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ROZDZIAŁ 01 – PROLOG. RODOWODY

T. 1

Łk 1:1 – 1:4 | Mk 1:1 | Mt 1:1 – 1:17

T. 1 - Wprowadzenie

T. 1 - Wprowadzenie

Łk 1:1 – 1:4

Mk 1:1
Początek dobrej nowiny
Jezusa Pomazańca
{Syna Boga}. [2]
1:1

Mt 1:1
[1]

1:1

[1]

Ἐπειδήπερ πολλοὶ
ἐπεχείρησαν
ἀνατάξασθαι διήγησιν
περὶ τῶν πεπληροφορημένων
ἐν ἡμῖν πραγμάτων,
1:2
καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν
οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς
αὐτόπται καὶ ὑπηρέται
γενόμενοι τοῦ λόγου,
1:3
ἔδοξε καμοὶ
παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν
ἀκριβῶς καθεξῆς σοι
γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,
1:4
ἵνα ἐπιγνῷς
περὶ ὧν κατηχήθης
λόγων τὴν ἀσφάλειαν.
1:1

= Ewangelii, dosł. dobrej wieści
wariant krótszy – aleksandryjski:
*א, Θ, 28C, pc, 530, 582*, 820*,
1021, 1436, 1555*, 1692, 2430,
l2211, copsa(ms), arm, geo,
Orygenesgr/lat, Wiktoryn z Patawii,
Asteriusz, Serapion, Tytus z Bostry,
Bazyli, Cyryl, Hieronim i in.;
wariant dłuższy bizantyński – υἱοῦ
τοῦ θεοῦ ("Syna Boga"): A, E, F, G,
H, K, M, Δ, Γ, Π, f1, f13, 2, 33, 180,
205, 565, 579, 700, 892, 1006,
1071, 1242, 1292, 1342, 1424,
2542, Byz, Ireneusz, Ambroży,
Hieronim, Augustyn, Cyryl; wariant
υἱοῦ θεοῦ: א1, B, D, L, W, 732, 1602;
υἱοῦ κυρίου ("Syna Pana") – 1241;
τοῦ θεοῦ ("Boga") – 055, pc;
możliwy albo błąd kopisty, albo
późniejsza interpolacja w oparciu o
Mt 1:1 (υἱοῦ Δαυὶδ), na co wskazuje
samo zróżnicowanie wariantów
[1]
[2]

podwładny, sługa, strażnik,
służący, sekretarz, asystent etc.,
por. Łk 4:20
[2]
= słowa Boga
[3]
= przyjacielu Boga, por. Dz 1:1

1:1

Zapis rodowodu
Jezusa [3] Pomazańca, [4]
syna Dawida, syna Abrahama.

Jako że wielu
wzięło w swe ręce
skompilowanie opowieści
o dokonanych
między nami rzeczach
1:2
jak [to] przekazali nam
ci, którzy z początku
naocznymi świadkami i sługami [1]
stali się Słowa, [2]
1:3
postanowiłem i ja,
prześledziwszy wszystko to z góry,
dokładnie po kolei ci
to opisać, wielmożny Teofilu, [3]
1:4
abyś poznał,
którymi cię uczono,
słów pewność.

= zwój, księga, wywód
= przodków, rodu, początków
[3]
grecka forma hebrajskiego
imienia Joszua (Jozue)
[4]
= Namaszczonego, Mesjasza
[1]
[2]

Mk 1:1
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
{υἱοῦ {τοῦ} θεοῦ}.

[2]

1:1

[1]

Łk 1:1 – 1:4

Mt 1:1
Βίβλος γενέσεως
Ἰησοῦ Χριστοῦ
υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
1:1
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ROZDZIAŁ 01 – PROLOG. RODOWODY

T. 2

Łk 1:1 – 1:4 | Mk 1:1 | Mt 1:1 – 1:17

T. 2 - Rodowód Jezusa [= T. 30]

T. 2 - Rodowód Jezusa [= T. 30]

= Łk 3:23 – 3:28 (T.30)
{I ten Jezus, [który] był
zaczął w wieku około lat
trzydziestu, był synem, jak sądzono
Jozefa, Eliego,
3:24
Mattata, Lewiego,
Melchiego, Jannaja, Jozefa,
3:25
Mattatiasza, Amosa,
Nahuma, Hesliego, Naggaja,
3:26
Maata,
3:23

Mattatiasza, Semejna,
Jozecha, Jody,
3:27
Johanana, Rezy,
Zorobabela, Salatiela,
Neriego,
3:28
Melchiego, Addiego,
Kosama, Elmadama, Era,
3:29

Jezusa, Eliezera,
Jorima, Mattata, Lewiego,
3:30
Symeona, Judy,
Jozefa, Jonama, Eliakima,
3:31
Melei, Menny,
Mattaty, Natana, [1]
Dawida,
3:32
Jessego, Jobeda,
Booza, Salacha, Naassona,
3:33
Admina, Arniego, [2]
Hesroma, Faresa, Judy,
3:34
Jakuba, Izaaka,
Abrahama,
Thary, Nachora,
3:35
Serucha, Ragaua,
Faleka, Ebera, Salacha,
3:36
{Kainama,}
Arfaksada, Sema,
Noego, Lamecha,
3:37
Metuszalacha,
Henocha, Jareta,
Maleleela, Kainama,
3:38
Enosza, Seta,
Adama, Boga.} [3]

wariant mniejszościowy: w. 3:23b
– 3:31a zawierające imiona z Mt
1:6-16: D, Afrahat (IV w. n.e.)
[2]
verte
[3]
w. 3:23-38 nie występują w:
W (od τοῦ Ἠλὶ ...), 579, Diatessaron
[1]

= Łk 3:23 – 3:28 (T.30)

Mt 1:2 – 1:17

Mt 1:2 – 1:17

{Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς
ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν
τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο
Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλὶ
3:24
τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευὶ
τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἰανναὶ τοῦ Ἰωσὴφ
3:25
τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμὼς
τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἑσλὶ τοῦ Ναγγαὶ
3:26
τοῦ Μάαθ
3:23

Abraham spłodził Izaaka,
Izaak zaś spłodził Jakuba,
Jakub zaś spłodził Judę
i braci jego.
1:3
Juda zaś spłodził Faresa
i Zarę z Tamar,
Fares zaś spłodził Hesrona,
Hesron zaś spłodził Arama.
1:4
Aram zaś spłodził
Aminadaba, Aminadab zaś spłodził
Naassona, Naasson zaś
spłodził Salmona.
1:5
Salmon zaś spłodził Boeza [1]
z Rachab, Boez zaś spłodził
Jobeda z Ruth, Jobed zaś
spłodził Jessego.
1:6
Jesse zaś spłodził Dawida,
króla, Dawid {król} [2]
zaś spłodził Salomona
z tej [od] Uriasza.
1:2

Salomon zaś spłodził
Roboama, Roboam zaś spłodził
Abię, Abia zaś spłodził Asafa.
1:8
Asaf zaś spłodził
Jozafata, Jozafat zaś
spłodził Jorama, Joram zaś
spłodził Ozjasza.
1:9
Ozjasz zaś spłodził Joatama,
Joatam zaś spłodził Achaza,
Achaz [3] zaś spłodził Hezekiasza.
1:10
Hezekiasz zaś spłodził
Manassesa, Manasses zaś spłodził
Amosa, Amos zaś spłodził
Jozjasza.
1:7

Βόες – zgodnie z p1, א, B, it (k),
cop, eth; wariant bizantyński,
zgodny z Łk 3:32: Βόος ("Booz")
[2]
ὁ βασιλεὺς – wariant bizantyński
C, K, Π, L, W, Δ, 33, 157, 372, 892,
1071, Byz, it, syrh, geo; pomija p1, א,
B, Γ, f1, f13, 579, 700, pc, it (g1, k),
vgmss, syrs, syrc, syrp, cop, arm
[3]
wariant mniejszościowy: Ἀχάς,
Ἀχὰς ("Achasa, Achas…") – א, C, D,
it (aur, g1*, k, q), copmae, copbo(ms)
[1]

Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ,
Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ,
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ.
1:3
Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες
καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαμάρ,
Φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ,
Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ.
1:4
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ
ἐγέννησεν τὸν Σαλμών.
1:5
Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόες
ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βόες δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ἰωβὴδ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί.
1:6
Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ
τὸν βασιλέα. Δαυὶδ {ὁ βασιλεὺς}
δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα
ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου.
1:2

τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεὶν
τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ
3:27
τοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησὰ
τοῦ Ζοροβαβὲλ τοῦ Σαλαθιὴλ
τοῦ Νηρὶ
3:28
τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἀδδὶ
τοῦ Κωσὰμ τοῦ Ἐλμαδὰμ τοῦ ῎Ηρ
τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ
τοῦ Ἰωρὶμ τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευὶ
3:30
τοῦ Συμεὼν τοῦ Ἰούδα
τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιακὶμ
3:31
τοῦ Μελεὰ τοῦ Μεννὰ
τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰμ
3:29

τοῦ Δαυὶδ
3:32
τοῦ Ἰεσσαὶ τοῦ Ἰωβὴδ
τοῦ Βόος τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασσὼν
3:33
τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ
τοῦ Ἑσρὼμ τοῦ Φάρες τοῦ Ἰούδα
3:34
τοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαὰκ
τοῦ Ἀβραὰμ
τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ
3:35
τοῦ Σεροὺχ τοῦ Ῥαγαὺ
τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ
3:36
{τοῦ Καϊνὰμ}
τοῦ Ἀρφαξὰδ τοῦ Σὴμ
τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ
3:37
τοῦ Μαθουσαλὰ
τοῦ Ἑνὼχ τοῦ Ἰάρετ
τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰμ
3:38
τοῦ Ἐνὼς τοῦ Σὴθ
τοῦ Ἀδὰμ τοῦ θεοῦ.}

Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ.
1:8
Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἰωσαφάτ,Ἰωσαφὰτ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν.
1:9
Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ,
Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ,
Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν.
1:10
Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν
Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἀμώς, Ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἰωσίαν.
1:7

Jozjasz zaś spłodził
{Joakima, Joakim
zaś spłodził} [4] Jechoniasza
i braci jego w czasie
wygnania babilońskiego.

Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν
{τὸν Ἰοακειμ Ἰοακειμ
δὲ ἐγέννησεν} τὸν Ἰεχονίαν
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

1:11

Po wygnaniu zaś
babilońskim Jechoniasz spłodził
Salatiela, Salatiel
zaś spłodził Zorobabela.
1:13
Zorobabel zaś spłodził
Abjuda, Abjud zaś spłodził
Eliakima, Eliakim zaś
spłodził Azora.
1:14
Azor zaś spłodził Sadoka,
Sadok zaś spłodził Achima,
Achim zaś spłodził Eljuda.
1:15
Eljud zaś spłodził
Eleazara, Eleazar zaś spłodził
Mattana, Mattan zaś spłodził
Jakuba.
1:16
Jakub zaś spłodził
Jozefa, męża Marii,
z której spłodzony był Jezus,
zwany Pomazańcem. [5]

1:11

1:12

(3:27 Joanana, Resy,
Zorobabela, Salatiela,
Neriego,)

Wszystkich więc tych pokoleń:
od Abrahama do Dawida
pokoleń czternaście,
od Dawida aż do wygnania
babilońskiego pokoleń czternaście,
i od wygnania babilońskiego
aż do Pomazańca
pokoleń czternaście.
1:17

warianty: 1. aleksandryjskie: τοῦ
Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ ("Admina, Arniego")
– B; τοῦ Ἀδὰμ τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ
("Adama, Admina, Arniego")
– p4, *א, 1241, pc, syrs; τοῦ
Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ
("Aminadaba, Admina, Arniego") –
א2, L, X, Γ, f13, 157, pc, copbo,
NA28; 2. bizantyńskie: τοῦ
Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀρὰμ ("Aminadaba,
Arama") harmonizacja z Mt 1:4 – A,
D, Π, 33, 565, 1424, Byz, it, syrp;
τοῦ Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἰωράμ
("Aminadaba, Admina, Jorama") –
K, M, S, Y, Δ, Ψ, 118, 205, 209,
2542, f1, 28, 700, 892, 1071, Byz, it
(b, e), syrh; 3. konflacyjny:
τοῦ Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀρὰμ τοῦ Ἀδμὶν
τοῦ Ἀρνὶ ("Aminadaba, Arama,
Admina, Arniego") – Θ, f1, pc
[2]

zgodnie z D, M, U, Θ, Σ, f1, 33,
1342, al168, syr, geo, IreneuszLat,
Epifaniusz, Afrahat (wariant
pierwotny, mniejszościowy)
[5]
wariant Sinaitic Syriac (syrs):
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ,
Ἰωσὴφ, ᾧ μνηστευθείσα Μαρίας
ἧν παρθένος, ἐγέννησεν Ἰησοῦν
τὸν λεγόμενον χριστόν.
("Jakub zaś spłodził Jozefa.
Jozef, [ten] przyrzeczony Marii
dziewicy, spłodził Jezusa,
zwanego Pomazańcem".)
[4]

Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν
Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν
τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ
δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβαβέλ.
1:13
Ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἐλιακίμ, Ἐλιακὶμ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ.
1:14
Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ,
Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ,
Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ.
1:15
Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἰακώβ.
1:16
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας,
ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς
ὁ λεγόμενος χριστός.
1:12

(3:27 τοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησὰ
τοῦ Ζοροβαβὲλ τοῦ Σαλαθιὴλ
τοῦ Νηρὶ)

Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ
ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ
γενεαὶ δεκατέσσαρες,
καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας
Ββυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες,
καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
ἕως τοῦ Χριστοῦ
γενεαὶ δεκατέσσαρες.
1:17
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ROZDZIAŁ 02 – HISTORIA NARODZIN WG MATEUSZA

(Łk 1:1 – 1:4)

T. 3

| (Mk 1:1) | Mt 1:18 – 2:23

T. 3 - Zwiastowanie Jozefa [= T. 10]
= Łk 1:26 – 1:38 (T.10)

T. 3 - Zwiastowanie Jozefa [= T. 10]
= Łk II

W miesiącu zaś szóstym
wysłany został posłaniec Gabriel
przez Boga do miasta
galilejskiego, zwanego Nazareth,
1:27
do dziewicy przyrzeczonej
mężowi, imieniem Jozef,
z domu Dawida; i imię
dziewicy Mariam;
1:28
i wszedłszy do niej,
rzekł: "Witaj, łaską obdarzona,
Pan z tobą. {Błogosławionaś ty
między kobietami.} [1]
1:29
Ona zaś na to słowo
zatrwożyła się i zaczęła rozważać,
cóż to za pozdrowienie.

Zaś z {Jezusa} Pomazańca
narodzeniem tak było:

1:26

= Łk 1:26 – 1:38 (T.10)

Mt 1:18 – 1:25
1:18

[1]

Będąc przyrzeczoną,
matka jego, Maria,
Jozefowi,
zanim się złączyli,
znalazła się w łonie noszącą [2]
z Ducha świętego.
1:19
Jozef zaś, mąż jej,
będąc sprawiedliwym i nie chcąc ją
wystawiać na pohańbienie,
postanowił skrycie
oddalić ją. [3]
Gdy zaś nad tym rozmyślał,
oto posłaniec Pana we śnie
ukazał się mu, mówiąc:
"Jozefie, synu Dawida,
nie bój się przyjąć Marii,
żony swej,

= Łk II

Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ
ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ
ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν
τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ
1:27
πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην
ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ
ἐξ οἴκου Δαυὶδ καὶ τὸ ὄνομα
τῆς παρθένου Μαριάμ.
1:28
καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν
εἶπεν· χαῖρε, κεχαριτωμένη,
ὁ κύριος μετὰ σοῦ. {εὐλογημένη σὺ
ἐν γυναιξὶν}
1:29
ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ
διεταράχθη καὶ διελογίζετο
ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.

1:18

μνηστευθείσης
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας
τῷ Ἰωσήφ,
πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα
ἐκ πνεύματος ἁγίου.
1:19
Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς,
δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν
δειγματίσαι,
ἐβουλήθη λάθρᾳ
ἀπολῦσαι αὐτήν.

1:20
1:30

I rzekł posłaniec

jej:

I odpowiadając posłaniec
rzekł jej:
1:35

"Nie bój się, Mariam,
znalazłaś bowiem
łaskę u Boga.
1:31
I oto
poczniesz w łonie,

"Duch święty zstąpi na ciebie
i moc Najwyższego zacieni cię;
stąd i to spłodzone
świętym zostanie nazwane,
synem Boga.

to bowiem, [co] w niej spłodzone,
z Ducha jest świętego.
Urodzi zaś syna,
i nadasz mu imię
Jezus;
on bowiem
zbawi lud swój
od grzechów jego".
1:21

i urodzisz syna;
i nadasz imię mu
Jezus.
by dać poznanie
zbawienia ludowi swemu
dzięki odpuszczeniu grzechów jego,
1:77

Ten będzie wielki;
i synem Najwyższego
będzie nazwany; i da mu
Pan, Bóg, tron Dawida,
ojca jego;
1:33
i zakróluje nad domem
Jakuba na wieki;
i królestwu jego
nie będzie końca".
warianty: Χριστοῦ Ἰησοῦ
("Pomazańca Jezusa") - B,
Hieronim; Χριστοῦ ("Chrystusa")
– pc, it, syrs, syrc, Ireneusz,
DiatessaronSy, Tertualian,
Hieronim, Augustyn; Ἰησοῦ
("Jezusa") – W, pc
[2]
= stanie się brzemienną
[3]
= rozwieść się, por. Mt 5:31

εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶν –
wariant bizantyński A, C, D, X, Δ,
Θ, f13, 33, 157, 565, 892, 1342, Byz,
it, syr, copbo, DiatessaronEfrem,
Euzebiusz, oparty o Łk 1:42
[1]

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
εἶπεν αὐτῇ·
1:35

μὴ φοβοῦ, Μαριάμ,
εὗρες γὰρ
χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
1:31
καὶ ἰδοὺ
συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ

πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον
ἅγιον κληθήσεται
υἱὸς θεοῦ.

καὶ τέξῃ υἱὸν
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν.

τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν
ἐκ πνεύματος ἐστιν ἁγίου.
τέξεται δὲ υἱόν,
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν·
αὐτὸς γὰρ
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
1:21

τοῦ δοῦναι γνῶσιν
σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ
ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,
1:77

1:32

[1]

ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος
ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾿ ὄναρ
ἐφάνη αὐτῷ λέγων·
Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ,
μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν
τὴν γυναῖκα σου·
1:20

καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος
αὐτῇ·
1:30

οὗτος ἔσται μέγας
καὶ υἱὸς ὑψίστου
κληθήσεται καὶ δώσει αὐτῷ
κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
1:33
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον
Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας
καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ
οὐκ ἔσται τέλος.

1:32

Mt 1:18 – 1:25
Τοῦ δὲ {Ἰησοῦ} Χριστοῦ
ἡ γένεσις οὕτως ἦν.

1:26

To zaś wszystko się
wydarzyło, aby się wypełniło
to, co rzekł Pan, poprzez
{Izajasza} [4] proroka mówiącego:
1:23
"Oto dziewica
w łonie nosić będzie
i urodzi syna,
i nadadzą [5] imię mu
Emmanuel", (to jest
w tłumaczeniu
"Z nami Bóg").

τοῦτο δὲ ὅλον
γέγονεν ἵνα πληρωθῇ
τὸ ρηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ
τοῦ {Ἠσαΐου} προφήτου λέγοντος·
1:23
ἰδοὺ ἡ παρθένος
ἐν γαστρὶ ἕξει
καὶ τέξεται υἱόν,
καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἐμμανουήλ, (ὅ ἐστιν
μεθερμηνευόμενον
μεθ᾿ ἡμῶν ὁ θεός).

1:22

/1:31 I oto
poczniesz w łonie,
i urodzisz syna;
i nadasz imię mu
Jezus./

Wstawszy zaś Jozef ze
snu uczynił to, co rozkazał
mu posłaniec Pana
i przyjął żonę swoją.

1:22

/1:31 καὶ ἰδοὺ
συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ
καὶ τέξῃ υἱὸν
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν./

ἐγερθεὶς δὲ {ὁ} Ἰωσὴφ ἀπὸ
τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν
αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου
καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,

1:24

Rzekła zaś Mariam do
posłańca: "Jakże się to stanie,
skoro mężczyzny nie zaznaję"? [2]
1:34

I {nie zaznawał jej, [6]
dopóki {nie}} [7] urodziła syna
{swego pierworodnego}; [8]
1:25

i urodziła syna
swego pierworodnego,
2:7a

I gdy minęło osiem dni,
obrzezano go;
i nadano imię mu
Jezus, jak go nazwał posłaniec,
zanim się począł on
w brzuchu.

1:24

εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς
τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται τοῦτο,
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
1:34

i nadał imię mu
Jezus.

καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν.

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
εἶπεν αὐτῇ·
πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον {ἐκ σοῦ}
ἅγιον
κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
1:35

2:23

(jak napisano w Prawie
Pana, że: "Wszystek mąż,
co rozewrze żywot,
świętym Panu
będzie nazwany")

= Mt 1:20
( 2:23b … że: "Nazorejczykiem
będzie nazwany".)

Ἠσαΐου - wariant mniejszościowy
D, pc, it, vg, syr, copsa(ms),
DiatessaronSy, IreneuszLat
[5]
wariant: καλέσεις ("nadasz") – D,
pc, it (d, ff1), copbo(ms), Orygenes
[6]
dosł. poznawał = i nie obcował z
nią [cieleśnie]; hebraizm
oznaczający współżycie seksualne
[7]
fragment usunięty w it (k), syrs
[8]
τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον –
wariant bizantyński C, D, L, W, Δ,
087, 124, f13, 372, 892, 1071, Byz,
it (aur, f, ff1), vg, syrp, syrh, Bazyli z
Cezarei, DiatessaronEfrem; τὸν υἱόν
αὐτῆς τὸν πρωτότοκον – L, D*, it (d,
q); υἱόν – א, B, Z, 071, f1, 788, 33,
1192, it, syrs, syrc, copmae, copbo;
υἱόν αὐτῆς – 1182, copsa
[4]

dosł. nie poznaję = skoro z
mężczyzną nie współżyję?; podobnie
jak w Mt 1:25
[3]
ἐκ σοῦ - wariant mniejszościowy
C*, Θ, f1, 124, 174, 22, 33, 372,
517, 954, 1675, pc9, it (a, c, r1), vg,
syrp, syrpal, Diatessaron, Ireneusz,
Tertulian, Epifaniusz

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι
ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν
καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου
πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν
ἐν τῇ κοιλίᾳ.
2:21

1:35

[2]

{καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν
ἕως {οὗ}} ἔτεκεν {τὸν} υἱόν·
{αὐτῆς τὸν πρωτότοκον}
1:25

καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν
αὐτῆς τὸν πρωτότοκον,

2:21

I odpowiadając posłaniec
rzekł jej:
"Duch święty zstąpi na ciebie
i moc Najwyższego zacieni cię;
stąd i to spłodzone {z ciebie} [3]
świętym
będzie nazwane, synem Boga.

2:7a

καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ
κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν
διανοῖγον μήτραν
ἅγιον τῷ κυρίῳ
κληθήσεται,
2:23

= Mt 1:20
( 2:23b … ὅτι Ναζωραῖος
κληθήσεται.)

1:36

I oto Elżbieta,
krewna twoja,
poczęła syna w starości swojej,
i ten miesiąc szóstym jest jej,
[tej] nazywanej bezpłodną;
1:37
gdyż nie jest niemożliwe
dla Boga [4] żadne oznajmienie". [5]

1:36

1:38

Rzekła zaś Mariam:
"Oto ja niewolnica Pana,
niech mi się stanie
według oznajmienia twego".

1:38

I odszedł od niej posłaniec.

καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

wariant bizantyński: παρὰ τῷ θεῷ
("u Boga") – א2, A, C, Δ, Θ, Ψ, f1,
f13, 33, 157, 579, 700, 892, 1071,
1241, Byz; por. Łk 1:30
[5]
= słowo, rzecz (hebraizm)
[4]

καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ
ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ
συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς
καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ
τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·
1:37
ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει
παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ρῆμα.
εἶπεν δὲ Μαριάμ·
ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου·
γένοιτο μοι
κατὰ τὸ ρῆμα σου.
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ROZDZIAŁ 02 – HISTORIA NARODZIN WG MATEUSZA

(Łk 1:1 – 1:4)

T. 4

T. 4 - Hołd magów [= T. 16]

T. 4 - Hołd magów [= T. 16]

= Łk 2:8 – 2:20 (T.16)
2:8

I byli pasterze w krainie
tej w polu czuwający
i trzymający straże
nocne nad stadem swoim;
2:9
i {oto} [1] posłaniec Pana
zjawił się im, i chwała Pana
oświeciła ich,
i przestraszyli się
strachem wielkim; [2]
i rzekł do nich posłaniec:
"Nie bójcie się, oto bowiem
zwiastuję wam dobrą nowinę
[o] radości wielkiej,
która będzie [dana] całemu ludowi,
2:11
gdyż narodził się wam
dzisiaj zbawiciel, którym jest
Pomazaniec Pana, [3]

= Łk 2:8 – 2:20 (T.16)

Mt 2:1 – 2:12
[Kiedy] to zaś Jezus narodził się
w Betlejem Judzkim za dni
króla Heroda, oto magowie
ze wschodów [1] przybyli
do Jerozolimy,
2:2
mówiąc: "Gdzie jest
nowonarodzony król Żydów? [2]
Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę
na wschodzie i przybyliśmy
złożyć mu pokłon".
2:1

2:10

Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ
τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες
καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς
τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.
2:9
καὶ {ἰδοὺ} ἄγγελος κυρίου
ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου
περιέλαμψεν αὐτούς,
καὶ ἐφοβήθησαν
φόβον μέγαν.
2:8

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος·
μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ
εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαρὰν μεγάλην
ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,
2:11
ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν
σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν
χριστὸς κυρίου

Oni zaś mu rzekli:
"W Betlejem Judzkim;
tak bowiem napisane jest
przez proroka:
2:6
‘I ty, Betlejem, ziemio Judy,
bynajmniej nie jesteś najmniejsze
wśród rządców Judy. Z ciebie
bowiem wyjdzie rządca, który
będzie pasł lud mój, Izraela’".

I naraz zjawiło się
przy posłańcu mnóstwo wojsk
niebieskich, chwalących Boga
i mówiących:

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος
ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις
Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι
ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο
εἰς Ἱεροσόλυμα
2:2
λέγοντες· ποῦ ἐστιν
ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα
ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν
προσκυνῆσαι αὐτῷ.

2:13

[1]

[1]
[2]

= ze wschodnich krain
= Judejczyków

ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης
ἐταράχθη καὶ πᾶσα
Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ,
2:4
καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς
ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς
τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν
ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.
2:3

οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ·
ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας·
οὕτως γὰρ γέγραπται
διὰ τοῦ προφήτου·
2:6
καὶ σὺ Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα,
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ
ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ
γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις
ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
2:5

ἐν πόλει Δαυίδ.
2:12
καὶ τοῦτο ὑμῖν {τὸ} σημεῖον,
εὑρήσετε βρέφος
ἐσπαργανωμένον
καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.

καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο
σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς
οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν
καὶ λεγόντων·

2:13

ἰδοὺ - wariant bizantyński: A, D,
Δ, Θ, Ψ, f1, f13, 33, 157, 892, 1241,
Byz, it, syrp, syrh, syrpal
[2]
wariant ἐφοβήθησαν σφόδρα
("przestraszyli się niezmiernie") –
B; por. Mt 17:6, 27:54
[3]
wariant χριστὸς κυρίου
("Pomazaniec Pana") zgodnie z it
(β, r1(vid)), vg, syrpal,
DiatessaronEfrem; wariant
większościowy: χριστὸς κύριος
("Pomazaniec Pan"); κύριος w
historii narodzin używany jest jako
synonim Jhwh

Mt 2:1 – 2:12
2:1

2:10

Usłyszawszy zaś to, król Herod
[wielce] się zatrwożył i cała
Jerozolima z nim.
2:4
I zgromadziwszy wszystkich
arcykapłanów i uczonych w Piśmie
spośród ludu, wypytywał ich,
gdzie Pomazaniec ma się zrodzić.
2:3

2:5

w mieście Dawida;
2:12
i to będzie wam znakiem:
znajdziecie niemowlątko
owinięte w płótna
i leżące w żłobie".

| (Mk 1:1) | Mt 1:18 – 2:23

"Chwała na wysokościach
Bogu, i na ziemi pokój
ludziom, [w których ma]
upodobanie". [4]
2:14

I zdarzyło się, że gdy
odeszli od nich do nieba
posłańcy {i ludzie}, [5]
pasterze rzekli między sobą:
"Pójdźmy aż do Betlejem
i zobaczmy oznajmienie to,
o którym Pan
dał się dowiedzieć nam".
2:15

I śpiesząc się, przyszli,
i znaleźli Mariam
i Jozefa, i niemowlątko
leżące w żłobie.
2:16

Ujrzawszy zaś, rozgłosili
o oznajmieniu
wypowiedzianym im
o dziecku tym.
2:18
I wszyscy, którzy słyszeli,
zdziwili się temu, co powiedziane
było przez pasterzy do nich.
2:19
Mariam [6] zaś wszystkie
zachowywała oznajmienia te,
rozważając je w sercu swoim.
2:17

I wrócili pasterze,
wielbiąc i chwaląc Boga
za wszystko, co słyszeli i widzieli,
jako powiedziano do nich.
2:20

warianty: εὐδοκίας ("w których
ma upodobanie") – *א, A, B*, D, W,
23, it, copsa, Orygenes, IreneuszLat;
εὐδοκία ("dobrej woli") wariant
bizantyński א2, B2, K, L, P, Δ, Θ, Ξ,
Ψ, f1, f13, 579, 700, 892, 1241, Byz,
l1043, syr, copbo, Euzebiusz,
Diatessaron
[5]
καὶ οἱ ἄνθρωποι - wariant
bizantyński: A, D, P, Δ, Ψ, f13, 33,
157, 892, 1241, Byz, it (d, q), syrh
[6]
wariant mniejszościowy: Μαρὶα
("Maria") – *א, B, D, R, Θ, 372,
1071, 1241, 1424, pc, l1043

2:7

Wtedy Herod wezwawszy
potajemnie magów, wywiedział się
od nich o czasie
pojawienia się gwiazdy.
2:8
I posłał ich do Betlejem
mówiąc: "Wyruszcie wypytując
dokładnie co do dziecka. Gdy zaś
znajdziecie, donieście mi, abym i ja
poszedł złożyć pokłon mu".
Oni zaś, wysłuchawszy króla,
wyruszyli w drogę.
A oto gwiazda,
którą ujrzeli na wschodzie,
prowadziła ich, aż doszedłszy
stanęła nad miejscem,
gdzie było dziecko.
2:10
Ujrzawszy zaś gwiazdę,
ucieszyli się w radości wielkiej
niezmiernie. [3]
2:9

δόξα ἐν ὑψίστοις
θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη
ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκίας.
2:14

Καὶ ἐγένετο ὡς
ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν
οἱ ἄγγελοι {καὶ οἱ ἄνθρωποι},
οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους·
διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ
καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο
τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος
ἐγνώρισεν ἡμῖν.
2:15

I wszedłszy do domu,
ujrzeli dziecko z Marią,
matką jego, i upadłszy,
złożyli pokłon mu.
I otworzywszy skarbce
swoje, złożyli mu w darze
złoto i liban, [4] i mirrę.

2:16

I ostrzeżeni we śnie,
by nie wracali do Heroda,
inną drogą odeszli
do krainy swojej.

2:20

2:11

2:12

[4]

[3]
[4]

por. Łk 2:17
= kadzidło

καὶ ἦλθαν σπεύσαντες
καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ
καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος
κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ·
ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν
περὶ τοῦ ρήματος
τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς
περὶ τοῦ παιδίου τούτου.
2:18
καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες
ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων
ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς·
2:19
ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα
συνετήρει τὰ ρήματα ταῦτα
συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
2:17

καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες
δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον
καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας
τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν
παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον
τοῦ φαινομένου ἀστέρος,
2:8
καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ
εἶπεν· πορευθέντες ἐξετάσατε
ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ
εὕρητε, ἀπαγγείλατε μοι, ὅπως καγὼ
ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.
2:7

οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως
ἐπορεύθησαν
καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστήρ,
ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ,
προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν
ἐστάθη ἐπάνω
οὗ ἦν τὸ παιδίον.
2:10
ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα
ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην
σφόδρα.
2:9

καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν
εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας
τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες
προσεκύνησαν αὐτῷ
καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς
αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα,
χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.
2:11

καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ
μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην,
δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν
εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.
2:12

s 17

ROZDZIAŁ 02 – HISTORIA NARODZIN WG MATEUSZA
T. 5 - Ucieczka do Egiptu

T. 5 - 6

(Łk 1:1 – 1:4)

| (Mk 1:1) | Mt 1:18 – 2:23

T. 5 - Ucieczka do Egiptu
Mt 2:13 – 2:15

Mt 2:13 – 2:15

2:13

Gdy zaś oni odeszli,
oto posłaniec Pana zjawia się
we śnie Jozefowi mówiąc:
"Wstań, weź dziecko
i matkę jego
i uciekaj do Egiptu,
i bądź tam, dopóki ci nie rzeknę.
Będzie Herod bowiem poszukiwał
dziecka, aby je zgładzić".

2:13

Wstawszy zaś, wziął
dziecko i matkę jego
w nocy i wycofał się [1]
do Egiptu.
2:15
I przebywał tam aż do śmierci
Heroda, aby się wypełniło,
co było powiedziane przez Pana
przez proroka, mówiącego:
"Z Egiptu wezwałem syna mego".

2:14

2:14

Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν
ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται
κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων·
ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
καὶ φεῦγε εἰς ῎Αιγυπτον
καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι·
μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν
τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν
τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν
εἰς ῎Αιγυπτον,
2:15
καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς
Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ
τὸ ρηθὲν ὑπὸ κυρίου
διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·
ἐξ Ἀιγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.

odejść, wycofać się w ustronne
miejsce, zbiec
[1]

T. 6 - Rzeź dzieci

T. 6 - Rzeź dzieci
Mt 2:16 – 2:18
Wtedy Herod, widząc, że
magowie go wykpili,
popadł w [kompletną] furię.
I posłał aby pozabijać wszystkie
dzieci w Betlejem
i w całej jego okolicy,
dwuletnie i młodsze,
według czasu,
o którym się wywiedział
od magów.
2:17
Wtedy spełniło się, to co
powiedziano przez Jeremiasza,
proroka, mówiącego:
2:18
"Głos w Rama usłyszano,
{lament i} [1] płacz
i żałość wielką.
Rachel opłakuje potomstwo swe
i nie daje się pocieszyć,
gdyż [już] ich nie ma".
2:16

θρῆνος καὶ - wariant bizantyński
C, D, K, Π, L, W, Δ, 0233, f13, 33,
892, 1071, Byz, syrs, syrc, syrh,
Orygenes; pomija א, B, Z, 0250, f1,
22, 279, 372, 1491, 2737, l2211, it,
syrp, Justyn i in.
[1]

Mt 2:16 – 2:18
Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι
ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων
ἐθυμώθη λίαν,
καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας
τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ
καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς
ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω,
κατὰ τὸν χρόνον
ὃν ἠκρίβωσεν
παρὰ τῶν μάγων.
2:17
τότε ἐπληρώθη τὸ
ρηθὲν διὰ Ἰερεμίου
τοῦ προφήτου λέγοντος·
2:18
φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη,
{θρῆνος καὶ} κλαυθμὸς
καὶ ὀδυρμὸς πολύς·
Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς,
καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι,
ὅτι οὐκ εἰσίν.
2:16
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(Łk 1:1 – 1:4)

T. 7 - 8

T. 7 - Powrót do Izraela

| (Mk 1:1) | Mt 1:18 – 2:23

T. 7 - Powrót do Izraela
Mt 2:19 – 2:21

Mt 2:19 – 2:21

2:19

Gdy zaś zmarł Herod,
oto posłaniec Pana zjawia się
we śnie Jozefowi w Egipcie,
2:20
mówiąc: "Wstań, weź
dziecko i matkę jego
i wyrusz do ziemi Izraela,
zmarli bowiem ci,
którzy poszukiwali
tchu żywota dziecka". [1]

2:19

Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου
ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται
κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Ἀιγύπτῳ
2:20
λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε
τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ·
τεθνήκασιν γὰρ οἱ
ζητοῦντες
τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

Wstawszy zaś, wziął
dziecko i matkę jego,
i wszedł do ziemi Izraela.

2:21

ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν
τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.

2:21

= którzy nastawali na życie
dziecka
[1]

T. 8 - Ucieczka do Galilei
= Łk 2:23

T. 8 - Ucieczka do Galilei
= Łk 1:35

= Łk 2:23

Mt 2:22 – 2:23

= Łk 1:35

Usłyszawszy zaś, że Archelaos
króluje Judei, w miejsce
ojca swego, Heroda,
bał się tam odejść.

2:22

Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος
βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου
ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν·

Ostrzeżony [1] zaś we śnie,
wycofał się do
prowincji Galilei.

χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ
ἀνεχώρησεν εἰς
τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,

I przyszedłszy, osiedlił się
w mieście zwanym Nazaret, [2]
aby się wypełniło, co było
powiedziane przez proroków,
że:

2:23

2:23

2:23

(jak napisano
w Prawie Pana,
że: "Wszystek mąż,
co rozewrze żywot [1]
świętym Panu
będzie nazwany")

1:35
I odpowiadając posłaniec
rzekł jej:
"Duch święty zstąpi na ciebie
i moc Najwyższego zacieni cię;
stąd i to spłodzone świętym
będzie nazwane, synem Boga.

"Nazorejczykiem
będzie nazwany". [3]

w sposób nadprzyrodzony,
za sprawą wizji, wyroczni etc
[2]
por. Mt 4:13 - 16
[3]
por. Łk 1:32, 1:35; 2:23
[1]

dosł. macierz, idiom.
"pierworodny"
[1]

Mt 2:22 – 2:23

2:22

(καθὼς γέγραπται
ἐν νόμῳ κυρίου
ὅτι πᾶν ἄρσεν
διανοῖγον μήτραν
ἅγιον τῷ κυρίῳ
κληθήσεται),
2:23

1:35
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
εἶπεν αὐτῇ·
πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον
κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.

καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν
εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ·
ὅπως πληρωθῇ
τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν
ὅτι
Ναζωραῖος
κληθήσεται.
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Łk 1:5 – 1:80 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 9

T. 9 - Zapowiedź narodzenia Johana Chrzciciela

T. 9 - Zapowiedź narodzenia Johana Chrzciciela

Łk 1:5 – 1:25

Łk 1:5 – 1:25

1:5

Zdarzyło się, że [był] za dni
Heroda, króla Judei,
pewien kapłan imieniem Zachariasz,
ze zmiany Abiasza, i żona jego
z córek Aarona,
i imię jej Elżbieta.
1:6
Byli zaś sprawiedliwi oboje
przed Bogiem, podążając
wobec wszystkich przykazań i
praw Pana bez skazy.
1:7
I nie mieli dzieci,
ponieważ Elżbieta była bezpłodna,
i oboje posunięci
w dniach swych byli.

1:5

1:8

Zdarzyło się zaś, [że gdy]
sprawował służbę kapłańską swą,
w kolejności zmiany swej
przed Bogiem
1:9
według zwyczaju [urzędu]
kapłańskiego przypadło [mu],
by zapalić kadzidło
wszedłszy do przybytku Pana.
1:10
I cała mnóstwo ludu
modliła się na zewnątrz
w godzinie kadzenia.
1:11
Ukazał się zaś mu posłaniec
Pana, stojący po prawicy
ołtarza kadzenia.
1:12
I zatrwożył się Zachariasz
widząc [to] i strach ogarnął go.

1:8

Rzekł zaś do niego posłaniec:
"Nie bój się, Zachariaszu, gdyż zaś
wysłuchana została prośba twoja,
i żona twoja, Elżbieta,
spłodzi ci syna, i nadasz
imię mu Johan.
1:14
I będzie radość tobie
i wesele, i wielu z
narodzenia jego będzie się radować.
1:15
Będzie bowiem wielki przed
Panem; i wina, i sycery
zaiste nie [1] będzie pił, i Duchem
świętym [2] będzie napełniony
jeszcze w brzuchu matki swojej.
1:16
I wielu synów Izraela
nawróci do Pana,
Boga ich.

1:13

1:13

[1]
[2]

οὐ μὴ - podwójna, silna negacja
= świętym tchnieniem

Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις
Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας
ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας
ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ
ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρὼν
καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
1:6
ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι
ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι
ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ
δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.
1:7
καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον,
καθότι ἦν {ἡ} Ἐλισάβετ στεῖρα,
καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες
ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.
Ἐγένετο δὲ ἐν
τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν
ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ
ἔναντι τοῦ θεοῦ,
1:9
κατὰ τὸ ἔθος
τῆς ἱερατείας ἔλαχε
τοῦ θυμιᾶσαι
εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου,
1:10
καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ
προσευχόμενον ἔξω
τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.
1:11
ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος
κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν
τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.
1:12
καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας
ἰδὼν καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτόν.
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος·
μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι
εἰσηκούσθη ἡ δέησις σου,
καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ
γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις
τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.
1:14
καὶ ἔσται χαρά σοι
καὶ ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ ἐπὶ
τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται.
1:15
ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον
{τοῦ} κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα
οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος
ἁγίου πλησθήσεται
ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,
1:16
καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ
ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον
τὸν θεὸν αὐτῶν.

καὶ αὐτὸς προελεύσεται
ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι
καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι
καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα
καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει
δικαίων, ἑτοιμάσαι
κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.

1:17

I sam poprzedzi
przed nim w duchu
i mocy Eliasza, by zwrócić
serca ojców ku dzieciom,
i nieposłusznych ku mądrości
sprawiedliwych, przygotowując
Panu lud ubudowany".

1:17

1:18

I rzekł Zachariasz do
posłańca: "Po czym poznam to?
Jam bowiem jest stary
i żona moja posunięta
w dniach swych".

1:18

1:19

I odpowiadając
posłaniec rzekł mu:
"Jam jest Gabriel,
stojący przed Bogiem,
i zostałem wysłany,
by przemówić do ciebie
i ogłosić ci tę dobrą nowinę.
1:20
I oto zamilkniesz i nie
będziesz móc mówić aż do dnia,
[kiedy] się to stanie, ponieważ nie
uwierzyłeś słowom moim,
które się wypełnią
w czasie swoim".

1:19

1:21

I lud oczekiwał
Zachariasza, i dziwili się,
[że] zwlekał on w świątyni.
1:22
Wyszedłszy zaś, nie mógł
mówić do nich, i poznali, że
miał widzenie w świątyni;
i dawał znaki rękoma im;
i pozostał niemym.

1:21

1:23

I zdarzyło się, że gdy minęły
dni służby jego,
odszedł do domu swego.

1:23

Zaś po tych dniach
poczęła Elżbieta, jego żona,
i w odosobnieniu trzymała się
pięć miesięcy, mówiąc:
1:25
"Tak bowiem mi uczynił
Pan w dniach, kiedy wejrzał,
by zdjąć hańbę mą pośród ludzi".

1:24

1:24

καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν
ἄγγελον· κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο;
ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης
καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα
ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.
καὶ ἀποκριθεὶς
ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ·
ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ
ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
καὶ ἀπεστάλην
λαλῆσαι πρὸς σὲ
καὶ εὐαγγελίσασθαι σοι ταῦτα·
1:20
καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ
δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας
γένηται ταῦτα, ἀνθ᾿ ὧν οὐκ
ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου,
οἵτινες πληρωθήσονται
εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.
Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν
τὸν Ζαχαρίαν καὶ ἐθαύμαζον
ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.
1:22
ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο
λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι
ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ·
καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς
καὶ διέμενεν κωφός.
καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν
αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ,
ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας
συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ
καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν
μῆνας πέντε λέγουσα
1:25
ὅτι οὕτως μοι πεποίηκεν
κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν
ἀφελεῖν ὄνειδος μου ἐν ἀνθρώποις.
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Łk 1:5 – 1:80 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 10

T. 10 - Zwiastowanie Mariam [= T. 3]

T. 10 - Zwiastowanie Mariam [= T. 3]
= Łk

Łk 1:26 – 1:38
W miesiącu zaś szóstym
wysłany został posłaniec Gabriel
przez Boga do miasta
galilejskiego, zwanego Nazareth,
1:27
do dziewicy przyrzeczonej
mężowi, imieniem Jozef,
z domu Dawida; i imię
dziewicy Mariam;
1:28
i wszedłszy do niej,
rzekł: "Witaj, łaską obdarzona,
Pan z tobą. {Błogosławionaś ty
między kobietami.} [1]
1:29
Ona zaś na to słowo
zatrwożyła się i zaczęła rozważać,
cóż to za pozdrowienie.

= Mt 1:18 – 1:25 (T.3)
Zaś z {Jezusa} Pomazańca
narodzeniem tak było:

1:26

1:18

[1]

Będąc przyrzeczoną,
matka jego, Maria,
Jozefowi,
zanim się złączyli,
znalazła się w łonie noszącą [2]
z Ducha świętego.
1:19
Jozef zaś, mąż jej,
będąc sprawiedliwym i nie chcąc ją
wystawiać na pohańbienie,
postanowił skrycie
oddalić ją. [3]
Gdy zaś nad tym rozmyślał,
oto posłaniec Pana we śnie
ukazał się mu, mówiąc:
"Jozefie, synu Dawida,
nie bój się przyjąć Marii,
żony swej,

= Łk

Łk 1:26 – 1:38
Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ
ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ
ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν
τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ
1:27
πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην
ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ
ἐξ οἴκου Δαυὶδ καὶ τὸ ὄνομα
τῆς παρθένου Μαριάμ.
1:28
καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν
εἶπεν· χαῖρε, κεχαριτωμένη,
ὁ κύριος μετὰ σοῦ. {εὐλογημένη σὺ
ἐν γυναιξὶν}
1:29
ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ
διεταράχθη καὶ διελογίζετο
ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.

1:18

μνηστευθείσης
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας
τῷ Ἰωσήφ,
πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα
ἐκ πνεύματος ἁγίου.
1:19
Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς,
δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν
δειγματίσαι,
ἐβουλήθη λάθρᾳ
ἀπολῦσαι αὐτήν.

1:20
1:30

I rzekł posłaniec

jej:

I odpowiadając posłaniec
rzekł jej:
1:35

"Nie bój się, Mariam,
znalazłaś bowiem
łaskę u Boga.
1:31
I oto
poczniesz w łonie,

"Duch święty zstąpi na ciebie
i moc Najwyższego zacieni cię;
stąd i to spłodzone
świętym zostanie nazwane,
synem Boga.

to bowiem, [co] w niej spłodzone,
z Ducha jest świętego.
Urodzi zaś syna,
i nadasz mu imię
Jezus;
on bowiem
zbawi lud swój
od grzechów jego".
1:21

i urodzisz syna;
i nadasz imię mu
Jezus.
by dać poznanie
zbawienia ludowi swemu
dzięki odpuszczeniu grzechów jego,
1:77

Ten będzie wielki;
i synem Najwyższego
będzie nazwany; i da mu
Pan, Bóg, tron Dawida,
ojca jego;
1:33
i zakróluje nad domem
Jakuba na wieki;
i królestwu jego
nie będzie końca".

warianty: Χριστοῦ Ἰησοῦ
("Pomazańca Jezusa") - B,
Hieronim; Χριστοῦ ("Chrystusa") –
pc, it, syrs, syrc, Ireneusz,
DiatessaronSy, Tertualian,
Hieronim, Augustyn; Ἰησοῦ
("Jezusa") – W, pc
[2]
= stanie się brzemienną
[3]
= rozwieść się, por. Mt 5:31

εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶν –
wariant bizantyński A, C, D, X, Δ,
Θ, f13, 33, 157, 565, 892, 1342, Byz,
it, syr, copbo, DiatessaronEfrem,
Euzebiusz, oparty o Łk 1:42
[1]

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
εἶπεν αὐτῇ·
1:35

μὴ φοβοῦ, Μαριάμ,
εὗρες γὰρ
χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
1:31
καὶ ἰδοὺ
συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ

πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον
ἅγιον κληθήσεται
υἱὸς θεοῦ.

καὶ τέξῃ υἱὸν
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν.

τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν
ἐκ πνεύματος ἐστιν ἁγίου.
τέξεται δὲ υἱόν,
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν·
αὐτὸς γὰρ
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
1:21

τοῦ δοῦναι γνῶσιν
σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ
ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,
1:77

1:32

[1]

ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος
ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾿ ὄναρ
ἐφάνη αὐτῷ λέγων·
Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ,
μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν
τὴν γυναῖκα σου·
1:20

καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος
αὐτῇ·
1:30

οὗτος ἔσται μέγας
καὶ υἱὸς ὑψίστου
κληθήσεται καὶ δώσει αὐτῷ
κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
1:33
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον
Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας
καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ
οὐκ ἔσται τέλος.

1:32

= Mt 1:18 – 1:25 (T.3)
Τοῦ δὲ {Ἰησοῦ} Χριστοῦ
ἡ γένεσις οὕτως ἦν.

1:26

To zaś wszystko się
wydarzyło, aby się wypełniło
to, co rzekł Pan, poprzez
{Izajasza} [4] proroka mówiącego:
1:23
"Oto dziewica
w łonie nosić będzie
i urodzi syna,
i nadadzą [5] imię mu
Emmanuel", (to jest
w tłumaczeniu
"Z nami Bóg").

τοῦτο δὲ ὅλον
γέγονεν ἵνα πληρωθῇ
τὸ ρηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ
τοῦ {Ἠσαΐου} προφήτου λέγοντος·
1:23
ἰδοὺ ἡ παρθένος
ἐν γαστρὶ ἕξει
καὶ τέξεται υἱόν,
καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἐμμανουήλ, (ὅ ἐστιν
μεθερμηνευόμενον
μεθ᾿ ἡμῶν ὁ θεός).

1:22

/1:31 I oto
poczniesz w łonie,
i urodzisz syna;
i nadasz imię mu
Jezus./

Wstawszy zaś Jozef ze
snu uczynił to, co rozkazał
mu posłaniec Pana
i przyjął żonę swoją.

1:22

/1:31 καὶ ἰδοὺ
συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ
καὶ τέξῃ υἱὸν
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν./

ἐγερθεὶς δὲ {ὁ} Ἰωσὴφ ἀπὸ
τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν
αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου
καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,

1:24

Rzekła zaś Mariam do
posłańca: "Jakże się to stanie,
skoro mężczyzny nie zaznaję"? [2]
1:34

I {nie zaznawał jej, [6]
dopóki {nie}} [7] urodziła syna
{swego pierworodnego}; [8]
1:25

i urodziła syna
swego pierworodnego,
2:7a

I gdy minęło osiem dni,
obrzezano go;
i nadano imię mu
Jezus, jak go nazwał posłaniec,
zanim się począł on
w brzuchu.

1:24

εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς
τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται τοῦτο,
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
1:34

i nadał imię mu
Jezus.

καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν.

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
εἶπεν αὐτῇ·
πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον {ἐκ σοῦ}
ἅγιον
κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
1:35

2:23

(jak napisano w Prawie
Pana, że: "Wszystek mąż,
co rozewrze żywot,
świętym Panu
będzie nazwany")

= Mt 1:20
( 2:23b … że: "Nazorejczykiem
będzie nazwany".)

Ἠσαΐου - wariant mniejszościowy
D, pc, it, vg, syr, copsa(ms),
DiatessaronSy, IreneuszLat
[5]
wariant: καλέσεις ("nadasz") – D,
pc, it (d, ff1), copbo(ms), Orygenes
[6]
dosł. poznawał = i nie obcował z
nią [cieleśnie]; hebraizm
oznaczający współżycie seksualne
[7]
fragment usunięty w it (k), syrs
[8]
τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον –
wariant bizantyński C, D, L, W, Δ,
087, 124, f13, 372, 892, 1071, Byz,
it (aur, f, ff1), vg, syrp, syrh, Bazyli z
Cezarei, DiatessaronEfrem; τὸν υἱόν
αὐτῆς τὸν πρωτότοκον – L, D*, it (d,
q); υἱόν – א, B, Z, 071, f1, 788, 33,
1192, it, syrs, syrc, copmae, copbo;
υἱόν αὐτῆς – 1182, copsa
[4]

dosł. nie poznaję = skoro z
mężczyzną nie współżyję?; podobnie
jak w Mt 1:25
[3]
ἐκ σοῦ - wariant mniejszościowy
C*, Θ, f1, 124, 174, 22, 33, 372,
517, 954, 1675, pc9, it (a, c, r1), vg,
syrp, syrpal, Diatessaron, Ireneusz,
Tertulian, Epifaniusz

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι
ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν
καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου
πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν
ἐν τῇ κοιλίᾳ.
2:21

1:35

[2]

{καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν
ἕως {οὗ}} ἔτεκεν {τὸν} υἱόν·
{αὐτῆς τὸν πρωτότοκον}
1:25

καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν
αὐτῆς τὸν πρωτότοκον,

2:21

I odpowiadając posłaniec
rzekł jej:
"Duch święty zstąpi na ciebie
i moc Najwyższego zacieni cię;
stąd i to spłodzone {z ciebie} [3]
świętym
będzie nazwane, synem Boga.

2:7a

καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ
κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν
διανοῖγον μήτραν
ἅγιον τῷ κυρίῳ
κληθήσεται,
2:23

= Mt 1:20
( 2:23b … ὅτι Ναζωραῖος
κληθήσεται.)

1:36

I oto Elżbieta,
krewna twoja,
poczęła syna w starości swojej,
i ten miesiąc szóstym jest jej,
[tej] nazywanej bezpłodną;
1:37
gdyż nie jest niemożliwe
dla Boga [4] żadne oznajmienie". [5]

1:36

1:38

Rzekła zaś Mariam:
"Oto ja niewolnica Pana,
niech mi się stanie
według oznajmienia twego".

1:38

I odszedł od niej posłaniec.

καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

wariant bizantyński: παρὰ τῷ θεῷ
("u Boga") – א2, A, C, Δ, Θ, Ψ, f1,
f13, 33, 157, 579, 700, 892, 1071,
1241, Byz; por. Łk 1:30
[5]
= słowo, rzecz (hebraizm)
[4]

καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ
ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ
συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς
καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ
τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·
1:37
ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει
παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ρῆμα.
εἶπεν δὲ Μαριάμ·
ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου·
γένοιτο μοι
κατὰ τὸ ρῆμα σου.
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Łk 1:5 – 1:80 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 11

T. 11 - Nawiedzenie Elżbiety

T. 11 - Nawiedzenie Elżbiety

Łk 1:39 – 1:45

Łk 1:39 – 1:45

1:39

Powstawszy zaś Mariam
w dniach tych
podążyła do górskiej krainy
z pośpiechem do miasta Judy.
1:40
I weszła
do domu Zachariasza;
i pozdrowiła Elżbietę.

1:39

1:41

I zdarzyło się, że gdy usłyszała
pozdrowienie Marii
Elżbieta,
podskoczyło niemowlątko
w brzuchu jej; [1]
i napełniona została
Duchem świętym Elżbieta.

1:41

1:42

I zawołała okrzykiem [2]
wielkim i rzekła:
"Błogosławionaś ty
między kobietami
i błogosławiony owoc
brzucha twego.
1:43
I skąd mi to,
by przyszła matka
Pana mego ku mnie?

1:42

1:44

Oto bowiem
gdy stał się [3] głos
pozdrowienia twego
do uszu moich,
podskoczyło z radości
niemowlątko w brzuchu moim.

1:44

I szczęśliwa, która uwierzyła,
że będą wypełnione [4]
te [słowa] wypowiedziane jej
przez Pana".

1:45

1:45

= w łonie jej
wariant bizantyński: φωνῇ
("głosem") – A, D, Δ, Ψ, f1, 157,
700, Byz
[3]
= dotarł
[4]
= spełnią się
[1]
[2]

Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ
ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν
μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα,
1:40
καὶ εἰσῆλθεν
εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου
καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν
τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας
ἡ Ἐλισάβετ,
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος
ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς,
καὶ ἐπλήσθη
πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ
μεγάλῃ καὶ εἶπεν·
εὐλογημένη σὺ
ἐν γυναιξὶν
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς
τῆς κοιλίας σου.
1:43
καὶ πόθεν μοι τοῦτο
ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ
τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ;
ἰδοὺ γὰρ
ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ
τοῦ ἀσπασμοῦ σου
εἰς τὰ ὦτα μου,
ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει
τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα
ὅτι ἔσται τελείωσις
τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ
παρὰ κυρίου.
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Łk 1:5 – 1:80 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 12

T. 12 - Magnificat

T. 12 - Magnificat

Łk 1:46 – 1:56

Łk 1:46 – 1:56

1:46

I rzekła Elżbieta: [1]
"Wielbi mój dech żywota [2] Pana,
1:47
i rozradował się duch mój
w Bogu, zbawicielu moim,
1:48
gdyż wejrzał na
uniżoność niewolnicy swojej.
Oto bowiem odtąd
szczęśliwą będą zwać mnie
wszystkie pokolenia,
1:49
gdyż uczynił mi
wielkie [rzeczy] Mocny;
i święte jest imię jego;
1:50
i miłosierdzie jego
na pokolenia i pokolenia
nad tymi, którzy się go boją.

1:46

1:51

Okazał siłę ramieniem
swoim, rozrzucił pysznych
z zamysłów serc ich.
1:52
Strącił możnych
z tronów
i wywyższył poniżonych.
1:53
Łaknących nasycił dobrami
i bogaczy odprawił
z niczym.
1:54
Ujął się za Izraelem,
sługą [3] swoim,
pamiętając o miłosierdziu 1:55
jak powiedział do
ojców naszych,
do Abrahama i nasienia jego [4]
- na wieki".

1:51

Pozostała zaś Mariam
z nią około trzech miesięcy
i wróciła do domu swego.

1:56

1:56

Ἐλισάβετ ("Elżbieta") – w oparciu
o kodeksy starołacińskie it (a, b, l*)
(Vercellensis, Veronensis,
Rhedigerianus), IreneuszLat,
Hieronim, Nicetas z Remezjany,
wariant uznawany za pierwotny,
por. Harnack, Kloha; wariant
powszechny, doktrynalny: Μαριάμ
("Mariam"); prawdopodobnie
zarówno Ἐλισάβετ jak i Μαριάμ
stanowią glosy uzupełniające zwrot
"Καὶ εἶπεν·"
[2]
= dech życia, dusza, żywot
[3]
sługą – synem, chłopcem
służebnym
[4]
= potomstwa
[1]

Καὶ εἶπεν Ἐλισάβετ·
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
1:47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμα μου
ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρι μου,
1:48
ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ
τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.
ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
μακαριοῦσιν με
πᾶσαι αἱ γενεαί,
1:49
ὅτι ἐποίησεν μοι
μεγάλα ὁ δυνατός.
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
1:50
καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ
εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς
τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι
αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους
διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·
1:52
καθεῖλεν δυνάστας
ἀπὸ θρόνων
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς,
1:53
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν
κενούς.
1:54
ἀντελάβετο Ἰσραὴλ
παιδὸς αὐτοῦ,
μνησθῆναι ἐλέους,
1:55
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς
τοὺς πατέρας ἡμῶν,
τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ
εἰς τὸν αἰῶνα.
Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ
σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς,
καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
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Łk 1:5 – 1:80 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 13

T. 13 - Narodziny Johana

T. 13 - Narodziny Johana

Łk 1:57 – 1:66

Łk 1:57 – 1:66

1:57

Zaś dla Elżbiety nastał
czas jej porodu
i zrodziła syna.
1:58
I usłyszeli sąsiedzi
i krewni jej,
że wielkie okazał Pan
miłosierdzie swe wobec niej,
i cieszyli się razem z nią.

1:57

1:59

I zdarzyło się, że w dniu
ósmym przyszli obrzezać
dziecko; i chcieli nadać mu
imię ojca jego,
Zachariasza.
1:60
I odpowiadając
matka jego rzekła:
"Nie, bowiem
nazwane będzie Johanem".
1:61
I rzekli do niej, że:
"Nikogo nie ma z rodziny twej
o imieniu takim".

1:59

1:62

Dawali zaś znaki ojcu jego,
jak chciałby nazwać je.
1:63
I poprosiwszy o tabliczkę,
napisał, mówiąc:
"Johan jest imię jego".
I wszyscy się zdziwili.
1:64
Otwarte zaś zostały
usta jego natychmiast;
i jego język;
i mówił błogosławiąc Boga.

1:62

1:65

I zdarzyło się, że
na wszystkich [padł] strach
sąsiadów ich;
i po całej górskiej krainie Judei
rozpowiadano o wszystkich
oznajmieniach tych,
1:66
i rozważał każdy
usłyszawszy w sercu swym,
mówiąc: "Kimże dziecko to
będzie?";

1:65

i bowiem ręka Pana
{była} [1] z nim.

καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου
{ἦν} μετ᾿ αὐτοῦ.

[1]

pomija D, it (β, d, ff2, l, q), vgms,
syrs, Augustyn1/3

Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη
ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτὴν
καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
1:58
καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι
καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς
ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος
τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾿ αὐτῆς
καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ
τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν
τὸ παιδίον καὶ ἐκάλουν αὐτὸ
ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
Ζαχαρίαν.
1:60
καὶ ἀποκριθεῖσα
ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν·
οὐχί, ἀλλὰ
κληθήσεται Ἰωάννης.
1:61
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι
οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου
ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ
τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό.
1:63
καὶ αἰτήσας πινακίδιον
ἔγραψεν λέγων·
Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ.
καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
1:64
ἀνεῴχθη δὲ
τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ,
καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.
Καὶ ἐγένετο
ἐπὶ πάντας φόβος
τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς,
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας
διελαλεῖτο πάντα
τὰ ρήματα ταῦτα,
1:66
καὶ ἔθεντο πάντες
οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν
λέγοντες· τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο
ἔσται;
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ROZDZIAŁ 03 – HISTORIA NARODZIN WG ŁUKASZA (cz. I)

Łk 1:5 – 1:80 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 14

T. 14 - Benedictus

T. 14 - Benedictus
= Mt 1:21

Łk 1:67 – 1:80

Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ
ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου
καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων·

1:67

I Zachariasz, ojciec jego,
napełniony został Duchem świętym;
i prorokował, mówiąc:

1:67

1:68

"Błogosławiony Pan,
Bóg Izraela,
gdyż wejrzał i dokonał
odkupienia ludu swego;
1:69
i wzbudził róg zbawienia
nam w domu Dawida,
sługi swego,
1:70
jako zapowiedział
przez usta świętych
od wieku proroków swych;
1:71
zbawienia od wrogów naszych
i z ręki wszystkich
nienawidzących nas,
1:72
by okazać miłosierdzie z ojcami
naszymi, i by pamiętać
o przymierzu świętym swym,
1:73
przysiędze, którą złożył
wobec Abrahama, ojca naszego,
że da nam,
1:74
bez bojaźni,
z ręki wrogów wyrwanym,
służyć mu
1:75
w świątobliwości
i sprawiedliwości przed nim,
[po] wszystkie dni
{życia} [1] nasze{go}.

1:68

1:76

1:76

I ty, dziecko, prorokiem
Najwyższego będziesz nazwane,
podążysz bowiem
przed obliczem Pana [2]
przygotowując ścieżki jego,
1:77
by dać poznanie zbawienia
ludowi swemu dzięki odpuszczeniu
grzechów jego,

τὴς ζωῆς – wariant bizantyński
Γ,
AΘ, 053, f1, f13, 28, 700, 1424, Byz,
syrs, Orygenes
[2]
πρὸ προσώπου κυρίου ("przed
obliczem Pana") wariant
bizantyński: A, C, D, L, R, Δ, Θ, Ψ,
0130, f1, f13, 33, 157, 579, 700,
892, 1241, 1342, Byz, syr,
IreneuszLat; ἐνώπιον κυρίου ("przed
Panem") – p4, א, B, W, 0177, pc,
Orygenes
[1]

= Mt 1:21

Łk 1:67 – 1:80

Εὐλογητὸς κύριος
ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ,
ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν
λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,
1:69
καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας
ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυὶδ
παιδὸς αὐτοῦ,
1:70
καθὼς ἐλάλησεν
διὰ στόματος τῶν ἁγίων
ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,
1:71
σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν
καὶ ἐκ χειρὸς πάντων
τῶν μισούντων ἡμᾶς,
1:72
ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων
ἡμῶν καὶ μνησθῆναι
διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,
1:73
ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς
Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν,
τοῦ δοῦναι ἡμῖν
1:74
ἀφόβως
ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ρυσθέντας
λατρεύειν αὐτῷ
1:75
ἐν ὁσιότητι
καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ
πάσαις ταῖς ἡμέραις
{τὴς ζωῆς} ἡμῶν.

1:21

(...) on bowiem zbawi
lud swój od
grzechów jego".

Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης
ὑψίστου κληθήσῃ·
προπορεύσῃ γὰρ
πρὸ προσώπου κυρίου
ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,
1:77
τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας
τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει
ἁμαρτιῶν αὐτῶν,

(...) αὐτὸς γὰρ σώσει
τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ
τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
1:21

διὰ σπλάγχνα
ἐλέους θεοῦ ἡμῶν,
ἐν οἷς ἐπισκέψεται
ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,
1:79
ἐπιφᾶναι τοῖς
ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου
καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι
τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
1:78

poprzez wnętrzności [3]
[pełne] miłosierdzia Boga naszego,
dzięki którym wejrzy [z troską]
na nas wschód z wysokości,
1:79
by objawić się [tym, którzy]
w ciemności i w mrokach śmierci
siedzą, skierować
stopy nasze na drogę pokoju".
1:78

Τὸ δὲ παιδίον ἠύξανεν
καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι,
καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις
ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ
πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
1:80

Dziecko zaś rosło
i wzmacniało się w duchu,
i przebywało na pustkowiach,
aż do dnia wystąpienia swego
przed Izraelem.
1:80

[3]
dosł. jelita (por. Dz 1:18);
idiom hebrajski, sens: "poprzez
serce pełne miłosierdzia"
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ROZDZIAŁ 04 – HISTORIA NARODZIN WG ŁUKASZA (cz. II)

Łk 2:1 – 2:52 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 15

T. 15 - Narodziny Jezusa

T. 15 - Narodziny Jezusa
= Mt 1:25

Łk 2:1 – 2:7
2:1

Zdarzyło się zaś, że
w dni owe,
wyszedł dekret
od Cezara Augusta,
by dokonać spisu [1]
całego świata [zamieszkanego]; [2]
2:2
(tenże spis pierwszy
zdarzył się, gdy był rządcą
Syrii Kwiryniusz);
2:3
i szli wszyscy
dać się spisać, każdy do
swego miasta.

2:1

2:4

Poszedł zaś
i Jozef z Galilei,
z miasta Nazareth,
do Judei, do miasta Dawida,
zwanego Betlejem,
dlatego że był on z domu
i rodu Dawida,
2:5
by być spisanym
z Mariam,
przyrzeczoną mu {żoną}, [3]
będącą brzemienną.

2:4

Ἐγένετο δὲ
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
ἐξῆλθεν δόγμα
παρὰ Καίσαρος Ἀυγούστου
ἀπογράφεσθαι
πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.
2:2
αὕτη {ἡ} ἀπογραφὴ πρώτη
ἐγένετο ἡγεμονεύοντος
τῆς Συρίας Κυρηνίου.
2:3
καὶ ἐπορεύοντο πάντες
ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς
τὴν ἑαυτοῦ πόλιν.

Zdarzyło się zaś,
że gdy tam byli,
nadeszły dni
jej porodu;

2:6

Ἀνέβη δὲ
καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ
εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ
ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ,
διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου
καὶ πατριᾶς Δαυίδ,
2:5
ἀπογράψασθαι
σὺν Μαριὰμ
τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ {γυναικὶ},
οὔσῃ ἐγκύῳ.
Ἐγένετο δὲ
ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ
ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι
τοῦ τεκεῖν αὐτήν,

2:6

I {nie zaznawał jej,
dopóki {nie}} urodziła syna
{swego pierworodnego};
1:25

i urodziła syna
swego pierworodnego,
i zawinęła go w płótna,
i położyła go w żłobie,
stąd że nie było dla nich
miejsca w gościńcu. [4]
2:7

[1]

= spisu podatkowego
= państwa, Imperium
γυναικὶ - wariant bizantyński A,
CC, Δ, Θ, Ψ, f13, 33, 157, 579, 892,
1241, Byz, it, syrs, syrh; pomija א, B,
C*, D, L, W, Ξ, 0177, f1, 22, 565,
700, pc, it i in.
[4]
= karczmie, kwaterze, pokojach
gościnnych
[2]
[3]

= Mt 1:25

Łk 2:1 – 2:7

{καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν
ἕως {οὗ}} ἔτεκεν {τὸν} υἱόν·
{αὐτῆς τὸν πρωτότοκον}
1:25

καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν
αὐτῆς τὸν πρωτότοκον,
καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν
καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ,
διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς
τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
2:7
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ROZDZIAŁ 04 – HISTORIA NARODZIN WG ŁUKASZA (cz. II)

Łk 2:1 – 2:52 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 16

T. 16 - Hołd pasterzy [= T. 4]

T. 16 - Hołd pasterzy [= T. 4]
= Mt 2:1 – 2:12

Łk 2:8 – 2:20
2:8

I byli pasterze w krainie
tej w polu czuwający
i trzymający straże
nocne nad stadem swoim;
2:9
i {oto} [1] posłaniec Pana
zjawił się im, i chwała Pana
oświeciła ich,
i przestraszyli się
strachem wielkim; [2]
i rzekł do nich posłaniec:
"Nie bójcie się, oto bowiem
zwiastuję wam dobrą nowinę
[o] radości wielkiej,
która będzie [dana] całemu ludowi,
2:11
gdyż narodził się wam
dzisiaj zbawiciel, którym jest
Pomazaniec Pana, [3]

[Kiedy] to zaś Jezus narodził się
w Betlejem Judzkim za dni
króla Heroda, oto magowie
ze wschodów [1] przybyli
do Jerozolimy,
2:2
mówiąc: "Gdzie jest
nowonarodzony król Żydów? [2]
Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę
na wschodzie i przybyliśmy
złożyć mu pokłon".
2:1

2:10

Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ
τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες
καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς
τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.
2:9
καὶ {ἰδοὺ} ἄγγελος κυρίου
ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου
περιέλαμψεν αὐτούς,
καὶ ἐφοβήθησαν
φόβον μέγαν.
2:8

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος·
μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ
εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαρὰν μεγάλην
ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,
2:11
ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν
σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν
χριστὸς κυρίου

Oni zaś mu rzekli:
"W Betlejem Judzkim;
tak bowiem napisane jest
przez proroka:
2:6
‘I ty, Betlejem, ziemio Judy,
bynajmniej nie jesteś najmniejsze
wśród rządców Judy. Z ciebie
bowiem wyjdzie rządca, który
będzie pasł lud mój, Izraela’".

I naraz zjawiło się
przy posłańcu mnóstwo wojsk
niebieskich, chwalących Boga
i mówiących:

2:13

[1]

[1]
[2]

= ze wschodnich krain
= Judejczyków

ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης
ἐταράχθη καὶ πᾶσα
Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ,
2:4
καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς
ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς
τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν
ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.
2:3

οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ·
ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας·
οὕτως γὰρ γέγραπται
διὰ τοῦ προφήτου·
2:6
καὶ σὺ Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα,
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ
ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ
γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις
ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
2:5

ἐν πόλει Δαυίδ.
2:12
καὶ τοῦτο ὑμῖν {τὸ} σημεῖον,
εὑρήσετε βρέφος
ἐσπαργανωμένον
καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.

καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο
σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς
οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν
καὶ λεγόντων·

2:13

ἰδοὺ - wariant bizantyński: A, D,
Δ, Θ, Ψ, f1, f13, 33, 157, 892, 1241,
Byz, it, syrp, syrh, syrpal
[2]
wariant ἐφοβήθησαν σφόδρα
("przestraszyli się niezmiernie") –
B; por. Mt 17:6, 27:54
[3]
wariant χριστὸς κυρίου
("Pomazaniec Pana") zgodnie z it
(β, r1(vid)), vg, syrpal,
DiatessaronEfrem; wariant
większościowy: χριστὸς κύριος
("Pomazaniec Pan"); κύριος w
historii narodzin używany jest jako
synonim Jhwh

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος
ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις
Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι
ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο
εἰς Ἱεροσόλυμα
2:2
λέγοντες· ποῦ ἐστιν
ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα
ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν
προσκυνῆσαι αὐτῷ.
2:1

2:10

Usłyszawszy zaś to, król Herod
[wielce] się zatrwożył i cała
Jerozolima z nim.
2:4
I zgromadziwszy wszystkich
arcykapłanów i uczonych w Piśmie
spośród ludu, wypytywał ich,
gdzie Pomazaniec ma się zrodzić.
2:3

2:5

w mieście Dawida;
2:12
i to będzie wam znakiem:
znajdziecie niemowlątko
owinięte w płótna
i leżące w żłobie".

= Mt 2:1 – 2:12

Łk 2:8 – 2:20

"Chwała na wysokościach
Bogu, i na ziemi pokój
ludziom, [w których ma]
upodobanie". [4]
2:14

I zdarzyło się, że gdy
odeszli od nich do nieba
posłańcy {i ludzie}, [5]
pasterze rzekli między sobą:
"Pójdźmy aż do Betlejem
i zobaczmy oznajmienie to,
o którym Pan
dał się dowiedzieć nam".
2:15

I śpiesząc się, przyszli,
i znaleźli Mariam
i Jozefa, i niemowlątko
leżące w żłobie.
2:16

Ujrzawszy zaś, rozgłosili
o oznajmieniu
wypowiedzianym im
o dziecku tym.
2:18
I wszyscy, którzy słyszeli,
zdziwili się temu, co powiedziane
było przez pasterzy do nich.
2:19
Mariam [6] zaś wszystkie
zachowywała oznajmienia te,
rozważając je w sercu swoim.
2:17

I wrócili pasterze,
wielbiąc i chwaląc Boga
za wszystko, co słyszeli i widzieli,
jako powiedziano do nich.
2:20

warianty: εὐδοκίας ("w których
ma upodobanie") – *א, A, B*, D, W,
23, it, copsa, Orygenes, IreneuszLat;
εὐδοκία ("dobrej woli") wariant
bizantyński א2, B2, K, L, P, Δ, Θ, Ξ,
Ψ, f1, f13, 579, 700, 892, 1241, Byz,
l1043, syr, copbo, Euzebiusz,
Diatessaron
[5]
καὶ οἱ ἄνθρωποι - wariant
bizantyński: A, D, P, Δ, Ψ, f13, 33,
157, 892, 1241, Byz, it (d, q), syrh
[6]
wariant mniejszościowy: Μαρὶα
("Maria") – *א, B, D, R, Θ, 372,
1071, 1241, 1424, pc, l1043

2:7

Wtedy Herod wezwawszy
potajemnie magów, wywiedział się
od nich o czasie
pojawienia się gwiazdy.
2:8
I posłał ich do Betlejem
mówiąc: "Wyruszcie wypytując
dokładnie co do dziecka. Gdy zaś
znajdziecie, donieście mi, abym i ja
poszedł złożyć pokłon mu".
Oni zaś, wysłuchawszy króla,
wyruszyli w drogę.
A oto gwiazda,
którą ujrzeli na wschodzie,
prowadziła ich, aż doszedłszy
stanęła nad miejscem,
gdzie było dziecko.
2:10
Ujrzawszy zaś gwiazdę,
ucieszyli się w radości wielkiej
niezmiernie. [3]
2:9

δόξα ἐν ὑψίστοις
θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη
ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκίας.
2:14

Καὶ ἐγένετο ὡς
ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν
οἱ ἄγγελοι {καὶ οἱ ἄνθρωποι},
οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους·
διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ
καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο
τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος
ἐγνώρισεν ἡμῖν.
2:15

I wszedłszy do domu,
ujrzeli dziecko z Marią,
matką jego, i upadłszy,
złożyli pokłon mu.
I otworzywszy skarbce
swoje, złożyli mu w darze
złoto i liban, [4] i mirrę.

2:16

I ostrzeżeni we śnie,
by nie wracali do Heroda,
inną drogą odeszli
do krainy swojej.

2:20

2:11

2:12

[4]

[3]
[4]

por. Łk 2:17
= kadzidło

καὶ ἦλθαν σπεύσαντες
καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ
καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος
κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ·
ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν
περὶ τοῦ ρήματος
τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς
περὶ τοῦ παιδίου τούτου.
2:18
καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες
ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων
ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς·
2:19
ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα
συνετήρει τὰ ρήματα ταῦτα
συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
2:17

καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες
δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον
καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας
τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν
παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον
τοῦ φαινομένου ἀστέρος,
2:8
καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ
εἶπεν· πορευθέντες ἐξετάσατε
ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ
εὕρητε, ἀπαγγείλατε μοι, ὅπως καγὼ
ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.
2:7

οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως
ἐπορεύθησαν
καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστήρ,
ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ,
προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν
ἐστάθη ἐπάνω
οὗ ἦν τὸ παιδίον.
2:10
ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα
ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην
σφόδρα.
2:9

καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν
εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας
τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες
προσεκύνησαν αὐτῷ
καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς
αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα,
χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.
2:11

καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ
μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην,
δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν
εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.
2:12

s 47
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Łk 2:1 – 2:52 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 17

T. 17 - Ofiarowanie

T. 17 - Ofiarowanie
= Mt 2:25

Łk 2:21 – 2:24
I gdy minęło dni
osiem, obrzezano go;
i nadano imię
mu Jezus, jak go nazwał
posłaniec, zanim się począł
on w brzuchu.)
2:21

I gdy minęły dni
oczyszczenia {ich} [1]
według prawa Mojżesza,
przywiedli go do Jerozolimy,
stawić przed Panem,
2:23
(jak napisano
w Prawie Pana,
że: "Wszystek mąż,
co rozewrze żywot [2]
świętym Panu
będzie nazwany")
2:24
i aby złożyć ofiarę według
tego, co powiedziano w Prawie
Pana: "Parę gołębic
lub dwa młode gołębie".

warianty: αὐτῶν ("ich")
αὐτοῦ ("jego") – D, 118, 205, 209,
pc6, it, syrs, copsa(ms), arm,
Ireneuszlat;
pomija – pc, copbo(pt), Chryzostom,
Diatessaronpers
[2]
μήτραν - dosł. macierz, zwrot
idiomatyczny, "pierworodny"

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι
ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν
καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα
αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ
ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι
αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.
2:21

... i nadał imię
mu Jezus.
1:25b

2:22

[1]

= Mt 2:25

Łk 2:21 – 2:24

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι
τοῦ καθαρισμοῦ {αὐτῶν}
κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως,
ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα
παραστῆσαι τῷ κυρίῳ,
2:23
καθὼς γέγραπται
ἐν νόμῳ κυρίου
ὅτι πᾶν ἄρσεν
διανοῖγον μήτραν
ἅγιον τῷ κυρίῳ
κληθήσεται,
2:24
καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ
τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ
κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων
ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν.

...καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα
αὐτοῦ Ἰησοῦν.
1:25b

2:22

I przyszedłszy, osiedlił się
w mieście zwanym Nazaret,
aby się wypełniło, co było
powiedziane przez proroków,
że:
2:23

"Nazorejczykiem
będzie nazwany".

καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν
εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ·
ὅπως πληρωθῇ
τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν
ὅτι
2:23

Ναζωραῖος
κληθήσεται.
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Łk 2:1 – 2:52 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 18

T. 18 - Proroctwo Symeona

T. 18 - Proroctwo Symeona

Łk 2:25 – 2:35

Łk 2:25 – 2:35

2:25

I oto człowiek był
w Jeruzalem, imieniem Symeon;
i człowiek ten [był] sprawiedliwy
i bogobojny; oczekując
pocieszenia Izraela;
i Duch święty był na nim.

2:25

2:26

I jemu to
zostało przepowiedziane
przez Ducha świętego, [że]
nie ujrzy śmierci, zanim by nie
ujrzał pomazańca Pana.

2:26

2:27

I przyszedł w Duchu
do świątyni; i gdy wnosili
rodzice dziecko Jezus,
by wypełnić im według
zwyczaju prawa co do niego,
2:28
i on wziął go
w ramiona, i błogosławił
Boga, i rzekł:

2:27

2:29

"Teraz uwalniasz niewolnika
twego, Władco, wedle oznajmienia
twego, w pokoju,
2:30
gdyż zobaczyły oczy moje
zbawienie twe,
2:31
które przygotowałeś wedle
oblicza wszystkich ludów,
2:32
światło, które oświeci pogan,
i chwałę ludu twego, Izraela".

2:29

2:33

2:33

I ojciec jego
i matka [1] dziwili się temu,
co mówiono o nim;
2:34
i pobłogosławił im Symeon;
i rzekł do Mariam,
matki jego:

wariant bizantyński, cenzurujący:
Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ("Jozef i
matka jego") – A, N, X, Δ, Θ, Ψ, f13,
33, 579, 892, Byz, it, vgmss, syrp, syrh,
syrpal, pc5; ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ
μήτηρ ("ojciec jego i matka") – א, B,
D, L, W, f1, 131, 700, 1241, it (d),
vg, copsa, copbo, Orygeneslat
[1]

Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν
ἐν Ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεὼν
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος
καὶ εὐλαβὴς προσδεχόμενος
παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ,
καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾿ αὐτόν·
καὶ ἦν αὐτῷ
κεχρηματισμένον
ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν {ἢ} ἂν
ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου.
καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι
εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν
τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν
τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ
τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ
2:28
καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ
εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν
τὸν θεὸν καὶ εἶπεν·
νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον
σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμα
σου ἐν εἰρήνῃ·
2:30
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου
τὸ σωτήριον σου,
2:31
ὃ ἡτοίμασας κατὰ
πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
2:32
φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν
καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ
καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς
λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.
2:34
καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν
καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ
τὴν μητέρα αὐτοῦ·

"Oto ten przeznaczony jest na
upadek i powstanie wielu
w Izraelu; i na znak
odrzucenia 2:35
i twój {zaś} [2] własny
dech żywota przebije włócznia, [3]
aby zostały odsłonięte
wielu serc zamysły". [4]
pomija B, L, W, Ξ, Ψ, 579, it, syrs
dokładniej: rumfaja, tracka broń
drzewcowa o zakrzywionym ostrzu
[4]
serce - źródło myśli (umysł)
[2]
[3]

ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν
καὶ ἀνάστασιν πολλῶν
ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον
ἀντιλεγόμενον 2:35
καὶ σοῦ {δὲ} αὐτῆς
τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία
ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν
ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
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Łk 2:1 – 2:52 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 19

T. 19 - Prorokini Hanna

T. 19 - Prorokini Hanna

Łk 2:36 – 2:40

Łk 2:36 – 2:40

2:36

I była Hanna, prorokini,
córka Fanuela, z plemienia Aszer.
Ta [była] podeszła w dniach
wielu, przeżywszy z mężem
lat siedem po dziewictwie swym.

2:36

2:37

I ona, wdowa aż do
lat osiemdziesięciu czterech,
nie opuszczała świątyni,
w postach i modlitwach
służąc nocą i dniem.

2:37

2:38

I {ta}, [1] tejże godziny
nadszedłszy,
zaczęła dzięki składać Bogu, [2]
i mówiła o nim wszystkim
oczekującym odkupienia
{w} Jeruzalem. [3]

2:38

2:39

2:39

I gdy wykonali wszystko
wedle prawa Pana,
wrócili do Galilei,
do miasta swego Nazareth.
2:40
Dziecko zaś rosło
i nabierało sił {w duchu}, [4]
napełniając się mądrością,
i łaska Boga była na nim.

αὕτη ("ta") – wariant bizantyński
Θ, f1, f13, 700, 892, 1241, Byz, it;
pomija א, A, B, D, L, N, W, X, Δ, Ξ,
Ψ i in.
[2]
wariant bizantyński τῷ κυρίῳ
("Panu") - Θ, f1, f13, 700, 892,
1241, Byz, it; pomija א, A, B, D, L,
N, W, X, Δ, Ξ, Ψ i in.
[3]
Ἰερουσαλήμ ("Jeruzalem") –
zgodnie z א, B, W, Π, Ξ, 0233, f1,
565*, pc7, it, syrs, syrp, IreneuszLat;
ἐν Ἰερουσαλήμ ("w Jeruzalem") –
wariant bizantyński A, D, L, X, Δ, Ξ,
Ψ, 0130, f13, 33, 157, 579, 700, 892,
1241, Byz, d, syrh; Ἰσραήλ
("Izraela") – pc, it (a, g1, r1), vgCl; ἐν
Ἰσραήλ ("w Izraelu") – 1071, pc
[4]
πνεύματι - wariant bizantyński A,
X, Δ, Θ, Ψ, f1, f13, 33, 157, 579,
700, 892, 1241, Byz, it (aur, f, q),
syrp, syrh
[1]

Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις,
θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ·
αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις
πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς
ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς
καὶ αὐτὴ χήρα ἕως
ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων,
ἣ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ
νηστείαις καὶ δεήσεσιν
λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.
καὶ αὐτῇ {αὕτη} τῇ ὥρᾳ
ἐπιστᾶσα
ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ
καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν
τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν
{ἐν} Ἰερουσαλήμ.
Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα
τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου,
ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ.
2:40
Τὸ δὲ παιδίον ἠύξανεν
καὶ ἐκραταιοῦτο {πνεύματι}
πληρούμενον σοφίᾳ,
καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτό.
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Łk 2:1 – 2:52 | (Mk 1:1) | (Mt 1:18 – 2:23)

T. 20

T. 20 - Dwunastoletni Jezus w świątyni

T. 20 - Dwunastoletni Jezus w świątyni

Łk 2:41 – 2:52

Łk 2:41 – 2:52
Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ
κατ᾿ ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ
τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα.

2:41

I chodzili rodzice jego
każdego roku do Jeruzalem
na święto Pesach.

2:41

2:42

I gdy zdarzyło się [mu]
lat dwanaście, że gdy wchodzili oni
{do Jerozolimy} [1] wedle zwyczaju
na święto,
2:43
i dobiegły końca [te] dni
[i] wracali oni,
został chłopczyk Jezus
w Jeruzalem,
i nie wiedzieli [o tym]
jego rodzice; [2]
2:44
mniemając zaś, że on jest
pośród podróżnych, przeszli dzień
drogi i szukali go między
krewnymi i znajomymi;
2:45
i nie znalazłszy,
wrócili do Jeruzalem,
szukając go.

2:42

2:46

I zdarzyło się po dniach trzech,
że znaleźli go w świątyni,
siedzącego wśród
nauczycieli, i słuchającego ich,
i pytającego ich.

2:46

Zdumiewali się zaś wszyscy,
{którzy słuchali go,} [3]
nad zrozumieniem
i odpowiedziami jego.

2:47

2:47

εἰς Ἱεροσόλυμα ("do Jerozolimy")
– dodaje wariant bizantyński
niezgodny stylistycznie z Łk 2:38,
2:41, 2:43, 2:45 i in. ("do
Jeruzalem"): A, Cvid, N, X, Δ, Ψ,
0130, f1, f13, 33, 157, 700, 892,
Byz, it, syrh, syrpal
[2]
wariant bizantyński, cenzurujący,
podobnie jak w Łk 2:33: Ἰωσὴφ καὶ
ἡ μήτηρ αὐτοῦ ("Józef i matka jego")
– A, C, X, Δ, Ψ, 0130, f13, 892, Byz,
it, vgmss, syrp, syrh, syrpal; οἱ γονεῖς
αὐτοῦ ("jego rodzice") – א, B, D, L,
W, Θ, f1, 788, 983, 22, 33, 157, 372,
579, 1241, it i in.
[3]
fragment pomijany przez B, W,
1241, pc, OrygenesLat
[1]

Καὶ ὅτε ἐγένετο
ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν
{εἰς Ἱεροσόλυμα} κατὰ τὸ ἔθος
τῆς ἑορτῆς
2:43
καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας,
ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς
ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς
ἐν Ἰερουσαλήμ,
καὶ οὐκ ἔγνωσαν
οἱ γονεῖς αὐτοῦ.
2:44
νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι
ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας
ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς
συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς,
2:45
καὶ μὴ εὑρόντες
ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
ἀναζητοῦντες αὐτόν.
καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς
εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ
καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν
διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν
καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς·
ἐξίσταντο δὲ πάντες
οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ
ἐπὶ τῇ συνέσει
καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.

καὶ ἰδόντες αὐτὸν
ἐξεπλάγησαν,
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν
ἡ μήτηρ αὐτοῦ· τέκνον,
τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;

2:48

I ujrzawszy go,
zadziwili się; [4]
i rzekła do niego
matka jego: "Dziecko,
czemu uczyniłeś nam to?

2:48

Oto ojciec twój i ja
cierpiąc {i smucąc się} [5]
szukaliśmy cię".

ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καγὼ
ὀδυνώμενοι {καὶ λυπούμενοι}
ἐζητοῦμεν σε.

2:49

I rzekł do nich:
"Cóż [z tego], że szukaliście mnie?
Nie wiedzieliście, że w tym
Ojca mego, trzeba być mi?"

2:49

2:50

A oni nie rozumieli
oznajmienia, wypowiedzianego im.

2:50

2:51

I poszedł z nimi,
i przyszedł do Nazareth,
i był podporządkowany im,
i matka jego strzegła wszystkich
[tych] oznajmień w sercu swoim.

2:51

I Jezus wzrastał
{w} [6] [w] mądrości i posturze,
i łasce u Boga i ludzi.

2:52

2:52

= byli poruszeni; też: przytłoczeni
(zasmuceni), zdumieni
[5]
καὶ λυπούμενοι - wariant
zachodni D, it (a, d, e, ff2, l, q, r1),
vgmss, syrc; por. Mt 26:22
[6]
ἐν τῇ - א, L; τῇ - B, W, 579, pc;
pomija A, C, D, X, Δ, Θ, Ψ, f1, f13,
33, 157, 700, 892, 1241, Byz
[4]

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς·
τί ὅτι ἐζητεῖτε με;
οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς
τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναι με;
καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν
τὸ ρῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.
καὶ κατέβη μετ᾿ αὐτῶν
καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρὲθ
καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς.
καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα
τὰ ρήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν
{ἐν} {τῇ} σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ
καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

s 59
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T. 21

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 21 - Proroctwo Izajasza [= T. 23, 115, 142]
= Łk 3:4 – 3:6 (T.23, 142)
3:4

Jak napisano
w zwoju mów
Izajasza proroka:
(7:27 To jest ten,
o którym napisano:
"Oto wysyłam posłańca
mego przed obliczem twym,
który przygotuje drogę twą
{przed tobą}".)
"Głos wołającego
na pustkowiu:
Gotujcie drogę Panu,
prostymi czyńcie
ścieżki jego.

T. 21 - Proroctwo Izajasza [= T. 23, 115, 142]
= Mt 3:3 (T.23, 142)

Mk 1:2 – 1:3
1:2

{Jako napisano
w
Izajaszu proroku: [1]

3:3

Ten bowiem jest,
o którym było powiedziane przez
Izajasza proroka, mówiącego:

Głos wołającego
na pustkowiu:
Gotujcie drogę Panu,
prostymi czyńcie
ścieżki jego".} [3]

ὡς γέγραπται
ἐν βίβλῳ λόγων
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου·
3:4

(7:27 οὗτος ἐστιν
περὶ οὗ γέγραπται·
ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελον
μου πρὸ προσώπου σου,
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
{ἔμπροσθεν σου}.)

(11:10 Ten jest ten,
o którym napisano:
"Oto ja wysyłam posłańca
mego przed obliczem twym,
który przygotuje drogę twą
przed tobą".)

"Oto wysyłam posłańca
mego przed obliczem twym,
który przygotuje drogę twą.
{przed tobą} [2]
1:3

= Łk 3:4 – 3:6 (T.23, 142)

"{Głos wołającego
na pustkowiu:} [1]
Gotujcie drogę Panu,
{prostymi czyńcie
ścieżki jego}". [2]

Każdy wąwóz
będzie wypełniony
i każda góra i wzgórze
wyrównane.
I będą krzywe
wyprostowane,
i nierówności
drogami wygładzonymi.
3:6
I ujrzy
wszystkie ciało
zbawienie Boga".

φωνὴ βοῶντος
ἐν τῇ ἐρήμῳ·
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
εὐθείας ποιεῖτε
τὰς τρίβους αὐτοῦ·
πᾶσα φάραγξ
πληρωθήσεται
καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς
ταπεινωθήσεται,
καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ
εἰς εὐθείαν
καὶ αἱ τραχεῖαι
εἰς ὁδοὺς λείας·
3:6
καὶ ὄψεται
πᾶσα σὰρξ
τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.

3:5

3:5

zgodnie z א, B, D, L, Δ, Θ, f1, 22,
33, 565, 700, 892, 1071, 1241, al30,
it, Orygenes, Ireneusz, Euzebiusz,
Hieronim, Tytus i in.; wariant
korygujący - bizantyński: ἐν τοῖς
προφήταις ("w prorokach") - A, P,
W, f13, 28, 579. 1342, 1424, 2542,
Byz i in.
[2]
harmonizacja występująca w
tradycji bizantyńskiej – A, Δ, f1, f13,
33, 565, 1342, 892, Byz, it (f, ff2, l),
vg, syrh, copsa, copbo, Orygenes,
Euzebiusz; pomija א, B, D, K, Π, L,
P, W, Θ, Φ, 700*, 2766, al40, l2211, it,
syrp, Ireneusz i in.
[3]
Mk 1:2-3 = prawdopodobna
harmonizacja z Mt / interpolacja
(Güting, Lachmann)
[1]

[1]
[2]

pominięte przez syrs
pominięte przez it (k), syrs

= Mt 3:3 (T.23, 142)

Mk 1:2 – 1:3
{Καθὼς γέγραπται
ἐν
τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ·
1:2

ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελον
μου πρὸ προσώπου σου,
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου·
{ἔμπροσθεν σου}
φωνὴ βοῶντος
ἐν τῇ ἐρήμῳ·
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
εὐθείας ποιεῖτε
τὰς τρίβους αὐτοῦ,}
1:3

οὗτος γάρ ἐστιν
ὁ ρηθεὶς διὰ
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·
3:3

(11:10 οὗτος ἐστιν
περὶ οὗ γέγραπται·
ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελον
μου πρὸ προσώπου σου,
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
ἔμπροσθεν σου.)
{φωνὴ βοῶντος
ἐν τῇ ἐρήμῳ·}
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
{εὐθείας ποιεῖτε
τὰς τρίβους αὐτοῦ.}
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T. 22

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 22 - Wystąpienie Johana

T. 22 - Wystąpienie Johana

Łk 3:1 – 3:3
W roku zaś piętnastym
rządów Tyberiusza Cezara,
[za] rządcy Poncjusza Piłata
Judei, i tetrarchy
Galilei Heroda,
Filipa zaś, brata jego,
tetrarchy Iturei
i krainy Trachonitydy,
i Lizaniasza
tetrarchy Abileny,
3:2
za arcykapłana
Annasza i Kajfasza,
pojawiło się oznajmienie Boga
do Johana, Zachariasza syna,
na pustkowiu;

Mk 1:4

3:1

i przyszedł ku wszystkiej
okolicy Jordanu [1]
głosząc chrzest skruchy
na odpuszczenie grzechów.
3:3

Mt 3:1 – 3:2
3:1

Pojawił się
Johan Chrzczący [1]
na pustkowiu,
1:4

{i} [2]
głosząc chrzest [3] skruchy [4]
na odpuszczenie grzechów.

Zaś w dniach owych

przybywa
Johan Chrzciciel,
głosząc na pustkowiu
Judei
3:2
{i} [1]
mówiąc: "Skruszcie się,
przybliżyło się bowiem
królestwo niebios". [2]

[1]

= Mt 3:5; τὴν pomija A, B, L, N,
W, Ψ, 579, L844, pc, Orygenes
[1]

podobnie Mk 6:14, 6:24
Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ("Johan
Chrzczący") – zgodnie z א, B, L, Δ,
33, 1342; warianty bez ὁ (Pojawił
się Johan chrzcząc na pustkowiu...)
– A, D, W, Θ , f1, f13, 28, 700, Byz
i in.
[2]
zgodnie z B, 33, 892, pc; dodaje
καὶ - א, A, D, L, W, Δ, Θ, f1, f13, 28,
565, 579, 700, 1071, 1342, Byz, it,
syr, copsa
[3]
dosł. zanurzenie
[4]
wewnętrznej przemiany, odnowy

καὶ - C, D, L, W, 0233, f1, f13, 33,
372, 579, 892, Byz, it, syr; pomija א,
B, 118, it (q), vgmss
[2]
dublety: Mt 4:17 / Mk 1:15 (MT)
oraz Mt 10:7 / Łk 10:9 (Q):
4:17
Odtąd zaczął Jezus
głosić i mówić:
"Skruszcie się,
przybliżyło się bowiem
królestwo niebios".
10:7
Podążając zaś głoście,
mówiąc, że: "Przybliżyło się
królestwo niebios".
[1]

Łk 3:1 – 3:3
Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ
τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος,
ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου
τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετρααρχοῦντος
τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου,
Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας
καὶ Τραχωνίτιδος χώρας,
καὶ Λυσανίου
τῆς Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος,
3:2
ἐπὶ ἀρχιερέως
Ἅννα καὶ Καϊάφα,
ἐγένετο ρῆμα θεοῦ
ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν
ἐν τῇ ἐρήμῳ.

Mk 1:4

3:1

καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν
{τὴν} περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
3:3

Mt 3:1 – 3:2
3:1

ἐγένετο
Ἰωάννης {ὁ} βαπτίζων
ἐν τῇ ἐρήμῳ
1:4

{καὶ}
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν

Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις

παραγίνεται
Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ
τῆς Ἰουδαίας
3:2
{καὶ}
λέγων· μετανοεῖτε·
ἤγγικεν γὰρ
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

s 63

ROZDZIAŁ 05 – JOHAN CHRZCICIEL

T. 23

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 23 - Proroctwo Izajasza [= T. 21, 115]
3:4

Jak napisano
w zwoju mów
Izajasza proroka:
(7:27 To jest ten,
o którym napisano:
"Oto wysyłam posłańca
mego przed obliczem twym,
który przygotuje drogę twą
{przed tobą}".)
"Głos wołającego
na pustkowiu:
Gotujcie drogę Panu,
prostymi czyńcie
ścieżki jego.

T. 23 - Proroctwo Izajasza [= T. 21, 115]

= Mk 1:2 – 1:3 (T.21)

Łk 3:4 – 3:6
1:2

{Jako napisano
w
Izajaszu proroku: [1]

Mt 3:3
3:3

Ten bowiem jest,
o którym było powiedziane przez
Izajasza proroka, mówiącego:

Głos wołającego
na pustkowiu:
Gotujcie drogę Panu,
prostymi czyńcie
ścieżki jego".} [3]
1:3

ὡς γέγραπται
ἐν βίβλῳ λόγων
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου·
3:4

(7:27 οὗτος ἐστιν
περὶ οὗ γέγραπται·
ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελον
μου πρὸ προσώπου σου,
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
{ἔμπροσθεν σου}.)

(11:10 Ten jest ten,
o którym napisano:
"Oto ja wysyłam posłańca
mego przed obliczem twym,
który przygotuje drogę twą
przed tobą".)

"Oto wysyłam posłańca
mego przed obliczem twym,
który przygotuje drogę twą.
{przed tobą} [2]

"{Głos wołającego
na pustkowiu:} [1]
Gotujcie drogę Panu,
{prostymi czyńcie
ścieżki jego}". [2]

Każdy wąwóz
będzie wypełniony
i każda góra i wzgórze
wyrównane.
I będą krzywe
wyprostowane,
i nierówności
drogami wygładzonymi.
3:6
I ujrzy
wszystkie ciało
zbawienie Boga".

φωνὴ βοῶντος
ἐν τῇ ἐρήμῳ·
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
εὐθείας ποιεῖτε
τὰς τρίβους αὐτοῦ·
πᾶσα φάραγξ
πληρωθήσεται
καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς
ταπεινωθήσεται,
καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ
εἰς εὐθείαν
καὶ αἱ τραχεῖαι
εἰς ὁδοὺς λείας·
3:6
καὶ ὄψεται
πᾶσα σὰρξ
τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.

3:5

3:5

zgodnie z א, B, D, L, Δ, Θ, f1, 22,
33, 565, 700, 892, 1071, 1241, al30,
it, Orygenes, Ireneusz, Euzebiusz,
Hieronim, Tytus i in.; wariant
korygujący - bizantyński: ἐν τοῖς
προφήταις ("w prorokach") - A, P,
W, f13, 28, 579. 1342, 1424, 2542,
Byz i in.
[2]
harmonizacja występująca w
tradycji bizantyńskiej – A, Δ, f1, f13,
33, 565, 1342, 892, Byz, it (f, ff2, l),
vg, syrh, copsa, copbo, Orygenes,
Euzebiusz; pomija א, B, D, K, Π, L,
P, W, Θ, Φ, 700*, 2766, al40, l2211, it,
syrp, Ireneusz i in.
[3]
Mk 1:2-3 = prawdopodobna
harmonizacja z Mt / interpolacja
(Güting, Lachmann)
[1]

[1]
[2]

pominięte przez syrs
pominięte przez it (k), syrs

= Mk 1:2 – 1:3 (T.21)

Łk 3:4 – 3:6

{Καθὼς γέγραπται
ἐν
τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ·
1:2

ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελον
μου πρὸ προσώπου σου,
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου·
{ἔμπροσθεν σου}
φωνὴ βοῶντος
ἐν τῇ ἐρήμῳ·
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
εὐθείας ποιεῖτε
τὰς τρίβους αὐτοῦ,}
1:3

Mt 3:3
οὗτος γάρ ἐστιν
ὁ ρηθεὶς διὰ
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·
3:3

(11:10 οὗτος ἐστιν
περὶ οὗ γέγραπται·
ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελον
μου πρὸ προσώπου σου,
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
ἔμπροσθεν σου.)
{φωνὴ βοῶντος
ἐν τῇ ἐρήμῳ·}
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
{εὐθείας ποιεῖτε
τὰς τρίβους αὐτοῦ.}
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T. 24

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 24 - Wystąpienie Johana II
= Łk 3:3a
3:3

(

T. 24 - Wystąpienie Johana II
Mk 1:5 – 1:6

i przyszedł ku

I wychodziła do niego
wszystka Judei kraina,
i Jerozolimczycy wszyscy.
1:5

wszystkiej okolicy
Jordanu…)
I byli chrzczeni
przez niego
w rzece Jordan,
wyznając
grzechy swoje.
I był Johan
odziany
sierścią [1] wielbłądzią,
{i pasem skórzanym
wokół swego biodra;} [2]
i jadł szarańczę
i miód dziki.
1:6

Mt 3:4 – 3:6
/ Wtedy wychodziła do niego
{wszystka} [1] Jerozolima
i wszystka Judea,
i wszystka okolica
Jordanu.
3:6
I byli chrzczeni [2]
w {rzece} [3] Jordan
przez niego,
wyznając
grzechy swoje./
3:5

Sam zaś Johan
miał odzienie swe
z sierści wielbłądziej
i pas skórzany
wokół swego biodra;
zaś pokarmem była mu szarańcza
i miód dziki.
3:4

πᾶσα ἡ - f1, 22, 1365, it (a, k, l),
vgms, arm, Orygenes
[2]
= zanurzani
[3]
lub: w wodach Jordanu; ποταμῷ zgodnie z א, B, C*, M, S, W, Δ, 0233,
f1, 22, 33, 157, 346, 579, 1424, al, it
(q), syr, copsa, copbo, arm, Orygenes;
pomija wariant bizantyński CC, D,
K, P, L, f13, 372, 892, Byz, it, copmae
[1]

wariant zachodni: δέρριν
("skórą") – D, it (a), geo2A
[2]
western non-interpolation
(pominięcie w: D, it, vg)
[1]

= Łk 3:3a
3:3

(

Mk 1:5 – 1:6
καὶ ἦλθεν εἰς

καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν
πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα
καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες,
1:5

πᾶσαν {τὴν} περίχωρον
τοῦ Ἰορδάνου…)
καὶ ἐβαπτίζοντο
ὑπ᾿ αὐτοῦ
ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
ἐξομολογούμενοι
τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης
ἐνδεδυμένος
τρίχας καμήλου
{καὶ ζώνην δερματίνην
περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ}
καὶ ἐσθίων ἀκρίδας
καὶ μέλι ἄγριον.
1:6

Mt 3:4 – 3:6
/ Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν
{πᾶσα ἡ} Ἱεροσόλυμα
καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία
καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος
τοῦ Ἰορδάνου,
3:6
καὶ ἐβαπτίζοντο
ἐν τῷ Ἰορδάνῃ {ποταμῷ}
ὑπ᾿ αὐτοῦ
ἐξομολογούμενοι
τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν./
3:5

αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης
εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ
ἀπὸ τριχῶν καμήλου
καὶ ζώνην δερματίνην
περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ,
ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες
καὶ μέλι ἄγριον.
3:4
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T. 25

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 25 - Wezwanie do skruchy

T. 25 - Wezwanie do skruchy

Łk 3:7 – 3:9

Mt 3:7 – 3:10

Łk 3:7 – 3:9

Mt 3:7 – 3:10

3:7

Mówił więc
wyruszającym tłumom,
{[aby być] ochrzczonymi
przez [1] niego}: [2]

3:7

Ujrzawszy zaś wielu
faryzeuszów i saduceuszów,
przychodzących do chrztu
{jego}, [1] rzekł im:

3:7

Ἔλεγεν οὖν
τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις
{βαπτισθῆναι
ὑπ᾿ αὐτοῦ}·

3:7

"Płody żmij!
Któż pokazał wam jak uciec
przed przyszłym gniewem?
3:8
Wydawajcie więc
owoce godne skruchy.

"Płody żmij!
Któż wam pokazał jak uciec
przed przyszłym gniewem?
3:8
Wydawajcie więc
owoc godny skruchy.

γεννήματα ἐχιδνῶν,
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
3:8
ποιήσατε οὖν
καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας

γεννήματα ἐχιδνῶν,
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
3:8
ποιήσατε οὖν
καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας

I nie zacznijcie
wmawiać sobie samym:
"Ojca mamy Abrahama".
Powiadam bowiem wam, że Bóg
może z tych kamieni wzbudzić
dzieci Abrahamowi.

3:9

I nie próbujcie
wmawiać sobie samym:
"Ojca mamy Abrahama".
Powiadam bowiem wam, że Bóg
może z tych kamieni wzbudzić
dzieci Abrahamowi.

καὶ μὴ ἄρξησθε
λέγειν ἐν ἑαυτοῖς·
πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ.
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς
ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι
τέκνα τῷ Ἀβραάμ.

3:9

Zaś już {i} [3] siekiera do
korzenia drzew jest przyłożona;
wszelkie więc drzewo niewydające
owocu {wybornego}, [4]
zostaje wycięte
i w ogień wrzucone".

3:10

Zaś już {i} [2] siekiera do
korzenia drzew jest przyłożona;
wszelkie więc drzewo niewydające
owocu wybornego,
zostaje wycięte
i w ogień wrzucone.

3:9

ἤδη δὲ {καὶ} ἡ ἀξίνη πρὸς
τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται·
πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν
καρπὸν {καλὸν}
ἐκκόπτεται
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

3:10

3:9

wariant ἐνώπιον αὐτοῦ ("przed
nim") - D, it (b, d, e, l, q, r1)
[2]
βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ - pomija
syrc, copbo(ms)*
[3]
pomija D, it, syrs, syrc
[4]
pomija p4, it (a, aur, ff2, vgmss),
copbo(ms), Orygenes
[1]

pomija *א, B, l1043, copsa, copmae,
Orygenes
[2]
ἤδη δὲ καὶ - wariant bizantyński
L, f13, 22, 33, 157, 892, Byz, l1043,
syrh / harmonizacja z Łk 3:9
[1]

ἰδὼν δὲ πολλοὺς
τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα
{αὐτοῦ} εἶπεν αὐτοῖς·

καὶ μὴ δόξητε
λέγειν ἐν ἑαυτοῖς·
πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ.
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς
ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι
τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
ἤδη δὲ {καὶ} ἡ ἀξίνη πρὸς
τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται·
πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν
καρπὸν καλὸν
ἐκκόπτεται
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
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T. 26

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 26 - Dalsze wskazania

T. 26 - Dalsze wskazania

Łk 3:10 – 3:14

Łk 3:10 – 3:14

3:10

I pytały go tłumy,
mówiąc: "Co więc mamy czynić
{aby dostąpić zbawienia}?" [1]
3:11
Odpowiadając zaś, mówił im:
"Kto ma dwie tuniki,
niech da temu, co nie ma,
i kto ma prowiant,
niech uczyni podobnie".

3:10

3:12

Przyszli zaś
i poborcy podatku,
by dać się ochrzcić,
i rzekli do niego:
"Nauczycielu, co mamy czynić
{aby dostąpić zbawienia}?" [2]
3:13
On zaś rzekł do nich:
"Nic więcej ponad to,
co wam ustalono,
nie pobierajcie".

3:12

Pytali zaś go
i żołnierze, mówiąc:
"Co mamy czynić i my
{aby dostąpić zbawienia}?" [3]
I rzekł im:
"Nikogo nie obrabowujcie,
ani nie wyłudzajcie
i poprzestawajcie na żołdach
waszych".

3:14

3:14

wariant występujący w D, it (b, d,
q), syrc, copsa(mss)
[2]
wariant występujący w D, it (d)
[3]
ibidem
[1]

Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι
λέγοντες· τί οὖν ποιήσωμεν
{ἵνα σωθῶμεν};
3:11
ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς·
ὁ ἔχων δύο χιτῶνας
μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι,
καὶ ὁ ἔχων βρώματα
ὁμοίως ποιείτω.
ἦλθον δὲ
καὶ τελῶναι
βαπτισθῆναι
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν·
διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν
{ἵνα σωθῶμεν};
3:13
ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς·
μηδὲν πλέον παρὰ τὸ
διατεταγμένον ὑμῖν
πράσσετε.
ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν
καὶ στρατευόμενοι λέγοντες·
τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς
{ἵνα σωθῶμεν};
καὶ εἶπεν αὐτοῖς·
μηδένα διασείσητε
μηδὲ συκοφαντήσητε
καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις
ὑμῶν.
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T. 27

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 27 - Świadectwo Johana. Przetak
Łk 3:15 – 3:18
Gdy zaś lud oczekiwał
i gdy rozważali wszyscy
w sercach swych
o Johanie
czy nie jest Pomazańcem,
3:16
odpowiedział mówiąc
wszystkim Johan:

T. 27 - Świadectwo Johana. Przetak
Mk 1:7 – 1:8

Mt 3:11 – 3:12

Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ
καὶ διαλογιζομένων πάντων
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
περὶ τοῦ Ἰωάννου,
μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,
3:16
ἀπεκρίνατο λέγων
πᾶσιν ὁ Ἰωάννης·

3:15

"Ja wprawdzie [w] * wodzie
chrzczę was,
idzie zaś
mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemienia
butów jego.

Łk 3:15 – 3:18

1:7

I głosił, mówiąc:

= 1:8
"Idzie
mocniejszy ode mnie za {mną},
któremu nie jestem godzien
schyliwszy się
rozwiązać rzemienia
butów jego.
Ja ochrzciłem was
wodą,
on zaś ochrzci [1] was
Duchem świętym". [2]

Tego przetak w ręku jego,
by oczyścić klepisko swoje
i zebrać zboże
do spichlerza {swego}; [3]
zaś plewy spali
ogniem nieugaszonym".
3:17

Ja wprawdzie was
chrzczę w wodzie ku skrusze,
zaś {za mną} [1] idący
mocniejszy ode mnie jest,
któremu nie jestem godzien

ἐγὼ μὲν {ἐν} ὕδατι
βαπτίζω ὑμᾶς·
ἔρχεται δὲ
ὁ ἰσχυρότερος μου,
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς

buty nosić.

λῦσαι τὸν ἱμάντα
τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ·

3:11

On was ochrzci
w Duchu świętym {i ogniu}. [2]

αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει
ἐν πνεύματι {ἁγίῳ}{καὶ πυρί}·

Tego przetak w ręku jego,
i oczyści klepisko swoje,
i zbierze zboże swoje
do spichlerza {swego}; [3]
zaś plewy spali
ogniem nieugaszonym".

3:17

3:12

Wiele tak więc [4]
i innych, upominając, [5]
oznajmiał dobrą nowinę
ludowi.

οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ
καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον
εἰς τὴν ἀποθήκην {αὐτοῦ},
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει
πυρὶ ἀσβέστῳ.
Πολλὰ μὲν οὖν
καὶ ἕτερα παρακαλῶν
εὐηγγελίζετο
τὸν λαόν.
3:18

[1]

[1]

ἁγίῳ pomija 788, 63, 64,
Klemens, Tertulian, Epifaniusz,
Augustyn, możliwa harmonizacja z
Mk
[2]
καὶ πυρί pomija 1194, 1574
[3]
αὐτοῦ pomija א1, D, pc
[4]
= w ten sposób
[5]
lub: upraszając

= zanurzy
warianty: aleksandryjski: ὕδατι /
ἐν πνεύματι – א, H, Δ, 33, 892*,
1342, al60, l2211; bizantyński:
ἐν ὕδατι / ἐν πνεύματι – A, D, W, f1,
f13, 579, Byz; mniejszościowe:
ἐν ὕδατι / πνεύματι – L; ὕδατι /
πνεύματι – B (przyjęty jako
pierwotny)
[2]

1:7

Καὶ ἐκήρυσσεν λέγων·

= 1:8
ἔρχεται
ὁ ἰσχυρότερος μου ὀπίσω {μου},
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
κύψας
λῦσαι τὸν ἱμάντα
τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.
ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς
{ἐν} ὕδατι,
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς
{ἐν} πνεύματι ἁγίῳ.

Ἐγὼ μὲν ὑμᾶς
βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν,
ὁ δὲ {ὀπίσω μου} ἐρχόμενος
ἰσχυρότερος μού ἐστιν,
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
3:11

τὰ ὑποδήματα βαστάσαι·

1:8

3:18

[1]

Mt 3:11 – 3:12

3:15

1:8

On was ochrzci
w Duchu {świętym}[1] {i ogniu}.[2]

Mk 1:7 – 1:8

pomija p101, it (a, d), copsa(mss),
Cyprian
[2]
ἐν πνεύματι ἁγίῳ· ("w Duchu
świętym".) – wariant bizantyński E,
S, V, Ω, 2, 28, 517, 579, 1424, Byz,
syrpal, syrs; ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ
πυρί· ("w Duchu świętym i ogniu".)
– p101vid, א, B, C, DS, K, L, M, U, W,
Δ, Π, f1, f13, 22, 33, 372, 565, 892,
vg, al, it, syr, cop, Orygenes, Bazyli,
Diatessaron
[3]
αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην ("swoje
do spichlerza") – א, C, DS, Δ, 0233,
f1, 22, 33, 2786, Byz, l1043, it;
εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ ("do
spichlerza swego") – E, L, U, 279,
892, 983, 1424, pc200, syr, copmae;
αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ
("swoje do spichlerza swego") - B,
W, 372, 828, 1071, 1243, 2737, pc40

αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει
ἐν πνεύματι ἁγίῳ {καὶ πυρί}·
οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ
καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ
εἰς τὴν ἀποθήκην {αὐτοῦ},
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει
πυρὶ ἀσβέστῳ.
3:12
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T. 28

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 28 - Uwięzienie Johana [= T. 183]
Herod zaś, Tetrarcha,
strofowany przez niego
za Herodiadę, żonę
brata swego,
i za wszystko, co uczynił
złego Herod,
3:20
przydał i to
do wszystkiego, [że] {i} [1]
zamknął Johana
w więzieniu. [2]
3:19

strofowany przez niego
za Herodiadę, żonę
brata swego,

T. 28 - Uwięzienie Johana [= T. 183]

= Mk 6:7 – 6:20 (T.183)

Łk 3:19 – 3:20
6:17

Sam bowiem Herod

= Mt 14:3 – 14:5 (T.183)
14:3

Bowiem {wtedy}

[1]

Herod

wysławszy pochwycił Johana
i związał go w więzieniu [1]

pochwyciwszy Johana,
związał {go} [2] i w więzieniu
pozbył się

z powodu Herodiady, żony
Filipa, brata swego,
gdyż ją poślubił.

z powodu Herodiady, żony
{Filipa,} [3] brata swego.

Mówił bowiem Johan
Herodowi, że: "Nie wolno ci
mieć żony brata swego".

14:4

6:18

Herodiada zaś
żywiła do niego urazę
i chciała go zabić,
a nie mogła.
6:20
Herod bowiem
bał się Johana,
wiedząc, że [jest] on mężem
sprawiedliwym i świętym;
i ochraniał go;
i słuchając go
wielce był zakłopotany; [2]
i z wielką chęcią [3] go słuchał.

= Mk 6:7 – 6:20 (T.183)

Łk 3:15 – 3:18
Ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης,
ἐλεγχόμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ
περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν
πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,
3:20
προσέθηκεν καὶ τοῦτο
ἐπὶ πᾶσιν {καὶ}
κατέκλεισεν τὸν Ἰωάννην
ἐν φυλακῇ.
3:19

ἐλεγχόμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ
περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ

Mówił bowiem Johan
mu: "Nie wolno ci
mieć jej".

wariant: καὶ ἔβαλεν εἰς φυλακὴν
("i wrzucił do więzienia") - D, Θ
f13, 28, 565, 700, pc, it
[2]
zgodnie z א, B, L, (W), Θ, 27, l1043;
wariant bizantyński: πολλὰ ἐποίει
("wiele czynił") – A, C, D, f1, f13,
33, 579, 700, 892, 1342, Byz, it, syr
[3]
= z przyjemnością, z ochotą

pomija *א, B, D, Ξ, pc, it (b, d, e)
u Łukasza Johan zostaje
zamknięty w więzieniu przed
przyjęciem chrztu przez Jezusa
werset dalej
[2]

= Mt 14:3 – 14:5 (T.183)
14:3

Ὁ γὰρ {τότε} Ἡρῴδης

ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην
καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ

κρατήσας τὸν Ἰωάννην
ἔδησεν {αὐτὸν} καὶ ἐν φυλακῇ
ἀπέθετο

διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα
Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,
ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν·

διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα
{Φιλίππου} τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·

ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης
τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι οὐκ ἔξεστιν σοι
ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.

14:4

ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς
ἐνεῖχεν αὐτῷ
καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι,
καὶ οὐκ ἠδύνατο·
6:20
ὁ γὰρ Ἡρῴδης
ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην,
εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα
δίκαιον καὶ ἅγιον,
καὶ συνετήρει αὐτόν,
καὶ ἀκούσας αὐτοῦ
πολλὰ ἠπόρει,
καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν

ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης
αὐτῷ· οὐκ ἔξεστιν σοι
ἔχειν αὐτήν.

6:19

14:5

I chcąc go zabić,

bał się tłumu,
gdyż za proroka go mieli.
(9:7 … καὶ
διηπόρει )

[1]

[1]

Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης

6:18

6:19

(9:7 ... i
całkiem był zakłopotany)

6:17

zgodnie z B, Θ, f13, 700, pc9, it
(k), copsa, copmae, arabMS, Weiss
[2]
pomija *א, B, 700, l2211, pc, it (ff1,
h, q), copbo(mss), geo2B
[3]
pomija D, 372, 2737, it, Augustyn
[1]

14:5

καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι

ἐφοβήθη τὸν ὄχλον,
ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
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T. 29

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 29 - Chrzest Jezusa

T. 29 - Chrzest Jezusa

Łk 3:21 – 3:22
Zdarzyło się zaś, gdy
był chrzczony wszystek lud,
i Jezusa
3:21

chrzczono,

Mk 1:9 – 1:11
I zdarzyło się w
owe dni, [że]
przyszedł Jezus
z Nazaretu Galilejskiego;
i został ochrzczony w Jordanie
przez Johana.
1:9

Mt 3:13 – 3:17
3:13

Wtedy

przybywa Jezus
z Galilei
nad Jordan,
do Johana,
aby być chrzczonym przez niego.

Łk 3:21 – 3:22
Ἐγένετο δὲ ἐν
τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν
καὶ Ἰησοῦ
3:21

βαπτισθέντος

Mk 1:9 – 1:11
Καὶ ἐγένετο ἐν
ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
ἦλθεν Ἰησοῦς
ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας
καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην
ὑπὸ Ἰωάννου.
1:9

{Johan} [1] zaś
odmawiał mu, mówiąc:
"Ja potrzebuję od ciebie
chrztu, a ty przychodzisz do mnie?"
3:15
Odpowiadając zaś Jezus,
rzekł do niego: "Ustąp teraz,
Tak bowiem pasuje nam
wypełnić wszystką sprawiedliwość".
Wtedy ustępuje mu.
3:15 B
{I zaraz oświeciło
[to] miejsce światło wielkie.} [2]

i gdy modlił się,
otworzono
niebo.
3:22
I zeszedł
Duch święty
w postaci cielesnej
jak gołębica
na niego.

ujrzał rozdzieranie
niebios

Zostawszy zaś ochrzczonym,
Jezus zaraz wyszedł
z wody.

i Ducha
jak gołębica
schodzącego
do niego.

I głos
z nieba powstał:

1:11

"Synem moim jesteś ty,

"Tyś jest syn mój
umiłowany,
w tobie me upodobanie".

Jam ciebie dziś spłodził". [1]

I głos {zdarzył się} [1]
z niebios:

I oto otwarte zostały {mu} [3]
niebiosa,
i ujrzał
Ducha Bożego,
schodzącego
jako gołębica {i} [4]
przychodzącego na niego.
I oto głos
z niebios mówiący
{do niego}: [5]
"Ten jest syn mój
umiłowany,
w nim me upodobanie".
3:17

pomija *א, B, l1043, copsa,
Euzebiusz
[2]
Diatessaron, Epifaniusz (Ew.
Ebionitów), it (a, g1), por. Mt 2:9,
4:16; wariant: καὶ πῦρ ἀνήφθη ἐν τῷ
Ἰορδάνη ("I ogień zapłonął w
Jordanie".) – Justyn, Romanos
[3]
pomija *א, B, 789S, 842, 1029,
l1043, l2211, vgmss, syrc, syrs, copsa,
IreneuszLat
[4]
pomija *א, B, l1043, it, Ireneusz
[5]
πρὸς αὐτὸν – wariant D, 372, it
(a, b, d, h), syrs, syrc
[1]

[1]

wersja pierwotna, zgodna z:
D, it (a, b, c, d, ff2, l, r1), Justyn,
Euzebiusz, Metodiusz, Laktaniusz,
Hilary, Juwenkus, Augustyn,
Tykoniusz; wariant powszechny:
σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ
εὐδόκησα ("Tyś jest syn mój
umiłowany, w tobie me upodobanie"
zgodny z Mk 1:11; por. też
Dz 13:33, Hb 5:5

brak w *א, D, S, L84, pc4, it (d,
ff2, t) - wariant mniejszościowy
[1]

παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην
πρὸς τὸν Ἰωάννην
τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ.
3:14

3:16

I zaraz wychodząc
z wody,

Τότε

ὁ {Ἰωάννης} δὲ
διεκώλυεν αὐτὸν λέγων·
ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ
βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
3:15
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι,
οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν
πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην.
τότε ἀφίησιν αὐτόν.
3:15 B
{καὶ εὐθὺς περιέλαμψε
τὸν τόπον φῶς μέγα}

3:14

1:10

Mt 3:13 – 3:17
3:13

βαπτισθεὶς δὲ
ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη
ἀπὸ τοῦ ὕδατος·
3:16

καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων
ἐκ τοῦ ὕδατος
1:10

καὶ προσευχομένου
ἀνεῳχθῆναι
τὸν οὐρανὸν
3:22
καὶ καταβῆναι
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
σωματικῷ εἴδει
ὡς περιστερὰν
ἐπ᾿ αὐτόν,

εἶδεν σχιζομένους
τοὺς οὐρανοὺς
καὶ τὸ πνεῦμα
ὡς περιστερὰν
καταβαῖνον
εἰς αὐτόν·

καὶ φωνὴν
ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι·

1:11

ὁ υἱός μου εἶ σὺ,

σὺ εἶ ὁ υἱός μου
ὁ ἀγαπητός,
ἐν σοὶ εὐδόκησα.

ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε·

καὶ φωνὴ {ἐγένετο}
ἐκ τῶν οὐρανῶν·

καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν {αὐτῷ}
οἱ οὐρανοί,
καὶ εἶδεν
{τὸ} πνεῦμα {τοῦ} θεοῦ
καταβαῖνον
ὡσεὶ περιστερὰν {καὶ}
ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν·
καὶ ἰδοὺ φωνὴ
ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα
{πρὸς αὐτὸν}·
οὗτος ἐστιν ὁ υἱός μου
ὁ ἀγαπητός,
ἐν ᾧ εὐδόκησα.
3:17
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T. 30

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 30 - Rodowód Jezusa [= T. 2]

T. 30 - Rodowód Jezusa [= T. 2]
= Mt 1:2 – 1:17 (T.2)

Łk 3:23 – 3:28
{I ten Jezus, [który] był
zaczął w wieku około lat
trzydziestu, był synem, jak sądzono
Jozefa, Eliego,
3:24
Mattata, Lewiego,
Melchiego, Jannaja, Jozefa,
3:25
Mattatiasza, Amosa,
Nahuma, Hesliego, Naggaja,
3:26
Maata,
3:23

Mattatiasza, Semejna,
Jozecha, Jody,
3:27
Johanana, Rezy,
Zorobabela, Salatiela,
Neriego,
3:28
Melchiego, Addiego,
Kosama, Elmadama, Era,
3:29

Jezusa, Eliezera,
Jorima, Mattata, Lewiego,
3:30
Symeona, Judy,
Jozefa, Jonama, Eliakima,
3:31
Melei, Menny,
Mattaty, Natana, [1]
Dawida,
3:32
Jessego, Jobeda,
Booza, Salacha, Naassona,
3:33
Admina, Arniego, [2]
Hesroma, Faresa, Judy,
3:34
Jakuba, Izaaka,
Abrahama,
Thary, Nachora,
3:35
Serucha, Ragaua,
Faleka, Ebera, Salacha,
3:36
{Kainama,}
Arfaksada, Sema,
Noego, Lamecha,
3:37
Metuszalacha,
Henocha, Jareta,
Maleleela, Kainama,
3:38
Enosza, Seta,
Adama, Boga.} [3]

wariant mniejszościowy: w. 3:23b
– 3:31a zawierające imiona z Mt
1:6-16: D, Afrahat (IV w. n.e.)
[2]
verte
[3]
w. 3:23-38 nie występują w:
W (od τοῦ Ἠλὶ ...), 579, Diatessaron
[1]

= Mt 1:2 – 1:17 (T.2)

Łk 3:23 – 3:28
{Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς
ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν
τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο
Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλὶ
3:24
τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευὶ
τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἰανναὶ τοῦ Ἰωσὴφ
3:25
τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμὼς
τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἑσλὶ τοῦ Ναγγαὶ
3:26
τοῦ Μάαθ
3:23

Abraham spłodził Izaaka,
Izaak zaś spłodził Jakuba,
Jakub zaś spłodził Judę
i braci jego.
1:3
Juda zaś spłodził Faresa
i Zarę z Tamar,
Fares zaś spłodził Hesrona,
Hesron zaś spłodził Arama.
1:4
Aram zaś spłodził
Aminadaba, Aminadab zaś spłodził
Naassona, Naasson zaś
spłodził Salmona.
1:5
Salmon zaś spłodził Boeza [1]
z Rachab, Boez zaś spłodził
Jobeda z Ruth, Jobed zaś
spłodził Jessego.
1:6
Jesse zaś spłodził Dawida,
króla, Dawid {król} [2]
zaś spłodził Salomona
z tej [od] Uriasza.
1:2

Salomon zaś spłodził
Roboama, Roboam zaś spłodził
Abię, Abia zaś spłodził Asafa.
1:8
Asaf zaś spłodził
Jozafata, Jozafat zaś
spłodził Jorama, Joram zaś
spłodził Ozjasza.
1:9
Ozjasz zaś spłodził Joatama,
Joatam zaś spłodził Achaza,
Achaz [3] zaś spłodził Hezekiasza.
1:10
Hezekiasz zaś spłodził
Manassesa, Manasses zaś spłodził
Amosa, Amos zaś spłodził
Jozjasza.
1:7

Βόες – zgodnie z p1, א, B, it (k),
cop, eth; wariant bizantyński,
zgodny z Łk 3:32: Βόος ("Booz")
[2]
ὁ βασιλεὺς – wariant bizantyński
C, K, Π, L, W, Δ, 33, 157, 372, 892,
1071, Byz, it, syrh, geo; pomija p1, א,
B, Γ, f1, f13, 579, 700, pc, it (g1, k),
vgmss, syrs, syrc, syrp, cop, arm
[3]
wariant mniejszościowy: Ἀχάς,
Ἀχὰς ("Achasa, Achas…") – א, C, D,
it (aur, g1*, k, q), copmae, copbo(ms)
[1]

Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ,
Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ,
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ.
1:3
Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες
καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαμάρ,
Φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ,
Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ.
1:4
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ
ἐγέννησεν τὸν Σαλμών.
1:5
Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόες
ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βόες δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ἰωβὴδ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί.
1:6
Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ
τὸν βασιλέα. Δαυὶδ {ὁ βασιλεὺς}
δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα
ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου.
1:2

τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεὶν
τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ
3:27
τοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησὰ
τοῦ Ζοροβαβὲλ τοῦ Σαλαθιὴλ
τοῦ Νηρὶ
3:28
τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἀδδὶ
τοῦ Κωσὰμ τοῦ Ἐλμαδὰμ τοῦ ῎Ηρ
τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ
τοῦ Ἰωρὶμ τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευὶ
3:30
τοῦ Συμεὼν τοῦ Ἰούδα
τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιακὶμ
3:31
τοῦ Μελεὰ τοῦ Μεννὰ
τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰμ
3:29

τοῦ Δαυὶδ
3:32
τοῦ Ἰεσσαὶ τοῦ Ἰωβὴδ
τοῦ Βόος τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασσὼν
3:33
τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ
τοῦ Ἑσρὼμ τοῦ Φάρες τοῦ Ἰούδα
3:34
τοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαὰκ
τοῦ Ἀβραὰμ
τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ
3:35
τοῦ Σεροὺχ τοῦ Ῥαγαὺ
τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ
3:36
{τοῦ Καϊνὰμ}
τοῦ Ἀρφαξὰδ τοῦ Σὴμ
τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ
3:37
τοῦ Μαθουσαλὰ
τοῦ Ἑνὼχ τοῦ Ἰάρετ
τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰμ
3:38
τοῦ Ἐνὼς τοῦ Σὴθ
τοῦ Ἀδὰμ τοῦ θεοῦ.}

Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ.
1:8
Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἰωσαφάτ,Ἰωσαφὰτ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν.
1:9
Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ,
Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ,
Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν.
1:10
Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν
Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἀμώς, Ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἰωσίαν.
1:7

Jozjasz zaś spłodził
{Joakima, Joakim
zaś spłodził} [4] Jechoniasza
i braci jego w czasie
wygnania babilońskiego.

Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν
{τὸν Ἰοακειμ Ἰοακειμ
δὲ ἐγέννησεν} τὸν Ἰεχονίαν
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

1:11

Po wygnaniu zaś
babilońskim Jechoniasz spłodził
Salatiela, Salatiel
zaś spłodził Zorobabela.
1:13
Zorobabel zaś spłodził
Abjuda, Abjud zaś spłodził
Eliakima, Eliakim zaś
spłodził Azora.
1:14
Azor zaś spłodził Sadoka,
Sadok zaś spłodził Achima,
Achim zaś spłodził Eljuda.
1:15
Eljud zaś spłodził
Eleazara, Eleazar zaś spłodził
Mattana, Mattan zaś spłodził
Jakuba.
1:16
Jakub zaś spłodził
Jozefa, męża Marii,
z której spłodzony był Jezus,
zwany Pomazańcem. [5]

1:11

1:12

(3:27 Joanana, Resy,
Zorobabela, Salatiela,
Neriego,)

Wszystkich więc tych pokoleń:
od Abrahama do Dawida
pokoleń czternaście,
od Dawida aż do wygnania
babilońskiego pokoleń czternaście,
i od wygnania babilońskiego
aż do Pomazańca
pokoleń czternaście.
1:17

warianty: 1. aleksandryjskie: τοῦ
Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ ("Admina, Arniego")
– B; τοῦ Ἀδὰμ τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ
("Adama, Admina, Arniego")
– p4, *א, 1241, pc, syrs; τοῦ
Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ
("Aminadaba, Admina, Arniego") –
א2, L, X, Γ, f13, 157, pc, copbo,
NA28; 2. bizantyńskie: τοῦ
Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀρὰμ ("Aminadaba,
Arama") harmonizacja z Mt 1:4 – A,
D, Π, 33, 565, 1424, Byz, it, syrp;
τοῦ Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἰωράμ
("Aminadaba, Admina, Jorama") –
K, M, S, Y, Δ, Ψ, 118, 205, 209,
2542, f1, 28, 700, 892, 1071, Byz, it
(b, e), syrh; 3. konflacyjny:
τοῦ Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀρὰμ τοῦ Ἀδμὶν
τοῦ Ἀρνὶ ("Aminadaba, Arama,
Admina, Arniego") – Θ, f1, pc
[2]

zgodnie z D, M, U, Θ, Σ, f1, 33,
1342, al168, syr, geo, IreneuszLat,
Epifaniusz, Afrahat (wariant
pierwotny, mniejszościowy)
[5]
wariant Sinaitic Syriac (syrs):
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ,
Ἰωσὴφ, ᾧ μνηστευθείσα Μαρίας
ἧν παρθένος, ἐγέννησεν Ἰησοῦν
τὸν λεγόμενον χριστόν.
("Jakub zaś spłodził Jozefa.
Jozef, [ten] przyrzeczony Marii
dziewicy, spłodził Jezusa,
zwanego Pomazańcem".)
[4]

Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν
Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν
τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ
δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβαβέλ.
1:13
Ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἐλιακίμ, Ἐλιακὶμ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ.
1:14
Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ,
Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ,
Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ.
1:15
Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἰακώβ.
1:16
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας,
ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς
ὁ λεγόμενος χριστός.
1:12

(3:27 τοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησὰ
τοῦ Ζοροβαβὲλ τοῦ Σαλαθιὴλ
τοῦ Νηρὶ)

Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ
ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ
γενεαὶ δεκατέσσαρες,
καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας
Ββυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες,
καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
ἕως τοῦ Χριστοῦ
γενεαὶ δεκατέσσαρες.
1:17
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T. 31

Łk 3:1 – 4:13 | Mk 1:2 – 1:13 | Mt 3:1 – 4:11

T. 31 - Kuszenie na pustkowiu. Trzy próby
Łk 4:1 – 4:13
Jezus zaś pełen
Ducha świętego powrócił
znad Jordanu.
4:1

I prowadzony był w Duchu
w pustkowiu
4:2
dni czterdzieści,
wystawiany na próby
przez Potwarcę. [1]

T. 31 - Kuszenie na pustkowiu. Trzy próby

Mk 1:12 – 1:13

Mt 4:1 – 4:11
4:1

1:12

I zaraz Duch go
wyrzuca na pustkowie.
1:13a
I był {tam}{w pustkowiu} [1]
czterdzieści dni,
wystawiany na próby
przez Szatana;

I nie jadł nic
w dniach tych.
I gdy przeminęły one,
{wówczas} [2] zgłodniał.

Wtedy Jezus

został wyprowadzony
na pustkowie przez Ducha

Łk 4:1 – 4:13

Mk 1:12 – 1:13

Ἰησοῦς δὲ πλήρης
πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν
ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου
4:1

καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι

Mt 4:1 – 4:11
4:1

Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν
ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.
1:13a
καὶ ἦν {ἐκεῖ}{ἐν τῇ ἐρήμῳ}
τεσσεράκοντα ἡμέρας
πειραζόμενος
ὑπὸ τοῦ σατανᾶ,
1:12

ἀνήχθη
εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος

[by] być wystawianym na próby [1]
przez Potwarcę.

ἐν τῇ ἐρήμῳ
4:2
ἡμέρας τεσσεράκοντα
πειραζόμενος
ὑπὸ τοῦ διαβόλου.

I przepościwszy
dni czterdzieści
i nocy czterdzieści,
wówczas zgłodniał.

Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν
{ὕστερον} ἐπείνασεν.

4:2

4:2

[I próba]

πειρασθῆναι
ὑπὸ τοῦ διαβόλου.
καὶ νηστεύσας
ἡμέρας τεσσεράκοντα
καὶ νύκτας τεσσεράκοντα,
ὕστερον ἐπείνασεν.

[I próba]

4:3

Rzekł zaś mu
Potwarca:
"Jeżeli Synem jesteś Boga,
powiedz temu kamieniowi,
aby stał się chlebem".

4:3

I przystąpiwszy
Wypróbowujący, rzekł mu:
"Jeżeli Synem jesteś Boga,
powiedz, aby te kamienie
chlebami się stały".

4:3

εἶπεν δὲ αὐτῷ
ὁ διάβολος·
εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ,
εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ
ἵνα γένηται ἄρτος.

4:3

I odpowiedział
ku niemu Jezus:
"Napisano, że:
Nie samym chlebem
człowiek żyć będzie".
{lecz każdym oznajmieniem
{pochodzącym z ust}
Boga"}. [3]

4:4

On zaś odpowiadając,
rzekł:
"Napisano:
Nie samym chlebem
człowiek żyć będzie,
lecz każdym oznajmieniem,
pochodzącym z ust
Boga".

4:4

καὶ ἀπεκρίθη
πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς·
γέγραπται ὅτι
οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ
ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.
{ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι
{ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος}
θεοῦ.}

4:4

4:4

= oszczercę, rzucającego
kalumnie, diabła;
[2]
ὕστερον – wariant bizantyński /
harmonizacja z Mt: A, K, W, Δ, Π,
Ψ, f1, f13, 33, 157, 565, 700, 892,
Byz, it (f, ff2, q, r1), syrp, syrh
[3]
ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι
θεοῦ – wariant bizantyński /
harmonizacja z Mt: A, D, Δ, Θ, Ψ,
f1, f13, 33, 157, 579, 700, 892, Byz,
it, syrp, syrh, copbo(pt); ἐκπορευομένῳ
διὰ στόματος dodają 118, 157, 205,
209, 1071, 1424, al118, copbo(mss)

Τότε {ὁ} Ἰησοῦς

[1]

ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ - konflacja
bizantyńska (W, Δ, Π2, 22, 282, 118,
157, 1071, Byz, syrp, syrh;
samo ἐν τῇ ἐρήμῳ – א, A, B, D, L, Θ,
f13, 33, 579, 892, 1342, it,
Orygenes, Euzebiusz; samo ἐκεῖ bez
ἐν τῇ ἐρήμῳ – K, Π*, f1, 69, 124,
788, 28*, 565, 700, 1424, 2542, al,
vg, syrs, arm
[1]

[1]

= wystawianym na doświadczenia

καὶ προσελθὼν
ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ·
εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ,
εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι
ἄρτοι γένωνται.
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
εἶπεν·
γέγραπται·
οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ
ζήσεται ὁ ἄνθρωπος,
ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι
ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος
θεοῦ.

[II próba]
4:5

[III próba]
4:8

I wyprowadziwszy go,
{{Potwarca}
na górę wysoką {niezmiernie}} [4]
pokazał mu wszystkie
królestwa świata [zamieszkanego]
w jednej chwili. [5]
4:6
I rzekł mu Potwarca:
"Tobie dam władzę tę
całą i ich chwałę,
gdyż została mi przekazana,
i komu zechcę, daję ją.
4:7
Ty więc, jeśli złożysz pokłon
przede mną,
będzie twoja wszystka".

/ Znowu bierze go
Potwarca
na górę wysoką niezmiernie
i pokazuje mu wszystkie
królestwa [wszech]świata
i ich chwałę.
4:9
I rzekł mu:
"To wszystko tobie dam,

I odpowiadając
Jezus rzekł mu:
"{Idź precz ode mnie, Szatanie!} [6]
Napisano:
Panu, Bogu twemu
pokłon składać będziesz
i jemu samemu
służyć będziesz".

4:10

4:8

pomija א, B, L, W, 1241, pc, syrs,
copsa, copbo; warianty: ὁ διάβολος
("Potwarca") – it (aur, b, g1), vgmss;
ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν
("Potwarca na górę wysoką") –
wariant bizantyński / harmonizacja
z Mt: A, Δ, Θ, Ψ, 0102, 33, 157, 579,
892, 1342, Byz, it (d, f, ff2, l, q), syrp,
syrh, copbo(mss); εἰς ὄρος ὑψηλὸν ("na
górę wysoką") – א1, f1, 700, 2542,
pc; εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν ("na górę
wysoką niezmiernie") – D, 788; ὁ
διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν
("Potwarca na górę wysoką
niezmiernie") – f13, it (c, r1), vgms,
copsa(ms)
[5]
= w mgnieniu oka
[6]
ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ –
wariant bizantyński / harmonizacja
z Mt: A, Δ, Θ, Ψ, 0102, f13, 157,
1071, 892mg, Byz, it (b, e, l, q, r1),
syrh, copbo(pt), Justyn1/2; pomija א, B,
D, L, W, Ξ, f1, 788, 22, 33, 579,
700, 892*, 1241, 2542, pc7, it (a,
aur, c, d, f, ff2), vg, syrs, syrp, copsa,
copbo(pt), Justyn1/2

jeśli padając złożysz pokłon
mi".

Wtedy
mówi mu Jezus:
"Idź {precz ode mnie}, [2] Szatanie!
Napisano bowiem:
Panu, Bogu twemu
pokłon składać będziesz
i jemu samemu
służyć będziesz"./

[4]

ὕπαγε ὀπίσω μου ("Idź precz ode
mnie…") – wariant bizantyński CC,
D, L, Z, f13C, 28, 33, 118S, 157,
579C, 892C, 1071, 1424, Byz, it (b, h,
l*), syrs, syrc, syrh, copsa(pt), copbo(mss),
Justyn; ὕπαγε ("Odejdź…") - א, B,
C*, K, P, S, V, W, Δ, Σ, 0233, f1,
f13a,b, 22, 372, 565, 579*, 700,
892*, 2680, 2737, al, it (f, k, lC), vg,
syrp, copsa(pt), copbo, copmae,
Orygenes, Bazyli; por. Mt 16:23
[2]

Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν
{{ὁ διάβολος}
εἰς ὄρος ὑψηλὸν {λίαν}}
ἔδειξεν αὐτῷ πάσας
τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης
ἐν στιγμῇ χρόνου
4:6
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος·
σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην
ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,
ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται
καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν·
4:7
σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς
ἐνώπιον ἐμοῦ,
ἔσται σοῦ πᾶσα.

/4:8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν
ὁ διάβολος
εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν
καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας
τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου
καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
4:9
καὶ εἶπεν αὐτῷ·
ταῦτα σοι πάντα δώσω,

καὶ ἀποκριθεὶς
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ·
{ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ·}
γέγραπται·
κύριον τὸν θεόν σου
προσκυνήσεις
καὶ αὐτῷ μόνῳ
λατρεύσεις.

4:10

4:5

4:8

ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς
μοι.
τότε
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·
ὕπαγε {ὀπίσω μου}, σατανᾶ·
γέγραπται γάρ·
κύριον τὸν θεόν σου
προσκυνήσεις
καὶ αὐτῷ μόνῳ
λατρεύσεις./

[III próba]

[II próba]

4:9

Zaprowadził zaś go
do Jeruzalem
i postawił
na szczycie świątyni.
I rzekł {mu}:
"Jeżeli Synem jesteś Boga,
rzuć się stąd w dół.
4:10
Napisano bowiem, że
posłańcom swoim przykaże
o tobie, aby cię strzegli;
4:11
i że na rękach nosić cię będą,
cobyś nie uraził o kamień
stopy swojej".

4:5

Wtedy bierze go
Potwarca do miasta świętego
i postawił go
na szczycie świątyni.
4:6
I mówi mu:
"Jeżeli Synem jesteś Boga,
rzuć się w dół.
Napisano bowiem, że
posłańcom swoim przykaże
o tobie,
i na rękach nosić cię będą,
cobyś nie uraził o kamień
stopy swojej".

4:9

῎Ηγαγεν δὲ αὐτὸν
εἰς Ἰερουσαλὴμ
καὶ ἔστησεν
ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ
καὶ εἶπεν {αὐτῷ}·
εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ,
βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω·
4:10
γέγραπται γὰρ ὅτι
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται
περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε
4:11
καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσιν σε,
μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον
τὸν πόδα σου.

4:5

I odpowiadając rzekł mu
Jezus, że: "Powiedziane jest:
Nie będziesz wystawiał na próbę
Pana, Boga swego".

4:7

4:12

καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς ὅτι εἴρηται·
οὐκ ἐκπειράσεις
κύριον τὸν θεόν σου.

4:7

4:12

Rzecze mu
Jezus: "Znowu, napisano:
Nie będziesz wystawiał na próbę
Pana, Boga swego".

= Łk 4:5 – 4:8 [7]

/4:8 – 4:10/

I dokończywszy całego
wystawiania na próby, Potwarca
odstąpił od niego, aż do czasu.
4:13

4:11

Wtedy opuszcza go
Potwarca;
i był pośród dzikich zwierząt;
i posłańcy
służyli mu.
1:13b

odwrotna kolejność dwóch
ostatnich prób u Mt (święte miasto
-> góra) i Łk (góra -> Jeruzalem)
[7]

Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν
ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν
καὶ ἔστησεν αὐτὸν
ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ
4:6
καὶ λέγει αὐτῷ·
εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ,
βάλε σεαυτὸν κάτω·
γέγραπται γὰρ ὅτι
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται
περὶ σοῦ
καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσιν σε,
μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον
τὸν πόδα σου.
ἔφη αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέγραπται·
οὐκ ἐκπειράσεις
κύριον τὸν θεόν σου.

= Łk 4:5 – 4:8

/4:8 – 4:10/

Καὶ συντελέσας πάντα
πειρασμὸν ὁ διάβολος
ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.

Τότε ἀφίησιν αὐτὸν
ὁ διάβολος,

4:13

4:11

καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων,
καὶ οἱ ἄγγελοι
διηκόνουν αὐτῷ.
1:13b

i oto posłańcy
podeszli, i służyli mu.

καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι
προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

