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Psalm XXII
Domine in virlute tua laetabitur rex¹.

Psalm ²

NA WYJEZDNEM POD WIEDEŃ NAJJAŚNIEJSZEMU JANOWI
TRZECIEMU, KRÓLOWI POLSKIEMU, PANU MIŁOŚCIWEMU
Panie, w mocy Two e rozweseli się król, a w ǳiełach wybawienia Twego wielką mu dasz
do radości przyczynę.

Oto bohater do boku przypasu e miecz, aby wo ował za Imię Two e; bierze herbowną
tarczę, aby odprawiał wo ny pańskie.

Już na ǳielny koń wsiada, i na rączym pegazie puszcza się w drogę; da , Panie, ryce-
rzowi Chrystusowemu szczęśliwe wszęǳie powoǳenie.

Przy mĳ żądanie serca ego, które do Ciebie z góry upodobany wypuścił, i nie racz
mu odmawiać, o co Cię prosił przed obrazem matki Two e .

Boś go uprzeǳił natchnieniem, aby upadłe dźwigał chrześciaństwo³; da że⁴ mu i dale
moc dokazowania skutkiem, któryś wzniecił dobrą wolą, ratowania w umyśle.

Kiedy zdrowie i żywot za bracią swą niesie, przy mĳże⁵, Panie, ofiarę tę, a uprzedź go
w błogosławieństwie.

Oto bowiem bestia, która z nieba gwiazdy zmyka, na lud Twó paszczękę rozdarła;
pomóż mu, o Boże, aby tak wielogłowę⁶ hydrę ręka ego stłumiła.

Już bowiem czterǳieści dni blisko, ako ten Goliat⁷ wyzywa lud boży na rękę, a nie
obrał się nikt, kto by się oparł na ezdnikowi.

Pierworodny Eliab⁸ milczy, ale i druǳy poniemieli⁹; poszczęść, Panie, Dawida, że
ugoǳi kamieniem w czoło tego zuchwalca.

Bo on w Tobie, i w mocy Two e ma naǳie ę, o Na wyższy! Niechże przez ten in-
strument prawica Two a zgłaǳi narody, które Cię w nienawiści ma ą.

Który na słodszego Imienia Jezus ęzykiem nie wzywa; ten od szabli wo u ącego króla
niecha starty bęǳie.

Umocnĳże¹⁰, Panie zastępów, ręce ego, i drogę do bo u idącego prostu ; a przysta-
wiony anioł niech w niebezpieczeństwie mocnym puklerzem piersi ego zakłada.

Pó dźże¹¹ szczęśliwie, królu, w mocy Boga zastępów, który w ognistym słupie przed
tobą pó ǳie, we dnie i w nocy.

¹Domine in virlute tua laetabitur rex (łac.) — Panie, król się weseli z Two e potęgi; Psalm . [przypis
edytorski]

²Psalm  — w ǳisie sze numerac i np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm . [przypis edytorski]
³chrześciaństwo (daw. forma) — ǳiś popr.: chrześcĳaństwo. [przypis edytorski]
⁴dajże (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że. [przypis edytorski]
⁵przyjmĳże (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że. [przypis edytorski]
⁶wielogłowę (daw. forma) — ǳiś B. lp r.ż.: wielogłową. [przypis edytorski]
⁷Goliat — postać biblĳna, wo ownik filistyński olbrzymiego wzrostu (Księga Samuela poda e, że mierzył

sześć łokci i edną piędź, t . ok.  m), postrach wo sk Izraela; zginął rażony pociskiem z procy z rąk młodego
Dawida, późnie szego króla. [przypis edytorski]

⁸Eliab — postać biblĳna ze Starego Testamentu, na starszy syn Jessego, brat Dawida. [przypis edytorski]
⁹poniemieli — oniemieli; pozosta ą niemi, milczący. [przypis edytorski]

¹⁰umocnĳże (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że. [przypis edytorski]
¹¹pójdźże (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że. [przypis edytorski]
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Chwała O cu i Synowi i Duchowi świętemu etc¹².

¹²etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dale , i tym podobnie. [przypis edytorski]
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