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WESPAZJAN KOCHOWSKI
 

Psalm I
Domine Dominus noster, admirabile est nomem Tuum in universa terra¹.

Psalm 

WYZNANIE NIEPOJĘTEJ WSZECHMOCNOŚCI BOSKIEJ
Panie, Panie nasz, akoż ǳiwne est Imię Two e po wszystkie ziemi!

Któregoż stworzenia nasubtelnie szy² rozum attrybutów Twoich boskich dociecze?
Nie masz podobnego Tobie Boże i nie zna ǳie się, kto by z wszechmocnością Two ą

wyrównał?
Ty sam oǳieǳiczasz wieczność z Jednoroǳonym Twoim, i z Duchem świętym po

wszystkie wieki esteś nierozǳielny w Tró cy, i doskonały w edności.
Nie trzebać³ było firmamentu podnóżka nóg Twoich, boś Ty sobie sam niebem, i każ-

de mie sce napełniasz, tak powierzchownie, ak wewnątrz.
Przed światem sameś⁴ był sobie światem Panie, a mie sce rezydenc i Two e w Tobie Czas, Bóg

samym.
Początek czasu uprzeǳiłeś bytnością Two ą: a niepo ęte estestwo Two e est pomia-

rem wieczności.
Wszystkich rzeczy Tyś grunt, nie ma ąc nic nad się dawnie szego, a ako bez końca

masz trwanie, tak i bez początku egzystenc ą⁵.
Nie pyta się głupcze, kiedy się Bóg począł? Nie poczynał się nigdy, który przed czasem

pierwszy est.
Ziemię luǳiom stworzył, nie sobie, i żeby wyraźnie pokazał dobroć swo ę, osaǳił na

nie syny luǳkie.
Nie potrzebu e On nic od nikogo, a wszystko wszystkim da e: rad ednak wiǳi Dar

wǳięcznego, a chwałą ust pokornych kontentu e się.
Że chciał, kiedy chciał, i ako chciał, za wymówieniem słowa Jego, stanęła tak ogrom-

na machina niebios i ziemi.
Nie z materii, ale bez materii: chyba że był rzemieślnik materią albo materia rze-

mieślnikiem.
Skąd nie tylko wizerunek mamy wszechmocności Jego, ale też i po ąć łatwo ǳiwną

mądrość i niepo ęte misterstwo.
Jako różnych przymiotów żywioły, edne z drugiemi usforował, że ako bystre konie

w ednym cugu ciągną, z ednoczone rozkazaniem Jego.
Woda ogniowi przeciwna, ogień woǳie nieprzy azny; ale Pan umie to przeciwieństwo

w edne masie z ednoczyć.
Zaprawdę wielceś mądry i mądrze wielki, czyli sama wielkość i mądrość, Boże nasz,

sam stwórca wszystkiego, architekt ziemi i firmamentu.
Tobie morzu niezbroǳonemu⁶, od siebie samego pełność łask i dobrotliwości ma ą-

cemu, niech bęǳie od wszelkiego stworzenia honor i czołobitnia na wieki. Amen.
¹Domine Dominus noster, admirabile est nomem Tuum in universa terra (łac.) — Panie, nasz Panie, ak

przeǳiwne Twe imię po wszystkie ziemi; Psalm . [przypis edytorski]
²nasubtelniejszy (daw. forma) — na subtelnie szy. [przypis edytorski]
³nie trzebać było — skrót od: nie trzeba ci było. [przypis edytorski]
⁴sameś był — konstrukc a z przestawną końcówką czasownika; inacze : sam byłeś. [przypis edytorski]
⁵egzystencją — daw. forma D.; ǳiś: egzystenc ę. [przypis edytorski]
⁶niezbroǳony — nie do prze ście w bród; tak głęboki, że nie sposób prze ść go broǳąc. [przypis edytorski]
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