
 

Dobra nowina wg Piotra 
 

 

PROCES 

1:1 …zaś z Judejczyków nikt  

nie obmył rąk, ani Herod,  

ani żaden z sędziów jego. 

I nie mając chęci, by się obmyć,  

powstał Piłat. 

1:2 I wtedy nakazał Herod król 

zabrać Pana,  

rzecząc im, że: 

"Cokolwiek nakazałem wam  

uczynić mu, 

czyńcie". 

 

PROŚBA JÓZEFA 

2:3 Stał zaś tam Józef,  

przyjaciel Piłata i Pana.  

I wiedząc, że  

ukrzyżować go zamierzają 

przychodzi do Piłata 

i prosi o ciało Pana  

na pochówek 

2:4 I Piłat posłał do Heroda 

prosząc go o ciało. 

2:5 I Herod rzecze: 

"Bracie Piłacie,  

gdyby nawet nikt mnie nie prosił, 

my go pochowalibyśmy 

jako i szabat jaśnieje [gwiazdami]; 

napisano bowiem w Prawie: 

Słońce nie zajdzie  

nad skazanym [na śmierć]". 

I przywiedli go ludowi 

przed dniem Przaśników, 

świętem ich. 

 

SZYDERSTWA 

3:6 Wziąwszy zaś Pana 

popychali go biegnąc, i mówili: 

"Powleczmy Syna Boga, 

władzę nad nim mając”. 

3:7 I w purpurę go oblekli, 

i usadzili na katedrze sędziowskiej 

mówiąc: "Sprawiedliwie sądź, królu Izraela”. 

3:8 I ktoś spośród nich przyniósł  

wieniec z cierni, wkładając 

na głowę Pana. 

3:9 I inni stojący [tam] 

pluli mu w oczy,  

a drudzy po twarzy go bili, 

inni trzciną kłuli go, 

i jacyś go biczowali, mówiąc: 

"Taką czcią uczcijmy Syna Boga". 

 

euaggelion kata Petron 
 
 

 
1:1 …twn de Ioudaiwn oudeiv  
eniyato tav ceirav, oude Hrwdhv  
oude tiv twn kritwn autou.  
kai mh boulhqentwn niyasqai  
anesth Peilatov,  
1:2 kai tote keleuei Hrwdhv o basileuv 
paralhmfqhnai ton kurion,  
eipwn autoiv oti,  
Osa ekeleusa umin  
poihsai autw,  
poihsate.  
 
 
2:3 eishkei de ekei Iwshf  
o filov Peilatou kai tou kuriou,  
kai eidwv oti  
stauriskein auton mellousin  
hlqen prov ton Peilaton  
kai hthse to swma tou kuriou  
prov tafhn.  
2:4 kai o Peilatov pemyav prov Hrwdhn 
hthsen autou to swma.  
2:5 kai o Hrwdhv efh,  
adelfe Peilate,  
ei kai mh tiv auton hthkei,  
hmeiv auton eqaptomen,  
epei kai sabbaton epifwskei.  
gegraptai gar en tw nomw  
hlion mh dunai  
epi pefoneumenw.  
kai paredwken auton tw law  
pro miav twn azumwn,  
thv eorthv autwn.  
 
 
3:6 oi de labontev ton kurion  
wqoun auton trecontev kai elegon,  
Surwmen ton uion tou qeou  
exousian autou eschkotev.  
3:7 kai porfuran auton periebalon  
kai ekaqisan auton epi kaqedran krisewv 
legontev, Dikaiwv krine, basileu tou Israhl.  
3:8 kai tiv autwn enegkwn  
stefanon akanqinon eqhken  
epi thv kefalhv tou kuriou,  
3:9 kai eteroi estwtev  
eneptuon autou taiv oyesi,  
kai alloi tav siagonav autou erapisan, 
eteroi kalamw enusson auton  
kai tinev auton emastizon legontev,  
Tauth th timh timhswmen ton uion tou qeou.  
 

 


