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Psalm XXXIV
Domine ne in furore Tuo arguas me¹.

Psalm ²

DO MIŁOSIERNEGO PANA W UTRAPIENIU APELACJA
Panie, nie w popędliwości Two e strofu mię, ani w słusznym gniewie bierz pomstę
z przesąǳonego winowa cy.

Znam się, żem Ci dał umyślną do urazy okaz ą³, z ciężkiem przewinieniem zarobił na
karę.

I stąd strzały Two e, ako w celu wszelakie nieprawości, utchnęły we mnie; a ręka
Two a silna zmocniła⁴ się nade mną.

Nie masz zdrowia w ciele mo em dla złości moich; dopieroż uspoko enia na umyśle
dla przeszłych zbrodni pamięci.

Tak strapiony i zniszczony na umyśle bolałem, na barǳie na to, żem był łaski pobu-
ǳa ące niegodnym.

Atoli⁵ w naǳie ę uzdrowienia rzekłem: niecha że ciało cierpi, które się w proch roz-
sypać musi, byle się tym cierpcem⁶ dusza akkolwiek z długu wypłaciła.

Panie, przed Tobą est wszelka żądość mo a, a wzdychanie mo e u Ciebie nie est ta ne.
Gdy bez Ciebie, Boże mó , estem niczem, a bywszy⁷ niczem, estem do powołania

tępym i zdrewniałym do poprawy żywota.
Zamięszanego znak rozumu, gdy dobrego obierać nie umiem; a skażone woli dowód,

kiedy się złego chronić nie chcę.
I stąd przyzna ę, że niegodnie ży ąc, godnie cierpię, a ustawicznie grzesząc, słuszne

z grzechu karanie ponoszę.
W Tobie tedy, Panie, i w miłosierǳiu Two em wszystka naǳie a mo a, że tu uka-

rawszy na onym świecie, przepuścisz winowa cy.
Nie racz się obruszać, Stwórco, gdy z krewkości upadamy; a chcie ratować, Zbawi-

cielu, gdy pokornie supliku emy⁸.
Bowiem eżeli żału esz mizernego człowieka upadku, a coć przeszkoǳi, który wszystko

możesz, żebyś się nie miał cieszyć z podźwignienia⁹ kreatury Two e ?
Nie opuszcza mię, Panie Boże mó , i nie odstępu , Zbawicielu, zguby bliskiego.
Chwała O cu i Synowi, i Duchowi świętemu. Jako była początku, tak i teraz, i zawsze,

i na wieki wieków, Amen.

¹Domine ne in furore Tuo arguas me (łac.) — Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie; Psalm . [przypis
edytorski]

²Psalm  — w ǳisie sze numerac i np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm . [przypis edytorski]
³okazją (daw. forma) — ǳiś B. lp r.ż.: okaz ę. [przypis edytorski]
⁴zmocnić się (daw.) — wzmocnić się. [przypis edytorski]
⁵atoli (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶cierpcem — cierpieniem. [przypis edytorski]
⁷bywszy (daw. forma) — ǳiś: będąc. [przypis edytorski]
⁸suplikować (daw.) — prosić, wnosić prośbę, błagać. [przypis edytorski]
⁹podźwignienie (daw. forma) — ǳiś: podźwignięcie; wydźwignięcie. [przypis edytorski]
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