł aż do dni tyśiąc trzéch
set trzydźieśći y piąci.
13. A ty idź do zamierzonego : á
odpoczyniesz , y staniesz ná lóśie
twoim ná końcu dni.

1. A czásu onégo powstanie Mi
chael książę wielkie, który stoi zá
synmi ludu twego: y przyidźie czás
iáki nie był od tąd iáko narody bydź
poczęły aż do onégo czásu. A czásu
ROZDZIAŁ XIII.
onégo będźie wybáwion lud twóy,
każdy kto będźie naleźion w księ
Diva starcowie niecnofliwi, za
gach napisany:
palili się ku cnotliwey Zuzannie. A
2. A mnodzy z tych, którzy śpią gdy iéy dostać nie moi; li-, potwurz o
w prochu źiemie, ocucą się : iedni cudzołóstwo nd nie włożyli. A gdy
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ią iuz net śmierć wiedziono, Pan chćiała się myć w sadźie : bo gorąBóg ią wysłuchał, a przez dziecię co było :
16. A nie był tám nikt oprócz
Daniela starce o śmierć przyprawił.
dwu starców zátáionych, y przy1. Y był mąż mieszkający w Ba patruiących się iéy
17. Rzekła tedy dziewkom: Przybilonie, a imię iego loákim.
2. Y poiał żonę imieniem Zu nieśćie mi oleyku y mydła, a drzwi
zannę, córkę llelciaszá bárzo piękną u sádu zamknićie , abych się zmy
ła :
y boiąeą się Boga.
18. Y uczyniły ták iako była ka
3. Bo rodźicy iéy, będąc spra
wiedliwi , wyćwiczyli córkę swą zała : y zamknęły drzwi u sádu , y
wyszły tyłem , áby przyniosły co
według zakonu Moyzeszowégo.
4- A loákim był bárzo bogaty, y była roskazała. A niewiedźiały iż
miał sad podle domu swégo: á do się tám byli skryli starcy.
19. A gdy wyszły dźiewki , po
niego się Zydowie schodzili, iż był
wstali dwá starcy, y przybiegli do
ze wszytkich napoczćiwszy.
5. A postanowieni są dwá starcy niéy, y rzekli:
z ludu sędziami onégo roku, o któ
20. Oto drzwi sádu są zámkniorych Pan powiedźiał: Iż wyszła né , á nikt nas nie widźi, á my w
nieprawość z Babilonu od starszych pożądliwości twoiéy iesteśiny: prze
sędziów, którzy się zdáli żeby lud tóż przyzwól nam , á spi z námi.
21. A ieśli nie będźiesz chćiała,
rządzili.
6. Ci często bywali w domu dámy przećiw tobie świadectwo, że
loákim owym , y przychodzili do był z tobą młodźieniec, á żeś dla te
go wypuściła dźiewki od śiebie.
nich wszyscy, którzy mieli sądy.
22. Westchnęła Zuzanna y rze7. A gdy się lud wracał w przypoludnié , wchodziła Zuzanna , y klá: Ciasno ná mię zewsząd: bo ie
przechadzała się po sádu męża śli to uczynię , śmierć mi iest: á ie
śli nie uczynię , nie uydę rąk wá
swego.
8. Y widali ią starcy ná każdy szy ch.
dźień wchodzącą y przechodzącą
23. Ale mi lepiéy bez uczynku,
się: y zapalili się pożądliwością iéy: wpaść w ręce wászé : niżli zgrze
g. Y wywrócili rozum swóy, y szyć przed obliczem Pańskim.
odwrócili oczy swé áby nie patrzy
24- Y zawołała głosem wielkim
li w niebo , áni pamiętali ná sądy Zuzánná : zawołali też y stárcowie
przećiwko niéy.
sprawiedliwe.
10. Byli tedvobádwá zranieni mi
25. Y bieżał ieden do drzwi sá
łością iéy, á ieden drugiemu nie du , y otworzył.
26. A czeladź domowa usłysza
oznaymił bólu swégo:
11. Bo się wstydáli ieden dru wszy wołanie w sádu , werwáli się
giemu oznaymić pożądllwośći swéy, tyłem , chcąc widźieć coby to było.
chcąc z nią grzéch popełnić :
27. A gdy starcy powiedźieli, zá12. Y strzegli ná każdy dźień wstydźili się słudzy bárzo : bo ni
tym pilniéy áby ią widźieli. Y rzćkł gdy nie była mówiona táká mowá
o Zuzannie.
ieden do drugiego :
13. Podźmy do domu, bo godźina
28. Y było názáiutrz , gdy się lud
obiadu iest, y wyszedszy rozeszli się. zszedł do loakimá męża iéy. przy
14. A wróćiwszy się przyszli ná szli y dwá starcy, pełni myśli złoiedno mieysce: á pytáiac się iéden do śćiwćy przećiw Zuzannie , áby ią
drugiego przyczyny, wyznali pożą stracili.
dliwość swoię : á tedy społem po
2g. Y rzekli przed ludem : Postanowili czas, kiedyby ią same za ślićie do Zuzanny córki Ilelciaszostać mogli.
wéy żony loákimowéy, y wnet po
15. Y przydało się gdy pilnowali słali.
3o. Y przyszła z rodźicmi y z sy
dniá sposobnego , weszła niekiedy,
iáko wezorá, y dźiś trzeći dźień nami , y ze wszylkimi krewnymi
ze dwiemá sámémi dźiewkami , y swymi.

DANIELOWE.
51. A bylá Zuzánná subtelna y
pięknćgo weyźrzenia.
32. A oni złośliwi kazali ią od
kryć, (bo bylá zakryta) żeby się
przynamniéy ták nasyćili pięknośći ićy.
33. A ták plákáli przyjaciele ićy,
y wszyscy, którzy ią znali.
54- Y powstawszy dwá starcy w
pośrzód ludu, włożyli ręce swé ná
głowę ićy.
35. Która plącząc weyźrzała w
niebo: bo serce ićy było ufanie inaiącć w Pánu.
36. Y rzekli starcy : Gdyśmy się
sámi przechodzili w sadzie, weszła
ta ze dwiema dziewkami : y za
mknęła drzwi sádu, y odesłała dzie
wki od śiebie.
37. Y przyszedł do niéy młodzie
niec, który się był skrył, y spał
z nią.
38. A my gdyśmy byli w kacie
sádu , widząc nieprawość , bieże
liśmy do nich , y widzieliśmy ie
máiacé sprawę z sobą.
3g, A ouegośmy poymać niemog‘li , iż był mocnieyszy niżli my,
á otworzywszy drzwi wyskoczył.
40. Ale tę poymawszy, pytaliśmy
iéy coby to był zá młodzieniec , y
niechćiała nam oznaymić.
41. Tćy rzeczy iesteśmy świadka
mi Uwierzyło im pospólstwo, iá
ko starcom y sędziom ludu , y ska
zali ią ná śmierć.
42. A Zuzánná zawołała głosem
wielkim , y rzekła : Boże wieczny,
który znasz skryte rzeczy, który
wićsz wszytko piérwéy niżli się
stánie.
43. Ty wiesz, że fałszywe świa
dectwo wydali przećiwko mnie: á
oto umieram, gdyżem nie uczyniła
nic z tych rzeczy, któré ći ná mię
złośliwie zmyślili.
44 Y wysłuchał Pan głosu ićy.
45. A gdy ią wiedziono ná śmierć,
wzbydźił Pan duchá świętego pácholęćia młodego, któremu imię
Daniel :
46. Y zawołał głosem wielkim :
Czystym ia iest od krwie tćy.
47. Y obróćiwszy sie wszytek lud
do niego, rzekł: Co to zá mowá,
którąś ty powiedział?
48. Który gdy stanął w pośrzod-
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ku ich , rzekł: ták szaléni synowie
Izrael ? me rozsądziwszy, ani się
prawdy dowiedziawszy, skazaliście
ná śmierć córkę Izraelską ?
4g. Wróććie się do sadu, bo fał
szywe świadectwo mówili przeci
wko niéy.
50. Wróćił się tedy lud z kwápliwośćią, y rzekli mu starszy : Pódź,
á śiądź w pośrzód nas, á ukaz nam:
ponieważći Bóg dał cześć starości.
51. Y rzekł do nich Daniel: Bozłączćie ie precz , iednégo od dru
giego , á będę ich sądził.
52. Gdy tedy byli rozłączeni ieden
od drugiego, zawołał iednego z nich,
y rzekł do niego. Zastarzały we
złych
dniach , teraz przyszły
grzéchy twé , któreś czynił przed
tym:
53. Sądząc sądy niesprawiedliwe,
tłumiąc niewinne, á wypuszczáiac
winné: gdyż Pan mówi: iNiewinnćgo y sprawiedliwego nie będźiesz
zabiiał
54 Teraz tedy ieśliś ią widźiał,
powiedz pod którym drzewem widźialeś ie rozmawiające z sobą.
Który rzćkł: pod trzmielem.
55. Y rzćkł Daniel : Ęiawieś
skłamał ná głowę twoię: bo oto
anyół Boży wźiąszy od niego ska
zanie, rozetnie ćie ná poły.
56. Y odwiódszy go, kazał
przyźdź drugiemu: y rzćkł mu :
Naśienie Chánáán , á nie ludzkie,
piękność ćię uwiodła , y pożądli
wość wywróciła serce twoie.
57. Takeśćie czyniáli córkom
Izraelskim , á oné boiąc się mó
wiły wam: ále córká ludzka nie
zcićrpiała niecnoty wászéy.
58. Teraz tedy powiedz mi pod
którym drzewem poymałeś ie mó
wiące z sobą? Który yzćkł: Pod
iodłą.
59. Y rzćkł mu Daniel: y tyś
czyście skłamał ná twą głowę, ho
czeka anyół Pański maiący miecz,
áby ćię rozciął ná poły, á zabił
was.
60. Tedy wszytko zgromadzenie
zawołało głosem wielkim, y błogo
sławili Bogá , który wybawia po
kładające w nim nadźieie.
61. Y powstali przećiw dwiema
stárcóm (bo ie był przekonał Dá-
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niel z ust ich, iż fałszywe świa Ieśli mi nie powiećie kto iest co
dectwo dali) y uczynili im iáko iada té nakłady, pomrzecie.
8. A ieśli pokażećie iż to Bel iada,
byli źle uczynili przećiw bliźnie
mu.
umrze Dániel , iż bluźnił przećiw
62. Aby uczynili według zakonu Belowi. Y rzék! Dániel królowi:
Moyzeszowégo : y zabili ie, á kréw Niech ták będźie według słowa
niewinna dniá onégo była wyba twego.
g. A było ministrów Belowych
wiona
63. A Ilelciasz y żona iego chwa śiedmdźieśiąt, oprocz żón y dzieci
lili Bogá, zá córkę swą Zuzannę z y synów. Y przyszedł król z Danie
Ioákimem mężem iéy, y zewszemi lem do zboru Bel.
10. Y rzekli ministrowie Belowi:
powinowatymi, że się nie nalazła
Oto my wychodzimy precz, á ty
w niéy rzecz sprosna.
64. A Dániel stał się wielki w królu połóż potráwy, y nálej winá:
oczach ludu , od onego dniá y ná á zamkni drzwi , y zapieczętuy sy
gnetem twoim:
potym.
11. A gdy wnidźiesz ráno, ieśli
65. A król Astyáges przyłożon
iest do oyców swoich , y przyiął nie naydźiesz że wszytko Bel poiadł,
śmiercią pomrzemy, ábo więc Dá
Cyrus Tersa królestwo.
niel , który kłamał przećiwko nam.
>2. A piedbałi, bo byli uczynili
ROZDZIAŁ XIV.
táiemné weszćić pod stołem, y
Daniel Bela bałwdnd skaził , przez nie zawżdy wchodzili, á ono
smoka zabił, y wrzućon do Iwiey pożerali.
idmy , tdm przyniósł mu ^4 ba kuk
13 Stało się tedy gdy oni wyszli,
obiadt potym zaś ztdmtąd wycią- król postawił potráwy przed Belem:
gnion.
Dániel roskazał sługóm swym y
1. A Dániel iadał z królem , y przynieśli popiołu , y prześiał po
był we czći nád wszytkié przyia- wszylkiin zborze przed królem: y
wyszedszy zamknęli drzwi , á za
ćioły iego.
sygnetem królew
2. Był též bałwan u Babiloń- pieczętowawszy
odeszli.
czyfców imieniem Bel: á wydawano skim,
14- Tedy ministrowie weszli w
nań ná káždy dźień dwanaście nocy
zwyczáiu swego, y
czwiórćień biáléy maki , y cztér- żony, wedle
y
synowie
ich: y wszytko
dźieśći owiec, y sześć bárél winá.
ziedli y spili.
3. Król też chwalił go, y chodźił
15. A król wstał ráno , y Dániel
ná káždy dźień kłaniać się mu : ále z nim:
Dániel chwalił Bogá swego. Y
16. Y rzekł król:, Całeli są pierzekł mu król: Trzecz nie chwalisz częći Danielu? który odpowiedźiał:
Bela ?
Całe, królu.
4 Który odpowiedaiąc, rzekł mu:
17. A záraz gdy drzwi otworzył,
Iż nie chwalę bałwanów ręką uczy poyźrzawszy król ná stół, zawołał
nionych, ále Bogá żywiącego, który głosem wielkim : Wielkiś iest Belu,
stworzył niebo y źiemię, y ma moc á niémász u ćiebie żadney zdrady.
nád wszelkim ćińłein.
18. Y rośmiał się Dániel : y zá5. Y rzekł król do niego: niezda dźierżał królá áby nie wchodźił we
się tobie Bel bydź Bogiem żywią wnątrz: Y rzekł: Oto tło, obacz
cym ? Aza nie widźisz iáko wiele czyie to są stopy.
iada y piia ná każdy dźień ?
19. Y rzekł król: Widzę stopy
6. Y rzekł Dániel, uśmiech mężów , y niewiast, y dźieći. Y
nąwszy się : Niemyl się królu : Bo rozgniewał się król.
ten we wnątrz iest gliniany, á
20. Tedy póyinał ministry, y żony,
zwiérzchu miedźiany, á nie iada y syny ich, y ukazali mu skryte
nigdy.
drzwiczki, którémi wchodźili, y
7. Y rozgniewaszy się król, przy ziadáli to, co bywało ná stole.
zwał ministrów iego, y rzekł im :
21. A ták pomordował ie król, y
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misę, y szedł ná pole , áby zaniósł
żeńcom.
33. Y rzćkł Anyoł Pański do
Hábákvká : Zanieś obiad , który
masz, do Bábilonu Danielowi, któ
ry iest we lwim dole.
34. Y rzćkł Hábákuk: Pánie, Bábilonum nie widźiał, á o dole niewiein.
55. Y uiął go Anyół Pański zá
wierzch głowy, á niósł go zá włos
głowy iego , y postawił go w Ba
bilonie nád dołem w pędzie ducha
swego.
36. Y záwolat Hábákuk, mó
wiąc: Danielu sługo Boży, weźmi
obiad , któryć Bóg posłał.
37. Y rzćkł Daniel: Wspomniałeś
ná mię Boże, á nieopuśćiłeś tych,
którzy ćię miłuią.
58. Y wstawszy Daniel , iadł. A
anyół pański natychmiast postawił
zaś Háhákuká ná mieyscu iego.
3g. Przyszedł tedy król dniá sió
dmego, áby płakał Pąniela: y przy
szedł do dołu , y wreyźrzał weń : á
oto Daniel śiedzący między lwami.
40. Y zawołał król głosem wiel
kim rzekąc : Wielkiś iest Panie
Boże Dánielów. Y wyćiągnął go z
dołu lwiego.
41. A oné, którzy byli przyczy
ną zatracenia iego , wrzućił w doł,
y pożarci są we mgnieniu oká przed
nim.
Ą.2. Tedy król rzćkł: wszyscy
mieszkaiący po wszćy źiemi niech
się boią Bogá Daniełowćgo : bo on
iest zbawićićl , czyniący znaki y
cudá ná źiemi, który wybawił Da
niela z dołu lwiego.

D ANIELOWE.

dal Bela w moc Danielowi: który
go wywrócił y zbór iego.
22. Y był smok wielki ná onym
mieyscu, y chwalili go Babilończycy.
25. Y rzćkł król Danielowi: Oto
teraz rzec niemożesz , zęby ten nie
był Bóg żyiący: Przetóż klaniay się
mu.
24- Ale Daniel rzćkł: Pánu Bogu
mému się kłaniam: bo on iest Bóg
żywiący, á ten nie iest Bóg żywiący.
2.5. Ale ty królu day mi moc, á
zabiię smoka bez miecza y kiiá. Y
rzćkł król: Daięć.
26. Wźiął tedy Daniel smoły, y
sadła, y śierśći, y zwarzył ie spółu :
A naczynił sztuk , y dał w gębę
smokowi , y rospukł się smok. Y
rzćkł: Oto kogośćie chwalili.
27. Co usłyszawszy Babilończycy , rozgniewali się bárzo : á
zebrawszy się ná królá, rzekli:
Król się stał Żydem: Bela zepsował, smoká zabił, y ministry po
mordował
28. A gdy przyszli do królá ,
rzekli: Wvday nam Daniela: bo
ináczéy, zábiiemy ćię, y dom twóy.
29. Widząc tedy król że gwałto
wnie nań nalegali : gwałtem przy
muszony, wydał im Daniela.
30. Którzy go wrzućili w dół lwi,
y był tám przez sześć dni.
51. A w dole było lwów śiedm, y
dawano im ná każdy dźień dwoie
éiálá, y dwie owcy: á ná ten czás
nie dano im, áby pożarli Daniela.
32. A był Hábákuk prorok w
ludzkićy źiemi , á on był uwarzył
potrawę, y nadrobił był chlebá ná

PROROCTWO OZEE.
ROZDZIAŁ

I.

Z roskazania Boskiego poiął so
bie Ozeasz Prorok zd lone nieividste
nierządną, y miał z nią dźieći. Co
tez to znaczyło, y o iednym usta
wionym pasterzu.
1. Słowo Páúskié, któré się stało

do Ozee syná Beeri, zá dni Ozyaszá , loátháná , Acházá , Ezechia
sza królów ludzkich, á zá dni leroboámá syná loás , królá Izrael.
2. Początek mówienia Pánu w
Ozee: y rzćkł Pan do Ozee: Idź,
póymi sobie żonę wszetecznicę , á
spłodź sobie syny wszeteczné: bo
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cudzołożąc cudzołożyć będźie zie
mia od Páná.
3. Y szedł, á poiął Gomer córkę
Debeláim: y poczęła y porodziła
mu syná.
4- Y rzćkł Pan do niego : Názów
imię iego lezráhel: bo ieszcze mało
á nawiedzę kréw lézráliel nád do
mem lehu , y uczynię że ustanie
królestwo domu Izraelskiego.
5. A dniá onégo złamię łuk Izráe
lów w dolinie lezráhel.
6 A poczęła ieszcze y porodziła
córkę. Y rzćkł mu : Názów imię
ićy, bez miłosierdzia : bo nie przy
dam wiecéy smiłować się nád do
mem Izraelskim, ále zapomnie
niem zapomnię ich.
7. A ííad domem ludá smiłuię
się , y zbawię ich w Tánu Bogu
ich : á nie zbawię ich przez łuk ,
y przez miecz , y przez woynę , y
przez konie , y przez ićzdnć.
8. Y ostáwilá tę, która była bez
miłosierdzia: y poczęła, á porodzi
ła syná.
g. Y rzćkł: Názów imię iego,
nie lud móy: bośćie wy nie lud
móy, y ia nie będę waszym.
10. Y bedźie liczba synów Izrael
skich iáko piasek morski , który
iest bez miáry, á policzon nie będźie.
11. A będźie ná mieyscu gdźie
im rzeką : nie lud móy wy , rzeką
im : Synowie Bogá żywiącego.
12. Y zgromadzą się synowie lu
dzcy, y synowie Izraelscy pospołu:
á postanowią sobie głowę iednę , y
wynidą z źiemie : bo wielki dźićń
Izraela.

ROZDZIAŁ II.
Przywodzi ku pokućie lud Izrael
ski , d tym , którzy by sie nawrócili,
obiecuie poćieche, nd koniec o no
wym ludźie mówi.
1. Mówcie braćićy wászéy : Lud
móy : á śiestrze wászéy : Miłosier
dzia dostąpiła.
2 Sądźcie matkę wasze, sadźcie:
bo oná nie żona moiá, y ia nie mąż
ićy, niech odćymie wszeteczeństwa
swe od oblicza swego , y cudzołó
stwa swe z pośrzod piersi swoich.
3. Abych ićy snadź nie zewlokł
nágo, á nie postawił iey według

dnia narodzenia iey: y uczynił iá iá
ko pustynią, y postawił ią iako źiemię bezdrożną, á umorzyłiąs pra
gnieniem.
4. Y nád synmi tćż ićy nie smi
łuię się : bo synowie wszteczeństwá są.
5. Bo wszeleczenstwá płodźiła
matka ich , wstydźiła się , która ie
poczęła: bo mówiła: Pojdę z a mi
łośnikami moimi, którzy mi dawáia chléb , y wodę moię , wełnę
moię, y len móy, oliwę moię y napóy móy.
6. Przetóż oto ia zagrodzę drogę
twoię cierniem , á zagrodzę ią par
kanem, y ścieżek swych nie znajdźie.
7. Y póydźie zá miłośniki swy
mi, á nie dogoni ich: y szukać ich
będźie, á nie naydźie. Y rzecze:
Pójdę y wrócę się do męża mego
pierwszego, bo mi lepićy było ná on
czaś , niżli teraz.
8. A oná nie wiedžiálá , żem ia
ićy dał zboże , y wino , y oliwę , y
srébrá namnożyłem ićy, y złota,
któré obróćili ná Báálá.
9. Przeto wrócę się á zábiore
zboże mole czásu swego , y wino
moie czásu swego- y wyzwolę weł
nę moię , y len móy , któré okry
wały sroinote ićy.
10. A teraz odkryię głupstwo ićy
przed oczyma miłośników iéy: á
mąż nie wydrze ićy z ręki moiéy:
ix. Y uczynię*, że ustanie wszel
kie wesele ićy , uroczyste święto
iéy, nów iey , sobota iéy, y wszy
tkié święte czasy ićy.
12. Y zepsuię winnice ićy, y figi
ićy, o których mówiła : Moie to za
płaty, któré mi dáli miłośnicy moi:
y uczynię ią lasem, y będźie ią ieść
zwierz polny.
13. Y nawiedzę nád nią dni Báálim , którym kadźidła zapalała, y
stroiła się nausznicą swą, y kleynotámi swymi , y chodziła za miło
śniki swymi, á mnie zapomniała ,
mówi Pan.
14- Trzetęż oto ia łudzić nią będę,
y zawiodę ią ná puszczą : y będę
mówił do sercá ićy.
15. Y dam ićy winogrodniki ićy
z tegoż mieyscá, y dolinę Achor ku
otworzeniu nadźieie : y bedźie táni
śpiewać wedle dni młodośći swéy,
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y wedle dni wyszćia swego z źie
mie Aegyptskićy.
16. Y będźie dniá onégo, mówi
Tan : Będźie mię zwała : Aiąż móy,
á nie názowie mię wiécéy Báál.
17. Y odéyme imioná Báálim z
ust iéy , y więcey wspominać nie
będźie imienia ich.
18. Y postawię z nimi przymie
rze dniá onp#o, ze zwierzem pol
nym , y z ptástwem powietrznym ,
y z płazem źiemskim : á łuk y
miecz , y wóynę wygładzę z źie
mie: y dam im spać bespiecznie.
ig. V poślubię ćię sobie ná wie
ki, á poślubię ćie sobie w sprawie
dliwości, y w sądźie, y w miłosier
dziu , á w litośćiach.
20. Y poślubię ćię sobie w wie
rze: á poznasz, żem ia Pan.
21 X będźie dniá onégo: wysłu
cham, mówi Pan, wysłucham nie
bios , á oné wysłucbaią źiemię.
22. A ziemia wysłucha pszenicę,
y wino , y oliwę : á té wysłucbaią
lezráhelá.
23. Y pośieię ią sobie w źiemi,
y siniłuię się nád tą , która była
bez miłosierdzia.
24- Y rzekę nie ludowi mému :
Lud móy iesteś ty: á on rzecze:
Bóg móy iesteś ty.

ROZDZIAŁ III.
O opuszczeniu Zydow, y oczekawdniu Mesjasza , y o ndwroceniu
k niemu w ostateczne dni.
1. Y rzék! Pan do mnie: leszcze
idź, á miłuy niewiastę umiłowaną
przyiaćielowi, á cudzołożnicę: iáko
miłuie Pan syny lzráelowé , á oni
patrzą ná cudzé , á miłuią skórki
iágód winnych.
2. Y wykopałem ią sobie zá pię
tn aśćie srébrników, y zá korzec ję
czmienia, y zá półkorca jęczmienia.
5. Y rzekłem do niéy: Przez wie
le dni będźiesz inię czekała, nie
będźiesz nierządu pártzálá, áni bę
dźiesz z mężem: ále yia ćiebie cze
kać będę.
4- Bo przez wiele dni będą śiedźieć synowie Izraelowi bez królá,
y bez kśiążęćia, y bez ofiary, y bez
ołtarza , y bez Ephod , y bez Theráphim
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5. A potym nawrócą się syno
wie Izraelowi, y szukać będą Páná
Bogá swégo , y Dawida króla swe
go : y będą się lękać ná rána , y ná
dobro iego , ná ostatku dni.

ROZDZIAŁ IV.
Wylicza wiele złośći Izraelitów.
1. Słuchayćie słowa Pańskiego
synowie Irzáelowi : bo sąd Panu,
z obywátelmi źiemie: abowiém
niémász prawdy, y niémász miłośierdźia, y niemasz znaiomośći Bo
gá ná źiemi.
2. Złorzeczeństwo, y kłamstwo,
y mężoboystwo , y kradźiestwo , y
cudzołóstwo wylało z brzegów , á
kréw się krwie dotknęła.
3. Dla tego płakać będźie źiemia,
y záchorzeie każdy , który mieszka
ná niéy, ze źwićrzem polnym y z
ptástwem powietrznym: lecz y ry
by morskie zbiorą się.
4- Wszakóż żaden niech nie są
dzi , y niech nie bedźie strofowan
mąż: bo lud twóy iáko ći, którzy
się sprzeciwiają kapłanowi.
5. Y upádniesz dźiśia, y upádnie
też prorok z tobą : w nocy kazałem
milczeć matce twoiéy.
6. Umilknął lud móy, że nićmiał
umieiętnośći: iżeś ty odrzucił umieiętność, odrzucę ćię , abyś mi w
kapłaństwie nie służył : á zapo
mniałeś zakonu Bogá twégo , záponinię y ia synów twoich.
7. Wedle mnóstwa ich, tak zgrze
szyli przećiwko mnie: sławę ich w
sroinolę odmienię.
8. Grzechy ludu mégo ieść będą ,
á do nieprawośći ich , podnosić bę
dą dusze ich.
9. Y będźie iáko lud, ták kapłan:
á nawiedzę ná nim drógi iego , y
myśli iego oddam mu.
10. Y będą ieść, á nie naiedzą
się : nierząd płodzili , á nie prze
stali : bo opuścili Paná , w tym że
nie strzegli.
11. W szeteczeństwo, á wino , y
piiaństwo odeymuią serce.
12. Lud móy pytał się drewna
swégo, á kiy iego opowiadał mu :
bo duch wszeteczeństw zwiódł ie,
y wszeteczeństwo płodźili od Bogá
swégo.
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13. Ná wierzchach gór ofiarowa iin upadęą w nieprawości swoiéy:
li , á ná pagórkach zapalili kadze upádnie też y ludá z nimi.
nie pod dębem , y topolą , y tere6. Z trzodami swemi y z bydłem
bintem, bo dobry był ćień iego: swym póydą szukać Páná? á nieprzeto będą rozpustné córki wászé, znaydą : odstąpił od nich.
y oblubienice wászé cudzołożnice
7. Przećiw Pánu wystąpili, że sy
będą.
nów cudzych napłodźili : teraz
>4- Nie nawiedzę córek waszych pożrze ie mieśiąc z częściami ich.
gdy nierząd płodzić będą, áni oblu
8. Trąbcie w trąbę w Gábáá , w
bienic waszych gdy cudzołożyć bę trąbę w Ráma: krzyczćie w Belhadą : bo sarni z nierządnicami ob wen, zá tobą Beniaminie.
cowali, y z niewieśćiuchami ofia
9. Ephraim w spustoszeniu bę
rowali, á lud nierozumieiący karan
dźie
w dźióń strofowania : między
będźie.
15. Ieśli nierząd płodzisz ty Izrae pokoleńmi lzráelowémi ukazałem
lu, niech wżdy nie występnie ludá: wiarę.
10. Stały książęta ludzkie iáko
á nie wchodźcie w Gálgálá , á nie
przenoszący
granicę: wyleię ná nią
■j-Ystepuyćie do Retháwen , áni przyiáko wodę gniew móy.
śięgayćie: żywię L’an.
11. Potwarz cierpiący iest Ephra
16. Bo iáko krowá gżąca się wy
stąpił Izrael ; teraz bedźie ie Fan im przekonany sądem: iż począł
pasł iáko báránká ná przestrzeń- chodźić zá smrody.
12. A ia iáko mól Ephraimowi,á
stwie.
17. Uczesnik bałwanów Ephrá- iáko spróchnienie domowi Ludzkie
mu.
im , zániechay go.
13. Y uyźrzał Ephraim mdłość
18. Odłączona iest uczta ich, nie
rządem nierząd płodzili , umiłowa swoię, á Iudą związkę swoię: y po
li przynosić sromotę obronićiele szedł Ephraim do Assur, y posłał
do królá máéiéielá: á on nie będźie
iéy.
19. Związał go duch ná skrzy jnógł uleczyć was, áni będźie mógł
dłach swoich, á zawstydzeni będą rozwiązać z was związek.
14- Bo ia iáko lwica Ephráimowi,
od ofiar swoich.
á iáko szczenię lwie domowi ludá:
ia, ia porwę y póydę : wezmę , á
ROZDZIAŁ V.
Pogrozkd Baza przećiwko kśię- niémász ktoby wydarł.
15. Idąc wrócę się ná mieysce
dzom zwodźićielom, y Judu zwie
moie,
aż ustaniecie, á szukać bę
dzionemu , u ze daremnie ten Ju-r
dzkiey pomocy szuka, kogo Bóg dźiećie oblicza mégo.
opuśćił.
ROZDZIAŁ VI.
1. Słuchayćie tego kapłani, á pil—
Nawroćiwszy się Jud ku Bogu, z
nuyćie domie Izraelski , y domie wielkim dufdniem obiecuią sobie zba
królewski słuchayćie: bo wam są,d wienie , Le Pan więcey chce miło
iest, iżeśćie się stáli sidłem slrażey, sierdzia , niżli ojiar, d ze od kapła
á śiećią roztoczoną ná Thabor.
nów poszła nieprawość.
2. A ofiáry potłoczyliśćie w głę
1. W utrapieniu swym ráno
bią: áiá náuczyciél ich wszytkich.
3. la znam Ephraimá , Izrael tóż wstaną do mnie, mówiąc: 1’odźćie,
©ie skrył się przedemną ’ bo teraz á nawróćmy się do Páná:
2. Bo on poymał, y uleczy nas :
nierząd płodził Ephraim, splugáubiie, á uzdrowi nas.
wił sie Izrael.
3. Ożywi nas po dwu dniu: dniá
4. Nie udadzą myśli swoich, żeby
się nawróćili do Bogá swego : bo trzećiógo wzbudźi nas , y żyć będuch wszeteczeństw w pośrzodku dźiem przed obliczem iego I’oznamy, á będźiem nászládowác
ich, á Páná nie poznali.
5. Y odpowie hardość Izráelowá abyśmy poznali Paná: iáko zorzá
przed oczymá iego: á Izrael y Ephra- zgotowane iest wyszćie iego; y przy-
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dźie nam iáko deszcz ránny y po- cńłą noc spał pieczący ie, ráno sam
zdny źiemi.
zapalony , iáko ogień płomienisty.
4- Co uczynię tobie Ephráimie?
7. WsZyscy rozgrzali się iáko
co uczynię tobie ludá? miłosierdzie piec, á pożarli sedźieswe: wszyscy
wászé iáko obłok poranny , á iáko królowie ich upadli: niémász mię
rossá ráno przemiiáiaca.
dzy nimi woláiacégo do mnie.
5. Dla tego heblowałem przez pro
8. Ephráim ten się z narodami
roki, pobiłem ie słowy ust moich: mieszał: Ephráiin stał się podpło
á sądy twoie iáko światłość wynidą. mykiem , którego nie przewracaią.
g. Iedli cudzy śiłę iégo, á oń nie
6. Bom miłosierdzia zadał, á nie
ofiáry, á znaiomosći Božéy wiécéy wiedział: ále y szedźiwość wystą
piła nań, á on nie wiedźiał.
niž całopalenia.
10. Y zniżona będźie pycliá Izráe7; Ale oni iáko Adam przestąpili
przymierze, tám wykroczyli przeći lowa przed obliczem iego: á nie
wróćili się do l*áná Bogá swego, y
wko mnie.
8. Galáád miasto dźiałaiących nie szukali go w tym wszytkim:
11. Y stał się Ephráim iáko gołę
bałwana podchwyconé dla krwie.
g. A iáko gardła mężów rOzbóy- bica zwiedziona niemáiaca sercá:
ników, uczesnik kapłanów, ná Aegyptu przyzywali, do Assyriydródze zabiiaiącyćh idące z Sychem: fczyków szli.
12. A gdy póydą, zástáwie ná nie
bo niecnotę działali.
10. W domu lzráelowym widzia śieć moię : iáko ptaká powietrzne
łem rzecz straszną: tám wszete go potargnę ie, skarżę ie według słu
czeństwa Ephráim, zmazał się chania zgromadzenia ich.
13. Biádá im, że odstąpili odemnie:
Izrael.
11. Ale y Iudo połóż sobie żniwo, Spustoszeni będą, bo wystąpili prze
gdy nawrócę poymanie ludu mo- ćiw mnie: á iam ie odkupił: á oni
mówili przećiwko mnie kłamstwa.
iégo.
14. A nie wołali do mnie z ser
cá swego : ále wyli w łożnicach
ROZDZIAŁ VII.
Idko się odkryła złość Ephrdimowa, Swoich: tiád pszenicą y winem
y Sdmdriyskd, dni sie ndwroćili ku przeżuwali, odstąpili odemnie.
15. A iam ie nauczył, y zma
Bogu, dni £0 szukali , d dla tego
rniałem rámioná ich: á przećiw
pomstę nd nie wyddie.
mnie złość myślili.
16. Wróćili się áby byli bez
1. Gdym cbćiał zlćczyć Izraela ,
odkryła się nieprawość Ephraim , iárzmá: stáli się iáko lud zdradli
y złość Sámariiéy, bo działali kłam wy: y upadną od miecza książęta
stwo : y złodźiey wszedł odźieraiąc, ich, dla zapalczywośći iezyká swe
łotrzyk ná dworze.
go„
17. To pośmiewisko ich w źiemi
2. Ażeby snadź nie mówili w
sercach swych, że ia pomnie każdą Aegyptskiéy.
złość ich , teraz ogarnęły ie wynáROZDZIAŁ VIII.
łaski ich, dźiały się przed obliczem
moim.
Opowiada, ze Samary a miała bydź
3. Złośćią swą uweseláli królá : skażona y z cielcem swoim od Ndń kłamstwy swymi kśiążęta.
buchodonozord dla bałwochwalstwa,
4 Wszyscy cudzołożący iáko piec ze téz y midstd ludzkie midły bjdź
rospalony od piekarza : uspokoiło ivypalone.
się ná mały czás miásto od zamie
1. W gardle twoim niech będźie
szania kwasu , ażby się zakwasiło
trąba, iáko orzeł ná dóm Tański :
wszytko:
5. Dźień królá nászégo : poczęły dla tego że przestąpili przymierze
kśiążęta szaleć od wina: wyćiągnął moie, á zakon móy zgwałćili.
2. Mnie wzywać będą: Boże móy,
rękę swą z szydérzmi.
6. Bo przyłożyli iáko piec serce poznaliśmy ćię Izrael.
3. Torzućił Izrael dobro, nieswé , gdy ná nie czynił zasadzki :
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przyiaćićl go przeszládowáč bę
dźie.
4 Oni królowali á nie zemnie :
kśiążęty byli , á nie znałem: ze
srebra swego , y ze złota swego náczynili sobie bałwanów, áby zagi
nęli.
5. Porzucon iest ćielec twóy, Sa
maria : rozgniewała się zapálczywość moiá ná nie, á dokądże nie
będą mogli bydź oczyśćieni?
6. Bo y ten iest z Izraela : rze
mieślnik uczynił go, á nie iest Bo
giem : bo w páieczé siatki obróci
się cielec Sámáriyski.
7. Bo wiátr siać będą , á wicher
pożną: źdźbła sloiacégo niémász w
mm , urodzay me uczyni mąki : á
ieśli uczyni , cudzy ią ziedzą.
8. Požárt iest Izrael : teraz się
stał między narody iáko naczynie
plugawe.
g Bo oni zaszli do Assur, ośieł
dziki osobny sobie : Ephráim dáry
dáli miłośnikom.
10. Ale y choć naymem naięli
narody, teraz zbiorę ie, á od poczy
na trochę od brzemienia królew
skiego y kśiążąt.
11. Bo namnożył Ephráim ołta
rzów ku grzeszeniu : stały mu się
ołtarze ná grzech.
12. Napisze mu rozliczné práwá
moie, któré były poczytane iáko
obce.
13. Ofiary przynośić będą , będą
ofiarować mięso, y ieść, á Pan nie
przyimie ich: teraz wspomni ná
nieprawośći ich, y nawiedzi grze
chy ich: oni się do Aegyptu wró
cą.
14. Y

zapomniał Izrael stworzy
ciela swego, á nabudował zborów,
y ludás též namnożył miast obron
nych : y puszczę ogień ná miástá
iego, y pożrże domy iego.

ROZDZIAŁ IX.
Pan obiecuie nd Izraela dla iego
grzechów przepuścić głód y niewo
lą , a ze mu nie będą wdzięczne ie
go ofiaryy d iz w grzechach trwclią ,
na wieki będą odrzuceni od Pand.
1. Nie wesel się Izraelu, nie ráduy się iáko narodowie : boś wszeteczeństwo płodził od Bogá twégo ,

rozmiłowałeś się datku nád wszy
tkié boiowiska pszenice.
2. Boiowisko y prásá nie będźie
karmiła ich, y wino omyli ich.
3. Nie będą mieszkać w źiemi
ráóskiéy: wrócił się Ephráim do
Aegyptu , á w Assyriiéy iadł nie
czyste rzeczy.
4. Nie będą ofiarować Pánu winá,
y nie spodobaią się mu : ofiary ich
iáko chléb plączących. Wszyscy,
którzy go ieść będą , zmazą się ; bo
chléb ich duszy ich , nie wnidźie
do domu Pańskiego.
5. Cóż będźiećie czynić w dźień
uroczysty, w dźień święta Pańskie
go ?
6. Bo oto poszli dla spustosze
nia : Aegýpt ie zgromadzi , Mem
phis ie pogrzebie : pożądane sréhro
ich pokrzywa odźiedźiczy, łopian w
przybytkach ich.
7. Przyszły dni nawiedzenia,
przyszły dni oddania: znayćie Izrae
la glupiégo proroka , szalonego mę
ża duchownego , dla mnóstwa nie
prawości twéy, y dla mnóstwa sza
leństwa.
8. Stróż Ephráim z Bogiem mo
im : prorok sidłem upadku stał się
po wszech drógách iego, szaleń
stwo w domu Bogá iego.
g. Głęboko zgrzeszyli iáko zadni
Gábáá : wspomni ná nieprawość
ich , y nawiedzi grzechy ich.
10. Iáko iágody winné w pusty
ni nálazlem Izraela: iáko pierwszy
owoc drzewa figowego, ná wierz
chu iéy uyźrzałem oyce ich : á oni
weszli do Beelphegor , y odłączyli
się do sromoty, y stali się obrzydły
mi iáko to, co miłowali.
11. Ephráim iáko ptak uleciał,
sława ich od porodzenia , y od ży
wota , y od poczęcia,
12. A choćby wychowali syny
swoię, uczyni ie bez dźiećj między
ludźmi: lecz y biádá im, gdy od
stąpię od nich
15. Ephráim, iákom widział,
był Tyr założony ná pieknośći : á
Ephráim będźie wywodźić ná zábi
iánié svny swé
14 Day im Pánie. Cóż im dasz?
Day im żywot bez dźieći, á piersi
suché.
15. Wszytkié złośći ich w Gal-
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dla złośći wynalazek ich z domu
mego wyrzucę ie: nie przydam ich
Więcćy miłować, wszytkié książę
ta ich odstepuiący.
16. Porażón iest Ephraim, ko
rzeń ich usechł : owocu nie uczy
nią. A choćby zrodzili, wybiię namilszé żywota ich.
17. Odrzuci ie Bóg móy, bo go
niesłuchali : y będą tulakámi mię
dzy narody.

ROZDZIAŁ X.
Dla bałwochwdlstwd Izrdel dan
w niewolą Assyriyązykom , d ieśli
sie nie nawrócą, ozndymuie, co ich
złego podka.

1. Winne drzewo gałęźiste Izrael,
owoc zrównał się z nim : według
mnóstwa owocu swego namnożył
ołtarzów : według Obfitośći źiemie
swéy, obfitował w bálwániécli.
2. Rozdźieliło się serce ich, te
raz zginą: on połamie bałwany
ich, spustoszy ołtarze ich.
3. Bo teraz rzekną : Niemamy
królá : bo się nie boiemy I*áná: á
król co nam uczyni?
4. Mówćie słowa widzenia niepožytecznégo, á postanowićie przy
mierze: y zrodzi się iáko gorzkość
sąd ná zágoniéch polnych.
5
Krowy Betháwen chwalili
obywatele Sámáriyscy: bo płakał
nad nim lud iego, y zborowi słu
dzy iego, nád nim radowali się z
sławy iego, iż się wyprowadziła od
niego.
6. Abowiém y on do Assur zánieśion iest zá dar królowi mśćićielowi: zelżywość Ephráimá poima,
á záwstydzon będźie Izrael w swéy
woléy
7. Uczyniła Sámáriá że przyszedł
król iéy iáko piána ná wierzchu
wody.
8. Y będą wytracone wyżyny bał
wana, grzéch Izraelski : łopian y
oset wyroście ná ich ołtarzach : y
rzeka górom : Przykrycie nas, á
págorkóm: Upadnićie ná nas.
g. Odedni Gábáá zgrzeszył Izrael,
tám stali : nie zachwyći ich w Gá
báá bitwá przećiw 6ynóm niepra
wości.
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10. Według chući moiéy skarżę
ie: zbiórą się ná nie narodowie,
gdy będą karani dla dwu nieprawo
ści swoich.
11. Ephráim iálowicá nauczona
kochać się w młóceniu : y ia prze
szedłem po cudnośći szyie iéy:
wśiędę ná Ephraim, będźie orał
ludas, bronować sobie będźie za
gony íákob.
12. Sieyćie sobie ku sprawiedli
wość!, á żnićie do ust miłośierdźia,
odnowćie sobie nowinę, á czás szu
kać Páná, gdy przyidźie: który was
będźie uczył sprawiedliwośći.
13. Oráliscie niezbożność, żęliśćie nieprawość , iedliśćie owoc
kłamstwa : iżeś ufał w drogách
twoich , w mnóstwie mocarzów
twoich.
14- Powstanie rozruch między lu
dem twym , á wszytkié zamki twé
zburzone będą , iáko zburzon iest
Sálmáná od domu onégo, który osądźił Báálá w dźień bitwy, matkę o
syny rostrąćiwszy.
15. Tak wam uczynił Betliel ,
dla złośći niecnot waszych.

ROZDZIAŁ XI.
Pan Bóg przypomina dobrodźleystwd swe, u karze niewdzięczność
ludu swego.

1. Iáko záránié przeminęło, prze
minął król Izraelski. Bo Izrael pa
cholę, y umiłowałem go, z Aegyptu wezwałem syná mego.
2. Wyzwali ie, ták poszli od obli
cza ich : Báálim ofiarowali , á bał
wanom ofiáry czynili.
3. A ia iáko piástun Ephráim nośiłem ie ná ramionach swoich, á
nie wiedźieli , żem ie leczył.
4- Powrozami Adámowémi poćiągnę ie , zwia'skámi miłośći: y
będę im iáko podnoszący iárzmo
ná czeluści ich : y skłoniłem się
do niego áby ’adł.
5. Nie wróci się do źiemie Ae-,
gyptskiéy, á sam Assur król iego :
ho się niechćieli nawrócić.
6. Począł miecz w mieśćićch
iego : y strawi wybráné iego, y poié
głowy ich.
7. A lud móy będźie zawieszony
do nawrócenia mego: ále iárzmo
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będźie ná nie pospołu włożone,
które nie będźie odieté.
8. lákóž ćie podani Ephráimie ,
obronię ćię Izraelu ? Iáko ćię dam
by Adame, położę ćię iáko Seboim?
Nawroćiło się we mnie serce moie,
záraz wzruszyła się żałość moiá.
g. Nie uczynię zapalczywośći
gniewu mego: nie wrócę się ábym
zagubił Ephráim: bom ia Bóg á
nie człowiek: w pośrzodku ćiebie
święty, á nie wnidę do miástá.
10. Zá Tanem chodzić będą, iá
ko lew záryczy : bo on ryczeć bę
dźie , y zlekną się synowie mo
rza.
11. Y ulecą iáko ptak z Aegyptu,
á iáko gołębica z źiemie Assyriyskićy : y posadzę ie w domióch ich,
mówi Pan.
12. Ogarnął mię záprzeniem
Ephráim , á zdradą dóm Izraelski :
lecz Iudás świadek zstąpił z Bo
giem, y z świętymi wierny.
ROZDZIAŁ

XII.

się zbogaćił, nálazlem bałwan so
bie : wszytkió prace moie nie naydą mi nieprawośći , którąm zgrze
szył.
g. A ia Tan Bóg twóy z źieinie
Aegyptskiéy, ieszcze ćie posadzę
w namiećióch , iáko zá dni uro
czystego święta.
10. Y mówiłem do proroków,
iam też widzenie rozmnożył y w
ręce proroków iestem przypodo
bali.
11. Ieśli Gáláád bałwan, tedyć
próżno byli w Galgálu woły ofia
rujący : bo y ołtarze ich iáko stogi
ná zagoniéch polnych.
12. Ućiekł Iákob do krainy Syriyskiéy, y służył Izrael dla żony,
y dla żony strzegł.
13. A przez proroká wywiódł
Fan Izraela z Aegyptu: y przez
proroká zachowań iest.
14- Ku gniewu mię pobudził
Ephráim gorzkośćiami swémi: á
kréw iego przyidźie nań, y zhań
bienie swoię odda mu Fan iego.

Opisuie pomstę Izraeloici, wspo
mina dobrodźieystwd Pańskie, któ
ROZDZIAŁ XIII.
re czynił Idkobowi, wzywanie ludu,
Oznaymuie bałwochwalstwa Eprzez Proroki , d gani bałwochwal
phrdimowe , y karanid zd nie, nd
stwo w Galadd.
końcu o skażeniu śmierći piekielnéy
1. Ephráim pasie wiátr, chodzi
znać ddie.
zá gorącem : cały dźień kłamstwo
1. Gdy mówił Ephráim , strach
y spustoszenió mnoży, á przymie
rze z Assyriyczykaini stanowił, y padł ná Izráelá : y zgrzeszył Baa
lem, y umarł.
oliwę do Aegyptu woźił.
2. A teraz przydali ku grzesze
2. A ták práwo Fańskie z Iudą
niu
: y uczynili sobie lićinę ze sre
y nawiedzenie nád Iákobein, we
dług dróg iego, y według wynala bra swego iáko podobieństwo bał
wanów, dźieło rzemieślnicze wszy
zek iego odda mu.
3. W żywoćie podchwycił brátá stko iest: tym oni mówią: ofiáruyswego , á mocą swą zdarzyło mu ćie ludźie, klániáiac sie ćielcóm.
5. Przeto běda iáko obłok záránsie z Anyołem.
ny, y iáko rossá ranna przechodzą
4- Y przemógł Anyoła, y był
Sośilon : płakał , y prosił go : w ca, iáko proch od wichru porwany
ethelu znalazł go, á tám mówił z boiowiská , y iáko dym z dymni
ka.
z námi.
4. A iam Pan Bóg twóy z źie
5. A Fan Bóg zastępów, Fan
mie Aegyptskiéy: á Bogá oprócz
pamiątka iego.
mnie nie będźiesz znał: y Zbáwi6. A ty nawróćisz się do Bogá
twego: miłosierdzia y sądu prze- ćiela niémász oprócz mnie.
5. Iam ćię znał ná puszczy , w
strzégay, á mióy nadźieie w Bogu
źiemi pustéy.
twoim zawżdy.
6. Według pastwisk swoich na
7. Chánáán , w ręce iego szala
pełnili się , y náiedli się: y podnie
zdradliwa, potwarz umiłował
8. Y rzekł Ephráim: VVszákžem śli serce swoię, y zapomnieli mię.
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7. A ia im będę iáko lwicá, iáko gorzkośći pobudziła Bogá swégo :
od miecza niech zginą, dzieci ich
ryś ná dródze Assyriyskiéy.
8. Zabiegnę im iáko niedźwie- niech będą roztraconé, á brzemien
dzicá, gdy zabiorą dzieci , y rostár- ne ich niech będą rozcięte.
gam wnętrza wątroby ich, á poż2. Nawróć się Izraelu do Páná
rzę ie táin iáko lew, bestyia polna Bogá swégo : boś upadł w niepra
rostárga ie.
wości twoiéy.
9. Zatracenie twoie Izraelu: tyl
3. Weźmićie z sobą słowa, á náko we mnie ratunek twóy.
wróććie się do Páná: y mówcie mu:
»o Gdzież iest król twóy ? teraz Wszytkę nieprawość odéymi , we
náwiecéy niech ćię wybawi we źmi dobroć : á oddawać będźiemy
wszech mieśćiech twoich: y sę ćielce warg naszych.
dziowie twoi, o którycheś mówił :
4. Assur nie zbawi nas, ná koń
Day mi króla y książęta.
nie wśiędźiemy, áni więcey rzecze11 Damći królá w zapalczywo my: Bogowie nászy, uczynki rąk
śći moiéy, y wezmę w zagniewa naszych: bo się nád tym , który
niu moim.
u ćiebie iest , ośieroćiałym smi12. Zawiązana iest nieprawość łuiesz.
Ephráim, skryty grzech iego.
5. Zlćczę rány ich, umiłuię ie
15 Boleśći rodzącey przyidą nań: dobrowolnie: bo się odwróciła zaon syn niemądry: bo teraz nie ostoi palczywość moiá od nich.
się w zniszczeniu synów.
6. Będę iáko rossá , Izrael wy
14- Z ręki śmierci wybawię ie ,
puści
się iáko lilia, y puśći się ko
od śmierći wykupię ie: będę śinierćią twoią o śmierći , ukąszeniem rzeń iego iáko Libanu.
7. Póydą gałęzie iego, y będźie
twoim będę, o piekło : pociecha
iáko oliwá chwała iego, á wonią
skryła się od oczu moich.
15. Bo on miedzy braćia dzielić iego iáko Libanu.
8. Nawrócą się śiedzący pod ćiebędźie: przywiedzie wiátr palący
Pan z puszczy przychodzący: y wy niem iego: będą żyć pszenicą, á
suszy zrzódła iego , y zagubi zdróy puszczą się iáko winnica : pamią
iego, á on rozchwyći skarb wszégo tka iego iáko wiaro Libańskie.
9. Ephráim : ná co mi więcey
naczynia pożądanego.
bałwany? ia wysłucham , y ia go
náprostuie iáko iodle źieloną , zeROZDZIAŁ XIV.
mnie owoc twóy nalazł się.
Upomina Izraela ku nawróceniu,
10. Kto mądry, á zrozumie to?
do Bogd swego, li czemu ie przyivorozumny, á pozna to? bo prosté dró
dźi obietnicami wielu d obfitych, do
gi Pańskie, á sprawiedliwi będą
rzeczy.
nimi chodźili: ále przestępcę pou1. Niech zginie Samaria , iż ku padáia ná nich.

PROROCTWO IOEL.
ROZDZIAŁ I.
loel okdzuiąc cztery plagi, lilóre
mi miała bydz ludzka ziemia ska
rana, upomina, d ndwięcey kapla
ny ku pldczu, postowi, modlitwam,
lituiąc tez y sam takiego spusto
szenia.
1. Słowo Pańskie, któré się sta
ło do loel syná Phátuel.

2. Słuchayćie tego starcy, á bierzćie w uszy wszyscy obywatele
źiemie: ieśli się to stało zadni wa
szych, ábo zá dni oyców waszych?
3. O tym synom wászym powiádayćie , á synowie wászy synom
swoim , y synowie ich rodzáiowi
drugiemu.
4. Ostatek gąsienice ziadła sza
rańcza , á ostatek szórańczóy ziadl
62
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chrząszcz , a ostatek chrzaszczá ,
ziadła rdzá.
5. Oeuććie się piiáni, á płaczćie,
y wyyćie wszyscy, którzy piiećie
wino z słodkością: bo zginęło od
gęby wászéy.
6. Abowiém naród przyćiągnął
ná źiemię moię mocny y niezli
czony : zęby iego iáko zęby lwie :
y trzonowe zęby iego, iáko szcze
nięcia lwiego.
7. Położył winnice moię spusto
szeniem, á figę moię obłupił: obnażaiąc obnażył ie , y po-rzućił:
zbielały gałęźi ich.
8. Nárzékay iáko pánná przepasána worem nád mężem młodośći
iéy.
9- Zági nęła obiátá y mokra ofiárá
z domu Pańskiego : płakali kapłani
słudzy Pańscy.
10 Spustoszona iest kráiná, smęćiła się źiemia: bo zepsowána iest
pszenica, zawstydźiło się wino,
zemdlała oliwa.
11. Zawstydźili się oracze, wyli
winiarze , dla pszenice y jęczmie
nia , y zginęło żniwo polne.
12. Winnica zawstydziła się , á
figá zemdlała : iáblká granatowe , y
pálmá y iabłoń, y wszytkié drzewa
polne poschły : że zawstydźiło się
wesele od synów człowieczych.
15. Przepaście się, á płaczćie ka
płani , wyyćie słudzy ołtarzowi :
wnidźćie, leżćie w worzćeh słu
dzy Bogá mégo: bo zginęła z do
mu Bogá waszego obiátá, y mokra
ofiárá.
14 Poświęćcie post , zwołayćie
gromadę , zbierzćie stárce, y wszy
tkié obywatele źiemskie do domu
Bogá wászégo, awołayćie do Páná.
15. A, a, a , dniowi bo blisko
iest dźióń Pański, á iáko spustostoszenié od wszechmocnego przyi
dźie.
16. Izali nie przed oczymá wászémi żywność zginęła z domu
Bogá nászégo , radość y wesele ?
17. Pogniły dobytki w gnoiu swo
im , obalone są gumná, pokážoné
są spichlerze : bo zawstydzona iest
pszenica
18. Przecz wzdycha bydło , ry
czały stádá skotu? Ze niémáia pa

stwiska: lecz y trzódy owiec wy
ginęły
ig. 1Š tobie Pánie wołać będę: bo
ogień pożarł ozdobę puszczéy , á
płomień popalił wszytkié drzewa
polne.
20 Lecz y bestyie polné iáko po
le pragnące dždžá poglądały do ćie
bie : bo wyschły źrzodła wodné , á
ogień pożarł ozdoby puszczéy.
ROZDZIAŁ II.
Kaze ozndymić trąbą przyśćie nieprzyiaćtelsłiie , y przywodzi lud bu
pobufie, d nawróconym ivietbie szczęśćie nd wszem obiecuie.

1. Trąbcie w trąbę ná Syonie, á
krzyczćie ná górze świętćy moiéy,
niech się lękaią wszyscy obywate
le źiemscy: bo przychodźi dźień
Pański, bo blisko iest
2. Dźień ćiemnośći , y mroku ,
dźióń obłoku y wichru : iáko zara
nie rozćiągnionó po górach lud
wielki á mocny: podobnego mu nie
było od początku , y nie będźie p®
nim , aż do lat rodu y rodu.
3. Przed obliczem iego ogióń pożeraiący, á zá nim płomień palący:
iáko ogród roskoszny źiemia przed
nim, á po nim pustynia pusta, y
niémász ktoby uszedł przed nim.
4. Iáko widzenié koni, widzenie
ich : á iáko iézdni ták pobieżą.
5. Iáko grzmot poczwórnych po
wierzchu gór skakać będą, iáko
szum płomienia ognistégo pożera
jącego słomę, iako lud mocny zgo
towany ku bitwie.
6. Przed obliczem iego dręczeni
będą narodowie , wszytkié twarzy
obrócą się w garniec.
7. lako mocarze biegać będą: iá
ko mężowie waleczni wláza ná
mur: mężowie drógámi swémi
póydą, á nie ustąpią z szcíéžek
swoich.
8 Żaden brátá swégo nieśćiśnie ,
każdy szćióżką swoią póydą, ále y
okny wypadać będą, á nie stłuką
się. *
9. Do miástá wnidą , po murze
biegać będą : ná domy wstąpią ,
okny iáko złodźióy wlazą.
10. Przed obliczem iego zadrżała
źiemia, poruszyły się niebiosa ,
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słońce y kśiężyc zaćmiły się á gwia á wesél się: bo uwielmożył Pan
áby uczynił.
zdy zahamowały ińsność swoię.
22. Nie bóyćie się bydło polné :
11. A Pán dał głos swóy przed
woyskiem swym , bo wiele bárzo bo zrodźiły ozdoby pustynie, bo
obozów iego : bo mocné á czyniacé drzewo przyniosło owoc swóy, liga
słowo iego: ábowiém wielki dźień y winnica podały moc swoię.
23. Y synowie Syon weselcie się,
Pański, y straszny bárzo, á kto go
á raduyćie się w Panu Bogu wa
zniesie ?
12. Przetóż teraz mówi Pan: Ná- szym : bo wam dał Nauczycielá
wroććie się do mnie ze wszytkiégo sprawiedliwośći, y uczyni, że spásercá waszego, w pośćie , y w pła dnie ná was deszcz ranny, y pozdny iáko ná początku.
czu , y w żalu.
24- Y napełnią się gumna zbo
13. Y rozdźićrayćie sercá wászé ,
á nie száty wászé, á nawroććie się żem , á prásy opływać będą winem
do Páná Bogá wászégo : bo dobro y oliwą.
25. Y oddam wam látá, któré
tliwy y miłosierny iest, ćierpliwy,
y mnogiego miłosierdzia , y łacny źiadła szarańcza, chrząszcz, y rdzá,
do ubłagania nád złośćią , y kaiący y gąśiennica : woysko moie wiel
się złego.
kie , którém był posłał ná was.
14. Kto wié ieśli się nawróci, y
26. A ták iedząc ieść będźiećie,
odpuści, y zostawi po sobie błogo y naiećie sie á chwalić bedźiećie
sławieństwo, obiatę, y mokrą oíiá- imię Páná Bogá wászégo, który
rę Pánu Bogu wászému?
uczynił dźiwy z wámi , á nie za
15. Trąbćie w trąbę ná Syonie , wstydź! się lud móy ná wieki:
ćie post, zwołayćie gromá27. Będźiećie wiedźieć,że ia w po
śrzodku Izraela iestem, ia Pan Bóg
16. Zgromadźćie lud, poświęććie wász, á niémász inszego: nie będźie
kośćiół, zbierzćie stárce , zbierzćie záwstydzon lud móy ná wieki.
dźieći y ssacé piersi: niech wynidźie
28. Y będźie potym : wyleię du
oblubieniec z komory swéy: á oblu cha mégo ná wszelkie ćiało, á pro
bienica z komnaty swoiéy.
rokować będą synowie wászy, y
17. Między przyśionkiem á ołta córki wászé : stárcóm waszym sny
rzem będą płakać kapłani słudzy się śnić będą, á młodźieńcy wászy
Pańscy, á będą mówić : Przepuść widzenia widźieć będą.
Pánie, przepuść ludowi twemu: á
29. Lecz y ná sługi moie , y ná
nie day dziedzictwa twégo ná hań służebnice w oné dni wyleię ducha
bę, żeby nád nim poganie panowa mégo.
li. Przecz mówią między narody:
30. Y dam cudá ná niebie y ná
Gdźież iest Bóg ich ?
źiemi, kréw y ogióń , y parę dy
18. Żalem zięty iest Pan nád źie mową.
mią swoią, á przepuścił ludowi
31. Słońce obróći się w ciemność,
swemu.
á kśiężyc w kréw, niż przyidźie
19. Y odpowiedział Pan , y rzćkł dźień Pański wielki á straszny.
ludowi swemu : Oto ia poślę wam
32. Y bedźie: każdy, któryby wzy
pszenicę, y wino , y oliwę , y ná- wał imienia Pańskiego, zbáwion
syćićie się imi: á nie dam was wie będźie: ho ná górze Syońskiey y
céy pośmiówiskiem między narody. w leruzálem będźie wybawienie,
20. Y tego , który iest od północy, iáko rzćkł Pan, y w ostatkách, któ
oddalę od was : y wypędzę go do rych Pan wezwie.
źiemie bezdrożney y pustéy: obli
cze iego ku morzu wschodniému,
ROZDZIAŁ III.
á ostatek iego ku morzu ostateczne
mu : y wynidźie smród iego , wy
Grozi Pan wielkie utrapienie po
stąpi zgniłość iego , bo się pyszno ganom, którzy lud iego dręczyli, a
sprawował.
ze ie miał sądzić w padole Iozaphdt,
21. Nie bóy sie źiemio, ráduy się studnicá z domu Pańskiego wyni-

PROROCTWO
9<So
dźie, y Żydowska Ziemia wiecznie cznie. Słaby niech mówi, żem ią
mocny.
bedźie mieszkana.
11. Wyrwićie się , á przydźćie
1. Bo oto w oné dni , y czásu wszyscy narodowie z okolice , á
onégo gdy nawrócę poymánié ludá zgromadźcie, się: tám uczyni Pan
że polega mocarze twoi.
y Ieruzálem ,
12. Niech powstaną á przyćią2. Zgromadzę wszytkié narody,
y sprowadzę ie ná dolinę Iozáphát: gną narodowie ná dolinę Iozáphát:
y będę się tám z nimi sądził o lud bo tám śiedźieć będę abych sadził
móy, y o dziedzictwo moie Izrael wszytkié narody okoliczne.
13. Zapuśćcie śićrpy, bo się do
skie, któré rosprószyli między na- /
stało żniwo: pódźćie á zstąpćie,
rody, á źiemię moię podźielilL
3. O lud též móy rzucali lós : y ho pełna iest prásá y opływaią pra
dawali pachole ná nierząd , á dzie sy: bo się rozmnożyła złość ich.
14- Ludowie, ludowie w dolinie
weczkę przedawáli zá wino, áby
popieczenia : bo blisko iest dźień
pili.
4- Ale co mnie y wam Tyrze y Pański w dolinie pośieczenia.
15. Słońce y księżyc zaćmiły się,
Sydonie , y wszytka granico Pale
á
gwiazdy
zawśćiągnęły światłość
styńska? izali wy mnie pomstę
oddacie? á ieśli się wy nademną swoię.
16. A Part z Syon záryczy, á Iemśćićie, bárzo prędko wzaiem od
ruzálem da głos swóy: y poruszą
dam wam ná głowę wasze.
5. Abowiem srebro moie y złoto się niebiosa y ziemia; á Pan názabraliście, á pożądane rzeczy moie, dźieia ludu swégo , y moc synów
Izrael owych.
y co pięknieysze rzeczy wnieśliście
17. A poznaćie, żem ia Pan Bóg
do zborów waszych.
Wász, mieszkáiacy ná Syonie gó
6. Y syny ludzkie, y syny Ieru- rze świętćy moiéy: y będźie leruzálem przedawaliśćie synom Gre zálem święte, á obcy nie przeydą
ków, żebyśćie ie oddalili od ich przez nie więcey.
granic.
18 Y będźie dniá onégo : będą
7. Otóż ia wzbudzę ie z miey- kropić góry słodkość, á pagórki po
scá , ná któreśćie ie przedáli : á od płyną mlekiem: á wszylkimi strudam zapłatę wasze ná głowę wa mieńmi ludzkimi póydą wody: á
sze :
źrzódło z domu Tańskiógo wyni8. Y zaprzedam syny wászé y dźie , y obleie potok ćierznia.
córki wászé w ręce synów ludz
ig. Aegypt spustoszeniem będźie,
kich , y záprzedááza ie Sábéyczy- á ld ume a pustynią wygubienia, zá
kóm narodowi dalekiemu , bo Pan to że niesprawiedliwie czynili prze
mówił.
ćiw synóm ludá , y wylali kréw
9. Rozwołayćie to między naro niewinną w źiemi ich.
dy, pośwjęććie woynę , pobudzćie
20. A ludzka źiernia ná wieki
mocarze: niech przystąpią, niech mieszkana będźie, á Ieruzálem do
wyćiągną wszyscy mężowie wale rodu y rodu.
czni.
21. Y oczyśćie kréw ich , któ10. Potłuczcie pługi wászé ná réyem był nie oczyśćił, á Pan bę
miecze, á motyki wászé ná włó dźie mieszkał ná Syonie.
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I.

Czas prorokowania Amoscl Pro
roka, pomsta Puńska na krainy Da~

mdstku, Filistynów, Thyru, Idumey,
y syn ow -Ammon.
1.

Słowa Amos , który był mię-
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dzy pásterzmi z Thekue: któré wi
dział nad Izraelem zá dni Oziaszá
królá ludzkiego, y zá dni leroboámá syná loás królá Izraelskiego,
przed dwiemá laty trzęsienia zie
lnie.
2. Y rzekł: Tan z Syon záryczy,
á z leruzálem da głos swóy: y pła
kały ozdoby pástérzów, á usechł
wierzch Kárinelá.
5. To mówi l’an: dla trzech wy
stępków Damaszku , y dla cztérzech nie nawrócę go: iż pomłoćili
wozini żelaznymi Gáláád.
4. Y poślę ogień d<» domu Azáel*
y pożrze domy Benádád.
5. Y skrusze zaworę Damaszku ,
y wytracę obywatela z pola bałwáňskiégo, y trzymáiacégo berło z
domu roskoszy: y będźie záprowádzon lud Syriyski do Cyreny, mówi
Pan.
6. To mówi Pan: dla trzech wy
stępków Gázy, y dla cztérzéch nie
nawrócę go: iż przenieśli póymánié doskonałe, áby ie zamknęli w
ldumeiéy.
7. A puszczę ogień ná mury
Gázy, y pożrze domy iéy.
8. Y wytracę obywatela z Azotu,
y trzymáiacégo berło z Askálonu ,
y obrocę rękę moię ná Akkáron,y
zginą pozostali z Philistimów,
mówi Pan Bóg.
g. To mówi Pan: dla trzech zło
śći Tyru , y dla cztérzéch nie na
wrócę go : dla tego że zamknęli
poymánie doskonałe w ldumeiéy, ą
niewspomnieli przymiérza bráter-r
skiógo.
10. Y puszczę ogień ná mur Tyrr
ski, y pożrze domy iego.
11. To mówi Pan: dla trzech zło
śći Edom y dla cztérzéch nie na
wrócę go: przeto iż przeszladował
mieczem brátá swego , y zgwałcił
miłosierdzie swoię, y trzymał dłużóy zápálczywoáé swoię, y zagnie
wanie swé zachował aż do koń
ca.
12. Puszczę ogień ná Themán :
y pożrze domy Bosry.
13. To mówi Pan : dla trzech
złośći synów Aminon , y dla czté
rzéch nie nawrócę go: dla tego, bo
rośćinał brzemienne Gáláád, żeby
rozszerzył gránice swé.
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14- A rozniecę ogień ná murze
Rábbá, y pożrze domy iéy w krzy
ku w dźióń woyny, y z wichrem
w dźióń ruszenia.
15. Y póydźie Melchom w nie
wolą, on y książęta iego społem,
mówi Pan.

ROZDZIAŁ II.
Pomsta Pańska ndd Moab, Iudą,
y Izraelem, a tym groźi takowe wy
tracenie, któremu uyić nie będą mo
gli, ze wziąwszy wielkie dobrodżieystwd od Pand, nie byli tego wdzię
czni , d owszem zakon iego odrzućili,
1. To mówi Pan: dla trzech zło
śći Moáb, y dla cztcrzech nie ná- »
wrócę go: dla tego że spalił kośći
królá ldumeyskiégo áž ná popiół.
2. Y puszczę ogień ná Moáb , y
spali domy Kárioth , y umrze w
grzmoćie Moáb, w brzmieniu trą
by :
3. Y wytracę sędźiógo z pośrzod
ku iego, y wszytkié książęta iego
pobiię z nim, mówi Pan.
4. To mówi Pan: dla trzech zło
śći lody, y dla cztérzéch nie na
wrócę go: przeto że odrzućił zakon
Pański, á przykazania iego nie za
chował: bo ie zwiodły bałwany ich,
zá którémi chodźili oycowie ich.
5. Y puszczę ogień ná ludę , y
pożrze domy leruzálem.
6. To mówi Pan: dla trzech zło
śći Izráelowych, y dla cztérzéch nie
pawrócę go : dla tego że przedał
zá srebro sprawiedliwego, á ubogiégo zá bóty.
7. Którzy trą bárziéy niż proch
źiemski głowy ubogich , á drógę
poniżonych miiáia: y syn, y oćiec
iego chodźili do dźiewki, áby gwał
cili imię święte moie.
8. Y ná szátách zastawnych śiadáli podle każdego ołtarza , á wino
skazanych pili w domu Bogá swe
go9. A iam wygładził Amorrheyczyki od oblicza ich: którego wy
sokość, cedrów wysokość: á on du
ży iako dąb: y starłem owoc iego
z wierzchu , á korzenie iego ze
spodku.
10.

Iam iest którym uczynił że-
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śćie wyszli z źiemie Aegyptskiéy, á
7 Bo nie czyni Tan Bóg słowa,
wodziłem was po puszczy czter ieśliby nie obiawił táiemnice swéy
dzieści lat, żebyśćie pośiedli ziemię sługom swoim prorokom.
Amorrheyczyká.
8. Lew záryknie, któż się nie
11. Y wzbudziłem z synów wa zlęknie? Pan Bóg mówił, któż pro
szych proroki , á z młodzieńców rokować nie bedźie ?
c
*56
2
1
waszych Názáreyczyki : izali nie
9. Dayćiesz słyszeć w domiéch
ták iest synowie Izraelowi, mówi Ązothu , y w domiéch źiemie Ae
Tan ?
gyptskiéy, á rzeczćie: Zbierzćie się
12, A będźiećie Názáreyczykóm ná góry Sámáryiéy, á obaczćie sza
podawać wino : á prorokom ro- leństwa wielkie w pośrzodku iéy,
skażećie, mówiąc: Wie prorokuy- y potwarz ćierpiącó w skrytośćiach
ćie.
iéy.
13. Otóż ia będę skrzypią! pod
10. Y pie umieli czynić prawo
wámi iáko skrzypi woz nałożony ści , mówi Pan, skarbiąc niepra
śianem.
wość y łupiestwo w domaęh swo
14, Y zginie ućieęzka od prędkie
ich,
go, a mocny nie otrzyma śiły swo11. Przetóż to mówi Pan Bóg:
iéy: y mocarz nie wyzwoli dusze Będźie uciśniona y okrążona źieswoiéy.
miá: y zdarta będźie z ćiebie moc
15. Y dzierżący łuk nie ostoi się:
twoiá , á rozchwycą domy twoie.
á prędki nogami swymi nie bę
12. To mówi Pan: lako gdyby
dźie wybáwion : á kto wsiada ná
wyrwał
pasterz z pászczeki lwiéy
koń , nie zachowa dusze swéy.
16, Y kto mężnego sercá mię dwie goleni, ábo koniec uchá: ták
dzy mocarzmi , nago ućićkać bę wyrywani będą synowie Izraelowi,
którzy mieszkáia w Sámáryiéy ná
dźie dniá onégo, mówi Pan.
stronie łóżka , y ná łożu Dama
szku.
ROZDZIAŁ III.
13. Słuchayćie, á oświadczayćie
Pomsta Boża ná lud Izraelski, w domu lákobowym , mówi Pan
ze drogi Boże porzucili, y o ska Róg zaetępow :
żeniu ięh bałwanów.
14- Bo w dźień gdy nawiedzać
1. Słuchayćie słowa, któré Fan pocznę przestępstwa Izráelowé,
mówił ná was synowie Izraelowi, nawiedzę go , y ołtarze Bethel: y
ná wszytek rodzay, którvm wy obcięte będą rogi ołtarzowe, y upáwiódł z źiemie Aegyptskiéy, mó dną ná ziemię. '
15. Y porażę dóm źimny z do
wiąc :
2. Tylkom was poznał ze wszech mem letnym : á zginą domy z ko
rodzáiów źiemskich: dla tego ná- śći sloniowév, y będą rozwalone
wiédze ná was wszytkié niepra domy mnogie, mówi Pan.
wości wászé.
ROZDZIAŁ IV.
3 Izali póydą dwá społem ieśli
się nie zgodzą?
Groźi zonam ludzi mocnych, pod
4 Izali ryknie lew w leśie ieśli imieniem lirów, groźbą chce przy
ohłowu mieć nie będźie? izali wieść syny Izraelskie ku, nawróce
szczenię lwie wypuśći głos swóy niu do Pand Bogd sicega.
z legowiska swego, ieśli czego nie
1. Słuchayćie słowa tego krowy
ulápi ?
5 Izali wpádnie ptak do sidła tłuste , któré iesteśćie ná górze Sáná źiemi bez ptasznika? Izali we máriyskiéy, któré potwarz czynicie
zmą śidło z źiemie piérwéy niżli nędznikom , á niszczycie ubogie :
któré mówicie pánóm swym: Przy
co ułapi ?
nieście , á będźiem pić.
6. Aza zabrzmi trąba w mieśćie,
á lud się nie zlęknie? áza będźie
2. Przyśiągł Pan Bóg ná świętozłe w mieśćie, którego by Pan nie błiwość swoię : że oto dni przyidą
uczynił ?
na was , á wyniosą was ná drzé-
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wcách , á ostatki wászé W garn mgłę poranną , á chodzący po wy
sokościach źiemie : Pan Bóg zastę
cach warzących
3. Y dziurami wynidźiećie, iedná pów imię iego.
przećiw drugiéy, á będźiećie zarzu
ROZDZIAŁ V.
cone do Armon , mówi Pan.
4- Chodźcież do Bethel, á nieZdłuie upadu Izraelskiego, wzywa
zbožnie czyńćie: do Gálgál, á roz- jąc ie ku szukaniu Pand fíogd, aby
mnażayćie przestępstwo: á przy tak mogli uyść karania zd grzechy
noście poránu oíiáry wászé , przez swoię, odrzuca od siebie ich święta
trzy dm dziesięciny wászé.
y ofiary.
5. Y oliaruyćie z kwászonégo
1. Słuchayćie słowa tego , któré
chwalę : á názywaycie dobrowolne
ofiary : á opowiádaycie : bośćie ták ia wznoszę na was narzekanie :
chćieli synowie Izraelscy, mówi Dom Izráelów upadł á więcey me
powstanie.
Tán Bóg.
2. Pánná Izraelska porzucona
6. Ztądże y ia dałem wam strętwienié zębów we* wszech mieśći- iest ná źiemię swoię, niemasz kto
éch waszych, y niedostatek chleba by ią podniósł.
3. Bo to mówi Pan Bóg: W mie
po wszech mieyscách waszych , á
nienawróćiliśćie się do mnie, mó śćie , z którego wychodziło tyśiąc ,
zostanie się w nim sto ; á z które
wi Pan.
7. lam też zahamował od was go wychodziło sto, zostanie w nim
deszcz, gdy ieszcze były trzy miesią dźieśięć w domu lzráelowym
4. Boto mówi Pan domowi Izráece dožmwá: á spuszczałem deszcz
ná iedno miásto , a ná drugie mia lowemu : Szukayćie mię á żyć bę
sto nie spuszczałem : część iedná dźiećie.
5. A nie szukayćie Bethelá , do
did/ein polana bylá , á część, ná któ
rą nie spuszczałem dżdżu, wyschła. Gálgálá niechodźćie, y do Bersá8. Y przyszły dwie y trzy miá beiéy nie przeydźiećie: bo Gálgálá
stá do iednego miástá áby wodę pi w niewolą zaprowadzona będźie,
ły, y nie napiły się : á nie nawró- á Bethel będźie niepożyteczną.
6. Szukayćie Páná, á żyyćie: áby
ćiliść'e się do mnie , mówi Pan.
g. Karałem was wiatrem palą snadź niezagorzał iáko ogień dom
cym , y suszą , mnoztwo ogrodów lozephów, y pożrże , á nie będźie
waszych , y winnic waszych : oli- ktoby ugaśił Bethel.
7. Którzy sąd w piołun obraca
wnice wászé y figowniee wászé
pozérálá gąśiennica : á nie wróci cie, á sprawiedliwość ná źiemie
opuszczaćie.
liście się do mnie, mówi Pan.
8. Tego , który uczynił wóz nie
10. Puściłem ná was śmierć ná
drodze Aegyptskićy, pozabiiałem bieski , y kosę , y który obraca ćie
mieczem młodźieńce wászé áž do mnośći w zaranie, y dźień w noc
poyinániá koni waszych : y uczy odmienia: który woła wód morzniłem, że przyszła zgniłość obozów kich, y wylewa ie ná oblicze źie
waszych w nozdrze wászé : á nie mie , Pan imię iego.
g. Który się uśmiecha zburzeniu
wróćiliśćie się do mnie, mówi Pan.
11. Wywróćiłein was iáko wy- mocnego , y spustoszenie ná mo
wróćił Bóg Sodomę y Gęmorrę , y carza przywodzi.
10. Nienawidźieli strofuiącego w
staliście się iáko głównia porwana
z ogniá : á nie wróćiliśćie się do bramie: á mówiącym doskonale
mnie, mówi Pan.
brzydźili się.
11. Przetóż ponieważeśćie łupili
12. Przetóż to uczynię tobie Izrae
lu: á gdyć to uczynię, przygotuy się ubogiégo , á korzyść wyborną bra
ná zábieženie Pánu Bogu twemu liście od niego: domy z kamienia
kwadratowego zbuduiećie, á niebęIzraelu.
13. Bo oto tworzący góry y stwo- dźiećie mieszkać w nich : winnic
rzaiący wiátr, y oznaymuiący czło bárzo miłych nasadzicie , á winá
wiekowi mowę swoię, czyniący ich pić nie będźiećie.
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12. Bom poznał mnogie złośći
wászé, y mocné grzechy wászé:
nieprzyiaćiele sprawiedliwego biorący dar, á ubogie tłumiący w bra
mie :
13. Przeto rostropny czásu oné
go milczeć będźie : bo czas zły iest.
14- Szukayćie dobrá á nie złośći ,
żebyśćie żyli : á będźie Tan Bóg za
stępów z wámi , iakośćie mówili.
15. Mióyćie złość w nienawiści,
á miłuyćie dobro , y postanówcie w
bramie sąd, owa się Pan Bóg za
stępów smiłuie nád ostatkiem lozephá.
16. Przetóż to mówi Pan Bóg za
stępów pánuíacy : po wszech uli
cách nárzékánié: á po wszech inieyscách, któré po stronach są, rzeką:
Biádá, biádá: Y będą przyzywać
oraczá ná płacz , á do narzekania
tych , którzy umieią narzekać.
17. Y po wszech winnicach bę
dźie narzekanie: bo póydę przez
póśrzod ćiebie , mówi Pan.
18. Biádá żądaiącym dniá Pańskiégo : cóż wam po nim ? dźióń
ten Pański ciemność , á nie świa
tłość.
ig. Iáko gdyby ućiekał mąż prze
de lwem , á zabiegł mu niedźwieć:
á wszedłby do domu y podparł się
ręką swą ná śćienie, á ukąsił by go
wąż.
20. Izali niećiemność dźióń Pań
ski , á nie światłość : y mrok á nie
iasność w nim?
21. Mam w nienawiśći y odrzu
ciłem święta wászé , áni przyimę
wóni gromad waszych.
22. A ieśli mi ofiarować będźie
ćie całopalenia y dáry wászé , nie
przyimę : y ná śluby tłustych rze
czy waszych nie weyźrzę.
23. Odéymi odemnie zgiełk pie
śni twoich, y piosnek liry twoiéy
słuchać nie będę.
24- Y odkryie się sąd iáko woda,
á sprawiedliwość iáko potok gwał
towny.
25. Izaliśćie mi ofiary y obiatę
ofiarowali ná puszczy przez czter
dźieśći lat, domie Izraelski?
26. Y nośiliśćie namiot Molokowi waszemu, y obraz bałwanów
waszych, gwiazdę Bogá waszego,
którćśćie działali sobie.

27. Y uczynię, że się przeprowádźićio zá Damaszek, mówi Pan, Bóg
zastępów imię iego.

ROZDZIAW VI.
Grozi Pan pysznym, y rozkosznym,
zatracenie, y zaprowadzenie pospo
łu, y z innym ludem Izraelskim,
którego sie pychą brzydzi.
1. Biádá, którzyście bogaći ná
Syonie, á ufacie w górze Sámáriyskiéy : co celnieyszy , głowy lu
dów, chodzący z pompą do domu
Izraelskiego.
2. Zaydźićie do Cháláne , á o ba
czcie , á z onatł idźćie do Emath
wielkiego, y znidźćie do Geth Pálesthyńskiógo, y do co lepszych kró
lestw tych , ieśli szersza iest gra
nica ich niż gránicá wászá.
3. Którzyście odłąc zeni ná dźióń
zły: a przybliżacie się do stolice
nieprawośći.
4. Którzy sypiaćie ná łożach sło
niowych, á rospustuiećie ná po
ścielach waszych : którzy iadaćie
baranka z trzódy , y ćielce z po
śrzodku stada.
5. Którzy śpiewacie przy dźwię
ku árfy : mniémáli, że mieli iáko
Dawid naczynia śpiewania.
6. Którzy piią czaszami wino,
á przednieyszym się oleykiem námázuia , á nic się nie użalili skru
szenia Iozephowego.
7. Przeto teraz wyprowadzą się
ná przodku prowadzących się : a
będźie odięte spiknienié rospustnych.
8. Przyśiągł Pan Bóg ná duszę
swoię, mówi Pan Bóg zastępów:
Brzydzę sie ia pychą lakobową , á
domów iego nie nawidzę, y wy
dam miásto z obywátelmi iego.
g. A ieśli się zostanie dźieśięć
mężów w domu iednym, y ći po
mrą.
10. Y weźmie go bliski iego , y
spali go, áby wyniósł kośći z do
mu : y rzecze temu , który iest we
wnątrz domu. Ieśli ieszcze u ćie
bie ?
>1. A on odpowie: Iuż koniec.
Y rzecze mu : Milcz á nie wsporninay imienia Pańskiego.
12.

Bo oto Pan roskaże, y ska-
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rzędom większy obaleniem, á dóm
mniejszy porysowaniem.
13. Izali biegać mogą konie po
skálách, ábo mogą orać bawołami:
żeśćie przemienili sąd w gorzkość ,
á owoc sprawiedliwośći w piołyn ?
14- Ktrózy się raduiećie w niczym:
którzy mówićie: Izali nie mocą
naszą wźięliśmy sobie rogi ?
15. Bo oto wzbudzę ná was do
mie Izráelów, mówi Pan Bog za
stępów, naród : y skruszy was od
weszćia do Emáth , áž do potoku
puszcze.

ROZDZIAŁ VII.
O zdwiedźieniu
Izraelskiego , iako
odganiał Proroka,
wał , d iako mu
dal.

do wiezienia ludu
bdłwański kśiądź
aby nie proroko
nd to odpowiedź

1. To mi ukazał Pan Bóg: á oto
tworcá száraiiczéy ná początku
wyrastaiącycb rzeczy odedżdżu pozdnégo, á oto pozdny po postrzyżeniu królewskim.
2. Y stało się gdy dokonała ies£ć
trawy źiemie , rzekłem : Pánie Bo 
że bądź miłośćiw proszę : któż
wznieśie lákobá , bo iest maluczki.
3. Siniłował się Pan nád tym:
Nie będźie , rzókł Pan.
4- To mi ukazał Pan Bóg : á oto
wołał sądu do ognia Pan Bóg : y
pożarł przepaść wielką, y źiadł
część pospołu.
5. Y rzekłem : Panie Boże prze
stań, proszę: kto wzniesie lákobá,
bo maluczki iest?
6. Smiłował się Pan nád tym :
Lecz y to nie bedźie, rzókł Pan
Bóg.
7. To mi ukazał Tan: A oto Pan
stoiący ná murze potynkowánym ,
á w ręce iego kielniá murárzka.
8. Y rzókł Pan do mnie: Co ty
widźisz Amos ? y rzekłem, kielnią
murárzka. Y rzókł Pan: Oto ia po
łożę kielnią w pośrzodku ludu me
go Izraelskiego : nie przydam wię
cóy tynkować go.
g. Y obalone będą wyżyny bałwáňskié , á świątynie Izráelowé
spustoszone będą, y powstanę ná
dóm leroboámá z mieczem.

10. Y posłał Amáziasz kapłan
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Bethel do leroboámá królá Izrael,
mów iąc: Powstał przećiw tobie
Amos w pośrzodku domu lzráelo
wégo: nie będźie mogła źieinia
znieść wszytkach mów iego
11. Bo to mówi Amos : Od mie
cza umrze leroboám, á Izráel poymány przeprowadzi się z źiemie
swóy.
12. Y rzókł Amáziasz do Amos :
Który widźisz, idź , ućiecz do źie
mie ludzkiéy, á iedz tám chléb , y
tám prorokuy.
13. A w Bethel nieprzyczyniay
więcóy prorokować: bo świątynią
iest królewską, y domem królestwa
iest.
14 Y odpowiedźiał Amos, y
rzćkł do Amáziaszá: Nie iestem
prorokiem, y nie iestem synem pro
roká : alem ia skotarz obrywający
leśne figi.
15. Y wźiął mię Pan gdym cho
dź'! zá bydłem : y rzćkł Pan do mnie:
Idź prorokuy do ludu mego Izrael
skiego.
16. Ą teraz słuchay słowa Pań
skiego : Ty mówisz : Nie będźiesz
prorokował ná Izráelá , á nie bę
dźiesz kropił ná dóm bałwana.
17. Przetóż to mówi Pan : Zoná
twoiá w mieśćie nierząd płodźić bę
dźie : á synowie twoi , y córki two
ie ód miecza polega: á źiemią twoiá
sznurem pomierzona będźie : á ty
w źiemi splugáwionév umrzesz , á
Izráel poymány przeniesie się z źie
mie swéy.

ROZDZIAŁ VIII.
Groźi Pan pomstę ludu łakome
mu, o zaćmieniu słońca, y odmienie
nie świąt w żałobę, y o głodzie sło
wa Bożego.

1. To mi ukazał Tan Bóg : á oto
hak owocu.
2. Y rzćkł: Co ty widźisz Amos?
y rzekłem : Hak owocu, Y rzćkł
Pan do mnie : Przyszedł koniec ná
lud móy Izraelski , nie przydam
wiecéy ábym go minął.
3. A będą skrzypieć zawiasy ko
ścielne w on dźień, mówi Pan
Bóg: wiele ich pomrze: ná każdym
mieyscu milczenie rozrzucone bę
dźie.
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4- Słnchayćie tego , którzy trapi
cie ubogiego , á czynićie , že giną
niedostateczni ná źieini,
5. Mówiąc: kiedy minie miesiąc,
y będźiem przedawáli towáry: y
sobota , y otworzymy zboże , ábyśmy umnieyszáli miáry, á przyczy
niali sykla, y podrzucali szale zdra
dliwe.
6. Ahyśmy dostáli zá srébro nę
dzników, á ubogich zá boty, ážebys'my plewy pszeniczne przedáli.
7. Przysiągł Pan przećiw pysze
Iákobowéy : ieśliże zápomnie áž do
końca wszytkich uczynków ich.
8. Izali dla tego nie poruszy się
ziemia: á płakać będźie wszelki
obywatel ićy, y wzbierze wszytek
iáko rzeká , y będźie wygnany, y
zbieży iáko potok Aegyptski ?
g. Y będźie dniá onégo, mówi
Pan Bóg: zaydźie słońce w połu
dnie , y uczynię , že się zaćmi źiemiá w dźień iasnośći:
10. Y obrócę święta wászé w
płacz, á wszytkié pieśni wászé w
narzekanie: y oblokę wór ná wsze
lki grzbiet wász , á ná każdą gło
wę obłyśienić: y położę ią iáko ża
łobę iednorodzonégo, á ostateczne
rzeczy iéy iáko dźień gorzki
11. Oto dni idą, mówi Pan: y
puszczę głód ná źiemię : nie głód
chleba , áni pragnienie wody: ále
słuchania słowa Pańskiego.
12. Y wzruszą się od morzá áž
do morzá , y od Północy áž ná
■Wschód będą obchodzić skukaiąc
słowa Pańskiego, á nie naydą.
13. Onégo dniá zemdleią panien
ki piękne , y młodzieńcy dla pra
gnienia.
14 Którzy przyśięgaią przez
grzéch Sámáryiéy, á mówią: Zywie
Bóg twóy, Dan, y żywię též drógá
w Bersábeiéy, y upadną, a nie po
wstaną więcey.

ROZDZIAŁ IX.
Grozi sie Pan ták spustoszyć zło
śliwe, ze żaden uyść nie będźie mógł,
wszákosz potym ma wzbudzić dom
Dawidów, a więzienie Izraelskie wy
wieść z wielkim ich szczęściem.
1. Widźiałem Páná sloiacégo ná
ołtarzu, y rzekł: ll der z w zawiasę,

y niech się wzruszą nápróžniki:
bo łakomstwo ná głowie wszytkich,
á ostatek ich mieczem polnie: uie
będą mogli uciec : Ucieka, á nie
będźie zachowań z nich, który
ućiecze.
2. Choćby zstąpili áž do piekła,
z tamtąd wywiedzie ie ręka moiá:
y choćby wstąpili aż do nieba , z
tamtąd ie ściągnę.
3. Y choćby się skryli ná
wierzch Kármelá, z tamtąd szpe
rając wezmę ie: y choćby się skry
li od oczn moich do głębokość: morskiéy, tám roskażę wężowi, á bę
dźie ie kąsał.
4- A ieśli póydą w niewolą przed
nieprzyiaćioły swémi, tám roskażę
mieczowi, y pobiie ie: y położę oczy
moie ná nie , ná zlé, á nie ná do
bré.
5. A Pan Bóg zastępów, który się
dotyka źiemie, á zniszczeie, y pła
kać będą wszyscy mieszkáiacy ná
niéy: y wzbierze iáko potok wszel
ki , á zćiecze iáko rzeká Aegyptska.
6. Który buduie ná niebie wyso
kie mieszkanie swoię , á snopek
swóy ná źiemi zasadźił: który przy
zywa wód morskich , y wyléwa ie
ná oblicze źiemie: Pan imię ie
go7. Izali nie iáko synowie Murrzyńscy, wy iesteśćie mi synowie
Izraelscy, mówi Pan ? Izali nie
Izráelá wywiodłem z źiemie Ae
gyptskićy , á Palestyny z Káppádociiéy, á Syryány z Cyreny?
8. Oto oczy Páná Bogá ná kró
lestwo grzeszące, á zetrę ie z obli
cza źiemie: wszákož wygładzając
nie wygładzę domu Iákobowrégo,
mówi Pan.
9. Bo oto ia roskażę, y wskrzészę między wszéini narody dóm
Izráelów, iáko wskrzészáia pszeni
cę w rzeszećie: á nie wypadnie ka
myk ná źiemię.
10. Od miecza pomrą wszyscy
grzesznicy ludu mega: którzy mó
wią: Nie przybliży się, áni przyi
dźie ná nas zlé.
11. Onégo dniá podniosę przy
bytek Dawidów, który upadł, y zbuduie znowu rospádliny murów ie
go, á co się było obaliło, naprawię,
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y znowu zbuduję go iáko zá dni
dawnych.
12. Zęby posiedli ostatek Idumeiéy, y wszytkié narody: przeto iż
wzywano imienia mego nád nimi,
mówi Tan czyniący to.
13. Oto dni idą, mówi Pan : y
zaymie oracz żeńca, á który depce
nyiiiné iágody, śieiącego nasienie :
y kropić będą góry słodkośćią, á
wszytkié pagórki wyprawione będą.
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14. Y wrócę poymánié ludu me
go Izráelskiégo : a będą budować
miástá spustoszone, y będą w nich
mieszkać : y będą też sadzić win
nice y pić wino ich , y naczynia
sádów, á będą ieść owoce ich.
15. Y nasadzę ie w źiemie ich,
á nie wyrwę ich więcćy z źiemie
ich, którąm im dał, mówi Pan
Bóg twóy.

PROROCTWO
ABDIASZOWE. •
ROZDZIAŁ I,
Prorokuie wytracenie IdumeyciyAóm, którzy trapili, y pośmiewdll się
Z synów Izraelskich , którzy potym
Zaś przywiedzieni opdnuia one, co
ie trapili,

1. Widzenié Abdiaszowé To
mówi Pan Bóg do Edom : Słuch
słyszeliśmy od Páná , y posła do
narodów posłał: Wstańćie, á pow
stańmy nań ku bitwie.
2. Oto maluczkim dałem ćię
między narody: wzgardzonyś ty iest
bárzo.
5. Pychá sercá twégo wyniosła
ćię, mieszkáiacégo w rospádlinách
skał, podwyższającego stolicę two
ię: który mówisz w sercu swoim:
kto mię zaciągnie ná źiemię ?
4. Choćbyś się wywyższył iáko
orzeł, y choćhyś między gwiazdami
położył gniazdo twoie: z taintąd
zśćiągnę ćię, mówi Pan.
5. Gdyby złodźieie weszli do ćiehie, gdyby zbóyce w nocy, iakobyś
zamilczał ? ázaby nie nakradli so
bie dosyć? gdyby winiarze weszli
do ćiebie, ázaby przynamnióy gro
na nie zostawili tobie?
6. Iáko wyszpérowáli Ęsau, wysládowáli táiemné mieyscá iego?
7. Aż do granice wypuścili ćię :
wszyscy mężowie przymierza twé
go naśmiali się z ćiebie , przemo

gli przećiw tobie mężowie pokoiu
twégo: którzy iadaią z tobą , zasta
wią zásazdki pod tobą: niémász
rozumu w nim.
8. Izali nie onégo dniá, mówi
Pan, wytrócę mędrce z ldumeiéy,
y rostropność z góry Esau ?
g. Y będą się bać mężni twoi od
Południa, áby zginął mąż z góry
Esau.
10. Dla zábiéia, y dla niepráwośći przećiw bratu twemu lákobowi, okryie ćię wstyd, y zginiesz ná
wieki.
11. W dźióń kiedyś stał przećiw
niemu, gdy imali cudzy woysko ie
go, á obcy wchodźili bramami ie
go, á o leruzálem miotali lós : ty
też byłeś iáko ieden z nich
12. A nie wzgardzisz w dźień hrátá twégo , w dźióń pielgrzymowa
nia iego: y nie będźiesz się weselił
nád syny ludzkimi w dźień zátrácenia ich: y nie będźiesz wielmoży!
ust twoich w dźióń ucisku.
15. Ani wnidźiesz w bramę lu
du mégo, w dźióń upadku ich: áni
z góry patrzyć będźiesz y ty ná złe
ich w dźień spustoszenia ich: y nie
puszczą ćię ná woysko iego w dźień
pustoszenia iego.
14. Ani będźiesz stał ná rozsta
niach, abyś zabijał tych co ućiekáli, áni zawrzesz pozostałych ie
go w dźień ucisku.
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i5f Bo blisko iest dźień Pański
nád wszytkié narody: iakoś uczy
nił, stanieć sie: zapłatę twoię ob
róći ná głowę twoię.
16. Bo iakośćie pili ná górze
świętey moiéy, pić będą parodowie
ustawicznie: á pić będą, y połkną,
y będą iákoby nie byli.
17. A ná górze Syon będźie zba
wienie y hędźie święty: y pośiędźie
dóm lákobów té, którzy go byli po
siedli.
18. Y będźie dóm lákobów ogni
em, á dóm lozephów płomieniem,
á dóm Esau słomą: y zapalą się’
ná nie, y pożrą ie: á nię będźie

szcządku domu Esau, bo Pan mó
wił.
19. A odźiedźiczą ći, którzy są
ná południe, górę Esau, y którzy ná
polach Philislyinskich : y pośiędą
£.rainę Ephráim, y krainę Sámáryiéy
y Beniamin pośiędźie Gáláád.
20. A przeprowadzenie woyská
tego synów Izraelskich , wszystkie
mieyscá Chánáneyczyków áž do
iSárepty. á przeprowadzenie leru
zálem, któré iest w Bosphorze, pośięże miásto południowe.
21. Y wstąpią zbawićielowie ná
górę Syon , sądźić górę Esau : á
hędźie Pánu królestwo.

PROROCTWO ION A SA.
ROZDZIAŁ

I.

lonaszd Pan śle kazać do Niniwe, on chćiat indzie w okrecie zieęhać, morze sie zburzyło , lonaszd
winnym ndleźiono , iv morze wrzu
cono, y przestdld burza.

1. Y stálo się słowo Pádskié do
Ionásá syná Amathi, mówiąc:
2. Wstań, á idź do Niniwe miástá wielkiégo , á przepowiáday w
nim: bo wstąpiła złość iego przed
mię.
3. Y wstał Ionás, áby ućiekł do
Thársvs od oblicza Pańskiego, y
zstąpił do Ioppen , á nalazł okręt,
który szedł do Thársys : y dał na
jem iego , á wstąpił weń , áby z
nimi iachał do Thársys od oblicza
Pańskiego.
4- A Pan posłał wielki wiátr ná
morze, y powstała niepogoda wiel
ka ná morzu, á okręt był w niebespieczeńslwie rozbicia.
5. Y zlękli się żeglarze, y wo
łali mężowie do Bogá swégo : y
wyrzucali naczynia, któré były w
okręcie do morzá , żeby się ulżył
od nich : á lonás zszedł we
wnątrz w okręt , y spał snem
twardym.
6. Y przystąpił ku niemu sternik,
y rzekł mu : Co ty tak twardo
spisz? wstań, wzyway Bogá twé

go, owa snadź rozmyśli się Bóg o
nas, á nie zginiemy.
7. Y rzćkł mąż do towarzysza
swégo: chcdźćie á rzućmy lósy, á
dowiedzmy się dla czego to złe ná
nas przyszło. Y rzucili lósy: y padł
lós ná Ionásá.
8. Y rzekli do niego : Powiedz
nam dla czego to złe przyszło ná
nas? Co zá dźićło twoie? która zie
mia twoiá, y do kąd idźiesz , ábo z
któregoś ty narodu ?
9. Y rzekł do nich: Hebreyczyk
iestem ia, á Páná Boga niebieskie
go ia się boię, który stworzył mo
rze y suchą.
10. Y zlękli się mężowie stra
chem wielkim , y rzekli do niego :
Cożeś to uczynił ? (bo się dowiedźieli oni mężowie, że od oblicza
Pańskiego ućiekał, bo im był powiedźiał).
11. Y rzekli do niego : Cożći
uczynimy? y uspokoi się morze od
nas ? bo morze szło á burzyło
się.
12. Y rzćkł do nich : Weźinićie
mię á wrzućcie do morzá, á uspo
koi się morze od was: bo ia wiem,
że dla mnie niepogoda tá wielka
przyszła ná was.
13. Y robili wiosłami mężowie
áby się wróćili do brzegu, á nie-
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mogli : bo morze szło, á byrzyło
sie ná nie.
14- Y wołali do Páná, y mówi
li: Prośiemy Pánie, niechay nie gi
niemy dla dusze męża tego, á nié
day ná nas krwie niewinnéy: bo
ty Pánie liczyniłeś iakoś raczył.
15. Y wzięli lonásá, y wrzućili
w morze: y stanęło morze od bu
rzenia swégo.
16. Y bali się mężowie strachem
wielkim Páná, y ofiarowali ofiary
Pánu, y ślubowali śluby.
ROZDZIAŁ

II.

Jonasza ryba porwała, y połknę
ła, trzy dni w sobie chowała, mo
dlił się Pánu Bogu w niey będąc, y
wyrzuciła go zdś nd brzeg.

1. Y nagotował Pan rybę wielką
zęby połknęła lonásá, y był ionás
w brzuchu ryby trzy dni y trzy
nocy.
2. Y modlił się Ionás do Páná
Bogá swego z brzucha ryby.
3. Y rzekł: Wołałem z ucisku
mego do Páná, y wysłuchał mię: z
brzucha piekła wołałem , y wysłu
chałeś glos móy.
4. Y wrzućiłeś mię w głębokośći w serce morzá, y rzeka ogarnę
ła mię: wszytkié wody twoie y wa
ły nádemna przechodziły.
5. A iam mówił: lestem odrzu
cony od widzenia oczu twoich:
wszakże zaśię uyźrzę kościół twóy
święty.
6. Ogarnęły mię wodý aż do du
sze, przepaść mię otoczyła, morze
okryło głowę moię.
7. Do spodku gór zstąpiłem: za
wory ziemskie zamknęły mię ná
wieki : y wywiedziesz z skazy ży
wot móy, Pánie Boże móy.
8. Gdy była śćiśniona we mnie
duszá moiá, wspomniałem iła Fa
na: áby przyszła do ćiebie modli
twa moiá, do kośćioła twego świę
tego.
g. Którzy strzegą nikczemnośći
próżno, miłosierdzie swoię opu
szczała.
10. Ale ia głosem chwały ofiaro
wać tobie będę: comkolwiek ślubił,
oddam zá zdrowie Pánu.
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11. Y rzék! Pan rybie: y wyrzućiła lonásá ná suchą.
ROZDZIAŁ III.
Powtore lonas posłań do Niniwe miastd, aby tdnt kazał: nd iego
kazanie lud, y król nawrócili się do
Bogd swego, pokutę stroili, y zlito
wał się Pan Bóg nad nimi.

1. Y stało się słowo Pańskie do
lonásá powtóre, mówiąc:
2. Wstań á idź do Niniwe miá
stá wielkiego: á opowieday w nim
opowiedánié , któré ia mówię do
ćiebie.
3. Y wstał Ionás , y poszedł do
Niniwe według słowa Pańskiego:
á Niniwe było miásto wielkie, trzy
dni chodu.
4- Y począł Ionás wchodzić do
miástá , ile mógł uść dniá iednćgo :
y wołał, y rzekł : ieszcze czterdzie
ści dni, á Ni niwę będźie wywrócone.
5. Y uwierzyli mężowie Niniwitowie w Boga : y zapowiedzieli
post, á oblekli się w wory, od więk
szego aż do mnieyszégo.
6 Y przyszło słowo do królá Niniwe: y wstał z stolice swéy, á
zrzucił z śiebie odźienie swoię , y
oblekł się w wór, á usiadł, w po
piele.
7. Y obwołał, y mówił w Niniwe , z ust królewskich, y książąt
iego , rzekąc : Ludźie , y bydło , y
woły, y owce , niech nic nie ukuszaią , y niech im nie dawáia ieść,
y wody niech nie piią.
8. A niech się okryią worami lu
dźie y bydło, á niech wołaią do fáná mocno, á niech się nawróći mąż
od drógi swéy złćy, y od nieprawo
śći , która iest w ręku ich.
g. Kto wie ieśli się nie nawróći,
á zlituie sie Bóg: y wróći się od
zapalczywośći gniewu swego, y nie
zginiemy ?
10. Y uyźrzał Bóg uczynki ich,
że się nawrócili od drógi swéy złćy:
y zlitował się Bóg nád złym , któ
ré był rzekł że im miał uczynić, y
nie uczynił.
ROZDZIAŁ IV.

Frdsuie się lonas, iz się nie zdpd-
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dło miasto, iáko był opowiedziały y wyrósł nád głową Ionaszową ,
Pan Bóg go z tego strofuie, okaza áby był cieniem nád głęwą iego , y
wszy niesłuszny bydź gniew iego. zasłaniał go, bo się był upracował:
Ususzył mu Bóg bluszcz , w któ y radował się Lonás z bluszczu we
rym sie kochał, d potym go zawią selem wielkim.
7. Y nagotował Bóg robnká gdy
zał , iź Pan Bóg słusznie ma bydź
miłośćiw Ďliniwitom.
wschodziło zaránié názáiutrz: y
zaraził bluszcz, y usechł.
1» Y utrapiony iest Ionás utra
8. A gdy weszło słońce, roskazał
pieniem wielkim y rozgniewał się. Pan wiatrowi ćiepłemu y palące
2. Y modlił się do Páná, y rzćkł: mu : y uderzyło słońce ná głowę
Proszę Tanie, áza nie to iest słowo lonasowę, y znóy itau był: Y pro
moie, gdym ieszcze był w źiemi sił duszy swéy áby umarł, y rzekł:
moiéy ? dla tego uprzedziłem abych Lepiéy mi umrzeć, niżli żyć.
9. Y rzekł Pan do Ionásá: Co
ućiekł do Thársys. Bo wiem, żeś ty
Bóg łaskawy á miłościwy, Cierpli mniemasz dobrze się 1y gniewasz
wy y wielkiégo miłosierdzia* á od- o bluszcz? y rzekł: Dobrze się ia
gniewam aż^do śmierći
puszczaiący złość.
3. A teraz Panie, weźmi proszę
10. Y rzekł Pan : Ty żałuiesz
duszę moię odemnie : bo mi lepsza bluszczu , ná któryś nie robił,
iest śmierć niżli żywot.
ánis uczynił żeby wzrósł, który zá
4. Y rzćkł Pan: Co mniemasz iednę noc urósł, y zá iednę noc
zginął.
dobrze się ty gniewasz ?
5. Y wyszedł lonás z miástá , y
11. A iabych nićmiał przepuśćić
siadł ná wschód słońca miástá : y Niniwe miastu wielkiemu, w któ
uczynił tám sam sobie chłodnik, y rym iest wiecéy niż sto y dwáśiedźiał pod nim w cieniu, ázby dźieśćió tyśięcy ludzi , którzy nie
uyźrzał coby się działo z miastem. widzą co iest między prawicą á
6. Y zgotował Pan Bóg bluszcz lewicą ich, y bydła wiele?

PROROCTWO
MICHEASZOWE.
3. Bo oto Pan wynidźie z mieyCzas prorokowania Micheaszo- scá swego : á znidźie y deptćć bę
wego opisuie, groźi Sdmdryey, y le- dźie po wysokośćićeh źiemie.
4- Y zniszczeią góry pod nim : á
ruzdlem miastu , dla ich bałwo
doliny
rostopnieią iáko wosk od
chwalstwa , których zafuie żałośnie ,
oblicza ogniá , y iáko wody , któré
y ku płaczu przywodźi.
spadáia z góry.
1. Słowo Pańskie , któré się sta
5. Dla występku Iákobowégo
ło do Micheaszá Jlorásthytczyká, wszytko to , y dla grzechów domu
zá dni loátháná , Acházá , y Eze lzráelowégo. Która złość lákobochiasza królów ludzkich: któré wá? izali nie Sámáryá? á któré wy
widźiał przećiw Sámáryiéy y leru żyny ludzkie? izali nie leruzálem ?
zálem.
6. Y położę Sámárya , iáko gro
2 Słuchayćie narodowie wszyscy, madę kamienia ná polu gdy sadzą
y niech słucha źiemiá y napełnie winnice: y śćiągnę kamienie iéy
nie iéy: á niech Pan Bóg bedźie w dolinę, y fundamenty iéy odná was świadkiem , Pan z kośćioła kryię.
swego świętego.
7. A wszytkié ryciny iey będą
ROZDZIAŁ

I.

MICHĘ ASZOWE.

porabáné , y wszytkié zapłaty iéy
będą spalone ogniem , y wszytkié
bałwany iéy dam ná zatracenie:
bo z zapłaty nierządnice zgroma
dzone są , y aż do zapłaty nierzą
dnice wrócą się.
8. Dla tego płakać y wyć będę :
będę chodźił zewléczony y nagi :
uczynię płacz iáko smoków, á ża
łobę iáko strusów.
g. Bo zwiątpiona iest raná iéy,
bo przyszła aż do ludy, dotknęła się
bramy ludu mego aż do leruzálem.
10. W Geth nie oznaymuyćie,
łzami nie płaczćie, w domu procliu
prochem się posypuyćie.
11. A idźćie sohie mieszkanie
piękne , zelżone sromotą : nie wy
szła, która mieszka ná wyszćiu :
płacz dóm bliski weźmie po was ,
który sobie sámému stał.
12. Bo zaniemógł ná dobré, któ
ry mieszka w gorzkośćiźch : bo
zstąpiło złe od Pana do bramy le
ruzálem
15. Grzmot poczwórnych zdu
mienia mieszkającemu w Láchis :
Początkiem grzechu iest córce Syońskićy: bo się w tobie nalazły wy
stępki Izraelskie.
14. Dla tego da naiezdniki ná
dźiedźictwo Geth: domy kłamstwa
ku zwiedzeniu królom Izráelskim.
15. leszcze dźiedźica przywiodę
tobie , która mieszkasz w Máresá :
áž do Odollám przyidźie sláwá
Izráelowá.
16. Obłyś się, y ostrzyż się dla
synów roskoszy twoich: rozszerz
łysinę twoię iáko orzeł: bo w nie
wolą pobrano z ćiebie.
ROZDZIAŁ

II.

IVypisuiqc Prorok rozliczne złośći
ludu swego, opoicidda, ze nad nim
pomsta, y kaźń wisi, d ndrzekdiqc
z płaczem ozndymuie ostatkom przy
szłe zds zebranie w kupę.
1. Biádá, którzy myślićie rzecz
niepożyteczną, y czynićie złość w
łóżnicach waszych: ná świtaniu
czynią to , bo przećiw Bogu iest
ręka ich.
2. Y pożądali ról, á gwałtem bra
li, y wydzierali domy: y potwarzá-
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li męża y dóm iego, męża y dźie
dźictwo iego.
3. Przełóż to mówi Pan: Oto ia
myślę ná ten ród złe, z czego nie
odeymiećie szyy waszych , á nie
będźiećie pyszno chodzić , bo czás
bárzo zły iest.
4. Onégo dniá wezmą o was
przypowieśdź, y będą śpiewać pieśń
z wdźięcznośćią, mówiących: Spustoszeniém spustoszeniśmy: część
ludu mego odmieniona iest: iákóz
odeydźie odemnie, gdyż się wraca,
który polá nászé rozdźieli ?
5. Przeto nie będźiesz mieć ktohy rzucał sznurem lósu w zgroma
dzeniu Pańskim.
6. Niemówćie mówiąc : nie bę
dźie kapać ná té , nie poyma sromotá.
7. Mówi dóm Iákobów: Izali
ukrócony iest duch Pański , ábo
tákié są myśli iego? Izali słowa
moie nie są dobré z tym, który pro
sto chodźi ?
8. A przećiwńym obyczáiem, lud
móy nieprzyjacielem powstał: z
wierzchu suknie braliśćie płaszcz :
á te którzy chodźili po prostu , obróćiliśćie ku bitwie.
g. Niewiasty ludu mégo powyganialiśćie z domu kochania ich:
od dźieći ich odięliśćie chwałę moię
ná wieki.
10. Wstańćie á idźćie: bo tu nie
macie odpoczynienia : dla nieczystośći iéy skazi się zgniłością co
nagorszą.
11. Day Bože bych nie był mę
żem máiacym ducha, á žebych ráczéy kłamstwo mówił: będę kropił
ná ćię winem y piiaństwem : y bedźie lud ten , ná który kropią.
12. Zgromadzeniem zgromadzę
wszystkiego ćiebie lákobie: skupię
w iedno ostatki Izráelá , położę go
społem, iáko trzódę w owczarni:
iáko bydło w pośrzod chlewów ,
będźie zgiełk od mnóstwa ludźi.
15. Abowiém wstąpi otwiéráiac
drógę przed nimi, przebiią y przéydą przez brair ę , y wnidą przez
nie: y przeydźie król ich przed ni
mi, á Pan ná przodku ich.
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12. Przeto dla was Syon iáko po

Dla grzechów książąt, sędzi, pro le zorány będźie, á Ieruzálem iáko
roków fdłesznych, księżych, grozi groinádá kamieni będźie , á górá
Pan ćięszką pomstą , y zburzeniem kościelna wysokością lasów.
Ieruzálem.

ROZDZIAŁ IV.

1. Y rzekłem: Słuchayćie książę
ta Iákohowé, y wodzowie domu
Izráelowégo , izali nie wászá iest
umieć sąd?
2. Którzy macie w nienawiści
dobroć , á miłuiećie złość: którzy
gwałtem zdzieracie skóry z nich,
y mięso ich z kośći ich ?
3. Którzy iedli mięso ludu me
go, y skórę ich łupili z nich: á ko
śći ich połamali , y porąbali iáko
w koćieł, y iáko mięso w pośrzód
gárncá
4- Tedy będą wołać do Páná, á
nie wysłucha ich, y zákryie oblicze
swé od nich ná on czás: iáko złośli
wie czynili w wynalazkach swoich.
5. To mówi l’an przećiw proro
kom, którzy zwodzą lud móy: klórzy kąsaią zebomá swéini, á opo
wiádáia pokov: á ieśli kto nie da
czego w gębę ich, poświącaią nań
woynę
6 Przeto noc wam zá widzenie
będźie, á ćiemność wam zá wró
żenie: y zaydźie słońce ná proroki,
á zaćmi się dźień nád nimi.
7. Y zawstydzą się którzy wi
dzą widzenia, y zásromáia się wieszczkowie, á zasłonią wszyscy
twarze swoię, bo nie mász odpo
wiedź! Božéy.
8. A wszákžem ia napełnion iest
śiły Ducha Fańskiego , sądu, y
męstwa , żebych opowiedał lako
bowi złość iego, á Izraelowi grzech
iego.
9. Słuchayćie tego kśiążęta do
mu Iákobowégo, y sędźiowie domu
Izráelowégo, którzy się brzydźićie
sądem, á wszytko co prawo wywra
cacie.
10. Którzy buduiećie Syon krwią,
á Ieruzálem nieprawośćią.
11. Kśiążęta iego dla darów sądźili , á kapłani iego dla zapłaty
uczyli, y prorocy iego zá pieniądze
prorokowali , á ná Pánu odpoczy
wali , mówiąc : Izali nie Pan w
pośrzodku nas? nie przyidźie ná nas
złe.

Czasu łaski bozey, wiele narodow
przyidą do kośćioła , y ku chwale
niu Hogd z wielką bespiecznośćią,
ćieszy Syon , ze niegdy miała bydź
z niewoley odkupiona, a ze się miała
nad nieprzyiaćioły swemi pomścił.

1. Y będźie: W ostateczne dni,
będźie górá domu Pańskiego przy
gotowana ná wierzchu gór, y wy
niosła nád pagórki , á popłyną do
niéy narody.
2. Y pośpieszą się narodowie
mnodzy, á mówić będą : 1’ódźćie,
wstąpmy ná górę Pańską, y do do
mu Bogá Iákobowégo : á náuczy
nas o drogách swoich , y będźiem
chodźić szćieszkami iego: bo z Syonu wynidźie zakon, á słowo Pań
skie z Ieruzálem.
3. Y hfędźie sądźił między naro
dy mnogimi, á będźie strofował na
rody mocné áž daleko , y potłuką
miecze swé ná lemiesze , á włó
cznie swé ná motyki: nie weźmie
naród przećiw narodowi miecza,
áni się więcey ćwiczyć będą woiować.
4. Y bedźie śiedźiał mąż pod
winnym drzewem swoim, y pod
ligą swą, á nie hędźie ktoby odstra
szył: bo ustá Páná zastępów mó
wiły.
5. Bo wszytkié narody chodźić
będą każdy w imię Bogá swego,
ále my chodźić będziemy w imię
Páná Bogá nászégo , ná wieki y
dáléy.
6. Onégo dniá, mówi Pan,zbiórę chrainiącą, ytę,którąm był wyrzućił, zbiórę , y klórąm był utrá
pil.
7. Y uczymę chrainiącą osta
tkiem, á one, która chramálá, na
rodem mocnym: y będźie królował
nád nimi Pan ná górze Syon, odtąd
y az na wieki.
8. A ty wieżo stáda chmurna
córki Syon , aż do ćiebie przyidźie,
y przyidźie władza pierwsza, króle
stwo córki ieruzálem.
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g. Czemuż się teraz od żalu kur
czysz? izali królá niémász, ábo po
radnik twóy zginął , że ćię ział ból
iáko rodzącą?
jo. Boléy, á uśiłuy córko Syońska
iáko rodząca: bo teraz wynidźiesz
z miástá , y mieszkać będźiesz w
polu, y zaydźiesz áž do Babilonu ,
tám będźiesz wybawiona, tám ćię
odkupi Pan z ręki nieprzyiaćiół
twoich.
u. A teraz zebrało sie ná ćię
narodów wiele , którzy mówią :
Niech będźie nkáinionowáná : á
niech pátrzy ná Syon oko nászé.
12 A oni nie poznali myśli Pań
skich , y nie wyrozumieli rády ie
go, ho ie zgromadził iáko kłosy ná
boiowisku.
13. Wstań, á młóć córko Syoń
ska: ho róg twóy uczynię żelazny ,
á kopyta twoie uczynię miedziane ,
y zetrzesz narody mnogié, á pobiiesz Pánu wydártki ich, y moc
ich Pánu wszytkiéy źiemie.

ROZDZIAŁ V.
Spustoszenie Ierozolimskie okdzuie, ze się Christus w Hethlehem.
miał rodzić , ze ostatki Izraelskie
miały bydź podwyższone, zioyćifży
wszy nieprzyiaćloły, y zgładziwszy
bałwochwalstwo, opowiada.
1. Teraz zburzona będźiesz cór
ko zbóyce: oblężenie położono ná
nas, laską będą bić w gębę sędzie
go Izraelskiego.
2. A Ty Bethleliem Ephrátá ,
malutkiś iest między tyśiącmi ludz
kimi : z ćiebie mi wynidźie który
będźie panuiącym w Izraelu , á wyszćie iego od początku , odedni wiecznośći.
3. Przeto da ie áž do czasu, którégo rodząca porodźi: á oslátek bráćiey iego , wróci się do synów Izrá
elowych.
4- Y stanie, y paść będźie mocą
Fańską, w wysokośći imienia Pá
ná Bogá swego: y nawrócą się, bo
teraz rozwielmoży się áž do granic
źiemie.
5. A ten będźie pokoiem : gdy
przyidźie Assyriyczyk do źiemie nášzéy, á gdy będźie deptać po do
mach naszych: y wzbudźiem nań
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śiedini pástérzów, y ośm celnieyszych ludźi.
6. Y będą paść źiemie Assnr
mieczem , y ziemię Nemrotowę
■włóczniami iéy: y wyzwoli od
Assurá gdy wnidźie do źiemie ná
széy, y gdy deptać będźie po gra
nicach naszych
7. Y będźie ostatek lákobá w po
śrzodku wiela narodow iako rossá
od Pana, y iáko krople ná źielu,
któré nie czeka męża, áni oczekawa synów człowieczych.
8. Y będą ostatki lákobá między
narodami, w pośrzod narodów wie
la, iáko lew między źwićrzętj leśnćmi, y iáko szczenię lwie miedzy
trzodami owiec: który gdy przéydźie , y potłoczy, y porwie , nié
mász ktoby wydarł.
g. Podnieśie się ręka twoiá ná
sprzeciwniki twoie, á wszyscy nie
przyiaćiele twoi wyginą
10. Y będźie onégo dniá, mówi
Tan: wezmę konie twoie z pośrzod
ku ćiebie, y zatracę poczwórne
twoie.
11. Y wytracę miástá źiemie
twéy, y wywrócę wszytkié zamki
twoie: y odeymę czary z ręki two
iéy, y wieszczby nie będą w to
bie.
12. Y uczynię, że zaginą ryćiny
twoie, y słupy twoie z pośrzodku
ćiebie : y nie będźiesz się więcćy
kłaniać uczynkom rąk twoich.
13. Y wykorzenię gáie twoie z
pośrzodku ćiebie: y zburzę miástá
twoie.
14- Y uczynię w zapalczywośći
y wrozgniewániu pomstę nád wszémi narody, które nie słuchały.

ROZDZIAŁ VI Rostrzyga się Pan sądem z niewdźięcznemi Zydy przypomindiąc
niedawne dobrodźieystwa. swoię ,
oznaymuiąc tez co po ludu swoim
chćiał mieć , ale y pogrozki czyni
niemałe dla ich sprośnych złośći.
1. Słuchayćie co Tan mówi:
Wstań , czyń prawem przećiw gó
rom , á niech słuchaią pagórki gło
su twego.
2. Niech slucháia góry sądu Pań
skiego , y mocné fundamenty źie63
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inie: bo sąd Pański z ludem swym,
á z Izraelem da się rozsądźić.
3. Ludu móy cóżeinći uczynił,
ábo w czymemći się uprzykrzył?
odpowiedz mi.
4- Iżem ćię wywiódł z źiemie
Aegyptskiéy, á z domu niewolni
ków wybawiłem, ćię : y posłałem,
przed obliczem twoim Moyzészá ,
y Aarona, y Marią.
5. Ludu móy wspómni, proszę, co
myślił Balach król Moáb, y co mu
odpowiedział Báláám syn Beor, od
Sethym aż do Gálgále, żebyś poznał
sprawiedliwości Pańskie.
6. Cóż godnego oíiáruie Pánu?
okłónię się Bogu wysokiemu :
rzali mu oíiáruie całopalenia, y
ćielce roczne?
7. Izali Pan może bydź ubłagan
tyśiącami báránów, ábo wielą tyśięców kozłów tłustych? Izali dam
pierworodnego mego zá złość moię,
owoc żywota mego zá grzech du
sze moiéy ?
8. Pokażę tobie człowiecze co
iest dobro , y czego Pan chce po
tobie: Zaiste żebyś czynił sąd , a
miłował miłośierdźie, á z pilnością
chodził z Bogiem twoim.
9. Głos Pański do miástá woła, á
zbawienie bedźie boiącym się imie
nia twego : Słuchayćie pokolenia ,
á któż to pochwali ?
10. leszcze ogień w domu niezbożnćgo, skarby nieprawośći, y
miárá mnieysza gniewu pełna.
11. Izali usprawiedliwię szale
niezbožné , á w mieszku gwichty
fałszywe ?
12. Któremi bogacze iego napeł
nili się nieprawością, á mieszkáiacy w nim mówili kłamstwo, á ię
zyk ich zdradliwy w uśćićch ich.
13. A ták y ia począłem ćię ka
rać zatraceniem dla grzechów two
ich.

14- Ty będźiesz ieść, á nie náiész
się: y uniżenie twoie w pośrzodku
ćiebie: y pochwyćisz, á nie zacho
wasz, á któré zachowasz, dam pod
miecz.
15. Ty śiać będźiesz , á żąć nie
będźiesz: ty będźiesz tłoczyć oliwrę,
á oliwą się pomázowác nie bę
dźiesz : y moszcz , á nie będźiesz
pić wina.

CTWO
16. Y przestrzegałeś' przykazania
Ainry, y każdego uczynku domu
Acháb : y chodziłeś po ich woléy,
żebycb ćię dał ná zatracenie , á
inieszkáiacé w nim na kszykánié:
y hańbę ludu mégo nosić będźie
ćie.

ROZDZIAŁ VII.
Narzeka Prorok , te burzo mdło
ludzi sprawiedliwych , nie kaze dufać w żadnym człowieku , dni w
przyiaćielu, wychwala dobrotě Pań
ską nd koniec.
1. Biádá innie, żem się stałiáko
który zbiera w ieśieni grona po
zbieraniu winá : niémász groná ku
ziedzeniu , skoroźrzałych fig pożą
dała duszá moiá.
2. Zginął święty z źiemie, y
práwégo niémász między ludźmi:
wszyscy ná kréw czyháia , mąż
brátá swégo ná śmierć łowi.
3. Złość rąk swoich nazywała
dobrym : kśiążę żąda , á sedźia ná
oddaniu iest: á wielki mówił żądze
dusze swoiey, y zamieszali ią. ,
4- Kto nalepszy między nimi
iest, iáko oset: á kto práwy, iáko
ciernie z płotu. Dźień upátrowánia
twégo, nawiedzenie twroie przyszło:
teraz będźie spustoszenie ich.
5. Nie wierzćie przyjacielowi,
á nie ufayćie w kśiażećiu : przed
tą , która sypia ná łonie twoim,
strzeż zamków ust twoich.
6. Bo syn urąga oycu , á córki
powsláie ná matkę swą , niewiastká ná świekrę swoię: á nieprzyiaćiele człowieczy domownicy ie
go7. A ia ná Páná patrzyć będę,
oczekawać będę Bogá zbawicieli
mégo: wysłucha mię Bóg móy.
8. Nie wesel się nieprzyiaćiółko
moiá nademna, żemupadł: powsta
nę , gdy uśiędę w ciemnościach,
Pan iest światłością moią.
g. Gniéw Pański poniosę, bom
zgrzészyl iemu, áž osądzi sprawę
moię , y uczyni sąd móy : wywiedźie mię ná światło , uyźrzę spra
wiedliwość iego.
10. Y pAtrzyć będźie nieprzyiaćiółka moiá , y okryie się wstydem,
która mówi do mnie: Gdźie iest Tan

MICHEASZOWE.
Bóg twóy? Oczy moie będą patrzyć
na nię , teraz będźie ná podeptanie
iáko błoto ná ulicy.
11. Dźień, áby były budowane
płoty twoie : w on dźień oddalone
będźie rozkázowánie.
12. Dniá onégo y aż do ćiebie
przyidźie z Assur, y aż do miast
obronnych , a od miast obronnych
áž do rzéki, y od morzá do morzá,
y do góry od góry.
13. A źiemia będźie ná spusto
szenie dla obywátelów swoich , y
dla owocu myśli ich.
•4- Paś lud twóy laską twoią ,
trzodę dźiedźictwa twego, mieszka
jące sámé w leśie, w pośrzód Kar
mel á : będą paśieni ná Básán y Gáláád wedle dni dawnych.
15. Wedle dni wyszćia twego z
źiemie Aegyptskićy ukażę mu dzi
wy.
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16. Uyźrza narodowie, á zawsty
dzą się nád wszytką mocą ich:
włożą rękę ná ustá , uszy ich głuché będą.
17. Będą lizać proch iáko węże ,
iáko źiemopłaz będą przestraszeni
w domu swoim. 1’áná Bogá nasze
go strachać się będą, y ćiebie bać
się będą.
18. Któryż Bóg podobny tobie,
który oddalasz nieprawość, y miiasz grzech ostatków dźiedźictwa
swégo ? nie rozpuści więcey zapal
czywośći swoiéy, bo chcący w miłośierdźiu iest.
19. Wróci się á zlituie się nad
námi : złoży nieprawośći nasze , y
wrzući do głębokośći morskiéy
wszytkié grzechy nászé
20. Dasz prawdę Iákobowi , mi
łosierdzie Ahráhámowi: coś przyśiągł oycóm naszym odedni da
wnych.

PROROCTWO NAHUM.
ROZDZIAŁ I.
Gniew Hoży przećiwko nieprzyiaćiołom swoim, który iest ćierpliwy y
mocny, którego gniewu ładen sie za
stawić nie może , <1 tych, którzy
weń dufdią, iest wybawca , d nie
przyiaćioły ludu swego ze miał zni
szczyć, opisuie.
1. Brzemię Ni niwę : Kśięgi wi
dzenia Náhum Elceseyczyka.
2. Bóg rzewniwy y mszczący się
Pan : mszczący się Pan , y maiący
zapalczywość: mszczący się Pan
nád nieprzyjaciółmi swémi, á gnie
wający się ná przeciwniki swoię.
3. Pan ćierpliwy á wielkiéy mo
cy, á oczyśćiaiąc nie uczyni nie
winnym. Pan w burzéy, y w wi
chrze drógi iego, á mgły proch nóg
iego.
4. Fukaiący morze y wysusza
jący ie, á wszytkié rzéki w pu
stynią obracáiacy. Zemdlał Básán ,
y Karmel, y kwiat Libański uwiądł.
5. hóry poruszyły się przed nim,
á pagórki spustoszały, y źiemia się

zatrzęsła od oblicza iego , y świat,
y wszyscy mieszkáiacy ná nim.
6. Przed obliczem zagniewania
iego kto stánie? á kto się sprzećiwi w gniewie zapalczywośći iego ?
zágniewánié iego wylało się iáko
ogień: y skały rozpłynęły się od
niego.
7. Dobry Pan, y pośilaiący w
dźień utrapienia, á zna máiacé nádźieię w nim.
8. Y w powodźi przemiiájacéy
dokonanie uczyni mieyscá iego , á
nieprzyiaćiele iego ćiemnośći przeszladować będą
9. Cóż myślićie przećiw Pánu?
dokończenie on uczyni: nie po
wstanie dwoiáki ućisk.
10. Jio iáko ćiernie społecznie się
wiąże, ták bieśiada ich pospołu piiącycli: będą zniszczeni iáko sło
ma suchości pełna.
11. Z ćiebie wynidźie myślący
przeciwko Pánu złość, rozbierając
ná myśli wystąpienie.
12. To mówi Pan : Choćby do
skonałymi byli, y ták wiecéy było:
65*
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ták též będą postrzyżeni, y przemi
nie : utrapiłem ćie , y nie utrapię
ćię wiecéy.
13. A teraz złamię laskę iego , z
grzbietá twégo j y zwiąski twoie
potargam.
14 Y roskaże o tobie Pan, nie bę
dźie siano imieniem twoim wiecéy:
z domu Bogá twégo wygubię ryci
nę y lićinę : położę grób twóy : boś
iest niepoczćiwy.
15. Oto ná górach nogi opowiádáiaeégó , y zwiástuiacégo pokóy :
święć Iudo święta twoie, á oddaway śluby twoie: bo nie przyda
wiecéy, ábý przeszedł po tobie Beliál: wszytek zginął.

bogactwom zé wszytkich naczy
niach pożądanych.
10. Rozmiotáné iest, y rozerwa
ne, y rozdrapane: á serce struchla
łe, y zemdlenie kolan, y zwątlenió
we wszytkich nérkách: á twarzy
wszytkich iáko okopcenie gárncá.
11. Gdźie iest mieszkanie lwów,
y pastwiska szczeniąt lwich , do
którego szedł lew, aby tám wszedł,
szczenię lwie , á niémász ktoby
przestraszył?
12. Lew nachwytał dostatecznie
szczeniętóm swym, y nabił lwicóm swym, á napełnił łupem Ja
skinie swoię, á łożysko swéwydartkiem.
15. Owo ia ná ćię, niówi Pan
ROZDZIAŁ II.
zastępów, y podpalę áž do dymu
Opisúie oblężenie midstd Niniwe , poczwórne twoie , á lwięta twoie
y iego zburzenie od Chaldeyczykow, požťzé iriiécz: y wykorzeń ię z źie
ii sie pysznie stawiło przećiwko Pa mie łup twóy, y nie będźie więcóy
słyszeć głosu posłówr twoich.
nu.

1. Przyćiągnął, któryby rospraszał przed tobą, któryby strzegł
oblężenia: przypatrz się dródze, po
sil biodra , umocni śiłę bárzo.
2. Bo oddał Pan pychę Iákobowę , iáko pychę Izraelowę , bo ie
pustoszyćiele rozrzucili, y latorośle
ich popsowáli.
5. Tarcz mocarzów iego ognista,
mężowie woyská w szarłacie: ogni
ste léče wozu w dźień przygoto
wania iego , á woźnice uśpieni są.
4- Ná drogách zatrwożeni są :
poczwórne zstarły się , ná ulicach
pozór ich iáko pochodnie, iáko
błyskawice y tám y sám biegáiacé.
5. Wspomni ná mocarze swoię,
upádna ná drogách swoich: prędko
wskoczą ná mury iego, y zgotowa
ny będźie daszek.
6. Bramy rzék są otworzone, á
zbór do źiemie rozwalony.
7. Y żołnierz poymány zawie
dziony iest: á służebnice iego pro
wadzono wzdycháiacé iáko gołębi
ce, 'szemrzacé w sercach swoich.
8. A Niniwe iáko sadzawka wód
wody iego : ále sámi ućiekli : Stóyćie; stóyćie, á niémász ktoby się
wrócił.
9. Rożchwyććie srebro , rozchwyććie złoto , á niémász końca

ROZDZIAŁ III.
O mordowaniu mieszczdnow y lu
dzi Niniwitskich , y książąt d przełdzonych iego.

1. Biádá miásto krwáwé, wszy
tko kłamstwa szarpaniny pełne:
nie odeydźie z ćiebie łup.
2. Głos bicza, y głos pędu kola,
y konia rżącego , y poczwórnego
wozá wskok bieżącógo , y jezdne
go wáiádáiacégo :
3. Y mieczá blyskáiacégo, y
oszczepá lśniącego, y mnostwrá po
bitego, y upadku ciężkiego: y nié
mász końcd trupów, y legą ná ćiałach swoich.
4. Dla mnóstwa wszeteczeństw
nietzadnicé pieknéy á wdźięczney,
á máiacéy czáry, która przedálá na
rody wszeteczeństwy swémi, á fa
milie czárámi swémi.
5. Owo ia do ćiebie, mówi Tan
zastępów, y odkryię sromotę twoię
przed obliczem twoim , y ukazę
narodom nagość twToię, á króle
stwom hańbę twoię.
6. Y wyrzucę ná ćię obrzydlośći,
y zelżę ćię y dam ćię ná przykład.
7. A będźie: każdy kto ćię uyźrzy, odskoczy od ćiebi^. y rzecze:
Spustoszono iest Ninrwé, kto nád

NAHUM

tdbą chwiać głową będźie ? Zkąd
mam szukać pocieszyciela tobie ?
8. Izaliś lepsze nád Alexandrii
ludną, która mieszka ná rzékách?
wody około niéy: któréy bogactwa
morze: á wody múry iéy.
9. Murzyńska źiemia mocą iéy,
y Aegypt, á niémász końca: Afri
ka , y Lybiánie , byli ná pomoc
twoię.
10 Lecz y oná w zaprowadzenie
w niewolą zawiedziona iest: dźieći
iey porostracáné są ná początku
wszech dróg , á o szlachcice iéy
miotali lós, á wszyscy przedni pa
nowie iéy okowáni są w pętach.
11. A ták y ty upiiesz się, á bę
dziesz wzgardzona: y ty szukać bę
dziesz ratunku od nieprzyjaciela.
12. Wszytkié zamki twoie, iáko
ligowe drzewo z niedoźrzałemi fi
gami swémi: któré ieśli zatrzęśioné będą, pádná w gębę iedzącógo.
13. Oto lud twóy niewiasty w
pośrzodku ćiebie : nieprzyiaćiołom
twoim otworem otworzone będą
bramy źiemie twéy, pożrze ogień
zawory twoie.
14. Náczérpay sobie wody dla
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oblężenia, buduy obrony twoie:
wnidź do błota , á dépc, depcąc
trzymay cegłę.
15. Tám ćię pożrze ogień, zgi
niesz mieczem, pożrze ćię iáko
chrząszcz : zgromadź się iáko
chrząszcz : rozmnóż się iák sza
rańcza.
16. Więceyeś uczyniła kupiectw
twoich niż iest gwiazd niebieskich:
chrząszcz rozszerzył się y ulećiał.
17. Stróżowie twoi iák száráiícza: á malutcy twoi iáko szarań
cza száraiiczéy, któré śiadaią ná
płoćie czásu zimná: słońce wzeszło
y odlećiały, y nieznać było mieyscá
ich kędy były.
18. Zdrzyjnáli się pasterze twoi
królu Assur: będą pogrzebione ksią
żęta twoie: krył się lud twóy po gó
rach , á niémász ktoby zgroma
dził.
19. Nie iest táyné skruszenie two
ie, bárzo zła iest ráná twoiá; wszy
scy którzy słyszeli słuch twóy, kla
skali ręką nád tobą. Bo ná kogo nieprzychodziła złość twoiá zawżdy ?

PROROCTWO HABAKUK.
ROZDZIAŁ

I.

Dźiwuie sie temu Prorok, łe be
zbożny przechodzi mocą y szczęśćiem
sprawiedliwego. Bo Pan wzbudził
nd Zydy Chaldeyczykl , którzy nie
Panu Bogu, dte owszem bałwanom,
zwycięstwo swe przypisowdć mieli.

1. Brzemię, któré widźiał Hábá
kuk prorok.
2. Dokądże Pánie wołać będę , á
nie wysłuchasz ? krzyczeć będę do
ćiebie gwałt cierpiąc, á nie wyba
wisz ?
'
3. Przeczżeś mi ukazał niepra
wość, y pracą , patrzyć ná łup, y
niesprawiedliwość przedemną , y
stał się sąd, y sprzećiwieństwo potężnieysze.
4 Dla tego podrápán iest zakon ,

y nie przyszedł aż do końca sąd, iż
niezbożny przemaga przećiw spra
wiedliwemu , dla tego wychodźi
sąd przewrotny.
5. Toyźrzyćie między nąrody, á
przypatrzcie się , dźiwuyćie się , á
zdumieyćie się : bo się stał uczy
nek zá dni waszych , któremu ża
den wierzyć nie będźie , gdy go bę
dą powiadać.
6. Bo oto ia wzbudzę Cbáldeyczyki, naród gorzki á prędki, idący
po szerokośći źiemie, áby posiadł
mieszkania nie swoię.
7. Straszny y ogromny iest: od
niego sámégo sąd, y brzemię iego
wynidźie.
8. Lžéyszé niż párdowie konie
iego, á prędszy niż wilcy z wie
czora : rozbieżą się iezdni iego : bo
jezdni iego z daleká przyidą, látá
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y ukaże się ná końcu , á nie sklá
rna. leśliby odwłaczał, oczekaway
go : bo przychodzący przyidźie, á
nie zamieszka.
4. Oto kto niedowiarkiem iest,
nie będźie prosta duszá iego w nim
sámym : á sprawiedliwy wiśrą swą
żyć będźie.
5. A iáko wino piiacégo zdra
dza : ták będźie mąż pyszny, á nie
będźie ozdobiony : który rozszerzył
iáko piekło duszę swoię : á sam
iest iako śmierć, y nie napełnia
się : y zbierze do siebie wszytkié
narody, á zgromadzi ku sobie wszy
tkié ludźie.
6. Izali nie ći wszyscy wreziną
nań przypowieść , y przysłowie za
gadek o nim: y rzeką : Biádá temu,
kto rozmnaża nie swoię : dokądże?
yobćiąża przećiw sobie gęste błoto?
7. Izali nie nagle powstaną, któ
rzy ćię kąsać będą : y wzbudzeni
będą szarpaiący ćię , y będźiesz im
na łupiestwo ?
Iżeś ty łupił narody mnogie,
zlupią ćię wszyscy, którzy zostaną
z narodów, dla krwie człowieczey,
y dla krzywdy źiemie, miástá, y
wszech mieszkających w nim.
g. Biádá, który zgromadza ła
komstwo złe domowi swemu, áby
było ná wysokości gniazdo iego , á
mniema, że się wybawi z ręki złe
go.
10. Myśliłeś záwstydzenié domo
wi twemu, pośiekłeś narodów wie
le, y grzeszyła duszá twoiá.
11. Bo kamień z śćiany wTołać
będźie: á drzewo, któré między
spoieniem budowania ies|, odpowie.
ROZDZIAŁ II.
12. Biádá kto budnie miásto
Kaze Pan prorokoivi miasto odpo
krwią
, á gotuie miásto niepráwowiedzi widzenie pisać, y nd nie nieśćią.
skwdpliwie czekać. Woła nd py
13. Izali to nie iest od Táná za
szne , łakome , okrutne , obierce, y
stępów? Bo będą pracować ludźie
bałwochwalcę.
w wielkim ogniu : á narodowie po
próżnicy, y ustána.
1. Ná stražéy moiéy stać będę , y
14. Bo się napełni źiemia, áby po
zastanowię się ná zamku : á przy
patrzę się żebym uyźrzał co mi znali chwałę Tańską , iáko wody
rzeką, y co mam odpowiedźieć stro okrywáiacé morze.
15. Biádá , klóry dawa napóy
fującemu mię.
2. Y odpowiedział mi Tan , y przyiacielowd swemu , wpuszcza
rzekł: Nápisz widzenie, á wyłóż jąc żółć swoię, y upoiaiąc , áby
ie ná tablicach: żeby przebieżał, oglądał nagość iego.
16. Napełniłeś się sromoty miá
kto ie czytać bedźie.
3. Bo ieszcze widźienie daleko , sto sławy: piy též ty, y usni; ogár

będą iáko orzeł kwápiacy się ku
iedzeniu.
g. Wszyscy ná łupiestwo przyidą, twarzy ich wiátr palący: y zgro
madzi iáko piasek poymánié.
10. A ten z królów tryuinphy
czynić będźie, a tyránnowie bła
znami u niego będą. Ten się bę
dzie śmiał z każdego zamku, y
usypie wał, y weźmie go.
11. Tedy się odmieni duch, y
przeminie, y upádnie: Tać iest moc
iego Bogá iego.
12 lzaliś nie ty od początku Ta
nie Bože móy , święty móy, á nie
umrzemy? Tanie násad postawi
łeś go: y mocnégo abyś skarał ,
ugruntowałeś go.
13. Czyste są oczy twoie abyś
nie patrzył ná złe , á patrzyć ná
nieprawość nie będźiesz mógł. Trzeczże patrzysz ná nieprawość czyniącó , á milczysz gdy niezbožny
pozera sprawiedliwszego niž sám?
14 Y uczynisz ludźie iáko ryby
morskie , y iáko płaz niemáiaey
wodza.
15. Wszytko wędą podniósł, wy
ciągnął ie niewodem swoim , y
zgromadził w śieć swoię.
16 Dla tego się weselić y rado
wać będźie.
17. Dla tego będźie ofiarował nie
wodowi swemu , y uczyni ofiarę
śieći swéy: bo przez te utył dział
iego , y pokarm iego wyborny.
18. Dla tego tedy rozszerzył nie
wód swóy, á záwždy zábiiáč naro
dów nie przepuści.
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nie ćię kubek prawice Tański éy, y wość twoiá? ábo ná morze rozgnie
wracanie sromotne nád chwałą wanie twoie? Który wśiędźiesz ná
twoią.
konie twoie , á poczwórne twoie
17. Abowićm nieprawość Liba zbawienie.
g. VVzbudzáiac wzbodźisz łuk
nu okryie ćię , y spustoszeniem by
dla odstraszy ie dla krwie ludźi, y twóy, przyśiegi pokoleniom któreś
krzywdy źiemie y miástá, y wszech rzćkł. Rzeki przerwiesz źiemie :
mieszkających w nim.
10. Widźiały ćię y bolały góry :
18. Co pomoże ryćina , że ji wy nawałność wód przeminęła. Wy
rzezał uczynićićl iego, lićina, ys dała przepaść głos swóy: wysokość
obraz fałeczny ? iż miał nadźieię w podniosła ręce swoię.
uczynku uczynićićl iego, áby uczy
11. Słońce y kśiężyc stanęły w
nił bałwany nieme.
mieszkaniu swoim , w świalłośći
iy. Biádá , który mówi drewnu : strzał twoich, póydą w hlásku błyOcuć sie: Wstań, kamieniowi mil- skáiacéy się włócznie twoiéy.
czącemu. Izali ten nauczyć będźie
12. W zagniewaniu podepcesz
mógł ? Oto ten okryty iest złotem źiemie, w zapalczywośći uczynisz
y srebrem : á ducha żadnego nié zduiniałć narody.
mász we wnętrznościach iego.
13. Wyszedłeś ná zbawienie lu
20. Ale Pan w kośćiele swym
du
twego: ná zbawienie z Christuświętym : niech milczy od oblicza
sem twoim. Zbiłeś głowę z domu
iego wszytka źiemia.
niezbożnćgo: obnażyłeś grunt iego
aż do szyie.
ROZDZIAŁ III.
14. Przekląłeś berła iego, głowę
1. Modlitwa Hubakułia Proroka waleczników iego, przychodzących
za niewiddomośći.
iáko wicher áby mię rozprószyli.
2. Tanie słyszałem słuch twóy , Radość ich iáko tego, który pożera
y ulękłein się. Tanie dźieło twoie : ubogiego w skrylośći.
15. Uczyniłeś w morzu drógę
w pośrzodku lat ożyw ie : W po
śrzodku lat oznaymisz: gdy się ro koniom twoim, ná błoćie wód wiel
zgniewasz, wspomnisz ná miło- kich.
16. Usłyszałem , á wzruszył się
śierdźić.
5. Bóg od południa przyidźie: á żywot móy, od głosu zadrżały war
święty z góry Phárán. Okryła nie gi moie. Niech wnidźie zgniłość w
biosa chwała iego , á wysławiania kośći moie, á podemną niech się
zámnozy. Abych odpoczął w dźićn
iego pełna iest źiemia.
4- Blásk iego iáko światłość bę utrapienia, abych wstąpił do ludu
dźie : rogi w ręku iego. Tám iest nászégo przepasanego.
17. Abowićm figa nie zakwitnie,
zakryta moc iego :
5. Trzed obliczem iego póydźie á nie będźie owoców w winnicach.
śmierć. Y wynidźie dyabeł przed Omyli robota oliwy, y polá nie da
dzą żywnośći : Odcięty będźie z
nogami iego.
6. Stanął y roz mierzył źiemię. owczárniéy drób: y nie będźie skoPoyźrzał , y rozwiązał narody: y tu u żłobów.
18. A ia będę się w Pánu rado
skruszone są góry wieku. Zniżyły
się pagórki świata, przed drógámi wał, y będę się weselił w Bogu Iezuśje moiijb
wiecznośći iego.
jg. Bóg Pan iest moc moiá: y
7. Dla nieprawośći widźiałem na
mioty Murzyńskie: strwożą się skó postawi iáko ieleń nogi moie. Y po
wysokościach moich poprowadźi
ry źiemie Mádián.
8. Izali ná rzeki rozgniewałeś mię zwyćiężca psalmy śpićwaiącesię Pánie? ábo ná rzéki zapálczy-' go-
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ROZDZIAŁ I.
umilkł wszytek lud Cbánáán , wy
traceni
są wszyscy uwinieni w sre
O srogim karaniu ludu Żydow
skiego, y midstií leruzálem: tudźiesz bro.
12. Y bedźie czásu onégo: będę
y wszech ludźi bezbożnych prze bał
szperał leruzálem z świecami. Y
wochwalstwa ich , zkąd może oba
czyć każdy snadnie, iáko przykry d nawiedzę meze , którzy polgnęli w
gorzki bedźie dźień pomsty Pań- drożdżach swoich : którzy mówią
w sercach swoich: Nie uczyni Pan
skiey.
dobrze: y nie uczyni źle.
1. Słowo Pańskie, któré sie sta
13. Y będźie moc ich rozchwyceło do Sophoniaszá syná Chus, sy nié, á domy ich ná pustki : y zbuná Godoliaszá , syná Amáriaszá , duią domy, á nie. będą mieszkać:
syná Ezeciaszá , zá dni loziaszá , y nasadzą winnice , á nie będą pić
syná Ammon królá ludzkiego.
wina ich.
2. Zbiéráiac zbiorę wszytko z
14- Blisko iest dźień Pański
oblicza ziemie, mówi Pan.
wielki, blisko iest y spieszny bá
3 Zbiéráiac człowieka y bydlę , rzo: gło6 dniá Tańskiego gorzki,
zbiéráiac ptástwo powietrzne , y będźie tám utrapion mężny.
ryby morskié: á upadki będą niez
15. Dźień gniewu , dźień on,
bornych: y wytracę ludźie z obli dźień utrapienia y ućisku : dźień
cza źiemie, mówi Pan.
nieszczęśćia y nędze , dźień ćie4- A wyćiągnę rękę moię ná lu- mnośći y mroku: dźień chmury y
dę , y ná wszytkié mieszkáiacé w wichru :
leruzálem : y wytracę z mieyscá
16. Dźień trąby y krzyku ná miá
tego ostatki Báál, y imiona mini stá obronne , y ná węgły wyso
strów z kaplany.
kie.
5. Y té którzy sieklániáia ná da
17. Y utrapię ludźie, y będą chochach woysku niebieskiemu, á kła- dźić iáko ślepi, bo zgrzeszyli Pánu,
niáia się, y przyśięgaią ná Páná, y będźie wylaná kréw ich iáko źiey przyśięgaią ná Reichom.
iniá, á éiálá ich iako gnóy.
6. Y którzy 6ię odwracáia od ty
18. Ale y srebro ich, y złoto ich,
łu Pańskiego, y którzy nie szukali nie będźie ich mogło wybawić w
Páná, y nie pytali się o nim.
dźień gniewu Pańskiego : w ogniu
7. Milczćie przed obliczem Páná rzewniwośći iego pożarta będźie
Bogá: bo blisko iest dźień Pański , wszvtká ziemia * bo dokonanie z
bo zgotował Pan ofiarę, poświęcił prędkością uczyni wszytkim miewezwane swoię.
szkaiącym ná źiemi.
8. Y będźie: W dźień ofiáry Pańskiéy nawiedzę ksiažetá y syny kró
ROZDZIAŁ II.
lewskie, y wszytkié, którzy się ob
Przywodźi lud ku pokucie, żeby
lekli w odźienie cudzoźiemskie.
mógł uyść gniewu Pańskiego, opog. Y nawiedzę każdego który hár- icidda też wielom ndrodom ich ska
<łźie wchodźi ná próg onégo dniá : żenie.
którzy nápelniáia dóm Páná Bogá
1. Zidźćie się, zgromadźcie się
swego nieprawośćią y zdradą.
10 Y będźie onégo dniá, mówi narodźie niemiły.
Pan, glos wołania od bramy rybnéy,
2. Tiérwéy niž roskazánié uroá wyéié od Wtóréy, y skruszenie dźi dźień iáko proch iniiaiący, pié
rwéy niż przyidźie ná was gniéw
wielkié od págorków.
11. YYyyćie obywatele Stępy: zapalczywośći Pańskićy, piérwéy
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niž przyidźie ná was dźień rozgnie
wania Pańskiego
3. Szukayćie Páná wszyscy ćiszy źiemscy , klórzyśćie sad iego
czynili, szukayćie sprawiedliwości,
szukayćie ćichośći : ieśli iáko się
skryiećie w dźióń zapalczywośći
Pańskiey.
4- Bo Gáza zepsowána będźie, y
Askálon ná pustki, Azoth w połu
dnie wyrzucą, y Akkáron wykorzenion będźie.
5. Biádá, którzy mieszkaćie ná
sznurze morskim, narodźie wytracaiący: słowo Pańskie ná was Chánáánie źiemio Philistymska, y wy
tracę ćię ták, iż nie będźie obywa
tela.
6. Y bedźie sznur morski odpoczynieniem páslerzów y oborami
bydła.
7. Y będźie sznur tego, który zo
stanie z domu ludá, tam się paść
beda, w domiech Askáloná, w wie
czor będą odpoczywać: bo ie náwiedźi Pan Bóg ich, y odwróći poyinańce ich.
8. Słyszałem urąganie Moáb, y
bluźnierstwa synów Ammon, któ
re ná oczy wyrzucali ludowi me
mu, y rozwielmożyli się nád gra
nicami ich.
g. Przeto żywę ia, mówi Tan za
stępów Bóg Izráelów, że Moáb iá
ko Sodoma będźie, á synowie Am
mon iáko Gomorrá, suchością ćierlńa, y gromadami soli , á pustynią
áž ná wieki: ostatek ludu mego rozchwycą ie, á ostatek narodu mego
pośiędą ie.
10. To ie potka zá pychę ich: że
bluźnili y wielmożyli się ná lud
Páná zastępów.
11. Straszny Fan ná nie, y zni
szczy wszytkié Bogi źiemie: á bę
dą się mu kłaniać mężowie z mieysca swego , wszytkié wyspy naro
dów.
12. Lecz y wy Murzynowie mie
czem moim pobici będźiećie.
13. Y wyćiągnie rękę swą ná
Północy, á zátráci Assur: y obroći
śliczną w pustynią, y w bezdrożną, y iáko pustynią.
14.

Y będą legać

iéy stádá, wszytkié
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rodów: y bąk, y iéž , ná progach
ich będą mieszkać: głos śpiewają
cego w oknie, kruk ná próżniku ,
bo zwątlę moc iego.
15. Toć iest miásto sławne mie
szkające w bespieczeństwie : któ
ré mówiło w sercu swoim : lam
iest, á oprócz mnie niemasz wię
cey innégo: iáko się stało pustynią
legowisko bestyiéy ? káždy który
przechodźi przez nię kszykać bę
dźie, y machać ręką swoią.
ROZDZIAŁ

III.

Karze Prorok lud lerozolimski, d
zwłaszcza przełożone ich z grze
chów, o pokdzeniu ndrodow tez po
wiada, o szcześćiu nowego zakonu,
y o rozmnożeniu wiernych, tudźiesz
tez y karaniu złośliwych.

w pośrzodku

1. Biádá draźnićielko, á odkupio
ne miásto, gołębico.
2. Nie słuchało głosu, y nieprzyięło ćwiczenia, w Pánu nie ufało ,
do Bogá się swego nie przybliża
ło.
3. Kśiążęta iego w pośrzód iego
iáko lwi ryczący, sędźiowie iego
wilcy w wieczór, nie zostawiali do
zarania.
4. Prorocy iego wściekli, mężo
wie zdradliwi , kapłani iego splugáwili świętynia, niesprawiedliwie
czynili przećiw zakonowi.
5. Pan sprawiedliwy w pośrzod%ku iego nie uczyni nieprawośći :
ráno ráno sąd swóy wyda ná świa
tło, á nie zatai się: á nieprawy nie
znał wstydu.
6. Wytraćiłem narody, y rozwa
liły się węgły ich : spustoszyłem
ulice ich , gdyż niémász ktoby po
nich chodźił: spustoszały miástá
ich, że nie zostało człowieka, áni
żadnego obywatela.
7. Mówiłem: wżdy się mnie bać
będźiesz, przyimiesz ćwiczenie, y
nie zginie mieszkanie iego, dla te
go wszytkiégo czymem ji náwiedźił: wszakże ráno wstawszy pokážili wszytkié myśli swoię
8. Przeto poczekay mię, mówi
Tan, w dźień powstania mego ná
przyszły czás , bo sąd móy ábycli
zgromadźił narody, y zebrał króle

zwierzęta na

stwa: y wylał ná nie rozgniewanie
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moie, wszytek gniéw zapalczywo
śći , bo ogniem rzewniwośći moiéy
pożarta będźie wszytka źiemia.
9. Bo ná ten czas przywrócę lu
dziom wargę wybraną , áby wzy
wali wszyscy w imię Páiískié , á
służyli mu ramieniem iednym.
10. Zá rzekami Murzyńskiey źie
mie, ztamtąd nabożni moi, syno
wie rozprószonych moich przynio
są mi dar.
11. W on dźień nie będźiesz się
wstydzić zá wszytkié wynalazki
twoie, któremiś grzeszyło przećiw
mnie: bo tedy odeymę z pośrzodku
ćiebie hardźie mówiące pychy two
iéy, á iuż nie przydasz podnosić się
więcćy ná górze świętćy moiéy.
12. Y zostawię w pośrzodku ćie
bie lud ubogi y nędzny: á będą
mieć nadźieię w imieniu Pańskim.
13. Ostatki Izráelá nie będą czy
nić nieprawośći, áni mówić kłam
stwa , y nie naydźie się w uszach
ich ięzyk zdradliwy: bo oni paść
się będą y leżeć, á nie będźie ktoby
przestraszył.
4- Chwal córko Syońska: wykrzykay Izraelu, wesel się y ráduy
się ze wszégo sercá córko leruzá
lem.

15. Odiął Pan sąd twóy, odwró
ćił nieprzyiaćioły twoie : królem
Izraelskim Pan w pośrzodku ćiebie,
nie będźiesz sie bać złego więcéy.
16. Onégo dniá rzeką leruzálem:
Nie bóy się: á Syonowi: niech nie
osłabiaią ręce twoie.
17. Pan Bóg twóy w pośrzodku
ćiebie mocny, on zbawi: rozweseli
się z ćiebie radością, milczeć bę
dźie w miłości swéy, radować się
będźie z ćiebie w chwale.
18. Plotki, którzy od zakonu by
li odstąpili, zgromadzę, bo z ćiebie
byli , abyś więcćy z nich nieiniał
urągania.
19. Oto ia pobiię wszytkié, któ
rzy ćię trapili ná on czás , y zba
wię chromiącą, y tę, która była wy
rzucona , przywiodę : y uczynię ie
ná chwałę, ná sławę we wszytkiéy
źiemi zelżywośći ich.
20. Onégo czásu którégo was
przywiodę, y onégo czásu którego
was zgromadzę : bo was dam ná
chwałę, y ná sławę u wszech na
rodów źiemskich, gdy wrócę poymánié wászé przed oczymá wászéini, mówi Pan.

PROROCTWO AGGAEUSZA.
RO.ZDZIAł,

I.

Przywodzi Prorok lud Żydowski
dby budowali kośćioł, powidddiąc ,
ze dla zaniechania kościoła Hóg dopuśćił nd nie te ich dolegliwośći, co
usłyszawszy Zorobdbel, y Iezus
przyczynili sie o budowanie kośćiołd.
1. Roku wtórego Dariusza króla,
mieśiąca szóstego, pierwszego dniá
mieśiąca, stało s:ę słowo Pańskie
w ręce Aggeuszá proroka do Zorobábelá syná Sáláthiel , kśiążęćiń
ludzkiego , y do lezusá , syná losedek, kapłana wielkiego, mówiąc:
2. To mówi Tan zastępów, rzękąc : Lud ten mówi : leszcze czás
nie przyszedł budowania domu Pań
skiego.

3. Y stálo się słowo w ręce Ag
geuszá proroka , mówiąc :
4. Izali wam iest czás mieszkać
w domiéch z ozdobnémi słupami,
á dóm ten pusty ?
5. A teraz to mówi Pan zastę
pów : Położćie sercá wászé ná dró
gi wászé.
6. Sialiśćie wielé , á zwieźliśćie
mało, iedliśćie, á nie naiedliśćie
się: piliśćie, á nie napiliście się:
okryliście się, á nie zagrzaliście
sję : á kto zyski zbierał, kładł ie w
dźiurawy mieszek.
7. To mówi Tan zastępów : Po
łożćie sercá wászé ná drógi wászé.
8. Wstąpćie ná górę, nawoźcie
drzewa, y zbuduyćie dóm , á będźie

.
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mi przyjemny, y rozsławię się, inówi Pan
9. Patrzyliście ná wiecéy, á oto
stálo się mtiiéy , y wnieśliście do
domu, y rozdmuchnąłem ie: Dla
k'órćy przyczyny, mówi Pan zastę
pów : Iż dóm móy iest pusty, á wy
się spieszycie każdy do domu swe
go10. Dla tego nád wámi zakazano
niebiosam , áby nie dawały rossy ,
y zakazano źiemi , áby nie dawała
urodzáiu swego :
11. Y przyzwałem suchośći ná
źiemie , y ná góry, y ná pszenicę ,
y ná wino , y ná oliwę , y cokol
wiek rodzi ziemia , y ná ludźie , y
ná bydło , y ná wszytkę pracę rę
czną.
12. Y usłyszał Zorobábel syn Sáláthiel , y lezus syn losedeków ka
płan wielki , y wszytek ostatek lu
du głos Páná Bogá swégo , y słowa
Aggeuszá proroká , iáko posłał go
Pan ich do nich , y bał się lud od
oblicza Pańskiego.
15. Y rzókł Aggeusz poseł Pań
ski , z posłów Pańskich do ludu ,
mówiąc : la iestem z wami, mówi
Pan.
14- Y wzbudził Pan ducha Zoro
bábel syná Sáláthiel, kśiążęćia lu
dzkiego , y ducha lezusá syná losedek kapłana wielkiégo, y ducha
innych ze wszégo ludu : y weszli ,
y czynili dzieło w domu Páná za
stępów Bogá swégo.

AGGAEUSZA.
ioo5
kiego, y do innych z ludu , rzekac :
4. Kto się między wámi został,
który widział dóm ten w ozdobie
iego piérwszéy? á teraz co się wam
ten widzi ? Izali nie ták iest iákoby
nie był w oczach waszych?
5. A teraz zmocni się Zorobábel,
mówi Tan : y zmocni się též lezu
synu losedek kapłanie wielki , y
zmocni się wszytek ludu źiemie,
mówi Bóg zastępów: a czyńćie,
(bo ia iestem z wámi , mówi Pau
zastępów).
6. Słowo, którém postanowił
z wámi , gdyśćie wychodzili z źie
mie Aegyptskiéy : á duch móy bę
dźie w pośrzodku was , nie bóyćie
stę.
7. Bo to mówi Pan zastępów:
leszcze iedná mała chwilá iest, á
ia poruszę niebo , y źiemię , y mo
rze , y suchą.
8. Y poruszę wszytkié narody: A
przyidźie pożądany wszem naro
dom , y napełnię dóm ten chwałą ,
mówi Pan zastępów :
9. Moie iest srebro, y moie iest
złoto , mówi Pan zastępów.
10. Większa bedźie chwała do
mu tego pośledniego, niż pierwsze
go, mówi Pan zastępów. A ná tym
mieyscu dam pokóy, mówi Tan za
stępów.
11. Dwudźiestćgo y czwartégo
dniá dźiewiątćgo mieśiąca, roku
wtórégo Dariusza królá : stało się
słowo Pańskie do Aggeuszá proro
ká , mówiąc :
ROZDZIAŁ II.
12. To mówi Pan zastępów: PyPrzyrównywa w sławie kośćioł on
tay
kapłanów o zákon , mówiąc :
pierwszy z tym poślednieyszym, któ
13. leśliby wźiął człowiek mięso
ry acz daleko podleyszy bydź uka
zu ie, przedśie iedndk obiecuie , źe poświecone w podolek száty swéy,
á dotknął się kráiem iéy chleba ,
miał bydź dcileko słdwnieyszy niz ábo potrawy, ábo winá , ábo oliwy,
on pierwszy , d to przez przyśćie
ábo wszelkiego pokarmu : izali sie
Messyaszd Pdnd Christa.
oświęći ? y odpowiádáiac kaplani
1. Dwudziestego y czwartego dniá rzekli: Nie.
miesiąca, w szóstym mieśiącu ,
14. Y rzekł Aggeusz : Ieśli się
wtórégo roku Dáriuszá królá.
dotknie zmazány duszą czegokol
2. Siódmego mieśiąca , dwudzie wiek z tych, izali zmázáné nie bę
stego y pierwszego dniá mieśiąca , dzie? y odpowiedzieli kapłani, y
stało się słowo Pańskie w ręce rzekli :. Bedźie zmázáné.
Aggeuszá proroká, mówiąc:
15 Y odpowiedźiał Aggeusz , y
3. Mów do Zorobábelá syná Sá- rzćkł: Ták ći ten lud ,
ták ten
■jálhiel kśiążęćia ludzkiego, y do naród przed obliczem moim, mówi
jezusá syná losedek kapłana wiel- Pan : y tak wszelkié dźićło uczyń-
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Ki rąk ich : y wszytko co tám ofia
rowali , splugáwioné będźie.
16. A tak połóżcie sercá wászé
odedniá tego y wyžszéy , póki nie
położono kamienia nd kamień w
kościele Pańskim.
17 Gdyśćie przychodzili dp stogu
dwadzieścia korców, á bywało dźie
śięć : d gdyśćie wchodzili do prásy , abyśćie wytłoczyli pięćdziesiąt
łagwic , d było dwadzieścia.
18. Skarałem was wiatrem palą
cym , y suszą , y gradem , wszy
tkié prace rąk waszych : á nie był
między wami, ktoby się ku mnie
nawrócił, mówi Pan.
ig. Połóżcie sercá wászé, od tego
dniá y nd potym , od dwudźiestego
y czwartego dnia miesiąca dziewią
tego : odedniá, którego założono
fundamenty kościoła Pańskiego, po
łóżcie nd serca wasze.
20. Izali iuż naśienie wzrosło:

AGGAEUSZA.
d ieszcze winnica yfigd,y granato
we iáblká, y drzewo oliwne nie
zakwitło? odedniá (ego błogosławić
będę.
21. Vstálo się słowo Pańskie powtóré do Aggeuszá , dwudźiestego
y czwartego dniá mieśiąca , mó
wiąc:
22. Mów do Zorobabeld kśiążęćid Iudzkiégo, rzekąc: la poruszę
niebo spółem y źiemię.
25. A wywrócę stolicę królestw,
d skruszę moc królestwa pogań
skiego: y wywrócę poczwórny, y
wśiadaiąpego nań , że pozdychają
kopie y wśiddacze ich, mąż od mie
cza bráld swégo.
24. W on dźień, mówi Pan za
stępów', wezmę ćiebie Zorobabelu
synu Sáláthiel sługo móy, mówi
Pan: y położę ćię iáko sygnet, bojn
ćię obrał, mówi Pan zastępów-

PROROCTWO
ZACHARIASZA.
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ROZDZIAŁ I.
Napomina Zydy by Pand naślclduiac, opuśćili złośći przodkom swoich,
opisuie tez miłosierdzie Bozet które
ukazał nad Ieruzálem.

1. Mieśiąca osmégo, roku wtórégo Dariusza królá, stało się słowo
Pańskie do Zachariasza syná Báráchiaszá, syná Addo proroka, mó
wiąc:
«
2. Rozgniewał się Pan ná oyce
wászé rozgniewaniem.
3. Y rzeczesz do nich: To mówi
Pan zastępów: Nawróććie się do
mnie, mówi Pan zastępów, á na
wrócę się do was , mówi Tan za
stępów.
4- Nie bądźcie iáko oycowie wászy, do których wołali prorocy pier
wszy, mówiąc: To mówi Pan za
stępów : Nawróćcie się od dróg wa
szych złych , y od myśli waszych

złośliwych: dnie słuchali, ánidba
li nd mię, mówi Pan.
5. Gdzież są oycowie wąszy? á
prorocy izali nd wieki żyć będą?
6. Wszakóż słowa moie y práwá
moie, którem roskazał sługom mo
im prorokom , izali nie poymóły
oyców waszych? y nawrócili się ,
y mówili: lako był umyślił Fan za
stępów uczynić nam według dróg
tnaszych, y według wynalazek na
szych, uczynił nam.
7. Dnia dwudziestego y czwarte
go, Jedenastego mieśiąca Sábdtb ,
roku wtórégo Dariusza, stálo się
słowo Pańskie do Zachariasza syná
Báráchiaszowégo , syná Addo pro
roka, mówiąc:
8. Widźiałem w nocy, á oto mąż
wśiaddiący ná koniá rydzégo , d on
stał między mirthy , któré były w
głębi ; á zá nim konie rydze, strokálé y białe.

PROROCTWO

g. Y rzekłem: Co to zacz są Pa
nie móy? y rzekł do mnie Anyół,
który mówił we mnie: la ukażę
tobie co to iest.
10. Y odpowiedział maž , który
stał między mirthy, y rzókł: Ci są
które posłał Pan áby zbiegali ziemię.
11. Y odpowiedzieli anyołowi
Pańskiómu, który stał między mir
thy, y rzekli: Zbiegaliśmy ziemię, á
oto wszystka źiemia iest osiadła, y
odpoczywa.
12. Y odpowiedźiał Atiyół Pań
ski, y rzókł: Pánie zastępów pókiż
się ty nie zlituiesz nád leruzálem,
y nád miásty ludzkimi , ná któreś
się rozgniewał? iuż to śiedmdźieśiąty rok iest.
15. Y odpowiedźiał Pan Anyolowi, który mówił we mnie, słowa
dobré, slowá poćiesznó.
14- Y rzókł do mnie Anyół, któ
ry mówił we mnie: Wołay, mó
wiąc: To mówi Pan zastępów:
Użaliłem się leruzálem , y Syoná,
żalem wielkim.
15. A gniewem wielkim ia się
gniewam ná narody bogate: bo ia
rozgniewałem się mało, á oni po
mogli do złógo.
16. Dla tego to mówi Pan: Wró
cę sie do leruzálem z litośćiami: á
dóm móy zbudowan będźie w nim,
mówi Pan zastępów, y modła bę
dźie 1'ośćiągniona nád leruzálem.
17. leszcze wołay rzekąc : To
mówi Pan zastępów: leszcze będą
miástá moie opływać dobrami : y
ieszcze Tan poćieszy Syon , y obie
rze ieszcze leruzálem.
18. Y podniósłem oczy moie, y
uyźrzałem: á ono cztéry rogi.
ig. Y rzekłem do anyóła, który
mówił we mnie : Co to iest? Y
rzókł do mnie : TóĆ są rogi, któró
rozrzuciły ludę, y Izráelá, y leru
zálem.
20. Y ukazał mi Pan cztérzéch
rzemieślników.
21. Y rzekłem: Co ći idą czynić?
Odpowiedźiał mówiąc : Té są rogi,
któré roziniotały ludę każdego z
osobná , y żaden z nich nie po
dniósł głowy swéy: y przyszli ći
odstraszyć ie, áby zrzućili rogi národów, które podniosły róg ná źiemię ludzką, áby ią rozprószyły.
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ROZDZIAŁ

II.

Widźiał Prorok meźd, który miał
wymierzyć leruzálem , które miało
bydź napełnione po wifźieniu obficie,
d temu Bóg miał bydź murem ogni
stym, pokarawszy wszystkie, którzy
nedźili lud Izraelski.
1. Y podniosłem oczy moie, y
uyźrzałem: á oto mąż, á w ćęce ie
go sznur pomierników.
2. Y rzekłem: Gdźie ty idźiesz ?
Y rzókł do mnie: Abym mierzył le
ruzálem, á obaczył iáko wielka iest
szerokość iego, y iako wielka dłuż
iego.
5. A'oto Anyół, który mówił we
mnie, wychodźił , y Anyół drugi
wychodził przeciw niemu.
4- Y rzókł do niego: Bież, mów
do pacholęcia tego, rzekąc: Bez
murów będą mieszkać w leruzálem,
prze mnostwo ludźi, y bydła w po
śrzodku iego.
5 A ia mu będę, mówi Pan ,
murem ognistym w około , y ku
sławie będę w pośrzodku iego.
6. O, o, ućiekayćie z źiemie Pół
nocnćy, mówi Pan: bo ná cztérzy
wiatry rozprószyłem was, mówi
Patii
7. O Syón, ućiekay który mie
szkasz u córki Bábiloúskiéy.
8. Bo to mó.wi Pan zastępów:
Po chwale posłał mię do narodów,
któró was złu piły: bo kto się was
dotknie, dotyka się źrzenice oká
mego.
g. Bo oto ia podniosę rękę moię
ná nie, á będą korzyśćią tym, któ
rzy im służyli: á poznacie, że Pan
zastępów posłał mię.
10. Chwal á wesel sie córko Syoń«ka : bo oto ia idę , y mieszkać
będę w pośrzód ćiebie, mówi l’an.
11. Y przyłączą się narodowie
mnodzy do Páná w on dźień, y bę
dą mi ludem , á będę mieszkał w
pośrzodku ćiebie: á poznasz, że Pan
zastępów posłał mię do ćiebie.
12. Y pośięże Pan lude dźiał
swóy w źiemi poświęconóy: y obie
rze ieszcze leruzálem.
13. Niech milczy wszelkió ćiało
od oblicza Pańskiego : bo powstał
z mieszkania swego świętego.

joob
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iaćiela swego pod winne drzewo, y
pod figę.
Iezu wielki kapłan zwleczony Z
plugawych, szat, a obleczon w chęROZDZIAŁ IV.
dogie, ten miał sądzić dom Pański,
O
widzeniu
lichtarza. , lamp,
chodziliby drogami iego, Pan ma
przywieść sługę swego IPschod, po świdtł, oliw, śiedm oczu, y tego
wiada tez o kamieniu. , o śiedmi wszystkiego wykład.
oczu.
1. Y wroćił się Anyół, który mó
1. Y ukazał rai Pan lezusá ka wił we mnie, y obudził mię, iáko
płana wielkiégo , stoiacégo przed męża , którego budzą ze snu iego.
2. Y rzćkł do ranie: Co ty wi
Anyółem Pańskim: á szatan stał
po prawicy iego, áby sie mu sprze dźisz? Y rzekłem: Widźiałem, áno
lichtarz wszytek złoty, á lampa ie
ciwiał.
2. Y rzćkł Pan do szátáná: Niech go ná wierzchu iego, y śiedm lamp
ćię złaie Pan szátánié: á niech ćię iego ná nim: śiedm też nalewek
złaie Pan, który obrał leruzálem: do lámp, które były ná wierzchu
áza ten nie iest głownia wyrwana iego.
3. Y dwie oliwie wedle niego,
z ognia?
3. A lezus był obleczon w sza iedná po prawicy lampy, á drugi
ty plugawe : á stał przed obliczem po lewicy iéy.
4- Y odpowiedziałem, á rzekłem
Anyóła:
4- Który odpowiedział, y rzćkł do Anyóła, który mówił we mnie,
do tych, którzy stali przed nim, mówiąc: Cóż to iest Pánie móy ?
5. Y odpowiedział Anyół, który
mówiąc : Zćyinćie szaty plugawe z
niego. Y rzćkł do niego: Otom ział mówił we mnie, y rzekł do mnie:
z ćiebie nieprawość twoię, á oblo Izali nie wiesz co to iest ? Y rzekłem ćię w odmienne szaty.
klem: Nie, Pánie móy.
6. Y odpowiedział , á rzćkł do
5. Y rzćkł: Włóżcie czapkę czy
sta ná głowę iego ; y włożyli cza mnie, mówiąc: Toć iest słowo Pań
pkę czystą ná głowę iego, y oble skie do Zorobabelá, mówiąc: Nie
kli go w száty, á Anyół Pański woyskiem , áni śiłą , ále duchem
stał.
moim, mówi Pan zastępów.
6. Y oświadczał Anyół Pański
7. Cóżeś ty góro wielka przed
lezusá, mówiąc :
Zorobabelem ? w równinę: Y wy
7. To mówi Pan zastępów: Ieśli wiedzie kamień przednieyszy , y
drogami moimi póydźiesz, á stra- wyrówna łaskę łaski iego.
żćy moiéy strzédz będźiesz: ty też
8. Y stało się słowo Pańskić do
sądzić będziesz dóm móy, y strzédz mnie, mówiąc:
będźiesz śieni moich, á dam tobie
g. Ręce Zorobabelowe założyły
chodzące z tych, którzy tu teraz dóm ten, y ręce iego dokonaią go:
stoią.
á poznaćie, że Pan zastępów posłał
8. Słuchay Iezuśie kapłanie wiel mię do was.
ki, ty y przyiaćiele twoi, którzy
10. Bo á kto wzgardźił dni inálé:
mieszkaią przed tobą , bo są mężo á będą się weselić , y uyźrzą ka
wie znaczący przyszłe rzeczy. Bo mień cenowy w reee Zorobabelooto ia przywiodę Sługę Mego wćy. Teć są śiedmiory oczy Pań
Wschodzącego.
skie , któré biegáia po wszytkiéy
g. Bo oto kamień , którym dał źiemi.
przed lezusá: ná kamieniu iednym
11. Y odpowiedziałem, y rzekłem
śiedmiorć oczy są : oto ia wyrzeżę do niego : Co są té dwie oliwie po
rzezanie iego, mówi Pan zastępów: prawicy lichtarza, y po lewicy ie
y odeymę nieprawość źiemie iego, go?
dniá iednégo.
12. Y odpowiedźiałem powtóre,
y rzekłem do niego :. Co są dwá kło
10. W on dźień, mówi Pan za
stępów, będźie wzywał mąż przy- sy oliwné, które są podle dwu no

ROZD ZIAŁ III.
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1007
sów złotych, ná których są naléw- mówił we mnie : Dokąd té niosą
ki ze złota ?
dzban ?
13. Y rzekł do mnie, mówiąc:
11. Y rzekł do mnie: Aby mu
Izali niewiész co to iest? Y rze- zbudowano, dóm w źiemi Sennáár:
kłem: Nie, Pánie móy.
y był umocniony, y był tám posta
14- Y rzéki: Ci są dwa synowie wiony ná podstawku swoim.
oliwy, którzy stoią przy PanuiąROZDZIAŁ.VI.
cym wszytkićy źiemi.
ROZDZIAŁ V.
O księgach latdiących, y o dzba
nie, o niewiastach, któré ji podno
śiły.

1. Y obroćiłem się , á podnio
słem oczy swoię: y uyźrzałem, á
ono ksiegá latáiaca.
2. Y rzéki do mnie: Co ty widźisz? y rzekłem-. la widzę kśięgę
lataiąeą: dłuźa iéy dwadźieśćia ło
kiet, á szerzą iéy dźieśięć łokiet.
5. Y rzekł do mnie : Toć iest
przeklęctwo, któré wychodzi ná
oblicze wszytkićy źiemie: ho wszel
ki złodźićy, iáko tám náp.sáno, sądzon będźie: á każdy przysięgający,
z téy takież sądzon będźie.
4- Wywiodę ią, mówi Tan za
stępów, y przyidźie do demu złodźieia, y do domu przyśięgdącćgo
ná imię moie kłamliwie: y będźie
mieszkać w pośrzodku domu iego ,
y zniszczy go, y drzewa iego, y ka
mienie iego.
5. Y wyszedł anyół, który mó
wił we mnie: Y rzekł do mnie:
Podnieś oczy twoie , á obacz co to
iest co wychodźi.
6. Y rzekłem : Cóż iest? Y rzekł:
Toiest dzban wychodzący. Y rzekł:
Ten iest oko ich po wszytkićy źie
mi.
7. A oto talent ołowu nieśiono ,
á oto niewiasta iedná śledząca w
pośrzodku dzbanáy
8. Y rzekł: Tá iest niezbożność,
y wrzućił ią w pośrzodek dzbana ,
y włożył brełę ołowu ná wierzch
iego.
g. Y podnosiłem oczy swoię , y
uyźrzałem : áno dwie niewieście
wychodzące, á duch w skrzydłach
ich : á miały skrzydła , iáko skrzy
dła u kánie, y podniosły dzban mię
dzy'źiemię , y niebo.
10. Y rzekłem do anyóła , który

Widzenie czterzech wozow, y pro
roctwo o mężu, którego W schodem
nózywdią, y o budowaniu kościoła
Bożego.

1. Y obróćiłem się, y podniósłem
oczy swoię , y uyźrzałem , á ono
cztérzy poczwórne wychodziły z
pośrzodka dwu gór: á góry góry
miedźianć.
2. W pierwszym poczwórnym
konie rydze, á we wtórym poczwór
nym konie wróné :
3. A w trzecim poczwórnym ko
nie białe, á w czwartym poczwór
nym konie strokáté á mocné.
4. Y odpowiedźiałem á rzekłem
do anyoła , który mówił we mnie :
Co to iest, Panie móy?
5. Y odpowiedźiał anyół, y rzekł
do mnie: To są cztérzy wiátry nie
bieskie , któré wychodzą áby stały
przed ránuiacym wszytkićy źie
mie.
6. W którym były konie wróné,
wychodźiły do źiemie Pólnocnéy, á
białe wyszły zá nimi : á strokáté
wyszły do źiemie Południowćy.
7. A któré były namocnieyszé,
wyszły, y chćiały iśdź , y biegać po
wszytkićy źiemi. Y rzekł: Idźcie ,
chodźcie po źiemi: y biegały po
źiemi.
8. Y zawołał mię, y mówił do
mnie, rzekąc: Oto któré wycho
dzą do źiemie Północnćy, uspokoiły
ducha mego w źiemi Pólnocnéy.
g. Y stálo się słowo Pańskie do
mnie , rzekąc :
10. Weźmi z przeprowadzenia od
Holdai , y od Tobiasza , y od ldáiaszá : y przyidźiesz ty onégo dniá , y
wnidźiesz do domu loziaszá syná
Sophoniaszá, którzy przyszli z Bá
bilonu.
11. A nábierzesz złota y srébrá :
y poczynisz korony, y włożysz ná
głowę lezusá syná losedek kapłana
wielkiego.
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12. Y rzeczesz do niego, mówiąc:
To mówi Pan zastępów, rzekąc:
Oto mąż Wschód imię iego. A pod
nim wznidźie y zbuduie kośćiół
Pánu.
15. A on zbuduie kośćiół Panu :
y on nosić będźie sławę , y śiędźie,
á panować, będźie ná stolicy swoióy : y będźie kapłanem ná stolicy
swéy : á ráda pokoiu będźie mię
dzy onymi dwiema.
14. A korony będą Helem , y To
biaszowi , y Idáiaszowi , y Hem
synowi Sophoniaszowómu, pamią
tką w kościele Pańskim.
i5 A którzy są daleko, przyidą,
á budować będą w kośćiele Pań
skim , y poznacie, że Pan zastępów
posłał mię do was. A będźie to,
ieśli słuchając usłuchaćie głosu Pá
ná Boga waszego.

ROZDZIAŁ VII.
Opisuje nadobną o pośćie Pánu
Rogu przyiemnym naukę , y upomi
na do tego Zydy przypominając im
przecz byli zawiedzieni do więzie
nia.

1. Y stało się roku czwartego
Dariusza królá, stało się słowo
Pańskie do Zácháriaszá , czwarte
go dniá mieśiąca dźiewiątógo, który
iest Kásleu.
2. Y posłali do domu Bożego Sárásár y Rogomelech , y mężowie,
którzy byli z nim , áby ubłagali
oblicze Pańskie :
3. Zęby mówili kapłanom domu
Páná zastępów , y prorokom mó
wiąc: Ma ml i płakać mieśiąca pią
tego, ábo się poświęćić mam , iá
kom iuż piórwóy uczynił przez
wiele lat?
4. Y stało się słowo Páná zastę
pów do mnie, mówiąc:
5 Ułów do w^zego ludu źiemie,
y do kapłanów , rzekąc : Gdyśćie
pośćili y płakali , piątego y śiódmógo , przez tó śiedmdźieśiąt lat:
izaliśćie mnie post pościli ?
6. A gdyśćie iedli y pili , izaliśćie
nie sobie iedli y sami sobie pili ?
7. Izali nie są słowa , któró mó
wił Pan w ręce proroków pier
wszych , gdy ieszcze w leruzálem
mieszkano, y było bogáté sámo,

y miástá około niego : y gdy ná Po
łudnie y po polach mieszkano.
1
8. Y stało śię stowo Pańskie do
Zácháriaszá , rzekąc :
g. To mówi Pan zastępów, Tzekąc: Sąd prawdźiwy sądźcie, á milośierdźió y litości czyńćie każdy
nád bratem swoim.
10 A wdowy, y śiroty , y przy
chodnia, y ubogiego nie potwarzayćie: y złego mąż bratu swemu w
sercu swym niech nie myśli.
11. Y niechćieli dbác , y odwró
cili plecy odstępujące, á uszy swé
obciążali, áby nie słyszeli.
12. Y serce swoię uczynili iáko
diament, áby nie słuchali zakonu,
y. słów, któró posyłał Pan zastępów
duchem swym przez rękę proro
ków pierwszych : Y stało się roz
gniewanie wielkie od Páná zastę
pów :
13. Y stało sie iáko powiedźiał,
á nie słuchali: ták wołać będą , á
nie wysłucham , mówi Pan zastę
pów.
14- Y rozprószyłem ie po wszech
królestwach , których nieznáia : y
źiemia spustoszona iest od nich,
dla tego że nie był przechodzący y
wracaiący się : y uczynili źiemie
pożądaną spustoszeniem.

ROZDZIAŁ VIII.
Posyła lud bu budowaniu kośćiola
Pańskiego, uczy ie, dby cnotliwi by
li, ażeby pościli, zd co im obiecuie
dać dobre rzeczy.

ł. Y stálo się słowo Páná zastę
pów, rzekąc :
2. To mówi Pan zastępów: Uża
liłem się Syoná żalem wielkim , y
zágniewániem wielkim użaliłem się
go3. Tomowi Pan zastępów: Wró
ciłem się do Syoná , á mieszkać
będę w pośrzodku leruzálem , y
bedźie názwáné leruzálem , miástem prawdy, a górá Páná zastę
pów, górą poświęconą.
4- To mówi Tan zastępów : le
szcze będą mieszkać stárcy y báby
po ulicach leruzálem , á mężowa
laská w ręce iego, prze mnostwo
dni:

5. Y ulice mieyskié napełnią się
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dziećmi, y dźieweczki gráiacéini sercach waszych: y przyśięgi też
klamliwéy nie miłilyćie: bo to wszy
ná ulicách iego.
6. To mówi Pan zastępów: Ieśli tko iest czego nienawidzę, mówi
się będźie zdało trudno przed oczy Pan.
18. Y stało sie słowo Páná za
ma ostatków ludu tego w onych
dniach : izali przed oczyma méini stępów do mnie, rzekąc:
trudno będźie, mówi Pan zastępów?
19. To mówi Pan zastępów: Post
7. To mówi Pan zastępów : Oto czwartego, y post piątego, y post śioia wybawię lud móy z źiemie dmćgo, y post dźieśiątćgo będźie do
wschodniéy, y z źiemie zachodu mówi ludá weselem y radośćią , y
znáinienitémi uroczystémi święty:
słońca.
8. Y przywiodę ie, á mieszkać tylko prawdę á pokóy miłuyćie.
20. To mówi Pan zastępów: Aż
będą w pośrzodku leruzálem, y bę
dą mi ludem, á ia im będę Bogiem przyidą národy, y będą mieszkać w
mieśćiech mnogich , y póydą oby
w prawdźie y w sprawiedliwośći9. To mówi Pan zastępów: Niecli watele ieden do drugiego, mówiąc:
się zmocnią ręce wászé , którzy Pódźmy á ubłagaymy oblicze Pań
słyszycie tych dni té mowy przez skie , á szukaymy Páná zestępówustá proroków, w dźień , którego Póydę y iá.
zátožon iest dóm Páná zastępów,
21. Y przyidą narody mnogie, y
áby zbudowano kośćiół.
narodowie mocni szukać Páná za
10. Bo przededni onémi zapłaty stępów w leruzálem, y ubłagać
ludźióm nie było, áni zapłaty bydłu, oblicze Tańskie.
áni wchodzącemu , áni wychodzą
22. To mówi Pan zastępów : W
cemu nie było pokoiu dla utrapienia: oné dni , w któré uchwycą się
y puśćiłem wszytkie ludźie każdego dźieśięć człowieka ze wszech języ
przećiw bliźniemu swemu.
ków pogańskich , á uchwycą się
11. A teraz nie wedle dni pier podołka męża ludzkiego , mówiąc :
wszych, ia uczynię ostátkóm ludu Póydźiem z wami : bośmy słyszeli,
tego , mówi Pan zastępów :
że iest Bóg z wámi.
12. Ale naśienie pokoiu będźie,
winnica swóy owoc dawać będźie,
ROZDZIAŁ IX
y ziemia da urodzay swóy : y nie
Proroctwo przećiwko miastom Sybiosa dadzą rossę swoię : á uczy riyskim , y hardym Phitistynom, o
nię, że pośiędą ostatki ludu tego to przyidchdniu Christusowym. do Iewszytko.
ruzdlem nd oślęciu, y o spokoynym
13. Y hędźie iakośćie byli prze- królowaniu iego , y o wyswobodze
klectwem między narody domie lu niu więźniów przez krew Testamen
dá, y domie izráel: ták zbáwie tu swego, y o poszczęśćieniu ludu t
was y będźiećie błogosławień pod obroną iego,
stwem: niebóyćie się, niech się
1. Brzemię słowa Pańskiego w
zmacniáia ręce wászé.
14- Bo to mówi Pan zastępów : źiemi Hádrách y Damaszku odpolakom myślił abych was utrapił, czynienia iego: bo Pańskie iest oko
gdy mię do gniewu pobudźili oyco człowiecze , y wszytkich pokolení
lzráelowych.
wie wászy, mówi Pan.’
2. Emáth též w gránicy iego , y
15. A nie smiłowałem się : ták
nawróćiwszy się umyśliłem we dni Tyr y Sjdon: bo przypisowáli sobie
té, ábym dobrze uczynił domowi mądrość bárzo.
3. Y zbudował Tyr zamek swóy,
ludá , y leruzálem : Niebóyćie się.
16. A ták té są słowa, któré czy á názgromadzal srébrá iáko źiemię,
nić będźiećie : Mówćie prawdę ka á złota iáko błota ulic.
żdy z bliźnim swoim : prawdę á
4 OtotPan pośiędźie go, y poraźi
sąd pokoiu sądźćie w bramach w a ná morzu moc iego, á sáinégo
szych.
ogióń pożrze.
17. A żaden przećiw przyiaćie5 Uyźrzy Askálon, á zlęknie
lowi swemu nie myślćie złego w sie: v Gázá, á rozholeie sie bárzo:
t>4
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y Akkáron, bo się zawstydziła náROZDZIAŁ X
dźieia iego : y zginie król z Gázy,
Upomina prorok lud, aby dłdzd,
á w Askálonie mieszkać nie będą. prosili od Pana, ze Pan ulitowa
6. Y siedzieć będźie oddzielacz w wszy się ludu swego, miał go zdí
Azodíe , á wytracę pychę Philisty- zgromadzić z rozmaitych mieysc
mów.
więzienia ich, stłumiwszy nieprzy7. Y odćymę krew iego z gęby iaćioły ich.
iego, á obrzydłośći iego z pośrzodku
zębów iego. A zostáwion będźie y
1. Proście od Páná dżdżu czásů
ten Bogu naszemu , y będźie iáko pozdnégo , á Pan uczyni śniegi, y
kśiąże w ludá , á Akkáron iáko le- deszcz wielki da im , každému tra
wę ná polu.
buzéyczyk.
8. Y obtoczę dóm móy tymi ,
2. Bo bałwany mówiły niepo*
którzy mi boiuią idąc y wrácáiac żytecznć rzeczy, wieszczkowie wi
się : y nie przćydźie po nich wię- dzieli kłamstwo, á widosriOwie mó
céy wyćięgacz : bom teraz uyźrzał wili popróżnicy : daremnie ćieszyoczymá mémi.
li, przełóż zawiedźieni są iáko
9. Ráduy sie wielce córko Syon , trzoda : będą utrapieni , że niema
wykrzykay córko Ieruzálem: Oto łą pástérzá.
król twóy przyidźie tobie sprawie
3. Ná pasterze rozgniewała się
dliwy y zbawićićl, on ubogi , á zapalczywość moiá , á kozły na
wśiadaiący ná oślicę y ná źrzebię, wiedzę ; bo nawiedźił Pan zastę
syná oślice.
pów trzodę swoię dóm ludá, y po
10. Y wytráee poczwórny z E- stawił ie iáko koniá sławy swéy
phraim, y konia z Ieruzálem, ú w bitwie.
połamany będźie łuk woienny : y
4- Z niego węgieł, z niego ko
będźie mówił pokóy narodóm, á łek, z niego łuk bitwy, z niego wy
władza iego od morzá áž do morzá: nidźie każdy wyćięgacz spółem.
á od rzék , áž do kończyn źiemie.
5. Y będą iáko mocarzowie dep
11. Tytéž we krwi przymierza cący błoto ulic w bitwie : y wal
twégo wypuśćiłeś więźnie twoie z czyć będą , bo Pan z nimi : á za
dołu , w którym niemasz wody.
wstydzą się wśiadacze ná konie.
12. Wróćcie się do mieyscá obron
6. Y umocnię dóm ludá , á dóm
nego więźniowie nadźieie , dźiś též Iozeph zbawię : y nawrócę ie , bo
opowiádáiac dwoiáko oddam tobie. się zlituię nád nimi : y będą iáko
13. Bom wyćiągnął sobie ludę byli, kiedym, ich był nie porzućił:
iáko łuk , napełniłem Ephráiiná : y bom ia Pan Bóg ich, y wysłucham
wzbudzę syny twoie Syonie, ná sy ie.
ny twoie Grecka źiemio : y położę
7. Y będą iáko mocarze Ephrá
ćię iáko miecz mocarzów.
im , á rozweseli się serce ich, iáko
14. Al’an Bóg nád nimi widźian od winá : y synowie ich uyźrzą , á
bedźie, á wynidźie iáko błyskawica rozweselą się , y rozráduie się ser
strzała iego : á Tan Bóg w trąbę ce ich w Panu.
zatrąbi , y póydźie w wichrze po
8. Zagwizdnę im, á zgromadzę
łudniowym.
ie, bom ie odkupił: á rozmnożę
15. Tan zastępów zaszczyći ie: y ie, iáko przed tym byli rozmno
pożerać będą , y podbiią kamieńmi żeni.
proce: á piiąc upiią się iáko wi
9. Y rozśieię ie między narody, á
nem, y napełnią się iáko czasze, zdaleka wspomnią ná mię : y żyć
y iáko rogi ołtarza.
będą z synmi swémi, á wrócą się.
16. Y zbawi ie Pan Bóg ich dniá
10. Y przywiodę ie z źiemie Ae
onégo , iáko trzódę ludu swégo: bo gyptskićy, á od Assyriyczyków zgro
kamienie świętć podwyższą się ná madzę ie , á do źiemie Gáláád y
źiemi iego.
Libanu przywiodę ie , á nie nay17. Bo cóż iest dobrego iego, y dźie sie im mieysce :
11. Ý przćydźie przez morze wąco cudnego iego , iedno zboże wy
branych, á wino, któré rodzi panny ? skié , y rozbiie ná morzu wały, y
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zawstydzą się wszytkié głebokośći on dźićń: y poznali ták ubodzy
rzeki, y będźie zniżona pychá As- trzódy, którzy mi strzegą , że sło
sur, á berło Aegyptskić odstąpi.
wo Pańskie iest.
12. Tośilę ie w Pánu, á w imie
12. Y rzekłem do nich: Ieśli iest
niu iego chodzić będą , mówi Pán. rzecz dobra w oczach waszych ,
przynieśćie zapłatę moię: á ieśli
ROZDZIAŁ XI.
nie , niechayćićż. Y odważyli za
Opłdkiwa kościoła zburzonego płatę moię trzydźieśći srebrników.
13. Y rzćkł Pan do mnie : Po
ód Rzymidnow, o pasterzach , y o
rzuć
to do gárncarzá , piękną za
dwu laskach. > y o trzydźieśći sre
brnych groszy, zá któré miał bydź płatę , którąm iest od nich oszaco
przeddny Pan Christus , o slnty- wań , y wźiąłem trzydźieśći sre
brników, y porzućiłem ie w domu
chriśćie złym pasterzu.
Pańskim do gárncarzá.
1. Otwórz Libanie wrotá twoie ,
14- Y zrzezałem rózgę moie wtó
á niech pożrze ogień cedry twoie.
ra, którą zwano Powrózkiem, abych
2. Záwyy iodło , bo upadł cedr :
rozwiązał braterstwo między ludą,
iž wielmożni są spustoszeni. YYyy- á Izraelem.
<fie dęby Básán, bo wyćięty iest lás
15. Y rzćkł Pan do mnie: le
obronny.
szcze weźmi sobie naczynia pá3. Głos wyćia pástérzów, że zbu stérzá głupiego.
rzona iest wielmożność ich: głos
16. Bo oto ia wzbudzę pasterza
ryku lwów, bo zburzona iest pychá ná źiemi , który opuszczonych nie
lorda ná.
będźie nawiedzał, rozprószonego
4- To mówi Pan Bóg móy : paś nie będźie szukał, á złamanego
owce zabićia.
leczyć nie będźie, á co stoi, karmić
5. Któré ći, co ie mieli, zábiiáli , nie będźie: á mięso tłustych bę
á nie zawołali, y przedawáli ie, dźie ieść , y kopyta ich strąci.
mówiąc: Błogosławiony Fan, sta
17. O pasterzu, á bałwanie, opu
liśmy się bogatymi : á pasterze ich szczający trzódę, miecz ná ramie
nie folgowali im.
niu iego , y ná oku prawym iego ,
6. A ia wiecéy folgowáé nie będę rámie iego schnieniem uschnie , á
obywátelóm ziemie, mówi Pan: oko práwé zaćimiaiąc się zaćmi.
Oto ia wydam ludźie , każdego w
rękę bliźniego iego, y w rękę króli
ROZDZIAŁ XII.
iego: y wyśieką ziemię, á nie wy
Opisuie wielkie utrapienie Jerozo
rwę z ręki ich.
, d zaś naprawienie, ze tez
7. Y będę pasł bydło zabicia , dla limskie
nd obywatele Jerozolimskie miał Pan
tego, o ubodzy trzódy: y wźiąłem Ducha świętego wylać. Idko tez mie
sobie dwie lasce , iednęm nazwał li Zydowie zdłować patrząc nd Pa
Pięknośćią , á drugąm nazwał Po na
Christusa ukrzyżowanego.
wrózkiem : y pasłem trzódę.
1. Brzemię słowa Pańskiego ná
8. Y wyćiąłem trzech pástérzów
miesiąca iednégo , y skurczyła sie Izráelá: Mówi Pan rośćiągaiący nie
duszá moiá dla nich : bo tóż dusza biosa , y gruntuiąey źiemie , á two
ich mieniła się dla mnie , y mówi rzący ducha człowieczego w nim.
2. Oto ia stawię leruzálem náłem :
9. Nie będę was pa^ł: co umie prożnikiem obżarstwa wszem na
ra , niech umiéra , á co wyśieczo- rodom w około : lecz y ludá będźie
ne, niech będźie wyśieczono, á dru w oblężeniu przećiwko leruzálem.
3. I będźie: dniá onégo poło
dzy niech żrżą każdy mięso bli
żę leruzálem kamieniem ćiężaru
źniego swégo.
10. Y wźiąłem rózgę, która zwa wszem narodom : wszyscy, którzy
no Piękność, y zrzezałem ią , abych go będą podnośić, zranieniem zranie
wniwécz obróćił przymierze, któ- ni będą : y zbiórą się nań wszy
rftm postónowił ze wszemi narody: tkié królestwa źiemskię.
11. Y w niwecz się obróciło w
4. Onégo dniá , mówi Pan , zá64’
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ráže káždégo koniá stretwieniem, á
wsiadácza iego szaleństwem : á ná
dóm ludá , otworzę oczy moie , á
káždégo koniá narudow zaraze śle
potą.
5. Y rzeką hetmanowie Tudá w
sercu swym : Wiech mi hędą posi
leni obywatele leruzálem w Pánu
zastępów Bogu ich.
6. Onégo dniá pokláde książęta
ludzkie iáko piec ognisty między
drwy, y iáko pochodnia ognistą w
śienie: y pożrżą po prawicy y po
lewicy wszytkie narody wokoło: y
mieszkać będą w leruzálem zaśię
ná swym mieyscu w leruzálem.
7. Y zbawi Pan przybytki ludá ,
iáko ná początku, áby się nie wiel
możnie chlubił dóm Dawidów , y
chwalá mieszkáiacym w Ieruzálem przeciwko ludá.
8. Onegodniá zászczyéi Pan oby
watele leruzálem , y będźie ktoby
się obraził z nich
on dźień, iáko
Dawid : á dóm Dawidów iáko Bo
ży, iáko anyół Pański przed obli
czem ich.
9. Y będźiedniá onégo: będę szu
kał zetrzeć wszytkie národy, któ
ré przychodzą ná leruzálem.
10. Y wyleię ná dóm Dawi
dów y ná obywatele leruzálem du
cha łaski y modlitw : y patrzyć bę
dą ná mię , którego przebodli : y
płakać go będą płaczem iáko nád
iednorodzonym : y będą nád nim
żałować, iáko więc żałuią przy
śmierći pierworodnego.
11. Onégo dniá wielki hędźie
płacz w leruzálem , iáko płacz
Adádremnon ná polu Mágeddon.k
12. Y będźie płakać ziemia : fa
milie, á familie osobno: familie do
mu Dawidowego osobno, á niewia
sty ich osobno.
13. Familie domu Nalhán osobno,
á niewiasty ich osobno: familie do
mu Lewi osobno : á niewiasty ich
osobno: familie Seinei osobno, á
niewiasty ich osobno :
14. Wszytkié familie insze : fa
milie á familie osobno, á niewia
sty ich osobno.

ROZDZIAŁ XIII.

Prorokuie, ił gdy się otworzy studnicd krzćilna, tedy nd ten czas
bałwany miały wyginąć, u fdłeszm
prorocy od miłośników swych mieli
bydź pokdmionowdni, o rozbieleniu
trzody albo stada po ubićiu pa
stę rzd.

1. Onégo dniá będźie źrzódło
otworzone domowi Dawidowemu,
y mieszkáiacym w leruzálem , ná
omyčié grzésznégo y mieśiącznice.
2. Y będźie dniá onégo, mówi
Tau zastępów, wytracę imioná bál- ,
wánów z źiemie , y nie będą więcéy wspominane , y fałszywe pro
roki , y ducha nieczystégo zniosę z
źiemie.
3. Y będźie, gdyby kto prorokował
dáléy , rzeką mu oćiec iego y raátká iego , którzy go porodźili: A'ie
będźiesz żyw, boś mówił kłamstwo
imieniem Pańskim : y ukolą go
oćiec iego, y mátká iego, rodźicy
iego , gdyby prorokował.
4. Y będźie: Onégo dniá zawsty
dzą się prorocy każdy z widzenia
swego , gdy prorokować będźie : á
nie będą się obłóczyć w płaszcz wo
rowy, żeby kłamali.
5. Ale rzecze : Nie iestem pro
rok : człowiek oracz ia iestem -. bo
Adam przykładem moim od młodo
śći moiéy.
6. Y rzeką mu: Cóż to zá rány
są w pośrzodku rąk twoich? Y rze
cze: Temi iestem zránion w domu
tych , którzy mię miłowali.
7. Mieczu ockni się ná pástérzá
mégo, y ná męża przyległego mi ,
mówi Pan zastępów : Uderz pásté
rzá , á rozprószą się owce : y obró
cę rękę moię ná malutkie.
8. Y będą po wszytkiéy źiemi,
mówi Tan: dwie częśći ná niéy
będą rozprószone, y ustána : á trze
cia część zostanie ná niéy.
9. Y powiodę część trzećią przez
ogień, y palić ie będę iáko palą
srebro : á doświadczać ich będę,
iáko doświadczają złota. On będźie
wzywał imienia mégo, á ia go wy-
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słucham. Rzekę : Lud móy iesteś :
á on rzecze : Ran Bóg móy.

ROZDZIAŁ XIV.
Proroctwo o zburzeniu Ieruzálem
po śmierći Páná Christusowey, o
rozdzieleniu kościoła pod podobień
stwem góry Oliwney, y o dniu są
dnym.
1. Oto przydą dni Pańskie, á
będą dzielić korzyśći twoie w po
śrzodku ćiebie.
2. Y zgromadzę wszytkié narody
do Ieruzálem ku bitwie , y będźie
wzięte miásto, y zburzą domy, y
niewiasty pogwałcą , y wynidźie
połowica miástá w niewolą: á osta
tek ludu nie będźie wźięt z miá
stá.
3. Y wynidźie Fan, á będźie wał
czył ná oné narody, iáko walczył
W' dźień woyny.
4. V staną nogi iego w on dźień
ná górze Oliwney, która iest prze
ćiw Ieruzálem ná Wschód słońca:
á rospádnie się góra Oliwna wpoły ná Wschód słońca , y ná Za
chód, rozpadliną bárzo wielką, y
odwali się połowica góry ná Pół
nocy, á połowica iéy ná Południe.
5. Y ućieczećie w dolinę gór
onych : bo dośięże dolina gór áž do
bliskiéy: á będźiećie ućiekać iákośćie uciekali przed trzęsieniem źie
mie zá dni Ozyaszá króla ludzkie
go. Y przyidźie Pan Bóg móy, y
wszyscy święći z nim.
6. Y będźie dniá onégo: nie bę
dźie światłości, ále źimno y mróz.
7. Y będźie dźień ieden który iest
wiadomy Pánu, nie dźień áni noc :
á czásu wieczornego będźie świa
tło.
8. Y będźie w on dźićń: Wynidą
wody žywé z Ieruzálem, połowica
ich do morzá wschodniego, á poło
wica ich do morzá ostatniego: lećie y źimie będą.
g. Y będźie Pan królem nád
wszytką źiemia. W on dźień bę
dźie Pan ieden : y będźie imię iego
iedno.
10. Y wróći się wszytka źiemia
aż do puszczy, od pagórku Remmon ná Południe ieruzálem: y po-
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dnieśie się , y będźie mieszkał ná
mieyscu swym, od bramy Benia
min, áž do mieyscá bramy piérwszéy, y áž do bramy węgłów, y od
wieże Ilánáneel, áž do pras króle
wskich.
11. Y będą mieszkać w nim, á
wytracenia nie będźie więcey: ále
Ieruzálem śiedźieć bedźie bespiěcznie.
12. A tá będźie kaźń, którą ska
rżę Pan wszytkié narody, któré
walczyły ná Ieruzálem : Będźie
schnąć ciało każdego stoiacégo ná
nogach swych: oczy iego uschną w
dziurach swych , y ięzyk ich uschnie w gębie ich.
13. Dniá onégo będźie trwogá
Pańska wielka między nimi : y uchwyći mąż rękę bliźniego swego ,
y zéymie się ręka iego z ręką bli
źniego iego.
14- Lecz y Iudás walczyć będźie
ná Ieruzálem: y będą zgromadzone
bogactwa wszech narodów woko
ło, złoto y srebro, y szat dosyć wie
le.
15. Y ták będźie upadek konia y
mula, wielbłąda y osła, y wszech
bydląt, któré były w oboźie onym,
iáko upadek ten.
16. A wszyscy, którzy się zosta
ną ze wszech narodów, które przy
ciągnęły przećiw Ieruzálem, cho
dźić będą od roku do roku, áby się
kłaniali królowi Pánu zastępów, á
święcili święto kuczek.
17, Y będźie: ktoby nie szedł z
fámiliy źiemie do Ieruzálem, áby
się pokłonił królowi 1’ánu zastę
pów, nie będźie dészcz ná nié.
18, A ieśliby y familia Aegyptu
nie wstąpiła , á nie przyszła: áni
ná nie będźie , ále będźie upadek
którym pokarze Pan wszytkié ná
rody, któréby niechodźili ná świę
cenie święta kuczek.
ig. Ten będźie grzech Aegyptu ,
y ten grzech wszech narodów, któ
réby niechodźiły ná obchodzenie
święta kuczek.
20. Onégo dniá będźie , co ná
uźdźie końskiey iest , poświęcono
Pánu: y będą kotły w domie Tań
skim iáko czasze przed ołtarzem.
21. Y będźie każdy koćieł w le-
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ruzálem y w ludá poświęcony Pánu zastępów: y będą przychodzić
wszyscy ofiarujący, á będą brać z
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nich, y będą w nich wárzyé: á nie
będźie kupcá więcćy w domu Páná zastępów onégo dniá.

PROROCTWO
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8. Ieśli ofiáruiecie ślepó ná ofia
lako Pan obrał był lákobá a po- rę, áza nie źle ies.: y ieśli ofiáruie
rzućił Ezau, karze lud, ie mu nie- cie chromé y choré , áza nie źle
wyrządza poczćiwośći lako oycu, dni iest? Ofiáruy to kśiążęćiu twemu,
sie go boi idko Pdna, opisuie plugdwe ieśli mu się podoba, ábo ieśli przyofiary kdpłdnow Żydowskich , d imie oblicze twoie, mówi Pan za
Chrzeićiańshie czyste, y o tym, któ stępów.
9. A teraz błagayćie oblicze Bo
ry mu kłamliwie co źlubuie.
że, żeby się smiłował nád wámi,
i. Brzemię slowá Pánskiégo, do (bo z ręki wászéy stało się to), ie
Izráelá w ręce Máláchiaszá.
śli iáko przyimie oblicza wászé,
2 Umiłowałem was, mówi Pan; mówi Pan zastępów.
y rzekliśćie: W czymżeś nas umi
10. Kto iest między wámi który
łował? Izali Ezau nie był brát lá- by zamykał wrotá , y zapalał ná
kobowi, mówi Pan: á umiłowa ołtarzu moim darmo? Nie mam chęłem lákobá.
ći do was, mówi Tan zastępów : y
3. A Ezau miałem w nienawiści? dáru nie przyimę z ręki wászéy.
Y położyłem góry iego spustosze
11. Bo od wschodu słońca áž do
niem, á dźiedźictwo iego pustynią zachodu wielkie iest imię moie mię
smoków.
dzy narody: á ná każdym mieyscu
4 A ieśli rzecze Idumeá: Ieste- poświęcają, y ofiarują imieniowi
śmy skażeni : ále wróćiwszy się memu ofiarę czystą , bo wielkie
zbuduiemy co iest zepsowáno: to iest imię moie miedzy narody, mó
mówi Pan zastępów: Ci budować wi Pan zastępów.
będą , á ia rozwalę: y nazowią ie
12. A wy splugawiliśćie ie tym,
granicami niezbożnośći, y ludem , co mówićie : Stół Pański splugáná który się rozgniewał Pan áž ná wion iest: y co nań kładą , wzgar
wieki.
dzone iest z ogniem , który ie po
5. Y oczy wászé oglądaią, y wy żera.
rzeczećie: Niech będźie uwielbion
•13. Y rzekliśćie: Oto z roboty, y
Pan nád granicą Izrael.
zdmuchnęliśćie ie, mówi Pan za
6. Syn ma w uczćiwośći oycá, á stępów: a wnieśliśćie z wydártków
sługa Páná swégo: ieśli tedy oćiec chromé y choré, y wnieśliśćie dar;
ia iestem, gdźież iest cześć moiá ? izali go przyimę z reki wászéy.
á ieślim ia Pan, gdźież iest boiaźń mówi Pan ?
moiá , mówi Pan zastępów? do
14- Przeklęty zdradliwy, który
was , o kapłani , którzy gardźićie ma w trzódźie swoiéy sámcá, á
imieniem moim : y rzekliśćie ; uczyniwszy ślub, ofiaruie ułomnó
W czymżeśmy wzgardźili imię Pánu: bom ia król wielki, mówi
twoie ?
Pan zastępów, á imię moie strászné
7. Ofiáruiecie ná oltárzu moim między narody.
chléb zmazány, á mówićie : CzyROZDZIAŁ II.
meśiny ćię zmázáli ; Tym, że mó
wićie: Stół Pański wzgárdzon iest.
Pan upomina kdpłany źle grożąc
ROZDZIAŁ
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Pański é, któré umiłował, y miał
córkę Bogá cudzego.
12. Zátráci Pan męża, któryby
to uczynił, mistrza y ucznia, z
przybytków lákob , y ofiáruiacégo
dar Pánu zastępów.
13. Y toście ieszcze uczynili: pokrywaliśćie łzami ołtarz Pański ,
płaczem y wrzaskiem , ták że nie
weyźrzę więcey ná ofiarę, áni przyimę co ubłagaiącego z ręki wá
széy.
14- Y rzekliśćie : Dla któréy przy
czyny ? Bo Pan oświadczył między
tobą y żoną młodości twoiéy, któ
rąś ty wzgardził : á tá ucześniczką
twoią , y żoną przymierza twego.
15. Izali nie ieden uczynił, á
oslátek ducha iego iest? á czegóż
ieden szuka , iedno naśienia Boże
go? A ták strzeżćie ducha wászégo, á żony młodośći twéy nie
wzgárdzay,
16. Gdy nienawidźieć będźiesz,
opuść, mówi Pan Bóg Izraelski: á
okryie nieprawość odzienie iego,
mówi Pan zastępów : Strzeżćie ducfiá wászégo , á nie wzgardzayćie.
17. Zadaliście pracę Pánu mowa
mi wászemi, y rzekliśćie: W czyinżeśmy mu pracę zádáli ? w tym, że
mówicie : Wszellú , który złe czy
ni , dobry iest w oczach Pańskich ,
y tácy mu się podobáia : ábo więc
gdźie iest Bóg sądu?

MALACIIIASZA.

im, ieslize sie nieobaczą, przypo
mina umowę , którą miał z Lewi,
y chwali go: ze lud ludzki wykro
czył poymuiąc zony obce, Pan niechce wiecey nd ich. ofiary patrzyć, o
miłowaniu, zony: ize związanie mał
żeńskie iest molne ku rozwiązaniu,
1. A teraz do was to przykazáiiié, o kapłani.
2. Ieśli nie będźiećie chcieć słu
chać , á ieśli nie będźiećie chcieć
kłaśdź ná serce, óbyśćie dáli chwa
łę imieniowi memu, mówi Tan za
stępów: puszczę ná was niedosta
tek , y przeklinać będę błogosła
wieństwa wászé , y piv.ekline ie :
iżeśćie nie położyli ná sercá.
3. Oto ia rzucę wam łopatkę, y
zśpruszę ná twarzy wászé łaynern.
uroczystych świąt waszych, y pie
puśći się was.
4. A doznaćie, żem posłał do was
to roskazánié, żeby było przymie
rze moie z Lewi, mówi Tan za
stępów.
5. Przymierze moie było z nim
żywota y pokoiu: y dałem mu boiaźń, y bał się mnie, y lękał się od
oblicza imienia mego.
6. Zakon prawdy był w uśćićch
iego, á nieprawość nie nálázlá się
w wargach iego : w pokoiu á w
prńwośći chodził zemną, á mnogie
odwiódł od nieprawośći.
7. Bo wargi kapłańskió będą
strzédz umieiętnośći, y zakonu py
tać będą z ust iego: ponieważ Anyolem Páná zastępów iest.
8. Aleśćie wy zstąpili z drógi, y
zgorszyliśćie wielu w zakonie: skáźiliśćie przymierze Lewi , mówi
Pan zastępów.
g. Przetóż y ia uczyniłem was
wzgárdzoné y poniżone wszem na
grodom : ták iakośćie nie strzegli
dróg moich , á mieliśćie wzgląd ná
osobę w zakonie.
10. Izali nie ieden oćiec wszy
tkich nas? izali nie ieden Bóg stwotzył nas ? czemuż tedy gardźi ka
żdy z nas bratem swoim , gwałcąc
przymiérze oyców naszych ?
11. Przestąpił ludá, á obrzydłość
Stálá się w Izraelu y w Ieruzálem:
bo splugawił Iudas poświęcenie

ROZDZIAŁ

III.

Proroctwo o Aniele , posłdnym
przed obliczem Płozy m, o straszli
wym dniu ostatnim sądnym, o przeklectwie, y błogosłdwieniu ofiar.
1. Oto ia posyłam ányólá moiego, á nágotuie drógę przed obli
czem moim. A zárazem przyidźie do
kośćioła swego Pánuiacy,którégo wy
szukaćie, y anyół przymierza, któré
go wy chcećie. Oto idźie, mówi
Pan zastępów.
2. A kto będźie mógł myślą ogar
nąć dźień przyszćia iego, á kto się
ostoi ná widzenie iego ? Bo on iáko
ogień zlęwaiący y iáko ziele fárbiérsk’é.
3. A uśiędźie wypalaiąc y wyczyśćiaiąc srebro , y wyczyśći syny
Lewi, y przecedzi ie iáko złoto y
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iáko srebro , y będą Pánu ofiáro- czyniący niezbożność : y kusili Bo
gá , á zachowani są.
wác ofiáry w sprawiedliwość!.
16 Tedy mówili , którzy się boią
4- Y spodoba się Pánu ofiara lu
dy y leruzálem , iako dni wieku , y Páná, każdy z bliźnim swoim: y
pilnował Pan á usłyszał: y napi
iáko dawné látá.
5. Y przystąpię do was w sądzie, sano księgę pamiątki przed nim ,
á będę świadkiem prędkim czaro boiącym się Páná, y myślącym •
wnikom, y cudzołożnikóm, ykrzy- imieniu iego.
woprzyśiężcóm, y którzy krzywdzą
17. Y będą mi , mówi Tan za
zapłatę naiemniká, wdów y śie- stępów, dniá , w który ia uczynię,
rót, y śćiskaią cudzoziemca, á nie własnością: y będę im folgował
bali się mnie, mówi Pan zastę*. iáko folguie mąż synowi swemu,
pów.
który służy iemu.
6. Bom ia Tan, á nie odmieniam
18. Y nawróćićie się , á uyźrzysię: á wy synowie lákobowi nie ćie co zá rożność iest między spra
iesteśćie wyniszczeni.
wiedliwym á niezbożaym , y mię
7. Bo ode dni oyców waszych dzy służącym Bogu , á nie służą
odstąpiliście od praw moich, á nie cym iemu.
strzegliście. Wróććie się do mnie ,
á wrócę sie do was , mówi Pan
ROZDZIAŁ IV.
zastępów. Y rzekliśćie : W czymze
Dźień Pański spali wszytkié niesię wróćimy ?
poboźne ,
złośliwe, słońce spra8 ieśli skole człowiek Bogá, że Wiedliwoići wznidźie bogobojnym.
wy mnie kolećie , y rzekliśćie : W Opowiada , ze Eliasz mą uprzedzić
czymże ćię koleiny ? W dźieśięćidźićń sądny,
nácli, y w piórwoćinach.
9. A w niedostatku wy przeklęći
1. Bo oto dźióń przyidźie pałaiąiesteśćie , á wy mnie kolećie , naro cy iáko piec, á będą wszyscy py
dzie wszytek.
szni y wszyscy czyniący niézbo10. Wnoście wszytkió dźieśięćiny żność słomą, y zapali ie dźień
do gumná , á niech będźie żywność który przyidźie , mówi Tan zastę
w domu moim, á doznayćie mię w pów , który nie zostawi im korze
tym , mówi Pan : Ieśli wam nie nia , y gałąski.
otworze upustów niebieskich, á nie
2. Y wznidźie wam boiącym sie
wyleię ná was błogosławieństwa, imienia mego słońce sprawiedliwo
aż do obfitości.
śći, y zdrowie ná skrzydłach iego
11 Y złaię dla was pozeráiacégo, y wynidźiećie , y skakać będźiećie
y nie popsuie owopu źiemie wá |áko ćielcy z stádá,
3. Y podepcećie niezbożnó , gdy
széy, y nie będźie winnicą niepło
dna ná polu , mówi Pan zastępów. będą popiołem pod stopą nóg wá
12. Y będą was błogosławionymi szych , w dźióń , w który ia czy
nazywać wszyscy narodowie: bo pię , mówi Pan zastępów.
4. Painiętayćie ná zakon Moyze
wy będźiećie źiermą pożądaną, mó
wi Tan zastępów.
szá sługi mego , którym mu roska
13. Zmogły się ná mię słowa wá zał ná Iloreb do wszégo Izráela
roskazánia y sądy.
szé , mówi Pan.
5. Oto ia poślę wam lleliasza
14- Y rzekliśćie: Cóżeśmy mó
wili przeciwko tobie? Mówiliście: proroká, piérwéy niżli przyidźie
Marny iest , który Bogu służy, á co dźień Pański wielki á straszny.
6. Y nawróći serce oyców ku sy
zá pożytek, żeśiny strzegli przyka
zania iego, á iżeśmy chodźili smę nóm , á serce synów ku oycóm
ich : abych snąć nie przyszedł,
tni przed Pánem zastępów?
15. Przetóż teraz blogosláwioné nie skarał źiemie wytraceniem.
zowiemy hárdé ; bo zbudowani są

a

ioi7

KSIĘGI PIERWSZE
MACHABAEYSKIE.
11. Y wyszedł z nich korzeń
grzeszny,
Antyocb, oświecony, syn
Po śmierći .Alexundra króld Ma
Antyochá
królá , który był w zakła
cedońskiego królował jdntyochus ,
dzie
w
Rzymie:
y królował roku
ten oburzywszy sie nu Ieruzdlem,
setnego
trzydziestego
y siódmego,
Uczyniwszy zamordowanie ludźi tmel
kie , kość/oł wy łupił, potym y spa królestwa Greckiego.
12. W oné dni wyszli z izráelá
lił miasto, bdłwochwalstwd Żydom
opisał , y roskazał: y zbudou a- synowie niezborni , y namówili
wszy im bdłwdndy chwalić go pod gar wielu, mówiąc: Pódźmy, á uczyń
dłem przykazał, y do tego Zydy my przymierze z narody, które oko
przynukał, drudzy przedśie żywot ło nas są, bo od tego czásu iákoroczey trdćili, niz sie nd bałwochwal śmy od nich odstąpili, wie’e złego
nas nalazło.
stwo poddali,
13. Y zdała się dobra mowá w
1. Y stało się potym gdy Alexan oczach ich.
14. Y postanowili niektórzy z
der Fjlippów Macedończyk , który
piérwszy królował w Greciiéy, wy- ludu, y iácháli do królá: y dał im
szedszy z źiemie Cethym, poraźił moc, áby czynili sprawiedliwość
Dariusza Królá Persów y Medów: pogánów.
2. Zwiódł wiele bitew, y odźie15. Y zbudowali w leruzálem
rzał wszytkich zamki, y pozabiiał szkołę według praw pogśńskich.
16. Y uczynili sobie odrzézki , y
króle źiemskió:
3. Y przeszedł áž do granic zie odstąpili od przymierza świętego,
mie, y zabrał łupy mnostwá na y sprzęgli się z pogány, y zaprze
rodów , y umilkła źiemia przed dani są, áby złe czynili.
17. Y zgotowane iest królestwo
oczymá iego.
4- Y zebrał siłę, y woysko bárzo przed oczymá Antyochá : y począł
mocné: y wywyższyło się, y po królować w źiemi Aegyptskiéy, áby
królował nád dwiema królestwy.
dniosło serce iego :
18. Y wyćiagnął do Aegvptu z
5. Y odźie?żał krainy narodów^y króle: y stáli mu się hołdowni- wielkim mnóstwem , z wózmi . z
słoniami, z iédznémi, y z wielkim
kámi.
6. A potym upadł ná łoże, y po mnóstwem okrętów:
ig. Y podniósł woynę przećiw
znał , że umrzeć miał.
7. Y wezwał zacnych służebni rtolomeusowi królowi Aegypt^kiéków swych, którzy od młodośći z mu: y zlękł się Ttolomeus od onim wychowani byli : y rozdzielił blicza iego, y ućiekł, y poległo zra
im królestwo swé , ieszcze zá ży nionych wiele.
20. Y wźiął miástá obronné w
wota.
8. A królował Alexander przez źiemi Aegyptskiéy: y pobrał łupy
dwanaście lat, y umarł.
źiemie Aegyptskiéy.
21. Y wróćił się Antyoch iáko
g. Y odźierżeli słudzy iego kró
lestwo , káždy ná swym miey poraźił Aegypt, roku setnego czter
dziestego y trzećiego : y ćiągnął do
scu.
10. Y włożyli ná się korony wszy Izraela.
22. Y przyćiągnął do leruzálem
scy po śmierći iego , y synowie ich
po nich przez wiele lat, y namno z mnóstwem wielkim.
23. Y wszedł do świątynie z py
żyło się złego ná źiemi.
ROZDZIAŁ I.
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chą, y-wziął eltarz złoty, y lichtarz
światła, y wszytkié naczynia iego,
y stół pokladny, y naczynia ofiar
mokrych, y czaszę, y możdżerzyki
zloté, y zasłonę, y korony, y ochędostwo złote, któré było ná czele
kośćiołś : y połamał wszytko.
24- Y pobrał srebro y złoto, y
naczynia požadáné: y zabrał skar
by skryté, któré nalazł: á wszy
tko zabrawszy, poszedł do źiemie
swoiéy.
25. Y uczynił mord wielki wludźiech , y mówił z pychą wiel
ką.
26. Y stało się nárzékánié wiel
kie w Izraelu , y po wszytkich
mieyscách ich.
27. Y wzdychali kśiążęta y star
szy: pánny y młodzieńcy rozniemogli się, y piękność niewiast odmieniłń się.
28. Każdy małżonek wźiął la
ment: á któré śiedźiały w małżeń
ski éy łożnicy, płakały:
29. Y wzruszyła się ziemia, nád
tymi, którzy w niéy mieszkali, á
wszytek dom Iákob okrył się zelżywośćią.
30. A po dwu lat dni , posłał
król do miast ludzkich przełożone
go nád pobory, y przyciągnął do Ieruzálem z orszakiem wielkim.
31. Y mówił do nich słowa spokoyné ná zdradzie : y uwierzyli
mu.
32. Y uderzył z trzaskiem ná
miásto, y poraźił ie porafeką wiel
ką , y wytraćił wiele z Izraela.
33. Y pobrał łupy miástá: y spa
lił ie ogniem, y popsował domy ie
go, y mury iego w około.
Ś4. Y zawiedli w poymánié nie
wiasty, á dziatki y bydła posie
dli.
35. Y zbudowali miásto Dawidowé múrem wielkim y mocnym , y
wieżami mocnémi, y było im mia
sto zamku:
36. Y osadzili tám naród grzészny, męże niepobožné, y zmocni
li się w nim. Y nakładli zbroie y
żywnośći, y zgromddźili łupy lexuzálein:
37. Y schowali tám: y stáli się
śidłem wielkim.
58. Y stało się to ná zasadzkę

świątyni , y ná przeéiwniká zlégo
w Izráel:
3g. Y wylali kréw niewinną oko
ło świątynie, y splugawiłi świąty
nię.
40. Y ućiekli obywatele leruzá
lem dla nich, y stąło się mieszka
niem cudzoziemców, y stało sie
obcym nasieniu swemu, y synowie
iego opuśćili go.
41. Świątynia iego spustoszona
iest, iáko pustki, święta iego obróćiły się w płacz, szábbáty iego ná
hańbę, czci iego wniwecz.
42. Według sławy iego rozmno
żyła się zelżywość iego: á wywyż
szenie iego obróciło się w płacz.
43. Y pisał król Anty och do wszy
tki égo królestwa swego , áby był
wszytek lud ieden , á każdy zakon
swóy opuścił.
44- Y zezwolili wszyscy narodo
wie według słowa królá Antyochá:
45. Y wiele z Izraela przystało
ná nabożeństwo iego : y ofiarowali
bałwanom , y splugáwili szábbáth.
4fi. Y posłał król listy przez ręce
posłów do leruzálem, y do wszech
miast ludzkich, áby szli zá práwy
pogańskimi :
47- A iżby zakazali całopalenia ,
y ofiar, y ubłagania czynić w kośćiele Bożyrn :
48. Y żeby bronili święćió szábbatu , y dni uroczystych.
4g. Y roskazał spługawić świętynią, y lud święty Izraelski.
50. Y kazał nabudować ołtarzów,
y zborów, y bálwáhów, y ofiaro
wać świnie mięso, y bydło pospo
lité :
•
51. Y zostawiać syny swé nieobrzezáné , á dusze swé plugawić
wszelakimi plugástwy y obrzydłośćiami: ták iżby zapomnieli zako
nu , y odmienili wszytkié uspra
wiedliwienia Boże.
52. A którzybykolwiek nie czyni
li według słowa królá Antyochá,
żeby gardło dáli.
53. Według tych wszytkich słów
pisał wszystkiemu królestwu swému : y postanowił przełożone nád
ludem , którzyby to czynić przy
muszali.
54- Y roskazáli miastom ludzkim
ofiary sprawować.
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65. Y zebrálo sie wiele z ludu do
tych, którzy byli opuśćili zakon
Pański : y czynili złość ná źiemi.
56. Y wypędźili lud Izraelski do
jaskiń , y do skrytych miéysc zbie
gów.
57. Dniá piętnastógo miesiąca
Kásleu , piątego , y cztórdźiestćgo ,
y setnego roku , zbudował król
Antyochus obrzydłego bałwana spu
stoszenia ná ołtarzu Bożym , y po
wszytkich miastach ludzkich w
około nábudowáli ołtarzów.
58. A przededrzwiámi domów, y
po ulicach palili kadźidło , y ofia
rowali :
5g. Y księgi zakonu Bożego po
drapawszy ie y spalili ogniem:
60. A u kogokolwiek naleźiono
księgi przymierza Pańskiógo, y kto
kolwiek zachowywał zakon Pań
ski , według wyroku królewskiego
zábiiáli go.
61. Mocą swoią czynili to ludo
wi Izraelskiemu , który się náydował ná każdy miesiąc y miesiąc w
mieśćiech.
62. A dwudźiestógo y piątego
dniá miesiąca ofiarowali ná ołtarzu,
który był przećiw ołtarzowi.
63. A niew iasty zaśię , któré obrzezowały syny swé , zábiiano we
dług roskazania królá Antyochá.
64. Y wieszali dźiatki zá szyie ,
po wszytkich domiéch ich: á té ,
którzy ie obrzezowáli, zábiiáli.
65. Y wiele z ludu Izraelskiego
postanowili u siebie , áby nie iadáli rzeczy nieczystych : y woleli ráczéy umrzóć , niż się plugawić po
karmy nieczyslémi.
66. Y niechćieli łamać świętógo
zakonu Bożego, y pomordowani

67. Y stał się barzo wielki gniew
nad ludem.
ROZDZIAŁ

II.

Mdthathiasz z syny swemi opłakiua utrapienia y spustoszenid midstd y kośćioła Bożego, y tudźiesz ,
ze zakon Boży porzucony, obesłany
od króla aby bałwanom ofiarował,
posła zabił, posłuszeństwa nie uczy
nił : ućiekł z niemałym mnóstwem,
potym sif oparł woysku królewskie
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mu, gdy miał umrzeĆ napomina sy
ny swe, aby przykładem oyców swo
ich zdwzdy zakona Bożego bronili.
Odznaczył Symond ku rddźie, a Lu
dę nd hetmdńsłiuo.
1. W oné dni powstał Mátháthiasz, syn laná, syná Symeonowégo,
kapłan z synów loáryb z Ieruża
lem , y osadźił się ná górze Modyn:
2. A miał synów piąći , lana,
którégo przezwisko było Gáddis :
3. Y Symoná, którego zwano
Thási.
4- Y Iudę , którégo zwano Máchábeusz.
5. Y Eleázárá, którégo zwano Abáron : y lonáthan , którégo zwano
Apphus.
6. Ci widzieli złośći, któré się
dźiały między ludem ludzkim y w
Ieruzálem.
7. Y rzekł Mátháthiasz : Biádá
mnie , przéczem się narodźił, ábym
widział skruszenie ludu mego, y
skruszenie miástá świętego, y abych
tám śiedźiał, gdy podane iest w rę
ce nieprzyiaćielskió ?
8. Swiąiynia iest w ręku cudzo
ziemców : kośćiół iego iáko czło
wiek bezecny.
9. Naczynia chwały iego zabrano
w niewólstwo : starcówie iego pobići po ulicach , á młodźieńcy iego
polegli od miecza nieprzyiaćielskiógo10. Y któryż naród nie odźiedźiczył królestwa iego , y nie odźierżał łupów iego ?
11. Wszytko iego ochedostwo
iest odieté : á któré było wolné ,
stało się niewolnicą.
12. A oto nászé mieyscá święte ,
y piękność nászá , y chwała nászá
iest spustoszona, á pogáni ie splu.gáwili.
13. Ná cóż nam tedy ieszcze żyć?
14. Y rozdarł Mátháthiasz odzie
nie swoię, y synowie iego: á oble
kli się w włośienicę , y bárzo pła
kali.
15. Y przyszli tám ći, którzy by
li posłani od królá Antyochá, żeby
przymuśili tych , którzy byli zbie
gli do miástá Modyn , ofiarować y
palić kadzidło, y odstąpić od zako
nu Bożego.
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16. Y mnodzy z ludu Izraelskie
go zezwoliwszy przystali ku nim :
ále Mátháthiasz y synowie iego sta
tecznie stali.
17. A odpowiádáiac , którzy byli
posłani od Antiochá, rzekli Mátháthiaszowi : 1’rzednieyszy, y nasławnieyszy , y wielki iesteś w tym
mieśćie, y ozdobiony synami y bráćią.
18. A ták przystąp naprzód , á
uczyń roskazánié królewskie : iáko
uczynili wszyscy narodowie, y mę
żowie ludzcy , y którzy zostali w
leruzálem : á będźiesz ty, y syno
wie twoi , między przyiaćioły kró
lewskimi, á będźiesz ubogácon zło
tem y srebrem , y mnogimi upo
minkami.
ig. Y odpowiedział Mátháthiasz ,
y rzćkł głosem wielkim: Choć
wszyscy narodowie Antiochá królá
słuchaią, áby odstąpił każdy od na
bożeństwa zakonu oyców swoich,
á zezwolił ná roskazánié iego :
20. la y synowie moi, y braćia
moi będźiein posłuszni zakonowi
oyców naszych.
21. Niech nam Bóg będźie miłośćiw : nie iest nam pożyteczno od
stąpić zakonu , y sprawiedliwośći
Bożćy :
22. Nie usłuchamy słów królá
Antiochá, áni będźiem ofiarować
przestępuiąc przykazania zakonu
nászégo , abyśmy mieli inną drógą
chodźić.
23. A gdy przestał mówić tć sło
wa , przystąpił niektóry Zyd przed
oczyma wszytkich , áby ofiarował
bálwánóm ná ołtarzu w mieśćie
Modyn według roskazánia królew
skiego.
24. Y uyźrzał Mátháthiasz, y
użalił się , y wstrzęsły się nćrki
iego , y rozpaliła się zapalczywość
iego według sądu zakonu : y przy
skoczywszy zamordował go ná oł
tarzu :
25. Ale y męża , którego był król
Antioch posłał , który przymuszał
ofiarować , zabił tegóż czásu , y oł
tarz rozwalił.
26. Y zapalczywie mśćił się za
konu , iáko uczynił Phinees Zamremu synowi Sálomi.
27. Y zawołał Mátháthiasz gło

sem wielkim w mieśćie, mówiąc:
Każdy, który uprzéymie miłuie za
kon, zachowuiąc przymierze, niech
wynidźie zá mną.
28. Y ućiekł sam, y synowie iego
ná góry, y opuśćili cokolwiek mieli
w mieśćie.
29. Tedy wiele szukających sądu
y sprawiedliwośći , poszło ná pu
szczą :
30. Y mieszkali tám sámi y sy
nowie ich , y niewiasty ich , y by
dło ich , że się wylało ná nie nie
szczęście.
31. Y dano znać mężom królew
skim, y woysku , któré było w ieruzalem , w mieśćie Dawidowym,
iż odstąpili mężowie niektórzy,
którzy zgwałcili roskazániékrólew
skie, ná mieyscá táiemné ná pu
szczy, y poszło zá nimi wiele.
32. Y zárazem puśćili sie po nich,
y stawili im bitwę w dźień szábbátu.
33. Y rzekli do nich: A ieszczeż
się y teraz sprzećiwiaćie? wynidźćie,
á czyńcie według słowa królá An
tiochá , á żywi zostaniecie.
54. Y rzekli: Nie wynidźiemy,
áni uczynimy słowa królewskiego,
abyśmy mieli zgwałcić dźień szábbátu.
35. Y wzruszyli przećiwko im
bitwę.
36. Y nie odpowiedźieli im , áni
kamienia nie rzucili ná nie , áni
zawierali mieysc táieinnych,
3y. Mówiąc: Pomrzymy wszyscy
w prostoćie nászéy: á będą nam
świadkami niebo y źiemią , że nas
niesprawiedliwie traćićie.
38. Y podnieśli woyne ná nie w
szábbáthy : y polegli sami , y żony
ich, y synowie ich, y bydło ich,
aż do tysiąca dusz ludzkich.
3g. Y dowiedźiał się Mátháthiasz,
y przyiaćiele iego, y płakali nád ni
mi bárzo.
40. Y rzćkł mąż bliźniemu swe
mu : Ieśli wszyscy uczynimy iáko
braćia nászy uczynili , á nie bę
dźiem walczyć przećiw poganom
zaduszę nászé, y o usprawiedli
wienia nászé: teraz prędzey nas
wygubią z źiemie
41. Y umyślili onégo dniá , mó
wiąc: Wszelki człowiek, którykol
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wiek przyidźie ná nas ná woynę w
dźień szábbáthu , polykaymy się z
nim : á nie pomrzemy wszyscy, iá
ko pomárli brácia nászy w skry
tych mieyscách,
42. Tedy się przyłączył do nich
foczet Assydeyczyków , mocny siłą
zráelá , każdy miłośnik zakonu.
43. Y wszyscy, którzy uciekali
przed złern, przyłączyli się do nich,
y stáli sie im ku zmocnieniu.
44- Y zebrali woysko , y porazili
grzószniki w gniewie swoim , y męże niezbożnó w zagniewaniu swo
im , á drudzy ućiekli do pogánów,
áby się wybiegali.
45. A obszedł Mátháthiasz y przyiaćiele iego , y rozwalali ołtarze ,
46. Y obrzezali dźieći nieobrzezáné , ile ich naleźli w granicach
Izraelskich, y w mocy.
47. Y przeszládowáli syny pychy,
y szczęściło się dźieło w rękach
ich.
48. Y odźierżeli zakon z rąk po
gańskich , y z rąk królewskich : y
nie dáli rogu grzesznikowi.
49. Y przybliżyły się dni Mátháthiaszowi żeby umarł , y rzókł sy
nóm swoim: Teraz wzięła moc pyęha , y karanie : y czás wywróce
nia, y gniew rozgniewania.
5o. Przetóż teraz o synowie bądźćie miłośnicy zakonu, á dayćie
dusze wászé zá przymierze oyców
waszych :
51. A pomnićie ná spráwy oycowskió , które czynili w rodzáiách swoich: á otrzymaćie sławę
wielką , y imię wiecznó.
52. Azaż Abrahám nie był náleźion wiernym w pokuszeniu, y po
czytano mu ku sprawiedliwości ?
53. Iozeph czásu ućisku swego
zachował roskazánié, y stał się pá
nem Aegyptu.
54- Phinees oćiec násž zapalony
zapałczywośćią Bożą , wźiął przy
mierze kapłaństwa wiecznego.
55. Iezus gdy wypełnił słowo,
stał się wódzem w Izraelu.
56. Káleb gdy wydawał świade
ctwo w zebraniu , wźiął dźiedźi
ctwo.
57. Dawid w miłośierdźiu swym,
dostąpił stolice królewskiéy ná
wieki.

58. Heliasz gdy się zapalił zapa
leniem o zakon , wzięty iest do
niebá.
5g. Ananiasz , y Azáriasz , y Misáel, wierząc, z płomienia są wy
bawieni.
60. Daniel w swóy prostoćie wybávvion iest z pászczeki lwów.
61. Y ták rozmyślayćie przez na
ród y naród , że wszyscy, którzy w
nim nadźieię pokładaią , nie słabieią.
62. A nie bóyćie się słów czło
wieka grzesznego: bo chwała iego
gnóy y robactwo iest :
65. Dziś się wywyższa, á iutro
się nie naydźie : iż się obrócił W
źiemie swą, á myśl iego zginęła.
64. A przetóż wy synowie zmocnićie się, á czyńćie mężnie w za
konie : bo w nim sławni będźie
ćie.
65. A oto Syinon brát wász wiém
że iest człowiekiem do rády: słuchayćióż go záwždy: á on wam bę
dźie oycem.
66. A Iudás Máchábeusz, duży
siłą od młodośći sw óy, niech będźie
hetmanem rycerstwa , á on walkę
będźie wiódł ludu :
67. Y przywiedziecie do śiebie
wszytkich, którzy czynią zakon, á
mśćićie się pomsty ludu swoiógo.
68. Oddawayćie wzaiem pogánóm , á pilnuyćie roskazánia za
konnego.
69. Y dał im błogosławieństwo,
y przyłożon iest do oyców swo
ich.
70. Y umarł roku setnego czter
dziestego y szóstego: á pogrzebion
iest od synów swoich w grobie oy
ców swoich w Modyn , y płakali
go wszytek Izrael płaczem wiel
kim.
ROZDZIAŁ

III.

Opisuie sprawę ludy Hetmana Ży
dowskiego , idko trdćił wszytkié bez
bożne ludźi w źiemi izrdelskiey,
zwyciężył potym dwu Hetmanów
wielkich y mocnych z ivoyski ich. iá
ko téz zaś słntiochus kroi rozgnie
wawszy się niepomdłu dał wyprdwe
Lisyaszowi, dby nd lud Żydowski
walczył t d którym tez zdś sposobem
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gotował się Iudas nd woynę przeci
wko nleprzyiaćielom Bożym.
1. Y powstał Iudas, którego zwa
no Máchabeuszem , syn iego miá
sto niego.
2. Y pomagali mu wszyscy bra
ćia iego, y wszyscy, którzy się byli
przyłączyli do oycá iego, y walczy
li walkę Izrael z weselem.
3. Y rozszerzył sławę ludowi
swemu, y wźiął ná się pancerz iá
ko obrzym, y przepasał się orężem
woiennym swoim ku bitwie, y
bronił woyská mieczem swym.
4. Stał się podobny Iwowi w
sprawach swoich, y iáko szczenię
lwie ryczące ná połów.
5. Y przenaszladował złośniki
pilnie ich szukáiac, á którzy trwo
żyli lud iego , té ogniem palił.
6. Y odegnáni są nieprzyiaćiele
iego dla boiaźni iego, á wszyscy
sprawce nieprawośći byli zatrwo
żeni: y szczęściło się wybawienie
w ręce iego.
7. Y zaiątrzał wiele królów, y
rozweselał lákobá sprawami swé
mi : ná wieki pamiątka iego w bło
gosławieństwie.
8. Y obieżdżał miástá ludzkie,
y wytraćił z nich ludźie niezbožné,
y odwróćił gniew od Izraela.
9. Y stał sie zawołanym áž do
kończyn źiemie , y zgromadził gi
nące.
10. Y zebrał Appolloniusz naro
dy mnogie, y wielkie woysko z Sámáryiéy, áby walczył przećiw Izra
elowi.
11. Y dowiedźiał się Iudás , y
wyćiągnął przećiw iemu , y pora
ził y zabił go: y poległo wiele po
ranionych , á ostatek ućiekł.
12. Y pobrał łupy ich, y miecz
Appolloniuszów wźiął Iudás , y
walczył im przez wszytkié dni.
13. Y usłyszał Seron hetman
woyská Syriyskiégo, iż Iudás zebrał
do siebie zgromadzenie wiernych y
zebranie ,
14. Y rzekł: Uczynię sobie imię
y wsławię się w królestwie , á
zwalczę ludásá, y té, którzy z nim
są, którzy gardzili słowem króle
wskim.
15. Y nagotował się, y ćiągnęły

z nim woyská niezbożników, mo
cni pomocnicy, áby się pomścili
nád synmi Izraelskimi.
16. Y przybliżyli się áž do Bethoron: y wyćiągnął przeciwko ie
mu ludas z trochą.
17. A gdy uyźrzeli woysko idąci
przećiw sobie, rzekli do ludásá: iákóż się będźiem mogli potykać nas
málo , z ták wielkim y z ták mo
cnym ludem, á my spracowani iesteśmy postem dźiś?
18. Y rzekł Iudás : Łatwie iest
zawrzeć wielu w ręce niewielu : á
niémász różnice przed obliczem
Bogá niebieskiego wybawić wielą
ábo trochą.
ig. Bo nie w mnóstwie woyská
zwycięstwo bitwy, ále z nieba iest
śiła.
20. Oni idą ná nas z mnóstwem
upornym , y z hardośćią , áby nas
wygładźili , y żony nászé , y syny
nászé: y áby nas złupili :
21. Ale my walczyć będźiemy o
dusze nasze, y o práwá nasze:
22. A sam Pan zetrze ie przed
obliczem naszym : á wy się ich
nie bóyćie.
25. A gdy przestał mówić, ude
rzył ná nie znagła, y porážon iest
Seron , y woysko iego przed nim :
24- Y gonił go od zstępu Bethoron, áž do pola: y poległo z nich
ośm set mężów, á inni ućiekli do
źiemie Philistymskiéy.
25. Y padł strách ludásá , y bráéiéy iego , y boiaźń , ná wszytkié
narody w około :
26. Y doszło do królá imię iego,
y o bitwach ludásá powiadali wszy
scy narodowie.
27. A król Arttioch skoro usły
szał té mowy, rozgniewał się z ser
cá: y posłał, y zebrał woysko wszy
tkiégo królestwa swégo, obozy bá
rzo mocné:
28. Y otworzył skarb swóy, y dał
żółd ná rok woysku , y roskazał
im bydź pogotowiu ná wszytko.
29. Y uyźrzał, iż mu pieniędzy w
skárbiéch niezstało, á podatki kra
iny małe , dla niezgody y mordu ,
który w źiemi uczynił, żeby zniósł,
któré były zá pierwszych dni ;
3o Y obawiał się, żeby nie miał
iáko raz y dwá ná nakłady, y o po-
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minki , któré przed tym był dał
szczodra ręką: y przewyższał króle,
którzy przed nim byli.
3i. Y upadlo mu serce bárzo, y
umyślił iáchác do Fersyiéy, y wy
brać podatki krain, y zebrać srebra
wiele.
02. Y zostawił Lisyaszá czło
wieka zacnego z królewskiego ro
du nád spráwámi królewskiémi ,
od rzéki Euphrátesá , áž do rzeki
Aegyptskiéy :
33. Ażeby chował Antiochá sy
ná iego ażby się wróćił.
34- Y oddał mu połowicę woy
ská y elephánty: y roskazał mu o
wszytkim co chćiał, y około mie
szkających w Zydostwie y w leru
zálem :
35. Y áby ná nie posłał woysko,
áby zstarł, y wykorzenił moc Izrael
ską, y ostatki leruzálem, y zagubił
pamiątkę ich z mieyscá:
36. Ażeby postanowił obywate
le syny cudzoźiemskić Sve wszech
granicach ich, y źiemie ich losem
podzielił.
67. A król wźiął z sobą część
woyska pozostałego, y wyiachał z
Antioehiiéy miástá królestwa swé
go roku setnego cztćrdźiestógo y
siódmego : • y przeprawiwszy się
przez Euphrátésá rzekę, y obiéždżał wyższe krainy.
38. Y wybrał Lisyasz rtolomeusá syná Doryminowégo, y Nikánorá , y Gorgiaszá , meze mocné z
przyiaćiół królewskich:
3g. Y posłał z nimi cztćrdźieśći
tyśięcy mężów, y śiedm tyśięcy iézdnych , áby ćiągnęli do źiemie
ludzkiéy, á poburzyli ią według
słowa królewskiego.
40. Y ruszyli się ze wszytkim
woyskiem swym y przyćiągnęli, y
położyli się pod Ernaum w polu.
41. Y usłyszeli kupcy krain imię
ich, y nabrali srébrá y złota bárzo
wiele, y sług: y przyszli do obozu,
áby syny Izraelskie zá niewolniki
pohráli: y przyłączyły się do nich
woyská Syriyskié, y źiemie obcych
narodów.
42. Y obaczył Iudás y braćia ie
go, iż się złego namnożyło, á woy
ská się przybližály do granic ich,
y zrozumieli słowó królewskie ,
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któré roskazał czynić ludowi, ná
zgubę y wyniszczenie:
43. Y rzekli każdy do bliźniego
swégo: Podnieśmy upadek narodu
nászégo, á walczmy zá lud nász 4
y zá świątośći nászé.
44- Y zebrał się ziazd , áby byli
gotowi ná woynę , y żeby się mo
dlili , y prosili miłośierdźia y zlito
wania.
\
45. A w leruzálem nie mieszka-,
no , ále było iáko pustki : nie było
ktoby wchodził y wychodźił z sy
nów iego , y mieysce święte było
deptané , á synowie cudzoźiemców
byli ná zamku , y tám było mie
szkanie pogánów : y odięta iest roskosz od lákobá , y ustała tám pi
szczałka y cytra.
46. Y zebrali sie y przyszli da
Másphá przećiwko leruzálem: przed
tym mieysce modlitwy było w Másphá w Izraelu.
47. Y pościli dniá onégo , y oble
kli się w włośienicę, y posypali
popiołem głowy swoię, y rozdarli
szaty swoię.
48. Y rozłożyli kśięgi zakonu , z
których dowiádowáli się pogáni
podobieństwa bałwanów swoich.
49. Y przynieśli ubiory kapłań
skie , y pierwoćiny, y dźieśiećiny.:
y wzbudzili Názáreyczyki, którzy
byli dni wypełnili.
50. Y wołali wielkim głosem do
nieba, mówiąc: Cóż z tymi czy
nić będziemy á dokąd ie powiedzie
my ?
51. Y świątośći twoie podeptane
są, y splugáwioné są, y kapłani
twoi stáli się ná płacz y ná poni
żenie.
52. A oto pogáni żebrali się ná
nas , áby nas wygładźili: ty wiesz
co myślą przećiwko nam.
53. Iakóż się będźiem mogli ostać
przed obliczem ich, ieśli ty Boże
nas nie rátuiesz ?
54- Y w trąby uderzyli głosem
wielkim.
55. A potym Iudás postanowił
hetmány nád ludem , rotmistrze , y
setniki, y pięćdźieśiątniki, y dźieśiątniki.
56. Y rzekł tym, którzy budowá>
H domy, y póymowáli żony, y sá-
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dźili winnice, y boiážliwym , áby
się wróćili każdy do domu swégo ,
według zakonu.
57. Y ruszyli się z obozem : y
położyli się ná południe Einaum.
58. Y rzekł ludás : Gotuyćie się ,
á bądźćie synowie mężni, á bądźcie
ráno pogotowiu, abyśćie się potkali
z tymi pogány, którzy się zeszli ná
nas, áby nas wytraćili, y świątośći nászé.
59. Bo lepiéy iest abyśmy umarli
ná woynie , niż abyśmy pátrzyli ná
złe ludu nászégo , y świętych.
60 Aiáko będźie wola ná niebie,
ták się niechay stanie.
ROZDZIAŁ

IV.

Opisuie woyne Żydowską , idko
Iudds Hetman poraził Gorgiaszd,
y Lisyaszd , y z ludem ich niema
łym, idko potym dom Rozy tvých ędożył y okrasił, y nowy ołtarz zbu
dował, d idko z wielkim weselem ob
chodzili poświęcanie kościelne przez
ośm dni, postdnowiwszy dźień świę
ty poświęcenia kośćiołu Bożego w
rok raz.

1. Y wźiął Gorgiasz pięć tyśięcy
mężów, á tiśiąc iézdnych ná wy
bór, y ruszyli się z obozem w no
cy.
2. Aby przyciągnęli do obozu Ży
dowskiego , á znagła ie poraźili :
á synowie , którzy byli z zamku ,
byli ich przewodnikami.
3. Y usłyszał ludás , y powstał,
y mocarze , áby porazili moc woyská królewskiego, któré było u
Emáum.
4- Bo się ieszcze było woysko
rozbieżało od obozu.
5. Y przyszedł Gorgiasz do obozu
Iudasowégo w nocy, y nie nślazł
nikogo, y szukał ich po górach: bo
rzekł: ućiekaią ći przed námi.
6. A gdy się rozedniało , ukazał
się ná polu ludás ze trzémi tyśiacmy mężów tylko , którzy zbroie y
mieczów nie mieli.
7. Y uyźrzeli woysko pogańskie
bárzo mocné, yzbroyné, á iézdá
około nich, á ći sprawni ku bitwie.
8. Y rzekł ludás do mężów, któ
rzy z nim byli: Nie bóyćie się mno-

stwá ich, y nátáréia ich nie bóy
ćie się.
9. Famiętayćie iáko oycowie ná
szy byli wybawieni w morzu czer
wonym, gdy ie 1’hárao gonił z woyskiem wielkim.
10. A teraz wołaymy do niebá:
á zmiłuie się Pan nád námi : y
wspomni ná przymierze oyców na
szych , y zetrze to woysko dźiś
przed obliczem naszym :
11. A poznaią wszyscy narodo
wie, że iest, który wybawić y wy
zwolić może Izráelá.
12. Y podnieśli cudzoziemcy oczy
swé, y uyźrzeli ie ćiągniące prze
ćiw sobie.
13. Y wyszli z obozu ku bitwie,
á ći którzy byli z Iudą , uderzyli w
trąby.
14- Y zwiedli bitwę , y zstarći
są pohańcy, y ućiekli w pole.
15. A ostatni, wszyscy od mie
cza upadli, y gonili ich áž do Gezeron , y áž do pół ldumeiéy, y
Azotu , y lámniiéy: y poległo z
nich áž do trzéch tysięcy mężów.
16. Y wróćił się ludás, y woy
sko idące zá nim.
17. Y mówił do ludu : Nie łakornćie się ná łupy: bo woyná prze
ćiwko nam iest,
18. A Gorgiasz y woysko iego iest
blisko nas ná górze: ále stóyćie te
raz przećiwko nieprzyjaciołom na
szym, á zwalezćie ie : á potym bespiecznie będźiećie zbiórać łupy
19. A gdy ieszcze to mówił lu
dás , oto się iedná część ukazała,
poglądaiąc z góry.
20. Y obaczył Gorgiasz , że swoi
pouciekali, á obóz spalono: bo dym,
który było widzieć, pokazowa! co
się stálo.
21. Co oni uyźrzawszy, ulękli się
bárzo , widząc záraz y Iudasá , y
woysko w polu gotowe ku bitwie.
22. Y poućiekali wszyscy w pole
cudzoziemców.
23. A ludás wróćił się ku łupom
obozu, y pobrali wiele złota, y sre
bra , hyácynthu, y szarłatu mor
skiego, y wielkie bogactwa.
24. A wróćiwszy się śpiewali
pieśni, y błogosławili Bogá do nie
ba , iż dobry iest, iž ná wieki mi
łosierdzie iego.
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15. Y stało sie wybawienie wiel
kie w Izráelu dniá onégo.
26. A którzy kol wiek z cudzoźiemców uszli, przyszli y powie
dzieli. Lisyaszowi wszytko, co się
było stało.
27. Co on usłyszawszy, upadszy
sercem omdlewał, že się nie stało
Izraelowi iáko on chćiał, y iáko
król roskazał.
28. A drugiego roku zebrał Lisyasz ná wybór sześćdźieśiąt. tysię
cy mežów, á iezdnych pięć tysięcy,
áby ie zwoiował.
29. Y przyćiągnęli do Zydowskiéy źiemie , á położyli się obozem u
Bethoron, y zabieżał im Iudás z
dźieśiąćią tysięcy mężów.
30. A uyźrzeli woysko mocné, y
modlił się , y rzekł: Błogosławionyś iest wybawićielu Izraelski ,
któryś skruszył gwałt mocarza ręką
Dawida sługi twego, y podałeś oboz
cudzoźiemców w ręce lonáthásá sy
ná Saul, y giermka iego.
31. Záwrzy to woysko w ręce
ludu twego Izraelskiégo , á niech
będą pohańbieni z woyskiem swym,
y z iézdnymi swemi.
32. Puść ná nie strach , á zemdli
śmiałość mocy ich , y niech się ro
zrusza zstarćiem swoim.
35. Poraź ie mieczem tych , któ
rzy ćię miłuią , á niech ćię chwalą
pieśniami wszyscy, którzy znaią
imię twoie.
34. Ý stoczyli bitwę, y legli z
■woyská Lisyaszowégo pięć tyśięcy
mężów.
35. A Lisyasz widząc ućiekanie
swoich, á śmiałość Żydów, á iż by
li gotowi ábo żyć,, ábo mężnie
umrzeć : odiachał do Antiochiiéy ,
y zebrał żołnierze , áby większym
pocztem z nowu przyćiągnęli do
Zydowskiéy źiemie.
36. Y rzekł Iudás y bróćia iego :
Oto zstarći są nieprzyiąćiele nászy:
podźmysz teraz , ábyámy oczyśćili
y odnowili święte.
37. Y zebrało się wszytko woy
sko , y przyszli ná górę Syon.
38. Y obaczyli poswiacénié spustoszoné, y ołtarz zgwałcony, y
bramy popalone , á w śienach wy
rośli chrósty iáko w leśie, ábo ná
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górach, ydomki kapłańskie rozwa
lone :
39. Y rozdarli száty swé , y pła
kali płaczem wielkim , y popiołem
głowę swą posypali.
40. Y upadli twarzą ná źiemię,
y uderzyli w trąby znaków, y wo
łali do niebá.
41. Tedy Iudás postanowił męże,
áby walczyli przeciwko tym co ná
zamku byli, ażhy świątynią oczy
śćili.
42. Y obrał káplany bez zmazy,
y máiacy wolą w zakonie Bożym.'
43. Y oczyśćili świątynią , y wy- '
nieśli kamienie splugáwioné ná
mieysce nieczyste.
44- Y myślił o ołtarzu całopale
nia , -który był zgwałcony , coby z
nim czynić iniał.
45. Y przypadła im rádá dobra ,
áby go rozwalili, żeby im snąć nie
był ku zełżywośći, iż go byli poga
nie splugáwili : y rozwalili go.
46. A ná górze domu , ná miey
scu sposobnym, składli kamienie,
ażby przyszedł prorok, y odpowiedźiał o nich.
47. Y w zieli kamienie całe , we
dług zakonu, y zbudowali ołtarz
nowy ná kształt onégo co był piérwéy.
48. Y zbudowali świątynią , y co
było w domu wewnątrz. Y kośćiół
y śieni poświęćili.
49. Y náczynili nowégo naczy
nia świętego , y wnieśli lichtarz y
ołtarz zapału , y stół do kośćioła.
50. Y zapał położyli ná ołtarzu ,
y zapalili lampy, które były ná li
chtarzu , y świóćiły w kościele.
51. Y pokładli chléb ná stół, y
zasłony zawiesili , y skończyli
wszytkié dźieły, któré byli uczy
nili.
52. Y wstali przed zaraniem dwu
dziestego y piatégo dniá , mieśiąca
dźiewiątego, (to iest, mieśiąc Kásleu) roku setnego czterdziestego
y ośrnego :
53. Y ofiarowali ofiary według
zakonu ná ołtarzu całopalenia no
wym , który zbudowali.
54. Wedle czásu , y wedle dniá ,
w który go byli poganie splugáwili,
tegóż był odnowion z pieśniami, z
cytrami, z lutniami , z cymbały.
65
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55. Y padl lud wszytek ná obli
cze, y kłaniali sie, y błogosławili
do nieba tego , który im dał szczę
ść! é.
56. Y uczynili poświącanie ołtarzá przez ośm dni , y ofiarowali
cálopalenia z weselem , y ofiarę
wybawienia y chwały.
5y. A przodek kośćioła ochedożyli koronami złotemi y tarczyczkami : y poświęćili bramy, y domy
kapłańskie , y przyprawili drzwi do
nich.
58. Y stało się między ludem we
sele bárzo wielkie , y odwrócone
iest urąganie pogańskie.
5g. Y postanowił Iudás y braćia
iego, y wszytko zebranie Izraelskie,
żeby obchodzono dźień poświącania ołtarza czasów swoich od roku
do roku przez ośm dni : od dwudźiestego y piątego dniá mieśiąca
Kásleu , z weselem y z radością.
60. Y zbudowali onégo czásu gó
rę Syon , y múry wysokié , y wieże
mocné w około: áby kiedy nie przy
szli pogáni , y podeptali ią , iáko
piérwéy byli uczynili.
61. Y osadził tám woysko áby
iéy strzegli : y opatrzył ią ku strze
żeniu Belhsury, áby lud miał miey
sce obronne przećiw ldumeiéy.
ROZDZIAŁ

V.

Iudds z iedney strony, d Synieon
z drugiey walczą przeciwko poga
nom , y wybiidia , d wykorzeniają ie
gdzie mogą : Zwyćięstwo Indowe z
Tymotheuszd hetmana synów Ammonowych, y dzięki , któré czynił
Ii o git z ludem swym nd górze Syońskiey, porażka tych hetmanów
Żydowskich , któré był zostawił ludas w Ieruzdlem, Iudds wywróćił
bałwany y ołtarze ich.
1. Y stało się, gdy narodowie
okoliczni usłyszeli, iż ołtarz zbudowan y świątynia ták iáko y przed
tym , rogniewáli się bárzo.
2. Y myślili wytracić náród láko
bów , którzy byli między nimi , y
poczęli z ludu zabiiać y przeszładowal.
5. A Iudás walczył przećiwko sy
nóm Esau w ldumeiéy, y przećiw
tym , którzy byli w Akrábálhán :

iż byli obiegli Izráelczyki : y poraźił ie porażką wielką.
4- Y wspomniał ná złość synów
Bean , którzy byli ludowi sidłem y
obraza , zásadzáiac sie nań ná dró
dze.
5. Y zámknieni są ná wieżach,
y podsadził się pod nie: y dał ich
ná wytracenie , y zapalił wieże ich
ogniem ze wszytki mi, którzy ni
nich byli.
6. Y przeszedł do synów Ammon,
y nalazł woysko mocné, y ludu
wiele , y Tymotheuszá hetmani
ich.
7. Y stoczył z nimi wiele bitew,
że skruszeni są przed obliczem ich,
y poraźił ie :
8. Y wźiął Gázer miásto , y cór
ki iego , y wróćił się do Zydowskiéy źiemie.
g. Y znowu zebrali się narodo
wie, którzy są w Gáláád , przećiw
lzráelczykóm , którzy byli ná gra
nicach ich, áby ie zatraćili; y ućiekli do Dáthemán zamku.
10. Y posłali list do Iudásá , y
bráciéy iego, mówiąc: Zebrali się
jprzećiwko nam pogáni okoliczni,
áby nas wylraćili.
11. Y gotuią sie przyśdź y wźiąć
zamek, ná któryśmy ućiekli, á Tymotheusz iest hetmanem woyská
ich.
12. A przetóż teraz przydź, á
wyrwi nas z ręki ich, bo wiele z
nas poginęło.
13. Y wszyscy braćia nászy, któ
rzy byli ná mieyscách Thubin, po
bili są: y zawiedli w niewolą żo
ny, y dźieći, y korzyść ich, y zabi
li tám około tyśiaca mężów.
<4- Y ieszcze listy czytano, á oto
drudzy posłowie przyszli z Gálileiéy, rozdarszy szaty, daiąc znać w
tész słowa:
15. Towiedaiac, iż się zebrali
przećiwko nim od Ptofemáidy, y z
Tyru, y z Sydonu, y napełniona iest
wszytka Galilea cudzoźiemców, áby
nas wytraćili.
16. A skoro usłyszał Iudás , y
lud, mowy té, zeszło się zgroma
dzenie wielkie myślić, coby czy
nić mieli bráciéy swéy, którzy byli
w ućiśnieniu, y dobywali ich.
17. Y rzekł Iudás Śy mon owi brá-
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podnieśli oczy swé: oto wielki lud,
którégo nie było liczby, niosący drábiny, y tárány, áby wźięli zamek ,
á dobyli ich.
31. A obaczył Iudas, iż się bitwá
zaczęła, á krzyk woienny wstępo
wał do niebá iáko trąba, y woła nić
wielkié z miástá :
32. Y rzćkł do woyská swego.;
Potykayćie się dźiś o braćią wászę.
33. Y ćiągnał trzema rzędami zá
nimi: y uderzyli w trąby y krzy
knęli modląc się:
■34. Y poznały woyská Tymotheuszowé że to Máchábeusz, y ućiekli
nazad przed nim : y poraźili ich
porażką wielką, y poległo z nich
onégo dniá około ośmi tyśięcy mę
żów.
35. A ludás obróćił się ku Másphá y dobył iéy, y wziął ią, y po
bił każdego mężczyznę , y pobrał
łupy iego, y zapalił go ogniem.
36. Ztámtad ćiągnął, y wźiął Kásbon , y Mágieth t y Bosor, y inné
miástá Gáláád.
37. A po tych słowiéch zgromádźił Tymotheusz drugie woysko, á
położył się obozem przećiw Rápliďn zá potokiem.
38. Y posłał ludás szpiegować
woysko , y odnieśli mu , mówiąc:
że wszyscy narodowie , którzy są
około nas, zeszli się do niego, woy
sko bárzo wielkié:
3g. Y náieli Arábczyki ku pomo
cy sobie, á położyli się obozem zá
potokiem , będąc gotowi stoczyć
z tobą bitwę. Y ćiągnął ludás prze
ćiwko im :
40. Y rzćkł Tymotheusz do rot
mistrzów woyská swego : Gdy się
przybliży ludás z woyskiem, y woy
sko iego do potoku wody, y ieśli się
przeprawi piérwéy do nas, niewytrzymamy mu: bo mogąc przemoże
przećiw nam.
41. Ieśli się będźie bał przepra
wić, á położy się obozem przed rzéką , przeprawmy się do nich , á
przemożemy ie.
4^. A gdy ludás przyćiągnął do
potoku , postanowił pisarze ludu
nád potokiem, y roskazał im, mó
wiąc: Żadnego człowieka nie zó65*
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tu swámu : Obierz sobie męże, á
idź, y wybaw braćią twą w Gáli—
leiéy : á ia , y brát móy lonátbás ,
poiedźiemy do Gáláádythyin.
18. Y zostawił lozephá syná Záeháriaszowégo, y Azáriaszá hetmáiíy nád ludem z ostatkiem woyská ná obronę w Zydowskiéy zie
mi :
19. Y roskazał im, mówiąc: Bądź
cie przełożonymi nád tym ludem ,
a bitwy z pogány niestaczayćie, do
kąd się niewróćimy.
20. Y oddzielili Symonowi mę
żów trzy tyśiące, áby ćiągnął do Gálileiéy : á ludásowi ośm tysięcy do
do Gáláádythyin.
21. Y ćiągnął Symon do Gálileiéy, y zstoczył wiele bitew z pogá
ny, y skruszeni są narodowie przed
nim , y gonił ie aż do bramy I?tolemáidy :
22. Y poległo z pogánów około
trzech tyśięcy mężów, y wźiął łu
py ich:
?
20. Y zabrał té , którzy byli w
Gálileiéy, y w Arbátis , z żonami y
dziećmi , y ze wszytkim co mieli ,
y przywiódł do Zydowskiéy źiemie
z wielkim weselem.
24- A ludás Máchábeusz , y Ionáthás brát iego, przeprawili się
przez Iordan, y iácháli trzy dni
drógi przez puszczą.
25. Y zabieżeli im Nábutheyczycy, y przyięli ie w pokoi u , y po
wiedzieli iin wszytko, co się działo
z braćią ich w Galaadythymdźie.
26. A iż wiele ich poymano w
Bárásá, y Bosor , y w Alimis, y w
Násphor, y w Mágieth , y w Kárnáiin : té wszjtkié miástá obronné
y wielkié.
27. Ale y w innych mieśćiech
Gáláádyckich są w pojmaniu: y
iulro umyślili przyćiągnąć z woyskiem do tych miast, y wźiąćy wytraćić ie dniá iednégo.
28. Y obrócił ludás y woysko ie
go drógę ná puszczą Bosor znagła,
y ubiežál miásto y pobił wszytkié
mężczyzny pászczeka mieczá , á
wźiął wszytkié łupy ich, y spalił
ie ogniem.
29. Y ruszyli się ztámtad w no
cy, y szli aż do zamku.
Y stálo się ná świtaniu gdy
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stawiayćje , ále wszyscy niech idą
55. A zá dni, których byl Iudás
ku bitwie.
y Ionáthás w źiemi Gáláád, á Sy45. Y przeprawił się do nich mon brát iego w Gálileiéy przećiw
piérwéy, y wszytek lud zá nim: y Ptolemaidźie,
poráženi są wszyscy pógáni od o56. Usłyszał Iozeph syn Zácliáblicza ich, y porzucili broń swą, y riaszów, y Azáriasz hetman nád
ućiekli do zboru, który był w Kár- woyskiem szczęśliwe powodzenie,
y bitwy, któré się stały.
náim.
44 Y wźiął sámo miásto, y zbór
57; Y rzekł: Uczyńmy y my so
spalił ogniem, ze wszytkimi, któ bie sławę, á idźmy walczyć prze
rzy w nim byli: y potłómionó iest ćiw narodom, któré są około nas.
Kárnáim , y niemogło strzymać
58. Y roskazał tym, którzy byli
przećiw obliczu ludásá.
W woysku iego, y ćiągnęli do íá45. Y zgromadźił Iudás wszytkié inniiéy.
Izráelczyki, którzy byli w Gáláád
5g. Y wyiśchał Gorgiasz z mia
od namnieyszégo áž do nawiększe- sta y mężowie iego przećiwko nim
go, y żony ich, y dźieći, y woysko ku bitwie ;
bárzo wielkié, áby szli do źiemie
60; Y podali tył Iozeph. y Azaludzkiéy.
riasz , áž do gránic Zydowskićy
46. Y przyszli áž do Ephron: á źiemie: y poległo dniá onégo z lu
to miásto wielkie w weszćiu poło du Izraelskiego około dwu tysiącu
żone, bárzo obronne, á niemógł go mężów, y stało się wielkié ucieka
minąć áni po práwéy, áni po le- nie ludu :
wéy stronie, ále drógá była przez
61. Iż nie słuchali ludásá y brápośrzodek iego.
ćiey iego , mniemaiąc, żeby sobie
47. Y zawarli się, którzy byli w méžnie postąpić mieli.
mieśćie, y bramy kamieńmi zámio62. A oni nie byli z naśienia
táli: y posłał do nich Iudás słowy onych mężów, przez któré się sta
spokoynémi,
ło zbawienie w Izraelu.
48. Mówiąc: Niech przóydźiemy
65. A mężowie ludá, dostąpili
rzez źiemię wászej ábysiny szli wielkiéy chwały w oczach wszy
So źiemie nászéy, á żaden wam nie- tkiégo Izraela, y wszech narodów,
zószkodźi, tylko pieszo przeydźie- gdźie było imię ich słyszane.
my, y niechćieli im otworzyć.
64. Y zeszli się do nich, szczę
4g. Y roskazał Iudás obwołać w ścia winszuiąc.
woysku,. áby káždy szedł do sztur
65. Y wyszedł Iudás y braćia ie
mu z mieyscá, ná którym był.
go , y dobywali synów Esau w źie
5o. Y rzucili się mężowie mo mi j która iest ku Południu: y zbu
cni : y dobywał miástá onégo cály rzył Chebron, y córki iego: y mu
dźień y całą noc, y podané iest mia ry iego, y wieże około niego popa
lił
sto w rękę ich.
51. Ý pobili wszytkié mężczy
66. Y ruszył się obozem, áby
zny paszczeką miecza, y wywróćił szedł w źiemię cudzoźiemską , y
ie z gruntu : y pobrał łupy iego , y przechodźił Samarią.
przeszedł przez miásto po zabi
67. Dniá onégo polegli kapłani
ná woynie, gdy chćieli mężnie po
tych.
52. A przeprawili się przez Ior- czynać, gdy nie rozmyślnie wyszli
dan ná wielkim polu, przećiwko ku bitwie.
Bethsán.
68. Y obróćił się Iudás do Azo
53. A Iudás zgromadził ostate tu, do źiemie cudzoźiemców, y poczne, y napominał lud przez wszy rozwalał ołtarze ich, á ryćiny bo
tkę drógę , aż przyszli do źiemie gów ich popalił ogniem, y pobrał
łupy z miast, y wróćił się do źie
ludzkiéy.
54 Y weszli ná górę Syon z we mie ludá.
selem y z radością, y ofiarowali ca
ROZ DZIAŁ VI.
łopalenia, iż żaden z nieb nie zgi
Antyochus król znieszcześćia, Jitónął , áž się wróćili w pokoiu

1029
MACHAB A.EYSK1E.
re po podliało u miasta Edimaidy, sen od oczu moich, y upadłem , y
y z frasunku, który miał z poszczę- straciłem serce przed frasunkiem:
11. Y rzekłem w sercu moim:
ścienią Żydowskiego , umarł. Ad
?e"0 mieysce wstąpił syn iego Anty- Ku iakiemużem kłopotowi przy
ochus Eupator, ten Zydy chcąc mo szedł , y w iákié nawałnośći smu
cno sobie podbić, przemoc ich nie- tku, w którymem teraz iest: któ
mogł, ale uczynił z nimi urnowe « rym był wesoły y wdźięczny w
przymierze fdłeszne : potym ie bd- mocy moiéy ?
12. A teraz wspominam sobie ná
rzo rychło złamał, Eleazdrd Żyda,
zacny uczynek dla zachowania złośći, którem zbroił w Ieruzálem,
zkądem też zabrał wszytkę korzyść
swych.
złotą y srebrną, która była w nim;
1. A król Antioch przejeżdżał y posłałem áby zábrano , którzy
wyższe krainy, y dowiedział się, mieszkali w ludzkiéy źiemi bez
iż było miásto Elimái w 1’ersyiéy, przyczyny.
13. Poznałem tedy iż dla tego nábárzo zacngé y bogálé, we srébro y
lózły mię té nędze: á oto ginę od
złoto .
2. Y zbór w njm bárzo bogáty, żałośći w cudzéy źiemi.
14. Y przyzwał Philippá, iednćgo
y tám zasłony złote, y pancerze, y
tarcze , któré zostawił Alexander z przyiaćiół swoich, y przełożył go
Thilippów król Mácedoňski, który nád wszytkim swym królestwem:
15. Y dał mu koronę , y szatę
napiérwszy krplował w Grécyswą, y pierśćień , áby przyprowa
iéy.
5. Y przyiachał, y starał się dził Antiochá syná iego, y wycho
wziąć miásto y złupić ie: ále nie wał go, y królował.
16. Y umarł tám król Antioch ,
mógł: bo się dowiedzieli o tym ći,
roku setnego cztérdáiestégo y dzie
którzy byli wymieście :
4- Y powstali ku bitwie, y ućićkł wiątego.
17. Y dowiedział się Lisyasz, iż
zlamtąd , y odćiągnął z wielkim
smutkiem, y wrócił się do Baby Js.ról umarł, y postanowił áby kró
lował Antioch syn iego, którégo
lonu.
5. Y przyszedł, który mu oznay- wychował młodzieniaszkiem, y na
mił w Persyiéy, że rozpłoszone są zwał imię iego Eupator.
18. A ći którzy byli ná zamku,
woyská, któré były w źiemi ludz
zamknęli byli Izraelczyki około
kiéy :
6. A iż Lisyasz z wielkim woy- świątynie. Y szukali ich złego
skiem naprzód wyćiągnął, y ućiekł zawżdy, á zmocnienia pogánów.
19. Y umyślił Iudas wytrdćić ie :
przed Żydami: y zmocnili się orę
żem, y siłą , y korzyścią wielką , y zwołał wszytek lud, áby ie obie
którą wźięji z obozów, któré zwo? gi20. Y zebrali się wespół, y obie
iowáli.
7. A iż obalili obrzydłość , którą gli ie roku setnégo y p^ięćdźieśiątebył zbudował ná ołtarzu, który był go, y náczynili kusz y táránów.
21. Y wyszli niektórzy z tych,
w Ieruzálem: á mieysce święte ob
toczyli mury wysokimi iáko pié którzy byli w oblężeniu : y przy
łączyli się do nich niektórzy nierwéy, ále y Bethsurę miásto iego.
8. Y stało się gdy król usłyszał zbożni z Izraelczyków.
22. Y poszli do królá, y mówili:
te mowy, zlękł się, y bárzo się za
frasował : y legł ná łożu, y wpadł Pókiż nie uczynisz sądu , á nie
w niemoc dla smutku, że mu się mśćisz się bráóiéy nászéy?
nie powiodło iáko myślił.
23. Myśmy umyślili służyć oycu
9. Y był tám przez długi czás : twemu , y chodźić w przykazaniu
bo się był odnowił w nim smutek iego , y bydź posłuszni wyrokóm
wielki , y zrozumiał, że miał u- iego.
24. A synowie ludu naszego .dla
mrzćć.
10. Y wezwał swych przyiaćiół tego odrażali się od nas, á którzy-,
wszytkich , y rzekł im: Qdszedł kol wiek naydowáli się z naszych ,
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zábiiane, y dziedzictwa nászé rozszárpywano.
25. A nie tylko ná nas śćiagnęli
rękę , ále y ná wszytkie granice
náázé.
26. A oto dziś, obiegli zamek Ierozolimski, áby go dobyli, ytwier
dzą w Bethsurze opatrzyli.
27. A ieśli ich prędzóy nie uprzé
dźisz, co większego niž to zbroią , y nie będźiesz ich mógł do
stać.
28. Y rozgniewał się król skoro
to usłyszał , y zwołał wszytkich
przyiaćioł swych, y hetmanów woy
ská sw'ego, y tych którzy nád iézdnymi byli :
29. Ale y z innych królestw, y
z wyspów morskich, zeszły się do
niego woyská zá pieniądze.
30. Y bylá liczbá woyská iego ,
sto tysięcy pieszych, á dwśdźieśćia
tyśięcy iézdnych, y trzydźieśći y
dwu Elephántów ku walce wy
ćwiczonych.
31. Y ćiągnęli przez Idumeą , y
położyli się u Bethsury, y walczy
li przez wiele dni, y uczynili przy
prawy wroienné : y wyszli, y popaliii ie ogniem, y mężnie wal
czyli,
32. Y odćiągnął Iudás od zam
ku, y ruszjł się z obozem do Be
th sácbár, przećiwko woysku kró
lewskiemu.
35. Y wstał król przede dniem ,
y wzruszył woysko ná natarćie ku
dródze Bethsáchár : y nśgotowały
się woyska ku bitwie , y uderzyli
w trąby:
34. A Elęphantóm ukázowáli
kréw iágody winnéy y morwy, áby
ie záiuszyli ku bitwie
35. Y rozsadzili bestyie po hufiéch, y stało przy każdym Elepháiíćie tyśiąc mężów w pancerzach
łańcuszkowych , y przyłbice mie
dziane ná głowach ich, á pięćset
iézdnych uszykowanych ná wybór
było przy káždéy bestyiéy.
36. Ci przed czasem gdzie kolwiek była bestyia tám Byli, y gdźiekolwiek szła , szli, á nie odstępo
wali od niéy.
37. Ale y wieże drzewiáné były ná
nich mocné, broniąc ná káždéy be-«ty iéy: á ná nich przyprawy woien-

né: á ná káždéy trzydźieśći y dwá
mężów mężnych, którzy walczyli
z wierzchu, á lndiyczyk który rządźił bestyia.
58. A ostatek iézdy rozszykował
ztąd y z owad ná dwie części, áby
woysko trąbami wzbudzali, y po
pędzali zszykowáné w uíiéch ie
goz
3g. A gdy slońcó uderzyło ná
tarcze złote y miedziáné, rozświećiły się góry od nich , y błyskały
się iáko pochodnie ogniste.
40. A rozłożone iest woysko kró
lewskie cześć po wysokich gorácli,
á część po nížinách : y postępo
wali ostrożnie, y porządnie.
41. A wzruszali się wszyscy
mieszkaiący w źiemi odgłosu mnó
stwa, y od ćiągnienia zgráie, y od
chrzęstu zbróy: bo było woysko
bárzo wielkie y mocné.
42. Y przybliżył się Iudás y
woysko iego ku bitwie, y poległo
z woyská królewskiego sześćset
mężów.
43. Y obaczył Eleázár syn Saurá, iednę z bestiy uzbroioną zbroią
królewską , y bylá wyniosła nád
insze bestyie, y zdało mu się, iż ná
niéy król siedział:
44- Y ważył się áby lud swóy
wyswobodźił y sobie wieczną sła
wę ziednał,
45. Y bieżał do niéy śmiele przez
pośrzodek .woyská, 2ábiiáiac po
práwéy y po lewéy stronie, y upa
dali od onégo tám y sám.'
46, Y podszedł pod nogi Elepháli
tá , y podłożył się podeń , y zabił
go : y upadł nań ná ziemię , y tám
umarł.
47- A widać moc królewską , y
gwałt woyská iego , ustąpili przed
nimi.
48. A woyská królewskie ćiągnęły przećiwko im do leruzálem,
y przybliżył się obóz królewski do
Zydowskiéy źiemie , y góry Syon.
49. Y uczynił pokóy z tymi, któ
rzy byli w Bethsurze: y wyszli z
miástá , iż nie mieli tám żywności
oblężeni: bo szábbáty były źiemie,
50. Y wźiął król Bethśurę, y osa
dził tám straż áby ją zachował.
51. Y obrócił obóz ná mieysce
poświęcenia , y zasadził tám kusze
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y tarany, y ogniste kule, y przy
prawy ku ciskaniu kamieni, y dar
dy , y samostrzały ná wystrzelanie
strzał, y proce.
52. Uczynili též oni przyprawy
przećiw przyprawom ich, y bili się
przez wiele dni.
55. Ale w mieśćie żywności nie
było , przeto iż był siódmy rok : á
którzy byli zostali w Zydowstwie
z pogan, wytrawili ostatek tego, co
było schowano.
54- A ná mieyscu świętym mało
mężów zostało , bo ich był ział
głód: y rozbiegli się káždy ná miey
sce swoię.
55. Y usłyszał Lisyasz , iż Philip , którego był król Antioch ie
szcze zá žywotá postanowił, áby
chował Antiochá syná iego , y kró
lował ,
56. Wróćił się z Fersyiéy, y Me■dyiéy , y woysko , któré było z nim
poszło, y že chćiał wźiąć ná się
sprawy królestwa :
57. Y pospieszył się iść, á mó
wić królowi, y hetmanom woyská:
Ubywa nas co dźień, y żywnośći
mało mamy, á mieysce, którćśmy
oblégli , iest obronne, á potrzeba
nam postanowić królestwo.
58. Teraz tedy , daymy tym lu
dziom prawice, á uczyńmy z nimi
pokóy, y ze wszytkim ich naro
dem :
5g. A postanówmy z nimi , áby
iáko y przed tym , chodźili w pra
wach swoich : bo dla zakonu swe
go, któryeśmy wzgardźili , rozgnie
wali się , y to wszytko uczynili.
60. Y podobálá się mowa w oczach
królewskich y książąt: Y posłał do
nich pokóy uczynić , y przyięli
i’61. Y przysiągł im król y ksią
żęta : y wyszli z zamku.
62. Y wiachał król ná górę
Syon, y oglądał obronę mieysca,
y złamał prędko przyśięgę, którą
przysiągł, y roskazał obalić mur w
około.
65. Y wnet odiachał, y wróćił
się do Antiochiiéy, y nalazł Philippá panuiącego w mieśćie : y wal
czył przećiw iemu , y dostał miá
stá.
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Zabiwszy ^dntyochusd Eupdtra y
Lisyaszd, odźierzał królestwo Demetrius. Ten wysłyszawszy żałobę
niektórych Zydow nd inny lud Judski, posłał Nikdnord hetmana z lu
dem przećiwko Izraelczykom, któ
rego ludds pomodliwszy się Panu
fíogu , zwyćięźył, poraźił, ztdrl , y
samego zabił.
1. Roku setnego pięćdziesiątego y
pierwszego, Deinetrius syn Selewków, wyiachał z Rzymu, y przy
ciągnął z trochą mežów do miástá
nád morzem , y królował tám.
2. Y stało się, gdy wszedł do do
mu królestwa oyców swoich, poymałó woysko Antiochá , y Lisyaszá , áby ie przedeń przywiedli.
3. Y dowiedział się tego, y rzćkł:
Nie ukazuyćie mi oblicza ich.
4» Y pobiło ie woysko. A Demetrius usiadł ná stolicy królestwá
swégo.
5. Y przyszli do niego mężowie
złośliwi y niezbożni z Izrael , y
hetman Alcymus, który chćiał bydź
kapłanem.
6. Y oskarżyli lud przed królem ,
mówiąc : ludás z braćią swą wytraćił wszytkié przyiaćioły twoie , y
nas rospędźił z ziemie nászéy.
7. A przetóż teraz pośli męża,
któremu ufasz , áby iachał y oglą
dał wszytko wyniszczenie , któré
nam poczynił, y krainom królew
skim: ażeby pokarał wszytkié przy
iaćioły iego , y ich pomocniki.
8. Y obrał król z przyiaćioł
swych Báchidá , który panował zá
rzeką, zacnégo w królestwie, y
wiernego królowi: y posłał go,
9. Aby oglądał wyniszczenie ,
które poczynił ludás : ále y Alcymá niezbožnégo wysadźił ná ka
płaństwo, y roskazał mu, áby uczy
nił pomstę nád syny Izraelskimi.
10. Y ruszyli się , y przyciągnęli
z wielkim woyskiem do źiemie ludzkiéy : y posłali posły, y mówili
do Iudásá y do bráciéy iego, słowy
spokoynémi ná zdradźie.
11. Y niedbali ná mówy ich: bo
widźieli, iż przyiácháli z woyskiem
wielkim.
12. Y zeszli się do Alcymá y de
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Bachidá žebrá nié doktorów zakon
nych , zadać słusznych rzeczy:
13. A napiérwszy Assydeyczycy,
którzy byli z synów Izraelskich,
y zadali od nich pokoiu.
>4- Bo mówili: Człowiek kapłan
z nasienia Aaronowégo przyiachał,
nie zdradzi nas.
15. Y mówił z nimi słowa spo
kojne , y przysiągł iin , mówiąc :
nie uczynimy wam nic złego, ani
przyiaćiołóm waszym.
16. Y uwierzyli mu , y poymał z
nich sześćdziesiąt mężów , y zabił
ich dniá iednégo, według słowa,
któré napisano.
17. Ciała świętych twoich y krów
ich wylali około leruzálem , á nie
było ktoby pogrzóbł.
18. Y pádla boiaźń y strach ná
wszytek lud : bo mówili : Niémász
w nich prawdy y sądu, bo przestą
pili postanowienie y przysięgę ,
krórą przysięgli.
19. Y ruszył Bachides woysko od
leruzálem, y położył się u Bethzechá : y posłał y poymał wielu z tych,
którzy byli od niego poućiekali , y
niektóre z ludu zabił, y wrzucił w
wielką studnią.
20. Y poruczył Aleymowi krainę,
y ostawił z nim posiłek, ná pomoe
iemu , y iachał Bachides do królá:
21. A Alcymus pilnie się starał
o zwierzchność kapłaństwa swego.
22. Y zeszli się do niego wszyscy,
którzy rostérki czynili między lu
dem swoim , y opanowali ziemię
ludzką , y wielką porażkę uczynili
W Izraelu.
26. Y obaczył Iudás wszytko złe,
któré uczynił Alcymus, y có z nim
byli, synóm Izraelskim, daleko
więcóy niž pogáni :
24. Y wyiáchal ná wszytkié gra
nice Zydowskiéy źiemie w około,
y pomśćił się nád mężami zbiega
mi , y przestali wiecéy naiázdów
czynić w źiemi.
26. Y obaczył Alcymus, że prze
mógł Iudas, y ći co z nim byli , y
poznał, że im zdołać niemógł: y
wróćił się do królá , y oskarżył ie
o wiele złośći.
'
26. Y posłał król Nikánorá , ie
dnégo z zacnieyszych książąt swo
ich , który wiódł nieprzyiaźń prze

ćiw Izraelczykom : y roskazał mu
áby lud wywróćił.
27. Y przyciągnął Nikánor do Ieruzálem z woyskiem wielkim , y
posłał do ludy y do braćićy iego
słowy spokoynémi ná zdradzie ,
28. Mówiąc : Niechay nie bedźie
woyny między mną y wámi: przyiadę w małym poczćie, áhych obli
cza wászé oglądał w pokoiu.
29. Y przyiachał do Iudásá, y
przywitali się z sobą spokojnie, á
nieprzyiaćiele byli pogotowiu, po
rwać Iudásá. *
30. Y dowiedział się mówy Iudás , iż do niego przyszedł ná zdra
dzie , y ulękł się go , y niechćiał
wiecéy widzieć oblicza iego.
31. A Nikánor obaczył, że odkry
ta była rádá iego, y wyciągnął prze
ćiw ludźie ku bitwie u Káphársálámá.
32. Y poległo z woyská Nikánorowégo około piąći tyśięcy mężów,
y ućiekli do miástá Dawid.
33. A po tych slowiéch Nikánor
wiachał ná górę Syon , y wyszli z
kapłanów ludu przywitać go w po
koiu , y ukazać mu całopalenia ,
któré ofiárowáli zá królá.
34. A szydząc wzgardźił nimi, y
splugawił, y hardźie mówił.
35. Y przysiągł z gniewem rze
kąc : Ieśli nie będźie wydań Iudás
y woysko iego w ręce moie , skoro
się wrócę w pokoiu, spalę ten dóm,
Y wyszedł z wielkim gniewem.
36. A kapłani weszli , y stanęli
przed ołtarzem, v przed kośćiołem,
y płacząc mówili :
37. Tyś Pánie obrał ten dóm, áby
w nim wzywano imienia twégo,
áby był domem modlitwy y prośby
ludowi twemu.
38. Uczyńże pomstę nád tym czło
wiekiem , y nád woyskiem iego, y
upadną od mieczá: pámietay náich
błuźnierstwa , á nieday im, áby się
ostali.
39. Y wyiachał Nikánor z Ieruzálem, y położjł się obozem u Betheron : y zábiezálo mu woysko Syriyskié.
40. A Iudás położył się u Adársá z trzemi tyśięcy mężów: y mo
dlił się ludá” y rzókł:
41. Pánie , którzy od królá Sen-
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tkié mieyscá ráda swą y Ćierpliwośćią.
4- Mieyscá też , któré daleko bá
rzo od nich były, y króle, którzy
byli ná nie przyćiągnęli od kończyn
źiemie, zstárli, y porazili ie pora
żką wielką , á inni dáia im dań ná
każdy rok.
5. A Philippá , y Tersę króla Cetheyskiégo, y inné, którzy przeći
wko im walczyli, zstárli ná woynie , y otrzymali ie.
6. A Antiocbá wielkiego królá
Aziiéy, który był ná nie woynę po
dniósł, máiac sto y dwadzieścia Elepbántów, y iézdné, y woz.y, y woy-r
sko bárzo wielkié , ná głowę pora
zili.
7. A iż go poymáli żywego , y
ustawili mu, áby dawał sam, y którzyby po nim królowali, wielki po
datek, ażeby dał ludźióm zakłady
umowę.
8. A krainę lndiyską , y Medy, y
Lydiány, co nalepsze krainy ich,
y wźiąwszy ie od nich dáli Eumenowi królowi.
9. A że ći, którzy byli w Grećiiéy, chćieli iśdź y wygładźić ie : y
przyszła do wiadomości ich mowá.
10. Y wyprawili do nich hetma
na iednćgo, y zwiedli bitwę z ni
mi, y legło wiele z nich, y poymá
li żony ich , y dźieći , y złupili
ie , á źiemię ich posiedli , y mury
ich rozwalili, y uczynili ie niewol
nikami áž do dniá tego :
11. Y inné królestwa, y wyspy,
któré się im kiedy sprzećiwiły, wy
gładzili, y pod moc swoię podbili.
12. Az przyiaćioły swémi, y
którzy ná nich polegali , przyiaźń
zachowali , y dostáli królestw,
któré były blisko , y któré daleko :
bo którzykolwiek słyszeli imię ich,
bali się ich.
13. A którym pomoc chćieli ná
królestwo, królowali: á któré chćie
li, z królestwa zrzucali: y wywyż
szyli się bárzo.
14. A między nimi wszytki mi,
żaden nie nośił korony, áni się obłóczył w szarłat, áby się wielmoży!
w nim.
15. A że sobie uczynili dóm ra
dny , y co dźień radźili się trzech
se( y dwudźiestu radzących zawsze
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náeheribá byli posláni, ie ćię bluinili, wyszedł anyół, y pobił z nich
sto ośmdźieśiąt y pięć tysięcy.
42. Ták zetrzy to woysko przed
oczymá naszymi dziś, y niech wie
dzą drudzy, iż źle mówił przećiw
świątyni twoiéy : á osądź go we
dług złośći iego.
45. A zwiodły woyská bitwę, trzy
nastego dniá miesiąca Adará, y
starte iest woysko Nikánorowé , y
poległ sam napierwéy w bitwie.
44. A gdy uyźrzało woysko iego.
iż legł IXikánor, porzućili orężć
swé, y ućiekli.
45. Y gonili ie ieden dźień drógi
od Adázer áž gdv przychodzą do Gázárá, y trąbili zá nimi, ze znákámi.
46. Y wybieżeli ze wszytkich
miast Zydowskiéy źiemie w około ,
y miotali ich rogami, y obracali się
zaśie do nieb, y wszyscy upadli od
miecza, y niezostał z nich áni ieden.
47. Y pobrali łupy ich ná ko
rzyść : y głowę Nikánorá ućięli, y
prawą rękę, którą był bardzie wy
ćiągnął, y przynieśli, y zawiesili
przećiw Ieruzálem.
48. Y radował się lud barzo, y ob
chodzili on dźień z wielkim weselem.
4g. Y postanowił, aby obehodzon
był po wszytkié látá ten dźień
trzynastego dniá mieśiąca Adár.
5o. Y odpoczęła źiemia ludá
przez mało dni.
ROZDZIAŁ

VIII.

Opisanie mocy Rzymskiéy, iako
téz Iudds wyprawił posły do Rzyma,
iąddictc pokoiu , cl oni mu odpisali, y
odesłali przymierze nd miedźidnych
t ab Licach.

1. Y usłyszał Iudás sławę Rzy
mian, że są możni siłą, á iż zezwaláia ná wszytko o co ich żądaią: y
którzykolwiek do nich się przyłą
czyli, postanowili z nimi przyiaźń,
á że są możni siłą.
2. Y usłyszeli ich walki, y mężne
w sprawach, któré czynili w Gáláciiéy : że ich dostáli, y pod hółd
podbili.
3. Y iák wielkié rzeczy uczynili,
w źiemi Hiszpańskićy, á iż pod
moc podbili kruszce srébrá y złota,
któré tám są; y opanowali wszy
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o pospólstwie, áby to czynili, co
przystoi.
16. Y poruczaią zwiórzchność
swą iednému człowiekowi ná każdy
rok , áby pánowál nád wszytką ich
źiemia : á wszyscy iednému są po
słuszni , y niémász zazdrośći áni
nienawiści między nimi.
17. Y obrał ludás Eupolemá syná
laná, syná lákobowégo, ylásoná ,
syná Eleázárowégo , y posłał ie do
Rzymu , áby postanowili z nimi
przyiaćielstwo y towarzystwo :
18. Ażeby zieli z nich iárzmo
Greków: bo widzieli, že pod niewolą
cisnęli królestwo Izraelskie.
ig. Y poiácháli do Rzymá drógą
bárzo wielką , y weszli do rády , y
rzekli:
20. ludás Máchábeusz , y braćia
iego , y lud Żydowski , posłali nas
do was, abyśmy z wami postano
wili towarzystwo y pokóy, ážebyśmy byli policzeni między towa
rzysze y przyiaćioły wászé.
21. Y podobała sie mowá przed
oczymá ich.
22. A ten iest odpis , który odpi
sali ná tablicach miedzianych , y
posłali do leruzálem , áby tám u
nich była pamiątka pokoiu y towa
rzystwa.
23. Niech się dobrze dźieie Rzymiánóm , y narodowi ludzkiemu ,
ná morzu y ná źiemi ná wieki : á
miecz y nieprzyjaciel niech będźie
od nich daleko.
->
14- A ieśliby piérwéy ruszono
woynę przećiw Rzymianom , ábo
przećiw którym ich towarzyszom
we wszytkim ich państwie :
25. Naród Żydowski da pomoc
sercem zupełnym , iáko czás na
uczy :
26. A walczącym nie postąpią ,
áni dodawać będą pszenice , zbroie,
pieniędzy, okrętów : iáko się podo
bało Rzymianom: y roskazánia ich
strzédz będą , nic od nich nie biorąc.
*
27. Takže též ieśliby przećiw na
rodowi ludzkiemu piérwéy podnie
siono woynę , Rzymianie dadzą im
pomoc z sercá , iáko im czás dopuśći.
28, A pomagaiącym , nie dadzą
pszenice , zbroie, pieniędzy, okrę
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tów, iáko się Rzymiánóm podoba
ło : y będą przestrzegać roskazánia
ich bez zdrady.
29. Wedle tych słów postanowili
Rzymianie z ludem Żydowskim.
30. A ieśliby po tych słowiech
ci ábo owi przydać do tego ábo uiąć
co chćieli, uczynią wedle woli
swéy : á cokolwiek przydadzą ábo
umnieyszą , ważno będźie.
31. Ale y o złośći, któré król
Deinetrius wyrzadźił im, napisa
liśmy do niego, mówiąc : Przócześ
obciążył iárzmo twé nád Zydy przy
iaćioły y towarzyszami naszymi ?
32. Ieśli tedy drugi raz ućieką się
do nas ná ćię , uczynimy im sąd ,
á będźiem walczyć z tobą morzem
y ziemią.
ROZDZIAŁ

IX.

Woysko Demetryuszowe z Zydy
walczy, y potyka się, w tym boiowaniu In clcis umarł, idka żałość Ży
dom z śmierći iego, lonathas nd
mieysce iego wysadzony, syny [am
browe nd bieśiedźie pobił, ailcymus paraliżem zarażony od Bogd,
zdechł: d Bdchides zwyćięzony od.
londthy , przymierze z nim uczyniłt
do domu odiachał, y nigdy się do
Zydowstwd zaś niendwracał.

1. Tym czasem skoro usłyszał
Deinetrius, že legł Nikánor, y woy
sko iego w bitwie, umyślił zaś po
słać Bachidá , y Alcymá , do Zydo
wskiéy źiemie , y práwé skrzydło
z nimi.
2. Y ciągnęli drógą , która idźie
do Gálgálá , y położyli się obozem
w Másáloth , który iest w Arbelis :
y wźięli go, y pobili dusz ludzkich
wiele.
5. Mieśiąca pierwśzego, roku se
tnego pięćdźieśiątćgo wtórégo, przy
ciągnęli z woyskiem do leruzálem:
4. Y ruszyli się , y poszli do Bereiéy dwadźipśćia tyśięcy mężów, á
dwá tyśiące iézdnych.
5. A ludás leżał obozem w Láizá, y trzy tysiące mężów ná wy
bór z nim :
6. Y obaczyli wielkość woyská ,
że ich wiele , y ulękli się bárzo : y
wiele się ich z obozu umknęło, y
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nie zostało z nich , iedno ośmset
mężów.
7. Y obaczył Iudás, że sie rozbie
gało woysko iego, á walka nálegalá
go, y struchlał sercem : iż nie miał
czásu zebrać ich, y upadlo mu
serce.
8. Y rzekł do tych , którzy byli
zostali : W stańmy, á podźmy prze
ćiw nieprzyjaciołom naszym , ieśli
będźiein mogli walczyć przećiwko
im.
g. Y odwodzili go mówiąc : Nie
będziemy mogli : ále teraz wybaw
my dusze nászé , á wróćmy się do
bráciéy nászéy, á tedy będźiein wal
czyć przećiwko im : á nas mało iest.
10. Y rzekł Iudás : Nieday tego
Bože . óbyśiny to uczynić mieli ,
ábychmy mieli ućiekać przednimi:
á ieśli się przybliżył nasz czas ,
vinrzymý mężnie zá bróćią nasze ,
á nie czyńmy zelżywośći sławie
nászéy.
11. Y mszyło się woysko z obo
zu , y stanęli przećiwko im , y rozdźielili się iézdni ná dwiesczęśći,
á przed woyskiem szli procewnicyy
strzelcy, y pierwszy do potykania ,
wszyscy co mocnieyszy.
12. A Bachides był ná práwym
skrzydle, y przybliżył się buf ze
dwu stron , y zátrabili w trąby :
13. Zátrabili též y ći , którzy by
li z strony ludy y sámi , y zádrzálá
źiemią przed krzjkiem wóysk, y
toczyła się bitwá od poranku áž do
wieczora.
&
14. Y obaczył Iudás , że duższa
była ózęść woyská Bachidesá po
práwéy stronie , y zeszli się z nim
wszyscy stałego sercá :
15. Y zstárta iest prawa strona
od nich , y gonił ich áž do góry
Azothu.
16. A którzy ná lewym skrzydle
byli, uyźrzeli, iż práwé skrzydło by
ło porażone , y pąśćili się zá ludą,
y zá tymi, którzy z nim byli z.tyłu.
17. Y zmocnila się bitwá , y le
gło rannych wiele z tych y z owych.
18. Y Iudás légl, á inni ućiekli.
ig. A Ionáthás y Syinon wźięli
Iudásá brátá swego, y pogrzebli
go w grobie oyców swych w mie
śćie Modyn :
20. Y płakali go wszytek lad Izrá-
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elski pláczem wielkim, y czynili
żałobę przez wiele dni.
21. Ý mówili : Iáko polégl mo
carz , który wybáwial lud Izrael
ski ?
22. Y insze słowa wałek ludáso*
wych, y męztwa, którego dokázował , y wielkośći iego , nie są opisáné : bo ich bárzo wiele było.
23. Y stało się : po śmierći Iudásá , wynurzyli się złośnicy po
wszytkich granicach Izraelskich:
y powstali wszyscy, którzy niepra
wość czynili.
24- W oné dni był głód bárzo
ćiężki, y poddała się Bachidesowi
wszytka kraina ich z nimi.
25. Y obrał Bachides męże niezbožné, y postanowił ie pány krainy.
26. Y szukali y szpiegowali przy
jaciół ludásowycb , y wodzili ie do
Bachidesá , y mśćił się nád nimi,
y pośmiewał się z nich.
27. Y stał się ucisk wielki w
Izraelu, iáki nie był odednia, które
go nie widźiano proroká w lzráelu.
28. Y zebrali się wszyscy przy
jaciele ludásowi, y rzekli do lo ná
tky :
29. Iákóž brát twóy Iudás umarł,
niémász męża podobnego iemu,
któryby wyćiągnął przećiw nieprzyiaćiołóin naszym, Bachideso
wi, y tym , którzy są nieprzyjaciele
narodu nászégo.
30. A przeto dźiś obróliśmy ćię,
abyś nam był kśiążęćieny naszym
miasto niego , y hetmanem , żebyś
wiódł woyny nászé.
31. Y przyiął. Ionáthás kśięztwo
ná on czás , y powstał ná mieysce
ludy brátá swego.
• 32. Y dowiedział się Bachides , y
szukał áby go zabił.
33. Y dowiedźiał się Ionáthás, y
Symon brát iego, y wszyscy, któ
rzy z nim byli, y ućiekli ná pu
szczą Thekue, y położyli się nád
wodą iežiorá Asphár.
34- Y dowiedźiał się Bachides , y
w dźień szábbátu przyćiągnął sam,
y wszytko woysko iego zá Iordan.
35. A Ionáthás posłał brátá swe
go hetmáná ludu, y prosił Nábutheyczyków przyiaćiół swoich, áby
im pożyczyli narzędów swych, któ
rych było dostatek.
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56. Y wyszli synowie Iámbry z
Hládábá , y poyináli Jána , y wszy
tko co miał, y odeszli maiąc to.
67. I*o tych słowiech dano znać
Ionaćie , y Symonowi bratu iego ,
ie synowie Iámbry spráwuia gody
wielkié , á prowadza młodą panią
z Mádábá córkę iednégo z zacnych
książąt Chánáán z pompą wielką.
58. Y wspomnieli ná krew laná
brátá swego , y poszli, y skryli sie
zá górą.
3g. Y podnieśli oczy swé y uy
źrzeli , áno zgráiá y przygotowanie
wielkié , á pan młody wyiachał y
przyiaćiele iego, y braćia iego prze
ciwko nim z bębny, y muzyką, y z
wielą oręża.
40. Y powstali ná nié z zasadzki,
y pobili ie, y poległo rannych wie
le , á ostatek ich ućiekli ná góry :
y pobrali wszytkié łupy ich,:
41. Y obróćiły się gody w żałość,
á głos muzyki ich w płacz.
42. Y pomśćili się pomstą krwie
brátá swego, y wrócili się do brze
gu lordanu.
43. Y usłyszał Bachides, y przyćiągnął w dźióń szábbáthu wiel
kim woyskiem áž do brzegu lordanu.
44- Y rzćkł do swych lonáthás :
Wstańmy, á walczmy przećiw nie
przyjaciołom naszym : bo nie ták
iest dźis iáko wczorá, y dziś trzeći
dźień.
45. Bo oto woyná przećiwko nam,
á wodá lordanu ztąd y zowąd , y
brzegi, y błota , y lásy : y niémász
mieyscá do uslapiénia.
46. A przetóż teraz -wołayćie do
niebá, abyśćie byTi wybawieni z
rąk nieprzyiaćiół waszych. Y ztoczyła się bitwa.
47. Y wyćiągnął lonáthás rękę
swą, ábj uderzył Bachidesá, y odwróćili się od niego nazad.
48. A lonáthás, y ći, co z nim by
li, wskoczył w lordan , y przepły
nęli do nich lordan.
4g. Y poległo z strony Bachidesowéy onego dniá tyśiąc mężów : y
wróćili się do leruzálem.
5o. Y pobudowali miástá obron
ne w Zydowskiéy źiemi, zamek,
który był w lerycho , y w Ammanm , y w Bethoron , y w Bethel ,
y w Thámnátá, y Thárá, y Tho-

po , mury wysokimi, z bramami ,
y z zawory.
51. Y osadził ie strażą , áby nieprzyiaćielskió ohchodźili się z Izrae
lem :
52. Y opatrzył miásto Betlisurę ,
y Gázáre , y zamek, y osadził ie
kołnierzem , y dostatkiem żywnośći.
53. Y syny kśiążece źiemie wźiął
w zakładźie , y dał ie pod straż ná
zamek w leruzálem.
54- A roku setnego pięćdziesiąte
go y trzeciego, mieśiąca wtórégo,
roskazał Alcymus rozwalić mury
domu świętego wnętrznego, y spra
wy prorockie pokaźić, y począł
kaźić.
55. Onégo czásu zárážony iest
Alcymus , y przerwały się sprawy
iegoy zámkniopé są usta iego, y
upadł od paraliżu , áni mógł dáléy
słowa przerzéc, áni yospráwy uczypić o domie swym.
56. Y umarł Alcymus ná on czás
z wielką boleścią.
67. Y obaczył Bachides , iż Alcy
mus umarł , y wróćił się do królá,
y była w pokoiu źiemia przez dwie
jecie.
58. Y umyślili wszyscy złośnicy,
mówiąc : 0to lonáthás , y którzy
z nim są, w pokoiu mieszkają beSpiecznie: á ták teraz przywiedźmy
Jiachidá y pochwyta ie wszytkié
jednéy nocy.
59. Y szli, y dáli mu radę.
60. Y ruszył się, áby przyciągnął
z wielkim woyskiem : y posłał potáiemnie listy do swych towarzy
szów, którzy byli w Zydowskiéy
źiemi, áby poymáli Ionáthásá , y
tych , którzy z nim byli : ále niemógli: bo się ich rády dowiedźieli.
61. Y poyrnał z mężów krainy,
którzy byli powodem złośći, pięódźieśiąt mężów, y zabił ie:
62. Ý uiechał lonáthás, y Symon,
y którzy z nim byli do Bethbessen ,
który iest ná puszczy , y pobudo
wał obáliny iego , y opatrzyli go
mocno.
63. Y dowiedźiał się Bachides , y
zebrał wszytko woysko swoię, y
tym, którzy byli z Zydowskiéy
źiemie, dał znać.
64. Y przyciągnął, y położył się
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2. Y usłyszał król Demetrius, y
zebrał wielkié woysko, y wyiachał
przećiwko niemu ná woynę.
3. Y posłał król Demetrius list
do Ionáthy spokoynémi słowy, áby
go wielkim uczynił.
4- Bo mówił: Uprzedźmy pokóy
z nim uczynić, piérwéy niżli z Ale
xandrem uczyni przećiwko nam.
5. Bo będźie pamiętał ná oné
wszytkié złośći, któreśmy przećiw
iemu uczynili, y przećiw bratu ie
go, y przećiw narodowi iego.
6. Y dał mu moc zbierać woy
sko, y oręża gotować, y bydź to
warzyszem iego: y té, którzy byli w
zakładzie ná zamku , roskazał mu
wydać.
7. Y przyiachał lonáthás do Ieruzálem, y czytał listy przed wszytkim ludem, y tymi, którzy ná zam
ku byli.
8. Y ulękli się boiaźnią wielką,
bo usłyszeli, że mu król dał moe
zbierać woysko.
9. Y wydani są, którzy w zakładźie byli lonaćie, y przywróćił ie
rodźicóm ich.
10. Y mieszkał lonáthás w Ieruzálem, y począł budować y od
nawiać miásto.
11. Y roskazał robotnikom, áby
pobudowali mury, y górę Syon w
około kamieniem kwadratowym dla
obrony: y ták uczynili.
12. A cudzoźiemcy, którzy byli
ná zámkách, któré był Báchides
pobudował, poućiekali.
13. Y każdy opuśćił mieysce swé,
y odszedł do źiemie swóy.
' 14- Tylko w Bethsurze zostali
niektórzy z tych, co byli opuśćili
zakon, y przykazanie Boże. Bo ono
było ná ućieczkę.
15. Y usłyszał król Alexander o
obietnicach, któré obiecał Demetrius
lonaćie: y dano mu spńwę o wal
kach , y o mestwách, których on
dokazował y braćia iego, y o pra
cach, któré podéýmowáli.
16. Y rzekł: Izali naydźiem ko
go męża tákiégo, á teraz uczyniem
go przyiaćielem y towarzyszem na
szym.
17. Y napisał list, y posłał mu
w té słowa, mówiąc:
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obozem nád Bethbessen: y doby
wał go przez wiele dni, y odczy
nił woiennych przypraw.
65. Y zostawił lonáthás w mie
śćie Symoná brátá swégo, y wyćią
gnął w pole , y przyiechał z po
cztem.
66. Y poraził Odáren, y braćia
iego, y syny Pháseron w namiećiech ich, y począł zabiiać, y po
mnażać się w siłach.
67. A Symon, y którzy z nim
byli, uczynił wyćieczkę z miasta,
y popalili woienné przypráwy.
68. Y bili sie z Bachidesem, y
zstárty iest od nich, y utrápili go
bárzo, bo rádá iego y potkanie iego
było daremné.
6g. A rozgniewawszy się ná zło
śliwe meżó, którzy mu byli radę
dáli, áby przyiechał do ich kráiny,
wielu z nich zabił, á sam umyślił
się wróćić z ostatkiem do swéy
krainy.
70. Y dowiedział się lonáthás, y
wyprawił do niego posly, stanowić
z nim pokóy, á wróćić mu wię
źnie.
71. A rad przyiął, y uczynił we
dle słów iego , y przysiągł, iż po
wszytkié dni żywota iego niemiał
mu nic złógo uczynić.
72. Y oddał mu więźnie, które
przedtym był wywiódł z źiemie Zy
dowskiéy: á nawróćiwszy, odiechał
do swéy źiemie, y nie przydał wię
cey áby przyćiągnął w granice ie
go.
75.

Y przestał miecz z IzťSelá,
á lonáthás mieszkał w Máchmás,
y począł tám lonáthás lud sądźić,
y wygładźił niezbożnć z Izraela.

ROZDZIAŁ X.
Gdy Alexander opanował PtolomuldCy król Demetryus chćiał uczy
nić przymierze z londthą, ále londthds wołał zachować przyiaćielstwo
z Alexandrem , który potym wielce
uczcił Iondthe, y podarza mu uczćiice nd znak przyiaćielstwd dał.

1. Roku setnego sześćdźieśiątógo
Alexander syn Antiocliá , którego
zwano Szlachetnym, przyciągnął
y wźiął Ttolemaidę: y przyięli
y królował tám.
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ćie zdrówia-

mi , á dźieśięćiny y podatki niech
iego będą.

19. Słyszeliśmy o tobie, łeś iest
maž zacny w mocy, y godźieneś
ibyś był przyiaćielem naszym.
20. Przetóż teraz stánowiémy ćie
nawyższym káplánem narodu twe
go, y żebyś był zwań przyiaćielem
królewskim, (y posłał mu szarłatową szatę, y koronę złota), aże
byś w naszych rzeczach z námi
dźierżał, á przyiaźń z námi zacho
wał.
21. Y oblekł się Ionáthás w świę
tą szatę mieśiąca siódmego, roku
setnego sześćdziesiątego, w dźień
uroczystégo święta Kuczek: y ze
brał woysko, y zbroie wielką moc
nagotował.
22. Y usłyszał Demetrius té sło
wa , y zafrasował się bárzo , y
rzćkł:
23. Cóżeśmy to uczynili , iż nas
Alexander uprzedził zachwycić
przyiaćielstwo z Zydy ku swéy obronie ?
24. Napisze y ia do nich słowa
prośby, y dostoieństwa, y dary, áby
ze mną byli ná pomoc.
25. Y napisał im w té słowi:
Król Demetrius narodowi Żydow
skiemu zdrowia.
26. Iżeśćie zachowali przymie
rze z námi, á trwaliśćie w przyiaćielstwie naszym, y nie przystáliśćie do nieprzyiaćiół naszych, usły
szeliśmy y radowaliśmy się.
27. A teraz trwayćie ieszcze za
chować nam wiarę, á oddamy wam
dobrym, zá to cośćie nam uczy
nili :
28. Y odpuścimy wam powinnośći wiele, y damy wam podarki.
29. A teraz czynię was y wszy
tkié Zydy wolnémi oddáni, y płacą
soli daruię, y korony odpuszczam ,
y trzecią część nasienia :
30. Y połowicę owoców z drzew,
co ná moię stronę przychodźi, pu
szczam wam odedniá dźiśieyszego y
ná potym, áby ich wiecéy nie bra
no z źiemie ludá , y od trzech
miast, któré iéy są przydáné, z Sámáriiéy y z Gálileiéy, odedniá dźi
śieyszego y ná wszytek czás :
31. A leruzálem niech będźie
swieté, y wolné, z granicami swé

32. Spuszczam též władzą w za
mku', który iest w leruzálem , y _
daię ji nawyższćinu kapłanowi,
áby ná nim postanowił męże któ
rekolwiek on obierze , którzyby go
strzegli.
55. Y wszelką duszę Żydowską,
która z źiemi Zydowskiéy poymar
na iest , po wszytkim królestwie
moim wolną czynię darmo, áby
wszyscy byli wolni od podatków,
też y od bydła swego.
34. A wszytkié dni uroczyste, y
szábbáthy , y nowié mieśiąców , y
dni ustanowione, y trzv dni przededuiem uroczystym, y trzy dni po
dniu uroczystym, niech będą wszy
tkié wolnośći y odpuszczenia wszy
tkim Zydóm , którzy są w kiólestwie moim :
35. Ták iż żaden nie będźie miał
mocy nic czynić , ani wzruszać
trudnośći przećiwko któremu z
nich wžadnéy rzeczy.
36. A niechay będą spisani z Ży
dów do trzydziestu tyśięcy mężów
w woysku królewskim , y dadzą
im potrzeby iáko należy wszytkim
woyskom królewskim : á z nich
będą sporządzeni, którzyby byli po
zámkách królá wielkiego.
37. Y z nich będą przełożeni nád
sprawami królestwa, któré odpráwuią ná wiarę : á z nich niech
będą kśiążęty, á niech swoich praw
užywáia, iáko król roskazał w źie
mi ludzkiéy.
38. Y trzy miástá, któré są przy
dáné ku Zjdowskiéy źiemi z krai
ny Sámáriyskiéy, niechay będą z
Żydowską źiemią poczytane: áby
były pod iednym, y niech nie bę
dą posłuszne inszéy władzy, iedno
kapłana \pawyższćgo.
Š9. Ftolemaidę y okolice iéy, któ
rém darował świętym, którzy są w
leruzálem , ná potrzebne nakłady
mieyscá świętego.
40. A ia dáie ná każdy rok pię
tnaście tyśięcy syklów srébrá z do
chodów królewskich, któré mi na
leżą :
41. Y wszytko co zostanie czego
nie oddali byli , którzy byli nád
spráwámi przeszłych lat , od tego

18.

Król Alexander bratu Iona-
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czásu będą oddawać ná roboty do
mu.
42. A nád to pięć tyśięcy syklów
srébrá , któré bráno z dochodów
kośćielnych ná każdy rok: y té niech
należą kapłanom, którzy ná posłu
dze są.
43. A którzyby się kolwiek ućie
kli do kośćioła, który iest w Ieruzálem, y we wszytkich granicach
iego, winni będąc królowi we
wszelákiéy sprawie , niech będą •
wypuszczeni , y wszytkié rzeczy ,
któré mńią w królestwie moim ,
niech im wolne będą.
44. Y ná budowánié y poprawie
nie budowania mieyscá świętego
będą dawać nakład z dochodu kró
lewskiego.
45. Y ná wybudowanie murów
leruzálem, y ná obwarowanie ich
w około, y ná pobudowánié murów
w Zydowskiéy źiemi.
46. A gdy usłyszał lonáthás, y
lud té mowy, nie wierzyli im, áni
ich przyięli : bo wspomnieli ná
złość wielka, którą czj nił w Izra
elu, y utrapił ie był bárzo.
47. Y upodobali sobie Alexandra:
bo on iin był powodem umowy po
koiu , y dawali mu pomoc po wszy
tkié dni.
48. Y zebrał król Alexander wiel
kié woysko, y przyćiągnął z woy
skiem przećiwko Demetriusowi.
4g. Y stoczyli bitwę dwá królo
wie, y tył podało woysko Demetriusowé: y gonił go Alexander, y
naćiórał ná nie.
50. Y zmocnila się bitwá bárzo,
áž zapadlo słońce: y poległ Pemetrius dniá onégo.
51. Y posłał Alexander do Ptolen\eusá królá Aegyptskiégo posly w
té słowa, mówiąc:
52. Gdyżem się wróćił do króle
stwa mego, á uśiadłem ná stolicy
oyców moich, y dostałem państwa,
y poraziłem Demetriusá , y ośiadłein źiemie nasze.
53. Y zwiódłem z nim bitwę, y
porážon iest sam, y woysko iego
od nas, y usiedliśmy ná stolicy kró
lestwa iego.
54- A teraz uczyńmy przyiaćielstwo z sobą , á day mi córkę swą
zá zonę, á ia będę źięóiem twoim :
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á dam tobie y onéy dary, ćiebie go
dne.
55. Y odpowiedźiał Ptolemeus,
mówiąc: Szczęśliwy dźień, które
goś się wróćił do źiemie oyców
twoich, y uśiadłes ná stolicy kró
lestwa ich.
56. A ták teraz uczynięć coś pi
sał: ále záiédžmy do Ptolemáidy,
abyśmy się społ oglądali, y ábych
ći poślubił, iakoś rzókł.
67. Y wyiachał Ptolemeus z Aegyptu sam y Kleopatra córká iego,
y przyiachał do Ptolemáidy roku
setnego sześćdziesiątego wtórégo.
58. Y záiáchal mu król Alexan
der, y dał mu Kleopatrę córkę swą,
y sprawił iéy wesele w Ptolemáidźie, iáko królowie, z wielką chwa
łą.
5g. Y pisał król Alexander do
lonáthy, áby mu drógę zaiachał.
6q* Y iachał z chwałą do Ptole
máidy, y ziachał się tám ze dwie
ma król mi, y dał im wiele srébrá,
y złota, y upominków, y nalazł ła
skę przed oczymá ich.
61. Y zeszli się przećiwko nie
mu mężowie złośliwi z Izráelá,
mężowie niezbożni, skarżąc nań,
á niedbał ná nie król.
62. Y kazał z lonáthy ziać száty
jego, y oblec go w szarłat, y tak
uczynili , y posadźił go król áby
śiedźiał z nim.
65. Y rzekł kśiążętóm swoim ,
wynidźćie z niin w pośrzód miá
stá, y obwołayćie , áby żaden nie
skarżył nań o żadną rzecz, á iżby
mu sie nikt nieprzykrzył w žadnéy
sprawie.
64. Y stało się, skoro ći, co nań
skarżyli , obac7»’i zacność iego,
którą obwoływano, á onégo ubránégo w szarłat, wszyscy poućiekali.
65. Y uwielmożył go król, y wpi
sał go między przednieyszé przyiaćioły, y postanowił go hetmanem
y uczestnikiem państwa.
66. Y wróćił się lonáthás do Ieruzálem w pokoiu , y w radośći.
67. Roku setnégo sześćdźieśiątógo piątego, Deinetrius syn Demetriusów przyiachał z Kréty do zie
mie oyców swoich.
68. Y usłyszał król Alexander, y
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81. A lud stał , iáko był łonazafrasował sie bárzo, y wróćił się
thás roskazał , y spracowały się
do Antyocbiéy.
69. Ý postanowił Demetrius król konie ich.
82. Y wywiódł Symon woysko
hetmanem Apolloniuszá, który był
nád Celesyrią : y zebrał wielkie swé, y przypuśćił ná ufiec, bo iezwoysko , y przyciągnął do Iámni- dni spracowali się byli, y ztarći są
iéy: y posłał do lonáthy nawyż- od niego, y ućićkli.
83. A ći, którzy się byli rozbie
szégo kapłana, mówiąc:
70. Ty sam przećiwisz sie nam , gli po polu, ućiekli do Azotu, y
á iam się stał ná pośmiewisko y w wbiegli do Bethdágon bałwana swe
pohańbienie, przeto iż ty przećiw go, áby się tám zachowali.
84. A lonáthás spalił Azoth, y
ko nam władzą rozciągasz ná gó
miástá, któré były około niego, y
rach.
71. A ták teraz ieśli ufasz mocy pobrał ich korzyści, á zbór Dágon,
twoiéy, znidź do nas w pole, á sko- y wszytkié, którzy do niego ućiekli,
sztuymy się tám spółem : bo ze ogniem spalił.
85. A było tych, którzy od mie
mną iest moc woienna.
72. Pytay, á dowiedz się ktom ia cza polegli, z onymi , którzy byli
iest , y inni którzy mi pomagają : popaleni, około ośmi tyśięcy mę
którzy též powiádáia, že się nie mo żów.
86. Y ruszył ztámtad oboz Ionáże ostać nogá wászá przed obliczem
naszym : gdyż dwakroć oycowie wá- thás, y położył go u Askáloná: y
wyszli z miástá przećiwko niemu
szy w źiemi swéy ućiekli.
75. A teraz iákóž będziesz mógł z wielką chwałą.
87. Y wróćił się lonáthás z swezdźierżeć iózdę, y wielkié woysko ,
w polu, gdźie niémász kamienia, mi do Ieruzálem, máiacymi wiele
áni skały, áni mieyscá do ucieka korzyśći.
nia ?
88. Y stało się, skoro usłyszał té
74. A gdy usłyszał lonáthás mo mowy król Alexander, ieszcze przy
wy Apolloninszowé, wzruszył się czynił uwielmożyć lonathę.
89. Y posłał mu knafeł złoty, ja
sercem , y obrał dźieśięć tysięcy
mężów, y wyiachał z Ieruzálem , ki iest obyczay dawać powinowa
y zaiachał mu ná pomoc Symon tym królewskim, y dał mu Akká
brát iego.
ron , y wszytkié granice iego w
75. Y przyćiągnęli z woyskiem ośiadłość.
do Ioppen, y nie dopuśćił mu do
ROZDZIAŁ XI.
miástá , bo straž Apolloniuszowa
w Ioppen byłą, y dobywał go.
Powstał Płotom eus przećiwko
e«
76. Aktorzy byli w mieśćie, zlę- xandrowi, któremu córkę swą ndknąwszy się otworzyli mu, y wźiął przód, którą był .Alexdnder poiął,
lonáthás Ioppen.
wźiął, y wydał zd Demetriusd, ten
77. Y usłyszał Apolloniusz, y ważył
sobie y czcił Iondthę , y przyprzyciągnął ze trzema tysięcy iéz- iaćielstwo
z nim umocnił, któré zaś
dnych, y z wielkim woyskiem:
złamał. .Antyochus potym zwyćię78. A ciągnął ku Azothu iákoby zywszy Demetriusd, przymierze z
w drógę iádac : y ná tych miast londthą
uczynił, lonathds z Symonem
wyćiągnął w pole, dla tego iż miał, bratem swym,
często zwyćięzdią cuwielki poczet Jezdnych , y ufał w dzoźiemce.
nich : Y gonił go lonáthás do Azo- ,
thu, y zatoczyli bitwę.
1. A król Aegyptski zebrał woy
79. A Apolloniusz zostawił w sko , iáko piasek, który iest ná
oboźie tyśiąc iézdnych zá nimi po- brzegu morskim, y okrętów wiele,
táiemnie.
y starał się dostać królestwa Ale80. Y obaczył lonáthás, iż była xándrowégo zdradą, á przyłączyć
zasadzka zá nim, y obtoczyli woy ie ku królestwu swemu.
sko iego, y ćiskali oszczepami ná
2. Y wyiachał do Syriiéy słowy
lud od poranku aż do wieczora.
spokoynémi, y otwierano mu mii-
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sta, y wychodzili przećiwko iemu:
bo był roskazał król Alexander,
aby przećiwko ieinu wychodzono ,
przeto iż był świekrem iego.
3. A Ptolomeus wiáchawszy do
miástá, zostáwowal straż żołnierzów w każdym mieśćie.
4. A gdy był blisko Azothu, uka
zano mu zbór Dágonów ogniem
spalony, y Azoth, y insze iego
zburzone, y ćiała porzucone, y
tych , którzy ná woynie pobići by
li , mogiły, któré było uczyniono
przy dródze.
5. Y powiedzieli królowi, że to
uczynił Ionáthás , áby mu niena
wiść ziednáli , y milczał król.
6. A ionáthás zaiechał królowi
do Ioppen z chwałą, y przywitali
się społecznie , y nocowali tám.
7. Y iachał Ionáthás z królem áž
do rzeki , którą zowią Eleutherus :
y wrócił się do Leruzálem.
8. A król Ptolomeus otrzymał
państwo miast , áž do Seleuciiéy
nád morzem, y myslil przećiw Ale
xandro w i zlé rády.
g. Y wyprawił posły do Demetriusá, mówiąc : Przyiedź, że uczy
nimy z sobą przymierze, á damći
córkę moię , którą ma Alexander,
á będźiesz królował w królestwie
oycá twégo.
‘ 10. Abowiém mi žál , żem mu
dał córkę mą, bo się starał iákoby
mię zabił.
11. Y winował go dla tego, iż
pragnął królestwa iego.
12. Y odiął córkę swą , y dał ią
Demetriusowi, y.odraźił się od Ale
xandra, y wyiawiły się nieprzyiáźni iego.
13. Y wiáchal Ptolomeus doAntiochiiéy, y włożył ná głowę swą
dwie koronie, Aegyptu y Asyiéy.
14- A król Alexander był w Cyliciiéy ná on czás : bo co ná onyeh
mieyscách byli , wyłainowali się
z posłuszeństwa iego.
15. Y usłyszał Alexander, y wy
ciągnął ku niemu ná woynę , á
k<ól Ptolomeus wywiódł woysko ,
y záiáchal mu z wielką mocą , y
w tył go obrócił.
16. Y ućiekł Alexander do Arábiiéy, áby się tám zachował, á król
Ptolomeus wywyższeń iest.
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17. A Zábdid Arábczyk ział gło
wę Alexandra, y posłał Ptolomeusowi.
18. A król Ptolomeus dniá trzeóiégo umarł: á którzy byli ná zá
mkách, poginęli od tych, którzy
byli w obozie.
ig. Y królował Demetrius roku
setnego sześćdziesiątego siódmego.
20. Onych dni zebrał Ionáthás
té , którzy byli w Zydowskiéy źie
mi , áby dobyli zamku , który iest
w leruzálem , y sprawili przećiw
iemu wiele przypraw woiennych.
21. Y szli niektórzy mężowie niezbożni, którzy naród swóy mieli
w nienawiśći, do królá Demetriusá , y oznaymili mu , iż Ionáthás
obiegł zamek.
22. Y iáko usłyszał, rozgniewał
się: y wnet przyiachał do Ptolernáidy, y pisał lonaćie, aby nie leżał
pod zamkiem, ále mu zaiachał
prędko ná rozmowę.
23. A gdy usłyszał Ionáthás, ka
zał obleć, y obrał z starszych Izra
elskich, y z kapłanów, y puścił się
w niebespieezeństwo.
24. Y nabral złota y srébrá , y
szat, y wiele innych upominków,
y iachał do królá do Ptolemáidy, y
nalazł łaskę w oczách iego
25. Y skarżyli nań niektórzy niezbożni z narodu iego.
26. Y uczynił mu król, iáko mu
byli uczynili co przed nim byli : y
wywyższył go przed oczyma wszy
tkich przyiaćioł swoich :
27 Y potwierdził mu nawyžszé
kapłaństwo, y cokolwiek innego
przed tym miał drogiego, y uczy
ni! go przednieyszym między przyiaćioły.
28. Y prośił Ionáthás u królá áby
wolną uczynił Żydowską źiernię ,
y trzy powiaty, y Samarią , y gra
nice iéy : y obiecał mu trzysta ta
lentów.
2g Y zezwolił król , y napisał
lonaćie listy o tym wszytkim w
ten sposób.
3o Król Demetrius Ionáéie brátu zdrowia , y narodowi Żydow
skiemu.
31. Kopii ą listu, który smy o was
pisali Láslheuowi oycu naszemu,
posłaliśmy do was,abyśćie wiedzieli.
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32. Król Deinetrius Lásthenowi
oycu zdrowia,
35. Narodowi Żydowskiemu, przyiaćiołóm naszym, y zachowującym
co sprawiedliwego iest u nas, umy
śliliśmy dobrze uczy ni cza icli uczyn
ność , którą przećiwko nam maią.
34- A tak postanowiliśmy im
wszytkié granice Zydowskiéy źie
mie , y trzy miástá Lidę y Rámáthę , któré od Samáryiéy do Zydow
skiéy ziemie sa przydane , y wszy
tkié pograniczne ich, áby były od
łączone wszytkim, którzy ofiáry
spráwuia w leruzálem : zá to co
piérwéy król od nich bierał ná ka
żdy rok y zá pożytki źiemie, y owo
ców.
35. Y innó rzeczy, któré nam na
leżały z dźieśięćin , y podatków, od
tego czasu im odpuszczamy, y żu
py solné, y korony, któré nam od
dawano.
36. Wszytko im puszczamy, á
żadna z tych rzeczy nie będźie na
ruszona od tąd y ná wszelki czás.
57. Przetóż teraz postarayćie się
uczynić kopiią tych rzeczy, á niech
będźie dána Ionaćie, y położona
ná górze święley, y ná zacnym
mieyscu.
38. Y widząc Demetrius król, iż
się uspokoiła źiemia w oczach iego,
á nic mu się nie sprzećiwiło , rospuśćił wszystko woysko swé, ka
żdego ná swé mieysce, wyiąwszy
woysko cudzoźiemców, któré był
zebrał z wyspów pogańskich: y
były mu nieprzyiaćiołmi wszytkié
woyská oyców iego.
39. A był nie iáki Tryplion, któ
ry przed tym trzymał stronę Alexándrowe : y obaczył, że wszytko
woysko szemrało przećiw Deme
triusowi , y udał sie do Emálchuel
Arábczyká, który chował Antio
chá syná Alexándrowégo.
40. Y nalegał mu , áby mu go
dał, żeby królował ná mieyscu oy
cá swégo , y powiedział mu iáko
wielkié rzeczy uczynił Demetrius ,
y nieprzyiaźń wóysk iégo przećiw
niemu: y mieszkał tám przez wie
le dni.
4i* Y posłał lonáthás do Demetriusá królá , áby zprowadźił té ,
którzy byli ná zamku w leruzálem,

y którzy byli ná zámkách: iż na
jeżdżali Izráelá.
42. Y posłał Demetrius do Ionáthy, mówiąc: l\ie tylko to uczynię
tobie, y narodowi twemu : ále
wsławię ćie, y naród twóy, gdy
czás bedźie po kinu
43. Teraz tedy dobrze nczynisz,
ieśli mi poślesz ná pomoc męże:
bo wszytko woysko moie odstąpiło.
44« Ý posłał mu lonáthás trzy
tyśiące mężów mocnych do Antiochiiéy : y przyiácháli do króla, y
kochał się król z ich przyiáchániá:
45. Y zebrali się, którzy byli z
miástá , sto y dwadźieśćia tyśięcy
mężów, y chćieli zabić krolá, á król
ućiekł ná pałac :
46. Y ubiegli, którzy byli wmie
ście, drógi mieyskié, y poczęli
walczyć.
47. Y przyzwał król ná ratunek
Żydów, y zeszli się spółem wszy
scy do niego : y rozbiegli się wszy
scy po n.ieśćie.
48. Y zabili dniá onégo sto tyśię
cy człowieka , y zapalili miásto , y
wźięli wielką korzyść dniá onégo,
y wybawili królá.
4g. Y obaczyli, którzy byli z
miasta, żeZydźi miástá iáko chćie
li dostáli : y upadli sercem swym ,
y wołali do królá z prośbami, mó
wiąc :
5o. Day nam prawicę , á niech
przestaną Zydźi bić ná nás , y ná
miásto.
51 Y porzućili bróń swą, y uczy
nili pokóy, á Zydźi wsławili się
przed oczymá królewskimi, y przed
oczymá wszytkich , którzy byli w
królewstwie iego, y stáli się zawo
łanymi w królestwie iego , y wróćili się do leruzálem máiac wiele
łupów.
52. Y uśiadł Demetrius król ná
stolicy królestwa swégo , y ućichła
przed oczymá iego źiemia.
53. Y skłamał ná wszytkim co
kolwiek rzekł, y odraził się od lo
náthy, y nie oddał mu podług dobrodźieystwa , któré mu był uczy
nił , y trapił go bárzo.
54- A potym wróćił się Tryphon,
y Antioch z nim dźiećię młode , y
królował, y włożył ná się koronę.
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ruszyli się z mieysc swoich , y sto
czyli bitwę.
70. Y wszyscy, którzy z Ionátha
byli, podali tył : y żaden z nich nie*
został, oprócz lílátháthiaszá syná
Absolomi, á ludy syná Kálphi,
hetmanów nád żołnierstwem woy
ská.
71. Y rozdarł lonáthás száty swé,
y posypal głowę swą prochem , y
modlił się.
72. Y wróćił się do nich ku bi
twie, y w tył ie obróćił, y bili się.
73. Y uyźrzeli, którzy ućiekali z
iego strony, y wróćili sie k niemu ,
y gonili z nim wszytkié áž do Ká
des , do obozu ich , y zabiegli áž
tám.
74- Y poległo z cudzoziemców
onégo dniá trzy tysiące mężów : á
lonáthás wróćił się do Ieruzálem.
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55. Y zbiegły sie do niego wszy
tkié woyská , któré był rosprószył
Demetrius : y walczyły przećiwko
niemu : y ućiekł, y tył podał.
56. A Tryphon wźiął bestyie, y
otrzymał Antiochią.
57. Y pisał Antioch młódźieniec.
do lonáthy, mówiąc : Potwierdzam
tobie kapłaństwo ,, y postanawiam
ćię nád czworgiem miast, abyś był
z przyiaćiół królewskich.
58. Y posłał mu naczynia złote
ná posługowranie , y dał mu moc
pić ze złota, y chodźić w szarłaćie,
y nośić knáfel złoty.
5g. A Symoná brátá iego posta
nowił kśiążęćiem od granic Tyru ,
áž do granic Aegyptu.
60. Y wyiechał lonáthás, y obiéżdżał miástá zá rzeką : y zebrało
się do niego wszytko woysko Syriyskié ná pomoc : y przyiechał do
Askáloná, y wyszli przećiwko nie
mu z uczćiwośćią z miástá.
61. A ztámtad ruszył się do Gá
zy , y zawarli się , którzy byli w
Gaźie : Y obiegł ią , y spalił co by
ło około miástá, y splondrował ię.
62. Y prośili Gázeyczycy loná
thy, y dał im prawą rękę : y wźiął
syny ich w zakładzie , y posłał ie
do Ieruzálem : y przeszedł krainę
áž do Damaszku.
63. Y usłyszał lonáthás, że przy
mierze złamali kśiążęta Demetriusowé w Kádes , któré iest w Gálileiéy z wielkim woyskiem , chcąc
go oddalić od sprawowania króle
stwa :
64. Y wyiachał przećiwko nim ,
á brátá swégo zostawił w źiemi.
65. A Symon przyciągnął do Bethsury, y dobywał iéy przez wiele
dni , y śćisnął ie.
66. Y prośili od niego áby sobie
ręce dáli , y dał im : y wypędźił ie
z tamtąd , y wźiął miásto , y osa
dził ie ludem.
67. A lonáthás y woysko iego
przyćiągnęli do wody Genezár, y
wstali przededniem w polu Asor.
68. A ono woysko cudzoźiemców zabieżało w pole, y uczynili
nań zasadzkę w górach, á on prze
ćiw nim wyiachał.
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XII.

lonathds przymiérze odnawia z
Rzymiany y z Greki, pordiii helmdny
Demetriusowe, o obronie Zydowstwd myśli, dle potym od Tryphond
w Ptolemdidźie zdradliwie poymdny,
z wszytkiemi, którzy przy nim byli,
zginął,

1. Y obaczył lonáthás, že mu czás
dopomaga , y obrał rnęże , y posłał
ie do Rzymu ku potwierdzeniu y
ponowieniu przymierza z nimi.
2. Y do Spártiátów , y tíá inné
mieyscá rozsyłał listy tymże kształ
tem.
5. Y iácháli do Rzymu , y we
szli do domu Rádnégo, y rzekli :
lonáthás nawyższy káplán , y na
ród Żydowski posłali nas , żebyśmy odnowili przyiaćielstwo y to
warzystwo wedle dawnégo czasu.
4. Y dali im listy do swych po
mieyscách , áby ie doprowadzono /
z pokoiem do źiemie ludá.
5. A tá iest kopia listów ť któré
lonáthás Spártiátóm pisał:
6. lonáthás nawyższy kaplan , y
starszy narodu , y kapłani , y inny
lud Żydowski , Spártiátóm bráciéy
zdrowia.
7. Iuż dawno posłany był list do
Oniaszá nawyższego kapłana od
69. A ći co ná zasadzkach byli , Ariusá , który u was królował ,
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żeśćie bráčia nászy , iáko zamyka wiedźieli, dobrze czynićie, że do nas
W sobie odpis , który poniž idzie.
o pokoiu waszym piszećie.
8. Y przyiął Oniasz męża , który
23. Ale y my odpisáliáiny wam :
był poslány z uczći wośćią, y wźiął bydło nászé y maiętnośći nászé
listy , klórémi oznaymowano o to wászé są*, á wászé nászé: A ták
roskazaliśmy, áby wam to opowie
warzystwie y przyiaćielstwie.
9. My acześmy nic z tego nie po- dziano.
trzebowáli , máiac zá poćieehę
24. Y usłyszał lonáthás, ił kśiąkśiegi święte , któré są w rękach žetá Demetriusowe z woyskiem da
naszych :
leko większym niž piérwszé wró10. Woleliśmy posłać do was ćiły sie, áby nań walczyły :
odnowić braterstwo y przyiaćiel25. Y ruszył się z leruzálem , y
stwo, abyśmy się nie stáli odłącze zabieżał im w Amáthiyskióy krai
ni od was : bo wiele czasów wy nie : bo im był nie dał czásu, áby
wiácliáli do źiemie iego.
szło iakośćie do nas posłali
11. My tedy ná każdy czás bez
26. Y posłał szpiégi do woyská
przestanku w uroczyste dni, y w in- ich : y wróciwszy się oznaymili,
né , kiedy potrzeba , pamiętamy ná że myślą náiácháó ich w nocy
was przy ofiarach , któré ofiáru27. A gdy słońce zaszło, roska
iemy, y przy obrzędźiech, iáko się zał lonáthás swym , áby czuli, y
godźi y przystoi pamiętać ná bra byli we zbroi pogotowiu ku bitwie
ćią.
przez całą noc, y postawił straż
12. Przetóż ráduiemy się z wi- około obozu.
28. Y usłyszeli nieprzyiaćiele, iż
széy sławy.
15. Ale nas ogárnely wielkié u- lonáthás z swémi gotów iest ná
trapienia, y wiele woien. Y wal woynę, y báli się, y lekali się ná
czyli przećiw nam królowie, któ sercu swoim. Y zapalili ognie w
rzy są około nas.
swym obozie.
29. A lonáthás y co z nim byli,
14- Niechćieliśmy tedy wam się
przykrzyć, áni innym towarzyszom nie dowiedzieli się áž ráno: á wi
y przyiaćiołóm naszym w tych wal dzieli ognie goráiacé.
kach.
50. Y puśćił się lonáthás po
15. Bośmy mieli rátunek z nie nich, y nie dogonili ich, bo sie by
bá, y iesteśmy wybawieni my, á li przez Eleuther rzekę przeprawi
li.
nieprzyiaćiele nászy poniżeni są.
16. A ták obraliśmy Numeniuszá
51. A lonáthás obróćił się ná
syná Antiochowégo ,' y Antipátrá Arábczyki, któré zowią Zabedeylasonowégo syná, y posláliámy do czyki, y poraźił ie , y pobrał łupy
Rzymian odnowić z nimi przyia- ich,
32. Y ruszył się, y przyiechał do
ćielstwa y towarzystwa dawné.
17. Frzetożeśmy im roskazáli , Damaszku, y obieżdżał one wszy
áby též do was iecháli, y pozdro tkę krainę.
wili was , y oddali wam listy ná
35. A Symon wyiechał, y przyszé o ponowieniu braterstwa ná ćiągnął áž pod Askálon, y do bli
szégo.
skich . mieysc osadzonych , á udał
18. A teraz dobrze uczynićie, ie się do loppen, y wźiął ią.
34- (Bo usłyszał , że clićieli za
śli nam ná to odpowióćie.
19. A ten iest odpis listu, który mek podać stronie Demetriuszowéy), y osadził tám straż, żeby iéy
był posłał do Oniaszá.
20. Arius król Spártiatów Onia- strzegli.
35. Y wróćił się lonáthás, y zeszowi wielkiemu Kapłanowi zdro
wia.
zwał stárszé ludu, y naradził się z
21. Nálázlo sie w piśmie oSpár- nimi, pobudować zamki w Zydow
tiatách y Zydźićch, iż są braćia, á skiéy źiemi,
iż poszli z narodu Abráhámowé36. Y pobudować mury w Ieruzálem, y podnieść wielka wysokość
g°22. A teraz iákošmy się tego do- między pośrzodkiem zamku á miá-
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stem, áby go oddzielił od miástá , iezdné do Gálileiéy, y ná pole wiel
áby był sambsobno, ážeby áni ku kie, áby wytracili wszytkie towa
powano, áni przedawano.
rzysze lonáthy.
50. Ale oni gdy się dowiedzieli ,
37 Y zeszli się áby budowáli
miásto : y upadl mur , który był iż Ionathę poyinano’, á iż zginął,
nád potokiem od wschodu słońca , y wszyscy, którzy z nim byli, na
y naprawił go, który zowią Ká- pomnieli się spółu, y wyszli goto
phetethá.
wi ku bitwie,
51. A ći, którzy pogonili, widząc,
58. A Symon zbudował Adiáde
w Sepheli, y opatrzył ią, y posta że im o duszę idźie, wróćili się :
52. A oni wszyscy przyszli z powił bramy y zawory.
3g. A gdy umyślił Tryphon kró koiem do źiemie ludzkiéy. Y pla
lować w iksyiéy, á wziąć ha się kali lonáthy, y tych, którzy z nim
koronę, y ściągnąć rękę ná Antio byli bárzo, y żałował Izráel żało
chá królá :
bą wielką.
53. A wszyscy narodowie, któ
40. Boiąc się zęby mu snadź nie
dopuśćił tego Ionáthás, ále walczyć rzy około nich byli, starali się, áby
będźie przećiwko iemu: szukał go ie stárli, ho mówili:
54- Nie máia hetmáná, y pomo
poymać y zabić. Y ruszywszy się
iechał do Bethsán.
cnika : teraz tedy zwalczmy ie, á
41. Y wyiechał przećiw iemu Io wygładźmy pamiątkę ich z ludzi,
náthás ze czterdźiestą tyśięcy mę
ROZDZIAŁ XIII.
żów przebranych ku boiowi, y przy
szedł do Bethsán.
Symon przyiąwszy mieysce brata
42. Y obaczył Tryphon, iż Ioná swego Ionathy, postał nd odkupienie
thás przyćiagnął z woyskiem wiel Tryphonowi , y srebra nie mdło , y
kim, áby śćiągnął nań rękę, ulękł dwu synów iego, u/e Tryphon wzią
sie.
wszy srebrot Ionathę z syny zdbił.
43. Y przyiął go z poczćiwośćią, Zabił
tez Tryphon ^Lntiochusd króy zalecał go wszytkim przyiaćioy osiadł królestwo iego. Demetrius
łóm swym, y dał mu upominki : y czyni zmowę z Symonem, Symon za
roskazał woyskam swoim, áby mu mku Ierozolimskicgo dobył, prze co
byli posłuszni iáko iemu.
Izraelski był uweselon, y święto
44- Y mówił do lonáthy: Trze- lud
uroczyste święcił.
cześ trudził wszytek lud, gdyż nié
mász walki między námi ?
1. Y usłyszał Symon, że Tryphon
45. A teraz odeszli ie do domów zebrał woysko wielkie , áby wtar
ich, á obierz sobie trochę mężów, gnął do źiemie ludzkiéy, y zstarł
którzyby zostali z tobą, á poiedź isP
.
zemną do Ptolemáidy , á podamći
2. Widząc że w strachu lud iest
ią , y inne zamki, y woysko , y y w boiážni, iachał do leruzálem,
wszytkie przełożone nád sprawa y zgromadził lud :
mi: á wróćiwszy się odiadę : bom
3. Y napominając rzćkł: Wy
dla tego przyiachał.
wiććie iáko wielkie bitwj' ia y bra
46. Y uwierzył mu, y uczynił ćia moi, y dom oycá mego czynili
iáko mówił: y rospuśćił woysko, y śmy, o zakon, y o rzeczy święte,
odeszli do źiemie ludá :
y iakicheśmy trudnośći użyli.
4- Dla tych rzeczy braćia moi
47- A zostawił przy sobie trzy
tyśiące mężów: z których dwá ty wszyscy dla lzráelá zginęli, y zo
śiące odesłał do Gálileiéy, á tyśiąc stałem ia sam.
przyszło z nim.
5. Y teraz nieday Bože áhych
48. A skoro Ionáthás wiáchal miał folgować duszy moiéy w ka
do Ptolemáidy, Ptolemáyczycy za żdy czas utrapienia: bom nie iest
mknęli mieyskié bramy, y poymáli lepszy niż braćia moi.
go, a wszytkie którzy z nim byli
6. Pomszczę się tedy narodu me
wiecháli, mieczem pobili.
go, y rzeczy świętych : dziatek též
4p. Y posłał Tryphon woysko y naszych, y żon: bo zgromadzili się
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■wszyscy narodowie zetrzeć nas, dla
nieprzyiaźni.
7. Y zápalil się duch ludu skoro
usłyszał té mowy.
8. Y odpowiedzieli, wielkim gło
sem mówiąc : Tyś iest hetmanem
nászyrn ná mieyscu ludy, y loná
thy brátá twego.
9. Sprawny walki nászé , á
wszytko, cokolwiek nam rzeczesz,
uczynimy.
10. Y zebrawszy wszytkié meze
waleczne , pospieszył sie dokonać
wszytkich murów Ieruzálem , y
utwierdził ie w około.
11. Y wyprawił lonathę syná Absálomi , y z nim woysko nowé do
Ioppen, á wygnawszy té, co w nirn
byli, sam tám został.
12. A Tryphon ruszył się od
Ftolemáidy z wielkim woyskiem ,
áby wćiągnął do źiemie ludzkiéy,
á lonáthás z nim pod strażą.
13. A Symon też położył się obo
zem w Adus przećiw polu
14. A gdy się Tryphon dowie
dział, iż Symon powstał ná miey
scu lonáthy brátá swego, á iż z nim
miał zwieśdź bitwę: wyprawił posły do niego ,
15. Mówiąc: Iż dla srebra, któ
ré został winien lonáthás brát
twóy ná liczbie królewskiéy, dla
Spraw, któré miał, zatrzymaliśmy
go16. A teraz pośli sto talentów
srébrá, y dwu synów iego w za
kładzie , áby wypuszczony nie ućiekł od nas, y odeślemy go.
17. Y poznał Symon, że zdradą
z nim mówił, wszakóż kazał dać
srébro y dźieći : żeby w nieprzyiśźń wielką nie przyszedł u ludu
Izraelskiego, mówiącego:
18. Iż mu nie posłał srebra y
dźieći, przeto zginął.
19. Y posłał dźieći y sto talen
tów : y skłamał: á nie puśćił loná
thy.
20. A potym Tryphon wćiągnął
w źiemię, áby ią zburzył, y krąży
li drógą, która wiedźie do Ador:
á Symon y woysko iego ćiągnęło
ná každé mieysce , gdźie się kolwiek obrócili.
21. A którzy ná zamku byli ,

wyprawili posly do Tryphoná, áby
się spieszył przyiachać przez pu
szczą, á iżby im posiał żywnośći.
22. Y nagotował Tryphon wszy
tkę iezdę , áby przyiachał onéy no
cy : á był śnióg bárzo wielki, y
przyiáchal do Gáláádyty.
23. A gdy był blisko Báskámán ,
zabił tám lonathę y syny iego.
24. Y obróćił się Tryphon , y iáchał do swéy źiemie.
25. A Symon posłał, y wziął ko
śći lonáthy brátá swégo, y pogrzeb!
ie w Modyn w mieśćie oyców iego.
26. Y płakali go wszytek Izrael
płaczem wielkim, y czynili po nim
żałobę przez wiele dni.
27. Y zbudował Symon nád gro
bem oycá swego , y bráciéy swéy
budowanie wysokie ku widzeniu ,
z kamienia gładkiego z tyłu y z
przodku
28. Y postawił śiedm słupów spi
czastych ieden przećiw drugiemu ,
oycu y matce , y cz»érzem braćiey :
29. A około nich postawił słupy
wielkié , á ná słupiech zbroie , ná
pamiątkę wieczną: á podle zbróy
wyryté okręty, któréby widźieć mo
gli wszyscy, co morzem iácháli.
30. Ten iest grób , który uczynił
w Modyn , aż do tego dniá.
31. A Tryphon gdy iachał w dro
dze z Antiocliem królem młodym ,
zabił go zdradą.
32. Y królował miásto uiego , y
włożył ná się koronę Asyiéy, y
uczynił wielką porażkę w źiemi.
53. A Symon pobudował obron
ne mieyscá Zydowskiéy źiemie,
oprawiwszy ie wysokimi wieżami
y můrami wielkimi , y bramami y
zaworami, y zostawił żywność w
zámkách.
34- Y obrał Symon męże, y po
słał do Demetriusá królá, áby uczy
nił folgę źiemi : bo wszytkié spra
wy Tryphonowé przez łupieztwo
czynione były.
35. Ná te słowa -Demetrius król
odpowiedźiał mu, y taki list napi
sał :
36. Król Demetrius Symonowi
nawyžszému kapłanowi , y przyiaćielowi królów, y starszym, y na
rodowi ludzkiemu zdrowia.
37. Koronę złotą, y báhem, któ-
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rąśćie posiali , wźięliśmy , y goto
wiśmy z wámi uczynić pokóy wiel
ki, y pisać do urzędników króle
wskich, áby wam odpuścili, cośiny
wam pozwolili.
58. Bo cokolwiekeśmy postano
wili , wcale wam zostáie. Zamki,
któreśćie pobudowali, niechay wam
będą.
3g. Odpuszczamy též niewiádomośći y wysb pki, áž do dniá dźiśieyszego, y koronę, którąśćie byli
winni: y ieśli co inszego było na
leżącego do podatku z leruzálem,
iuż niech nie będzie należące do
podatku.
4o. A ieśli są, którzy z was go
dni náwpisanie między nászé, niech
będą wpisani, á niech będźie po
kóy między námi.
4i Roku setnego śiedmdźieśiątego zieté iest iárzmo pogańskie z
Izráelá.
42. Y począł lud Izraelski zápisować w księgach , y w dźieiach
pospolitych: Roku piérwszégo pod
Symonem nawyższym kapłanem ,
wielkim hetmanem , y kśiążęćiem
Żydowskim.
45. W onych dniach przyćiągnął Symon do Gázy, y obtoczył
ią obozem, y sprawił machiny y
przypuśćił do miástá, y zbił iednę
wieżę, y wźiął ią.
44- Y wtargnęli którzy w ma
chinie byli do miástá, y stał się
wielki rozruch w mieśćie.
45. Y wbieżeli, którzy byli w
mieśćie , z żónami y z dziećmi
ná mury, rozdárszy száty swé, á
woláli głosem wielkim , prosząc
Symoná áby recé sobie dáli:
46. Y mówili: Nie oddaway nam
według złośći naszych, ále według
iniłośierdźia twégo.
47. A Symon zmiękczony nie
zwoiował ich, wszakże ie wypę
dził z miástá, y wyczyśćił domy, w
których były bałwany, y tám dopiéro wiethał z pieśniami do miástá ,
błogosławiąc rána :
48. Y wyrzućiwszy z niéy wszy
tkié nieczystośći , postanowił w
niéy męże, którzyby zakon czynili,
y opatrzył ią, y mieszkanie sobie
uczynił.
4g.

A którzy byli ná zamku Je-

1047

ruzálem, niedopuszczano im wchodźić y wychodzić do źiemie , y ku
pować, y przedawać, y ćierpieli głód
wielki , y wiele z nich od głodu
poginęło.
/
50. Y wołali do Symoná, áby im
ręce dano: y dał im, y wygnał ie
ztámtad, y oczyśćił zamek od plu
gastw.
51. Y wiecháli do niego dniá dwu
dziestego y trzećiego , mieśiąca
wlórégo, roku setnego śiedmdźieśiątćgo piérwszégo , z wychwala
niem, y z rózgami pálmowémi, y
z lutniami, y cymbały, y gęsiami ,
y z hymnami, y z pieśniami, iż
wielki nieprzyiaćiel zstárty iest z
Izráelá.
5a. Y postanowił, áby po wszy
tkié látá były obchodzoné té dni z
weselem.
53. Y opátrzyl górę kośćielną,
która była podle zamku, y mieszkał
tám sam, y którzy z nim byli.
54- A obaczył Symon, iż łan
syn iego był mocnym do potykánia
mężem , y postanowił go hetma
nem nád wszytkim woyskiem, y
mieszkał w Gázárách.
ROZDZIAŁ

XIV.

Demetriusd króla, Ztrsdces król
Medski poymał, y wsddźił, idko téz,
Symon wódz Żydowski uspokoił był
z wielką swą sławą źiemie Żydow
ską, po trzećie zaś Zydowie z Rzymiany towarzystwo y pokoy odnawiaią.

1. Roku setnego śiedmdźieśiątógo
wtórégo , król Demetrius zebrał
woysko swé , y iáchal do Mediiéy
nabywać sobie ratunku, áby zwo
iował Tryphoná.
2. Y usłyszał Arsáces król Per
ski y Medzki, że Demetrius wie
cha! w granice iego, y posłał ie
dnégo z książąt swych, áby go ży
wo poymał, y przywiódł do śiebie.
3. Y iachał , y poraźił woysko
Demetriusowé, y poymał go, y przy
wiódł do Arsáká, y dał go do wie
zienia.
4 Y bylá w pokoiu wszy tká źie
mia ludá zá wszytkich dni Symonowych : y starał się o dobro na
rodu swego, y podobało się im pá-
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nowánié iego, y sława iego przez
wszjtkié dni.
5. Y Lu wszytkićy chwale swéy
wźiął Ioppen ná port, y otworzył
wiázdy do wysep morskich.
6. Y rozprzestrzenił granice na
rodu swego, y otrzymał źiemię.
7. Y zebrał więźniów wiele, y
opanował Gázáre, y Bethsurę, y
zamek: y zniósł z niego plugastwa,
á nie był ktoby się mu sprzeci
wił.
8. Y każdy sprawował swą zie
mię w pokoiu , á źiemia ludzka
dawała urpdzaie swoię, y drzewą
polne owoce swoię.
g. Stárcy ná ulicach siadali wszy
scy, y radźili o dobrym źiemie: á
młodzieńcy obtoczyli się w chwa
łę, y w száty woiennć.
10. Y miástóm dodawał żywno
ści, y postanowił ie, áby byli na
czyniem obrony, póki wsławione
było imię chwały iego aż do koń
czyn źiemie
11. Uczynił pokóy w źiemi, y
radował się Izrael, radością wiel
ką.
13. Y każdy siedział pod win
nym drzewem swym , y pod swą
figa: á nie było ktoby ie straszył.
13. Ustał walczący ná nie ná
źiemi: królowie zá onych dni zstárći są
<4. Y zmocnił wszylkić poniżonć ludu swego, y szukał zakonu ,
y zniósł wszelkiego niezbożniką y
złego ;
15. Mieyscá święte ozdobił , y
naczynia świątynie rozmnożył.
16. Y usłyszano w Rzymie, iż
Ipnathás umarł, y aż u Spárcyátpw, y zasmućili się bárzo.
17 Lecz gdy usłyszeli, iż Symon
brát iego postánowion iest nawyż
szy m kapłanem ná mieyscu iego,
á iż otrzymał wszytkę źiemię, y
miástá w niéy :
18. Pisali do niego ná tablicach
miedzianych , áby ponowili przyiaćielstwo y towarzystwo, któré byli
Uczynili z ludą y z lonathą bracią
iego.
ig. Y czytano ie w oczach zgro
madzenia w Ieruzálem A tá kopia
listów , który Spárcyátowie po
słali.

20. Spártiatow kśiążęta, y miá
stá , Sjmonowi kapłanowi wiel
kiemu, y starszym, y k«płanójn,y
ipnćmu ludowi Żydowskiemu, bráćiey, zdrowia.
21. Posłowie, którzy są do ludu
naszego posłani, dęli nam sprawę
o wąszćy chwale, y czói, y wese
lu, y uradowaliśmy się z przyiázdu
ich.
22. Y napisaliśmy, co oni powia
dali, wkśięgi pospolité, tym sposo
bem: Numenius Anliochów, y Antípáter lásonów syn, posłowie lu
dzcy przyiácjiáli do nas, odnawiaiąc
z námi staré przyiaćiełstwo.
23. Y podobało się ludowi przyiąć
męże zacnie, y wpisać kopią mów
ich w osobné księgi Indu, áby by
ło ná pamiątkę ludowi Spártiátów.
A tych rzeczy kopią napisaliśmy
Symonowi wielkiemu kapłanowi.
24- A potym posłał Symon Numeniusá do Rzymu máiacégo wiel
ką tarczą złotą, .która ważyła ty
śiąc grzywien , dla potwiérdzenia
towarzystwa z nimi.
25. A gdy usłyszał lud Rzymski
té mowy, powiedział: Co zá dzię
ki oddamy Symonowi y synóm ie
go?
26. On bowićm wyzwolił bracią
swoię, ńwjbił nieprzyiaćiele Iz
raelskie od nich : y dáli mu wol
ność, y zápisáli ná tablicach miedźianych, y postanowili ná slupiéch
ná górze Syon,
27. A tą iest kopią pisma ;
Osmnastego dniá mieśiąca El ul ,
roku setnego śiedmdźieśiątćgo wtórégo, roku trzećićgo pod Symoneni
kapłanem yyięlkim w Asárámel.
28. Ná wielkim zgromadzeniu
kapłanów y ludu, y książąt naro
du, y starszych źiemie, oznáymioné są té rzeczy: Li częste były wal
ki w źiemi naszéy :
29. Ą Symon syn Mátháthiaszów
z synów Iáryb, y braćia iego dáli
się w niebespieczeństwa, y oparli
się nieprzyiaćiołóm narodu swego ,
áby ich mieysce święte, y zakon
został wcale: y wielką sławą na
ród swóy ozdobili.
30. Y zgromadził lonáthás na
ród swóy, y stał się im kapłanem
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wielkim, y przy]ozon iest do ludu yvieki , ážby nastał wierny pro
swego.
rok :
3i. Y chćieli nieprzyjaciele ich
42. Ażeby był kśiążęćiem nád
podeptać, y zetrzeć ich krainę, y nimi, y żeby miał ná pieczy rze
targnąć się reka ná ich święte miey- czy święte, ażeby stanowił prze
scá.
łożone nád sprawami ich , y nád
02. Tedy Symon zastawił się, y źiemią, y nad zbroiámi, y nád za
walczył zá naród swóy, y nałożył mkami:
wiele pieniędzy, á uzbroił męze
43. Y stáránié miał o rzeczach
mocné narodu swego, y dał im pie świętych, y żeby go wszyscy słuniądze.
cháli. Ażeby imieniem iego były
53. Y mocno opatrzył miástá Zy pisáné wszytkié zapisy w źiemi :
dowskiéy źiemie, y Bethsurę, która y áby się oblóczył w szarłat y we
była ná granicach Zydowskiéy źie złoto :
mie, gdzie przed tym bywały zbroie
44- Y áby żadnemu z ludu y z
nieprzyjacielskie , y osadźił tám kapłanów nie godziło się żadnćy z
straž męze Zydy.
téy rzeczy gwałćić, áni się sprze34 Y loppen, która była nád ćiwić temu , co on mówi, áni czy
morzem\ opatrzył, y Gazarę, która nić séymu w źiemi bez niego: áni
iest ná granicach Azothu , w kló- się obłoczyć w szarłat , áni nosić
réy przed tym nieprzyiaćiele mie knáfel złoty.
szkali, y osadźił tám Zydy, y co
45. A ktoby wykroczył z tego ,
kolwiek służyło ku poprawie ich , ábo którą z tych rzeczy zgwałcił,
postawił w nich.
winien będźie.
35. Y widźiał lud sprawy Symo46. Y podobało się wszemu lu
nowé, y sławę , którą myślił uczy dowi
Symoná, y uczynić
nić narodowi swemu , y postano wedługprzełożyć
tych
słów.
wili go zá hetmáná swego , y zá
4?. Y podiął się Symon, y podo
książę kapłańskie: dla tego že on
to był wszytko uczynił, y sprawie bało mu się, áby naywyžszé kapłań
dliwość, y wiarę, którą zachował stwo odprawował , y był hetma
narodowi swemu , y starał się nem á kśiążęćiem narodu Zydowwszelkim sposobem lud swóy wy skjégo, y kapłanów, y miał przełożeństwo nád wszytki mi.
wyższyć.
48. Y rzekli, áby pismo to, było
36. Y zá iego czasów powiodło
się w ręku iego , iž pogáni wyrzu ■ ápisáno nátablicách miedźianych,
ceni są z źiemie ich, y którzy byli y położono ná ganku okrągłym
w mieśćie Dawidowym w Ieruzá- mieyscá świętćgo, ná mieyscu oka
letn ná zamku , z którego wycho załym.
4g A kopia tych rzeczy áby by
dzili, y wszytko, co około świąty
nie iest, splugáwili , a zádawáli lá włożona do skarbu , żeby miał
Symon y synowie iego.
wielką ranę czystośći:
67. Y osadźił ná nim męże Zydy
ROZDZIAŁ XV.
ku obronie źiemie y miástá, y mú
ry Ieiozolimskiń wywyższył,
Jlntiochus Demetriusow syn do
38. Y król Demetrius potwier bywa
sobie królestwa oycowskićgo,
dził mu nawyższe kapłaństwo.
Tryphonem ipalc^y, zmowę, którą
5g. Dla tego uczynił go przyia- zz Symonem
uczynił, téy niech. e trzy
ćielem swoim, y wsławńł go chwa mać. Rzymiclnie
listy swemi Zydy
łą wielką.
wszem królom zdlecaią, Cendebeiis
4o Bo słyszał, iż Rzymianie na
Antlochusd króla poczyna z Zy
zywali Zydy przyiaćiołmi, y towá- od
dy walczyć.
rzyszmi, y bráty, á iż Symonowé
posly uczćiwie przyięli.
1. Y posłał król Antioch svn
41. A iž Zydowie y kaplani ich Demetriuszów listy z wysep mor
zezwolili, żeby on był ich kśiążę skich , do Symoná kaplana , y
ćiem, y nawyższym kaplanem ná kśiążęćia narodu Żydowskiego, y
MACIIABAEYSKIE.
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do wszego narodu , y były w ten
sposób napisane :
2. Król Antioch Symonowi wiel
kiemu kapłanowi y narodowi Ży
dowskiemu, zdrowia.
3. Ponieważ ludzie zaraźliwi po
siedli królestwo oyców moich ,
cheę królestwo oswobodzić, á przywróćić ie iáko było przed tym , y
wybrałem mnostwo woyská , y
sprawiłem okręty woienné.
4- A chcę wiachać w źiemię,
abych się pomśćił nád tymi, któ
rzy nasze krainę pokazili , y któ
rzy wiele miast w królestwie moim
spustoszyli
5. Przetóż teraz potwierdzam ći
wszytkié podatki, klóróć wszyscy
przedemną królowie odpuśćili, y
którekolwiek inne upominki odpu
śćili tobie.
6. Y dopuszczam ći, abyś dał bić
własną monetę w źiemi twoiéy,
7. A leruzálem żeby było święte
y wolne: y wszytka bróń woienna,
która sprawiona iest, y zamki, któ
reś pobudował , któré trzymasz ,
niech zostaną przy tobie.
8. Y wszytek dług królewski, y
co ma bydź królowi , od tąd y ná
wszytek czas odpuszczamy tobie.
g. A gdy otrzymamy królestwo
nászé , wslawiémy ćię , y naród
twóy, y kośćiół sławą wielką, ták
iż się okaże sława wászá po wszéy
źiemi.
10. Roku setnego śiedmdźieśiątego czwartégo wyiachał Antioch do
źiemie oyców swoich, y zeszły sie
do niego wszytkié woyská, ták iż
ich mało zostało z Tryphonem.
11. Y gonił go król Antioch , á
przyszedł do Dory ućiekaiąc pcrpomorzu.
12. Bo widźiał, że się nań złe
zebrało , y woysko go opuśćiło.
13. Y przyćiągnął Antioch do
Dory we stu y dwudziestu tyśięcy
mężów walecznych, á ośmi tyśię
cy iézdnych :
14- Y obtoczył miasto , y okręty
od morza przybyły , y trapili miá
sto źiemia y morzem , y nie dopu
szczali žádnému wniśdź ábo wyniśdź.
15. Y przyiáchal Numenius, y
którzy z nim byli, z miástá Rzymu,

maiąc listy do królów y do źiemie
nápisáné , w których się to zamy
kało :
16. Lucius Rzymski Konsul, Ptolemeusowi królowi zdrowia.
17. Posłowie Żydowscy przyiaćiele nászy przyiácháli do nas , po
nawiając dawną przyiaźń y towa
rzystwo , posłani od Symoná kśiążęćia kapłanów, y od ludu Żydow
skiego.
18. A przynieśli y tarcz złotą wa
żącą tysiąc grzywien.
19. A ták zdało się nam pisać do
królów, y do ziem , áby im krzy
wdy nie czynili, áni walczyli ná nie,
y ná miástá ich, y ná źiemie ich,
y áby nie dáli ratunku woiuiącym
przećiwko nim.
20. Y zdało się nam wźiąć tarcz
od nich.
21. Ieśli tedy, którzy źli ludźie
ućiekli z ich źiemie do was , wydayćie ie Symonowi kśiążećiu ka
płańskiemu , áby ie skarał według
zakonu swégo
22. Tóż též było napisano do Demetriusa królá , y Attálá , y Ariáráthá, y Arsáká.
23. Y do wszytkich źiem: do
Lámpsáká , y do Spártiátów , y do
Delu , y do Mindu, y do Sycionu,
y do Káryiéy, y do Sámu, y do Pámpbiliiéy, y do Lycyiéy, y do Alikárnásu , y do Kou , y do Siden , y do
Arádon , y do Rhodu , y do Pháselidy , y do’Gorthynéy, y do Gnidu ,
y do Cypru , y do Cyreny.
24 A kopią ich posłóli Symono
wi kśiążećiu kapłańskiemu , y lu
dowi Żydowskiemu.
25. A Antioch król przyćiągnął
z woyskiem do Dory powtóré, usta
wicznie ná nie sztunnuiąc, á czy
niąc machiny, y zamknął Tryphoná żeby niewyszedł.
26. Y posłał Symon dwá tyśiąci
mężów wybornych do niego ná po
moc , y srébrá y złota, y wiele
naczynia.
27. Y niechćiał ich przyiąć, ále
wszytko połamał co z nim przed
tym postanowił, y odłączył się od
niego.
28 Y posłał do niego Athenobiasá iednego z prziiaćiół swych áby
z nim mówił rzekąc: Wy dźierży-
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lud w poymánie, y zábiiád, á bu
dować Gedorę.
41. Y osadźił tám iézdné y woy
sko , áby wycieczki czyniąc prze
jeżdżali drógę źiemie Zydowskiéy,
iáko mu król postanowił.
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ćie Ioppen , y Gazarę , y zamek ,
który iest w Ieruzálem, injástá
królestwa mego :
29. Spustoszyliście ich granice, y
uczyniliście wielką szkodę w zie
mi , y opanowaliście wiele mieysc
w królestwie moim.
30. Teraz tedy wróććie miástá,
klórćśćie posiedli, y podatki mieysc,
którćśćie opanowali zá granicami
Zydowskiéy źiemie:
51. A ieśli nie, dayCié zá nie
pięć set talentów srébrá, á zá wy
niszczenie , którćśćie uczynili, y
zá podatki miast, drugie pięć set
talentów : A ieśli nie , przyiedźiemy, y zwoiuiemy was.
32. Y przyiachał Athenohius
przyiaćiel królewski do Ieruzálem,
y obaczył zacność Symonowę , y
świetność we złoćie y we srćbrze,
y dostatek wielki, y zdumiał się, y
odniósł mu słow a królewskie.
33. Y odpowiedźiał mu Symon
rzekąc: Aniśmy pośiedli cudzćy
źiemie , áni trzymamy cudzego :
ále dziedzictwo oyców naszych ,
któré nieprzyjaciele nászy przez
niektóry czás niesprawiedliwie trzy
mali.
54. A my máiac czás , wyswobodzamy dziedzictwo oyców na
szych.
35. Bo o Ioppen y Gśzarę co się
uskarżasz , oni wielką szkodę czy
nili w ludu w źiemi nászéy: od tych
dáiemy sto talentów. Y nie odpo
wiedźiał mu Athenohius słowa.
36. A wróćiwszy się z gniewem
do królá odniósł mu té słowa, y
zacność Symonowę , y wszytko co
widźiał: y rozgniewał się król gnie
wem wielkim.
37. A Tryphon ućiekł w okręćie
do Orthozyády.
38. A król przełożył Cendebégo
hetmáná pomorskiego, y woysko
pieszych y iézdnych dał mu.
3g. Y roskazał mu ruszyć się z
woyskiem przećiw Zydowskiéy źie
mi , y roskazał mu zbudować Gedor, y zawalić bramy mieyskié , y
zwoiować lud. A król gonił Tryphoná.
4o. Y przyćiągnął Cendebéy do
Iámniéy, y począł lud gábáč, y
deptać Żydowską źiemię , y brać

ROZDZIAŁ XVI.
Dwa synowie Symonowi porazili
Cendebeusd, Ptolomeus źięć Symonow chcąc panować, prośhcszy Sy
mond z syny iego nd gody, zamordo
wał ie, aby tym snadniey powiaty
Żydowskie opanował, nd iego mieysce
land syna tez. iego postanowiono.

1. Y ruszył się lan z Gázáry, y
oznaymił Symonowi oycu swemu
co Cendebéy ludowi ich poczynił.
2. A Symon wezwał dwu star
szych synów, ludy y laná , y rzekł
im : la y braćia moi, y dóm oycá
mego wojowaliśmy nieprzyiaćiele
Izraela od młodości áž dodniá tego:
y powodźiło się przez ręce nászé
żeśmy wybawili lzráelá kilá kroć.
3. A teraz starzałem się: alebądźćie
ná mieyscu moim, y brátá mego : á
wyjechawszy walczcie zá naród
nász : á niech z wami będźie po
moc z niebá.
4. Y obrał z krainy dwadzieścia
tyśięcy mężów walecznych yiézdné,
y Ciągnęli przećiw Cendebeiowi, y
nocowáli w Modyn.
5. Y wstáli ráno, y ruszyli się w
pole : á oto woysko wielkie prze
ćiwko im pieszych y iézdnych , á
między nimi była rzeka.
6. Y położył się obozem przeci
wko im sam y lud iego. Y widźiał,
że się lud bał przeprawić przez rze
kę , y pierwszy się przeprawił: y
uyźrzeli go mężowie, y przeprawi
li się zá nim.
7. Y rozdźielił lud, yiézdné mię
dzy pieszymi, á iézdá nieprzyiaćielska była bárzo wielka.
8. Y zatrąbili w trąby święte , y
podał tył Cendebéy y woysko iego ,
y poległo z nich wiele rannych , á
ostatek ná zamek ućiekli.
g. Ná ten czás ránion iest Iudas
brát łanów, á łan gonił ie aż przy
szedł do Cedroná , który zbudował :
10. A ućiekli áž do wiéž , któré
były w polach Azothu , y popalił
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ie ogniem : y poległo z nich dwa
tysiąca mężów: y wroćił się do Zydowskeéy źiemie w pokoiu.
11. A Ptolomeus syn Abobi, któ
ry przełożony był kśiążęćiem ná
polu lerycho, y miał wiele srébrá
y złota.
12. Bo był zięciem nawyžszégo
kapłana.
13. Y wyniosło się serce iego, y
cbćiał opanować ziemię , y myślił
zdradę ná Symoná y ná syny iego ,
áby ie zgładził.
14. A Symon obićżdżaiąc miástá,
któré były w krainie Zydowskiéy,
y stáráiac się o nie, wstąpił do
lerycho sam yMáthathias syn iego,
y Iudás, roku setnego śiedmdźieśiątégo siódmego mieśiąca iedenastégo,
ten iest mieśiąc Sábbát.
15. Y przyiął ie syn Abobi do
zameczku, który zwano Doch, zdrá
dliwie , który zbudował: y sprawił
im wielką ucztę, y zataił tám mę*
ze.
16. A gdy podpili sobie Symon y
synowie iego, powstał Ptolomeus
z swymi , y wzięli bronie swé, y
weszli ná ucztę, y zabili go, y dwu
synów iego , y niektóre sługi iego.

17. Y uczyuił zdradę wielką w
Izraelu , á oddał złym zá dobré.
18. Y napisał to 1’tolemeus, y po
słał do królá áby mu posłał woy
sko ná pomoc , y żeby mu podał
ziemię, y miástá ich, y podatki.
19. A drugie wyprawił do Gazáry
zabić laná , y do tyśiączników na
pisał listy, áby do niego przyjecha
li, y áby im dał srebro y złoto, y
upominki.
20. A drugich posłał, áby osiedli
leruzálem , y górę kośćielną.
21. Ale niektóry uprzedziwszy,
oznaymił łanowi w Gázárze, iż
zginął oćiec iego , y braćia iego, á
iż posłał ćiebie też zabić.
22. A gdy usłyszał, zlękł się
bárzo, y poymał męze , którzy byli
przyszli zgubić go, y zabił ie, bo
się dowiedźiał, że go chćieli zabić.
23. A ostatek mow laná, y walk
iego, y wielkiégo męstwa, którym
mężnie poczynał, y budowania mu
rów, któré wystawił, y dzieiów
iego:
24. Oto, iest napisano w księgach
dni kapłaństwa iego, od lego czásu,
iáko został kśiążęćiem kapłańskim
po oycu swoim.
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ROZDZIAŁ I.
Zydowie ći, co mieszkali w Ieruzdlem , piszą do Zydow, którzy mie
szkali w Aegyptćie, przypominaiąc
o śmierći Antiochusowey, która nań
przyszła w Persyiey, dźiekuiąc Panu
JBogu, a upominaiąc, zęby świecili
dźień poświęcania kościoła, y dźień
spuszczonego ognia Z nieba nd mo
dlitwę Nehemiaszowe, o czym Historya pisze.
1. Braćiey, którzy są w Aegypt
ćie, Zydóm, zdrowia życzą braćia ,
którzy są w leruzálem Zydźi, y
którzy w krainie Zydowskiéy źie
mie , y pokoiu dobrego.

2. Niech wam Bóg dobrze czyni,
á niech pomni ná przymierze swé,
któré mówił do Abraháma, y Izaa
ka y lákobá sług swoich wiernych.
3. A niech wam wszytkim da
serce , abyśćie go chwalili, á wolą
iego czynili sercem wielkim, y
umysłem chętliwym.
4. Niech otworzy sercá wászé
w zakonie swym y przykazaniu
swym , á niech uczyni pokóy.
5. Niech wysłucha modlitwy wá
szé , á niech was w łaskę przyiinie , áni was niech nie opuszcza
czásu złego.
6. A teraz tu iesteśmy modląc się
zá wámi.
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7. Zá królowania Demetriusá
roku setnégo sześćdźieśiątćgo y dzie
wiątego , my Zydowie pisaliśmy do
was w utrapieniu, y w gwałćie ,
który przypadł ná nas po té látá ,
iákóž odstąpi! lason od źiemie świętéy, y od królestwá.
8. Bramę spalili, y krew niewin
ną wylali : y modliliśmy się do Pá
ná , á wysłuchani iesteśmy, y ofia
rowaliśmy ofiarę , y czystą mąkę ,
y zapaliliśmy lampy, y wyłożyliśmy
chleby.
9. A teraz obchodźćie dni uro
czyste Kuczek mieśiąca Kásleu.
10. Roku setnego ośindźieśiątćgo
ośmego , lud , który iest w leruzálem , y w Zydowskiéy źiemi, y
Senat, y ludás Aristohulowi Pto
lemeusz królá mistrzowi, który po
szedł z narodu pomazanych káplánów, y tym , którzy są w Aegyptćie , Żydom , zbawienia y zdrowia.
11. Z wielkich niebezpieczeństw
od Bogá wybawieni , wielce mu
dźiękuiemy, iáko ći , którzyśmy
przećiw takiemu królowi walczyli.
12. Abowićm on uczynił, że się
wysypali z Persyićy ći, którzy wal
czyli przećiwko nam , y miastu
swemu.
15. Bo gdy w Persyićy był sam
hetmanem, y z nim woysko niezli
czone , polćgł we zborze Náneiéy,
ráda ministrów Náneiéy oszukany.
14- Ahowićm Antioch chcąc z
nią mieszkać, przyjechał ná miey
sce, y przyiaćiele iego, y áby wźiął
wiele pieniędzy w posagu.
15. Któré gdy ministrowie Náne
iéy położyli , á on z kilkiem osób
wszedł do zboru , zamknęli zbór,
16. Gdy wszedł Antioch: y otwo
rzywszy weszćić skryté zboru , ći*
skáiac kámieúmi zabili hetmáná,
y té którzy z nim byli : y rozśie*
káli ie ná sztuki , y poućinawszy
głowy precz wyrzućili.
17. Zá wszytko błogosławiony
Bóg , który bezbożniki wydał.
18. A przetóż maiąc uczynić dwu
dziestego y piątego dniá mieśiąca
Kásleu , oczyśćienie kośćioła, zdało
się nam zá rzecz potrzebną oznaymić wam : abyśćie též y wy obcho
dzili dźićń kuczek , y dźień ognia ,
który dány iest kiedy Nehemiasz
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zbudowawszy kośćiół, y ołtarz,
ofiarował ofiáry.
19. Bo gdy oycowie nászy byli
wiedźieni do Persyićy, kapłani ,
którzy ná ten czás bogochwalcy
byli , wźiąwszy ogień z ołtarza ,
skryli potajemnie w dolinie, gdźie
była studnia głęboka á sucha, y w
niéy go obwarowali ták iż wszytkim
niewiadome było mieysce.
20 Lecz gdy wyszło wiele lat, á
podobało się Bogu , áby był posłań
Nehemiasz od królá Perskiego :
wnuki kapłanów onych, którzy byli
skryli , posłał áby szukáli ogniá , á
iáko nam powiadali , nie naleźli
ogniá , ále wodę gęstą.
21. Y roskazał im czerpać y przynićść do śiebie , á ofiáry, któré náložoné były, roskazał kapłan Nehe
miasz pokropić tą wodą , y drwá, y
co było nałożono.
22. Co gdy uczyniono, á czás
przyszedł, którégo się słońce rozświććiło, któré piérwéy było zá
obłoki , zapalił się ogień wielki,
ták iż się wszyscy zdziwili.
25. A modlitwę czynili wszyscy
káplani gdy się ofiárá odpráwowálá,
gdy lonáthás zaczynał, á drudzy
odpowiadali.
24 A modlitwá Nehemiaszowá ná
ten kształt była: Pánie Boże wszy
tkich stworzyćielu, straszliwy y
mocny, sprawiedliwy y miłosierny,
który iesteś sam dobry król,
25 Sam szczodrobliwy, sam spra
wiedliwy, y wszechmocny, y wie
czny : który wybawiasz Izráelá ze
wszégo 4.lego : któryś uczynił oyce
wybrane, y poświęćiłeś ie.
26. rrziymisz ofiarę zá wszytek
lud twóy Izraelski , á záchoway
cząstkę twą , y poświęć.
27. Zgromadź rozprószenié ná
szé , wybaw tych, którzy są w
niewoli u pogan, á weyźrzy ná
wzgardzone y obrzydzone , áby po
znali pogáni, żeś ty iest Bóg nász.
28. Vtrap té, którzy nas ućiskaią,
y którzy nam w hardośći krzywdę
czynią.
29. Postánów lud twóy ná miey
scu świętym twoim , iáko Moyzesz
powiedźiał.
30. A kapłani śpiewali hymny ,
aż się ofiárá dokonalá-
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lazł mieysce iáskiníéy : y przyby
tek, y skrzynię, y ołtarz kadzenia
wniósł tám , y zawalił drzwi.
6. Y przystąpili niektórzy pospo
łu , którzy szli zá nim , áby sobie
mieysce naznaczyli: y znaleść niemogli.
7. A skoro się dowiedźiał Ieremiasz, winuiąc ie, rzćkł: iż mieysce nie będźie wiadome , áž zbierze Bóg zgromadzenie ludu, á smiluie się.
8. Á ná ten czás Pan te rzeczy
ukáže, y okáže się máiéstat Pański,
y obłok będźie , iáko się y Moyzészowi pokazał, y iáko gdy Salo
mon prośił áby mieysce wielkiemu
Bogu było poświęconć , pokazowa!
tć rzeczy.
g. Bo się wielmożnie z mądrośćią
obchodźił, á iáko mądrość maiący,
ofiarował ofiarę poświęcenia, ydo
konania kośćioła,
10. Iáko y Moyzesz modlił się do
Páná , á ogień zstąpił z nieba , y
całopalenie strawił, ták y Salomon
ROZDZIAŁ II.
modlił się , y zstąpił ogień z nieba,
Powiada tu iako Ieremiasz pro y zstrawił całopalenia.
11. Y powiedźiał Moyzesz, dla
rok w oney górze, z którey M.oyzesz widźiał obiecaną źiemie, Przy tego że nie było ziedźiono co było
bytek Pozy, y .Ar che, y Ołtarz zá grzech , spalone iest.
schował, o uczynkach ludowych nie
12. Takže y Salomon przez ośm
co, y o iego braćiey, o którym pię dni obchodźił poświęcanie,
cioro kśiąg Idzonowych , w tę iednę
13. Wpisano tćż rzeczy w kśięgi
skrocono.
w pismá Nehemiaszá : y iáko spra
1. A náyduie się to w piśmićch wiwszy Bibliotekę , zniósł do nićy
lereiniaszá proroka, že roskazał z krain kśięgi , y proroków, y Da
wziąć ogień tym, którzy się prze wida , y listy królewskie, yo po
prowadzali, iáko iest oznAt’miono, darkach.
14- Także y Iudás, té rzeczy, któ
y iáko roskazał przeprowadzonym.
2. Y dał im zakon, aby nie za re były poginęły dla woyny, którá
pominali przykazania Pańskiego, á ná nas była przypadła, zebrał wszy
iżby nie wykroczyli umysłem wi tkié , y są u nas.
15. Ieśli tedy tych rzeczy potrzedząc bałwany złote, y srćbrnć , y
buiećie, poślićie tć, którzyby ie
ochędostwa ich.
3. Y inne takowe rzeczy mówiąc, wam odnieśli.
16. A ták máiac czynić oczyśćienćpominał, áby zakonu nie spu
nie, pisaliśmy do was: przetóż
szczali z umysłu swego.
4. A było w onym piśmie, iáko dobrze uczynicie , ieśli tć dni obprzybytek y skrzynię roskazał pro chodźić będźiećie.
17. A Bóg, który wybawił lud
rok zá wyrokiem Boskim do niego
uczynionym, zá sobą nieść, áž wy swóy, y przywrócił wszytkim dźie
szedł ná górę , ná którą wstąpił dźictwo , y królestwo, y kapłań
Moyzesz, y widźiał dźiedźictwo Bo stwo , y świętynią.
18. lako obiecał w zakonie , ma
że.
5. Y wszedszy tám Ieremiasz ná- my nadźieie že się rychło nád námi
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31, A gdy sie ofiárá dokonalá ,
kazał Nehemiasz ostatkiem wody po
lać większe kamienie.
3ž. Co gdy uczyniono, zapalił się
z nich płomień , ále od iasnośći ,
która się łskniała od ołtarza, zga
snął.
35. A gdy się rzecz rozsławiła,
opowiedziano królowi Perskiemu ,
že ná mieyscu , ná którym kapłani
w niewolą zagnani skryli byli ogićń,
wrodę znaleziono , którą INehemiasz
z tymi co z nim byli, oczyśćili
ofiary,
34' A uwažáiac król, y rzeczy
się pilnie dowiedziawszy, zbudował
mu kośćiół, áby pochwalił co się
było stało.
35. A gdy pozwolił, darował ka
płanom wiele dobrá, y rozmaite
dary, y biora.c swą ręką , dawał ini.
36. A Nehemiasz to mieysce na
zwał Nephtár, co się wykłada oczyścienić. A wiele ich co ie zowią
Neplii.
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smiłuie, y zgromadźi z podniebia
5i. Abowiém wyrozumienie ze
ná mieysce świętó.
brać, y mowę stosować, y dwor19. Bo nas wyrwał z wielkich niey każdą część osobno rozbierać,
niebespieczeństw, y mieysce oczy- składaczowi historiy należy:
śćił.
32 Aledźierżeć się krótkośći mo
20. A o ludźie Máchábeuszu, y wy , y strzédz się wypráwowánia
o bráciéy iego , y o kośćioła wiel rzeczy skracającemu ma bydź do
kiego oczyśćieniu, y ołtarza po zwolono.
świeceniu ,
33. Ztąd tedy historyą záczniemy:
21. Ale y o walkach, któré się z przemowy ile się rzekło , niech
tkną Antyochá zácnégo, y syná dosyć będźie. Bo głupstwo iest przed
iego Eupátora:
historyą rozśćiegać się , á w sáméy
22. Y o ziáwieniách , któré się z się historióy ściągać.
niebá stały, do tych, którzy się zá
Zydy mocno zástáwowáli , ták iż
ROZDZIAŁ III.
wszytkę źiemię wyswobodźili choć
Symon przełożony w kośćiele Bo
ich mało było : y woyská pogań żym
wypowiedział przed ^4polloniu—
ski é wypędzili,
sem o skdrbiech kośćielnych, które
23. Y nasławnieyszógo po wszem
zabrał Heliodorus posłań iest
świećie kośćiołó zaś dostáli, y miá aby
od króla, ale go Bóg skarał ndpro
sto wybawili, y práwá , któré były
Żydowską , y zaś nd pośbę
zginęły, naprawione były, bo się śbę
Oniasza Biskupa był wybdwion, d
im Van miłośćiwym stał, ze wszy on podziękowawszy Bogu y Oniatką łaskawośćią.
t opowiada y królowi, y in
24. A ktemu co Iason Cyreney- szówi
nym
wielkie rzeczy, które z nim Pan
czyk pięćiorgiem ksiąg zamknał, raczył uczynić.
myśmy się stáráli w iedué kśięgi
ekróćić.
1. A ták gdy w mieśćie świętym
25. Bo uważaiąc wielkość kśiąg , ze wszelkim pokoiem mieszkano,
y trudność tym , którzy się chcą y praw ieszcze bárzo dobrze przeobierać w historiach, dla wielkośći strzégáno, dla pobożności Oniaszá
rzeczy,
Arcykapłana , y dla serc nienawi
26. Staraliśmy się, áby ći, którzy dzących złego.
chcą czytać , mieli ná umyśle ucie
2. Bywało że y sámi królowie y
chę , á uczący się żeby ie látwiéy kśiążęta mieysce wielkiéy uczćiwow pamięć wbić mogli : á wszy śći godne bydź rozumieli, ykośćiół
tkim czytaiącym przyniósł się po bárzo wielkimi upominki ozda
żytek.
biali :
27 A my iednák, którzyśmy się
3. Ták iż Selewkus król Aziiéy
té kśięgi skróćić podięli , nie lekką z dochodów swych dawał wszytek
pracą , ále owszem zabawą pełną nakład, który należał ku posłudze
niedospánia y potu ná śięśmy przy- ofiar.
ięli.
4 A Symon z pokolenia Benia
28. Iáko ći , którzy ucztę spra min, przełożonym kościelnym bę
wują, á stáráia się, áby innych wo dąc postanowiony, uśiłował, choe
li dosyć uczynili: kwoli mnogim mu się kśiążę kapłańskie zástáwoz chęćią práce podéymuiemy.
wało , áby co złego w mieśćie
29. Trawdę o każdey rzeczy skła broił.
daczom zostáwuiac , á sámi wedle
5. Ale gdy niemógł przewióśdź
danego sposobu krótkośći folguiąc. nád Oniaszem, przyszedł do Apol30. Bo iáko ternu , który nowy loniusá syná Thárseaszá, który ná
dóm buduie, o wszytkim się budo- ten czás był starostą Celesyriiéy y
' wániu potrzebá pilnie starać: á Pheniciiéy:
/
temu zaśię kto chce pomalować,
6. Y oznaymił mu , że skarb w
wynaydować potrzebá, co do ochę- Ieruzálem pełen iest niezliczonych
dostwá należy : ták rozumieć po pieniędzy : y pospolity skarb nie
trzebá y o nas.
zmierny, który nie należy do ofiár,
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á ii można rzecz, ie wszytko wpádnie w ręce królewskié.
•j. A gdy Apolloniusz dał spra
wę królowi o pieniądzach, o któ
rych było powiedźiano : on przy
zwawszy lleliodorá, który był nád
sprawami iego , wyprawił go z
mandaty, áby przeniósł przerzeczoné pieniądze.
8. Y natychmiast Heliodorus pu
ścił się w drógę, wrzkoino iákoby
obićżdżać miał miástá w Celesyriićy y w Pheniciiéy, ále poprawdźie
áby woli królewskiéy dosyć uczy
nił.

9. Lecz gdy przyiachał do Ieruzálem, á był wdźięcznie przyięt w
mieśćie od naywyžszégo kapłana,
powiedział iáko dano znać o pie
niądzach, y dla któréy rzeczy przyiáchal: á pytał się ieśliby to prawdźiwie ták było.
10. Tedy nay wyższy kapłan oka
zał. iż to ná Schowanie dano, y ná
požywienié wdów y sirot:
11. A iż též są niektóre Hirkána
Tobiasza człowieka bárzo zacnego,
między tymi , o których niezbożny
Symon powiadał : á iż wszytkićgo
iest czterzystá talentów srebra, á
dwieśćie złota.
12. Ażeby mieli bydź oszukani
ći którzy się zwierzyli mieyscu y
kośćiołowi , który po wszytkim
świecieiest wuczćiwośći, dla uczćiwośći y światośći iego , żadnym
obyczaiem bydź niemoże.
15. Ale on według tego iáko miał
od królá roskázánié, mówił: że ko
niecznie to królowi ma bydź odnie
siono.
14.
A
dniá postániowionégo
wchodźił Heliodorus, áby té rzeczy
rozrządził: á po wszytkim mieśćie
był strach nie mały.
15. A kapłani w szatach kapłań
skich przed ołtarzem padali , y
wzywali z niebá tego, który po
stanowił zakon o rzeczach zwierzonycli, áby ie tym, którzy ie zło
żyli , wcále záchowal.
16. Więc zaś kto iedno weyźrzał
ná twarz nawyžszégo kapłana, ser
ce mu się kráiálo : bo oblicze y
bárwá zmieniona pokazowdła bo
leść wnętrzną sercá.
17.

Abowićm ogarnął był męża

nieiáki smętek y strách nd.ćiele, z
którégo iaśnie się wszytkim boleść
sercá iego pokazowała.
»8 Drudzy też hurmem z domu
zbiegali się pospolitą modlitwą mo
dląc się dla tego, iż mieysce mia
ło przyśdź ná wzgardę
19.. A niewiasty przepasawszy
pierśi swé włóśienicami po ulicach
się schodziły. Ale y panny, którś
w zamknieniu były, wybiegały do
Oniaszá. á drugie ná mury, á nie
które z okien wyglądały:
20. A wszytkié wznosząc ręce w
niebo, modlitwę czyniły.
21. Bo było mizerné pomieszánégo ludu, y najwyższego kapłana,
w wielkiéy tęsknicy będącego oczekawánié.
22. A ćić wzywali Bogá wsze
chmocnego, dby rzeczy im zwierzoné, tym którzy byli zwierzyli,
we wszelkiéy całości były zacho
wa né.
23. Lecz Heliodorus, co był umy
ślił, odprdwował ná tymże miey
scu, sam z służebnymi w skarbie
obecny.
24. Ale duch wszechmocnego
Bogá pokazał iáwny á wielki cud ,
ták iż wszyscy, którzy go słuchać
śmieli, upadając od Božéy mocy,
pomgleli y polękli się.
25. Abowićm ukazał się im nie
iáki koń , máiac na sobie ieźdźca
strasznego, kosztownie ubrány: á
ten zpędem uderzył Heliodorá prze
dnimi nogámi, á on , który ná nim
śiedźiał, zdał się iákoby miał zbroię
złotą
26. Ukazali się též inni dwá mło
dzieńcy, siłą kraśni, osobni chwa
łą, szalą świetni, którzy go obstą
pili, y z obu stron śiekli go bicza
mi bez przestanku, y wiele mu
plag zádáiac.
27. A Heliodorus wnet upadł ná
źiemię , á iego wielką ćiemnoścbą
ogárnionégo pochwyćili, y ná stółek, ná którym noszą włożywszy,
wynieśli.
28. A tego, który z wielą loká’ów
y pachołków przyszedł był do skar
bu przerzeczonego , nieśiono, á
żaden mu pomocy nie dawał, po
znawszy idwną moc Bożą :
29. Á on przez Bożą moc leżał
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niemy, y wszelaką nadźieie y zdro
wie utraciwszy.
30. A ći zaśię błogosławili Páná,
że uwielmożył mieysce swoię: y
kośćiół, który mało przed tym stra
chu y trwogi był pełen , zá okaza
niem Páná wszechmocnego , we
selem y ródośćią był napełniony.
31. Ná ten czás, niektórzy z przy
jaciół Ileliodorá prosili záraz Oniaszá, áby wzywał Nawyższego, żeby
darował żywot temu , który iuż
prawie konał.
32. A nawyższy kapłan, uważając
by snadź król niedomniemawał sie,
że złośći iákiéy użyli nád Heliodorem , ofiarował zá zdrowie męża
ofiarę zbawienną.
53. A gdy czynił modlitwę na
wyższy káplan , ćiż młodźieńcy w
tész száty ubráni , stáuawszy nád
Heliodorem , rzekli : Dźiękuy Oniaszowi kápla nowi : bo Pan dla nie
go tobie żywot darował.
34. A ty od Bogá skarany, opowiáday wszytkim wielkie cudá , y
moc Bożą. A to rzékszy, zniknęli.
35. A Ileliodorus ofiarę Bogu
uczyniwszy, y wielkie szluby obie
cawszy temu , który mu zdrowie
przywróćił, Oniaszowi też podźiękowawszy, wźiąwszy z sobą woy
sko wróćił się do królá.
36. A oświadczał wszytkim oné,
któré oczyma swemi widźiał Bogá
wielkiégo spráwy.
37. A gdy król pytał Heliodorá
ktoby się ná to godźił, żeby ieszcze
raz do leruzálem posłań był, rzćkł:
58. Ieśli masz , którego nieprzyiaćiela , ábo zdraycę królestwa twe
go , pośli tám , y ubiczowanego
przywitasz go, ieśli się iednák wy
biega : dla tego že ná mieyscu prawdźiwie iest iakaś moc Boża.
5g. Gdyż ten, który ma mieszka
nie w niebie, iest dozorcą y obroń
cą mieyscá onégo , y przychodzące,
áby co złego czynili, biie , y traci.
4o. A ták o Hel i odorze , y o slrážéy skárbu , ták się rzecz ma.
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pił u króld, potym zaś Idzona Me
nelaus., d Menelausa Lisymach pod
kupił. Onids Menelausa z święto
kradztwa karał, naprawił nań Andronikusa ze go zabiły dle y Mndronikus téz zdbit wnet z roskazdnia
królewskiego, Lďsymdchusd lud zdbił, Menelausa ddry od śmierći wy
bawiły.

1. Ale Symon wyszéy pomieniony pieniędzy y oyczyzny zdraycá ,
źle mówił o Oniaszu , iákoby on
sam Heliodorá ná to poduszczył, y
sam był powodem złego :
2. A opiekuna miástá y obrońcę
narodu swégo, y miłośnika zakonu
Bożego, śmiał nazywać zdraycą
królestwa.
5. Ale gdy nieprzyiaźni ták daleko
zaszły, że też iż przez niektóre
przyiaćioły Symonowé dźiały się
mężoboystwa :
4. Uważaiąc Oniasz niebespieczeństwo sporu , y że Apollonium
szalał będąc starostą Celesyryiéy y
Phenicyiéy, áby przyczyniał złośći
Symonowéy, iachał do królá
5. Nie iáko ten coby miał ska
rżyć ná mieszczány , ále uważaiąc
sarn u śiebie pożytek wszytkiégo
pospólstwa.
6 Bo widźiał, iż bez opatrznośći
królewskiéy nie podobno było rze
czy uspokoić, y Symonowi móc
przestać od szaleństwa swégo.
7. Ale po zeszćiu Selewká , gdy
uiął królestwo Antyochus , którego
Zacnym zwano , Iázon brát Oniaszów domogał się nawyžszégo ka
płaństwa.
8. Przyiáchawszy do królá, obiecował mu trzy stá y sześćdźieśiąt
talentów srébrá , á z inszych do
chodów ośmdźieśiąt talentów.
g. Nád to obiecował y drugié sto
y pięćdźieśiąt, ieśliby mu bylá dána
moc postanowić szkołę, y zebránié
młodźieniaszków, á té, którzy byli
w leruzálem , Antyochenczyki pisác.
10. Ná co gdy król zezwolił , á
ROZDZIAŁ IV.
otrzymał kśięstwo , wnet naród
swóy począł ná obyczáie pogańskie
O zdradach SymonowycĄ. , któré przenosić.
11. Y zniózszy to, co dla ludzkoczynił Oniaszowi, y o Idzonie, któ
ry sobie kapłaństwo nawyzsze lm- eći Zydóm było postanowiono od
67
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królów, przez laná oycá Eupole- własne pożytki , wyiecliawszy z
mowćgo , który do Rzymiánów z onąd przyszedł do Ioppen, á z tam
strony przyiaćielstwa y towarzy tąd do Ieruzálem.
22. A zacnie od Iásoná y od miá
stwa porządne poselstwo odpráwował, psuiąc prawa mieszczan , stá przyięty , z pochodniami , y z
śpiewaniem wiachał w miásto, á z
złe práwá stánawiál.
12. Abowiém śmiał pod sjimym tamtąd woysko do 1’henicyićy obró
zamkiem szkole postawić, á co na- ćił.
23. A po trzech lećiech posiał
pieknieyszé młodźieniaszki w nie
láson Menelausa brátá powysz mia
rządnych domiéch posadzić.
13. A to było nie początkiem , nowanego Symoná , áby odniósł
ále rozkrzewieniem nieiákim y po pieniądze królowi , y żeby odpo
mnożeniem pogańskich y cudoźiem- wiedź o sprawach potrzebnych
skich obyczajów, dla niezbożnego, odniósł.
á nie kapłana Iásoná niecnotliwćy
24. Ale on będąc królowi zale
cony , gdy uczćił wielmożnie obli
y nieslychánéy złośći :
14- Ták iż się iuż kapłani nie cze możności iego, sam ná się prze
około posługi ołtarza bawili : ále niósł nawyższć kapłaństwo , przewzgardziwszy kościół, y zaniedba płńćiwszy Iásoná trzemi sty talen
wszy ofiar, kwapili się ná to áby tów srébrá.
byli uczestnikami szérmiérstwá, y
25. Y wźiąwszy mandaty od kró
niezbożnego widánia igrzysk iego , lá , przyiáchal niémáiac w sobie
y ćwiczenia w ciskaniu kamieniem. nic godnego kapłaństwa , ále serce
15. A niémáiac sobie nizacz oy- okrutne tyránna , y gniéw dźikićgo
czystey poczćiwośći, chwałę Grec zwierza po sobie pokazując.
26. A láson , który był własnego
ką zá rzecz nalepszą sobie rozu
brátá do więźienia podał, sam oszu
mieli :
16. Dla których w niebespieczné kany, wygnaniec do źiemie Amáspory przychodzili : y tych ustaw nitskiéy wypędzony iest.
nászládowáli, á ná wszytkim chćie
27. Ale Menelaus ácz kśięstwo
li bydź tym podobni , któré zá nie- odźierżał, wszakóż o pieniądzach
przyiaćiele y zá mordérze mieli.
królowi obiecanych nic nie spra
17. Bo przećiw práwóm Boskim wił: gdyż ie Sostratus starosta za
niezbożnie czynić nie bywa bez mkowy wybierał:
skarania : ále to czás potomny po
28. Bo temu wybieranie poborów
należało : przetóż obudwu ich do
kaze.
18. A gdy igrzyska piętoletne królá pozw ano.
sprawowano w Tyrze , y był król
ag. A Menelauszá złożono z ka
płaństwa , á ná iego mieysce wstą
osobą swoią ,
ig. Posłał láson złośliwy z Ieru- pił brát iego Lisymáchus, á Sostrázálem męże grzeszne , którzy nie tusá przełożono nád Cypriány.
30. A gdy się to dźiało , przydało
śli trzy stá didráchmów srébrá, ná
ofiarę Herkulesowe : o któré prośili się , iż Thársenczycy y Málotczycy
ći , którzy ie odnieśli , áby ich ná wszczęli rozruch, iż byli darowani
ofiary nie dawano, że się to nie Antyochidźie, nałożnicy królewgodziło : ále iżby ie ná co innego skiéy.
31. A przetóż król wnet wyia
obrócono.
20. Ale te dané są. od tego , który chał uśjinićrzyć ie, zostawiwszy ná
ie posłał, ná ofiarę Herkulesowe : mieyscu swym Androniká iednćgo
ále dla tych , którzy obecni byli, z sług swoich.
32. A Menelaus máiac zá to że
dáné są ná budowanie galer.
21. A gdy był posłań do Aegyptu nalazł czás po temu, złote niektóre
Apolloniusz syn Mnestheuszá dla naczynia z kośćioła ukradszy, daro
przednich pánów Ptolomeuszá Phi— wał Andronikowi, á drugie w Ty
lomethorá królá, gdy się dowiedział rze, y w okolicznych miastach poAntyochus, żebył oddalonyod spraw przedał.
królewskich , starając się o swé
53. Czego gdy się pewnie Oniasz
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dowiedział, strofował go , sarn ná
mieyscu bespieezny m mieszkając
w Antiochiéy blisko Daphniiéy.
34. Przetóż Menelaus szedszy do
Androniká , prośił go áby zabił
Oniaszá. Który przyszedszy do Oniaszá , y dawszy mu prawą rękę
pod przysięgą, (acz mu był podeyźrzany), námowil go, żeby wyszedł
z mieyscá bespiecznégo, y ná tychmiast go zabił, nie oglądaiąc się ná
sprawiedliwość.
35. Dla któréy przyczyny nie
tylko Zydowie, ále też y inni na
rodowie gniewali się, y zá złe mieli
niesprawiedliwe tak zacnego męża
zábicié.
36. Ale gdy się król z Cyliciićy
wróćił, szli do niego Zydowie w
Antiochiiéy pospołu y Grékowie ,
skarżąc się o niesprawiedliwe zá
bicié Oniászá.
37. Trzeto zasmucony ná sercu
Antioch dla Oniaszá, y wzruszony
ku miłośierdźiu , zapłakał, y wspo
mniawszy ná mierność y skromność
zmarłego.
38. A będąc zapalony gniewem ,
Androniká zwleczonego z szarłatu,
kazał wodzić po wszytkim mieśćie,
y ná tymże mieyscu , ná którym
niezbożność nád Oniaszem wypeł
nił , świętokraycę żywota pozba
wić : ták mu Tan oddał godną za
płatę.
3g. A gdy Lisymáchus , zá radą
Menelausowa , wiele świetokradźctwá w kościele pobroił , á to sic
rozsławiło , zebrało się mnostwo
ludu przećiw Lisy machowi , gdy
iuż był wiele złota wyniósł.
40. A gdy się pospólstwo wzru
szyło, y serca się gniewem napeł
niły, Lisymachus uzbroiwszy około
trzech tyśięcy niesprawiedliwych
rąk używać począł , máiac hetma
nem nieiákiégo tyranná, w lećićch
iednáko, y w szaleństwie podeszłógo.
41. Ale skoro obaczyli uśiłowanié Lisymáchowé , iedni kamienie,
drudzy kiie duże porwáli ; á inni
popiół ná Lisymáchá miotali.
42. Y wiele ich poranieni , á nie
którzy też legli , á wszyscy tył po
dawszy ućiekli : samego też świętokradźcę podle skárbu zabili.
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43. A ták o téy rzeczy ięto pra
wem czynić przeciw Menelausowi.
44 A gdy król do Tyru przyia
chał , przełożyli rzecz przed nim
trzey mężowie od stárszych posłani.
45. A xllenelaus będąc przekonány, obiecał wiele pieniędzy dać
Ptolemeusowi, áby królá namówił.
46? A ták Ptolomeus do królá, gdy
był ná iednéy sali iakoby dla ochło
dzenia , przystąpił, y odwiódł go od
przedśięwźiećia.
47- A Menelausa winnego wszytkieh złośći , od obwinienia wol
nym uczynił , á nędzniki , którzy
choćby się też przed Tátáry práwowáli, zá niewinnéby byli osądzeni,
té ná śmierć skazał.
48. Trędko tedy niesprawiedliwe
karánié podięli , ći którzy o miásto,
olud, y o naczynie święte prawem
czynili.
49 Trzeto tóż Tyriyczycy gnie
wem wzruszeni , ná pogrzeb ich
bárzo hoyni byli.
5o. A Menelaus prze łakomstwo
tych, którzy ná urzędźie byli, trwał
ná urzędźie, mnożąc się we złośći
ná zdradę mieszczánióm.
ROZDZIAŁ V.

Widzenie zbrojnych, hufow po
tykających sic nd powietrzu, Idson
omyliwszy się nd śmierći królewskiéy,
leruzálem midstd dobył, mieszczo
ny pomordował, nd koniec sam zaś
ućiekł, y w cudzey źiemi zdechł. .An
tioch u s okrucieństwo nad mieszczo
ny w leruzálem czyni, zubiia, łupi,
przedawa, y kośćioł wybrał, ludás
Mdcháheyczyk z swemi nd puszczą
wyszedł.
1. Tegoż czásu Antioch wypra
wił się powtóré do Aegyptu.
2. Y przydało sie, że po wszy
tkim mieśćie Ierozolimskim przez
czterdźieśći dni, widźiano ná po
wietrzu iézdné biegáiacé, którzy
mieli złote száty, y kopiiámi iáko
hufy opatrzone ,
5. Y bieganie koni ná roty podźielone, y potykanie w ręcz, y ruszánié tarcz, y mnostwo ludźi w
przyłbicach z dobytémi mieczmi,
y miotanie dard, y świetność zbróy
złotych y wszelakich pancerzów.
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15. Ale y ná tym nie dosyć,
4- A przetóż wszyscy prośili,
áby się widzenia w dobré obróci śmiał też wniśdź do kośćioła po
wszytkiéy źiemi naświętszego ,
ły.
5. Ale gdy wieść fałszywa wy- máiac przewodnikiem Menelausa,
szlá, iákoby Antiochus umarł, lá- który był zdraycą praw y oyczy
son zebrawszy nie mniéy tysiąc zny.
16. Y złośćiwómi rękami wźiąmężów znienagła uderzył ná miá
sto: á gdy się mieszczanie ná mury wszy naczynie święte , któré od
zbiegali, ná koniec wziąwszy miá innych królów y miast ná ozdobę
mieyscá y chwałę były położone,
sto, Menelaus ućiekł ná zamek.
6. A láson zaśię nie przepu dotykał się ich niegodnie , y spluszczał w mordowaniu mieszczá- gawił.
17. Ták Antioch oszalawszy, nie
nóm swoim, áni myślił że szczę
ście przećiw powinowatym, iest złe uważał, że dla grzechów mieszka
bárzo wielkie: máiac zá to że miał jących w mieśćie, Bóg rozgniewał
z nieprzyiaćiół, á nie zmieszczánów się był ná mały czas, dla czego też
przyszła ná mieysce wzgarda.
zwyćięstwo odźierżeć.
18. Bo gdźieby nie byli wielą
7. A kśięstwa nie otrzymał, ále
koniec zdrad swoich zelżywość grzéchów uwikłani, iáko Beliodowźiął: á ućiekszy zaśię poszedł do rus, który posłań iest od Selewká
królá ná zlupienié skárbu, y ten
Amánithydy.
X. Ná ostatek ná swé zatracenie, též przyiáchawszy wnetby był ubi
będąc śćiśniony od Arety tyránná czowany y odstraszony pewnie od
Arabskiego, uciekając z miástá do śmiałości.
19. Lecz nie dla mieyscá naród,
miástá , wszytkim omierzły, iáko
od«tepcá zakonu: y obrzydły, iáko ále dla narodu mieysce Bóg obrał.
20. A przetóż y samo mieysce
nieprzyiaćiół oyczyzny y mieszczan,
stało się uczestnikiem nieszczęśćia
do Aegyptu wypchniony iest.
g. Y który wielu ludźi z oyczyz ludu, á potym bedźie towarzyszem
ny ich wygnał, w cudzéy źiemi szczęśćia: á któré dla gniewu wsze
zginał, poszedszy do Lácedemonu , chmocnego Bogá było opuszczone,
iákoby tám dla powinowactwa miał zaśię ubłagawszy wielkiégo Páná ,
mieć ucieczkę:
z wielką sławą będźie wywyższo10. A który wielu niepogrzebio- né.
21. A ták Antioch, wźiąwszy z
nycli pornialywał, sam y bez żało
by, y bez pogrzebu był porzucony, kośćioła tysiąc y ośm set talentów,
nie máiac áni pogrzebu cudzoziem z strzaskiem się wróćił do Antioskiego, áni będąc uczestnikiem gro chiiéy, tusząc sobie od bardośći,że
miał źiemie ku żeglowaniu, á mo
bu oyczystégo.
11. To tedy gdy się stało, do- rze ku chodzeniu przywićźdź, dla
mnićmawał się król , żeby Zydźi podnieśienia myśli.
22. Y zostawił przełożone ná
chćieli odstąpić od towarzystwa, y
dla tegóż wyiáchawszy z Aegyptu utrapienie narodu: w leruzálem
z zaiątrzonym sercem wźiął miásto Philippá rodem z Phrygiiéy, obyczáymi okrutnieyszégo, niż ten sam,
mocą.
12. Y roskazał žolniérzóm zá- który go postanowił:
23. A w Gáryzym Androniká y
biiáé, áni folgować tym, ktoréby potkáli : y po domach, chodząc áby Menelausa, którzy ćiężóy niż inszy
mieszczanom nalegali.
mordowali
24. A gdy się udał przećiwko Zy
13. A przetóż było zábiiánié mło
dych y starych, y niewiast y dzieci dóm , wyprawił przemierzłego het
wygubienia , y panien y młodych mana Apolloniusá z woyskiem
dwudźiestu y dwu tyśięcy, roskádziatek mordy.
• 4. A było przez trzy dni całe zuiąc mu , áby wszytkié doskona
óśmdźieśiat tyśięcy zábitych, cztér- łych lat zabiiał, niewiasty y młodźieśći tyśięcy powiązanych, á nie dźieniaszki przedawał
25. Który gdy przyciągnął do Iemniéy zaprzedanych.
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ruzálem zmyślaiąc pokóy, dał po
kóy aż do dniá świętego szábbátu :
á ná ten czas gdy Zydowie święci
li, kazał swoim do oręża.
26. Y wszytkié, co się byli wy
szli dziwować, pobił, á biegáiac po
mieśćie ze zbroynymi, niezmierną
wielkość ludzi zabiiał
27. A Iudás Mácliábeusz, który
był dziesiąty, ustąpił był ná pusté
mieysce, tamże miedzy źwićrzęty
po górach z swémi żywot wiódł: y
z ziół pokarmu używaiąc mieszka
li, żeby niebyli uczestnikami splugáwienia.
ROZDZIAŁ

VI.

Zd wskazaniem królewskim przy
mus zaią Zydy odstępować zakonu
Bożego, kośćioł Boży sprośnie splugdwiono. Śmierć okrutna dwu nie
wiast, które były ddły dziatki swe
obrzezać, ále to karanie okazuie,
ze nie było takie, zęby ie fíóg odstą
pił, ale ze ie chćiał tak mieć. Eleazdrd starego męczeństwo, przeto iz
niechćiał ieść siviniego miesd,
1. Ale ni» po długim czasie, po
słał król niektórego starca Anliocheńczyka , któryby przymuszał
Zjdy, żeby się przenieśli od oyczystyeh y Bożych praw:
2. Ażeby też splugawił kościół,
który był w Ieruzálem, á nazwał
go lowiszá Olimpiuszá: á ná Gáryzyrn iácy byli ći , którzy ná miey
scu mieszkali lowiszá gościnnego.
5. A nágorszé było y wszytkim
ciężkie złośći wtárgnienié.
4. Bo kościół pełen był zbytków,
y obżarstwa pogáňskiégo , y tych,
którzy z nierządnicami nieczystotę
płodzili : á w świętych gmachach
niewiasty dobrowolnie się podawa
ły, wnosząc tám rzeczy, których się
niegodźiło.
5. Ołtarz leż pełen był rzeczy nie
słusznych, .których zakon zakazo
wa!.
6. Lecz áni Szábbáthów świę
cono, áni dni uroczystych oyczystych zachowano, áni sie zgoła ża
den Żydem bydź nie wyznawał.
7. Y wodzono ie z gorzkim mu
sem w dźień narodzenia królewskie
go ná ofiáry: á gdy obchodźili świę
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to Bachusowe, przymuszano ich w
wieńcach bluszczowych Bachuso
wi kwóli chodźić.
8. A dekret wyszedł, do bliskich
miast pogańskich , z poduszczenia
Ptolemeistów, áby y oni tákže prze
ćiwko Zydóm czynili, żeby ofiáry
sprawowali :
g. Y tych którzyby niechćieli
przenieść się do ustaw pogańskich,
áby zábiiáli. Y ták widźieć było
nędzę.
10. Bo dwie niewieście oskarżo
no, że syny swé obrzezały: któré
zawieśiwszy im u pierśi niemówiątká, iáwnie w mieśćie obwiódszy,
z piuru zrzucili.
11. Drudzy zásie zszedszy się do
bliskich iaskiń, á dźień Szábbathu
po kryomku obchodząc, gdy ie fhilippowi oznaymiono , ogniem są
spaleni : dla tego że się obawáli,
dla nabożeństwa y dla zachowa
nia powinności ręką sobie pomoc
dać.
12. Lecz proszę tych, którzy té
kśięgi czytać będą, áby się nie obra
żali dla przećiwnych przygód, ále
żeby té rzeczy któré się przydały,
poczytali że były nie ná zgi nieme,
ále ná skaránié rodzáiu nászégo.
15. Abowiém nie dopuśćić grzésznikóm długo czynić po swéy woléy, ále zárazem pomścić si.e, znak
iest wielkiego dobrodźieystwa.
14- Bo nie ták, iáko w innych
narodźiech, Tan ćierpliwie czeka,
áby ie, gdy dźień sądu przyidźie, w
zupełnośći grzechów pokarał:
15. Ták y o nas postanowi}, áby
gdy grzechy nászé do końca przyidą , ták dopiero nád námi się
mśćił;
16. A przetóż nigdy od nas nie
oddala miłosierdzia swego, ále karząc przećiwnośćiami lud swóy ni
gdy nie opuszcza.
17. Ale to krótko ć}lą upomnie
nia czytaiących, niech będźie przyjomaiono: á teraz wróćmy się do
lis tory éy.
18. Eleázár tedy ipden z przednieyszych Doktorów, mąż w lećióch podeszły, y nadobnéy twarzy,
był przymuszany, usta otworzy
wszy ieść świnić mięso.
19. Ale on śmierć nachwaleb-
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nieyszą ráczéy niž żywot omierzły
ohiéráiac , dobrowolnie uprzedzał
ná śmierć
20. A przegladáiac iáko przysta
ło przystąpić , skromnie znosząc,
umyślił nie dopuszczać się rzeczy
nieprzystoyny eh , dla miłości zdro
wia.
21. A ći którzy przy nim stali ,
nie dobrą litością wzruszeni, dla
řtáréy przyjaźni z mężem, odwiódszy go osobno , prośiłi áby przy
niesiono mięsa , którégo mu się
używać godziło , áby zmyślono że
jadł, iáko król był roskazał, z mię6á ofiarowanego :
22. Zęby to uczyniwszy uszedł
Śmierći: á dla stáréy z mężem przy
jaźni z nim ludzkość czynili.
25. Ale on iął u śiebie uważać
zacność wieku y starośći swéy go
dną , y wrodzonégo szlachectwa
szedźiwość , y z dźiećiństwa obyczaie zachowania dobrego : y we
dług ustaw świętego , á od Bogá
dánégo zakonu, prędko odpowie
dział, mówiąc: Ze wołał piérwéy
iść do piekła.
24. Bo, práwi, ná uászé látá zmyálác nie przystoi: żeby wiele młodźieńców, mniéináiac, iż Eleázár
będąc w dziewiąci dźieśiąt lat prze
niósł się do żyćia cudzoziemców :
25. Y oni, dla mego zmyślania,
y dla trochy skázitel négo żywota ,
byli w błąd zawiedźieni : á przeto
bych zmázy y przeklęctwa starośći
moiéy nabył.
26. Bo choćbych ná ten czás
uszedł mąk ludzkich, wszakże rę
ki wszechmocnego áni żywy áni
umarły nie uydę.
27. A ták statecznie z żywrota
schodząc , okażę się bydź starośći
godnym :
j
28. A młodzieńcom mężny przy
kład zostawię, ieśli ochotnym ser
cem á mężnie zá napoważnieysze y
naświętsze práwá poczćiwą śmierć
podeymę To gdy wymówił, záraz
go ná mękę poćiągniono.
29. A ći , którzy go wiedli , á
málo przedtym byli łaskawszy, ro
zgniewali się dla słów od niego
rzeczonych , któré oni rozumieli,
że z hardośći rzeczone były.
30. A gdy od Jńćia umierał, west
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chnął y rzekł: Fanie, który masz
świętą znaiomość , ty wiész iáwnie , że ia mogąc bydź od śmierći
wy ba wioń , ćiężkić boleści ná ćiele
ćierpię : wszakże według dusze dla
boiázni twoiéy rad to ćierpię.
31. A tenći tym sposobem zszedł
z żywota, nie tylko młodźieńcóm,
ále y wszému narodowi pamiątkę
śmierći swéy, ná przykład cnoty y
męstwa, zostawiwszy.
ROZDZIAŁ

VII.

Siedm brdćiey y mcitli i ich okru
tne męki , które cierpieli , ze śicmiego mięsa ieść niechćieli, woląc po
czciwie umrzeć, nil nad zakon Bo
ky co uczynić.
1. A przydało się, iż śiedm braćiey
pospołu z matką ich poymánych od
królá przymuszano, áby przećiw
prawu świnie mięso iedli , biiąc ie
biczmi bykowémi.
2. A ieden z nich, który byłpiórwszy , ták mówił : Czegóż się py
tasz ? ábo czego się cheesz od nas
dowiedzieć? Gotowiśmy ráczéy um
rzeć , niżli zakon Boży oyczysty
przestąpić.
5. Rozgniewawszy się tedy król,
roskazał panwie y kotły miedziane
rospalić: które gdy natychmiast rospalono , kazał temu , który na
przód mówił,
4 lęzyk urżnąć, á skore z głowy
zdárwszy, ręce y nogi iego obćiąć :
ná co inni braćia iego y z matką
pátrzáli.
5. A gdy iuż ná wszytkim nicze
mu się nie godźił, kazał ogień przy
łożyć, y ieszcze dycháiacégo sma
żyć w panwi , w któréy .gdy go
długo męczono , drudzy pospołu z
matką napominali ieden drugiego ,
áby statecznie śmierć podięli, mó
wiąc :
6. Pan Bóg weyźrzy ná prawdę ,
á ućieszy się w nas, iáko w oświad
czeniu pieśni Moyżesz oznaymił :
Y w sługach swoich ućieszy się.
7. A gdy tym sposobem 011 pier
wszy umarł, wiedziono drugiégo
ku nagrawaniu : á skórę głowy ie
go y z włosy zdárwszy, pytali ieśliby
chćiał ieść piérwéy niż go po wszy
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śiła
,
dla
nadźieie,
którą
w
Bogu
tkim ćiele ná każdym członku mę
miała.
czyć będą.
21. Każdego z nich oyczystym
8. Ale on odpowiadając oyczy
stym głosem rzćkł : Nie uczynię. głosem mężnie napominała, będąc
Dla tego y ten wtóry pićrwszćgo pełna mądrośći: á myśli niewieśćiey
męskiego sercá dodáiac ,
męki podiął :
22. Do nich mówiła : Niewieni
g. A konáiac , ták rzćkł: Acz ty
nazłośliwszy w ninićyszyin żywo- iakośćie się w żywocie moim uka
zali: bo nie iam ducha y duszę wam
ćie nas traćisz : ále król świata, nas darowała y żywot, y każdego człon
zá swé práwá uinárlé, ná wiecznégo zywotá zmartwychwstanie ki nie iam sámá spoiła :
23. Ale stworzyćiel swiálá, który
wzbudzi.
sprawił człowiecze narodzenie , y
10. To onym trzeći był naigra- który wynalazł poczęcie wszech
wan, á gdy mu ięzyk podać kazano, rzeczy, y wam z miłosierdziem zaś
wnet podał, y śmiele ręce wyćią- ducha przywróći y żywot, iáko wy
gnął:
teraz samymi sobą , dla praw iego
11. Y z ufnośćią mówił: Z nie gardźićie.
ba to mam, ále dla zakonu Bożćgo
24- Lecz Antioch mnićmaiąc że
teraz y to wzgardzam : bo się od by nim gardzono, y puściwszy też
niego zaśię to wziąć spodziewam :
mimo śię głos urągający , gdy ie
12. Ták iż król , y którzy z nim szcze n?młodszy pozostał , nie
byli , dziwowali się sercu mło tylko go słowy upominał, ále y
dzieńca , že iáko ná nic ná męki pod przyśięgą obiecował, że go bo
niedbał.
gatym y szczęśliwym uczynić miał,
13. A gdy ten ták umarł, czwar y ieśliby odstąpił od praw oyczytego także męcząc trapili:
stych, że go miał mieć zá przyia14- A gdy iuż był bliski śmierći, ćielą y potrzeb mu dodać.
ták rzćkł: Lepićy iest od ludzi ná
25. Ale gdy się młodźieniec żadną
śmierć zdanym , czekać nadźieie miarą nie skłaniał , ná to zawołał
Bogá, którzy od niego zaśię maią król matki , y radził iéy, áby młobydź wskrzeszeni • bo tobie nie bę dźieńcowi radźiła ku zdrowiu.
26. A gdy ią długimi słowy na
dzie zmartwychwstanie ku żywo
pominał, obiecała, że synowi ra
towi.
15. A gdy przywiedli piątego, mę dzić miała.
27. A*ták schyliwszy się do niego,
czyli go : ále on weyźrzawszy nań,
16. Rzćkł: Máiac moc między szydząc z okrutnego tyránná , mó
ludźmi , będąc skaźitelny , czynisz wiła głosem oyczystym: Synu móy,
co chcesz : á nie mniemay, żeby smiłuy się nademną, którain cię
naród nász był od Bogá opuszczony. dźiewięć mieśiecy w żywocie nosi
17. A ty ćierpliwie czekay, á uy- ła , y przez trzy lata przy pierźrzysz wielką moc iego , iáko ćie śiach miała y chowała , y do tych
lat przywiodła.
bie y naśienie twć męczyć będźie.
18. Potym wiedźiono szóstego, y
28. Proszę synu, abyś poyźrzśł
ten poczynaiąc umierać, ták mó ná niebo y ná ziemię , y ná wszy
wił : Niemyl się dármo : bo my to tko co ná nich iest, y zrozumiał,
sami .'.la śiebie ćićrpićmy , żeśiny iż to Bóg z niszczćgo uczynił, y
przećiw Bogu nászému zgrzeszyli , rodzay ludzki.
y stały się nam rzeczy podźiwienia
29. Ták się stánie , że się nie bę
godne.
dźiesz bał tego kátá : ále stawszy
ig. Wszákže ty niemnimay żebyś się godnym braćićy twéy uczestni
miał uśdź karania , żeś się ważył kiem , podćymi śmierć, abych ćię
z braty twémi w onym smiłowćniu
przećiw Bogu walczyć.
20. Ale nád miarę matka dźiwna, przyięła.
á pamiątki miedzy dobrymi godna :
30. To gdy oná ieszcze mówiła ,
która ná ginące śiedm synów iedné- rzćkł młodźieniec , kogóż cze- ,
go dniá patrząc dobrym sercem zno- kaćie? nie słucham roskazánia kró-
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lewskiégo , ále roskazánia zakonu ,
który nam iest dan przez Moyzeszá.
31. Ale ty, któryś się stał wynaleźcą wszelkiéy złośći ná łlebreyczyki, nie uydźiesz ręki Božéy.
02. Bo my to dla grzechów na
szych ćierpiemy.
33. Y ácz się ná nas , dla kaźni
y karánia, Pan Bóg nász trochę
rozgniewał, ále przeiednan będźie
sługom swoim.
34- A ty złośliwy , á ze wszech
ludzi nasorszy, nie wynoś się pró
żno darem nerni nadźieiami, rozspaliwszy się ná sługi iego.
35. Abowiém ieszcześ nie uszedł
sądu wszechmocnego, á wszytko
widzacéco Bogá.
36. Bo braćia moi krótkie teraz
boleśći wyćierpiawszy, w przymie
rzu žywolá wiecznégo postanowie
ni są : ále ty sądem Bożym spráwiedliwé pychy twéy karánié od
niesiesz.
37. Lecz ia , iáko y braćia moi ,
duszę y ciało moie dawam zá prawá
oyczysté , wzywáiac Bogá, áby co
rychléy narodowi nászému miloŚćiwym był, á ty żebyś w mekách,
y w karaniu wyznał, że on sam
iest Bogiem
58. Ná mnie lepak , y ná bráci
moiéy ustánié gniéw wszechmo
cnego , który iest sprawiedliwie
wnieśion ná wszytek nász naród.
5g. Tedy król gniewem zapalony,
nád tym okrutniéy niż nád wszytkimi się srożył, gniewaiąc się , że
był náigrány.
4o. A tak y ten czystym zszedł,
ná wszytkim w Pánu ufaiąc.
41- A ná ostatek po syníéch y
mátká koniec wzięła.
42. A ták o ofiarach, y zbytnich
okrućieństwach dosyć się rzekło.
ROZDZIAŁ

VIII.

Iuclds Machabeyęzyk prośiwszy
Patia Bogd o pomoc, zwyćięza Ni
ka nora hetmand pogańskiego wielekroć, ale raz tak nd głowę, ze pudło
nd iednym boiowisku dwadźieśćid y
dziewięć tyśięcy ludzi , iz tez Nikdnor sam ledwie ućiekszy , idwnie d
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iaśnie to sławił, ze Zydowie mulą
Pdnd Bogd obrońcą.

1. Ale Iudás Máchábeusz, y ći co
z nim byli, kryiomko wchodzili do
miasteczek : á zwoławszy powino
wate y przyiaćioły, y przylawszy
ku sobie te, którzy trwali w wierze
Zydowskiéy , wywiedli do siebie
sześć tyśięcy mężów.
2. Y wzywali Páná áby weyźrzał ná lud , który był od wszy
tkich deptány: á smiłował się nad
kościołem, który od niezboznych
był plugawiony :
3. Aby się też zlitował nád zbu
rzeniem miástá, któré prędko miało
bydź z źiemia zrównáné, á wysłu
chał głos krwie do niego wołaiącéy :
4- Zęby też wspomniał ná nie
sprawiedliwe śmierći dźiatek nie
winnych, y ná blužniérstwá žádané
imieniowi iego, ażeby się o to ro
zgniewał.
5. Ale Máchábeusz zebrawszy
mnostwo, stawał się nieznośny
poganom: bo się gniew Pański w
miłośierdźie obróćił.
6. A ná miasteczka y miástá na
chodząc , nie odpowiednie palił ie,
á mieyscá sposobne pośiadszy, nie
mało porażek nieprzyiaćiół czynił:
7. A nawięcey w nocy do takich
się wyćieczek udawał , y sława
mocy iego wszędy się roznośiłó.
8. A ták widząc Philip że mąż
pomału się wzbiiał, á iż się mu
rzeczy częśćiey szczęśliwie powodźiły : pisał do Ptoloineusá starosty
Celesyryiéy, y Phenicyiéy, áby dał
ratunek spráwam królewskim.
9. A on wnet posłał Nikánorá
Pátroklowégo , z przednieyszych
przyiaćiela , dawszy zmieszanych
narodów zbroynych nie mniéy dwudźiestu tyśięcy, áby wszytek naród
Żydowski wygładźił: przydawszy
mu y Gorgiaszá męża rycerskiego ,
y w rzeczach woiennych bárzo bie
głego.
10. A postanowił Nikánor áby
dániéy królowi, którą miano płaćić
Rzymiánóm, dwá tysiąca talentów,
dołożył z poymánych Żydów.
11. Y wnet posłał do miast nád
morzem leżących , zwoływaiąc
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kupców ná kupowanie więźniów
Żydowskich , obiecuiąc im dawać
dziewięćdziesiąt niewolników zá
ieden talent , nic się nie ogladaiąe
ná pomstę , która od wszechmo
cnego Váná zá nim iśdź miálá.
12. A Ludás gdy się dowiedział,
oznaymił tym , którzy przy nim
byli Zydóm o przyszćiu ÍXikanorá.
13. Z których niektórzy zleknąwszy się, y niewierząc sprawie
dliwość! Božéy ućiekali :
14 A drudzy ieśli co ieszcze mie
li, przedawali, á spólu Páná prośili,
áby ich zachował od niezbožnégo
IXikánorá , który piérwéy niž się z
nimi potkał, iuż ie był poprzedał:
15. A ieśli nie dla nich, wszakóż
dla przymierza , któré było z oycy
ich,y dla wjywánia świętego á wiel»
možnégo imienia iego nád nimi.
16. Máchábeusz tedy zwoławszy
śiedm tyśięcy, którzy z nim byli ,
prośił, áby się z nieprzyiaćióły nie
iednáli , áni się bali mnóstwa nieprzyiaćiół’ przećiwko im niespra
wiedliwie ćiągnących : ále áby się
mężnie potykali :
17. Maiąc przed oczymá zelżywość, którą oni mieyscu świętemu
niesłusznie uczynili , nád to y ná
krzywdę miástá wydanego ná po
śmiewisko , ieszcze též ná ustawy
przodków pogwalconé.
18. Bo oni prawi, we zbroiách
swych wespół, y w śmiśłośći ufaią:
ále my ufamy w Panie wszechmo
gącym , który może y té, którzy
przećiw nam ćiągną , y wszytek
świat iednym skinieniem zgładzić.
19. Przypominał im též y boskie
pomocy, któré się przodkóm ich
działy: y že pod Sennácheribem sto
ośmdźieśiąt y pięć tyśięcy zginę
ło :
20. Y walkę, którą w Bábylonie
przećiw Gálátóm mieli iáko gdy
przyszło do rzeczy, gdy Macedoń
czycy towarzysze ięli sobą trwożyć,
samych tylko sześć tyśięcy poraźili
sto y dwadźieśćia tyśięcy, zá po
mocą, którą im dano z niebá: y dobrodźieystw zá to bárzo wiele do
stáli.
21. Témi słowy stáli się stały
mi, y gotowymi dla zakonu y oyczyzny umrzeć.
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22. A ták postanowił bróćią swą
hetmány nad obiema szykami, Symona, y lozephá , y lonathę, poruczywszy każdemu po tyśiącu y
po piąći set.
23. íXád to ieszcze, gdy od Ezdraszá im przeczytáné były świętć
kśięgi, y oány znak Boskiego wspo
możenia, sam hetman w pierwszym
hufie potkał się z Nikánorem
24. Y maiąc pomocnika wsze
chmocnego, pobili więcćy niż dzie
więć tyśięcy ludźi, á większą część
woyská IXikánorowégo ránami zwątliwszy uciekać przymuśili:
25. Y pobrawszy pieniądze onych,
którzy kupować ie byli przyiácháli, zewsząd ie gonili.
26. Ale sięwróćili, czasem przy
muszeni: bo było przed szábbátem:
dla któréy przyczyny nie trwali w
pogoni éy.
27 Lecz zbroie ich y łupy zgromadźiwszy , szábbát święćili bło
gosławiąc Páná, który ie dniá oné
go zachował , kropiąc ná nie po
czątkiem miłosierdzia swégo
28. A po szabbaćie chorym,
śierotóm , y wdowom łupy rozda
wali , á ostatek sarni z swoimi
mieli.
29. To tedy gdy się stálo , y gdy
uczynili wszyscy w obec modlitwę,
prośili miłośiernćgo Taná, áby do
końca sługi swé w łaskę przyiął.
30. A z tych, którzy z Tymotheuszem y z Bachidem przećiwko
nim walczyli, więcćy niż dwadźieśćia tyśięcy pobili , y wysokich
zamków dostáli, y wiele łupów podźielili , przypuśćiwszy w rówrny
dźiał choré sieroty y wdowy ále y
staré.
31. A gdy pilnie zebrali zbroie
ich, wszytkié złożyli po mieyscách
sposobnych, á ostatek korzyśći do
leruzálem zanieśli.
32. Zabili y Philárchá, który był
z Tymolheuszem, męża złośćiwe-go , który był w wielu rzeczach
Zydy utrą pił.
33. A gdy dźień zwyćiestwa w
leruzálem obchodzili , tego który
był święte bramy spalił , to iest
Kállislhená, gdy do nieklóręgo do
mu ućićkł, spalili: godną mu za-
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pláte zá niezbożnośći iego odda
jąc.
34. Lecz nawiększy złoczyńca
Nikánor, który był tysiąc kupców
ná przedawánié Żydów przywiódł,
35. Poniżony zá pomocą Bożą od
tych, których sobie zá nic niemiał,
złożywszy szatę świetną , przez
morze międzyźiemne ućiekaiąc ,
przyszedł sám do Antiochiiéy, wiel
kie nieszczęście z utracenia woy
ská swégo podiąwszy.
3f). A który obiecował Rzym i ánóm zapłacić dań z więźniów Ierozolimskich , opowiadał teraz, iż
Zydowie máia Bogá obrońcę, á dla
tego ranieni bydź nie mogą, że za
konu od niego postanowionego nászláduia.
ROZDZIAŁ

IX.

^dntiochus w mieśćie, które zwano
Persepolis zwyćięzony, od Bogd dla
pychy iego haniebną chorobą złożo
ny , dc z sie potym Panu korzył,
przedśię tym nie zdrowie, ale rychleyszą śmierć sobie ziednal.
1. Tegoż czásu Antioch sromo
tnie się wracał z Persiiéy.
2. Bo wiachał był do miástá, któ
re zowią Persepolis , y kuśił się
zbór złupić , y miásto podbić. Ale
gdy się pospólstwo do broniéy zbie
gło, tył podali, y ták się stało, iż
Antioch ućiekszy z sromotą się
wracał.
5. A gdy przyiachał ku Ekbátánie, dowiedźiał się , co się z Nikánorem y z Tymotheuszem stało.
4- A nadawszy się gniewem ,
spodźiewał się, że krzywdę onych,
Srzed którymi ućiekł, mógł ná Zyy obróćić : y dla tegóż roskazał co
predzéy poganiać, iadąc bez prze
stanku: gdyż go sąd niebieski przyćiskał, zá to že ták hárdžie mówił,
że miał przyiácháé do leruzálem,
uczynić go mogiłą grobu Żydów.
5. Ale który wszytko widźi, Pan
Bóg Izraelski, zaraził go plagą nie •
uleczoną y niewidomą. Bo skoro
teyże to mowy dokonał , zięła go
boleść srogá wnętrzności, y gorzkie
dręczenie wnętrza.
6. A iśćie bárzo sprawiedliwie :
iáko tego który mnogimi á nowémi
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mękami dręczył innych wnętrznośći: ácz on przedśię żadnym obyczáiem od swéy złośći nie przesta
wał.
7. A nád to będąc pychy pełen,
y ogniem paláiac ná sercu przećiw
Zydóm, y roskázuiac pospieszać,
przydało się że bieżąc wskok wy
pad! z wozá, y od ćiężkiego ćiała
stłuczenia, członki iego slrapioné
,
■
8. A ten, który się zdał sobie, że
y nawałnośćiam morzkim roskázował, nád ludzki zwyczay hárdośći pełen, y gór wysokość miał ná
szali zważyć: teraż do źiemi poni
żony noszon był ná stołku, iawną
moc Bożą ná sámym sobie oświad
czając :
g. Ták iż robacy z ćiała złośnika
wyciekali, á żyiącego w boleśćiach
mięso padało , cuchnienió też y
smród iego woysku ćiężkie było.
10. A który mało przed tym zdał
się sobie gwiazd niebieskich dośięgać: tego iuż nikt niemógł dla nieznoáné_go smrodu znośić.
11. Ztąd tedy począł od wielkiéy
pychy odwiedziony, ku uznaniu sa
mego śiebie przychodzić , Boską
plagą upomniony, gdy ná każde
ocemgnienié boleśći iego miększą
moc brały.
12. A gdy iuż áni sam mógł swe
go smrodu znośić , ták mówił :
Sprawiedliwa rzecz iest bydź pod
danym Bogu, á śmiertelnemu, my
ślą nierównąć się z Bogiem.
15. A modlił się ten złośnik do
Páná, od którego niemiał otrzymać
miłosierdzia.
14. A miásto , do którego prędko
bieżał, áby ie z źiemią zrównał,
y grób nagromadzonych trupów
uczynił, teraz chce wolnym uczy
nić.
15. A Zydy, o których był rzekł,
że ich áni grobu godnych miał ro
zumieć , ále ptakom y źwierzóm
podać ku roznieśieniu, y z dźiatkami wygładźić, teraz ie • rów né
Atheńczykóm uczynić obiecuie.
16. Kośćiół też święty, który był
piérwéy złupił, że go miał co nalepszémi d«rámi ozdobić, y naczynia
świętego wiecéy przyczynić, y na-
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kłady do ofiar należące z doclio- drugimi obchodził, w dródze, mię
dzy górami mizerną śmierćią żywo
dow swych dawać :
17. Y nád to y Żydem zostać, á po ta dokonał.
29. A Pililip , który z nim był
wszech mieyscách źiemie przechopospołu wychowań, prowadźił ćiadźić, y moc Bożą opowiadać.
18. Ale gdy boleśći pieprzesta- ło : który boiąc się syná Antiochá,
wały, (bo nań był przyszedł spra do Ptolomeusá Philometorá do Ae
wiedliwy sad Boży) rozpaczając gyptu ziachał.
napisał do Żydów ná kształt odproROZDZIAŁ X.
szenia list to zámykáiacy:
ig. Trzenalepzsyin mieszczanom
Iudás y miástá Ieruzálem dobyt,
Zydóm dobrego zdrowia, y dobrego
mienia , y wszelakiego szczęścia y kośćioł wyczyśćił, y ofiary z no wił.
ylntyochus syn po oycu króluie, Pto~
król y hetman Antioch.
20. leśliśćie dobrze zdrowi y dzia lemeusd otruto, Gorgiaszá hetmanem
tki wászé, y wszytko się wam po uczyniono, który Zydy często gámyśli powodzi , wielce dziękuje bał, Zydowie dziwnie, d sławnie
pogány por a záici.
my.
21. A ia niemocą złożony, á ná
1. A Máchábeusz, y którzy z
was łaskawie wspominając, gdym nim byli, zá obroną Pańską kościół
się wracał z 1'ersHÍéy , á wpadłein y miásto zaśię wźiął:
w wielką chorobę, zdało mi się zá
2. A ołtarze , których byli cudzorzecz potrzebną , abym o pospoli źiemcy po ulicach nábudowáli, tutym pożytku stáránié miał:
dźiesz też zbory rozwalił.
22. Niewąipiąc sam o sobie, ále
3. Y wychędożywszy kośćiół in
nadźieię w ielką máiac, że się z nie
ny ołtarz sprawili : á z kamienia
mocy wybiegało.
ogióń wskrzosawszy ,
23. A rozmyślając sobie, że y rospalonégo
sprawowali ofiáry po dwu lat, y
oćiec móy czasów, który ch do wyż
szych mieysc woyská wiódł , na kadzenie, y lampy, y chleby po
znaczył któryby po nim państwo kladně wystawili.
4. Co uczyniwszy, padáiac ná
uiął:
źiemię
prośili Páná, áby iuż wię
24- Iż ieśiiby się co przećiwnego
przydało , ábo iáko co trudnego cey w tákowé nędze nie wpadali :
dano znać, wiedząc ći , którzy po ále y ieśiiby kiedy zgrzeszyli , áby
krainach byli, komu iest poruczona láskáwiéy od niego byli káráni, á
zwierzchność wszech rzeczy, z sobą nie dzikim á bluźnićrskim ludziom
podawani.
nie trwożyli.
5. A którégo dniá kośćiół od cu25. Ktemu uwažáiac że bliskie
kśiążętź wszytkié, y sąśiedźi czásu dzoźiemców był splugáwiony, tegóż
patrzą, y skończenia czekáia, syná dniá przydało się że się oczyśćienió
mego Antiochá naznaczyłem kró stało , dwudźiestego y piątego dniá
lem : którégóm częstokroć doié- mieśiąca, który był Kásleu.
6 Y z weselem przez ośm dni
żdżaiąc do wyższych królestw wielóm z waszych zálécal : y pisałem obchodźili iáko święto Kuczek ,
wspominając, iż przed małym czádo niego co niżey położono.
26. A przełóż was proszę y żą sem dźień uroczysty Kuczek po
dam , pomniąc ná dobrodźieystwa górách y po iaskinách iáko zwie
pospolicie y osobliwie , áby każdy rzęta obchodźili.
wiarę przećiwko mnie , y przećiw
7. A przetóż gałąski y rózgi źiesynowi mému zachował.
loné, y palmy nośili przed tym,
,27. Bo mam nadźieię, że się bę który zdarzył, że oczyśćionó było
dźie skromnie y ludzkie sprawował, mieysce swoię.
y naszladował przedśięwźięćia me
8. Y pospolitym roskazániem y
go : y będźie wam pospolity.
wyrokiem ustawili , áby oné dni
28. A ták mężobóyca y bluźnierz wszytek národ Żydowski ná każdy
okrutnie zarażony, iáko się sam z
rok obchodźił.
M ACH AB AEYSKIE.
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g. A Antiochá, którego zwano
Zacnym , taki był koniec żywota.
10. A teraz o Eupatorze, synie
Antyochá niezboznégo, co się dźiało
powiemy, skráeáiac złó przygody,
któré się ná walkách przydawály.
11. Bo ten dostąpiwszy królestwá, przełożył nád sprawami kró
lestwa nieiákiégo Lisyaszá, hetmáná rycerstwa Pheniciiéy y Syryiéy.
12. Abowićm Ptolemeusz , któ
régo zwano Mácer, práwá Zydóm
umyślił záchowáé, á zwłaszcza
dla niesprawiedliwości, która się
im była stálá, y spokoyipe się z
nimi obchodźić.
13. Ale przeto będąc oskarżony
od przyiaćiół do Eupatorá , gdy go
ozęstokroć zdraycą nazywano,(prze
to iż Cypru od Philometorá iemu
poruczonégo odbieżał, y do Antyo
chá Zacnégo się udawszy, y od tego
odstał), trucizną żywota dokonał.
14* A Gorgiasz będąc hetmanem
ná tych mieyscách , nazbierawszy
przychodniów , często z Zydy woiowaj.
15. A Zydźi, którzy mieli zamki
ná rożnych mieyscách, wygnane z
leruzálem przyimowáli, y kusili
się walczyć.
16. A ći, którzy z Máchábeuszem byli , przez modlitwę Páná
prosząc , áby im był ná pomocy ,
uderzyli ná obronne mieyscá Idumeyczyków :
17. Y dobywając ich wielką mo
cą , mieyscá otrzymali, á kto się
im nawinął, zábiiáli, y wszytkich
wobec niemnićy dwudźiestu tyśięcy
zamordowali.
18. A gdy niektórzy ućiekli ná
dwie wieży bárzo obronne , wszy
tkié potrzeby ná odpór máiacé :
ig. Máchábeusz ná ich zdobywa
nie Symoná , Iozephá , y Zácheuszá , y tych , którzy z nimi byli,
dosyć Thielu zostawiwszy , sam się
udał do tych bitew więcćy, któré
przynaglały.
20. Ale ći, którzy z Symonem
byli, chciwością unieśieni, od nie
których , którzy ná wieżach byli,
dáli się uwieźdź pieniądzom: á
wziąwszy śiedmdźieśiąt tyśięcy didráchm, niektórym uciec dopuścili.
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21. A gdy Máchábeuszowi oznaymiono co się stało, zgromadziwszy
przednieyszé z ludu, skarżył ni
nie, iż braćią zá pieniądze przedáli,
wypuściwszy ich nieprzyiaćioły.
22. Tych tedy uczyniwszy ie
zdraycy, zabił, y natychmiast dwu
wież dobył.
23. Y sprawując wszytko szczę
śliwie, bronią y rękoma, więcćy
niż dwadzieścia tyśięcy zabił ni
dwu zamkach.
24. A Tymotheusz, który piérwéy
od Żydów był zwyćiężony , zebra
wszy woysko luducudzoźiemskićgo,
,y zgromadźiwszy iézdné z Azyiéy,
przyćiągnął, iákoby mocą miał
wźiąć ziemię Żydowską.
25. Lecz Máchábeusz y ći co z
nim byli, gdy się on przybliżał,
modlili się Pánu , głowy ziemią
posypawszy, á biodra Włosienicami
opasawszy.
26. Padszy u spodku ołtarza, áby
im miłośćiw, á nieprzyiaćiołóin
ich był nieprzyjacielem , y sprzećiwnikóin sprzeciwił się, iáko zakon
mówi:
27. A ták po modlitwie wźiąwszy zbroie, odszedszy dáléy od
miástá, á przyszedszy bliżćy ku
nieprzyiaćiołóm , położyli się.
28. A skoro słońce wzeszło, sto
czyli bitwę z obudwu stron : ći
maiąc rękoymią zwyćięztwa y szczę
ścia Páná z cnotą: á oni zá hetmáná
ku bitwie serce maiąc.
2g. Lecz gdy sroga bitwá była ,
ukázali się nieprzyiaćiołóm z niebá
pięć mężów ná koniech, uzdami
złotćmi ozdobni : którzy byli prze
wodnikami Zydóm :
5o. Z których dwá Máchábeuszá
między sobą mśiąc, broniami swy
mi obtoczywszy zdrowego zacho
wywali , á ná nieprzyiaćioły za
strzały y piorony miotali, prze co
y ślepotą zamieszani, y napełnieni
trwogi upadali.
31. Y zabito ich dwadźieśćia ty
śięcy y pięćset, á ićzdnych sześć
set.
32. A Tymotheusz ućiekł ná Gázarę zameczek obronny, w którym
był starosta Chereasz.
33. Ale Máchábeusz y ći, którzy
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z nim byli, z ochotą obiegli zamek
przez cztérzy dni.
54. A ći , którzy ná nim byli ,
ufáiac mieyscá obronie, nád miarę
złorzeczyli, y mowy niesłuszne
miotali.
35. Ale gdy piąty dźióń nastawał,
dwadźieśćia młodźieńców z tych,
którzy z Máchábeuszem byli , za
paleni sercem o oné bluzniérstwá ,
mężnie do muru przystąpili, y sro
gim sercem idąc wstępowali.
36. Lecz y drudzy także wstępuiąc, wieże y bramy palić poczęli,
y same bluźnierze żywo palili.
37. A przez dwá dni ustawicznie
zamek zburzywszy, Tymotbeuszá ,
który się był skrył ná iednym mieyscu , dostawszy zabili : y brátá iego
Chereaszá, y Appolophaná zabili.
38. Co sprawiwszy, z pieśniami
yz wyznawaniem błogosławili Ta
na, który wielkie rzeczy uczynił w
Izraelu , á dał im zwyćięztwo.
ROZDZIAŁ

XI.

Mdchdbeusz okrutućgo Lisyaszd
wielkie woysko pordźił, zd pomocą
iezdnego , którego mu z nieba było
posłano. Lisyasz potym pokoy z
Zydy czyni, wypisuie listy posiane
do Żydów od Lisyaszd, od ^dntyochd , y od Ptzymianow.

1. Ale po małym czaśie, Lisyasz
sprawca y powinowaty królewski,
y nád spráwámi przełożony, to co
sie stało ćiężko znosząc ,
2. Zebrawszy ośmdźieśiąt tyśięcy,
y wszytkę iezdę , ruszył się prze
ćiw Zydóm , rozumieiąc, iż miástá
dobywszy uczynić ie miał mieszka
niem pogańskim.
3. A że kościół miał iśdź ná zysk
pieniężny , iáko inne zbory pogań
skie , á kapłaństwo przedáyné ná
każdy rok :
4. Wniwczym się nie ogládáiac
ná Bożą moc, ále rospuściwszy
wodze sercá, w mnóstwie pieszych,
y w tysiącach konnych , y w ośmidźieśiąt elephántów ulał.
5. A ták wtargnąwszy do źiemie
Zydowskiéy, á przybliżywszy się
do Bethsury, którá była w ćiasnym
mieyscu , ná piąci stáiách od Ieruzálem , onégo zamku dobywał*

1069

6. A gdy Máchábeusz y ći, co z
nim byli, dowiedzieli się,iż zamków
dobywano, z płaczem y łzami pro
šili Páná , y wszytek lud pospolity
z nimi , áby zesłał anyóła dobrego
ku wybawieniu Izraela.
7. A sam napiérwéy Máchábeusz,
porwawszy bróń , napominał dru
gich , áby się z nim wdali w niebespieczeństwo, á dáli ratunek bráciéy swéy.
8. A gdy pospołu ochotnym ser
cem wiéždžáli w leruzálem , uka
zał się rycerz iadący przed nimi w
szaćie swiétnéy, we złotey zbroi,
drzewcem obracaiąc.
g. Tedy wszyscy spółu błogosła
wili miłośiernego Páná, y byli ná
umyśle utwierdzeni : będąc gotowi
nie tylko przez ludźie, ále y przez
naokrutnieyszé bestyie, y przez mú
ry želázné przebić się.
10. A ták szli ochotnie, máiac z
nieba pomocnika, y litościwego
nád sobą Páná.
11. A iáko lwi rzućiwszy się pę
dem ná nieprzyiaćióły , poraźili z
nich iedenaśćie tyśięcy pieszych, á
tysiąc y sześćset iézdnych :
12. A wszytkié w tył obróćili , á
wiecéy z nich rannych nago uszło.
Lecz y sam Lisyasz sromotnie ućie
kaiąc uszedł.
13. A iż był nie głupi , rozmyśli
wszy sobie iaką szkodę podiął, y
rozumieiąc, iż Ilebreyczykowie nie
zwyciężeni są , polégáiac ná wsze
chmocnego Bogá pomocy :
14- Posłał do nich , y obiecował
zezwolić ná wszytko co słuszna
iest, y królá przywieźdź áby był
przyiaćielem.
15. Y przyzwolił Máchábeusz ná
prośby Lisyaszowé , pożytkowi we
wszytkim dogadzaiąc , y cokolwiek
Máchábeusz pisał Lisyaszowi o Zydźiecli, tego król pozwolił.
16. Bo byli listy nápisáné do Ży
dów od Lisyaszá ten sposob zámykáiacé : Lysiasz ludowi Żydow
skiemu zdrowia.
17. łan y Abesalom , którzy byli
posłani od was , oddawszy pisanie,
zadali, ábym to, co się przez nie
dało znać, wypełnił.
18.

A ták cokolwiek mogło się
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odnieść do królá , przełożyłem : á
czego rzecz dopuszczálá, pozwo
liłem.
19. Przetóż ieśli w sprawach
wiarę zachowacie, ná potym starać
się będę, abych wam był przyczyną
dobrego.
20. A o innych rzeczach o káždéy zosobná dałem roskazánié sło
wne, y tym , y owym , którzy ode
mnie posłani są, áby się z wami
namówili.
21. Mióyćie się dobrze. Roku se
tnego czterdziestego ośmego inie
śiąca Dioskorá , dniá dwudziestego
y czwartego.
22. Królewski zaś list to w sobie
miał : Król Antioch Lisyaszowi
brátu zdrowia
20. bdyż oćiec nász między bogi
przenieśion iest, my chcąc , áby
ći, którzy są w królestwie naszym,
bez trwogi żyli, á rzeczy swóy pil
nowali ,
24- Słyszeliśmy, iż Zydowie nieprzyzwolili oycu memu, żeby mieli
przeniesieni bydź do obyczáiów
Greckich, ále że chcą trzymać swé
ustawy, y dla tego żądaią od nas,
abyśmy im dopuścili praw ich.
25. Chcąc tedy áby ten naród był
w pokoiu , stanowiąc osądziliśmy,
aby im kośćiół był przywrócony,
áby się podług zwyczáiu przodków
swych rządzili.
26. Dobrze tedy uczynisz , ieśli
do nich poślesz , á dasz im prawą
rękę : áby poznawszy wolą nasze ,
byli dobrego sercá, á własnych po
żytków przestrzégáli.
27. A list do Żydów królewski
taki był: Król Antioch radzie Zy
dowskiéy, y innym Zydóm zdro
wia.
28. Ieśli się dobrze macie , tákesćie iáko chcemý : ále y my dobrze
się mamy.
29. Przyszedł do nas Menelaus ,
powiádáiac, że wy chcećie zstąpić
do waszych , którzy są u nas.
30. A przetóż tym, którzy do nas
przrdą, aż do dniá trzydziestego
mieśiąca Xánlhiká, dáiemy pra
wicę bespieczeústwá ,
31. Aby Zydźi używali pokar
mów y praw swoich , iáko y przed
tym : á iżby żaden z nich żadnym

sposobem przykrości nie ćiórpiał
w tych rzeczach , które się z niewiadomośći działy.
32. A posłaliśmy y Menelausa ,
któryby z wami mówił :
33 Dobrze się mióyćie. Roku setnógo cztórdźiestego ośmógo, Xanthiká mieśiąca dniá piętnastego.
34. Posłali tóż y Rzymianie list
taki: Ouintus Memmius, y Titus
Mánilius, Legaci Rzymscy ludowi
Żydowskiemu zdrowia.
35 Tego co wam Lisyasz kró
lewski powinowaty pozwolił , y
myśmy pozwolili.
36. A o czym rozumiał, że się
miał królik dołożyć, pilnie się mię
dzy sobą naradźiwszy, wnet kogo
poślićie, abyśmy skazali, ták iáko
wam należy, bo my iedźiemy do
Antiochiióy.
37. A przetóż co narychlóy odpisz*
ćie, abyśmy y my wiedźieli, co iest
Za wola wászá.
38. Mióyćie się dobrze. Roku se
tnego cztórdźiestego ośmego, pię
tnastego dniá mieśiąca Xánthiká.

RO ZDZIAŁ XII.
ludas z ludem swym za pomocą
Hożą, szczęśliwie ivoiuie przećiwko
Loppitom, Lclmnitom, slrdbom, Kdspitom, y Ephronitom , y przećiwko
Tymotheuszowi, który był z wielkim
woyskiem. ludás zá grzechy umar
łych ludźi ofiary dále.
1. Gdy się tó umowy stały, Li
syasz iachał do królá , á Zydowie
rola< siet bawili.
2. Ale ći którzy byli zostali, Ty
motheusz y Apolloniusz, syn Genneuszá, ále y Hieronym, y Demophon , y nád té Nikan&r kśiążę z
Cypru, nie dopuszczali im żyć w
milczeniu y w pokoiu.
5c A loppitowie taką złość zbroi
li: Prośili Żydów, z którymi mie
szkali, áby wsiedli w łodźi, któré
byli nágotowáli z żonami y z dzie
ćmi, iákoby z nimi żadnego nieprzyiaćielstwa nie mieli.
4. A ták według pospolitego wy
roku mieyskiógo, gdy y sami przy
zwolili. á nic podeyźrzanógo dla
pokoiu nie mieli, záiáchawszy ná
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głębią, potopili nie mniéy dwu set.
5. O którym okrucieństwie nád
narodem swym uczynionym, gdy
się dowiedział Iudás, roskazał mę
żom, którzy byli z nim, á wezwa
wszy sędźiego sprawiedliwego Bo
gá,
'
6. Trzyćiągnął ná braćiey mordérze, y zapalił port w nocy, y ło
dzie popalił, á té którzy ogniá uszli
mieczem pozabiiał.
7. A gdy to ták sprawił, odćiągnął iákoby się zaś znowu wróćić
miał, á wszytkié lopity wykorze
nić.
8. Lecz gdy się dowiedział, że y
ći, którzy byli w Iámniiéy, chćieli
takież Zydóm u nich mieszkającym
uczynić ,
g. lámnity též w nocy naióchał,
y port z okrętami spalił, ták iż łunę
od ogniá było widać w Ieruzálem ,
przez dwieśćie y czterdzieści sláiow.
10. Stamtąd gdy iuż byli odcią
gnęli, ná dziewięcioro stáy, y ćiągnęli ku Tyinotheuszowi, potkało
się z nim Arabczyków pięć tyśięcy
mężów, y iézdnych pięć set.
11. A gdy tęga bitwa była, y zá
pomocą Bożą fortunnie się wiodło,
ostatek Arabczyków zwyćiężonych
prośili ludy, aby im dał prawicę ,
obiecuiąc paszéy postąpić , y w
innych rzeczach bydź ku poży
tku.
12. Tedy Iudás rozumieiąc , że
prawdziwie w wielu rzeczach mogą
bydź pożyteczni, obiecał pokóy, y
dawszy sobie ręce odeszli do namio
tów swoich.
13. Náiáchal též y niektóré miá
sto mocné, mostami y mury obto
czone, w którym mieszkało mnó
stwo narodów rozmaitych , któré
zwano Kásphin.
14- A ći którzy w mieśćie byli,
ufaiąc w mocnośći murów, y w
dostatku żywnośći , swowolniéy
sobie poczynali , złorzeczeńslwy
drażniąc Iudę, y bluźniąc, y mó
wiąc , co się niegodźi.
15. A Bláchábéusz wzywaiąc
wielkiego Páná świata, który bez
táránów, y bez máchin zá czasów
lezusá obalił Ierycho, uderzył okru
tnie ná miasto.
16. Y dobywszy miástá zá wolą
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Pańską, niezliczoné mordy poczy
nił: ták iż przjległe ieźioro, któré
było wszérz ná dwoygu stay, zdało
się, że krwią pobitych opływało.
17. Ztámtad odeszli przez śiedmset y pięćdźieśiąt stáiów, y przyszli
do Cháráká , do tych Żydów, które
Thubiány zowią.
18. Ą Tymotheuszá ná onych
mieyscách nie zástáli: który się był
nic niespráwiwszy wróćił, zosta
wiwszy ná niektórym mieyscu mo
cną obronę.
19. A Dosytheusz, y Sosipatef,
którzy byli hetmani z Máchábeuszem, pobili od Tymotheuszá ná
zamku zostawionych dźieśięć ty
śięcy mężów.
20. Lecz Máchábeusz zszykowawszy około śiebie sześć tyśięcy, y
rozsadźiwszy ie w hufce, ciągnął'
przećiw Tyinotheuszowi, który miał
z sobą sto y dwadźieśćia tyśięcy pie
szych, á iézdnych dwá tyśiąca y
pięć set.
21. A Tymotheusz dowiedzia
wszy się o przyćiągnieniu ludy,
wprzód wysłał niewiasty, y dźieći ,
y inné potrzeby ná zamek , który
zowią Kárnion, bo był niedobyty, á
trudny do przystępu dla ćiasnośći
mieysc.
22. A gdy się pierwszy huf ludy
ukazał , padł ná nieprzyiaćioły
strach, z obecnośći Bogá, który
wszytko widźi: y ięli ućiekać ieden
od drugiego, ták iż więcey od swych
byli poráženi, y od rázów mieczów
swych slábieli.
23. A Iudás bárzo doćierał, karząc niezbožné , y poraźił z nich
trzydźieśći tyśięcy mężów.
24. A sam Tymotheusz nápad!
ná skrzydło Dosytheuszá , y Sosipátrá, y prośił ich wielkimi proś
bami, áby go żywo puścili dla te
go iż wielu z Żydów miał rodzice,
y braćia , którymby przyszło oszukác się dla śmierći iego.
25. A ták gdy im przyrzekł, że ie
miał wolno puścić według umowy,
puścili go zdrowo dla braćiey wy
bawienia :
26. A Iudás wyćiągnął do Kárnionu , pobiwszy dwadźieśćia y
pięć tyśięcy.
27. To tych ucieczce y porażce
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ruszył się z woyskiem do Ephroná
miástá obronnego, w którym mno
stwo narodów rozlicznych mieszka
ło , y duży młodzieńcy stoiąc ná
murze mocno się bronili : á w tym
machin wiele , y strzelby goto
wość.
28. Ale gdy wzywali wszechmo
cnego , który mocą swą kruszy
nieprzyjacielskie śily, wzięli miá
sto, á z ony eh, którzy w nim byli,
dwódźieśćia y pięć tyśięcy porazi
li.
*29. Ztamtąd przyszli do miástá
Scythów, któré iest od leruzálem
nád sześći set staiań.
30. Ale gdy Zydowie, którzy u
Scy topolitanów byli, dáli świade
ctwo , że sie z nimi łaskawie obcho
dzili , y czasów niesz.częśćia skro
mnie sie przećiw im zachowali :
31. Podziękowawszy im, y na
pomniawszy, áby y ná potym ná
naród ich łaskawi byli, przyieeháli
do leruzálem, gdy uroczysty dźień
święty
32. Tegodniów nadchodził, á po
pięćdziesiątnicy ruszyli się przećiw
Gorgiaszowi staroście ldumeyskiéinu.
33. A wyciągnął ze trzema tyśię
cy pieszych, y z cztérzmi sty iéz
dnych
34- Którzy gdy zwiedli bitwę,
przydało się , iż trocha Żydów po
legło.
35. A Dosytheusz niektóry z Bácenorowych iézdny, mąż mocny,
dźierżał Gorgiaszá: á gdy go chćiał
poyniać żywo, iézdny niektóry z
Thraków natarł nań, y odciął mu
ramię : y ták Gorgiasz ućićkł do
Máresá.
36. A gdy ći, którzy z Esdrynem
byli, długo walczyli y zmordowali
się, Iudás wzywał Páná, áby im
był pomocnikiem y hetmanem bi
twy.
Ś7. Y począwszy głosem oyczy
stym y z pieśniami wołanie podno
sząc, rycérstwo Gorgiaszowé ucie
kać przymusił.
38. Tedy Iudás zebrawszy woy
sko, przyszedł do miástá Odolle, á
gdy džiéií śiódmy przyszedł, według
zwyczáiu oczyśćiwszy się, święcili
szábbát ná tymże mieyscu.
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3y A názáiutrz Iudás przyiechał
z swémi, áby pobrał ćiała pobitych,
y pochował ie z powinowatymi
w grobiéch oycowskich.
40. Tedy nalezli pod szatami po
bitych dáry bálwánów, którzy byli
w Iámniiéy, czego Zydóm zakon
zákázuie. VV szytkim tedy iáwno by
ło, iż dla tego byli porażeni.
41. A ták wszyscy błogosławili
sprawiedliwy sąd Pański , który
rzeczy skryté iáwnémi uczynił.
Ą2. A ták udawszy się ná modli
twy, prośili , áby ten grzéch , który
się stał, w zapamiętanie przyszedł.
A^e namężnieyszy Iudás napominał
lud, áby się bez grzechu zachowa
li, widząc ná oczy, co się stálo dla
grzechów onych , którzy polegli.
45. A złożywszy dwanaśćie ty
śięcy drachm srébrá posłał do ieruzálem, áby ofiarowano zá grzé
chy umarłych ofiarę , dobrze y po
bożnie o zmartwychwstaniu my
śląc.
44- (Bo, by się był nienadźiówał,
że oni pobici zmartwychwstać mie
li, zdála by się rzecz niepotrzebna
y próżna, modlić się zá umarłe).
45. A iż uważał, że ći któr/y po
bożnie byli zasnęli , bárzo dobrą
łaskę mieli zachowaną.
46 A ták święta y zbawienna
iest myśl modlić się zá umárlé,
áby byli od grzechów rozwiąza
ni.
ROZDZIAŁ

XIII.

P rzyictch awszy jintiochus f>ról
kazał zabić Meneluusd Zydowind,
potym z wielkim woysliem walcząc
nd Zydy, raz y drugi zwyciężony,
gdy iuz wielu z woyskd swego utrdćil , muśiał przymierze d pokoy z
Zydy uczynić.

1 Roku setnégo cztórdźiestego y
dźiewiątego dowiedźiał się Iudás,
iż Antioch Eupator ciągnie z mnó
stwem ná Żydowska źiemie.
2. A z nim Lisyasz sprawca y
przełożony nád spráwámi máiac
z sobą pieszych sto y dźieśięć tysię
cy, á iézdnych pięć tyśięcy y Elephántów dwadźieśćia y dwa , y wo
zów z kosami trzy stá.
3.

A

przymieszał

się do nich y
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Menelaus , y z wielką chytrośćią
prosił Antyochá nie o zachowanie
oyczyzny , ále máiac nadźieię , že
miał bydź wsadzony ná Państwo.
4- Lecz król nád królmi wzru
szył serce Antyochowś przećiw
złośnikowi : y gdy Lisyasz przypo
minał , że on był przyczyną wszego złego, roskazał (iáko u nich
iest ohyczay) poymawszy go ná
tymże mieyscu zabić.
5. A była ná onym mieyscu wie
ża ná pięćdźieśiąt łokiet, która mia
ła zewsząd około siebie kupy po
piołu : z téy było poyźrzenie ná dół
przykre.
6. Ztámtad kazał onégo świetokraycę w popiół wrzućić, gdy go
wszyscy popychali ná stracenie.
7. Takimći prawem przestępcy
zakonu przydało się umrzóć, áni w
źiemi bydź pochowanym Menelau
sowi.
8. A zaiste dosyć sprawiedliwie:
bo iż wiele przećiw ołtarzowi Boże
mu złośći poczynił, którégo ogień
y popiół był święty, sam ná popio
łową śmierć zdań iest.
9. Ale król ćiągnął sercem nieuięty, chcąc się pokazać gorszym ná
Zydy niżli oćiec iego.
10. Czego się Iudás dowiedźiawszy, przykazał ludowi, áby we
dnie y w nocy Fáná wzywali, áby
iáko záwsze , ták y teraz im był ná
pomocy :
11. Iáko tym, którzy się bali,
áby zakonu y oyczyzny , y kośćioła
świętego nieutraćili: á iżby ludo
wi, który niedawno trochę sobie
wytchnął, nie dopuszczał znowu
przyśdź w poddaństwo narodóm
bluźnierski m.
12. To gdy wszyscy społu uczy
nili , y prośili miłośierdźia od Páná
z płaczem y z posty przez trzy dni
ustawicznie leżąc ná źiemi, napo
minał ich Iudás , áby się gotowali.
13. Sam z starszymi umyślił piéTwéy niżby król z woyskiem przyćiągnął do Zydowskiéy źiemie, á
niżby wźiął miásto , wyciągnąć , á
sądowi Pańskiemu skończenie rze
czy poruczyć.
14. A tak wszytko dawszy w
moc Bogu stworzycielowi swiátá ,
' á swycli napomniawszy, áby się
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mężnie potykali , y áž do śmierći o
zakon, kośćiół, miásto, oyczyznę ,
y mieszczány się zástáwiáli , po
łożył się z woyskiem u Modyn.
15. Y dawszy swoim hasło zwy
cięstwa Božégo, obrawszy sobie co
mężnieysze młodźieńce, uderzy
wszy w nocy ná dwór królewski ,
zabił w oboźie mężów cztéry tyśiące , y co naywiekszégo elephántá z
tymi , którzy ná nim byli :
16. Y napełniwszy wrielką trwo
gą, y zamieszaniem obóz nieprzy
jacielski , á rzeczy fortunnie odpra
wiwszy, odiecháli.
17. A to się stało gdy się iuž rozedniwało, zá pomocą obrony Pańskiéy.
18. Ale król skosztowawszy
śmiałości Zydowskiéy, fortelem po
kuszą! się o trudnośći mieysc :
19. Y położył się obozem u Bethsury , która była obronnym za
mkiem Żydowskim: ále go odpędzo
no , y szkodzono , y urywano.
20. A onym , którzy w zamku
byli , Iudás potrzeb dodawał.
21. A Rhodok nieiáki , który był
z woyská Iudzkiégo, táiemnice nieprzyiaćiołóm oznaymił, który szu
kany poyman iest, y wsadzony.
22. Fowtóré król- uczynił rzecz
do tych, którzy byli w Bethsurze,
rękę ciał, wźiął, odiachał.
23. Zwiódł bitwę z Iudą , poráżóu iest. A dowiedziawszy się , iż
Pliilip wybiiał się z mocy w Antiochiiéy, którégo był zostawił nád
sprawami : upadszy ná sercu, prze
praszając Zydy , y podáiac się im ,
przyśiągł ná wszytko , co się słu
szno widźiało: á poiednawszy się,
ofiarę ofiarował, kośćiół uczćił, y
dary zostawił:
24. Máchábeuszá obłapił, y uczy
nił go kśiążęćiem y hetrnánem od
Ptolemáidy áž do Gerenów:
25. A gdy przyiachał do Ptole
máidy, zá złó mieli Ptolemeyczycy przyiaćielstwa postanowienie ,
gniewaiąc się , żeby snadź przy
mierza niezgwałćili.
26. Tedy Lisyasz wstąpił ná sto
licę , y dał sprawę, y lud uśmie
rzył , y wróćił się do Antiochyéy.
A ty mci sposobem toczył się kró
lewski odiazd y przyiazd.
68
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XIV.

Zd podszczuwdniem sllcytnd, któ
rego było z kapłaństwa zrzucono ,
Demetrius król posłałprzećiwko Ży
dom řlikdnord, który dowiedziawszy
sie o męstwie Żydowskim, pokoy z
nimi uczynił: który potym zgwałćiwszy nd roskazdnie królewskie,
usiłował, by był ludę mógł poimdć :
ze tego niemogł. Raz aszd gdy iuz
miał dostać, on uprzedził poimdnie
śmiercią swą dosyć męską.

1. Ale po trzech lećióch dowiedźiał się ludás, y ći co z nim byli,
ii Demetrius Selewków z potężnym
woyskiem y z okręty przez port
Tripolu ćiągnął ná mieyscá sposo
bne,
2. Y wźiął źiemię przećiwko Antyochowi , y hetmanowi iego Lisyaszowi.
3. A nieiáki Alcymus , który był
nawyźszym kapłanem , ále się był
dobrowolnie splugáwií czásu po
mieszania, bacząc że żadnym obyczáiem żyw zostać nie mógł, áni
przystępu mieć do ołtarza:
4- 1'rzyszedł do królá Demetriusá
roku setnego pięćdziesiątego ofia
rując mu koronę złotą y palmę , y
niejakie zielone gałąski , któré się
zdały bydź kośćielnć. A onégo dniá
milczał.
5. Potym upatrzywszy czás sza
leństwu swemu pogodny , gdy był
od Demetriusá wezwán do rády, á
pytano go, ná których rzeczach y
rádách Zydowie się sadzili ,
6. Odpowiedźiał: Ci, któré zowią
Assydeyczyki między Żydami, któ
rych hetmanem iest ludás Máchá
beusz , mnożą woyny , y tumulty
wzruszała , á nie dopuszczaią kró
lestwu zostać w pokoiu.
7. Bo y ia złupiony z chwały
przodków moich, (mówię z náwyższógo kapłaństwa) tum sie
ućićkł:
8. Naprzód zachowując wiarę pożytkóm królewskim : á potym też
radząc o mieszczanach : bo dla ich
przewrotnośći wszytek naród nász
nie pomału iest utrapiony.
g. Ale proszę królu , té wszytkié
rzeczy uznawszy, y o źiemi, y o
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narodzie , według twéy ludzkośći
wszytkim znaioméy, obmyślay.
10. Bo póki żyw ludás , nie iest
rzecz podobná , áby rzeczy były w
pokoiu.
11. To gdy on powiedź’ał , dru
dzy też przyiaćiele będąc nieprzy
jacielskiego sercá przećiw ludzie,
zapalili Demetriusá.
12. Który natychmiast Nikánorá
przełożonego nád elephánty, hetma
na posiał do ludzkiéy źiemie:
15. Dawszy roskazánié, áby ludę
poymał , y tych, którzy z nim byli,
rozprószył, á Alcymá nawyższytn
kapłanem nawyższógo kościoła po
stanowił
14 Tedy pogan i , którzy byli z
Zydowskiéy źiemie przed ludą ućie
kli, kupami się do Nikánorá przymiészywáli, mniemając, iż nędza y
klęski Żydów miało bydź ich szczę
ściem.
15. A ták Zydowie usłyszawszy
o przyszćiu Nikánorowym , y o
zgromadzeniu narodów, źiemia się
posypawszy, prośili onégo , który
swóy lud postanowił, áby ná wie
ki strzegł, y który cząstkę swoię
iásnémi cudami broni.
16. A za rozkazaniem hetmana
zárazem się ztamtąd ruszyli, á śćiągneli się do miasteczka Dessáu.
17. A Symon brát ludy podkał się
z Nikánorem : ále się przelękł na
głego przypádnienia nieprzyjaciół.
18. Wszákoz Nikánor słysząc o
męstwie towarzyszów ludy, y o
wielkim sercu , któré mieli biiąc
sie zá oyczyznę, bał się krwią roz
sądku uczynić.
ig. Przetóż posłał przed sobą Possydoniuszá, y Theodocyuszá. y Máthiaszá , áby dáli prawice y wzięli.
20. A gdy się o to długo niunawiali , á sam hetman przed ludem
one rzecz przełożył , wszytkich ie
dno zdánié było zezwolić ná przy
jaźń.
21. A ták naznaczyli dźióń, któ
rego mieli z sobą ná osobności mó
wić, y dla każdego wyniesiono sto
łek y postanowiono.
22. A ludás roskazał, áby zbroyni byli ná mieyscách sposobnych ,
by się snąć* z prędka od nieprzyia-
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^ioł co złe?© nie zaczęło : Y mieli
przystojna rozmowę.
23. Á Nikánor mieszkał w Ieruzalein , y nic niesprawiedliwie nie
czynił, y gromady gminu, któré
się były zebrały, rozpuśćił.
24. Y zawsze mu był z sercá mi
ły Iudás, y był mężowi przychylny.
25. Y prosił go, áby żonę poiał ,
y syny spłodził. Poiął żonę , y mie
szkał spokoynie , y żyli spółecznie
26. Lecz Alcymus widząc między
nimi społeczną miłość, y umowy,
przyszedł do Demetriusá, y oznay
mił mu, że Nikánor ná rzeczy szko
dliwe pozwolił, á ludę zdraycę kró
lestwa następcą swym naznaczył.
27. A ták król záiatrzony, á złośćiwemi potwarzámi iego rozdra
żniony , napisał Aikánorowi mó
wiąc , że mu nie miło iż przyiaźń
zawarł : wszakże roskázuie , áby
co ryehléy Máchábeuszá związane
go do Antłochiey posłał.
28. Co zrozumiawszy Nikánor,
lękał się , y bvło mu to ćiężko , ie
śli hy to miał złamać ná czym było
stanęło, nie będąc w niwczym
obrážony od męża.
29. Ale iż się królowi nie mógł
sprzeciwić, upatrował pogodę, któ
réy by wypełnił roskazánié.
30. Lecz Máchábeusz widząc, że
się z nim Nikánor ostrzeobchodźił,y
ná zwykłym potvkániu srożćy mu
sie stówił, rozumieiąc, iż tá srogość nie z dobrégo pochodźiła , ze
brawszy niewiele ludu swégo ,
schronił się przed Nikánorem.
31. Czego gdy się on dowiedźiał,
iż był mężnie od męża uprzedzon ,
wszedł do nawiększego, á naświęlszégo kośćioła, á gdy kapłani zwykłó ofiáry s,práwowáli, roskazał im
áby męża wydali.
52. Lecz gdy oni pod przysięgą
powiadali , iż niewiedzą gdźieby
był, którego szukano: ściągnąwszy
rękę przećiw kościołowi , przysiągł
mówiąc :
55. Ieśli mi ludy związanego nie
wydacie, ten kośćiół Boży zrównam
z źiemią, y ołtarz wywalę, á ten
kośćiół poświęcę Bachusowi.
54. Y to rzekszy szedł precz.
Lecz káplani podniózszv ręce w nie
bo , wzywali tego,. który zawsze
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był obrońcą narodu ich , to mó
wiąc:
35. Ty Pánie wszech rzeczy, któ
ry niczego nie petrzebuiesz , chćiałeś, áby był kośćiół mieszkania twe
go między námi.
56 A teraz święty wszytkich
świętych Panie , zachowaj ná wie
ki niesplugáwionym dóm ten ,
który nie dawno iest oczyśćiony.
37. A Rázyasz nieiáki z stárszych
z leruzálem był oskáržon przed Ni
kánorem , á ten mąż miłośnik miá
stá, y dobrą sławę máiac : którego
dla życzliwości názwán był oycem
Żydów. .
v
38. Ten przez wiele czasów przedśięwźięćię czystości trzymał w za
konie Żydowskim , gotów wydać
ćiało y duszę , zá wytrwanie.
5g A Nikánor chcąc okazać nie
nawiść , którą miał przećiw Ży
dom , posłał pięćset żołnierzów,
áby go poymáli.
40. Bo mniemał, gdyby go był
zwiódł, że miał wielką klęskę Ży
dom uczynić.
41. A ták gdy się chćiał werwać
gmin do domu iego, y drzwi wy
bić, y ogień założyć: gdy go iuż
poymać mieli, przebił się mieczem,
42. Woląc ráczéy poczciwie umrzeć, á niżli poddść sie grzeszni
kom, y nieprzystojnie rodowi swe
mu krzywdy cierpieć.
43. Ale gdy przed kwapieniem
nie pewnym rázem ranę sobie žá
dat , á gmin się we drzwi wdzie
rał , whieżawszy śmiele ná mur,
mężnie się z góry zrzucił ná lu
dźie.
44. Którzy gdy prędko dáli plac
spádnieniu iego, padł ná szyię.
45. A gdy ieszcze dychał, zapa
liwszy się sercem powstał: á cboćia kréw z niego wielkim strumie
niem ćiekła , y ácz był ćiężko zra
niony, przeszedł wskok przez lud :
46. Y stanąwszy ná nieiákiéy
skále przykréy, gdy go iuż kréw
ucbbdźiła , uchwyciwszy obiema
rękoma wnetrznośći swé, rzućił
ie ná lud , wzywaiąc tego, który
iest Pánem żywota y ducha , áby
mu ie zaś przywróćił: á tym spo
sobem umarł.
68’
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ludas lud sicoy przeciwko Nikdnorowi iuz upominaniem , iuz no
cnym widzeniem ostrzy, ci potym potkawszy sie bitrzo wielkie woysko
porclźili, y samemu Aikdnorowi gło
wę y rękę ućiąwszy, zawiesili w Ieruzalem nd wiekuistą pamiątkę , y
dźień zwyćięstwd tego świętym uczy
nili rok od roku uroczystym.
i. A Nikánor dowiedziawszy się,
że Iudás był ná mieyscách Šámániéy, umyślił ze wszytką mocą w
dźień soboty stoczyć bitwę.
2 A gdy Zł dowie, którzy z przy
muszenia z nim iśdź muśieli, mó
wili mu: nie czyń ták okrutnie á
nieludzkie, ále uczći dźień świę
ty, y czci tego, który wszytko widźi.
3. On nieszczęsny zopytał, ieśli
iest możny ná niebie, który roskazal obchodzić dźień sobotni?
4 A gdy oni odpowiedzieli: Iest
Tan żywy sam w niebie możny,
który roskazał obchodźić dźień śiódmy.
5 On zaśię odpowiedźiał: A iam
též mocny ná źiemi , który każę
brać zbroię , y sprawy królewskie
wypełnić. Wszakże nie d^kazał,
áby był radę wykonał.
6. A Nikánor wielką hardośćią
wyniesiony, umyślił był pospolity
znák zwyćięstwa wystawić z lu
dy'
,
7.
A Máchábeusz ustawicznie
ufał ze wszytką nadźieia, iż mu
miał przyśdź ratunek od Bogá.
8. Y napominał swoich, áby się
nie bali przyszćia pogánów: ále
áby mieli ná pamięći wspomożenia
im z nieba podawane: y teraz áby
się spodźiewali, że im miałoprzyśdź
od wszechmocnego zwycięstwo.
g. Y mówiąc do nich z zakonu
y z proroków, przypomináiac též
bitwy, któré piérwéy miéwáli, uczy
nił ie ochotnieyszé.
10. A ták sercá im dodawszy,
przytym okazował zdrady pogánów,
y zgwałcenie przysiąg.
11. A każdego z nich uzbroił,
nie bronią tarczćy y drzewa, ále
dobrémi mowami y napomina
niem : powiedziawszy sen wiary
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godny, którym wszytkié uweselił.
12. A było widzenie tákowé:
Oniaszá, który był nawyższym ka
płanem, męża dobrego , y łaska
wego, wstydliwego weyźrzenia,y
skromnych obyczáiów, y wymo
wy ozdobnéy, y który z dźiećiństwi
w cnotach Był ćwiczony, ręce wyćiagnawszy, modlącego się zá
wszytek lud Żydowski.
13 Potym że się ukazał y drugi
mąż w leci ech y w chwale dźiwnéy, y wielkiéy ozdoby przy nim.
14- A iż odpowiadając Oniasz
rzeki: Tenći iest miłośnik braćiey
y ludu Izraelskiego, ten iest, który
się wiele modli zá lúd y zá wszy
tko miásto święte, Ieremiasz pro
rok Boży.
15. A że Ieremiasz zśćiągnął pra
wą rękę , y podał ludźie miecz
złoty, mówiąc:
16. Weźmi miecz święty dar od
Bogá, którym poraźisz przećiwniki
ludu mego Izraelskiego
17. A ták będąc napomnieni na
mowami ludy bárzo dobrémi, którémi mogła bydź wzbudzona ocho
ta , y serca młodych ludzi umo
cnione, postanowili bić się y po
tykać mężnie, áby męstwo o rze
czach osądziło : przeto że miásto
święte, y kośćiół był w niebespieczeństwie.
18. Bo mnieyszé było staranie o
żony, y o syny, y o braćia, y o kre
wne, ále nawiększa y napiérwszá
była boiaźń , o świątobliwość ko
ścioła.
ig. Ale y ći , którzy w mieśćie
byli, nie pomału się troskali o té,
którzy się potykać mieli.
20. A gdy się iuz wszyscy spo
dźiewali przyszłego sądu , á nieprzyiaćiele iuz Misko byli, woysko
zszykowáné było, y bestyie, y iézdni ná sposobnym mieyscu posta
wieni :
21. Máchábeusz uwažáiac nad
chodzenie woyská , y rozmaite
przyprawy bróniéy, y srogość bestiy, wyćiągnawszy ręce ku niebu,
prośił Páná , który dźiwne cudá
spráwuie: który nię według mo
cy zbróy, ále iáko się mu podoba,
godnym zwyćięstwo dáie.
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22. Y mówił wzywając tym spo
sobem : Ty Fanie któryś posłał ányolá twego , zá Ezechiasza królá lu
dzkiego , y pobiłeś z woyská Sennácherib sto ośindźieśiąt y pięć ty
śięcy :
a3. Y teraz panuiący niebiosom,
spuść ániolá twégo dobrego przed
námi , w boiaźni y w strachu wiel
kości ramienia twégo :
24 Aby się przelękli, którzy z
bluźnieniem idą przećiw świętemu
ludowi twemu. A ten tak modli
twę skończył.
25. A Nikánor y którzy z nim
byli , z trąbami y z pieśniami na
stępowali.
26. Lecz Iudás , y którzy z nim
T>vli , wzywáiac Bogá z modlitwa
mi , zwiedli bitwę.
27. Rękoma w prawdzie woiuiąc , ále sercem Pánu się modląc :
poraźi-li nie mniéy trzydziestu y pią
ci tyśięcy ludzi, raduiąc się wielce
z obecnośći Božéy.
28. A gdy przestali, y z weselem
sie wracali , dowiedźieli sie, iż Niká nor upadł we swéy zbroiéy.
29. Tedy okrzyk uczyniwszy y
trwogę wzruszywszy, błogosławi
li głosem oyczystym Páná wszech
mocnego.
30. Á Iudás przykazał, który za
wsze ćiałem y sercem gotów był
dla mieszczan umrzeć, głowę Ni
ka norowę, y rękę z ramieniem ućiętą do leruzálem zanieść.
31. Gdźie gdy przyiachał, ze żwa
wszy mieszczány y kapłany do oł
tarza , wezwał y tych , którzy ná
zamku byli.

Modlitwa Manasse
królá ludzkiego,
gćZy iv wiezieniu był trzyman w Báby łonie.
Pánie wszechmogący, Boże oyców
naszych, Abrahama, y Izaaka , y
lákobá , y nasienia ich sprawiedli
wego , któryś stworzył niebo y ź;,-

32. Y ukazawszy głowę Nikánorowę, y rękę przeklętą którą zśćiągnąwszy na dóm święty wszech
mocnego Bogá bardzie się chlubił:
35. Y ięzyk niezbožnégo Nikánorá wyrżnąwszy, kazał pokęsu pta
kom dać , á reke szaleńca zawieśić
przećiw kościołowi.
34. Tedy wszyscy błogosławili
Páná niebieskiego , mówiąc : Bło
gosławiony, który mieysce swé za
chował niesplugáwioné.
35. Zawiesił też głowę Nikánorowę , ná wierzchu zamku, áby
było iásné , á iáwné znamię ratun
ku Bożego.
36. A tak wszyscy zá spólecznrm
zezwoleniem postanowili, áby dniá
onégo żadną miarą bez święcenia
nie miiáli :
37 Ale żeby mieli święto trzy
nastego dniá kśiężyca Adar, iáko
Syriyskim językiem zowią , dniem
przededniem lUárdocheuszowym.
38. A gdy się to z Nikanorem
stało , á od onégo czásu Ilebreyczykowie miásto otrzymali : ia též ná
tym mieyscu koniec uczynię pisa
niu memu.
39. A ieśli dobrze y iáko historyéy
przystoi , tegom y sam pragnął: á
ieśli nie ták godnie , ma mi bydź
odpuszczono.
4.0. Bo iáko záwždy pić wino ,
ábo záwždy wodę , iest rzecz przećiwna , ále ná przemiany używać,
iest rzecz wdzięczna : ták czytają
cym , ieśliby zawsze było pisánié
doskonale , nie będźie wdzięczne
tym co czytáia. Tu tedy będźie ko,niec.

mię ze wszytkim icli ochędostwem:
któryś związał morze słowem ro~
skazania twego , któryś zamknął
przepaść, y zapieczętowałeś ią stra
sznym á chwalebnym imieniem
twoim : którego się wTszytkié rze
czy lękaią y drżą przed obliczem
mocy twoiéy. Abowiém nieznośna
iest wielmożność chwały twoiey, y
niewytrzymány gniéw groźby two
iéy ná grzészniki : á niezmierne y
niedoścignione miłosierdzie obielni-
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ce twoiéy: boś ty iest Pan nawyższy, łaskawy, ćierpliwy, y bárzo
miłośierny , y żałuiąc złego ludźi.
Ty Pánie, według w ielkości dobroći
twéy obiecałeś pokutę y odpuszcze
nie tym , którzy zgrzeszyli tobie ,
á z wielkości miłosierdzia twego po
stanowiłeś grzésznikóxn pokute ku
zbawieniu. A ták ty ťánie Boże
sprawiedliwych , nie ustáwileá po
kuty spráwiedliwym, Abrahamowi,
y izáákowi, y Iákobowi, tym któ
rzy nie zgrzeszyli tobie : áleá usta
wił pokutę dla mnie grzésznégo:
bom zgrzeszył nád liczbę piasku
morskiego: rozmnożyły się niepráwośći moie Pánie , rozmnożyły się
nieprawośći meie , y nie iestem go
dzien poyźrzeć y patrzyć ná wyso
kość niebá , prze wielkość niepra
wośći moich. Skurczyłem się pod
wielą łańcuchów żelaznych, iż
niemogę podnieść głowy moiéy,
áni mam wytchnienia : ábowiém
wzbudziłem gniew twóy, y złość

uczyniłem przed tobą: nie czyni
łem woli twoiéy , y nie strzegłem
przykazania twego : stanowiłem
obrzydłośći, y rozmnażałem obra
żenia. A teraz upadam ná kolana
sercá mégo , prosząc u ćiebie do
brotliwości. Zgrzeszyłem Pánie ,
zgrzeszyłem , y uznawani niepra
wośći moie. A przełóż zadam pro
sząc ćię, odpuść mi Panie, odpuść
mi, á nie zátrácay mię zpołu z niepráwoáciámi moimi , áni rozgnie
wany ná wieki záchoway mi zło
śći , áni mię potępiay do niższych
mieysc źiemie : Abowiemeś ty iest
Bóg, B óg mówię pokutujących:
á okdżesz nademną wszytkę dobro
tliwość twoię : bo mię niegodnego
zbáwisz według wielkiego miłośierdźia twego , á będę ćię chwalił zdwsze po wszytkié dni żywota mégo.
Abowićm ćiebie chwali wszystka
moc niebieska , á tobie iest chwała
ná wieki wieków. Amen.
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ROZDZIAŁ I.
szému, á mieyćie stáránié o lud
Wspaniale Phd.se od losiaszd hrá iego Izraelski po częśći, według
la ofiarowano: po nim w królestwie oyczyzn y pokolení waszych.
5. Według opisania Dawidá kró
ludzkim naśladowali lechoniasz ,
lá
Izraelskiego y według wielmożlodcym, loachin, y Sedeciasz, któ~
rych y ludu ich poymanie, cl spusto nośći Salomona syná iego, wszyscy
w kosćiele, y podług wászéy oyczyszenie miasta opisane bywa.
stéy cząstki kśięstwa , tych, któ
1. Y sprawił Iosiász Paschę w Ie- rzy stoią przed braćią swą synmi
ruzáleui Pánu , y ofiarował Pháse Izráelskimi.
cztérnastégo dniá księżyca, miesią
6. Ofiaruyćie Paschę , á gotuyca piérwszégo.
ćie ofiáry bráciéy wászéy, á czyń
2. Postanowiwszy kaplany we cie według roskazánia Páňskiégo,
dług porządku dni, obleczone w szá któré dáné iest Moyzészowi.
ty w kościele Pańskim.
7. Y darował losiasz ludowi któ
3. Y mówił Lewitóm poświęco ry się naydował, owiec, iágniat,
nym sługóm w Izraelu , áby się y koźląt y kóz trzydźieśći tyśięcy,
poświęcili Pánu ku postawieniu ćielców trzy tyśiące.
skrzynie świętćy Páňskiéy w domu,
8. To z królewczyzny dano we
który król Salomon syn Dawidów dług obietnice ludowi : á kapłanom
zbudował.
ná Paschę owiec liczbą dwá tysią
4- Nie będźiećie iey nośić ná ra ca , á ćielców sto.
mionach. A teraz służcie Pánu wá9. A lechonias , y Semeiasz , y
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Nathánáel bráéia, y llásábiasz , y
Ozyel, y Korábá, ná Pháse dali owiec
pięć tysięcy, ćielcow pięć set.
10. A gdy się to dźiało ‘ochędożnie , stanęli kapłani y Lewitowie
máiac przasné chleby według pok oleili,
11. Y według rozdziałów kśięstwá oycow skiégo przed ludem
ofiarowali Pánu , według tego, co
napijano iest w księgach Aloyzészowycb.
12. Y upiekli Pháse ogniem iáko
było trzeba , y ofiáry powárzyli w
kotléch, y w garncach z dobrą wolą:
15. Y przynieśli wszytkim, któ
rzy byli z pospolitego ludu : A po
tym nágotowali sobie y káplanom.
14. Ho kapłani ofiarowali tłustośći , áž się godzina skończyła: á
Lewitowie gotowali sobie, y brAćiey swéy, synom Aaronowym.
15. A kościelni śpićwacy synowie
Asáph byli w porządku , według
rozkazania Dawidowego, y AsAph,
y Záchárias , y leddimus , który
był od królá.
16. Y odźwierny u kóżdych
drzwi , ták iż żaden nie odstąpił od
swego: bo braćia ich gotowáli im.
17. Y odprawiło się co należało
ku ofierze PAńskićy.
18. Onégo dniá spráwowáli Phá
se , y ofiarowali obiáty ná ofiarę
Pánská, według roskazánia królá
losiaszá.
ig. Y obchodźili synowie Izráelowi , którzy się ná on czás naydowáli, Pháse y dźień święty przasników przez śiedm dni.
20. Y nie było obchodzoné tákowé Pháse w Izraelů od czásów Sa
muel á proroka :
21. Y wszyscy królowie Izráel
nie spráwowáli tákiéy Páse hy, iá
ko sprawił losiasz, y kaplani , y
JLewitowie , y Zydźi, y wszytek
Izráel , y którzy się náydowáli
mieszkający w Ieruzálem.
22. Osmnastégo roku zá królo
wania Iosiaszowégo było obcho
dzone Pháse.
23. Y szczęśćiły sie spráwy lo
siaszá boiacégo się sercem zupeł
nym , przed oczymá Páná iego.
24- Lecz co o nim pisano da
wnych czásów , dla tych którzy
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grzeszyli , y którzy nie uczćiwiey
się stawili przećiw Pánu , niżli
wszyscy narodowie, y którzy nie
szukali słów Pańskich nád Izrae
lem.
25. A po tych wszytkich spra
wach Iosiaszowych ruszył się Pháráo król Aegyptski ciągnąc prze
ćiw Chárkámis z drógi nád Euphrátesem : y wyiechał przećiw'
iemu losiasz.
26. Y posłał król Aegyptski do
losiaszá, mówiąc: Co mnie y tobie
iest królu ludzki ?
27. Nie iestein posłań od Páná ,
ábych walczył przećiw tobie: bo
woyná moiá iest nád Euphrátesem:
kwapiąc się odiedź.
28. Y niewróćił się losiasz ná
wozie: ále go chćiał zwalczyć, niebacząc ná słowa prorockie z ust
PAńskich:
29. Ale zwiódł z nim bitwę ná
polu Mágeddon. Y zbieżały siękśiążętA do królá losiaszá.
5o. Y rzekł król sługom swoim :
Wywiedźcie mię z bitwy, bom za
chorzał bárzo. Y wnet go słudzy
iego wywiedli z woyská.
31. A wsiadł ná drugi swóy wóz,
y przyiechawszy do Ieruzálem ,
umarł, y pogrzebion iest w oycowskim grobie.
32. Y żałowali losiaszá po wszy
tkićy Zydowskiéy źiemi: á którzy by
li przełożeni, z żonami lamentowali
nád nim, aż do dniá tégo. Y posta
nowiono, áby to zawsze czyniono
po wszytkim narodzie Izraelowym.
33. Ale té rzeczy sa opisáné w
księgach historyéy królów ludz
kich, y wszytkié dźieie spraw Iosiaszowych, y sława iego, y bie
głość iego w zakonie Pańskim: y
co on czynił, y czego nie napisano
w kśięgach królów- Izraelskich y
ludzkich.
54- Y wźiąwszy- którzy byli z
narodu lechoniaszá syná losíaszowégo, postanowili królem ná mieyacu losiaszá oycá iego , gdy mu by
ło trzydzieści y trzy látá.
35. Y królował nád Izraelem trzy
miesiące. Y złożył go król Aegypt
ski , áby nie królowa Iw Ieruzálem.
5łk ¥. założył ná Ind winę sto
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talentów srébrá y talent złota ie przeto że im folgował, y przyby
den.
tkowi swemu.
37. Y postanowił król Aegyptski
51. Ale się oni naśmiewali z
Ioácymá brátá iego królem ludá y ányolów iego : á którego dniá Pan
leruzálem.
mówił, szydzili z proroków iego.
38. Y związał Ioacym urząd , y
52. Który aż do zapalczywośći
Zárácelá brátá swego, poymawszy wzruszony iest przećiwko ludowi
zawiódł do Aegyptu.
swemu dla niezbożnośći iego, y
3g. Pięć y dwadźieśćia lat było roskazał królom Cháldeyskim po
Ioácymowi, gdy królować począł w wstać.
źiemi ludzkiéy y w leruzálem : á
53. Ci pomordowali młodźieńce
czynił złe przed oczymá Tański ich mieczem około świętego kośćimi.
oła ich: á nie przepuścili młodemu,
4o. A potym przyćiągnął Nábu y starému, y pannie, y młodzień
chodonozor król Babyloński , á cowi:
.fl
związawszy go łańcuchem żela
54. Ale wszyscy podani są w rę
znym, zawiódł do Babylonu.
ce ich, y wszytkié naczynia świę4.1. A święte naczynia Pańskie tó Pańskie : á zabrawszy skarby
zabrał Nábuchodonozor, y zaniósł królewskie, zanieśli ie do Babylo
y poświęcił we zborze swym w nu.
Bábylonie.
55. Y dom Pański spalili, y mu
42. Bo o nieczystości iego y o ry lerozolimskió rozwalili: y wie- ’
niepobożnośći napisano iest w księ że iego ogniem popalili:
gach czasów królewskich.
56. Y zniszczyli, y w niwecz obró43. Y królował loáchin syn iego ćili wszystkié poczciwóśći iego, á
miásto niego. A gdy postánowion
ozostałć od miecza, zawiedli do ,
był królem, było mu ośmnaśćie
ábylonu.
lat.
5y. Y byli niewolnikami iego,
44. A królował trzy mieśiące y aż Persowie królestwo otrzymali :
dźieśięć dni w leruzálem, y czynił áby się ziśćiło słowo Fańskie przez
złe przed oczymá Fańskimi.
usta leremiaszowé :
45- A po roku posławszy Nábu
58. Aż mile odprawiła źiemia
chodonozor, przeniósł go do Baby szábbáty swoię : odpoczywała przez
lonu, pospołu z świętym naczy wszystek czás spustoszenia swégo,
niem Pańskim.
aż się wypełniło śiedmdźieśiąt lat y
46. Y postanowił Sedeciasza kró śiedm.
lem ludá y leruzálem, gdy mu by
ROZDZIAŁ II.
ło dwadźieśćia y ieden rok : á kró
lował lat iedenaśćie.
Cyrus król Perski Zydy z niewoley
47. Y czynił złe przed obliczno- puszcza: dle adrtdxerxes budowa-'
śćią Pańską, á nie bał się słów, nia miasta im zdkazuie.
któró powiadał leremiasz prorok z
ast Fańskich.
1. A gdy królował Cyrus król
48. Y poprzyśiężony będąc od Perski , áby się wykonało słowo
Nábuchodonozorá królá , złama Pańskió z ust lererniaszowych ,
wszy przysięgę odstał od niego: y
2. Wzbudził Pan duchá Cyrusá
zalwardźiwszy szyie swą y serce królá Perskiego , y obwołał po
swoię, zgwałćił ustáwy Páná Bo wszytkim królestwie swoim záraz
gá Izraelskiego.
przez pismo,
4q. Y książęta ludu Pańskiego
3. Mówiąc: To mówi Cyrus król
wiele się złego dopuszczali: y prze Perski : Mnie postanowił królem
chodzili złośćią wszytkié obrzydło okręgu źiemie ran Izraelski, Pan
śći pogánów, y splugáwili kośćiół wysoki,
Pański, który był święty w leru
4. Y dał mi znać, abych mu zbu
zálem.
dował dóm w Iéruzálam, który iest
5o. Y posłał Bóg oyców ich przez w Zydowskiéy źiemi.
S. Ieśli kto iest z narodu wászéányolá swego , áby ie nawróćił:
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g9, Fan iego niechay z nim -wstą
pi do leruzálem.
6. Co ich kol wiek tedy przy mieyscách mieszkáia, niech wspoma
gają tych, którzy są ná onym miey
scu, złotem, y srebrem,
7. Dárámi, końmi y bydłem,.y
inszeini rzeczami, któré wedle ślu
bu oddawane bywaią do domu Pań
skiego, który iest w leruzálem.
8. Y stanąwszy kśiążęta pokole
ní, oyczyzn, y Zydowskiéy źiemie,
z pokolenia Beniamin, y Kapłani,
y Łewitowie, któré wzbudził Fan
áby szli y budowali dóm Pański ,
który iest w leruzálem: á ći którzy
mieszkali około nich ,
g. Wspomagali wszelakim zło
tem y srebrem swoim, y bydłem:
y wielą ślubów mnodzy, których
umysł był wzbudzony.
10. A Cyrus król wyniósł na
czynia święte Pańskie, których był
Jiabucbodonozor król Babyloński
przeniósł z leruzálem, y poświęćił
ie był bałwanowi swemu.
11. A wyniówszy ie Cyrus król
Perski, oddał Alilhrydálowi, który
był nad skarbami iego.
12. A przez tego są oddané Sálmánásárowi staroście Zydowskiéy
źiemie.
13. A tych tá liczba : kubków
srebrnych dwá tysiąca cztérzy stá,
miednic srebrnych trzydźieśći, czasz
złotych trzydźieśći : á srebrnych
dwá tysiąca cztérzy stá: y innégo
naczynia tyśiąc.
14- A wszégo naczynia złotego y
srebrnego , pięć tyśięcy ośmset y
sześćdźieśiąl.
15. Y odliczono ie Sálmánásárowi, społu z tymi, którzy z niewoléy Bábyloňskiéy wracali się do le
ruzálem.
16. Ale zá czásu Artáxerxá kró
lá Perskiego, pisáli mu o tych, któ
rzy mieszkali w ludzkiéy źiemi y
w leruzálem, Balsam, Mithrydatus,
y Sáhellius, y lláthymus, Bálthemus,
Sámelius pisarz, yinni mieszkają
cy w Sámáriiéy, y ná innych mieyscách, list poniż położony królowi
Artáxerxowi.
17. Panie, słudzy twoi Ráthymus od przypadków, y Sáhellius
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pisarz, y inni dworu twego sędzio
wie w Celesyriiéy y w Pheniciiéy.
18. A teraz niech będźie wiado
mo Pánu królowi, iż Żydowie któ
rzy od was przyiácháli do nas,
przyszedszy do leruzálem miástá od
pornego y złośćiwégo, buduią ogni
ska iego, y stanowią mury, y ko
śćiół nápráwuia.
ig Lecz ieśli to miásto y mury
będą dokonané , nie tylko nie będą
chćieć dawać poboru , ále się též
królom sprzećiwią.
20. A iż się to dźieie około ko
śćioła , zdało się nam dobrze nie
zaniedbawać tego :
21. Ale oznaymić Pánu królowi,
áby, ieślić się królu będźie zdálo,
poszukano w kśięgach oyców two
ich.
22. A naydźiesz w historyách o
tym napisano, y poznasz, żęto miá
sto było odporné, y króle y miástá
burzące:
23. Y Zydowie odpórni wszczy
nający w nim walki od wieku: dla
któréy przyczyny to miasto iest
spustoszone.
24. A przetóż teraz oznaymuiemyć, Pánie królu, że ieśli to miá
sto będźie zbudowane, á mury iego
wystawione , nie będźiesz miał
przystępu do Celesyriiéy, y do Phe
niciiéy.
25. Tedy pisał król Ráthymowi,
który pisał przypadki, y Bálthemowi, y Sábelliowi pisarzowi, y in
nym przełożonym y mieszkáiacym
w Syriiéy y w Pheniciiéy, to co
poniż idzie.
26. Czytałem list, któryśćie mi
posłali. Przetóż roskazałem szukać,
y naleźiono , że tám to miásto iest
od wieku królom sprzećiwne ,
27. Y ludźie odpórni , y walki
wszczynaiący w nim : y królowie
bárzo mocni panowali w leruzá
lem, y dań wyćiągali z Celesyriiéy,
y z Pheniciiéy.
28. A tákem teraz roskazał, zákazać tám tym ludźióm budować
miástá: y zákázác, áby nád to nic
wiecéy nie czynili :
2g. Ale niech dáléy nie postępuią
złośći , od tąd iáko są , ták iżeby
królom trudność urosła.
3o. Tedy przeczytawszy to, co od
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królá Artáxerxá bylo napisano,
10. Ieden napisał : Mocné iest
Ráthymus, y Sábellius pisarz, y wino.
którzy z nimi stanowieni byli, zá11. Drugi napisał: Mocniéyszy
przągszy przyi áchali prędko do Ie- iest król.
ruzálem z iézduymi, y z gromadą,
12. Trzeci napisał : Mocnieyszó
y z orszakiem:
są niewiasty: ále nádewszytko pra
31. Y poczęli buduiącym záká- wdá zwycięża.
13. A gdy król wstał, wzięli pi
zować: y nie budowano kośćioła w
Ieruzálem, áž do wtórégo roku kró sánia swoię , y przeczytał.
14- A posławszy wezwał wszy
lestwa Dáriuszá królá Perskiego.
stkich urzędów Perskich y Medów,
ROZDZIAŁ III.
y Panów, starostw, y urzędników:
15. Y zasiedli w rádžie : y czyta
Gdy król Ddrius zdsnął, powstała
no pisánia przed nimi.
miedzy komornikami iego gadka:
16. Y rzekł: Zawołayćie młodźióńco iest mocnieyszćgo , ieśli wino,
ców,
á sami wyłożą słowa swoię.
czy król, niewiasta, czy prawda f
Y zawołano ich, y wreszli.
d naprzód o winie.
17. Y rzekł im : Wyłóżcie nam
to, co iest napisano. Y począł pier
i. Król Dárius sprawił ucztę
wielką ná wszytkié domowniki wszy, który mówił o mocy -winá ,
18. Y rzekł: Mężowie, iáko przeswé , y ná wszytkié przeložoné
maga wino wszytkié ludźie, którzy
JUediiéy y Persyiéy,
2 Y ná W6Z) tkié pány, starosty, ie piią ? Rozum odéymuie.
19. Tákže myśl królá y siéroty
y radę, y urzędniki, od Indiiéy áž
do Aethyopiiéy, nád stem dwiemá- czyni márna, y niewolnika iáko
y wolnego, ubogiégo y bogatego:
dźiesty y áiedmia kráin.
20. Y wszytkié myśli obraca w
3. Y gdy sie náiedli, y napili, y
násyéiwszy się gdy się wracáli, te bespieczeństwo y w wesele , y nie
dy v Dárius król szedł do pokoiu pamięta żadnego frasunku y długu:
21. Y sercá wszytkich czyni bo
swego, y zasnął, y ocućił się.
gate , y niepámieta ná królá , áni
4 Tedy oni trzéy młodzieńcy ná urząd , á czyni, że wszytko ta
stróżowie ćiała, którzy strzegli cia lentami mierzą.
ła królewskiego, rzekli ieden dru
22. Y nie pamiętaią, gdy sobie
giemu :
podpili, ná przyiaźń, áni ná brater
5. Powiedzmy káždy z nas mo stwo: ále niedługo potym mieczów
wę, któraby lepsza była, áczyiáko- dobywaią.
Iwiek mowá pokaze się mędrsza
23. A gdy się z winá wynurzą y
nád inné, da ma król Dárius wiel wstána, niepámietáia co czynili.
kié upominki:
24- Ó mężowie, á więc nie prze6. W szárlaéie chodźić, ze złota chodźi wino ? któż ták przymwsza
pić , y ná złoćie legać , y wóz ze czynić? A to powiedźiawszy, umil
złotym rzędem, y czapkę z biśio- knął.
ru, y łańcuch ná szyiéy:
7. A będźie siadał ná pierwszym,
ROZDZIAŁ IV.
mieyscu po Dariuszu dla mądrośći
JBedźie dowodzona królewska moc,
swoiéy: y będźie zwań powinowa
moc białogłowy, y pratcdy, atoli
tym Dáriuszowym.
8. Tedy káždy napisawszy słowo przodek trzyma prawda. Ddrius
swoię, zapieczętowali, y podłożyli król Zorobabelowi dozwala budować
Ieruzdlem.
pod wezgłowie D.riuszá królá,
1. Y począł drugi mówić, który
9. Y rzekli: (idy wstanie król,
damy mu pisánia nászé : á coko mówił o mocy królewskiéy.
lwiek ze trzech król osądźi, y urząd
2. O mężowie, ázá niemocnieyPerski, že iest mędrsze słowo iego, szy są ludźie, którzy morzem y
ten otrzyma zwycięstwo iáko iest źiemia władną, y wszytkim^ co ná
nich iest ?
napisano.
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3. A król wszytko przewyższa, y
pánuie nád nimi, y wszytko, coko
lwiek im roskaże, czynią.
4- Y ieśli ie pośle ná żółniórską,
idą , y góry , y mury, y wieże ro
zwalają.
5. Alorduią y mordowani bywáia,
á słowa królewskiógo nie przestępuią. Bo ieśli zwyciężą, wszytkié
łupy, których dostáli , królowi od
noszą.
6. Także y inni wszyscy, y co
kolwiek ich nie walczy áni woiuie, ále rolą orzą , zaś gdy pozna,
przynoszą dań królowi.
7. A on sam ieden ieśli rzecze ,
zabiyćie , zábiiáia : rzecze, wypu
śćcie , wypuszczaią t1
8. Rzeczeli , ubiyćie , ubiią : rzeczeli, wykorzeńcie, wykorzenią:
rzeczeli buduyćie , buduią :
g. Rzeczeli, wytnićie, wycináia :
rzeczeli, szczepćie, szczepią.
10. Yr wszytek lud y woyská słucháia go : á ná to sam śiedźi , y
piie, y spi.
11. A ći go strzegą w około , á
niémože żaden z nich odyźdź , y
czynić spráwy swoię , ále ná słowo
go słuchaią.
12. O mężowie, iśkóż król nie
przewyższa namocnieyszy, który
ma tákié zalecenie? Y umilkł.
13. Trzeci , który o niewiástách
á o prawdzie powiadał, ten iest
Zorobabel , począł mówić:
14. Mężowie , nie wielki król , y
śiła ludźi , áni wino przewyższa.
Któż tedy iest co pánuie nád nimi?
15. Azá nie niewiasty urodziły
królá, y wszytek lud , który pánuie
nád morzem y nád ziemią ?
16. Y z nich się narodzili, y oné
wychowały té , którzy sadźili win
nice, z których bywa wino?
17. Y oné wszytkim ludźióm
száty czynią , y oné czynią chwałę
ludźióm , á nie mogą bydź ludźie
odłączeni od niewiast.
18. Ieśli zbierzą złoto y srébro,
y wszelką rzecz piękną , á uyźrzą
iednę białągłowę podobną y gładką,
a* 19. Wszytko to opuściwszy ná
nie pilnie patrzą , á otworzywszy
gębę przvpátruia się iéy, y wabią
ią więcćy niżli złoto y srébro, y
wszelką rzecz drogą.
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20. Opuszcza człowiek oycá sw é
go , który go wychował, y krainę
swoię, á przyłącza się do niewiasty.
21. Y z niewiastą cieszy duszę,
y áni ná oycá pamięta, áni ná ma
tkę , áni ná oyczyznę.
22. A z tąd wiedźieć mácie, że
niewiasty pánuia nad wámi. Izali
nie żałuiećie?
23. Y bierze człowiek miecz swóy,
y idźie ná drógę, żeby czynił krádźież y mężobóystwa , y pływał
po morzu y po rzekach :
24. Y widźi lwa . y w ćiemnośći
chodźi : á náczyniwszy kradźieży,
y zdrady, y łupieży , miłóy swéy
przynośi.
25. K temu miłuie człowiek żonę
swą wiecéy niżli oycá abo matkę.
26. Y wiele ich poszalało dla
żon swoich, y stáli się niewolniki
dla nich :
27. Y wiele ich poginęlo y pobi
to , y zgrzeszyło dla niewiast
28. A teraz wierzcie mi, iż wielki
iest król w mocy swéy , bo się go
wszytkié źiemie obawiaią dotknąć:
29. Przećiem widźiał Apamenę
córkę Bezáká zacnego nałożnicę
królewską, gdy śiedźiała podle kró
lá po prawéy stronie ,
50. Y zięła koronę z głowy iego ,
y włożyła ná się , á dłonią królá
biła od lew.
51. A nád to otworzywszy usta
patrzył ná nię: á ieśli się nań
uśmiechnie, śmieie się : bo ieśli
się nań rozgniewa, pobłaża iéy,
aż go zásie w łaskę przyimie.
32. O mężowie, dla czegóż niewiisty nie są mocnieyszó? wie’kać
iest žiemiá, y wysokie iest niebo,
któi to czyni ?
33. Tedy król y panowie poglądali ieden ná drugiego : y począł o
prawdźie mówić.
34. O mężowie, áza niemocne
są niewiásty ? Wielkać iest źiemia,
y wysokie niebo : y prędki bieg
słońca obraca w koło niebo ná swé
mieysce zá ieden dźióń.
35. A więc nie wielmożny iest
ten , który to czyni ? Y prawda iest
wielka y mocnieysza nad wszytko.
36. Wszytka źiemia prawdy wzy
wa , niebo tóż ią błogosławi, y
Wszytkié dźióła porusziią się y
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drżą przed nią , á niémász u niéy
nić nieprawego.
37. Wino nieprawe, nieprawy
król , nieprawe niewiasty, niepra
wi wszyscy synowie człowieczy ,
y nieprawe ich wszytkié sprawy, y
niémász w nich prawdy, y poginą
w nieprawośći’ swoiéy :
38. A prawda trwa, y wzmaga
się ná wieki , y żywię, y zwycięża
przez wieki wieków.
3g. Y niémász u niéy brakowa
nia osób , áni różnośći : ále czyni
sprawiedliwość wszytkim niespra
wiedliwym y złośćiwym , á wszy
scy się ćieszą z uczynków iéy.
40. Y niémász w sądzie iéy nie
sprawiedliwości , ále moc y króle
stwo, y możność, y máiestat wszy
tkich. wieków. Błogosławiony Bóg
prawdy.
41. Y przestał mówić. Y wszy
scy ludźie zawołali, y rzekli: Wiel
ka iest prawda , y przewyższa.
42. Tedy król rzćkł iemu. Proś,
ieśli czego chcesz , wiecéy niż co
ná piśmie podano , á dam ći : ponieważeś naleźion mędrszym nád
towarzysze, będźiesz śiadał tusz
podle mnie , á będźiesz zwań po
winowatym moim.
43. Tedy rzćkł królowi : Wspo
mni ná ślub twóy, któryś ślubił
zbudować Leruzálem , onégo dniá ,
któregoś dostał królestwa :
44 Y wszytkie naczynia , któré
zábrano z leruzálem, odesłać : któré
odłożył Cyrus gdy Babylon pobił,
á chćiał ie tám odesłać.
45. A tyś ślubił zbudować ko
śćiół , który spalili Idumeyczycy,
gdy źiemią Żydowska od Cháldeyczyków była spustoszona.
4.6. A toć iest Pánie, czego teraz
żądam, y czego proszę, to iest,
Maiestaćie, czego od ćiebie żądał,
ab)ś wypełnił ślub, któryś ślubił
Królowi niebieskiemu usty twemi.
47. Tedy Dárius król powstawszy
pocałował go , y napisał listy do
wszytkich szafarzów, do stáróst, y
panów, áby go prowadźili , y té,
którzy z nim byli, ćiągnące , áby
budowali Leruzálem.
48. A wszytkim starostom . któ
rzy byli w Syryiéy y w Phenicyiéy,
y ná Libanie , pisał listy , áby na
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wozili drzewa Cedrowégo z Libanu
do leruzálem , áby z nimi miásto
budowali.
49 Y napisał list wolności wszy
tkim Zydóm, którzy ciągnęli z kró
lestwa do Zydowskiéy źiemie , aby
żaden Fan, áni urzędnik , áni sta
rosta nie śmiał naieżdżać bram ich:
50. Ale iżby wszytka ich źieinia,
którą otrzymali , wolna im była : á
iżby Idumeyczycy puścili miaste
czka Żydowskie, które dźierżą.
51. Y ná budowanie kośćioła,
áby dawano ná każdy rok dwadźie
śćia talentów, óżby się budowanie
dokończyło:
)
52. A ná palenie całopalenia ná
ołtarzu ná każdy dźień , ták iáko
máia roskazánié, áby dawáno dru
gie dźieśięć talentów ná każdy rok.
>53. Y wszytkim , którzy wyszli
z Babylonu budować miásto żeby
była wolność , ták samym , iáko y
synóm ich, wszytkim kapłanom,
którzy idą naprzód.
54 Opisał též y summę, y świętą
szatę kazał dać, w któréyby służyli:
55. A Lewitóm napisał żeby da
no co nakazano, áž do dniá, któ
rego będźie dokonany dóm , y leruzalem zbudowane.
56. A wszytkim strzegącym miá
stá , napisał, áby część y myto da
wano.
57. Y odesłał wszytkié naczynia,
którekolwiek był oddźielił Cyrus z
Bábyloniiéy, y wszytko cokolwiek
był Cyrus rzekł: y on roskazał, áby
uczyniono y odesłano do leruzálem.
58. A gdy wyszedł on młodźieniec,
podniózszy twarz ku leruzálem,
błogosławił Królá niebieskiego ,
5y Y rzćkł: Od ćiebieć iest zwyćięslwo, y od ćiebie iest mądrość y
oświećenić. A iam iest sługa twóy.
60. Błogosławiony ś iest, któryś
mi dał mądrość, y tobie wyznawać
będę Pánie Boże oyców naszych.
61. Y wźiął listy, y iachał do Ba
bylonu , y przyiachał y oznaymił
wszytkiéy braćićy swéy, którzy byli
w Babylonie ;
62. Y błogosławili Bogá oyców
swoich , iż im dał sfolgowánié y
ochłodę ,
63. Ábv szli y budowali leruzá
lem, y kośćiół, w którym iest miá-
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12. Synowie Demu, dwá tyáiacá
nowáné imię iego , y weselili się z
muzjką , y z radośćią przed śiedm cztérzy sta śiedmdźieśiąt. Synowie
Chorábá, dwieście y pięć. Synowie
dni.
ROZDZIAŁ V.
Bániliá, sto śiedmdźieśiąt ośm:
13. Synowie Bebech, cztérzy stá
Wyliczanie tych, którzy się z niey
trzey:
Synowie Archád, cztérzy
woley Bubylońsliiey urroćiws zy do lestá
dwadzieścia
y śiedm:
ruzdlem, chwałę Hoża naprawcie
14Synowie
Cham,
trzydźieśći y
poczęli, acz na czas przeszkadzani.
śiedm: Synowie Zoroár, dwatyśią1. Potym obrani są żeby iácháli cá sześćdźieśiąt y śiedm : Synowie
kśiążęta oyczyzn, według domów y Adyn , cztérzy stá sześćdźieśiąt y
pokolenia ich, y żony ich, y sy ieden :
15. Synowie Aderektis , sto y
nowie, y córki ich, y słudzy, y
ośm: Synowie Ciáso, y Zelás, sto y
służebnice ich, y bydła ich.
2. A Dárius król posłał wespół śiedm : Synowie Azárok, cztérzy
z nimi tyśiąc iézdnych, ażby ie stá trzydźieśći y dź’ewięć :
16 Synowie ledárbone, sto trzy
doprowadzili do Ieruzálem w po
koiu, y z muzyką, y z bębny, y z dźieśći ydwá: Synowie Ananiaszo
wi, sto y trzydźieśći: Synowie Asopiszczałkami.
3. A wszyscy bráéia grali, y ka ni, dźiewiećdźieśiąt:
17. Synowie ÍUársár, cztérzy stá
zał im łachać pospołu z nimi.
4- A tćć są imiona mężów, któ dwadź’eśćia y dwá: Synowie Zábárzy wyszli według oyczyzn swoich, rus, dźiewiećdźieśiąt y pięć: Sy
do pokolenia y części przełożeń- nowie Sepolemon, sto dwadźieśćia
y trzéy :
stwá ich.
18. Synowie Nepopás, piećdźie5. Kapłani synowie Thineesa,
syná Aaronowégo, Jezus syn lose- śiąt y pięć: Synowie Necbánatus ,
deków, Ioacym syn Zorobahelá sy sto pięćdźieśiąt y ośm : Synowie
ná Sáláthyelowégo , z domu Dawi Cebethamus, sto trzydźieśći y dwá:
19. Synowie Kreárpátros , któ
dowego, z potomstwa lháres z po
kolenia ludá:
rzy Enokadies , y Modiaszowi, czté
6. Który mówił zá Dáriusá kró rzy stá dwadźieśćia y trzéy: którzy
lá Perskiego dziwne mowy, roku z Gráinás y z Gábea, sto dwadźie
wrtórego królestwa iego, mieśiąca śćia y ieden :
20. Którzy z Besselon, y z CeágNisa 11 pierwszego.
7. A są ći którzy wyszli z Zy gi, sześćdźieśiąt y pięć: którzy z
dowskiéy źiemi z niewoléy przepro Bástáro, sto dwadźieśćia y dwá.
21. Którzy z Bechenobes, pięć
wadzenia , których przeprowadził
Nábuchodonozor król Babylońsk' do dźieśiąt y pięć: Synowie Liptis, sto
Babylonu, y wróćił się do ieruzálem: pięćdźieśiąt y pięć: Synowie Labon8. Y szukał każdy częśći Zydo ni, trzy stá pięćdźieśiąt y śiedm :
22. Synowie Sychem, trzy stá y
wskiéy źiemie w mieśćie swoim :
którzy przyszli z Zorobabelem, y śiedmdźieśiąt: Synowie Suádon, y
z lezusem , Nehemiasz Areoes, z Kliomus, trzy stá śiedmdźieśiąt y
Elimeusem, z Emmániusem, z Már- ośm:
23. Synowie Erikus, dwá tyśiądocheuszem, zBeelsurem, z Mechpsátochorem, z Oliorein, z Emonia- cá sto czterdźieśći y pięć Synowie
Anáás, trzy stá y śiedmdźieśiąt. Ka
sein , każdy kśiązęćiem ich.
9. A liczba od narodów ich od płani :
24. Synowie leddus, syná Euprzełożonyc h: synowie Pháres, dwá
tlier, syná Eliášib, trzy stá śiedm
tysiąca sto śiedmdźieśiąt y dwá.
10 Synowie Ares, trzy tysiące dźieśiąt y dwá: Synowie Emerus ,
dwieście pięćdźieśiąt y dwá:
Sto pięćdźieśiąt y śiedm.
25. Synowie Phasuri, trzy stá
11. Synowie Phemo, sto cztérdźieśći ydwá: w syniéch lezuso- pięćdźieśiąt y śiedm: Synowie Káwych, y loabes, tyśiąc trzy stá y ree, dwieście dwadźieśćia y śiedin.
I
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26. Łewitoyyie synowie lezusowi
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■w Káduel, y Bamis, y Serebiás, y swoich , y narodu swégo iáko byli
Edias śiedmdźieśiąt y cztérzéy. z Izraela. Synowie Dálári, synowie
"V* szytká liczba od dwunastego ro Tuhál , synowie Nechodáici.
38. Z kapłanów, którzy sprawo
ku , trzydźieśći tyśięcy, cztérzy stá,
wali urząd kapłański , á nie nale
sześćdziesiąt y dwá.
27 Synowie, y córki , y zony, zli się, synowie Ohia, synowie
summa wszytkich, czterdźieśći ty Achisos , synowie Addyn , który
sięcy, dwieście, czterdzieści y dwá. wźiął żonę z córek Phárgeleu:
5g. Y nazwano ie imieniem iego:
28. Synowie kapłańscy, którzy
śpiewali w kościele: Synowie Asáph, tych narodu pisma szukano w
Reiestrze, á nie naleźiono, y za
sto dwadźieśćia y ośm.
2y. A odźwierni: Synowie Esmen- kazano im sprawować urzędu ka
ni Syná Azer, syná Ammon , syná płańskiego.
40. Y rzćkł im Nehemiasz y AAkubá , Topá syná Tohi, wszy
sthárás , áby nie byli uczestnikami
tkich sto trzydźieśći y dźiewięć.
30. Kapłani służący w kościele : rzeczy świętych, ażby nastał naSynowie Sel, synowie Gásphá, sy wyższy kapłan uczony ná okazanie
nowie Tobloch, synowie Kárie, sy y ná prawdę.
41. A wszytkiégo Izráelá było,
nowie Su, synowie Ilelki, synowie
Lihaná, synowie Armáchá, syno oprócz sług y służebnic, cztśrdźiewie Akkub, synowie Uthá, syno ści y dwá tysiąca, trzy stá y czter
wie Cethá, synowie Aggáb, syno dźieśći.
42. A sług y służebnic ich śiedm
wie Obái, synowie Anáni, syno
tyśięcy, trzy stá, trzydźieśći y
wie Kánná, synowie Geddu ,
31. Synowie An, synowie Rádin, śiedm Śpiewaków y śpiewaczek
synowie Desánon, synowie Nácho- dwieście sześćdźieśiąt y pięć.
45. Wielbłądów cztérzy stá trzy
bá, svn-owie Kásebá, synowie Gá
ze, synowie Ozui, synowie Syno- dźieśći y pięć. Koni śiedm tyśięcy
ne, synowie Attre, synowie Hásten, trzydźieśći y sześć. Mułów dwie
svnowíe Asyianá, synowie Mánei , ście tyśięcy czterdźieśći y pięć. Podsynowie Yásissim, synowie Akku- iarzemnych pięć tyśięcy dwadźie
su synowie Agistá , synowie Azui, śćia y pięć.
44 A z samych przełożonych oysynowie Tháwon , synowie Phásáczyzn, gdy przyszli do kościoła Bo
lon ,
32. Synowie Meeddá, synowie żego, który iest w leruzálem, obie
Phuia, synowie Káree, synowie cali odnowić y zbudować kośćiół
Bárkus , synowie Sáree , synowie ná mieyscu swym według swéy
Koesi , synowie Násith, synowie możnośći :
45. Y dać ná kośćiół skárb świę
Agisti , synowie Pedon.
33. Salomon synowie iego, syno ty ná robotę złota grzywien dwa
wie Asophot, synowie Phásidá , naście tyśięcy, á srébrá grzywien
synowie Celi , synowie Dedon , sy pięć tysięcy , y sto szat kapłań
nowie Gáddáhel , synowie bephegi. skich.
46. Y mieszkali kapłani, y Le34. Synowie Aggia , synowie Sácháreth , synowie Sábáthen , syno witowie, y którzy byli wyszli z
wie Károneth, synowie Málsyth, sy pospólstwa w leruzálem, y w krai
nowie Ameowi, synowie Sasus, sy nie , y śpiewacy kośćielni , y odź
nowie Addus, synowie Subá, syno wierni , y wszytek Izráel po krai
wie Eurá, synowie Ráhotis, syno nach swoich.
47- A gdy nadchodźił miesiąc
wie Phásphat, synowie Malmon.
55. Wszytkich w światnicy słu śiódmy, y gdy synowie Izraelowi
żących , y sług Salomonowych mieszkali każdy w ośiadłośći swo
iéy, zeszli sie iednoinyślnie do śie
cztérzy stá ośmdźieśiat v dwá.
36. Ci są synowie, którzy wyszli ni, ktÓTa była przede drzwiami, ná
z Thelmelá Tdbársá : kśiążęta ich wschód słońca.
48 Y stanąwszy lezus svn lo
Karmelłam y Karet.
37. Y nie mogli powiedzieć miast sedek, y braćia iego kapłani , y
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Zorobabel syn Sáláthielów, y tego
bráciá, nágotowáli ołtarz,
4g. Aby ofiarowali ná nim cało
palenia, według tego, iáko nápisáno
■w księgach Moyžeszá męża Boże
go.
50. Y zeszli się tám z innych
narodów źiemie, y wywiedli ołtarz
ná mieyscu swym wszyscy naro
dowie źiemie, y ofiarowali ofiary, y
całopalenia Pánu zaránné.
51. Y obchodzili święto Kuczek,
y dźióń uroczysty, iáko w zakonie
przykazano: y ofiáry co dźień, iá
ko się godźiło :
52. A potym ofiáry postanowio
ne, y ofiáry szábbátowé, y nowych
kśiężyców, y wszytkich dni świę
tych uroczystych poświęconych.
53. A co ich kolwiek Pánu uczy
niło śluby, poczęli od piérwszégo
dniá mieśiąca siódmego sprawować
ofiáry Bogu, á kośćiół Pański ie
szcze nie był zbudowany.
54- Y dáli pieniądze kámiennikóm , y rzemieślnikom, y pićić, y
strawy z ochotą.
55. Dáli též wozy Sydończykóm,
y Tyriyczykóm, áby im nawoźili z
Libanu tramów Cedrowych, y po
wiązali ie w trafty, u portu loppenskiégo, według dekretu, który był
napisany od Cyrusá królá Perskie
go56. Roku wtórégo przyszedszy
do kościoła Bożego w leruzálem
mieśiąca wtórégo, począł Zoroba
bel syn Sáláthielów, y Iosue syn
Iosedeków, y bracia ich, y Kapła
ni, y Lewitowie, y wszyscy, któ
rzy byli przyszli z niewoléy do Ieruzálem.
57. Y założyli kośćiół Boży ná
nowi# mieśiąca wtórégo, roku wtó
régo po przyszćiu swym do Zyd.owskiéy źiemie y leruzálem.
58. Y postanowili Lewity od dwudźiestu lat nád robotą Pańską, y
stanął lezus y syn iego, y bracia
wszyscy Lewitowie jednomyślnie ,
y czynićiele zakonu, czyniący ro
boty w domu Páóskim.
5g. Y stanęli kapłani máiac.száty
z trąbami : y Lewitowie synowie
Asáphowi , trzymaiący cymbały,
60. Chwalący Páná , y błogosła-
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wiąc wedle Dawida królá Izrael
skiego.
61. Y śpiewali pieśni Pánu , iż
słodkość iego y cbwalá ná wieki
nade wszytkim lzráelem.
62. A wszytek lud trąbił w trą
by, y krzyczeli głosem wielkim,
chwaląc Páná , gdy znowu budo
wano dóm Tański.
65. Y przyszli z kapłanów y z
Lewitów, y z przełożonych starszych
wedle oyczyzn , którzy widźieli
stáry kośćiół.
64 Y ná budowánié tego z krzy
kiem , y z płaczem wielkim , á
mnodzy z trąbami , y z radośćią
wielką :
65. Y ták iż lud nie słyszał trąb
przed płaczem ludu. Bo lud w trą
by trąbił ogromnie ták iż daleko
było slychác.
66. Y usłyszeli nieprzyiaćiele po
kolenia ludá y Beniamin, y przy
szli się dowiedować, coby to zá
trąbienie było.
67. A dowiedźieli się, iż ći, któ
rzy byli z niewoléy, buduią kośćiół
Tánu Bogu Izraelskiemu.
68. Y przystąpiwszy do Zorobabelá y do lezusá, przełożonych oy
czyzn , y mówili im : Będźieiny z
wami pospołu budować.
60. Bo y my tńkże byliśmy po
słuszni Pánu wászému, sami tákže
postępujemy ode dni Asbazárethá
królá Assyriyskiégo , który nas tu
przeniósł.
70. Y odpowiedźiał im Zoroba
bel , y lezus , y przednieyszy oy
czyzn Izraelskich:
71. Nie godźi się nam z wámi
budować domu Bogá nászégo. Bt>
my sami budować będźiemy Pánu
Izraelskiemu , wedle tego, co nam
roskazał Cyrus król Perski.
72. A národowie źiemie, leżąc
nád tymi , którzy mieszkali w Zy
dowskiéy źiemi, y znosząc robotę
budowania, y zasadzki , y lud ná
nie przywodząc , bronili im budo
wać.
73. Y naiázdy czyniąc przekazali,
żoby się nie skończyło budowanie
przez wszytek czás żywota Cyrusá
królá , y przewlekli budowánié
przez dwie lećie, áž do wtórégo re
ku panowania Dáriusowégo.
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VI.

Zydźi zd dozie o leniem Dariusza
liośćioł Dozy buduią w Ieruzálem.
i. A wtóre go roku królestwa Dáriuszowégo , prorokował Aggeusz,
y Zachariasz syn Addiná , prorocy,
w Zydowskiéy źieini, y w leruzálem, w imię Bogá izráelskiégo nád
nimi.
2 Tedy stanąwszy Zorobabel syn
Saláthielá , y lezus syn losedeków,
poczęli budować dóm Pański , któ
ry iest w ieruzálem:
3. Gdy przy nich byli prorocy
Pańscy y pomagali im. Tegoż czásu
przyszedł do nich Sisennes starosta
Syriyski y Phenicki , y Sálrabuzanes , y towarzysze ich,
4- Y rzekli im: Zá czyim roskazániem ten dóm buduiećie , y to
1 przykrycie, y inné wszytkié rzeczy
kończ}éié? á którzy są budownicy,
którzy to buduią ?
5. Y mieli łaskę od Páná starszy
Żydowscy, że nawiedził té, którzy
byli z poymánia,
6. Y nie przekażono im budować
aż dano znać Dariuszowi o tym
wszytkim, y odpis wzięto.
7. Kopia listu, który posłali Da
riuszowi. Sisennes starosta Syriiéy
y Pheniciiéy, y Sátrábuzánes, y to
warzysze iego w Syriiéy y w Phe
niciiéy urzędnicy , królowi Dariu
szowi zdrowia.
8. Wszytko niech będźie wiado
mo Pánu królowi, że gdyśmy przyiácháli do Zydowskiéy źiemie , y
weszliśmy do Ieruzálen\, naleźliśmy áno buduią dóm Boży wielki:
g. Y kośćiół z kamienia ciosane
go y wielkiego , y z drogiéy máteriéy w śćianach.
10. A że oná robota ustawicznie
się dźieie, y postepuie, y szczęśći
się w rękach ich , y ze wszytkim
ochędostwem iáko napilniéy się
kończy.
11. Tedyśmy spytali starszych,
mówiąc: Zá czyim dozwoleniem
ten dóm buduiećie, y té roboty zákładaćie?
12. A dla tegośmy ich pytáli ,
abyśmy oznaymili tobie ludźie y
przełożone: y żądaliśmy áby nam
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dáli ná spisku imiona przełożonych
swoich.
13. Lecz nam oni odpowiedzieli,
mówiąc: My iesteśmy słudzy fáná,
który stworzył niebo y źiemię.
14. A ten dóm był budowany y
dokonány przed wielą lat od wiel
kiego y bárzo mocnego króla Izrael
skiego.
15. Ale iż oycowie nászy drażni
li y grzeszyli przećiw Bogu Izrael
skiemu , podał ie w ręce Nábuchodonozorá królá Babylońskićgo, kró
lá Chaldejskiego.
16. Y ten kośćiół obaliwszy spá
lili , á lud w niewolą zawiedli do
Babylonu.
17. Piérwszégo roku gdy królo
wał Cyrus król Babyloński, napisał
król Cyrus , áby ten dóm był budo
wany :
18. Y naczynia oné święte złote
y srébrné , któré był Nábuchodono
zor wyniósł z kośćioła , który iest
W Ieruzálem , y poświęcił ie był w
zborze swoim , znowu ie wyniósł
Cyrus król ze zboru , klóry był w
Bábyloniéy : y oddano ie Zorobabelowi y Sálmánásárowi staroście:
ig. Y roskazano im, áby té naczy
nia ofiarowali , y składli w koście
le , który był w Ieruzálem , á iżby
y sam kośćiół Boży był zbudowany
ná mieyscu swoim.
20. Tedy Sálmánásár założył fun
damenty domu Pańskiógo , który
iest w Ieruzálem: y od onégb czásu
aż dotąd buduie się , á nie iest do
kończony.
21. Przetóż teraz ieśli się tobie
zdá królu, niech szukaią w króle
wskich Bibliothekách Cyrusá królá:
22. A ieśli się naydźie , iż zá rá
da królá Cyrusá poczęło się budo
wanie domu Pańskiego , który iest
w Ieruzálem, y zda się królowi
Pánu nászému , odpisać nam w téy
rzeczy.
23. Tedy król Dárius kazał szu
kać w Bibliothekách : y naleźiono
w Ekbáthánie miasteczku, któré
iest w źiemi Medzkiéy, mieysce
iedno, ná którym to było napisano.
24. Roku piérwszégo gdy królo
wał Cyrus, król Cyrus roskazał
budować dóm Pański, który iest
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w leruzálem , gdźie ustawiczny
ogień palono :
25. Którégo wysokość má bydź
ná dźieśięć łokiet, á szerokość ná
sześćdźieśiąt łokiet, ukwádrowány
trzemá rzędoma kamieni ciosanych,
y gánkiem z drzewa teyże krainy,
y gankiem jednym nowym: á izby
dawano nakład z domu Cyrusá
króla.
26. A święte naczynia domu
Pańskiego, ták złote iáko y sre
brne, któré wyniósł Nábuchodono
zor, áby ie w dóm Pański, który
iest w leruzálem, gdźie były po
stawione, tám postawiono.
27. Y roskazał Sisennowi staro
ście Syriyskiému y Phenickiému ,
y Sátrábuzánowi y towarzyszom
iego, yurzednikóm, którzy byli po
stanowieni w Syriiéy y w Pheniciiéy, áby się starali , žeby dáno
pokóy onému mieyscu.
28. Y iam też roskazał, áby do
końca budowano, y opatrzyłem, áby
wspomagano tych, którzy są z nie
woléy Zydowskiéy, áž dokonáia
kościoła domu Pańskiego.
2g. Y z wyćiągania podatków
Celesyriiéy y Pheniciiéy áby pilnie
dawano summę tym ludźióm ná
ofiáry Pańskie, Zorobabelowi prze
łożonemu, ná woły, y bárány, y
iágnieta.
5o. Także pszenicę, y sol, y wi
no, y oliwę, ustawicznie ná każdy
rok bez žadnéy odwłóki, ile okażą
kapłani , którzy są w leruzálem,
że ná każdy dźióń wychodzi:
31. Aby ofiáry były sprawowane
Bogu Nawyžszému zá królá y zá
dźieći iego, á iżby sie modlili zá
ich zdrowie.
32. A niech obwołaią, iż ktoby
kolwiek przestąpił co z tego co iest
opisano , ábo wzgardził, niechay
wezmą drzewo z ich własnośći, á
niech ie obieszą, á dobrá ich
niech ná królá idą.
35. Prz>etóż y Pan, którégo tám
imienia wzywano, niech wytraći
wszelkiego królá, y naród, któryby
rękę swą wyciągnął, áby przeka
zał, ábo iáka złość wyrządzał do
mowi temu Pańskiemu, który iest
w leruzálem.
34. Ia Dárius król uczyniłem de

kret, áby iáko napilniéy wedle te
go 'czyniono.
ROZDZIAŁ

VII.

Dom Boży zbudowany, posiviecony,ywnim świętoprzasników obcho
dzone bywa,
1. Tedy Sisennes starosta Celesy
riiéy y Pheniciiéy, y Sátrábuzánes
y towárzyszé iego , czyniąc dosyć
temu, co od Dáriuszá królá było po
stanowiono,
2. Pilnie doglądali robót świę
tych , pomagając stárszym Żydo
wskim z kśiążęty Syriyskiémi.
3. Y powodziły się budowania
święte, gdy prorokowali Aggeusz
y Zachariasz prorocy.
4. Y dokończyli wszytkiégo we
dług roskazánia Páná Bogá Izrael
skiego , á z rády Cyrusá, Dáriuszá,
y Artáxerxá królá Perskiégo.
5. Y dokonán był dóm nasz áž
do dwudziestego y trzeciego dniá
mieśiąca Adár, szóstego roku Dá
riuszá królá.
6. Y uczynili synowie Izraelscy,
y Kapłani , y Lewitowie , y inni,
którzy byli z niewoléy, á byli przy
dani , według tego, co iest napisano
w księgach Moyżeszowych.
7. Y ofiárowáli ná poświącanie
kościoła Pańskiego , wołów sto,
báránów dwieśćie, iágniat cztéry
stá ,
8. A koźląt zá grzechy wszógo
Izráelá dwanaśćie , według liczby
pokoleni Izráelowych.
g. Y stanęli Kapłani y Lewito
wie w szatach swoich według po
kolenia przy wszytkiéy służbie Pá
ná Bogá Izráelowégo, według ksiąg
Moyżeszowych, y odźwierni u każdóy bramy.
10. A synowie Izraelscy z tymi,
którzy byli z niewoléy, obchodzili
ono Pháse czternastego dniá księ
życa mieśiąca piérwszégo, gdy Ka
płani y Lewitowie byli poświęce
ni.
11. Nie wszyscy synowie niewo
léy pospołu byli poświęceni : bo
wszyscy Lewitowie wespołek byli
poświęceni.
12. Y ofiárowáli Pháse wszyscy
e9
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synowie niewoléy, y bráciéy swéy
kapłanom, y sami sobie.
13. Y iedli synowie Izraelowi ,
którzy -byli z poymánia , wszyscy
którzy się byli odłączyli od wszech
obrzydlośCi narodów źiemie, szu
kający Páná.
14. A obchodzili dźień święty
Przáshików śiedm dni, używając
przed oblicznośóia Pańską:
15. Iż był ohróCił ku nim radę
króla Assyrivskiégo, áby zmocnił
ręce ich ná roboty Páná Bogá Izráelowégo.
ROZDZIAŁ

VIII.

Ezdrasz posłclny od królá do Ieruzalem , Żydów niemało z sobą
prowadzi.
uczyniwszy modlitwę ,
ludźie do pokuty przywodzi.

1. A potym zá królowania Artáxerxá królá Perskiego , przystąpił
Ezdrasz syn Azáriaszá, syná Helciaszá, syná Solome ,
2. Syná Sádok , syná Achitob ,
syná Ameri , syná Azáhel, syná
B"key, syná Abisue, syná Pfiinees,
syná Eleázárá, syná Aaroná kapła
na pierwszego.
3. Ten Ezdrasz przyszedł z Ba
bylonu, będąc Doktorem , y bárzo
dowCipny w zakonie, który dan iest
od Páná Bogá lzráelowégo, áby
nauczał y czy nił.
4- Y wsławił go król, że nalazł
łaskę we wszelkiéy godności y żą
daniu przed oczyma iego.
5. Y szli pospołu z nim z sy
nów Izraelskich , y z Kapłanów,
y Lewitów, y świętych śpiewaków
kościelnych, y odźwiernych, y sług
kościelnych, do leruzálem.
6. Roku śiódmego zá królowania
Artaxerxá mieśiąca piątego, ten iest
rok siódmy królestwa, wyszedszy
z Babylonu ná nowiu mieśiąca pia
tégo,
7 Przyszli do leruzálem według
roskazánia iego, według szczęśli
wego powodzenia drógi, któré im
dał Pan ich.
8. Abowiém w tym Ezdrasz wiel
ką rostropnośC miał, áby niczego
nie opuśćił z tego , co było według
zakonu y przykazania Pańskiego,
y náuczáiac wszytkiégo Izraela
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wszelákiéy sprawiedliwości y są
du.
g. A przyszedszy Ci którzy pisa
li listy Ártáxerxá królá. oddali pi
sanie któré wyszło od Artaxerxá
królá do Ezdraszá kapłana y uczyCielá zakonu Pańskiego , którego
kopią tu położono.
10. Król Artaxerxes Ezdraszowi
kapłanowi, y uczyćielowi zakonu
Pańskiego zdrowia.
11. la chcąc użyC ludzkości w
dobrze czynieniu, roskazałem tym
którzy chcą z narodu Żydowskiego,
dobrowolnie, y z Kapłanów y Le
witów, którzy są w królestwie mo
im, z tobą iśdź do leruzálem.
12. Ieśli tedy którzy máia wolą
iśdź z tobą , niech się zéyda , á
niech idą iáko się mnie podobało,
y śiedmi pánóm radnym przyiaćiołóm moim.
13. Aby oglądali to, co się dźieie
około Zydowskiéy źiemie y w le
ruzálem, záchowuiac iáko masz w
zakonie Pańskim
14. Ażeby nieśli dáry Pánu Bo
gu Izraelskiemu którém ślubił ia
y przyiaóiele moi, do leruzálem , y
wszytko złoto y srébro. któré się
naydźie w źiemi Babylońskiey, Pá
nu mieszkającemu w leruzálem:
15. Z tym co od sámégo ludu da
rowano ná kościół Páná ich któ
ry iest w leruzálem : áby zebrano
to złoto y srebro , ná woły ná há
rány, y ná iágnietá , y ná koźlęta,
y co ktemu należy :
16. Aby sprawowali ofiáry Pánu
ná ołtarzu Páná ich , który iest w
leruzálem.
17. A cokolwiek będźiesz chciał
y bráCia twoi czynie ze złotem y
srébrem , czyń po twéy woléy we
dług roskazánia Páná Bogá twégo.
18 Y naczynia święte , któré są
tobie dáné ku służbie domu Páná
Bogá twégo, który iest w Ieruzálem:
ig Y inne rzeczy, któréCbykolwiek ná pámieé przyszły, ná po
trzeby kościoła Bogá twégo , dasz
z królewskiego skárbu :
20. A gdy będźiesz chćiał z bráCią twa uczynió ze złota y srébrá ,
czyń według woléy Páná
21. A ia król Artaxerxes przy-
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kazałem podskárbióm Syriiéy y The- Z a rei á z nim mężów dwieście y
niciiéy , áby cokolwiek napisze pięćdźieśiąt.
35. Z synów Záchues , IechoEzdrasz kaplan y uczyčiél zakonu
Tańskiego, áby inu to z pilnośćią niasz , Zecholei, y z nim mężów
wydano , áž do stá talentów sré dwieśćie y pięćdźieśiąt:
brá , także y złota :
36. Z synów Sálá , Máásias Go22. Y áž do stá miar pszenice , y tholiaszów , á z nim śiedmdźieśiąt
do stá bárél winá: á innych rzeczy , mężów :
37. Z synów Sápbáthiaszowych ,
których iest dostatek, bez liczby.
23. Wszytko według zakonu Bo Záriasz Micheli, a z nim ośmdźieżego niech będźie Bogu nawyžsze- śiąt mężów :
mu, áby snadź nie powstał gniew
38. Z synów lob , Abdiasz Iená królestwo królá , y syná, y sy heli , á z nim mężów dwieśćie y
nów iego.
dwanaśćie :
3g. Z synów Bániaszowych, Sa24* A wam mówią, abyśćie na
żadnego kapłana y Lewitę , áni limolh syn Iosáphiaszów, á z nim
śpiewaka, áni sługę kośćielnego , mężów sto y sześćdźieśiąt:
áni uczyćiela kośćioła tego,
40. Z synów Beer, Zachariasz Be25. Zadnéy dániéy, áni żadnych dái, á z nim mężów dwieśćie y ośm:
podatków nie wkładali, á ižby žá
41. Z synów Ezead , łan Ekceden nie miał mocy zarzucać im co. thán, y z nim mężów sto y dźieśięć :
26. Ale ty Ezdraszu według mą42. Z synów Adonikám onych
drośći Božéy , postanów sedźie y ostatnich, á té są ich imioná, Elirozeznawce po wszytkićy Syriiéy phálám syn Gebel , y Semeiasz , y
y Pheniciiéy : á wszytkich , któ z nim śiedmdźieśiąt mężów.
rzy zakonu Bogá twego nie uinieią,
43. Y zgromadźiłem ie do rzéki,
náuczay :
którą zowią Thia, y leżeliśmy tám
27. Aby wszyscy którzyby za trzy dni , y policzyłem ie.
kon przestąpili, byli pilnie karani,
44- A z synów kapłańskich y
bądź gardłem, bądź męką, bądź Lewitów, nienalazłem tám.
winą pieniężną , bądź wywoła
45. Y posłałem do Eleázárá , y
niem z źiemie.
Ekcelon , y Másmán , y illálobán ,
28. Tedy rzekł Ezdrasz Doktor: y Enáálhán , y Sániea , y Ioribá ,
Błogosławiony Bóg oyców na Nalhaná , Enuágá , Zachariasza, y
szych, który dał tę wolą do sercá Mesolámá , oné wodze y biegłe :
królewskiego , áby obiasnił dóm
46. Y kazałem im, áby szli do
swóy, który iest w Ieruzálem.
Loddeuszá, który był przy mieyscu
2g. A mnie uczćił przed obli skarbnice.
czem królá y radą, y przyiaćiół, y
47. Y poruczyłem im , áby mó
panów iego.
wili Loddeuszowi , y braćiey iego ,
30. A ia stałem się ná umyśle y tym , którzy byli w skarbie , áby
utwierdzony, zá pomocą Páná Bo nam posłali tych, którzyby kapłań
gá mégo, y zebrałem męże z Izrae ski urząd spráwowáli w domu Fá
la, žeby wespół szli zemną.
ná Bogá nászégo.
31. A ći są przełożeni według
48. Y przywiedli nam, wedle rę
oyczyzn swych, y według przeło- ki mocnéy Páná Bogá naszego ,
żeństwa z działu , którzy zemną męże biegłe: z synów Moholi syna
wyszli z Babylonu , zá królestwa Lewi, syná Izráel Sebebianá , y z
Artáxerxá.
syny y z bracią, których było ośmna52. Y z synów Pliáres, Gersośćie :
mus : z synów Siemárilh , Ame49- Asbiámá , y Amina, z po
nus: z synów Dawidowych, Ak- tomków synów Chánaneiowych, á
chus syn Sceciliaszów.
synowie ich mężów dwadźieśćia.
33. Z synów Pháres, Zachariasz,
5o. A z tych , którzy służyli koy z nim wróciło się sto y pięćdźie
śćiołowi , któré postawił Dawid, y
śiąt mężów :
sámé kśiążęta ku pomocy Lewi54. Z synów wodzá Moábilioná , tóm w kościele służącym, dwieśćie
69*
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y dwádžieíóla, wszytkié imiona w ná Bogá nászégo Márymothowi sy
księgi są wpisane.
nowi Lory kapłanowi.
5i. Y tám obiecałem post mło64. A z nim był Eleázár syn Thidźieńcóm przed Bogiem , abych nees : á byli z nim losádus syn
uprosił u niego dobrą drógę nam y lezusów , y Mediás , y Bánni syn
tym co z námi byli , y synóm , y Lewitów, wszytko pod liczbą, y
dobytkóm , dla łotrostwa.
pod wagą.
Ó2. Bom się wstydał prosić królá
65. Y spisano wagę ich teyże go
o piesze y o iézdné, coby nas pro- dźiny.
wadźili, dla obrony od nieprzyia66. A ći, którzy się z niewoléy
ćiół naszych.
wróćili, sprawowali ofiáry Pánu
53. Bośmy byli powiedzieli kró
Bogu Izraelskiemu , wołów dwu
lowi , iż moc Pańska będźie z ty naste zá wszytkiégo Izráelá , bá
mi , którzy go ze wszytkiéy cliući ránów ośmdźieśiat y sześć,
szukaią.
67. Iá gniąt śiedmdźieśiąt y dwo54 A powtóré modliliśmy się o ie , kozłów zá grzéch dwanaśćie,
to ránu Bogu naszemu: który nam á zá wybawienie iałowic dwana
też był miłośćiw , y otrzymaliśmy ście , wszytko ná ofiarę Pańską.
od Bogá nászégo.
68. Y czytali mandaty królew
55. Y odłączyłem z przełożonych skie száfárzóm królewskim, y sta
ludu , y z kapłanów kościelnych rostům Celesyriiéy y Phenicyiéy,któ
mężów dwanaśćie, y Sedebiaszá , rzy zacnie uczćili lud y kośćiół
y Assánnámá, á z nimi z bráciéy Tański.
ich mężów, dźieśięć:
69 A to gdy się odprawiło, przy
56. Y odważyłem im złoto y sré szli do mnie przełożeni, mówiąc:
bro , y naczynia kapłańskie domu Nie oddźielili naród izraelski , y
Bogá nászégo , któré był król da kśiążęta , y kapłani , y Lewitowie,
rował, y rády iego y książęta, y y cudzoziemskie narody y ná ćie
wszytek Izrael.
źiemie ,
57. A odważywszy oddałem sré
70. Nieczystośći swych od Chábrá sto y pięćdźieśiąt talentów, á náneyczyków y lieteyczyków , y
naczynia srebrnego sto talentów, Pherezeyczyków, y lebuzeyczyków,
y złota sto talentów.
y Moábczjków, y Egyptiánów , y
58. A naczynia złotógo śiedm ldumeyczyków.
kroć dwadźieśćia , y naczynia mo71. Bo się złączyli z córkami ich,
śiężnego z dobrego mośiądzu łskną- y sami y synowie ich: y pomiesza
cégo się iáko złoto dwanaśćie.
ło się nasienie święte z narodem
5g. Y rzekłem im : Y wy ieste- cudzoźieinskim : przełożeni y urzę
śćie święći Pánu , y naczynia są dnicy, byli uczestnikami téy nie
święte, y złoto y srébro poślubione prawośći , od początku tego króle
stwa.
iest Pánu Bogu oyców naszych.
60. Czuyćie , á strzeżcie , aż od72. A skorom to usłyszał, ro
daćie przełożonym ludu , y kapła zdarłem odźienie y świętą szatę, á
nom, y Lewitom, y przednieyszym tárgáiac włosy z głowy y brodę ,
miast Izraelskich w leruzálem, siadłem żałosny y zafrasowany.
do komory domu Bogá nászégo.
73. Y zeszli się ile się ich ná tén
61. A ći kapłani y Lewitowie, czás wzruszyło słowem Páná Bogá
którzy wźięli złoto y srébro , y na Izraelskiégo , do mnie plączącego
czynia, wnieśli ie do kościoła Pań nád tą nieprawością , y siedziałem
skiego w leruzálem.
smętny áž do oíiáry wieczornéy.
62. Y ruszyliśmy się od rzeki
74. Y wstawszy od postu, maiac
Thiiéy, dwunastego dniá mieśiąca odźienie zdárté y szatę świętą , po
pierwszego, ażeśmy przyszli do Ie- klęknąwszy , y ręce ku Pánu wy
ruzálem.
ciągnąwszy, mówiłem :
65.A gdy dźień trzeći wyszedł,
76. Pánie iestem záwstydzon , y
czwartego dniá odważywszy złoto sromam się oblicznośći twoiéy.
76. Bo grzechy nászé przewyży srébro , oddáno iest do domu Pá
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száia głowy nászé , á nieprawośći
nászé podniosły sie áž do niebá.
77. Abowiém od czásów oyców
naszych iesteśmy w wielkim grze
chu , áž do tego dniá.
78. A dla grzechów naszych y
oyców naszych , iesteśmy podáni z
braćia naszą y z kaplany naszymi,
królom źiemie, pod miecz, y w
niewolą, y ná zlupienié , pohań
bieniem , áž do dniá dźiśieyszego.
79. A teraz iáko to wielka, že
sie nam stało miłośierdźió od ćiebie
Fánie Bože, y zostaw nam korzeń,
yimię ná mieyscu świętym twoim,
80. Aby była odkryta światłość
nászá w domu Páná Bogá nászégo:
y dáná nam żywność przez wszy
tek czás niewoléy nászéy.
81. Y gdyśmy byli w niewoli, nie
byliśmy opuszczeni od Páná Bogá
nászégo : ále nas postawił w łasce
czyniąc, že królowie Perscy dáia
nam żywność.
82. Y sławny czynią kośćioł Pá
ná Bogá nászégo , y buduią pustki
Syon, y dáia mieszkanie stateczne
w Zydowskiéy źiemi y w leruzálem.
83. Teras tedy cóż ťzeczemy Pá
nie , máiac to ? gdyżeśmy przestą
pili przykazanie twoie , któreś dał
w ręce sług twoich proroków,
84. Mówiąc : Iż źiemią, w którąśćie weszli pośieśdź dźiedźictwo
iéy, iest ziemia pomazána plugástwy cudzoziemców źiemie , y plu
gastwa napełniły ią wszytkę nieczystośćią swą.
85. A teraz nie będźiećie dawóć
córek wászych zá syny ich , á có
rek ich nie będźiećie brać synóm
waszym.
86. Ani się będźiećie starać mieć
pokóy z nimi, przez wszystek czás:
abysćie będąc zmocnieni , używali
nalepszych owoców źiemie, y po
dzielili dźiedźictwo synóm waszym
áž ná wieki.
87. A co się nam przydało, wszy
tko się dźieie dla uczynków na
szych złośliwych, y wielkich grze
chów naszych.
88. Y dałeś nam takowy korzeń ,
á zaśięśmy się wróćili , przestąpić
ustawy twoie , żeśmy się pomiészáli z plugástwy obcych narodów
téy źiemie.
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89. Izali się nie rozgniewasz ná
zatracenie nasze ? áž nie zostanie
korzenia, áni imienia naszego?
90. Pánie Boże Izraelski prawdźiwy : Bo został korzeń , áž do dniá
dźiśi eyszégo.
91. Otośmy teraz przed oblicznośćią twoią w nieprawośćiach na
szych , boć w nich dáléy przed to
bą stać nie możemy.
92. A gdy modląc się Ezdrasz
spowiadał się z płaczem , leżąc ná
źiemi przed kośćiółem , zebrało się
przedeń bárzo wielkie mnostwo lu
du z leruzálem , mężowie y nie
wiasty, y młodzieńcy, y panienki:
bo był wielki płacz miedzy onym
1 udem.
93. Y zawoławszy Iechoniasz
Iecheli z synów Izraelskich , rzekł
Ezdraszowi : Myćeśmy zgrzeszyli
przećiw Pánu , żeśmy sobie wzięli
zá żony, niewiasty cudzoziemki z
narodów źiemie.
94. A teraz iesteś nád wszytkim
Izraelem : Ná to tedy uczyńmy
przysięgę Tánu , że wypędzimy
wszytkié żony nászé , któré są z
cudzoźiemek z dziećmi ich.
95. lako tobie roskazano od star
szych według zakonu Tańskiego ,
powstawszy rozpowiédz.
96. Bo tobie spráwá należy, á
my stoiémy przy tobie: mężnie so
bie poczynay.
97. Y wstawszy Ezdrasz obowiązał przyśięgą kśiążęta kapłań-y
skié , y Lewity, y wszytkie Izráelczyki , áby ták uczynili , y przy-i
śięgli.

ROZDZIAŁ IX.
Obce zony, y z dziećmi porznćić
im bazę Ezdrasz. Potym przeczyta
wszy zakon Pański kaze in zażywać
wesela.

1. A Ezdrasz wstawszy od przyśionka kościelnego, wszedł do ko
mory lonáthy šyná Násábi ,
2. Y tám máiac gospodę nie sko
sztował chleba , áni pił wody, dla
nieprawośći ludu.
3. Y stało się obwolánié po wszy
tkiéy Zydowskiéy źiemi, y w leru
zálem wszytkim , którzy się byli
z niewoli zeszli do leruzálem.
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4- Aby którybykolwiek zá dwá
ábo zá trzy dni nieprzyszedł, we
dług sądu starszych biedzących, by
ły wźiętć maiętnośći iego , á on
sam áby był osądzon oddalonym
od zebrania poymańców.
5. Y zebrali się wszyscy, którzy
byli z pokolenia ludá, y Beniamin,
zá trzy dni do ieruzálem , ten iest
miesiąc dziewiąty , dźień mieśiąca
dwudziesty.
6. Y usiadł wszytek lud ná placu
kośćiclnjm drżąc od zimná , któré
ná ten czás było
7. A Ezdrasz wstawszy, rzekł
im : Wyście źle uczynili żeśćie
póymowáli zony cudzoziemki, aby
śćie przydali do grzechów izrael
skich.
8. A przełóż, teraz uczyńćie wy
znanie , á dayćie chwałę Pánu Bo
gu oyców naszych :
9. A wykonayćie wolą iego , á
odłączćie się od narodów źiemie ,
y od żon obcych.
10 Y zawołał wszytek lud y rze
kii głosem wielkim : lakoś rzekł,
uczjnimy.
11. Ale iż iest wielkié mnoslwo,
á czás zimny, á niemożem się ostać
ná dworze , y tá spráwá nie iest
iednćgo dniá áni dwu : bośmy w
tym wiele zgrzeszyli.
12. Niechay staną przełożeni lu
du y wszyscy, którzy z námi mie
szkają , á ile ich maią u siebie żo
ny obce ,
13. A niech staną wźiąwszy czás
z każdego mieyscá starszy v sędźiowie, aż oddalą gniew Pański w tćy
sprawie.
14- A lonáthás syn Ezeli, y Ozyasz Thekam podięli się tego: á Bosoramus , y Łeuis , y Sábbátáy po
magali im.
15. Y stali przy tym wszytkim
Oni , którzy byli z niewolćy
16. Y obrał sobie hzdrász kaplan
kśiążęta wielkie z ovców ich, wedle
imion, y zasiedli w nów mieśiąca
dźieśiątćgo, rozbierać tę sprawę.
17. Y skończyło się o mężach ,
którzy mieli obce żony pierwszego
dniá mieśiąca piérwszégo.
18. Y naleźli się z kapłanów po
mieszani , którzy mieli obce żony.
19. Z synów lezusá syná lose-

dek , y z braćiey iego: Máseás, y
Eliozer , y lorib , y Ioádei :
20. Y rzućili się áby wypędzili
żony swé , y ku ofiarowaniu ná
uproszenie, báráuá zá niewiádoiność swoię.
21. A z synów Semmeri: Masseás y Esses : y Ieelech , Azáriasz.
22. A z synów Foserowych: Limosiás , Ilismáénis , y ISálhánee,
lu ssio , Reddus y Tliálsás.
23. Á z Lewitów, Iorábdus ySemeis , y Kolnis, y Kalitás , y Fákteás , y Koluas , y Elionás.
24 A z śpiewaków kośćielnych
Eliasib , Zákkárus.
25. A z odźwiernych , Sálumus
y Tholbanes.
26. A z Izraela z synów Foro,
Ori , y Remiasz , y Geddiasz , y
Melchiasz, y Michelus, Eleázárus,
y lammebiás , y Bánnás.
27. A z synów Iolámán , Chámás , y Zachariasz , y lezrelus , y
loddius , y Erimolh , y Heliás.
28. A z synów Záthoim , Eliádás , y Liásumus, Zochiás , y La
ry moth , y Zábdis y Tebediás.
29. A z synów Zebes, lan y Aminaniás, y Zábdiás , y Emeus.
30. A z synów' Bánni : Olamus,
y Máluchus, y Ieddeus , ylásub,
y Asabus , y lerimoth.
31. A z synów Addyn : Náálhus,
y Moosiasz , y Káleus , y Ráánás ,
Mááseás , Mátháthiás , y Beseel , y
Bonnus , y Mánásses.
за. A z synów Nuae: Noneas, y
Aseas , y Melchiás, y Sámeás , y
Symon , Beniamin , y Málchus , y
Márrás.
53. A z synów Asom : Káriáneus, Mátháthiás, y Bánnus , y
Eliphálách , y Mánásses , y Semei.
34. A z synów Bánni: Ieremiasz,
y Moádiás , y Abrámus , y lohel ,
y Báneás , y Peliás , y Ionás, y
Márimoth , y Eliásib , y Máthaneus,
y Eliásis , y Orizás , y Dielus , y
Semedius, y Zámbris, y Iozeph.
35. A z synów Nobei, Idelus y
Mátháthiás, y Sábádus, ý Zechedá,
Sedmi , y lessei , Báneás.
зб. Ci wszyscy poięli sobie byli
żony cudzoźiemskić , y opuścili ie
z dziećmi.
37. Y mieszkali kapłani , y Le-
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witowie, y którzy byli z Izraela w
leruzálem , y we wszytkiéy iednéy
krainie pierwszego dniá miesiąca
siódmego: y byli synowie Izraelscy
w mieszkaniach swoich.
33. Y zebrało sie wszytko zgro
madzenie ludu społu ná plac , któ
ry iest ná wschód słońca bramy
świętćy ,
5g. Y rzekli Ezdraszowi naywyžszému kapłanowi y uczyćielowi ,
áby przyniósł zakon Moyzészów ,
którv iest podány od Páná Bogá
Izraelskiego.
40. V przyniósł Ezdrasz nawyższy kapłan zakon wszytkiému zgro
madzeniu ich , od meža áž do nie
wiasty wszytkim kapłanóm , áby
słuchali zakonu , pierwszego dniá
mieśiąca siódmego.
41. Y czytał ná placu , który iest
przed świętą bramą kościelną od
poranku áž do wieczora przed męzmi y niewiastami. A wszyscy słu
chali zakonu.
42. A stał Ezdrasz nawyžszy ka
plan, y uezyćićl zakonu, ná stolicy
drzewiánéy, która była zbudowana.
43. A przy nim stali Mátháthias,
y Samus, Anánias, Azárias, Urias,
Ezechiás, y Bálsámus , po práwéy
ręce.
44- A po lewey stronie Fáldeus,
IVIisáel , Dláláchiás , Abusthás, Sábus, Nábádiás , y Zácbáriás.
45. Y wźiął Ezdrasz kśięgi przed
wszytkim zgromadzeniem bo śiedźiał w chwale ná nawyžszym
mieyscu przed oczyma wszytkich.
46. A gdy dokonał zakonu, wszy-,
scy powstali: y błogosławił Ezdrasz
Báná Bogá nawyžszégo , Bogá za
stępów wszechmocnego.
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47. A wszytek lud odpowiedział,
Amen. Y podniózszy ręce ku gó
rze, padáiac ná źiemię kłaniali się
Pánu.
48. Iezus y Bánáeus , y Sarebiás,
y láddimus , y Akkubus , y Sáhbátheus, y Kálithes, y Azáriás , y lorádus, y Anániás, y Philiás Lewitowie ,
49. Którzy uczyli zakonu Pań
skiego , y przed zgromadzeniem
czytali zakon Pański , y przekładał
káždy té, którzy rozumieli co czy
tano.
50. Y mówił Atháráthes Ezdra
szowi naywyžszému kapłanowi , y
uczyćielowi, y Lewitom, którzy
lud nauczali,
51. Rzekąc: Ten dźień iest świę
ty Vánu: A wszyscy płakali gdy
usłyszeli zakon.
51. Y rzćkł Ezdrasz : Odszedszy
tedy, iedzćie co natłustszć pokarmy,
á piyćie co nasłodsze pićić, á posyłayćie dary tym , którzy nie maią.
55. Bo ten dźień iest święty Pá
nu , á nie bądźcie smutni, iło was
Pan oświeći.
54. Y Lewitowie též iáwnie wszy
tkim opowiedáli , mówiąc : Ten
dźień iest święty, nie bądźćie smę
tnymi.
55. A ták rozeszli się wszyscy
ieśdź y pić, y używać, y dawać da
ry tym, którzy nie mieli, áby uży
wali ; bo bárzo wielce byli poćieszeni słowy, których ie naucza
no.
56. Y zebrali się wszyscy do le
ruzálem , obchodźić wesele według
testamentu Páná Bogá Izraelski
ego.

KSIĘGI CZWARTE
ESDRASZOWE.
ROZDZIAŁ I.
1. Wtóré kśięgi Esdraszá pro
Esdrds posfdny od Pand wielkie roká, svná Sárei, syná Azárei, sy
dobrociźieystwd Boże , Żydom nie ná Helciaszá, sy ná Sadániaszá, sy
, syná Achilob,
wdzięcznym uczynione, nd oczy wy- ná 2.Sadoch
Syná Achiaszá , syná Phiirzucd.
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nees, syná Ileli, syná Ameriaszá ,
syná Asiel, syná Márimoth , syná
Arná , syná Oziaszowego , syná
Borith, syná Abisei, syná Phinees,
syná Eleázár,
3. Syná Aaron z pokolenia Lewi,
który był poymańcem w źieini
Medzkiéy, w królestwie Artáxerxá
królá Perskiego.
4- Y stało się słowo Pańskie do
mnie, mówiąc:
5. Idź, á opowiedz ludowi me
mu złośći ich: á synóm ich, nie
prawości, których się przećiwko
mnie dopuszczáli, áby opowiedáli
synóm synów :
6. Iż grzóchy rodziców ich roz
mnożyły się w nich. Bo zapomnia
wszy mnie, ofiárowáli cudzym
Bogóm.
7. Izalim nie ia wywiódł ie z
źiemie Aegyptskiéy, z domu nie
woléy? A oni drażnili mię, y wzgar
dzili rády moie.
8. A ty otrząśni włosy głowy
twoiéy, á wrzuć ná nie wszytko
złe: bo nie byli posłuszni zákonu
mego. A lud niekarny iest.
g. Y dokądże ie będę ćierpiał,
którymem ták wielkié dobrodźieystwá pokazał ?
10. Wytraciłem dla nich wiele
królów: poraźiłem Pháráoná, y z
sługami iego, y wszytko woysko
iego.
11. Wszytkié narody wygubiłem
przed nimi , á ná Wschód słońca
we dwu ziemiach lud Tyriyski y
Sydoński rozprószyłem, y pozábiiałem wszytkié ich nieprzyiaćiele.
12. A ty mów do nich, mówiąc:
To mówi Pan:
13. laćiem was przeprawił przez
morze, á drógi obronne sprawiłem
wam zdawná: dałem wam Moyzészá hetmanem , y Aarona kapła
nem :
14- Dawałem wam światłość w
słupie ognistym, y czyniłem wiel
kie cudá między wámi: á wyśćie
mnie zapamiętali, mówi Pan.
15. To mówi Pan wszechmogący:
Przepiórki wam były ná znak, da
łem wam obóz nś obronę, á támeśćie szemráli.
16. Aniśćie tryumphowáli w
imieniu moim z zatracenia nie-

przyiaćiół waszych : aleśćie aż ie
szcze y dotąd szemráli.
17. Gdźież są dobrodźieystwa,
którern wam uczynił? Izali ná pu
styni, kiedyśćie łaknęli, nie wołaliśćie do mnie ,
18. Mówiąc: Przecześ nas wy
wiódł ná tę puszczą, abyś nas po
bił? lepiéy nam było służyć Aegyptiánóin , á niżli pomrzeć ná téy
puszczy.
19. Ia użaliłem się nád wzdy
chaniem waszym , y dałem wam
mannę ku pokarmowi. Iedliście
chléb anielski.
20. Aza gdyśćie pragnęli, nie roz
szczepił opoki, y płynęły wody do
sytości ? y dla gorąca zákrywawałem was liśćiem drzewa.
21. Rozdźieliłem między was
źiemie obfite : wyrzućiłem przed
wámi Chánáneyczyki, Pherezeyczyki , y Phylisthyinv: cóż wam
dáléy czynić mam, mówi Tan?
22. To mówi Pan wszechmogą
cy: Gdyśćie byli ná pustyni u rze
ki Amorrheyskiéy pragnąc y bluźniąc imię moie ,
23. Nie przepuściłem ná was
ogniá zá bluźnierstwa: ále włoży
wszy drzewo w wodę, uczyniłem
rzekę słodką.
24. Cóżći czynić mam, Iákobie?
Niechćiałeś słuchać ludo. Przenio
sę się do innych narodów, y dam
im imię inoié, áby strzegli praw
moich.
25. Ponieważeśćie mnie opuśćili,
y ia was opuszczę. Gdy mię bę
dźiećie prosić o miłośierdźie, nie
smiłuię się.
26. Gdy mię będźiećie wzywać,
ia nie wysłucham was. Bośćie
splugáwili ręce wászé krwią , á
nogi wászé nieleniwé ná dopuszczenié się mežobóystwá.
27. Nie iakobyśćie mię opuśćili,
ále sami śiebie, mówi Pan.
28. To mówi Tan wszechmocny:
Izalim ia was nie prośił iáko oćiec
synów, y iáko mátká córek, y iá
ko mamka dźiatek swoich,
29. Abyśćie byli ludem moim ,
á ia Bogiem waszym : y wy mnie
miásto synów, á ia wam miásto
oycá ?
30. Tákem was zbiéral iáko ko-
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kosz kurczątka swé pod skrzydła wi im: Idźćie synowie, hoćiem ia
swoię. A teraz cóż z wámi czynić iest wdową y opuszczoną.
3. Wychowałem was z weselem,
mam ? Odrzucę was od oblicza
á utraćiłóm was z płaczem y z żamego.
5i. ’ Gdy mi ofiarę przyniesiecie, łośćią : Bowiómeśćie zgrzeszyli
odwrócę od was oblicze moie. Bo przed Pánem Bogiem waszym, y
dni święte wás^é, y nowie księży co zlé iest przednimeśćie czynili.
4- A teraz cóż mam czynić z
ców , y obrzezania odrzuciłem.
31. lam posyłał do was sługi wámi ? lam iest wdowa y opusz
moie proroki, którćśćie poymawszy czona: idźćićż synowie, á proście
pozabijali, y ćiała ich rozszárpáli : od Páná miłośierdźia.
5. A ia ćiebie biórę zá świadka
których krwie szukać będę, mówi
oycze ná matkę synów, którzy
1‘an.
55. To mówi Pan wszechmocny: przymierza mego zachować nieDóm wasz spustoszony iest: roz chćieli,
6. Abyś ie dał ná pohańbienie, á
prószę was iako wiatr plewy,
34. A synowie wászy potomstwa matkę ich ná złu pienić, żeby nie
mieć nie beda, bo zaniedbali roska- było narodu ich.
7. Niech będą imiona ich rozzatne moie, á co złe iest, przederoszone między pogány, niech bęxnną czynili.
ą wygładzeni z źiemie, gdyż wzgár35. Podam domy wászé ludowi
przychodzącemu, którzy mnie nie dźili przyśięgę moię.
8. Biádá tobie Assur , który
słyszawszy wierzą: którymem cu
dów nie pokazał, uczynią cóm przy kryiesz niesprawiedliwe u śiebie.
Narodzie zły, wspomni com uczy
kazał.
56. Proroków nie widzieli, będą nił Sodomie y Gomorze,
9. Których ziemia leży w smo
wspominać nieprawośći swoię.
57. Oświadczam ludu przycho- lnych bryłach, y w kupách popio
dzacégo łaskę, którego się dziatki łu: ták tymguczynie, którzy mię nie
weselą radością, choć mię oczyma słuchali, mówi Pan wszechmo
cielesnémi nie widzą, ále duchem cny.
10. To mówi Pan do Esdrásza :
wierzą, com powiedział.
58. A teraz brśćie obacz co zá Opowiedz ludowi memu , iż im
chwała: á oglądaylud przychodzą dam królestwo Ierozolimskié, któ
rem miał dać Izraelowi.
cy od Wschodu słońca,
11. Y wezme sobie cAwałe ich ,
39. Któremu dam kśięstwo Abráhámowé, Izáákowé , y Iákobowé, á dam im wieczne przybytki, któ
y Ozeaszowé , y Amosowé, y Mi- rém był onym nagotawał.
12. Drzewo żywota będźie im ná
cheaszowé, yloelowé, yAbdiaszowonność maśći drogiéy, á nie bę
wé , y Ionaszowé ,
40. Y Náhumowé, y Hábákuko- dą robić, áni się spracuią.
13. Idźcież, á weźmiećie. Proście
wé, Sophoniaszowé , Aggeuszowé,
Zácháriaszowé, y Máláchiaszowé , sobie, áby się nie przez wiele dni
którego y ányolem Pańskim nazy . odwłóczyło. lużći wam królestwo
zgotowano: czuyćież.
wano.
14. Oświadcz się niebem y źie
mią. Bom skruszył złe , á stwo
ROZDZIAŁ II.
dobré , bo ia żywię, mówi
Bożnice pod figurą matki, odwo rzyłem
Pan.
dzi od złośći iéy ku lepszemu żywo
15. Mátko obłap syny swoię,
towi.
wychoway ie z weselem iáko go1. To mówi Pan: Iam wywiódł* łębica, utwiérdzay nogi ich: bom
lud ten z niewoléy, y którymem po ćię obrał, mówi Pan.
dał przykazania przez sługi moie
16. Y wzbudzę uinárlé z mieysc
pororoki, których słuchac niechćie- swoich , á wywiodę ie z grobów,
li, ále wniwecz obróćili rády moie. bom poznał imię moie w Izrae
2. Mátká, która ie porodziła, mó- lu.
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17. Nie hóy sie matko synów:
bom ćiebie obrał, mówi Pan.
18. Poślęć ná pomoc sługi moie,
Izáiaszá, y leremiaszá, zá którvch
ráda poświęciłem y zgotowałemći
dwanaśćie drzew rozináitémi owo
cami oćiążonych ,
ig. Y tyleż tez zrzódeł płyną
cych mlekiem y miodem: y śiedm
gór bárzo wielkich, maiących ró
że y lilie, ná których napełnię we
selem syny twoie.
20. Czyń sprawiedliwość wdo
wie, czyń sąd śieroćie , day niedo
statecznemu , broń ośieroćiśłćgo,
przyodźiy nagiego ,
21. Opatrz ułomnego y niemocnégo, nie naśmieway się z chro
mego, broń iednorękiógo, á ślepe
go przypuść ku widzeniu światłośći moiéy.
22. Záchoway starego y młodego
między mury twémi.
23. Gdźie naydźiesz umarłe , na
znaczywszy pochoway w grobie: á
damći pierwsze śiedzenie w zmar
twychwstaniu moim.
24. Wytchni á odpoczni ludu
móy, boć przydźie odpoczyuienié
twoie.
25. Mamko dobra wychoway sy
ny twoie, á zmocni nogi ich.
26. Sługi, którern ći dał, żaden z
nich nie zginie: bo się ia będę o
nich dowifdował z pocztu twe
go.
27. Nie ustaway: bo gdy przy
dźie dźień ucisku y utrapienia, dru
dzy płakać y smęćić się będą, á ty
wesoła y obfitująca będziesz.
28. Będąc zayźrzeć pogáni, á nic
nie będą mogli przećiw tobie, mó
wi Pan.
2g. Zasłonią ćię ręce moie, áby
synowie twoi piekła nie -widźieli*.
30. Wesel się matko z syny twé
mi : bo ia ćiebie wyrwę , mówi
Tan.
31. Wspomni ná syny twoie
śpiące, iż ie ia wywiodę z boków
źiemie, y uczynię z nimi miłośierdźie, bom iest miłośierny, mówi
l’an wszechmocny.
32. Obłapże syny swé áž ia przydę á uczynię im miłośierdźie : bo

obíituia zrzódła moie, á láská moiá
nie ustanie.
33 la Esdrasz wźiąłem roskazá
nié od Páná ná górze Oreb, abych
szedł do Izráelá : do których gdym
przyszedł, odrzucili mię, y wzgardźili roskazánié Pańskie.
34. A przetóż wam mówię na
rodowie, którzy słuchaćie y rozu
miecie: Czekayćie pástérzá wasze
go , odpoćzynienie wieczne da
wam : bo blisko iest ten , który
przydźie ná skończeniu świata.
35. Bądźćie gotowi ku odpłaćie
królestwa: bo iasność wieczna bę
dźie wam świeciła czásy wiecznémi.
36. Ućiekayćie przed cieniem te
go świata: á bierzćie wesele chwa
ły wászéy. la się oświadczam iáwnie stworzycielem moim.
37. Weźmićie dar zalecony, á
weselcie się dźiękuiąc temu , który
was wezwał do królestwa niebie
skiego.
38. Powstańcież , á stóyćie , á
obaczćie liczbę naznaczonych ná
gody Pańskie.
5g. Którzy się z ćienia świata
{irzenieśli, wźieli świetne száty od
’áná.
4o. Prziymi Syon liczbę twoię ,
á zamkni swé w białe száty ubra
né , którzy zakon Pański wypeł
nili.
4i. Zupełna iest liczba synów
twoich , którycheś pożądał. Proś
roskazánia Pánskiégo, áby był po
świecony lud twóy, który iest we
zwań od początku.
42. la Esdrasz widźiałem ná gó
rze Syonie rzeszą wielką , któréyein zliczyć niemógł, á wszyscy
.pieśniami wesppł chwalili Páná.
43. A w pośrzodku ich był młodźieniec wyższy, wzrostem wysoki,
wyższy nád oné wszytkié, y każ
demu z nich kładł korony ná gło
wy, á więcćy się wywyższał: A
iam się dźiwował.
44- Tedyni pytał Anyolá y rze
dłem: Panie którzy to sa ?
45. Który odpowiedaiąc rzćkł
mi : Ci są, którzy szatę śmiertelną
złożył', á wźięli nieśmiertelną, á
wy mali imię Pańskie : Teraz ie
koionuią, y biura palmy.
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46. Y rzekłem Anyołowi: On iáko ná Adámá śmierć, ták ná nie
młodzieniec co zacz iest, który ná potop.
11. Aleś zostawił iednćgo z nich
nić kładzie korony, á palmy w rę
Noégo y z domem iego, á z tego
ce dáie?
47. A odpowiedáiac rzćkł mi : wszyscy sprawiedliwi.
Ten iest syn Boży, którego ná świę
12. Y stało się gdy się poczęli
cie wyznawali A iam ich wielmo- rozmnażać, którzy mieszkali ná
żyć począł, którzy mężnie się dla źiemi , y namnożyli synów, y lu
imienia Pańskiego zastawiali.
dów, y narodów wiele, y poczęli
48. Tedy mi rzćkł Anyół: Idźże, zaś niezbożność czynić więcey ni
á powiédz lud w i memu iákié y żli pierwszy.
iáko wielkićś widział cudá Páná
13. Y stało się gdy nieprawość
Bogá.
czynili przed tobą, obrałeś sobie z
nich męża , któremu imię było AROZDZIAŁ III.
bráhám.
14. Y umiłowałeś go, y oznayWe wszytkich potomkach .Adamo
rniłeś
iemu sámému wolą twoię:
wych , dle natviecéy w pogdniech
15. Y postanowiłeś z nim przyzłość obfituie.
mićrzć wiecznć, y rzekłeś mu: żeś
1. Roku trzydziestego po zburze nigdy nie miał opuścić nasienia ie
niu miasta byłem w Báhylonie, á go. Y dałeś mu lzááká , á Izaako
frasowałem sie leząc ná łożu moim, wi dałeś lákobá y Esau.
y myśli moie wstępowały ná ser
16. Y odłączyłeś sobie lákobá, á
ce moie:
Esauá oddźieliłes. Y stał się lákob
2. Iżem widźiał opuszczenie Sy- w mnoslwo wielkie.
onu, á mnóstwo tych, którzy mie
17. Y stało się gdyś wywiódł po
szkali w Báhylonie.
tomstwo iego z Aegyptu, przywió5. A chwiał sie duch móy bárzo, dłeś ná górę Syná.
y począłem mówić do Nawyższćgo
18. Y nakłoniłeś niebios, y stawi
słowa boiaźliwe ,
łeś źiemię, y wzruszyłeś okrąg, y
4- Y rzekłem: O Vánuiacy Ta zatrzasnąłeś głębokości, y zatrwo
nie , tyś powiedział od początku , żyłeś świat,
gdyś zakładał źiemię, á to sam , y
ig. Y przeszła chwała twoiá
roskazowałes ludowi ,
cztery bramy, ogniá , y trzęśienia
5. Y dałeś Adamowi Ćiało mar źiemie, y wiatru, y mrozu , abyś
twe, lecz y to było utworzenie rąk dał zakon naśieniu lákobowému ,
twoich : y natchnąłeś weń ducha á narodowi Izraelskiemu pilność.
20. Y nie odiąłeś od nich sercá
żywota , y stał się żywym przed
złośćiwćgo, iżby był zakon twóy
tobą.
6. Y wwiodłeś go do ráiu, który uczynił w nich pożytek.
była nasadziła práwicá twroiá, pić—
21. Bo serce złośćiwć nosząc
rwćy niżli zeinia przyszła.
pierwszy Adam, wystąpił y zwy7. A temuś roskazał, áby miło ćiężon iest: ále y wszyscy, którzy
wał drógę twoię, y przestąpił ią, się z niego zrodźili.
y natychmiast postanowiłeś nań
22. Y stała się trwáiaca mdłość
śmierć, y ná narody iego: y naro y zakon z sercem ludzkim, z za
dziło sie narodów, y pokolení, y każeniem korzenia : y odeszło co
ludzi, y rodzin, których liczby nié dobré iest, á złe zostało.
mász.
23. Y przeszły czasy, y skoń
8. Y chodził każdy naród po swéy czyły się látá, y wzbudźiłeś sobie
wolćy, y dziwy czynili przed tobą, sługę imieniem Dawida,
y gardzili przykazaniem twoim.
24- Y rzekłeś mu, áby budowane
g. A potym zá czasem przywio było miásto imienia twego, y to
dłeś potop ná mieszkáiacé ná świe- bie w nim ofiarowano kadzidło y
ćie, y wygładziłeś ie.
ofiáry.
10. Y przypadł nákażdego z nich,
25. Y dźiało się to przez wiele
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Jat, y wystąpili, którzy mieszkali
w mieśćie ,
26. Czyniąc we wszytkim iáko
czynił Adam , y wszytko potom
stwo iego, ho y ći używali sercá
złośćiwćgo.
27. Y podałeś miasto twé w ręce
nieprzyiaćiół twoich.
28. Aza którzy mieszkáia w Bábylonie lepićy czynią ? y dla tego
będą panować nád Syonein?
29. Stało się gdym tu przyszedł,
y obaczyłem niezbożnośći, którym
liczby niémász : y wiele wystę
pnych widziała duszá moiá tego
trzydziestego roku, y odchodziło
odemnie serce moie:
30. Iżem widźiał iáko znośisz té
grzeszące, y przepuśćileś niezbożnie czyniącym : á zótraćiłeś lud
twóy, y zachowałeś nieprzyiaćioły
twoie, á nie oznaymiłeś.
31. Nic nie pamiętam iákoby tá
drógá miała bydź opuszczona, ázaž
lepsze sprawy czyni Babylon niż
Syon ?
\
32. Abo ćię który inny naród
poznał oprócz Izráelá? áho któré
pokolenia uwierzyły świadectwóm
twoim iáko Iákobowé? Którychzaplátá nie pokazálá się, áni praca
przyniosła pożytku.
33. Bo przechodząc przeszedłem
między narody , y widźiałem ie ob
fitujące , y niepámietáiacé ná roškazánié twoie.
34- Teraz tedy zważ ná wadze
nieprawośći nászé, y onych któ
rzy mieszkáia ná świećie , á nie
naydźie się imię twoie iedno w
Izraelu.
35. Abo kiedy nie grzeszyli przed
tobą ći , którzy mieszkáia ná źie
mi? ábo który naród ták strzegł
przekazania twego ?
• 36. Té iednák naydźiesz miánowićie, że zachowywali przykazania
twoie: ále pogánów nie naydźiesz.

ROZDZIAŁ IV.
Zbiła śmid/ość badacza dworne
go, przyicodząc rozmaite podobień
stwa.
1. Y odpowiedział mi anioł, któ
ry był do mnie posłań, któremu
imię. Uriel:

2. Y rzekł mi: Przechodząc prze
szło miarę serce twoie ná tym
świećie, y myślisz ogarnąć drógę
Nawyższćgo.
3. Y rzekłem: Ták Pánie móy. Y
odpowiedźiał mi , y rzókł: Posla
ném iest, áhych ći okazał trzy dró
gi , á przełożył przed tobą trzy po
dobieństwa :
4 Z których ieśli mi iednę zga
dniesz, y ia tobie okażę drógę , któ
rą pragniesz widzieć , á nauczę ćię
zkąd iest serce złośćiwć.
5. Y rzekłem : Mów Tanie móy.
Y rzekł do mnie: Idź , zważ mi
wagę ogniá, ábo pomierz mi wienié wiátru, ábo wróć mi nazad
dźień , który przeminął.
6. Y odpowiedziałem, y rzekłem:
Któż z urodzonych to uczynić mo
że , że mię o to pytasz ?
7. Y rzekł do mnie: gdybych ćię
pytał mówiąc: iáko wiele iest mie
szkania w sercu morzá , ábo iáko
wiele iest źrzódł ná początku prze
paści , áby iáko wiele iest zdroiów
nád utwierdzeniem , ábo któré są
wyszćia z ráiu :
8. Rzćkłbyś mi snadź : Nie zstę
powałem do przepaści , áni ieszcze
do piekła : do niebám też nigdy niewstępował.
9. A teraz nie pytałem ćię iedno
o ogniu , o wietrze, á o dniu, przez
któreś przeszedł: y od których oddalon bydź nie możesz: á nie odpowiedźiałeś mi o nich.
10. Y rzćkł mi: Ty co iest twego,
co z tobą zrosło, poznać niemożesz:
11. A iakóż naczynie twoie bę
dźie mogło ogarnąć drógę Nawyższégo? y gdyż się świat iuż zewnątrz
zepsował, zrozumieć zepsowánié
iásné przed obliczem moim?
12. Y rzekłem mu : Lepićy nam
było nie bydź , niżli ieszcze żywiąc
żyć w niezbożnośćiach , á ćićrpieć,
á nie wiedźieć dla czego.
13. Y odpowiedźiał mi , y rzćkł:
Iádac łachałem do lásá drzew pol
nych , y uczyniły radę ,
14. Y rzekły : Pódźćie á idźmy, y
ruszmy woynę przećiw morzu, áby
przed námi ustąpiło, y uczyńmy
sobie inuć lasy.
15. Także y nawałnośći morskić,
y sámé radę uczyniły, y rzekły: To-
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dźmy ruszywszy sie, zwalczmy
lásy polne, abyśmy y tám sámé
sobie otrzymały drugą krainę.
16. Y stálá się rádá lásu próżna:
bo przyszedł ogień, y spalił go.
17. Takżey rádá nawałnośći mor
skich : bo zastawił się piasek , á
niedopuśćił im.
18. A ták gdybyś tych sędźiem
był, kogóżbyś począł usprawiedli
wiać , ábo kogo potępiać ?
191 Y odpowiedziałem y rzekłem:
Zaprawdę próżną radę uradzili , bo
źiemia dána iest lasowi , á morzu
mieysce, któreby znaszało nawał
nośći iego.
20. Y odpowiedźiał mi, y rzćkł:
Dobrześ ty rozsądził, á czemuś sie
bie samego nie osądził ?
21. Bo iáko źiemia lásóm dána
iest, á morze wałom swoim : ták
którzy mieszkáia ná źiemi, tylo
rzeczy źiemskić zrozumiewać mo
gą : á którzy na niebie , to co iest
na wysokości niebies kićy:
22. Y odpowiedźiałem , y rzékłein : Proszę ćie Pánie, áby mi był
dan srnysł ku wyrozumieniu.
23. Bom niechćiał pytać o twych
rzeczach wyższych, ále o tych, któ
re po nas co dźień chodzą. Przecz
Izrael podań iest národóm ná po
hańbienie , lud, któryś umiłował,
dány iest pokoleniain niezhożnym :
á zakon oyców naszych zaginął, y
ustaw napisanych nigdźie niémász ?
24. Y zeszliśmy z świata iáko
szarańcza, á żywot nász zdumienie
y lękanie , aniśmy godni otrzymać
miłosierdzia.
25. Ale cóż uczyni z imieniem
swoim , któré iest wzywano nád
námi? Y o tom się pytał:
26. Y odpowiedźiał mi , y rzekł:
Ieśli się będźiesz wiele badał: czę
sto się będźiesz dźiwował: bo kwa
piąc kwapi się świat przeminąć,
27. A niemoże znieść co ná przy
szłe czasy sprawiedliwym iest obie
cano: bo ten świat pełen iest nieniesprawiedliwosći y mdłośći.
28. A o co pytasz, powiérn : Bo
naśiało się złośći, y ieszcze nie
przyszło skażenie iéy.
29. A tak ieśli nie będźie wywró
cono to co się naśiało , á nie od
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stąpi mieysce, gdźie naśiano złego,
nieprzydźie gdźie naśiano dobrego.
30. Bo źiele naśienia złego wsia
ne iest w serce Adamowe od po
czątku : á iako wiele niezbożnośći
narodźiło áž dotąd, y rodzi aż przy
dźie boiowisko ?
31. U ważże u śiebie, źiele naśie
nia złego, iáko wiele owocu nie
zbożnośći narodźiło :
32. A gdy będą pożęte kłosy, któ
rym liczby niémász , iáko wielkié
boiowisko poczną czynić?
33. Y odpowiedźiałem y rzekłem:
lakóż , á kiedy to ? Czemu malé á
zlé są látá nászé ?
34. Y odpowiedźiał mi,5 y rzćkł
mi : Nie skwápiay się ty nád Nawyższógo. Bo się darmo kwapisz
bydź nadeń , bo wykraczanie twoie
wielkié.
35. Izali o tym nie pytały dusze
sprawiedliwych w przybytkach ich,
mówiąc : Dokądże lák się spodzie
wam ? á kiedyż przydźie pożytek
boiowiská zapłaty nászéy ?
36. Y odpowiedźiał ná to Ieremiel archanioł, mówiąc: Gdy się
wypełni liczba naśienia między wá
mi : bo odważył ná wadze wiek.
37. Y miarą rozinićrzył czasy, y
liczbą policzył czásy, á nie poru
szył, áni wzbudźił, aż się wypeł
ni miárá przerzeczona.
38. Y odpowiedźiałem, y rze
kłem : O pánuiacy Pánie, ále y my
wszyscy iesteśmy pełni niezbożno
śći.
39. Y podobno dla nas nienapełni się boiowisko sprawiedliwych,
dla grzechów mieszkáiacych ná
źiemi.
Y odpowiedźiał mi, y rzćkł:
Idź, á pytay brzemiennéy, ieśli gdy
wypełni dźiewięć inieśięcy swoich,
maćicaićy będźie mogła zatrzymać
płód w sobie ?
4i. Y rzekłem : Niemoże Pánie.
Y rzćkł do mnie : W piekle przy
bytki dusz macicy są podobné.
4'2. Bo iáko tá, która rodźi, spie
szy się iákoby zbydź potrzeby ro
dzenia : takżeć y oné spieszą się,
áby oddały to, co im zlecono.
4-3. Od początku pokażę tobie to,
czego pragniesz widzieć.
44- Y odpowiedźiałem , y rzé-
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kłem: Ieślim nalazł łaskę przed słońce roziaśni znagła w nocy, á
oczymá twymi , y ieśli można iest, księżyc trzykroć przez dźień.
á ieślim iest godnym ,
5. A krew będźie kapać z drze
45. Pokaz mi , ieśli ma przyśdź wa , y kamień wyda glos swóy, y
więcey niż przeszło , ábo wiecéy wzruszą się narodowie ,
przeszło niż ma bydź.
6. Y będźie królował, którego
46. Wiem co przeminęło, á co sie nie nadźiewaia ći, co mieszkáia
ma przyśdź, niewióm.
ná źiemi , á ptacy przeprowadzą
47. Y rzekł do mnie : Stań ná się.
práwéy stronie, á okażęć wykład
7. Y morze wyrzuci ryby, y wyda
podobieństwa.
głos w nocy, iákiégo wiele ich nie
48. Y stanąłem y uyźrzałem, áno znali, á wszyscy usłyszą głos iego.
piec pałaiący przeszedł przedemną:
8. Y przepaśći będą ná wielu
y stało się gdy iniiał płomień, wi mieyscách, y ogień często spu
dźiałem á oto dym zostawał.
szczony będźie, bestyie dzikie prze
4g. Potym przeszedł przedernną niosą się, niewiasty miesięczne
obłok pełen wody, y spuśćił deszcz dźiwy rodźić będą :
wielki gwałtem : á gdy przestał
g. Y w wodach słodkich naydą
gwałt deszczu , zostały w nim kro
się słone , á przyiaćiele wszyscy
ple.
50. Y rzćkł do mnie: Myśl sobie, sami się wybiiać będą : A tedy się
iż iáko deszcz iest obfitszy niż kro zátáia smysły, á rozum ustąpi do
ple , á ogień , niżli dym : ták iest zámknienia swego :
10. Y wiele ich szukać go będą :
większa miárá , która przeminęła.
ále nie naydą : y rozmnoży się nie
A zostały krople y dym.
51. Y modliłem się , y rzćkłem : sprawiedliwość , y niepowśćiągliná źiemi.
Co mniemasz będęli ia żyw aż do wość
11. Y spyta kráiná sąśiady swodni onych? ábo co bedźie w oné
ićy, y rzecze : Izali przez ćię prze
dni ?
szła sprawiedliwość czyniąca spra
52. Odpowiedźiał mi, y rzekł: O
wiedliwego?
y ná to rzecze, że nie.
znákácli, o których mię pytasz ,
12. A będźie czásu onégo, że się
mogęć poczęśći powiedźieć : ále o
twym żywocie nie iestem posłań , ludźie spodziewać będą , á nieotrzymaią : będą pracować, á nie zda
abych ći powiedźiał, ále niewiém.
rzaCC
sie drógi
ich.
O
13.
Té
znáki
dopuszczono mi opoROZDZIAŁ V.
wiedźieć tobie: á ieśli się powtóré
Rozmaite znaki o przyszłych rze modlić y płakać będźiesz ták iáko
czach Esdraszoici pokazane bywdią y teraz, á będźiesz się pościć przez
przez .Anyołd do nadźieie, y pocie śiedm dni, znowu usłyszysz więk
chy w niewoli będących.
sze niż té.
14- Y ocuciłem się , á ćiało ná
1. A strony znaków: Oto przyidą dni, w których będą poinfáni, mnie bárzo drżało : y duszá moiá
którzy mieszkáia ná źiemi w wiel pracowała , że ustała.
15. Y uiął mię anyół, który przy
kich bogactwach , y będźie zakryta
drógá prawdy : á kráiná będźie nie szedł, y który mówił wé mnie, y
pokrzepił mię , y postawił mię ná
płodna w wierze.
2. Y rozmnoży się niesprawie nogi.
16. Y stało się nocy wtóréy, y
dliwość więcey niżli tá , którą ty
rzyszedł do mnie Sáláthiel hetman.
sam widźisz , á niżłiś kiedy słyudu , y rzćkł mi : Gdzieżeś był? á'
chał.
3. Y będźie ná pierwszym wstę czemu smutna twarz twoiá ?
17. Izaż nie wiesz, że tobie zwiepie tá kraina , którą teraz widźisz
że króluie, że ią uyźrzą spusto rzony iest Izráel , w krainie prze
prowadzenia ich ?
szoną.
18. A przetóż wstań , á skosztuy
4. A ieśli Nawyższy da żyć , uyźrzysz po trzećićy trąbie, iż się chleba., á nie opuszczay nas, iáko
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pasterz trzody swéy w ręku wil
ków złośliwych.
ig. Y rzekłem mu ia: Idźże ode
mnie , á nie przystępuy się blisko
do innie. Y usłuchał iákom rzekł:
y odszedł odemnie.
20. A iam się pośćił przez śiedm
dni nárzekáiac y plącząc , iáko mi
roskazał Uriel anyół.
21. Y stało się po siedmiu dni, á
znowu myśli sercá mego bárzo mi
przykre były.
22. Y wźięła zaśię duszá moiá
ducha rozumienia : y począłem zaś
mówić mowy przed Nawyższym,
25. Y rzekłem : Pánuiacy Pánie ,
ze wszytkich lásów źiemie , y ze
wszytkich drzew iéy obrałeś iednę
winnicę :
24- A ze wszégo okręgu źiemie
obrałeś sobie ieden dół: á ze wszy
tki cb kwiatów świata , obrałeś so
bie iednę lilią :
25. A ze wszytkich głębokości
morskich, napełniłeś sobie ieden
strumień : á ze wszytkich miast
pobudowanych , poświęciłeś same
mu sobie Syon :
26. A ze wszytkich ptaków stwo
rzonych , mianowałeś sobie iednę
gołębicę : á ze wszytkiógo bydła
stworzonego , upatrzyłeś sobie ie
dnę owieczkę r
27. A ze wszytkich rozmnożo
nych narodów , dostałeś sobie ludu
iednégo , á zakon od wszytkich
pochwalony darowałeś ludowi te
mu , któregoś pragnął.
28. Ale teraz Pánie, przecześ
iednégo wielóm podał ? á nád iednym korzeniem nagotowałeś dru
gie. y rozprószyłeś iedynaczká twe
go między wiele.
29. Y podeptali go ći , którzy się
sprzećiwiali obietnicam twoim , y
którzy nie wierzyli przymierzam
twoi m.
30. A ieśli nienawidząc nienawi
dzisz lud twóy, twymi rękoma ma
bydź karany.
31. Y stało się gdym wymówił
mowy, y posłań iest do mnie anyół,
który przed tym przyszedł był do
mnie przeszłćy nocy,
32. Y rzćkł mi : Słuchay mię ,
á nauczę ćię: pilnuy mię, á przydamći.
»
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35. Y rzekłem : Powieday móy
Pánie. Y rzekł do mnie: Barzoś
się ty myślą wyniósł zá Izraelem:
izaliś go ty więcóy umiłował, ni
żli który go stworzył ?
54 Y rzekłem do niego: Nié, Pá
nie, ále żałuiąc mówiłem. Bo ner
ki moie trapią mię ná każdą godźinę, gdy się staram poiać szćićżkę Nawyższćgo , y dośćignąć czę
ści sądu iego
35. Y rzćkł do mnie : Nie mo
żesz. Y rzekłem: Czemu Pánie?
Ná cóżem się narodził, ábo przecz
żywot matki moiey nie stał mi się
grobem , abych był nie widźiał
utrapienia lakob , y spracowania
narodu Izráel ?
56. Y rzćkł do mnie: Obráchuy
mi co ieszęze nie było, á zbierz mi
krople rozpiérzchnioné , á uczyń
mi z zwiędłych kwiatków źielonć ,
57. Y otwórz mi záwárté iámy,
á wypuść wiatry w nich zámknionć ukaż mi obraz głosu: á tedyć
u każę przyczynę utrapienia, którą
pragniesz widźieć.
38 Y rzekłem: Pánuiacy Pánie,
á któż iest , który to może wiedźieć, iedno, który z ludźmi mie
szkania nie ma ?
3g. A iam głupi, á iákóž o tym
mówić będę mógł , o coś mię py
tał ?
40. Y rzćkł do mnie: lako nie
możesz uczynić iednćy rzeczy z
tych , którem powiedźiał, ták nie
możesz naleść sądów moich , áni
rniłośći ná końcu , którąm obiecał
ludowi.
41. Y rzekłem: Ale oto Pánie tyś
bliski iest tym , którzy ná końcu
będą: á cóż czynić będą , którzy
przedemną byli, ábo my, ábo ći,
którzy po nas ?
42 Y rzćkł do mnie : Do korony
przyrównam sąd móy: iáko nie
ostatecznych leniwość , tak áni
pierwszych prędkość.
43. Y odpowiedźialam , y rze
kłem : Nie mógłżeś tych, którzy
byli , y którzy są , y którzy bydź
máia, pospołu stworzyć , abyś tym
ryehlćy sad twóy pokazał''*
44- Y odpowiedział mi, y rzćkł:
Nie może stworzenie pokwapić sję
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1. Y rzćkł do mnie: Ná począ
nád stworzyciela , áni świat rázem
zdźierżeć tych, którzy ná nim maią tku okręgu źiemie , y przed tym
niż stanęły postępki wieków, y
bydź stworzeni.
45. Y rzekłem: Iakoś powiedział piérwéy niż poczęły wiać wiatry
słudze swemu, żeś ożywiaiąc oży zchadzáiacé się ,
2. Y niżli zágrzmiály głosy gro
wił pospołu stworzenie, któreś
stworzył , á zniosło stworzenie : mów, y niżli się zaświeciły iásnobędźie mogło y teraz znieść niniey- śći błyskawic, y piérwéy niżli są
utwierdzone grunty ráiu ,
szé pospołu.
4b. Y rzćkł do mnie : Spytay
3. Y piérwéy niżli się pokazały
macice niewieśćiey y rzeczesz do kwiatki nadobne, y piérwéy niż
niéy: leśli rodźisz, czemu zá cza były utwierdzone rucháiacé się mo
sem? Prośże iéy, áby rázem dźieśięć cy, y przed tym niżli są zgroma
dała.
dzone niezliczone woyská ányó47. Y rzekłem : Iśćie nie będźie łów,
mogła, iedno zá czasem.
4. Y przed tym niżli się podnio
48. Y rzekł do mnie: y iam dał sły wysokości powietrza, y niżli by
macicę źiemi, tym , którzy nániéy ły mianowane pomiary utwierdze
są pośiani zá czásem.
nia, y niżli pałały piece w Syon,
4g. Bo iáko dźiććiątko nie rodzi
5. Y piérwéy niż dośćigniono lat
tego, co starym należy: tákem ia teráznieyszych, y piérwéy niż się
rozrządźił świat ode innie stworzo- oddaliły wynalazki tych, którzy te
raz grzeszą, y byli naznaczeni,
ny5o. Y spytałem, y rzekłem: Gdy- którzy skarb wiary zebrali :
żeś mi iuz podał drógę, przed tobą
6. Ná ten czás myśliłem, y przemówić będę: bo rnátká nászá, o
zemnie
sámégo są uczynione, nie
któreyeś mi powiedźiał, że ieszcze
przez
innego:
y koniec przez mię,
iest młoda, iuz iest bliska starośći.
.51. Y odpowiedźiał mi, y rzćkł: á nie przez innego.
7. Y odpowiedziałem, y rzekłem:
Pytay się téy, która rodzi: y powić
któreż będźie rozdźielenie czasów ?
tobie.
52. Bo rzeczesz iéy: Czemu ći, ábo kiedy koniec piérwszégo, á
któreś porodziła teraz, nie są po początek poślednieyszego ?
8. Y rzćkł do mnie: Od Abráhádobni onym, którzy przed tobą, ále
má
áž do Izááká, gdy są zrodzeni
mnieyszćgo wzrostu ?
53. Y rzeczeć y oná : Iedni są , od niego lákob y Esau, ręka Iákoktórzy się zrodźili w czérstwéy bowá trzymała ná początku piętę
młodości, á drudzy, którzy się ro- Esau:
9. Bo koniec wieku tego Esau ,
dźili pod czás starości, gdy ustawa
á lákob początek przyszłego.
mácicá.
10. Ręka człowiecza między pię
54- A przetóż y ty obacz, iżeśćie
wy są niższego wzrostu, á niżli ći, tą á ręką. O więcey się nie pytay
Esdraszu.
co przed wami.
11. Y odpowiedźiałem , y rze
55. 1A którzy po was, mnieyszćgo
niżli wy, iákoby iuż ostárzálé stwo kłem: O pánuiacy Pánie, ieśliżem
rzenia, y przemiiáiacé czćrstwość nalazł łaskę przed oczymá twé
młodości. Y rzekłem: Proszę Pá mi ,
12. Proszę, abyś oznaymił słudze
nie, ieślim nalazł łaskę przed oczy
má twémi, pokaż słudze twemu, twemu koniec znaków twoich ,
przez kogo nawiedzasz stworzenie którycheś mi część pokazał przeszłćy nocy.
twoie.
13. Y odpowiedział, y rzćkł mi:
ROZDZIAŁ VL
Wstań ná twé nogi, á słuchay gło
su, który iest pełen szumu.
14- Y będźie iákoby wzruszenie,
Bóg wszytko wie, piérwéy niz się
stanie, y wszytko dla człowieka stwo á nie poruszy się mieysce, ná któ
rym jtać będźiesz,
rzył t y końce wszytkich updtruie.
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15. A dla tego gdy mówi, ty sie
nie lękay: bo o końcu słowo y fun
dament źiemie rozumió się :
16. Abowićm o tycli rzeczach
mowa drży y trzęsie się, iż wić, że
koniec ich muśi się odmienić.
17. Y stálo sie gdym usłyszał ,
powstałem ná nogi moie , y słu
chałem : A oto głos mówiący, á
szum iego iáko szum wód wiel
kich ,
16. Y rzćkł : Oto dni przycho
dzą , á będźie gdy się pocznę przy
bliżać , abych nawiedźił mieszkáiącó ná źiemi :
19. A gdy pocznę pytać tych,
którzy niesprawiedliwie szkodźili
niespráwiedli wośćią swoią , y gdy
się dopełni poniżenie Syonu,
20. Y kiedy będźie zapieczętowa
ny wiek , który poczną przemiiać ,
tć znamiona uczynię : księgi bę
dą otworzone przed oblicznośćią
utwićrdzenia , y wszyscy rázem
patrzyć będą :
21. Niemówiątka w iednym roku
mówić będą głosy swymi, brzemiennć płód niedoszły w trzećiin
y w czwartym miesiącu rodźić bę
dą , á będą żywć y wzbudzone.
22. A natychmiast okażą się osiané mieyscá nieośianć : á spiżarnie
pełne wnet się naydą wypróżnio
ne :
23. A trąba głośno zátrabi , którą
gdy wszyscy usłyszą, záraz się
ulękną.
24. Y będźie czásu onégo, przyiaćiele zwoiuią przyiaćioły, iáko
nieprzyiaćiele, y zatrwoży się z
tymi źiemia: á żyły źrzodeł staną,
y nie popłyną przez trzy godźiny :
25. Y będźie każdy , który pozo
stanie z tych wszytkich , klórćm
opowiedźiał, ten zbáwion będźie ,
y ogląda zbawienie moie, y koniec
wieku waszego.
26. Y uyźrzą ludźie, którzy są
przyięći , którzy nie ukuśili śmier
ći od naród enia swego, y odmieni
się serce mieszkających, á obroći
się w inákszy smysł.
27. Bo złość będźie zgładzona,
á zdrada zagaszona.
28 A zakwitnie wiárá , á skázá
będźie zwyciężona, y ukaże się

noś

prawda , która przez ták wiele dni
była bez pożytku.
29. Y stało się gdy mi mówił, á
otom po máluczku poglądał ná
tego , przed którymem stał,
30. Y to rzćkł do mnie : Przy
szedłem ábych ći okazał czás przyszłćy nocy.
31. A ták ieśli się znowu bedźiesz
modlić, y znowu pościć przez śiedm
dni , ieszcze większe rzeczy nád tć
oznaymięć dniá , którego usłyszę.
02. Bo wysłuchany iest twóy głos
od Nawyższćgo. Abowićm mocny
widźiał uprzćymość twą , y przeyźrzał czystość , którąś zachował od
młodośći twoiéy.
53. Y dla tego posłał mię, abych
ći to wszytko oznaymił, y powiedźiał. Ufay, á nie lękay się.
34- Y nie skwapiay się z pićrwszémi czásy, myślić próżnych
rzeczy, abyś się nie kwapił od poślednieyszych czasów.
35. Y stało się potym , y płakałem znowu , y pościłem się także
przez śiedm dni , abych wypełnił
trzy tegodnie, któré mi były powiedźianć.
36. Y przydało się ośmćy nocy ,
á serce moie znowu się trwożyło
we mnie, y począłem mówić przed
IN a wyższym.
37. B o się wielce zapalał duch
móy, á duszá moiá była udręczona,
38. Y mówiłem : O Pánie , rzékłeś rzekąc ná początku stworze
nia dniá piérwszégo mówiąc: Niech
się stanie niebo y źiemia , á słowo
twoie uczynkiem doskonałym
39. A ná ten czás był duch , á w
około był-y ćiemnośći y milczenie :
ieszcze dźwięk głosu człowieczego
nie był od ćiebie.
4o Tedyś rzćkł : żeby z skarbów
twoich wyszło iásné światło , áby
siee okazało dźieło twoie
41. A dniá wtórégo stworzyłeś
duchá utwierdzenia , y roskazałeś
mu , aby rozdźielił , y przedźiał
uczynił między wodami, żeby część
iedná wzgórę wstąpiła , á część ná
dole została
42. A trzeciego dniá , roskazałeś
się zebrać wodóm ná śiódrną cześć
źiemie: á sześć częśći osuszyłeś
y zachowałeś, áby z tych tobie
70
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służyły, poáiané od Bogá, y spra
wione.
45. Bo wyszło słowo twroie, á
dzieło wnet sie stało.
44- Bo wnet wyszła niezmierna
obtitość owoców, y roskoszy sma
ku rozmaite, y kwiatki barwy nieodmiennéy , y wonności niedośćigłey woniéy: á to sie stało dniá
trzećiógo.
45. A czwartego dniá roskazałeś
áby sie stálá iasność słoneczna ,
światłość kśiężycowa , y gwiazd
porządek :
46. Y roskazałeś im áby służyły
człowiekowi stworzonemu.
47. A dniá piątego rzekłeś śió—
dméy części, gdzie była woda zgro
madzona , áby zwierzęta, y ptaki,
y ryby zrodziła : y ták sie stało.
48. Woda niema y bez dusze ,
któréBoża wola roskázowálá, zwie
rzęta rodziła : áby z tąd opowiadali
narodowie dźiwne sprawy twoie.
4g. A ná ten czás zachowałeś
dwie duszy , z których iednę na
zwałeś Enoch , á imię wlóréy na
zwałeś Lewiáthán ,
50. Y oddzieliłeś iednę od drugióy.
Bo siódma część , gdzie się były
wody zebrały, niemogła ich ogar
nąć.
51. Y dałeś Enoehowi iednę część,
która była osuszona dniá trzeciego,
áby ná niéy mieszkał, kędy iest tyśiąc gór.
5i. A Lewiáthánowi dałeś śiodmą część mokrą, y zachowałeś ią,
áby była ná pożarcie komu chcesz,
y kiedy chcesz.
55. A dniá szóstego roskazałeś
źiemi áby przed tobą zrodźiła by
dła , y zwierzęta , y płazy :
54- A po tych Adámá , którégoá
postanowił przełożoym nád wszytkimi dziełami, któreś udźiałał: y
z niego wychodzimy my wszyscy,
y lud , któryś obrał.
55. A to wszytko rzekłem przed
tobą Fanie, iżeś dla nas świat stwo
rzył :
56. A inne narody, któré poszły
z Adámá , powiedźiałeś że nic nie
są, y że sa podobné ślinie, á do
krople z naczynia przyrównałeś do
statek ich.
57. A teraz Fanie oto narody té ,

któré były zá nic poczytane , po
częły panować nád námi, y pozérać :
58. A my lud twóy , któryś na
zwał pierworodnym, iednorodaym,
miłośnikiem twoim , podánichniy
są w ręce ich.
5g. Y ieśli świat iest dla nas
stworzon, przćczże niema my dzie
dzictwa z światem ? A pókiż to?

ROZDZIAŁ VII.
Bez utrapienia niemożem, tvnisé
do żywota wiecznego, a teraz pra~
ivda, modlitwy sprawiedliwych są
pomocne, lecz po ostatnim sądzie
nic się nie odmieni. Ludźie rożnym
nieprawośćiom podlegli, atoli Pan
iest miłosierny.
1. Y stálo się , gdym skończył
mówić té słowa , posłań iest do
mnie anyół ten , który był posłań
do mnie pierwszych nocy,
2. Y rzekł do mnie: W stań Esdraszu, á słuchay mów, którem
przyszedł intwić do ćiebie
3. Y rzekłem : Mów Boże móy,
Y rzekł do mnie: Morze iest poło
żone ná przestronym mieyscu, áby
było głębokie y niezmierne :
4. Ale będźie weszćie iego ná
ćiasnym mieyscu położone , áby
było rzekam podobné.
5. Bo kto chcąc będźie chćiał
wniśdź ná morze, y oglądać ie ,
ábo ie opanować: ieśli ćieśniey
nie przeydźie, iakóż będźie mógł
wniśdź ná szórokość?
6. leszcze druga: lest miásto
zbudowane á w polu położone , á
iest wszégo dobrá pełne.
7. Weszćie do niego ćiasne, y ná
przykrym mieyscu położone, ták
iż po práwéy stronie ogień , á po
lewéy wodá głęboka :
8. A tylko iedná szćieżka leży
między nimi , to iest między ogni
em á woda, ták iż nie może sie
ná szćiezce zmieśćić iedno tylko
stopa człowiecza.
g. A ieśli miasto będźie dané
człowiekowi w dźiedźictwo , ieśliby nigdy przed sobą położonego
niebespieczeństwa> nie przeszedł,
iákóž weźmie dźiedźictwo swoię?

esdraszowe.

jo. Y rzekłem: Ták Pánie. Y
rzekł do mnie: Ták iest y cząstka
lzraelowa.
11. Bom dla nich świat stwo
rzył : á gdy Adam przestąpił wska
zanie moie, osądzono iest co się
stało.
12. Y stały się weszćia tego świa
ta ciásné, y boleiacé*, y pracowite:
á trocha ich y złych niebespiecznośći pełnych , á na pracy się bárzo
wspierający.
13. Bo weszćia wieku większego
szerokie y hespieczné , y czyniące
owoc nieśmiertelnośći.
14 leśli tedy ći , którzy żywą,
wchodząc nie wnidą przez té cia
sne á marné, nie będą mogli wziąć
tego, co schowano.
15 Przetóż teraz przecz się ty
frásuiesz , gdyżeś skaźitelnym : á
przecz sobą trwożysz , gdyżeś iest
śmiertelnym ?
16. A przecz nie bierzesz do ser
cá twego co ma przyśdź, ále co
teraz iest ?
17 Odpowiedziałem y rzekłem :
ránuiacy Pánie, otoś postanowił
zakonem twym , ie odziedziczą to
sprawiedliwi, á złośnicy poginą.
18. A sprawiedliwi będą znośić
rzeczy čiásné , nádziéwáiac się
przestronych: bo ći , którzy złośćiwie czynili , y ciásné rzeczy
cierpieli, y przestronych nie oglądaiąZ
ig. Y rzekł do mnie : Niémász
sędźiego nád Bogá', áni mądrego
nád Nawyższego.
20. Bo wiele ginie ninieyszych ,
iż zaniedbany iest zakon Boży,
który iest przed nimi.
21. Bo roskázuiac roskazał Bóg
przychodzącym , kiedy iedno przy
szli , coby czyniąc żyli , á co záehowuiąc nie byli káráni.
22. Ale ći nie dáli się namówić,
y sprzeciwili się iemu , y wźięli
t przed się myśli próżne ,
•
23. Y chwyćili się omylnośći
grzechów, y nád to rzékli Nawyższćmu, że go niémász , á dróg iego
nie poznali
24. Y zakon iego wzgardzili, y
obietnic iemu uczynionych záprzeli się: y prawom iego wiary nie da
wali, y uczynków iego nie pełnili.
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25. A przetóż Esdrászu rzeczy
próżne próżnym, á pełne pełnym.
26. Oto czás przydźie , y będźie,
kiedy przydą znaki , któremći po
wiedźiał , y okaże się oblubienica,
y ukazuiąc się ukaże , która teraz
iest zakryta źiemia :
27. A wszelki , który wybáwion
iest z przerzeczonégo złego, ten
ogląda dziwy moie.
28. Bo się okaże syn móy Iezus
z tymi, którzy są z nim , y będą
się weselić , którzy pozostali przez
cztérzy stá lat.
29. Y będźie po tych lećióch, y
umrze syn móy Chrislus, y wszy
scy ludźie, którzy dech naáia :
30. Y obróći się świat w staré
milczenie przez śiedin dni , iáko y
zá pierwszych sądów, ták iż żaden
nie zostanie.
31. A będźie po śiedmi dniach ,
y wiek, który ieszcze nieczuie, be
dźie wzbudzon , y umrze skażony:
32. Y źiemia wróći to co w niéy
spi , y proch , którzy w nim mil
cząc mieszkáia , á gmachy wrócą
dusze, któré im są zwierzoné :
33. Y ziávdi się Nawyższy ná
stolicy sądowey, y przeminą nędze,
á będźie ćiórpliwość zgromadzona.
04. A tylko sąd zostanie, prawda
stać będźie, y wiárá się zmieni ,
35. Y uczynki nászládowáó będą,
á zapłata się pokaze, y czuć będą
sprawiedliwośći , á nieprawośći pa
nować nie beda.
36. Y rzekłem : Abrahám piérwszy modlił się zá Sodomczyki, á
Moyżesz zá oyce , którzy ná pu
szczy grzészyli:
37. Y którzy po nim, zá Izráelá,
czasów Acházá, y Sámuelá.
38. Dawid zá porażkę, á Salo
mon zá té, którzy do świątynie
przyszli.
5g. A Eliasz zá té, którzy deszcz
otrzymali, y zá umarłego, áby
ożył:
4o. A Ezechiasz zá ludem zá
dni Sennácheribá, y wiele zá wie
lu.
41 Ieśli tedy teraz gdy się skázá
rozmnożyła , á niesprawiedliwość
obfituie, modlą się sprawiedliwi zá
niepobożnymi, przeczże y teraz ták
wie będźie?
e
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42 Y odpowiedźiał mi, y rzćkł:
Ninieyszy wiek, nie iest końcęm :
sława ná nim częstokroć potyka:
dla tego modlili się zá krewkimi.
43. Bo dźień sądny będźie skoń
czeniem czásu tego, á początkiem
czásu przyszłey nieśmiertelnośći ,
w którym przeminęła skaźitelność :
44- Zerinęla niemierność , nie
wiara odćięta iest : rozrodźiła się
sprawiedliwość, prawda weszła.
45. Bo ná on czás, żaden nie
będźie mógł wybawić onégo, który
zginął, áni pogrążyć, który zwyćiężył.
46. Y odpowiedźiałem , y .rze
kłem : Tác iest mówá moiá pie
rwsza y ostatnia , že lepićy było
nie dawać źiemie Adamowi : ábo
więc iuż dawszy zawśćiągnąć go
áby nie grzćszył.
47 Bo cóż zá pożytek ludźióm
wićźdź ten żywot w frasunku , á
po śmierći obawiać się potępie
nia ?
48. 0 ty Adamie cóś to uczynił?
bo i żeś ty zgrzeszył , nie stał się
upadek twóy ćiebie sámégo , ále
též y nas , którzyśmy z ćiebie po
szli.
4g. Bo á cóż nam za pożytek z
tego, iż nam obiecan iest czás nieśmiertelny : á myśmy ámiertelné
sprawy czynili?
fto. Y że nam opowiedźiana iest
nadźieia wiecznośći, á myśmy się
złymi á nikczemnymi stáli?
31. Y że nam naznaczono zdro
we y bespieczné mieszkania : á
myśmy się źle zachowali ?
Ó2 Y że nam zgotowana iest
chwała Nawyższego ku zachowa
niu tych, którzy zlekká chodźili: á
myśmy drógámi złymi chodźili?
53. Y że nam ukazuią ray, w
którym trwa owoc nienaruszony ,
w którym iest bespieczeństwo y
uleczenie: »
54- A my nie wnidźiemy: bośmy
mieszkali ná mieyscách niewdźięcznych.
55. Y że oblicza tych, którzy
powśćiągliwie żyli, będą iásnieyszć niż gwiazdy: á twarzy nászé
będą czérnieyszé niż ćiemnośći ?

56. Bo gdyśmy żyli, nie myśl iliśiny nieprawość czyniąc , że po
śmierći poczniemy ćićrpieć.
57. Y odpowiedźiał , y rzekł:
Tá iest myśl walki, którą walczyć
będźie człowiek, który się ná źie
mi narodźił.
58. Ze ieśli zwyćiężon będźie,
ućićrpi to, coś powiedział: lecz ieśli
zwyćieży, dostąpi , co mówię.
59. Bo tenći iest żywot, o którym
Moyżesz powiadał ludowi póki żył,
mówiąc: Obierz sobie żywot, abyś
żył.
60 Ale mu nie wierzyli, áleáni
prorokóm po nim , ále áni innie,
którym mówił do nich.
61. Ze smętek nie miał bydź ku
ich zatraceniu , iako ma przyśdź
wesele ná té, którzy się dáli náwieźdź ku zhawieniu.
62. Y odpowiedźiałem , y rze
kłem: W iem Pánie, iż Nawyžszégo
zowią dla tego miłosiernym, iż iest
lu»ośćiw nad tymi, którzy ieszcze
ná świat nie przyszli :
63. A iż iest miłośierny nád ty
mi , którzy sie obieraią w zakonie
iego :
64. A iest nie skwapliwy, iż ćiórpliwość pokázuie tym, którzy zgrze«
szyji , iáko dźiełóm swoim.
65. A iest szczodrobliwy, bo chce
dawać wedle potrzeb :
66. Y wielkiego miłośierdźia , iż
rozmnaża miłośierdźia wiecéy nád
tymi , którzy teraz są , y którzy
minęli , y którzy beda.
67. Bo ieśliby nie był obfity w
miłośierdźiu swoim , nie ożywię
świat y z tymi , którzy dźiedźiczyli ná nim.
68. Y dáruie : bo gdyby nie daro
wał dla dobroci swéy, áby ći, któ
rzy zgrzeszyli byli wyzwoleni z
nieprawośći swoich: nie mogłaby
się ożywić dźieśięćkroć tysięczna
część ludźi.
6g. A sędźia ieśliby nie odpuśćił
tym, którzy są uzdrowieni słowem
iego , á nie zgładźił mnóstwa spo
rów : nie zostałoby ich podobno z
niezliczonego mnóstwa, iedno bá
rzo mało.
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twoim ,

rozumem twoim :

y skarałeś

go

Bóg w tym wielu mi/ośierny iest
13. Y umorzysz go iáko twé stwogrzesznym, wszd/ize ich wiele bywa
potępionych: ále sprawiedliwym za rzenié, á ożywisz go iáko dźieło
twoie.
plata iesł nagotowdnd.
14- A przetóż ieśli zgubisz tego ,
1. Y odpowiedźiał mi , y rzókł: który z taką pracą iest wy kształto
Ten wiek stworzył iNawyższy dla wali : tedyć łacno iest twym roskawiela , ále przyszły dla niewiela.
zániém sprawić, aby y to , co iest
2. A przełożęć podobieństwo uczyniono, było zachowano.
15. A teraz Pánie będę mówił:
Esdraszu : lako spytasz źiemie , y
rzeczeć , iż doda wiecéy źiemie, z O wszelkim człowiecze , ty lepićy
któréyby było gárnczárskié naśie- wiesz : ale o twoim ludu, dla któ
nié, á málo prochu , z którego by rego boleię ,
16. Y o dźiedźiclwie twoim, dla
wa złoto : ták y spráwá wieku niktórego płacze , y o Izraelu , dla
nieyszćgo.
3. Wieleć ich wprawdźie stwo którego się smucę , y o lakpbie ,
rzonych , ále mało będźie zbawio dla którego się frasuię :
17. Dla tego pocznę się modlić
nych.
4 Y odpowiedźiałem, yrzekłem: przed tobą zá się, y zá me: bo wi
Polkni ted) duszo smysl, á ziédz dzę upadki nasze, którzy mieszka
lny ná źiemi.
coc smákuie.
18. Alem usłyszał o prędkośći
5. Boś przyszła słuchać, y chcąc
prorokować : boć nie dano czásu , sędźićgo, który ma przyśdź
19. A przełóż wysłuchay głos
iedno tylko ku życiu.
6. O Pánie, ieśli niedopuśćisz móy, á wyrozumiej mowę moię,
słudze twemu , abyśmy się modlili á będę mówił przed tobą.
20. Początek słów Esdraszowych
przed tobą , á nie dasz nam nasie
iérwéy
niż był wźięt. Y rzekłem:
nia sercu, y smysłowi wyprawy,
ánie
,
który
mieszkasz w wieku,
zkądby poszedł owoc : zkądże bę
którego
oczy
podnieśionć ná wy
dźie mógł żyć wszelki skażony ,
sokości,
y
ná
powietrze:
który ponieśie mieysce człowiecze?
21. Y którego stolicá iest nieo7. Bo sam iesteś, á myśmy są szácowána, á chwała nie ogárnioiedno dźićło rąk twoich, iakoś na: przed którym stoi huf aniołów
rzekł:
ze drżeniem ,
8. Bo iáko teraz w żywoćie iest
22. Których straż w wietrze y
ćiało stworzone, á dáiesz członki: w ogniu się obraca : którego słowo
w ogniu y w wodźie bywa zacho- prawdźiwć,y powieśći trwáiacé :
wáné stworzenie twoie, y przez
23. Którego roskazánié mocné ,
dźiewięć miesięcy ćićrpi dźićło á porządek straszliwy którego poytwoie , stworzenie twoie , któré w žrzenié wysusza głębokośći, á roz
nim iest stworzone: á ono co zá- gniewanie rozstąpią góry, á prawdá
chowywa ,
świadczy.
9 Ý to co bywa zachowano, obo
24. Wysłuchay modlitwę sługi
je zachowane będą : y záchowáné twego , á prziymi w uszy prośbę
zá czasem znowu wraca maćica co stworzenia twego.
w niéy urosło.
2Ó, Bo pókim żyw, mówić będę:
10. Boś roskazał z samych człon á póki co rozumiem , odpowiadać
ków , to iest z pierśi mléko dawać będę:
owocowi piersi ,
26. Ani pátrz ná występki ludu
>1. Aby to co iest stworzono, twégo, ále ná té, którzy tobie w
było do pewnego czásu wychowa prawdźie służą.
no, abyś go potym sprawował mi27. Ani pogląday ná niezbożnć
łośierdźiu twéinu.
sprawy narodów, ále ná te, którzy
12. Wychowałeś go w spráwie- świadectwa twoie z boleściami za
dliwosći twoiéy, y wyćwiczyłeś go chowali.

ř
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28 Nie myśl o tych, którzy przed
oblicznośćią twoią obłudnie się
obchodzili: ále pámietay ná té, któ
rzy według woli twoiéy boiaźń po
znali.
29. Ani chćiey zatraćić tych, któ
rzy bydlęce obyczáie mieli : ále
pátrz ná té, którzy zakonu twego
iaśnie nauczali.
3o Ani się gnieway ná té, któ
rzy gorszy niž bydło są osądzeni :
ále rniłuy té, którzy záwždy w spra
wiedliwości twoiéy y w chwale
dulaią.
3t. Bo my, y oycowie nászy ta
kimi niemocami choruiemy: ále ty
dla nas grzesznych miłosiernym
będźiesz nazwany.
32. Bo ieśli będźiesz chćiał nád
námi się smiłować, tedy ćię będą
zwać miłośiernym , á nád námi,
którzy nie mamy uczynków spra
wiedliwych.
33. Bo sprawiedliwi , którzy
máia wiele dobrych uczynków za
chowanych, zá swé wlásné uczyn
ki wezmą zapłatę..
54. Abowićm cóż iest człowiek,
żebyś się nań miał gniewać : ábo
naród skaźitelny, żebyś miał bydź
ták gorzki przećiw niemu ?
35 Bo zapraw-dę żaden nie iest z
narodzonych, któryby źle nie czy
nił : á z wyznawaiących, któryby
nie wjkróczył.
36. Bo w tym będźie opowiedána
Spráwiedliwoáé twoiá , y dobroć
twoiá Pánie, gdy się smiłuiesz nád
tymi, którzy nie maią uczynków
dobryh.
37. Y odpowiedźiał mi, y rzekł:
Dobrześ niektóre rzeczy mówił: á
wedle powieści twych ták się sta
nie
58. Iż zapraw7dę nie będę baczył
ná dźieło tych , klórzy grzészyli ,
przed śmiercią, przed sądem, przed
żginieniem.
39. Ale się będę kochał w spra
wach ludźi sprawiedliwych, y bę
dę též pamiętał ná gośćinę, y ná
zbawienie , y pá zapłaty odnieśienié.
40. Przetóż iákom mówił, ták
též iest.
4<- Bo iáko oracz wsiewa wiele
naśienia w źiemię , y sadzi dosyć

szczepów, ále nie wszytko, co iest
wśiano, záchowáné bywa czásu
swego, ále áni wszytko, co wszcze
piono, korzeń puśći: takže též nie
wszyscy będą zbawieni, którzy ná
świećie są posiani.
42. Y odpowiedziałem , y rze
kłem : leślim nńlazł łaskę, niech
mówię.
45. lako naśienić oraczowe ieśli
nie wznidźie , ábo nie prziymie
dżdżu twego ná czás, ábo ieśli bę
dźie wielkośćią dždžów zepsowáné, ták ginie.
44- Y także człowiek , który iest
stworzon rekoiná twerni, á tyś mu
obrázem mianowany, żeś mu iest
podobny, dla któregoś wszytko
stworzył, y przyrównałeś nasieniu
oraczowemu.
45. Niegniewayże się ná nas, ále
odpuść ludowi twému , á siniłuy
się nád dźiedźictwem twoim, á tyś
litośćiw przećiw stworzeniu twe
mu.
46. Y odpowiedźiał mi, y rzekł:
Teráznieyszé teráznieyszym , á
przyszłe przyszłym.
47. Boć siła niedosláie, abyś
mógł miłować stworzenie moiewię«
céy niżli ia : á do ćiebie sámégo
częstom się przybliżał , ále do zło
śći wy ch nigdy.
48 Ale y w tym dźiwnyś iest
przed Nawyższym.
49. Iżeś się uniżył ták iáko przy
stoi , áni się zá tego masz , abyś
się wielce chwalił między sprawie
dliwymi.
50. Przetóż wielkie nędze, y po
litowania godné, przypádna ná té,
którzy mieszkáia ná świećie cza
sów ostatecznych , że w wielkiéy
pysze chodźili.
51. Ale ty dla śiebie rozumiéy,
á dla tobie równych szukay chwa
tyÓ2. Boć wam iest ray otworzony,
drzew® żywota wsadzone , przy
szły czás zgotowany iest, nágotowána obfito:- , zbudowane iesťmiásto, doświadczone odpoczynienié ,
dokonána iest dobroć , y dokonána
mądrość.
53
Korzeń złośći zapieczęto
wali iest przed wámi, niemoc y
mól zákryty iest od was : á ská-

esdraszowe.

ženie ućiekłodo piekła ná zapamię
tanie.
54 Boleści przeminęły , á ná
końc u okazał się skarb nieśmiertel
ność!
5*. A ták nie pytay się -więcey o
mnóstwie tych , którzy giną.
56. Bo y oni wźiąwszy wolność
wzgardzili Nawyższego , y zakon
iego porzućili, y opuścili drógi iego.
57. Nád to ieszcze potłoczyli spra
wiedliwe iego,
58. Y rz.ekli w sercu swoim , że
niemasz Bogá : áieszcze wiedząc,
że umieraią.
5g. Bo iako was podka, co przerzeczono iest: ták ie pragnienie y
dręczenie, któré iest zgotowane.
Bo niechćiał Bóg áby człowiek zgi
nął.
60. Ale y oni , którzy są stwo
rzeni, splugáwili imię tego, co ich
stworzył: á byli niewdzięczni te
mu , który im żywot zgotował.
61 A dla tegóż się teraz sąd móy
przybliża.
62. Czegom niewszytkim okazał,
iedno tobie, á ki łkam tobie podob
nym. Y odpowiedziałem, y rzékłem :
63 Oto teraz Tanie okazałeś mi
wiete znaków, które poczniesz czy
nić w czaśićch ostatecznych : aleś
mi nie okazał , którego czásu.
ROZDZIAŁ IX.
Sądy Pańskie, iáko y inné zacne
sprawy iego uprzedzą pewne zna
ki.

1. A odpowiedźiał mi , y rzćkł:
Zmierz mierząc czás sam w sobie:
á będźie gdy oglądasz kiedy prze
minie część niektóra z znaków ,
któré są opowiedźiané :
2. Tedy zrozumiesz, iż to iest ten
czás , w który pocznie Nawyższy
nawiedzać świat przezeń stwo
rzony.
3. A gdy się ukáže ná świećie
mieysc wzruszenie, y ludźi strwo
żenie,
4. Tedy zrozumiesz, żeć o tym
Nawyższy opowiedźia! ode dni, któ
ré były przed tobą od początku. •
5. Bo iáko wszytko co iest ná
świećie stworzono, ma początek,

lili

także y koniec , á dokoúczenié iest
iáwné :
6. Takżeć y czásy Nawyższćgo
máia znáczné początki w cudach
y w mocy , á dokończenie w sku
tku y znakách.
7. Y będźie, że każdy , który za
chowań będźie, y który będźie mógł
uśdź przez uczynki sw é , á przez
wiarę , którąśćie uwierzyli ,
8. W ynidźie z tych przerzeczonych niebespieczeństw , y ogląda
wybawienie moie w źiemi moiéy,
y w granicach moich, bom się
poświęcił od wieku.
g. A tedy nędznymi będą , któ
rzy teraz źle używali dróg moich,
á mieszkać będą w mękach ći, któ
rzy ie ze wzgardą odrzucili.
10. Bo którzy mię nie poznali zá
żywota dobrodźieystwa wźiąwszy,
11. Y którzy brzydźili się zako
nem moim gdy ieszcze wolność
mieli :
- 12 A gdy im ieszcze mieysce ku
pokućie było otworzone., nie zro
zumieli , ále wzgardźili , ći muszą
po śmierći w mękach poznać.
13. Ty tedy nie bądź dáléy dwor
ny iáko będą męczeni niezbożni ,
ále się pytay iáko sprawiedliwi bę
dą zbawieni , y których świat, y
dla których świat, y kiedy.
lZją Y odpowiedziałem , y rze
kłem :
15. Dawnom mówił, y teraz mó
wię, y będą potym mówił, iż więcéy iest tych , którzy giną , niż
tych, co będą zbawieni :
16. lako większe są nawałnośći
niżli kropla. Y odpowiedźiał mipy
rzćkł:
17. Iáka rola , tákié y nasienia :
á iákié kwiatki , tákié y bárwy : á
iáki sprawca , táka y spráwá: á iáki oracz, táka wypráwá: bo był
czás świata.
18. A teraz gdym gotował tyin ,
którzy teraz są (póki się nie stał
świat), ná którymby mieszkali : á
żaden mi się nie sprzeciwił.
ig. Bo ná on czás káždy, y teraz
twórca na tym sprawionym świe
ćie , y we żniwie nieustawaiącym ,
y w zakonie niedośćignionym, popsowały się ich obyczáie.
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20. Y obaczyłem świat, á oto karm , ábo pićie : gdy to zginie w
było niebezpieczeństwo , dla mysli, co wśieią , áho w co włożą:
któré nań przyszły.
55. Wespół y to zginie co iest
21. Y uyźrzałem , y odpuśćiłem wsiano ábo wpuszczano , ábo się
mu bárzo , á zachowałem sobie przyięło, y co się przyięło, nie iest
žiárno z groná, á szczep z pokole u nas: ále się z nami nie ták stało.
nia wielkiego
36. Bo my, którzyśmy zakon
22 Niechże zginie mnostwo, któ- przyięli, grzészac zginęliśmy, y
ré się próżno narodziło , á niech serce nászé, któré ji przyjęło.
zostanie źiarno moie y szczep móy,
57 Bo zakon nie zginął , ale zo
bom z wielką pracą sprawił.
stał w pracy swoiéy.
23. A ty ieśli ieszcze przydasz
38. A gdym to mówił w sercu
drugié śiedm dni, ále nie będźiesz swym, poyźrzałem oczymá swémi,
y uyźrzałem niewiastę po práwéy
w nie pośćić,
24- Póydźiesz ná pole kwiatków, stronie , á oto oná płakała y narze
kędy niémász zbudowanego domu: kała głosem wielkim , y frasowała
á będźiesz iadł tylko kwiatki polne, się bárzo ná umyśle, y rozdarte
á nie skosztuiesz mięsa , y nie bę száty iéy, á popiół na głowie iéy.
dźiesz pił winá , ále tylko kwié5g. Y opuśćiłem myśli , któréćić.
mim się był zabawił myśląc, y
25. Proś Nawyžszégo bez prze
obróciłem się do niéy , y rzekłem
stanku , á ia przydę , y będę mó iéy :
40. Czemu płaczesz , á czemu
wił z tobą.
26 Y szedłem , iáko mi rzekł, żałuiesz ná umyśle? Y rzekła mi :
41. Day mi pokóy móy Pánie,
ná pole, któré zową Ardálh, y śiedźialem tám między kwiatkami , y abych się opłakała , y przydała ża
iadłern źioła polne, y stał mi się lu: bo mam wielką gorzkość ná ser
cu , y iestem bárzo poniżona.
pokarm ich do sytości.
27. Y stało się po śiedmi dni , á
41. Y rzéklem iéy, coś ćierpiała?
iam siedział ná trawie á trwożyło powiedz mi. Y rzekła mi:
45. Byłam niepłodna ia służebni
się zaś serce moie iáko przed tym.
28. Y otworzone są usta moie, y ca twoiá , á nie rodziłam máiac
począłem mówić przed Nawyższym, męża przez trzydźieśći lat.
44* Bo ia ná każdą godzinę y ná
y rzekłem :
29. O Pánie, okázuiacy się nam, każdy džiéii, y té trzydźieśći lat
okazałeś się oycóm nászym ná pu
proszę Nawyższego w nocy y we
szczey , któréy nie depcą , y nie- dnie.
45. Y stało sie, że po trzydźieśći
płodnćy, gdy wychodzili z Aegyp
lat Bóg wysłuchał inie służebnicę
tu : y mówiąc mówiłeś :
30. Ty Izraelu słuchay mię, á twoię , y obaczył poniżenie moie ,
haśienie Iákobowé bądź pilné mów y miał wzgląd ná utrapienie moie,
y dał mi syná : y ućieszyłam się z
moich.
51. Bo oto iá śieię w was zakon niego bárzo ia y mąż móy, y wszy
móy, y uczyni w was pożytek , á scy sąśiedźi moi, y chwaliliśmy
będźiećie uwielbieni przezeń ná wielce Mocnego
wieki.
46. Y wychowałam go z wielką
32. Bo oycowie nászy wziąwszy pracą.
zakon nie zachowali , y praw mo
47* Y stało się gdy dorósł, y przy
ich nie strzegli: y nie okazał się szedł do poięćia żony , sprawiłam
pożytek zakonu, bo nie mógł, bo dźień wesela.
twóy był.
ROZDZIAŁ X.
53. Abowiém którzy przyięli,
poginęli , że nie strzegli tego, co w
Przez niewiastę plączącą , d po
nich było wsiano.
tym oświeconą, figurowane miasto
34 A oto zwyczay iest, że gdy leruzálem.
przyimie ziemia naśienie, ábo mo
1. Y stało się, gdy syn móy
rze okręt, ábo naczynie iákié po
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wszedł do łóżnice swéy, upadł , y
umarł :
2. Y wywróćiliśmy wszyscy świa
tła ; y powstali wszyscy sąśiedźi
moi áby mię ćieszyli , y uspokoi
łam się aż drugiego dniá áž w no
cy.
5. Y stało się, gdy wszyscy ćieszyć mię przesiali, żem się uspo
koiła , y wstałam w nocy, y ućiekłam , y przyszłam, iáko widźisz,
ná to pole :
4 Y myślę iuż się nie wróćić do
miástá, ále tu mieszkać: y áni ieść
áni pić , ále płakać bez przestanku,
y pośćić , áž umrę.
5. Y opuśćiłem mowy , którem
miał przed sobą , y odpowiedziałem
z gniewem , y rzekłem :
6. Głupia nád wszytkié niewia
sty, izaż nie widźisz żałośći nászéy,
y co się z nami dźieie?
"7 Gdyś Syon mátká nászá wszel
kim się smętkiem smęći , y poni
żeniein poniżona iest, y ćiężko
płacze.
8. A teraz gdy wszyscy żałuiemy,
y smętni iesteśmy hośmv wszyscy
zasmuceni, ty się frásuiesz o iednégo 85 ná ?
g. Pytay iedno źiemie, á powiedź:
iż ona iest, która ma żałować upad
ku ták wiela rodzących się ná niéy.
10. Y z niéy od początku wszy•cy narodzeni, y drudzy przyda : á
oto mało nie wszyscy idą ná zginienié , á mnoslwo ich zgubą się
atáie.
11. Któż tedy ma więcey płakać,
iedno tá , klóra ták wielkié mnó
stwo ztraćiłń, niżli ty, która iednégo żałuiesz ? A ieśli mi rzeczesz :
12. Ze narzekanie rneie nie iest
podobno źiemi : bom ia utraćiła
owoc żywota mego, którym z smę
tkiem porodźiła , y z boleśćią uro
dziła :
13. Ale źiemia wedle obyczáiu
źiemie: y szło do niéy teráznieyszé
mnóstwo , iáko bywa. A iá lobie
powiadam :
14. lakoś ty z ćiężkośćią rodziła,
także ć też y źiemia dawa owoc
swóy człowiekowi od początku ,
temu , który ią sprawował.
ii. Przełóż teraz

zawśćiągni sá-
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má w sobie żal swóy, á státecznie
znoś przypadki , któré ná ćię przy
szły.
16. Bo ieśli usprawiedliwisz krés
Boży, á radę iego w czás przyimiesz, y w tym dostąpisz chwały.
17. A przetóż idź ty do miástá do
męża Iwégo. Y rzekia do mnie:
18. Nie uczynię, áni póyde do
rniáslá , ále tu umrę.
ig. Y przydałem ieszcze do ntey
mówić , y rzekłem :
20. Nie czyń téy mowy, ále słu
chay rádzacégo : Bo iáko wiele iest
upadków Syońskich? Ciesz się bó
lem Ieruzálem.
21. Bo widźisz, że mieysce nászé
święte iest spustoszone , y ołtarz
nász rozwalony , y kośćiół nasz
zburzony.
22. Muzyki nászé poniżone są , y
pieśni umilknęły , y wesele nászé
zginęło, a świece na lichtarzu na
szym pogasnęły : y skrzynia przy
mierza naszego wźięta iest , rzeczy
poświęcone nasze są splugáwioné,
a imię , które iest wzywane nad
námi , mało nie iest zgwałcone : y
dźiatki nászé hańbę odniósły, y ka
płani nászy są popaleni , y Lewi
towie nászy w niewolą zaszli , y
panny nászé są splugáwioné, y nie
wiasty nászé pogwałcone; y spra
wiedliwi naszy są pobráni , y dźiatki nászé sa potracone, y młodzień
cy nászy służyli, á mocarze naszy
słabymi się stali.
23. A co iest nawiększa , Pie
częć Syon , bo iest odpieezętowano
z chwały swéy. Bo y podám* iest
w ręce tych , którzy nas mieli w
nienawiśći.
24- A przetóż ty odrzuć smętek
swóy, á odeymi od siebie wielkość
boleśći , abyć Mocny był miłośćiw,
á Nawyższy dać odpoczynek, odpoczynienié od prac.
25. Y stało się gdym z nia mó
wił , wnet roziásniálá się twarz y
piękność iéy, á weyźrzenie iéy bły
skało się ták , izem się iéy bárzo
lękał, y myśliłem coby to było.
26. A oto wnet wydała wielki
głos strachu pełny, że się zruszyła
źiemia od głosu niewiasty Y wi
dźiałem :
27. A oto nie było więcey widać
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niewiasty, ále miásto budowáné
bylo ,-y mieysce ulázowano z fun
damentów wielkich: y zlękłemsię ,
y zawołałem wielkim głosem , y
rzekłem :
28. Gdźież iest Uriel anyół, któ
ry z piérwu był przyszedł do mnie?
bo on uczynił, żem ia przyszedł w
to wielkie odeszćić od rozumu , á
koniec móy obróćił się w zepsowánié , á modlitwa moiá w pohań
bienie.
29. A gdym ia to mówił, oto
przyszedł do mnie , y uyźrzał mię.
30. A otom ia leżał iáko umarły,
y odszedłem był od rozumu , y uiał
mię zá rękę prawą , y pośilił mię ,
y podniósł i»ię ná nogi , y rzćkł
mi :
31. Cóżći się dźieie , á przecz ro
zum twóy iest strwożony , y myśl
sercá twego? o cóż się frásuiesz?
Y rzekłem :
32. lżeś mię opuśćił, á iam uczy
nił według powieśći twoiéy, y wy
szedłem ná pole, y otom widźiał,
y widzę , czego wypowiedzieć niemogę. Y rzókł mi :
33. Stóy iáko mąż, á wzruszę
ćię Y rzekłem :
34 Mów ty Pánie móy we mnie,
liiechćićy mię opuszczać , abych
darmo nie umarł.
35. Bom widźiał, czegom niewiedźiał. á słyszałem , czćmum nie
zrozumiał.
36. Aboć mię smysł móy omyła ,
ábo się sni duszy moiéy.
37. A przetóż teraz proszę ćię
oznaymi słudze twemu o tym za
chwyceniu.
38. Y odpowiedźiał mi , y rzćkł:
Słuchay mię , á nauczę ćię, y po
wiem ći o tym czego się boisz. Bo
tobie Nawyższy obiawił wielkié ta
jemnice.
3g Widźiał prostą drógę twoię ,
lżeś się bez przestanku frasował dla
ludu twego, á byłeś bárzo żałośćiw
dla Syonu.
4o A przetóż takowe iest zrozumienié widzenia tego , któreś mało
przed tym widział.
41. Którąś widźiał plączącą, po
cząłeś i a ćieszyć :
42. A teraz iuż nie widzisz osoby

mewieśćićy: aleś widźiał miasto
któré budowano.
43. A iżći oná powiedźiałć o
śmierći syná swego , tedy ten iest
wykład.
44. Tá niewiasta, którąś widźiał,
iest Syon: á że z tobą mówiła, któ
rą y teraz uyźrzysz iako miásto bu
dowáné,
45. A coć powiedźiała , że przez
trzydźieśći lat niepłodną była:'dla
tego , iż trzydźieśći lat było gdy ie
szcze w nim ofiárá nie była spra
wowana.
46. Y stało się po trzydźieśći lat,
Salomon miásto zbudował, y ofiáry
sprawował: tedy był kiedy niepło
dna syná porodziła.
47- A coć powiedźiała, iż go wychowálá z pracą, toć było mieszka
nie w leruzálem.
48. A iżći rzekła , iż syn móy
wszedszy do łożnice swéy umarł,
y trafił mu się przypadek , ten iest
upadek , który się stał w Ieruzálem.
4g. A otoś widźiał podobieństwo
iego, á iż syná płakała, począłeś
ią cieszyć: á o tych rzeczach co się
przydały, toć było trzeba powie
dzieć.
50. Teraz tedy Nawyższy widzi,
że się z sercá zasmucił, á iż ze
wszytkiégo sercá cierpisz zá nie ,
pokazałći iasność chwały iéy, y pię
kność ochedostwá iéy.
51. Bo dla tego mówiłemći abyś
został ná polu, gdźie dóm nie iest
zbudowany.
52. Bom ia wiedział, iżći to Na
wyższy okázowáé poczynał.
53. A przetom ći rzćkł abyś wy
szedł ná pole , gdźie niémász grun
tów budowania.
54- Bo się też nie mogła robotá
budowania ludzkiego ostać ná miey
scu , gdźie poczynało się okazować
miásto Náwyžszégo.
55. A ták ty nie bóy sie, á niech
się nie lęka serce twoie: ále wnidź
á ogląday ićsność y wielkość budo
wania, ile mogą przeyźrzeć oczy
twoie:
56. A potym usłyszysz, ile może
słuch uszu twych słyszeć.
57. Bo ty iesteś błogosławieńszy
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nád wiele innych , y powoła neś od
Nawyžszégo , iáko málo innych.
58. Zostaniesz tu ieszcze ná iutrzéysza noc :
5g. A okażeć Nawyższy widzenia
rzeczy koniecznych , któré uczyni
IX a wyższy tym , co mieyszkáia ná
źiemi, czasów ostatecznych.
bo. Y spałem przez one noc, y
przez drugą , iáko mi roskazał.
ROZDZIAŁ

XI.

Orzeł Esdraszowi w widzeniu po
kazany , który sobie przywłaszczył
państwo ivszégo świata.
1. Y widziałem sen , á oto orzeł
wychodził z morzá, który miał
skrzydeł dwanaśćie z pierza, y trzy
głowy.
2. Y widziałem , á oto skrzydła
swé rośćiągał ná wszytkę ziemię ,
á wszytkie wiátry niebieskié wiały
nań , y zbierały się.
3. Y widziałem , á z pierza iego
wyrastało piérzé przećiwne , á one
się w drobne á w małe pióreczká
obracały.
4- Bo głowy iego stały z pokoiem: á śrzednia głowa była większa
nížinné głowy, lecz oná z nimi
spokoiem stała.
5. Y widziałem , á oto orzeł latał
w swoim pierzu , á królował nád
źiemią , y nád tymi , którzy mie
szkają ná niéy.
6. Y widziałem , że wszytko pod
niebem było mu poddano, á żaden
się mu nie sprzeciwił , áni ieden z
stworzenia , któré iest ná źiemi.
7 Y widziałem , áno orzeł wstał
ná páznokty swoię , y puścił głos
do pierza swego mówiąc :
8. Nie wszytkié społu czuyćie:
spićie kázdé ná mieyscu swym , á
ná czás czuyćie.
9. A głowy niech ku ostatkowi
zachowane będą.
10. Y ohaczyłem , á oto glos nie
wychodził z głów iego , ále z po
śrzodku ciała iego.
11. Y policzyłem przeciwne pió
ra iego , á oto ich było ośm.
12. Y widziałem, á oto po práwéy
stronie powstało iedno pióro, y
królowało nád wszytką źiemią.
13. Y ątało się, gdy królowało ,
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przyszedł mu koniec , y nie było
znać in eyscá iego: Y nastálo dru
gie , y królowało , to było przez
długi czás.
14. Y stało sie gdy królowálo , á
przyszedł koniec iego, że go nie
znáč było iako piérwszégo.
15. A oto głos przypuszczony do
niego mówiąc :
it>. Słuchay ty. któreś przez ták
długi czás trzymało źiemie To
oznáymuie tobie piérwéy niż poczniesz nie bydź widžiáné.
17. Żaden po tobie nie będźie
trzymał czásu twego , ále áni poło
wice iego.
18. Y wzbiło się trzećió, y otrzy
mało państwo iáko y pierwsze, y
sarno też nie było widać,
19. Y tak się przydawało wszy
tkim inszym každému z osobná
państwo mieć, á potym nigdźie się
nie ukázowáč.
20. Y widziałem, á oto zá czasem
y drugie pióra podnosiły się po
práwéy stronie, áby y oné trzyma
ły pánowánié, á z nic h było, które
trzy máty, wszakże .prędko nie wi
dać ich było.
21. Bo y niektóre z nich padnośiły się ále nie panowały.
22. Y ohaczyłem potym, á oto nie
widać było dwanaśćie piór, y dwu
piórek :
23. A nic nie zostało ná ćiele
orłowym , iedno dwie głowie odpoczywáiacé, á sześć piórek.
24. Y uyźrzałem, á oto z sześći
piórek oddzieliły się dwie, y zosta
ły pod głową, która była ná práwéy
stronie : ho cztéry ich zostało ná
swym mieyscu :
25. Y -^idźiałem, á oto podskrzydlné piórka chćiśły się po
dnieść, y otrzymać panowanie
26. Y ohaczyłem, á oto się iedno
podniosło , ále go wnet widać nie
było,*,
27. Y drugié predzéy ustały niż
piérwszé
28. Y widziałem , á oto dwie ,
które były pozostały, myśliły z so
bą áby y oné królowały.
29. O czym gdy myśliły, oto
iedná głowa z odpoczywających ,
która była w pośrzodku , ocučilá

1116

KSIĘGI CZWARTE

się, bo tá była większa niż dwie
głowie.
5o. Y widźiałem , że się spoiły
dwie głowie z nią.
31. A oto głowa obróciła się z
drugiemi, któré z nią były, y ziadła
dwie podskrzydlné piórá , któré
myśliły królować.
32. A tá głowa przestraszyła
wszytkę źiemię , y panowała ná
niéy nád tymi, którzy ná źiemi mie
szkáia z wielką pracą, dźierżąc
państwo wszego świata dłużćy niż
inné skrzydła które były.
33. Y widźiałem potym , á oto
śrzednićy głowy z prędka widać nie
było, á to iáko skrzydeł.
34. A dwie głowie pozostały,
któré też tákiéž królowały nád zie
mią , y nád tymi, którzy mieszkáia
ná niéy.
35. Y uyźrzałem, á oto głowa po
práwéy stronie, pożarła onę, co by
ła z lewéy strony.
36. A słyszałem głos mówiący
do mnie : Toyźrzy przed się , á
obacz co widźisz.
37. Y widźiałem, á oto iáko lew
prędko bieżący z lásá rycząc: y widźiałem, że głos człowieczy pusz
czał do orła, y rzćkł mówiąc :
38. Słuchay ty, á będę mówił do
ćiebie, á będźieć Nawyższy mó
wił.
3g. Izaliś nie ty iest, któryś po
został ze czterech zwierząt, któ
rem postanowił áby królowały ná
moim świećie, y áby przez nie przy
szedł koniec czasów ich?
40. A czwarty przyszedszy zwy
ciężył wszytkié źwićrzęta, któré
minęły, y państwem dźierżał świat
ze drżeniem wielkim , y wszytkę
źiemię z ćiężkim ućiskiem, y mie
szkał ták długo ze zdradą ná świe-»ćie.
41. Iż nie według prawdy sądźiłeś źiemię.
42 Gdyżeś éiché trapił, á spokoyneś obrażał : kochałeś się w
kłamcach, y psowałeś mieszkania
tych , którzy owoc czynili, á poni
żałeś mury tych , którzyć nie szkodźili.
43. A przetóż potwarz twoiá
przyszła áž do Na wyższego, á py•há twoiá do Mocnego.

44- Y weyźrzsł Nawyższy ná py
szne czásy, á oto dokończyły się,
á złośći ich są wypełnione.
45. A dla tegoż ty orle więeóy
się nie ukázuy, y groźne skrzydła
twoie, y złośćiwć piérzé twoie , y
głowy twé, y páznogty nagorszé,
y wszytko marne ćiało twoie
46. Aby ocbłodła wszytka źie
mia, y wróćiła się wolna od gwał
tu twégo, á spodźiewała się sądu
y miłosierdzia tego , który ia uczy
nił.
ROZDZIAŁ

XII

Zd modlitwą Esdraszową wykład
tego widzenia , y wszytkich części
iego.
1. Y stało się, gdy lew mówił té
słowa do orła, y widziałem ,
2 A ono głowa, która była po
została, ále oné cztérzy skrzydła
któré k niey przystały, á podniosły
się były, áby królowały, zniknęły:
y było panowanie ich maluczkie ,
á zamieszania pełne.
3. Y widźiałem , á oto ich nie
było widać, á wszytko ćiało orłowé gorzało: á źiemia bárzo się lę
kała: á ia z trwogi y odeszćia od
pamięći , y od wielkiéy boiaźni
ocućiłem się, y rzekłem duchowi
mému :
4. Otóżeś ty mnie to sprawił, w
tym iż się wywiáduiesz dróg Nawyžszégo.
5. Otom ieszcze iest sprácowány ná umyśle, y zemdlałem w du
chu moim bárzo : á niémász áni
ináléy mocy we mnie, od wielkie
go strachu , który mię téy nocy
przestraszył.
6. A przetóż teraz będę sie mo
dlił Nawyžszému, áby mię umo
cnił aż do końca.
7. Y rzekłem: Panuiący Tanie,
ieśliżem nalazł łaskę przed oczy
má twémi , á ieśli mię masz zá
sprawiedliwszego nád wielu, á ieśliż pewnie dochodźi modlitwa
moiá przed oblicze twoie,
8. Totwiérdzže mię, á oznaymi
mnie słudze twému, wykład y rozdźiał tego strasznego widzenia ,
abyś zupełnie ućieszył duszę moię:
g. Gdyżeś mię miał zá godnego,
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żebyś mi okazał ostateczne czasy,
Y rzekł do mnie:
10. Tenći iest wykład widzenia
tego.
11. Orzeł, któregoś widźiał wy
chodzącego z morza, to iest kró
lestwo, które Danielowi bratu twe
mu w widzeniu iest okazane.
12. Ale inu nie, było wyłozonó ,
przeto ia teraz wyłożę tobie.
13. Oto idą dni, y nastanie kró
lestwo ná źiemi, y będźie strach
srozszy nád inné wszytkié króle
stwa, któré przed nim były.
14. A w nim królować będą kró
lów dwanaśćie ieden po drugim.
15. Bo wtóry porznie królować,
á on dłużey trzymać będźie niż
dwanaśćie.
16. A tenći iest wykład dwana
śćie skrzydeł, któreś widźiał.
17. A głos, któryś słyszał mówią
cy, nie z głów iego, ále z pośrzod
ku ćiała iego, pochodzący:
18 Ten iest wjkład, iż po czáśie królestwa onégo záczna się
zwády niemałe, y będźie bliskie
upadku: á w ten czás nie upádnie,
ále znowu przydźie do początku
swego.
19. A żeś widźiał ośm piór pod
skrzydły iego tkwiące ,
*
20 Ten iest wykład. Nastaną w
niin ośm królów, których czasy lek
k é będą y látá predkié, á dwá z
nich zginą.
21 A gdy się śrzedni czás przy
bliżać będźie , zachowani będą
czterzéy do czásu, gdy się pocznie
przybliżać czás iego, áby się do
kończył; ále dwá záchowTáni będą
do końca.
22. A iżeś widźiał trzy głowy w
pokoiu stoiące,
23 Ten iest wykład: Nawyższy
wzbudźi trzy królestwa w czasy
ostateczne iego , y zaś wróći do
nich wiele , á będą panować nád
źiemia ,
24. Y nád tymi, którzy mieszkaią
ná niéy, z pracą większą niż wszy
scy którzy byli przed nim: przetóż
ie nazwano głowami orlémi.
25. Bo oni zgromadzą niezbożnośći iego, y dokonaią ostatków
iego.
'
26. A iżeś widźiał, że większóy
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głowy nie widać było, to znaczy,
iż ieden z nich ma umrzéé ná łożu
swym, á wszakże z mękami.
27. Bo dwá którzy pozostaną ,
miecz ich pożrze.
28. Bo iednégo miecz pożrze, te
go, który z nim, á wszakóż y ten
ná ostatek od mieczá upádnie.
29. A żeś widźiał, iż dwie pióra
podskrzydlué przeszły do głowy,
którá iest po práwéy stronie,
30. Ten iest wykład: Ci są, któ
ré zachował Nawyższy ku końco
wi swemu, to iest, królestwo ma
luczkie, y zamieszania pełne.
31. lakoś widźiał y lwa, które
goś widźiał z lásá czuiacégo, y ry
czącego, á mówiącego do orła, y
iegoż strofuiacégo, y niespráwiedliwośći iego , wszytkiini mowy
swémi iakoś słyszał:
32. Ten iest wiatr, który Nawyż
szy zachował ku końcowi ná nié,
y ná złośći ich: y karać ie będźie, y
wyrzući im ná oczy drapiestwá
ich.
33. Bo ie postáwi ná sądźie ży
wo: y będźie, gdy ie prawem prze
kona, pokarze ie.
34- Bo ostatek ludu mégo wyba
wi przez trapienie, którzy są za
chowani w granicach moich: á
rozweseli ie aż przydźie koniec,
dźień sądny, o którymemći naprzód
powiedźiał.
35. Ten sen, któryś widźiał, y té
wykłady.
36. Tyś tedy sam stał się godnym,
abyś wiedźiał tę taiemnicę Nawyższégo.
37 A przetóż wszytko to, coś wi
dźiał, nápisz w kśięgi, á schoway
ie ná skrytym mieyscu :
38. Y nauczysz ie mądrych ludu
twego, których sercá znasz, iż mo
gą zrozumieć, y zachować té táiemnice.
3g. A ty tu ieszcze potrway przez
drugie śiedm dni, ábyc okazano, cokólwiek się będźie zdało Nawyższétnu okazać tobie.
4o. Y odszedł odemnie. Y stało
się, gdy usłyszał wszytek lud , że
minęło śiedm dni, á iam się niewróćił do miástá: zeszli się wszy
scy od namnieyszégo aż do nawie-
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kszégo , á przyszedszy mówili do
4. A gdziekolwiek głos wycho
dził z ust iego, rozpalali się wszy
mnie, mówiąc :
41. Cośmyć zgrzeszyli, y cośiny scy, którzy słuchali głosu iego, iá
niesprawiedliwego uczynili prze ko się pali ziemia gdy ogień poćiw tohie, že nas opuściwszy sia czuie.
dłeś ná tym mieyscu?
5. Y widziałem potym, á oto się
42. Boś nam ty sam pozostał ze zgromadzał wielki lud , któremu
liczby nie było, od cztérzech wia
wszytkićgo ludu . iáko grono zwiń
nice , á iáko áwiécá ná ciemnym trów niebieskich, aby zwalczyli
mieyscu , y iáko port y okręt zá- człowieka , który był wyszedł z
morzá
,
chowány od nawałnośći.
b Y widziałem, á ono sam so
43. Czyli nie dosyć mamy złego,
bie wyko wał górę wielką , y wle
któré nas potyka?
44 A ták ieśli ty nas opuśćisz , ciał ná nię.
iáko nam lepiéy było byśmy byli
7. A iam pragnął widzieć krai
nę ábo mieysce, z którego góra by
zgorzeli y my w popaleniu Syon.
45 Bośmy nie lepszy nád té, któ ła wykowána, y nie mogłem.
rzy tám pomarli : Y płakali wiel
8 A pot} inem widźiał , á ono
kim głosem. Y odpowiedziałem im, wszyscy, którzy się byli zebrali do
y rzókłem :
niego, áby go zwalczyli, bali się
4t>. Ufay Izraelu , á nie troszcz się bárzo, ále przećię walczyć śm eli.
ty domie lákobów.
9. A oto gdy uyźrzał gwałt przy
47 Bo ftawyzszy pamięta ná chodzącego mnóstwa, nie podniósł
was, á Mocny nie zapomniał was ręki swéy, áni dźierżał mieczá, áni
W’ pokuszeniu.
žadnéy broni woiennéy :
48
Bo ia nieopuśćiłem was,
10 Tylko, iákom widźiał, iž wy
ánim się od was oddalił, álem przy- puścił z ust swych iako páre ogni
szedł ná to miesce, ábym się mo stą, a z warg swoich dech płomie
dlił zá spustoszeniem Syonu, iż- nisty, á z iezyká swego wypusz
bycb szukał miłosierdzia, dla po czał iskry y burze : y pomieszało
niżenia świętego mieyscá wászé- się pospołu wszytko, tá pará ogni
sta, y dech płomienisty, y wielkość
4p. A teraz idźcie káždy z was burze :
11. Y spadlo z trzaskiem ná
do domu wászégo, á ia przydę do
was po tych dniach.
wielki lud, który był golów wal
50. Y odszedł lud, iákom mu po czyć,* y popaliło wszytkié , ták iż
natychmiast z wielkośći niezliczowiedział, do miástá:
51. A iam siedział ná polu przez néy nic nie zostało , iedno próch á
śiedm dni, iáko mi roskazał: y ia- smród dymu. Y ohaczyłem , y zlędłem tylko kwiatki polné, á iedno kłem się
12. Potyinem widźiał człowieka
z ziół był mi pokarm przez oné
onégo, iż z góry zstępował, á wzy
dni.
wał ku sobie innéy wielkośći ludu
spokoy négo.
ROZDZIAŁ XIII.
15. Y przychodźiły do niego oso
Drugie widzenie o mętu z morza
by
wiela ludzi, niektórych weselą
wychodzącym, z wykładem iego.
cych się , niektórych smęcących
1. Y stało się po śiedmi dniach , się: á niektórzy zwiazáni, á inni
y śnił mi się sen w nocy.
wiodąc té, którzy się im nágadzáli.
2. A oto wiatr powstawał z mo Y zachorzałem od wielkiego stra
rzá, že wzruszył wszytkié nawał- chu: y ocknąłem, y rzekłem:
nośći iego.
14- Ty od początku pokazałeś
3. Y widziałem , á oto zmacniał słudze twemu té dźiwy, y miałeś
się on człowiek z tyśiącmi niebie mię zá godnego, abyś przyiął mo
skimi, á gdzie obrócił twarz swoię dlitwę moię.
ku weyźrzeniu , trzęsło się wszy
»5. A teraz pokaz mi wykład
tko, co pod nim widać było.
ieszcze snu tego.
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16. Bo ile ia baczę ná umyśle
moim, biádá onym , którzy ná on
czas pozostali , |á daleko -większa
biada tym, którzy nie pozostali.
17. Bo którzy nie pozostali ,
smętni byli.
18. Teraz rozumiem któré rzeczy
zachowane są ná ostateczne cza
sy, y przypadáia ná nie, ále y ná
té , którzy pozostali.
19. Bo dla tego przyszli w niebespieczeństwa wielkie y w potrze
by mnogié, iáko té sny pokazuią.
20. A wszákóž łatwiey iest niebespiecznému przyśdź ná to, niżli
przeminąć iáko obłok z świata , á
teraz przeyźrzćć , co przypada ná
końcu. Y odpowiedział mi , y
rzekł:
21. Y wykład widzenia powiem
ći, y to , o coś mówił, otworzęć.
22. Coś mówił o tych , którzy
pozostali, ten iest wykład:
2Ó. Który znosi niebespieczeństwo onégo czásu, ten się strzćgł:
á którzy w niebespieczeństwo wpádli, ći są, którzy maią uczynki y
wiarę ku Námocnieyszému.
24. A ták wiédz, iż ći więcey
ubłogosławieni są, którzy pozostali,
niżli oni, którzy pomarli.
25. Té wykłady widzenia. Ześ
widźiał męża wychodzącego z ser
cá morzá,
26 Tenći iest, którégo Nawyższy
cho-wa od wiela czasów, który sám
przez się wybawi stworzenie swoię:
á on rospráwi té, którzy pozostali.
27. A iżeś widźiał, że z ust iego
pochodźi iákoby duch , y ogień, y
niepogoda : á iż nie miał w ręku
mieczá, áni broni woiennéy :
28. Bo popędliwość iego potráćiła mnóstwo, któré się było zbie
gło walczyć przećiw iemu: ten iest
wykład.
29. Oto dni przychodzą, gdy Na
wyższy pocznie wybawiać té, któ
rzy mieszkáia ná źiemi :
30. A przydźie w záchwyceniu
sercá ná té, którzy mieszkáia ná
źiemi.
31. Y będą myślić iedni drugich
zwoiować , miásto drugié miásto ,
mieysce drugie mieysce, naród prze
ćiw narodowi, y królestwo przećiw
królestwu.
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Ó2. A gdy się to dźiać będźie, á
przyda znaki, któremći przed tym
pokazał: ná ten czás się okaże syn
móy, któregoś widźiał iáko męża
wychodzącego.
33. Y będźie, gdy usłyszą wszy
scy narodowie glos iego , y opuśći
każdy walkę swą w krainie swoiéy, którą wiodą iedni przećiw dru
gim :
34. Y zbieży się w kupę lud nie
zliczony, iáko chcący przyśdź , y
zwalczyć go.
35. Ale on stanie ná wierzchu
góry Syon.
36. A Syon wystąpi, y pokaze się
wszytkim gotowy y zbudowany,
iákoá widźiał górę wykowaną bez
rąk.
57. A ten syn móy będźie karał,
któré wynaleźli poganie niezbożnośći ich, té któré się przybliżyły do
niepogody dla złych wymysłów ich,
y do mąk, którémi poczną bydź
męczeni ,
38. Któré płomieniowi są podob
né : á potraci ie bez prace przez
zakon , który iest ogniowi podob
ny.
3g. A iżeś widźiał, że ku sobie
zbierał inny lud spokoyny,
40. Té są dźieśięćioro pokolenia,
któré zágnáné są w niewolą z źie
mie swéy zá czásów Ozeaszá kró
lá, którego Sálmánásár król Assyriyski wźiął w poymánié: y prze
niósł ie zá rzekę, y przenieśieni są
do obcéy źiemie.
41. A oni tę radę wźięli przed
się, áby opuścili mnostwo naro
dów, y zaszli w dalszą krainę, kędy
nigdy rodzay człowieczy nie mie
szkał:
42. Aby wżdy tám strzegli zako
nu swego , którégo nie chowali w
swéy krainie.
45. A przeszli przez ćiasne prze
bicia rzeki Euphrátesá.
44- 3 o ná ten czás okazał im
cudá Nawyższy, á zastanowił zrzódła rzéki áž przeszli.
45. Bo przez onę krainę bárzo
długa bylá drógá , roku iednćgo y
puł: którą krainę zowią Arsárelh.
46. Y tamże mieszkali aż do osta
tecznego czásu, á teraz gdy się poozną wracác,
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47. Znowu Nawyższy zastanowi
zrzódła rzéki áby przebyć mogli :
dla tegoś widział wielkóść ludźi
spokoj nych.
48. Ale y którzy pozostali z lu
du twego , ći sa , którzy się znayduią w granicach moich.
4g. Stanie się tedy gdy pocznie
gubić mnostwo narodów ty-h, któ
ró się zebrało : obroni tych, którzy
pozostali z ludu
50. Tedy im okáže bárzo wiele
cudów.
<
51. Y rzekłem ia: Panuiący Pa
nie, oznaymże mi to, przeczem wi
dźiał człowieka wychodzącógo z
sercá morza. Y rzókł mi :
52. lako się nie możesz tego do
wiedzieć , áni wiedźieć, co iest w
głębokości morskióy: tak żaden nie
może widźieć ná źieini syná mego,
ábo tych, którzy z nim sa, iedno
czásu dniá.
55. Tenći iest wykład snu, któryś
widźiał, y dla któregoś tu sam iest
oświecon.
54 Bo opuśćiłeś twóy, y bawiłeś
się zakonem moim, y szukałeś
55 Gdyżeś żywot twóy mądrze
sprawował, á rozum twóy nazwa
łeś matką :
56. • Y dla tegóż ukazałem ći zalátv u Xawyzszego: Bo będźie po
rugich trzech dniach, opowiem ći
drugió rzeczy, y wyłożęć y powa
żne , y dźiwnó.
57. Y odszedłem y przyszedłem
ná pole wysławiając y chwaląc bá
rzo Nawyższógo , dla rzeczy dzi
wnych, któró zá czásu czynił:
58. Y że go rozrządza, y tó rze
czy, któró z czá«em przychodzą, y
siedziałem tám przez trzy dni.

J

ROZDZIAŁ

XIV.

Ukd-zuie sie Bóg we krzu Esdraszowi, y obiawia niektóre tdiemnicé.
1. Y stało się trzećiógo dniá, á
4am śiedźiał pod dębem
2. A oto głos wyszedł ku mnie
ze krza, y rzókł: Esdraszu, Esdra
szu. Y rzekłem: Owom ia Pánie.
Y wstałem ná nogi moie. Y rzókł
do mnie:
5. Ziáwiáiac ziawiłem się we
krzu, y mówiłem do Aloyżósza, ná

ten czas gdy lud móy był w nie
woléy w Aegjptćie.
4 Y posłałem go, y wywiodłem
lud móy z Aegvptu, y przywiodłem
go ná górę Synai, y zatrzymałem ji
u siebie przez długi czás:
5. Y opowiedałem mu wiele dźiwów á taiemnice czasów, y koniec
oznajmiłem inu: y roskazałem mu
mówiąc :
6

Té słowa iáwnie opowiész, á

tych zataisz.

7. Y teraz mówię tobie:
8. Znak , którern pokazał, y sny,
któreś widźiał, y wjklády, któreś
ty widźiał , záchoway w sercu
swoim:
9 Bo ty będźiesz wźiętzewszytkich, á pozostały nawrócony bę
dźiesz z radą moią , y z podobnymi
tobie, aż się czasy dokończą.
10 Gdyż wiek utracił młodość
swoię, á czásy chylą się ku staro
śći.
11. Bo wiek rozdźielon iest ni
dwanaśćie częśći, á iuż ich minęło
dźieśieć, y połowica dźieśiątóy czę
śći :
'I
12. A zostńie z iego połowicy
dźieśiątóy częśći.
15. Przetóż teraz rospráw dóm
swóy, á karz lud twóy, á ćiesz utrapionó między nimi, á odrzócz się
iuż skażytelnośći ,
14. Y opuść myśli śmiertelne, á
odrzuć od siebie ćiężary ludzkie, y
zwlecz z siebie iuż krewkie przy
rodzenie , á odłóż ná iednę stronę
przykre tobie myślenia , á spiesz
siee wyniśdź z tvch czasów.
15. Bo kłopoty, klóróś widźiał iż
się teraz stały, znowu ieszcze gor
sze nastaną.
16 Bo im świat od starośći indleyszy będźie , tym więcćy złego się
rozmnoży ná obywatele
17. Bo d-lóy odstąpiła prawdá , á
fałsz się przybliżył Ho iuż prędko
przyidźie widzenie , któreś widźiał.
18 Y odpowiedźiałem, y rzekłem
przed tobą Panie :
19. Oto ia iuż póydę iakóś mi ro
skazał , á teráznieszj lud karać bę
dę. Lecz tych , którzy się po nich
narodzą , kto napominać będźie i*
20.

A ták świat położon

iest w
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dźiećie , y po śmierći miłośierdźia
dostąpicie.
35. Bo po śmierći przyidźie sąd ,
gdy znowu ożywiemy: á ná ten
czás iáwné będą imiona sprawie
dliwych , á sprawy niezbożnych
okazane będą.
36. A przetóż niechay teraz ża
den nie chodzi do mnie, áni mię
niech nie szuka aż do czterdźieśći
dni.
37. Y wźiąłem z Sobą piąći mę
żów, iáko mi roskazał, y szliśmy
ná pole , y tameśiny zostali.
38. A ná záiutrz oto zawołał mię,
mówiąc: Esdraszu, otwórz ustá
twoie, á piy to, czym ćię nópoię.
3g. Y otworzył ustá swé , á oto
mi podano kubek pełny. Ten był
pełen iákoby wody, ále bárwá iego
była ogniowi podobna.
40. Y wźiąłein , y wypiłem : á
gdym ono wypił, serce moie mę
czyło sę rozumem , á w piersiach
moich rozrastała się mądrość: bo
duch móy był w pamięci zacho
wali.
41. Y otworzyły się ustá moie , á
więcóy nie były zámknioné.
42. Nawyższy dał rozum piąći
mężom, y pisali zachwycenia nocné , któré były powiedáné, któ
rych nie rozumieli.
43. A w nocy iadáli chléb , á
iam mówił we dnie, á nie milcza
łem w nocy.
44« A- przez czterdźieśći dni nápisáné są dwieście y czworo kśiąg.'.
45. Y stało się, gdy się wypełniło
czterdźieśći dni, mówił Nawyższy,
rzekąc: Pierwsze, któreś napisał,
wyday ná iáwia , á niech czytáia
godni y niegodni :
46. Ale té śiedmdźieśiąt poślednieyszych záchowasz, abyś ie po
dał mądrym z ludu twego.
47. Bo w tych iest źrzódło zro
zumienia , y zdróy mądrośći, y rze
ka umiejętności. Y tákem uczyniła

ćiemnośći, i ći którzy ná nim mie
szkáia, bez światłości.
21. Abowićm zakon twóy spalon
iest, dla czego nikt nie wié, co sie
od ćiebie stało , ábo któré się záczną uczynki.
22. Abowiém ie^lim nálazl láske
u ćiebie, wpuść we mnie Ducha
świętego, y napisze wszytko, co sie
działo ná świećie od początku , co
było w zakonie twoim napisano :
zęby ludźie mogli znóleźć szćieżkę,
y áby żyli , którzy żyć będą chćieć
czasów ostatecznych.
25. Y odpowiedźiał mi , y rzekł:
Szedszy zgromadź lud , y rzeczesz
do nich , áby ćię nie szukali przez
czterdzieści dni.
24. A ty sobie nágotuy wiele
bukszpanów , á weźmi z sobą Sáreaszá, Dábriaszá , Sálemiaszá ,
Echáuá, y Asielá , tych piąći, któ
rzy gotowi są ná pisánié predkié.
25. A przydź tu , á ia zápale w
sercu twoim świecę rozumienia,
która nie będźie zagaszona aż się
wszytko dokona, co poczniesz pi
sać.
26. A ná ten. czás tych rzeczy do
konawszy, iedné iáwnie opowiesz,
niektóre mądrym potáiemnie podasz.
Bo iutro o téy godzinie poczniesz
pisać.
27. Y poszedłem , iáko mi roska
zał, y zgromadziłem wszytek lud ,
y rzekłem :
28. Słuchay Izraelu tych słów:
29. Oycowie nászy od początku
byli gośćmi w Aegyptćie , á ztámtąd byli wybawieni.
30. Y wzięli zakon żywota, któ
rego nie zachowali : któryśćie y wy
po nich przestępowali.
51. Y dána iest wam ziemia w
dźiał, y ziemia Syon , y oycowie
wászy, y wyśćie złość czynili, y nie
zachowaliście dróg, któré wam Na
wyższy roskazał.
32. Y będąc sędzią sprawiedli
ROZDZIAŁ XV.
wym , odiął od was, co był daro
wał.
Opowiada wiele ćięzkośći , któré
33. A teraz wyśćie tu są , y bra przyśdź mdią nd świat.
ćia wászy są między wámi.
1. Oto mów do uszu ludu mégo
34. A ták ieśli będźiećie panować
smysłóm wászym, á wyćwiczyćie mowy proroctwa , któré podam do
serce wászé, żywi zachowani bę ust twoich , mówi Pan :
7»
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2. A sláray sie aby były w kśię
gi napisane, bo są wierne , á pra
wdziwe.
5. Nie bóy się myśli przećiwko
tobie, áni ćię niech nie frasuią nie
dowiarstwa mówiących.
4- Bo káždy niewierny umrze w
'niedowiarstwie swoim.
5 Oto ia przywiodę, mówi Tan,
naokrąg źiemie nieszczęście, miecz,
y głód , y śmierć , y zginienié :
6. Przeto iż nieprawość bárzo
splugáwilá wszytkę źiemię , y do
pełniły się uczynki ich szkodliwe.
7. Dla tego mówi Pan ;
8. luz nie będę milczał ná zlé
sprawy ich, które niezbożnie czy
nią, áni zćiórpię tego, co niezbożnie
czynią. Oto kréw niewinna y spra
wiedliwa woła do mnie, á dusze
sprawiedliwych wołaią ustawi
cznie.
g. Dłszcząc pomszczę się ich,
mówi Tan , á wszytkę krew ich
niewinną prziymę ná sie.
10. Oto lud móy wiodą ná zabi
cie iáko stádo : iuz mu nie dopu
szczę mieszkać w źiemi Aegyptskiéy.
11. Ale ji wywiodę ręką mocną,
y ramieniem wyćiągnionym : y ska
rżę plagą iáko piérwéy , y wszy
tkié źiemie iego skazę
12. Będźie płakał Aegypt, y grun
ty iego plagą zarażone, y karaniem,
które nań Bóg przepuśći.
13. Będą płakać oracze sprawu
jący źiemie , iż poginą nasienia ich
od gorącośći, od grádu, y od gwia
zdy srogiéy.
14 Biádá światu , y którzy mie
szkáia ná nim.
15. Bo się przybliżył miecz , y
zginienié ich : á powstanie naród
przećiw narodowi ku bitwie, á
miecz w rękach ich
16. Bo będźie niestateczność mię
dzy ludźmi, y iedni zmocniwszy się
nie będą dbać ná królá swégo , á
książęta drógi spraw ich w ihocy
ich.
17. Będźie chćiał człowiek iśdź
do miástá , á nie będźie mógł.
18. Bo dla pychy ich miástá bę
dą strwożone , domy wyniszczone,
ludzie się polękną.
19. Nie będźie miał litośći czło

wiek nád bliźnim swoim, áby niemiał wyniszczyć domów ich mie
czem, y rozszarpać maietnośći ich,
dla głodu chleba , y ucisku wiel
kiego.
20. Oto ia zwoływain, mówi
Pan, wszytkich królów źiemie,
áby się mnie bali, którzy są od
Wschodu słońca, od Południa, y od
Zachodu, y od Libanu, áby k sobie
przyszli, y wróćili co im dano.
21. lako czynią aż podźiś dźień
wybranym moim , ták uczynię y
oddam w zánádrzé ich. To mówi
1’an Bóg.
22. Práwicá moiá nie przepus'ći
złośnikom , áni ustanie miecz nád
tymi , którzy wyléwáia krew nie
winną ná źiemi.
23. Wyszedł ogień od gniewu ie
go , y pożarł grunty źiemie, á złośniki iáko słomę zapaloną.
24. Biádá tym, którzy grzeszą,
á nie zachowuią przykazania mego,
mówi Pan.
2Ó. Nie przepuszczę im Odstąp
cież synowie od mocy. Nie plugaw
cie świętynie moiéy.
26. Gdvž Pan zna wszytkié, któ
rzy występuią przećiw iemu : dla
tego podał ie ná śmierć y ná zábićie.
27. Bo iuż przyszły ná okrąg
źiemie nieszczęśćia, y zostaniecie w
nich , bo was nie wybawi Bóg ,
przeto iżeśćie grzeszyli przećiw ie
mu.
28. Oto widzenie straszliwe, á
oblicze iego od Wschodu słońca.
29. Y wynidą narody smoków
Arabskich z wie^kośćią wozów, y
iáko wiátr ich liczba roznosi sie
po ziemi , iż się ich wszyscy bać,
y przed nimi drżeć będą , którzy
usłyszą o nich.
30. Kármonczycy száleiacy w
gniewie, y wyrwą się iáko dźicy
wieprzowie z lásá, á przvpádna
wielką mocą , y zwiodą z nimi bi
twę y spustoszą część źiemie Assyriyskiéy.
31. A potym przemogą smokowie
pámietáiac ná swé narodzenie , y
obrócą się spiknąwszy się mocą
wielką , ná pogonią ich.
32. Ci zatrwożeni będą y umil-

ESDRASZOWE.

kna dla śiły ich, y obrócą nogi swé
ná uciekanie:
35 A z krainy Assyriyskiéy zdraycá oblęze ie, y zatraci iednégo z nich,
á będźie strach y drżenie w woy
sku ich , y niezgoda między królini ich.
34. Oto obłoki od Wschodu słoń
ca , y od Północy, áz ná Południe ,
y widzenie ich bárzo straszne, peł
ne gniewu y niepogody.
55. Y zetrą się między sobą , y
wiele gwiazd ztrącą ná ziemię , y
gwiazdę ich, á będźie krew od mie
cza aż do brzucha ,
36. A gnóy człowieczy, áž do po
desłania wielbłąda , y będźie strach
y drżenie wielkie ná źiemi,
37. Y którzy uyźrzą on gniéw ,
będą się wzdrjgać, y drżenie ie
zdeymie,
38. Potym sie wzruszą dżdże ob
fite , od Południa , y od Północy, á
druga część od Zachodu:
59. Y będą tęgie wiatry od Wscho
du słońca, y rozpędzą ią , y obłok,
który wzbudził w gniewie, y gwia
zda ná uczynienie przestrachu ku
wschodniemu wiatrowi , y ku Za
chodowi będźie zgwałcona :
40. Y podniosą się wielkié á
gwałtowne obłoki , pełne gniewu ,
y gwiazdy, áby przestraszyły wszy
tkę źiemie , y mieszkáiacé na niéy,
y wyleią ná každé mieysce wynio
słe á wysokie gwiazdę straszną ,
41. Ogień , y grad, y miecze látáiacé , y wody wielkié, ták iż się
napełnią wszytkié polá , y wszy
tkié strumienie pełnością wód mno
gich :
42. Y popsuią miástá, y mury, y
góry, y pagórki , y drzewa leśne , y
siano ná łąkach , y zboża ich.
45. Przeydą statecznie áž do Ba
bylonu , y splondrtiia ji.
44 Zbieżą się do niego y obto
czą ji, y wyleią gwiazdę, y wszytek
gniéw nań , y powstanie proch y
dym , áž do niebá , á wszyscy oko
liczni będą go płakać :
45. A którzy pod nim zostaną,
będą służyć tym, którzy ji zbu
rzyli :
46. Y ty Azya zgodliwa w na
dziei Bábyíoiiskiéy, a chlubo osoby
iéy :
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47. Biada tobie nędznico , dla te
go iżeś iéy naśladowała , y ubiera
łaś córki twoie ná wszeteczeństwo,
áby się podobały y chlubiły z gámratów twoich , którzy záwždy
pragnęli cudzołożyć z tobą.
48 Naśladowałaś obrzydłey we
wszytkich sprawach iéy, y w wy
nalazkach iéy: dla tego mówi Bóg:
4g. Puszczę ná ćie nędze, wdówstwo, ubóstwo, y głód , y miecz,
y mór , ná spustoszenie domów
twoich od gwałtu , y śmierći :
50. Y chwała mocy twoiéy ,
uschnie iáko kwiát, gdy powstanie
gorącość , która iest ná ćie wypu
szczona.
51. Rozchorzeiesz się iáko ubo
żuchna , ubita, y skarana od nie
wiast , áby ćię nie mogli przyiąć
mocarze á miłośnicy.
52. Azażbych się ia obruszył
przećiw tobie, mówi Pan,
53. Byś była nie mordowała wy
branych moich ná każdy czás, wy
nosząc się z biciem rak, á mówiąc
nád śmiercią ich , gdyś się opiiała :
54» Ochędóż piękność twarzy
twoiéy.
55. Nagroda wszeteczeństwa twe
go w zanadrzu twoim , przetóż za
płatę weźmiesz.
56. lako uczynisz wybranym
moim , mówi Pán , ták tobie Bóg
uczyni , á poda ćię ná złe.
57 Y synowie twoi pozdychaią od
głodu , y ty przez miecz upádniesz,
y miástá twoie będą zburzone, y
wszyscy twoi ná polu od miecza
poginą.
58. A którzy są ná górach , gło
dem wyzdychaią: ciała swé ieść
będą, y krew pić, od głodu y od
pragnienia , dla łaknienia chlebá y
pragnienia wody.
59 Nieszczęśliwie pomorzu popły
niesz, á znowu szkodę podéymiesz.
60. Y w przeszćiu potłuką miá
sto pobité, á zburzą niektórą część
źiemie twoiéy, y zgładzą część
chwały twoiéy, wróćiwszy się zaś
do Babylonu wywróconego.
61. A zburzona będźiesz im
miásto słomy, á oni tobie ogniem
będą.
62. Y pożrza ćie , y miástá twoie,
71*
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źiemie twą , y góry twoie , wszy
17. Biádá mnie, biádá mnie,któż
tkie lasy twoie, y drzewá rodzáyné mię w oné dni wybawi?
Ogniem spalą.
18. Początek boleści y mnogiego
63 Syny twé w niewolą zabiorą, wzdychania, początek głodu y wiel
dochody twé rozchwycą , á ozdobę kich upadków, początek wałek , á
oblicza twégo zniszczą.
będą się lękać mocy, początek złe
go, á będą wszyscy drżeć.
ROZDZIAŁ XVI.
19. W tym co będę czynił, gdy
Straszne spustoszenie sividtd^ któ nieszczęśćia przyda?
re bydź ma nd końcu.
20. Oto głód y płacz, utrapienie
y
ućisk,
zesłane są kaźni ku polep
1. Biádá tobie Bábylonie y Azya,
szeniu:
biádá tobie Aegyptćie y Syrya.
21. A w tym wszytkim nie na
2. Opászéie się wormi, y Wło
sienicami , á płaczćie synów wa wrócą się od nieprawośći swoiéy,
szych , á żałuyćie : bo bliskie iest áni będą zawsze pamiętać kara
nia.
zginienié wászé.
22. Oto będźie taniość zboża ná
3. Fuszczon iest ná was miecz,
źiemi , ták iż się im zdać będźie,
á kto iest coby go odwrócił?
4- Fuszczon iest ná was ogiéií , iákoby dány był pokóy : á ná ten
czás wyrosną plagi ná źiemi ,
któż iest kto ji ugasi ?
miecz
, głód, y wielkie zamiesza
5. Puszczono ná was nieszczę
nie.
ścia , á któż iest, co ie odpędzi ?
23. Bo wiele z tych, którzy mie
6. Izali kto odpędzi lwa głodnószkáia
ná źiemi, od głodu poginą:
go w leśie, ábo ugasi ogień w sło
á miecz wytrdći inné , którzy po
mie záraz gdy pocznie gorzeć ?
7. Izali kto odpędzi strzałę od głodźie zostaną:
24. A umarli będą porzuceni iá
mocnego Strzelca wypuszczoną?
ko
gnóy, á nie będźie, któby ie po8. Fan mocny przepuszcza nie
szczęścia, á któż iest, co ie odpędzi? ćieszył. Bo źiemią pusta zostanie ,
9. Wyszedł ogień od gniewu ie á miástá iéy będą obáloné.
25. Niezostánie, ktoby miał źie
go, á któż iest co ji zágási?
10. Fuśći błyskawicę, á któż się mie sprawować, y ktoby siał ná
bać nie będźie? zagrzmi, á któż się niéy.
26. Drzewa dadzą owoce, á kto
nie zlęknie ?
11. Fan pogroźi, á któż nie zgi ie zbiéráó będźie?
27. Iágody się winne dostoią ,
nie z gruntu przed oblicznosćią
lecz kto ie tłoczyć bedźie: bo będźie
iego ?
12. Ziemia zádrzálá y grunty iéy, ná mieyscách wielkié spustosze
morze się z głębokośći wzrusza, y nie.
28. Bo człowiek człowieka bę
nawałnośći iego rozbiią się, y ryby
iego przed oblicznosćią Fańską , á dźie pragnął widźieć, głos iego sły
szeć.
przed chwałą mocy iego.
29. Bo ich zostanie z miástá dźie
13. Bo mocna prawica iego, któ
ra łuk ćiągnie: á strzały iego ostré, śięć, á dwá ze wśi, którzy się uta
którémi strzela, nie ustaną, gdy ie ili w gęstych leśiech , y w śidlipocznie wypuszczać ná granice nách skalnych.
30. Iáko zostáia w oliwnicy ná
źiemie.
14- Oto puszczone są plagi, á nie każdym drzewie trzy ábo cztérzy
oliwki.
wrócą się, áž przvda ná ziemię.
31. Abo iáko ná winnicy po15. Ogień iest zápalon, y nie za
gaśnie, aż wypali fundamenty źie zbíéránéy bywáia zostawione groná
od tych, którzy winnicę pilnie obie
mie.
16. Iáko się nie wraca strzała rał ą:
32. Ták zostaną onych czasów
od mocnego Strzelca wypuszczona,
ták się nie wrócą plagi, któré będą trzey ábo cztérzey po tych, którzy
mieczem domy ich wyszpéráia:
puszczone ná źiemie.
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48. Y którzy kupczą z łupie55. A źiemia zostanie spustoszo
na, polá iéy zárosta, á po wszy stwem , iáko długo ochędożaią miá
tkich y drógi iéy y szćieżki wszy stá y domy swé, y ośiadłośći, y oso
tkié iéy ćićrznie rodźić będą, prze by swé :
4g. Tym się báržiéy rozżarzę ná
to że ludźie po nich chodźić nie
będą.
nie dla grzéchów ich, mówi Pan.
50. lako niewiasta wszeteczna
34« Płakać będą panny nie máiac
oblubieńców: będą płakać niewia ma w nienawiści uczćiwą y do
sty nie máiacé mężów, będą pła brą :
51. Ták nienawidźieć będźie spra
kać córki ich , nie máiac ratun
ku.
wiedliwość nieprawośći , gdy się
55. Oblubieńcy ich poginą ná stroi, y w oczy skarży ná nię, gdy
walce, á mężowie ich od głodu po przydźie, który ma hamować wyzdychają.
náyduiacégo wszelki grzéch ná
56. Sluchayćież tego, á zrozu- źiemi.
5z. Dla tego nie naśladuyćie áni
mieyćie to słud?.y Pańscy.
37. Oto słowo Pańskie, prziy- iéy, áni spraw iéy.
55. Bo ieszcze málo , á będźie
mićiesz ie: nie wierzćie bogom, o
źięta nieprawość z źiemie, á spra
których Pan mówi :
38. Oto się przybliżaią plagi, á wiedliwość będźie w was panowa
ła.
nie mieszkáia.
54- Niechże nie mówi grzesznik,
3g. lako brzemienna gdy dźieże
nie grzeszył: bo węgle ogniste
wiatégo mieáiacá syná swego rodźi,
gdy nadchodzi godzina iéy porodze będźie palił ná głowie tego, który
nia, przed dwiemá ábo trzema go mówi: Nie zgrzeszyłem przed Pá
dzin bolesći obchodzą żywot iéy : nem Bogiem, y przed máiestatem
á gdy iuz dźiećiątko z żywota wy iego.
55. Oto Tan pozna wszytkié spra
chodzi, nie omieszkáia punktu iewy
ludzkié, wynalazki, y myśli ich,
dnégo :
40. Ták nie omieszkáia plagi, áby y sercá ich.
50. Bo rzekł : Niech się stanie
niemiały przyśdź ná źiemię, á świat
wzdychać będźie, y boleści go ogar źiemia, y stálá się: Niech się stanie
niebo, y stálo się.
ną.
57. Y ná iego słowo ugrunto
41. Słuchayćie słowa ludu móy,
gotuyćie się ná bitwę, á w kłopo- wane są gwiazdy, y wié liczbę
ćićch ták bądźćie iáko gośćie ná gwiazd.
58. Który przegląda głębokośći
źiemi.
y
skrytośći ich: który roznrerzył
Ą2. Ten kto przedawa, iáko ten
kto ucieka: á kto kupuie, iáko ten morze y łożysko iego.
59. Który zamknął morze w po
który ma straćić.
śrzodku
wód, á słowem swym za
45. Który kupczy, iáko ten, któ
wiesił
źiemię
nád wodami.
ry nie weźmie pożytku: á kto bu60.
Który
rozśćiągnął
niebo iáko
duie, iákoby niemiał mieszkać.
sklep, nád wodami ie ugruntował.
44- Kló śieie, iákoby żąć nie6j. Który postawił ná puszczy
miał: ták , y który obrzezuie win źrzódła wód , á ieziorá ná wie
nicę , iákoby winá zbierać niemiał. rzchu gór, ná wypuszczenie rzék
45. Którzy się żenią , ták iákoby z wysokiéy skály, áby napoił źie
niemieli mieć synów : á którzy się mię.
nie żenią, ták iáko wdowcy.
62. Który stworzył człowieka, y
46. Przeto iż którzy robią , pró położył serce iego w pośrzodku
żno robią.c
ćiała, y wpuścił weń ducha, ży
47. Bo urodzáie ich cudzoźiemcy wot, y rozum ,
pożną,' y maiętność ich rozcliwycą,
65. Y tchnienie Bogá wszechmo
y domy wywrócą, y syny ich w cnego , który wszytko stworzył, y
niewolą zábiora : iż ná poymánié świadóm iest wszytkich rzeczy za
y ná głód rodzą dźieći swoię.
krytych w skrytośćiach źiemie:
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64- On wié wynalazki wászé, y
to co myślićie w sercach waszych,
grzesząc , á chcąc zakryć grzechy
wászé.
65. Przetóż Pan mácáiac wyma
cał wszytkié spráwy wászé, y roz
sławi was wszytkich ,
66. A wy się wstydać będźiećie ,
gdy wynidą grzechy wászé przed
ludzie , á nieprawości będą, któré
Stána ockáržyéiel.ami dniá onégo.
67. Cóż będźiećie czynić, ábo
iáko zataicie grzechy wászé przed
Bogiem, y przed Anyoły iego ?
68. Oto Bóg sędźia, boyćie się
go. Przestańćie grzechów waszych,
á zapamiętayćie iuż ná wieki czy
nić nieprawośći waszych , á Bóg
was wywiedźie, y wybawi ze wszégo ućisku.
6g. Bo oto zapala się ná was zápalczywość ludu mnogiego, y porwą niektóre z was , y skarmią
zabiwszy bałwanom,
70. A którzy im zezwolą, będą u
nich w pośmiewisku , y w pohań
bieniu, y w podeptaniu.
71. Bo będźie inieyscóm mieysce,
y w okolicznych mieśćiech będźie
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wzruszenie wielkié przećiwko tym,
którzy się Páná boią.
72. Będą iáko szaleni, nikomu
nie folguiąc, łupiąc y niszcząc té,
którzy się Páná boią.
73. Bo spustoszą y rozchwycą
maiętnośći, á z ich domów ie wy
rzucą.
74 Tedy się pokaże doświadcze
nie wybranych moich iáko złoto,
któré probuią w ogniu.
75. Słuchayćież mili moi, mówi
Pan: Oto blisko są dni utrapienia,
y z tych was wybawię.
76. Nie boyćie się, áni wątpcie, boć
iest Bóg wódzein waszym.
77. A kto strzeże mandatów y
przykazań moich, mówi Pan Bóg,
niech was nie przewažáia grzechy
wászé, áni się niech nie wynoszą
nieprawośći wászé.
78 Biádá, którzy są związani
grzechy swémi, á któré okryły nie
prawości ich: iáko pole śćieśnione
bywa od lasu, á szćieżka iego okry
ta bywa cierniem, przez którą nie
pr^echodźi człowiek, y bywa wypchniony, y wyrzucony na pożarćie ogniá.
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