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Na stronie www.ZycieToWiecej.com znajdziesz pytania do rozważań 
nad Ewangelią Jana. Głębsze zastanowienie nad nią pomoże Ci odkryć 
Boga takim jakim naprawdę jest i poznać znaczenie stwierdzeń Jezusa 
Chrystusa, że jest „Słowem“, „Bogiem“, „Barankiem Bożym“, „Wodą Życia“, 
„Drzwiami do Zbawienia“, „Drogą i Prawdą“. Twoje poszukiwania zakoń-
czą się, gdy znajdziesz spełnienie swoich najgłębszych pragnień w Nim. 
Jezus obiecuje Ci, że wtedy „…już nigdy pragnąć nie będziesz“ (Jana 4).
 
Napisz do nas i podziel się tym, co odkrywasz z tych ksiąg z Biblii. Je-
śli masz pytania, to chętnie odpiszemy, zgodnie z tym, co jest napisane 
w jedynym źródle prawdy danym od Boga – Piśmie Świętym.

Niech Cię Bóg błogosławi!

www.ZycieToWiecej.com 
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„Kto się napije wody, którą Ja mu dam, nie będzie pra-
gnął na wieki“ – powiedział Jezus.

W szyscy jesteśmy spragnieni. Różnymi sposobami 
próbujemy zaspokoić to pragnienie. Cóż lepiej 

gasi pragnienie niż woda? A ta najczystsza jest zawsze 
u źródła. 

Być może dzisiaj jesteś spragniony miłości, celu ży-
cia, nadziei na przyszłość lub poznania prawdy. Źródło 
prawdy o Bogu i życiu znajdziesz w Bożym wiernym 
Słowie. 

Otrzymujesz w darze od nas trzy księgi Pisma Święte-
go: Ewangelię Jezusa Chrystusa według św. Jana, List św. 
Pawła do Rzymian oraz wybrane Psalmy. Bóg dał nam 
swoje Pismo i możemy je sami zrozumieć, gdy Go o to 
szczerze poprosimy. 

Jesteśmy pewni, że poświęcony czas na przeczytanie 
tej książki będzie Twoją najwspanialszą życiową inwe-
stycją. Niech to stanowi dla Ciebie nowy początek po-
znawania kochającego Boga z najczystszego źródła. 

Skosztuj Wody Życia, a zobaczysz, że Bóg w Jezusie da 
Ci spełnienie Twoich najgłębszych pragnień! 

 www.ZycieToWiecej.com

SŁOWO ZAPROSZENIA 
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3a 1Kor 8:6; Kol 
1:16; Hbr 1:2

4a Ps 36:10; J 5:26; 
11:25; 14:6; Dz 3:15; 
Hbr 7:16; 1J 1:2; 
5:11-12 b J 8:12; 9:5; 
12:46 
5a Mt 4:16; J 3:19 
b Ps 18:29; 1J 1:5-7 
6a Mt 3:1

7a J 1: 15,19,32; 
3:26; 5:33 b J 3:15
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9a Iz 49:6; 1J 2:8 
b Ef 1:18; 3:9; Hbr 
6:4; 10:32
10a J 1:14

ewaNGelia wedŁUG 
św. JaNa 

Autor: Apostoł Jan
Czas: Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr.

Miejsce: Efez
Cel: Przekazanie ludziom najważniejszych faktów 

i prawd zapewniających zbawienie.
Temat: Jezus Chrystus, Zbawca świata, najpełniejszym 

objawieniem Boga.

Jezus najpełniejszym objawieniem Boga

1   Na początku a było Słowo; b

 Słowo było u Boga 
 i Bogiem c było Słowo. 
 2 Ono było na początku a u Boga. 
 3 Wszystko a dzięki Niemu się stało  

i z tego, co istnieje,  
nic nie stało się bez Niego. 

 4 W Nim było życie, a  
a życie było światłem b ludzi. 

 5 Światło a zaś świeci w ciemności b 
i ciemność go nie ogarnęła. 

 6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga.  
Miał na imię Jan. a 

 7 Przyszedł jako świadek,  
by zaświadczyć a o świetle,  
by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. b 

 8 Nie on był światłem, a  
miał jedynie o nim zaświadczyć. 

 9 Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, a  
które oświeca b każdego człowieka. 

 10 Przebywał na świecie a  
i dzięki Niemu świat powstał,  
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c J 1:14; 3:16,18; 
1J 4:9
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Mk 1:2-8; 
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ale świat Go nie rozpoznał. b

 11 Przyszedł do swego,  
swoi Go jednak nie przyjęli. a

 12 Lecz tym wszystkim,  
którzy Go przyjęli, a  
dał przywilej stania się dziećmi b Boga  
 – tym, którzy wierzą c w Jego imię, 

 13 którzy narodzili się nie z krwi  
ani z woli ciała,  
ani z woli mężczyzny,  
lecz z Boga. a

 14 Słowo zatem stało się ciałem; a 1  
pełne łaski b i prawdy c zamieszkało d wśród nas  
 – i zobaczyliśmy Jego chwałę, e  
chwałę jako Jedynego zrodzonego, f 2 
który pochodzi od Ojca. 

 15 Jan świadczy o Nim w donośnym wołaniu:  
To o Nim powiedziałem:  
Ten, który idzie za mną,  
pojawił się przede mną,  
był On wcześniej niż ja. 

 16 Z Jego pełni a my wszyscy wzięliśmy  
 – łaskę b w miejsce łaskawości. 3 

 17 O ile bowiem Prawo zostało nadane przez Mojżesza, a 
łaska i prawda b zaistniały dzięki Jezusowi Chrystusowi.

 18 Boga nikt nigdy nie widział; a  
objawił Go On, b  
Jedyny zrodzony c Bóg,  
który jest w łonie Ojca.

Jan Chrzciciel o sobie i o Jezusie
19 Takie natomiast świadectwo złożył Jan, gdy Żydzi z Je
rozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapyta
niem: Kim ty jesteś? 20 Wyznał on wtedy wyraźnie: Ja nie 

1  To jest istotą z ciała i kości.
2  Jedyny zrodzony (Jednorodzony) gr. monogenh,j (monogenes): J 1:18; 3:16, 

18; 1J 4:9; por. J 10:33-36; Dz 13:33; lub: (1) Jedyny (por. Łk 7:12; 9:38 oraz 
8:42); (2) jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy (por. Hbr 11:17).

3  Lub: łaskę po łasce.
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jestem a Chrystusem. b 21 Więc kim? – dopytywali. – Czy 
jesteś Eliaszem? a On na to: Nie jestem. Czy jesteś oczekiwa
nym przez nas Prorokiem? b Odpowiedział: Nie. 22 W ta
kim razie kim? – chcieli wiedzieć. – Musimy bowiem dać 
odpowiedź tym, którzy nas przysłali. Za kogo się uważasz? 
23 Jan na to: 
  Ja jestem głosem wołającego na pustkowiu:  

Prostujcie drogę Pana a 
– jak powiedział prorok Izajasz.
24 A ponieważ wysłannicy należeli do grona faryzeuszów, 
25 zadali mu takie pytanie: Dlaczego zatem chrzcisz, sko
ro nie jesteś Mesjaszem ani Eliaszem, ani oczekiwanym 
przez nas Prorokiem? a 26 Ja chrzczę w wodzie – powie
dział Jan – lecz pośród was stoi ktoś, kogo wy nie znacie. 
27 To Ten, który idzie za mną i któremu nie jestem godny 
rozwiązać rzemyka u sandała. a 28 Wydarzenie to mia
ło miejsce w Betanii za Jordanem, a gdzie Jan przebywał 
i chrzcił. 
29 Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę 
Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, a który bierze na 
siebie grzech świata. b 30 To jest Ten, o którym powie
działem: Za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, 
kto istniał wcześniej niż ja. 31 Ja także wcześniej Go nie 
znałem; lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby 
Izrael mógł Go poznać. 32 Jan złożył też takie świadectwo: 
Widziałem Ducha, który niby gołąb zstąpił z nieba i spo
czął na Nim. a 33 Ja także wcześniej Go nie znałem; lecz 
Ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział 
do mnie: Jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch zstępu
je i pozostaje na nim, wiedz, że to jest Ten, który chrzci 
w Duchu Świętym. 34 Ja to widziałem i potwierdzam, że 
właśnie On jest Synem Boga. a

Powołanie pierwszych uczniów
35 Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi dwoma ucz
niami. 36 Wpatrując się w przechodzącego Jezusa, po
wiedział: Oto Baranek Boży. a 37 Po tych słowach obaj 
uczniowie poszli za Jezusem. 38 A gdy Jezus odwrócił 
się i zobaczył, że za Nim idą, zapytał: Czego szukacie? 
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Odpowiedzieli: Rabbi (to znaczy: Nauczycielu), gdzie 
mieszkasz? 39 On na to: Chodźcie, to zobaczycie. Poszli 
więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia zostali już 
u Niego. Było to około godziny szesnastej. 40 Andrzej, 
brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy 
usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. a 41 Odszukał on 
najpierw swego brata Szymona i tak powiedział: Znaleźli
śmy Mesjasza a (to znaczy: Chrystusa). 42 Przyprowadził 
go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się uważnie i po
wiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał 
się a Kamień b (to znaczy: Piotr). 
43 Z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. 
Właśnie wtedy spotkał Filipa a i zwrócił się do niego: Chodź 
za Mną! b 44 Filip był z Betsaidy, a z miasta Andrzeja i Pio
tra. 45 Natknął się on na Natanaela a i powiedział: Zna
leźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie, b a także 
prorocy c – Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. d 46 A Natanael 
odpowiedział: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip 
na to: Przyjdź i sam się przekonaj. 47 Gdy Jezus zobaczył 
zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim: Oto praw
dziwy Izraelita, a człowiek wolny od obłudy. b 48 Natanael 
zapytał: Skąd mnie znasz? A Jezus: Zanim cię zawołał 
Filip, widziałem cię pod figowcem. 49 Mistrzu! – zawołał 
Natanael. – Ty jesteś Synem Boga, a Ty jesteś Królem b Izra
ela. 50 Wtedy Jezus mu powiedział: Wierzysz dlatego, że 
widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz o wiele więcej. a 
51 I dodał: Ręczę i zapewniam: Zobaczycie otwarte niebo, a 
a wokół Syna Człowieczego wstępujących i zstępujących 
aniołów Boga. b

Wesele w Kanie Galilejskiej

2  Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Gali
lejskiej. a Była na nim matka Jezusa. b 2 Jezus wraz 

z uczniami też został zaproszony. 3 W pewnej chwili za
brakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do Niego: 
Nie mają wina. 4 Jezus jej odpowiedział: Rozumiem twoje 
zatroskanie, ale co Mnie do tego, kobieto? a Jeszcze nie na
deszła moja godzina. b 5 Wtedy Jego matka zwróciła się do 
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posługujących: Zróbcie, cokolwiek wam powie! 6 A było 
tam sześć kamiennych stągwi, ustawionych według ży
dowskich reguł czystości, a każda mieszcząca około stu 
litrów wody. 7 Jezus polecił: Napełnijcie stągwie wodą! 
I napełnili je aż po brzegi. 8 Wówczas powiedział: Teraz 
zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela! I zanieśli. 9 Gdy 
starosta spróbował wody, która stała się winem a – a nie 
wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko 
posługujący, którzy jej zaczerpnęli – zawołał pana mło
dego 10 i powiedział: Każdy stawia najpierw dobre wino, 
a gdy goście sobie podpiją – gorsze; ty jednak dobre wino 
zachowałeś aż do tej pory. 
11 W taki właśnie sposób, w Kanie Galilejskiej, Jezus dał 
początek znakom, a ukazał swą chwałę i sprawił, że ucz
niowie uwierzyli w Niego. 12 Potem wraz z matką, braćmi a 
i uczniami udał się do Kafarnaum, b gdzie razem spędzili 
kilka dni.

Jezus i lekcja o świątyni
13 Zbliżała się Pascha a i Jezus udał się do Jerozolimy. 
14 Zastał w świątyni a sprzedających woły, owce i gołębie b 
oraz – przy swoich stanowiskach – ludzi, którzy trudnili 
się wymianą pieniędzy. 15 Wtedy ze sznurków ukręcił bicz 
i wszystkich – w tym owce i woły – wypędził ze świątyni, 
wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał 
stoły, 16 a sprzedawcom gołębi powiedział: Zabierzcie 
to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mego Ojca! a 
17 Jego uczniowie przypomnieli sobie słowa Pisma: Żar-
liwość o Twój dom Mnie pochłania. a 
18 Wtedy Żydzi zwrócili się do Niego: Jakim znakiem a 
uzasadnisz ten swój czyn? 19 Jezus odpowiedział: Zburz
cie tę świątynię, a ja wzniosę ją w trzy dni. a 20 Żydzi na 
to: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty 
wzniesiesz ją w trzy dni? 21 Jednak mówiąc o świąty
ni, Jezus miał na myśli swoje ciało. a 22 Gdy więc został 
wzbudzony z martwych, a Jego uczniowie przypomnieli 
sobie, b że to mówił – i uwierzyli Pismu c oraz Słowu, któ
re wypowiedział. 
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Jezus wobec ludzkich tajemnic
23 A gdy przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, wie
lu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. a 
24 Jezus jednak im nie ufał, dlatego że znał wszystkich 
25 i nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bo
wiem rozpoznawał, co się w każdym kryje. a 

Konieczność nowego narodzenia

3  Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem a, 
radny żydowski. 2 Przyszedł on do Jezusa w nocy a 

i powiedział: Mistrzu! Wiemy, że przychodzisz od Boga 
jako nauczyciel; b nikt bowiem nie mógłby czynić takich 
znaków c jak Ty, gdyby nie było z nim Boga. d 3 Jezus odpo
wiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, a 
nie może zobaczyć Królestwa Bożego. b 4 Nikodem na to: 
Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie 
przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała 
go na świat. 5 Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, 
że kto się nie narodzi z wody i Ducha, a nie może wejść do 
Królestwa Bożego. 6 Co się narodziło z ciała, jest ciałem, 
a co się narodziło z Ducha, jest duchem. a 7 Nie dziw się, że 
ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 8 Wiatr 
wieje, dokąd chce a – słyszysz jego szum, ale nie wiesz, 
skąd nadciąga i dokąd zmierza; tak jest z każdym, kto się 
narodził z Ducha. b 1 9 Jak to w ogóle możliwe? – zapytał 
Nikodem. 10 Jezus odpowiedział: Nie wiesz? A przecież 
nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. 11 Ręczę i za
pewniam, mówimy o tym, co wiemy, i świadczymy o tym, 
co widzieliśmy, a ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. 
12 Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich 
sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebie
skich? 13 Nikt z ludzi nie przebywał w niebie; o niebie 
może mówić tylko Ten, który stamtąd przyszedł a – Syn 
Człowieczy. b 14 Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pu
styni węża, a tak On musi być wywyższony, b 15 aby każdy, 
kto wierzy, a miał w Nim życie wieczne. 

1  Za słowami: wiatr i Duch kryje się to samo greckie pneu/ma (pneuma).
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Życie – dla wierzących
16 Bóg bowiem tak bardzo ukochał a świat, że dał swego Je
dynego 1 Syna, b aby każdy, kto w Niego wierzy, c nie zginął, 
ale miał życie wieczne. d 17 Bóg nie posłał a swego Syna na 
świat, aby wydał On na świat wyrok, b lecz aby świat został 
przez Niego zbawiony. c 18 Ten, kto wierzy w Niego, nie 
stanie przed sądem; a lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży 
wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię Jedynego b Syna 
Bożego. c 19 Oto na czym polega sąd: Światło przyszło na 
świat, a lecz ludzie wybrali ciemność, b gdyż ich postępki 
były złe. c 20 Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie 
lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża 
się do niego. a 21 Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, 
nie boi się światła; chce on, aby stało się jasne, że to, co 
czyni, wypływa z szacunku dla Boga. a 

Judea: Chrzty Jezusa i Jana Chrzciciela
22 Potem Jezus wraz ze swoimi uczniami udał się na tere
ny Judei, gdzie z nimi przebywał i chrzcił a. 
23 Również Jan chrzcił a w Enon blisko Salim, gdyż było 
tam dużo wody. Ludzie wciąż przychodzili na to miejsce 
i dawali się chrzcić. 24 (Jana bowiem nie wtrącono jeszcze 
do więzienia). a 

Wyznanie Jana Chrzciciela o sobie i o Jezusie
25 Doszło przy tym do sporu między niektórymi uczniami 
Jana a pewnym Żydem. Rzecz dotyczyła oczyszczenia. a 
26 Wówczas przyszli do Jana z takimi słowami: Mistrzu, a 
Ten, który był z tobą za Jordanem b – o którym ty złożyłeś 
świadectwo c – On teraz chrzci d i wszyscy ciągną do Nie
go. 27 Jan odpowiedział: Człowiek nie może wziąć nicze
go, jeśli nie jest mu dane z nieba. a 28 Wy sami jesteście 
świadkami mojego wyznania, a że ja nie jestem Chrystu
sem, lecz zostałem przed Nim posłany. 29 Kto ma u boku 
pannę młodą, ten jest panem młodym. Natomiast drużba 
pana młodego, ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się 
każdym jego słowem. a Tej właśnie radości b doświadczam 

1  Lub: Jednorodzonego, podobnie w w. 18 (zob. J 1:14, 18).
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w całej pełni. 30 Jego musi być coraz więcej, a mnie – co
raz mniej. a 

Bóg Ojciec, Syn Boży i dar życia wiecznego
31 Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto po
chodzi z ziemi, należy do niej i mówi jak ludzie z tej ziemi. a 
Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. b 
32 Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a lecz Jego 
świadectwa nikt nie przyjmuje. 33 Kto przyjął Jego świa
dectwo, potwierdził tym samym, że Bóg mówi prawdę. 
34 Ten bowiem, którego posłał Bóg, wypowiada słowa 
Boga, gdyż Bóg daje Ducha bez miary. a 35 Ojciec miłuje 
Syna a i wszystko przekazał w Jego ręce. b 36 Kto wierzy 
w Syna, ma życie wieczne, a kto natomiast odmawia Sy
nowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim 
Boży gniew. b

Jezus, Samarytanka i dar wody żywej

4  Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze 
usłyszeli, iż zyskuje On więcej uczniów i chrzci wię

cej niż Jan a – 2 chociaż sam Jezus nie chrzcił, a tylko Jego 
uczniowie – 3 opuścił Judeę a i powrócił do Galilei. b 
4 W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. a 
5 Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sy
char, położone obok pola, które Jakub przekazał a swemu 
synowi Józefowi. 6 Znajdowała się tam studnia Jakuba. a 
Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. 
Było samo południe. 7 I wtedy z Samarii przyszła pewna 
kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił: Daj mi 
pić. a 8 Bo właśnie Jego uczniowie udali się do miasteczka 
po zakupy. 9 Co się stało? – zapytała kobieta. – Ty, Żyd, 
prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? (Żydzi bowiem nie 
utrzymują kontaktów z Samarytanami). a 10 Jezus odpo
wiedział: Gdybyś znała dar Boga a i wiedziała, kim jest Ten, 
który cię prosi: Daj mi pić, sama prosiłabyś Go, a On dałby 
ci wody żywej b. 11 Panie – zauważyła kobieta – nie masz 
nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz 
tę żywą wodę? 12 Czyżbyś Ty był większy od naszego oj
ca Jakuba, a który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego 
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synowie i jego stada? 13 Jezus odpowiedział: Każdy, kto 
pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. 14 Lecz 
ten, kto się napije mojej wody, a nie zazna pragnienia na 
wieki. b Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 
wody tryskającej życiem wiecznym. c 15 Kobieta poprosiła: 
Panie, daj mi tej wody, a abym już więcej nie czuła pragnie
nia i nie przychodziła do tej studni. 16 Jezus powiedział 
do niej: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj! 17 Wówczas 
kobieta wyznała: Nie mam męża. Jezus na to: Dobrze mó
wisz. Męża nie masz. 18 Miałaś bowiem pięciu mężów, 
a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powie
działaś prawdę. 19 Panie – zauważyła kobieta – widzę, że 
jesteś prorokiem. a 20 Nasi ojcowie na tej górze oddawa
li cześć Bogu; a wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie b 
jest miejsce, gdzie należy to czynić. 21 Jezus powiedział: 
Kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, a gdy ani na tej gó
rze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. 
22 Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co zna
my, bo zbawienie pochodzi od Żydów. b 23 Lecz nadchodzi 
godzina, a a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele 
będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. b Takich właśnie 
czcicieli Ojciec sobie szuka. 24 Bóg jest duchem, a dlatego 
ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu b i w praw
dzie. 25 Kobieta powiedziała: Wiem, że ma przyjść Me
sjasz a (to znaczy Chrystus). Gdy On przyjdzie, wszystko 
nam wyjaśni. 26 Jezus na to: Jestem Nim Ja, a który z to
bą rozmawiam. b 
27 Wtedy przyszli Jego uczniowie i byli zaskoczeni, że roz
mawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: O co pytasz? 
ani: Dlaczego z nią rozmawiasz? 28 Kobieta natomiast zo
stawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowia
dać: 29 Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powie
dział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? a 
30 Wyszli zatem z miasta i ruszyli w Jego stronę. 

Prawdziwy pokarm: pełnienie woli Bożej
31 Tymczasem uczniowie prosili Go: Mistrzu, zjedz coś. 
32 On im jednak odpowiedział: Ja mam do jedzenia po
karm, którego wy nie znacie. a 33 Uczniowie pytali więc 
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siebie nawzajem: Czy ktoś Mu przyniósł coś do jedzenia? 
34 Wtedy Jezus powiedział: Moim pokarmem jest wypeł
nienie woli Tego, a który Mnie posłał, i dokonanie Jego 
dzieła. b 35 Czy wy sami nie mówicie: Jeszcze cztery mie
siące do żniw? Otóż posłuchajcie: Podnieście swoje oczy 
i przyjrzyjcie się polom – są już dojrzałe. a 36 Już żniwiarz 
odbiera zapłatę i zbiera plon a na życie wieczne, b aby siew
ca cieszył się c razem ze żniwiarzem. d 37 Oto jak sprawdza 
się przysłowie: Jeden sieje, a drugi żnie. a 38 Ja was po
słałem, abyście żęli to, nad czym się nie trudziliście. Inni 
wykonali ciężką pracę, a a wy korzystacie z ich trudu.

Sychar: Nawrócenia wśród Samarytan 
39 Co do Samarytan mieszkających w miasteczku, to wie
lu uwierzyło w Niego dzięki świadectwu kobiety, która 
rozgłaszała: Powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. a 
40 Gdy więc przyszli do Niego, prosili, aby u nich pozo
stał. I pozostał tam dwa dni. 41 Wielu też innych uwierzy
ło dzięki Jego Słowu. 42 A do kobiety mówili: Wierzymy 
już nie dzięki twemu opowiadaniu. Teraz sami przekona
liśmy się, że On naprawdę jest Zbawcą świata. a

43 Po upływie dwóch dni Jezus odszedł z Sychar do Ga
lilei. 44 Sam bowiem przyznawał, że we własnej ojczyź
nie prorok nie ma poważania. a 45 Gdy więc przyszedł 
do Galilei, spotkał się z dobrym przyjęciem, a ponieważ 
Galilejczycy widzieli wszystko, co podczas święta uczy
nił w Jerozolimie, dlatego że oni również uczestniczyli 
w obchodach.

Uzdrowienie dla ufających Słowu
46 Znowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, 
gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. a W Kafarnaum 
natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego 
syn chorował. 47 Gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do 
Galilei, a udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił 
jego syna, który był bliski śmierci. b 48 Jezus powiedział 
do niego: Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, a nigdy 
nie uwierzycie. 49 Urzędnik na to: Panie, wstąp, zanim 
umrze moje dziecko. 50 Idź – powiedział Jezus – twój 
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syn żyje. Człowiek ten uwierzył Słowu, które skierował 
do niego Jezus – i poszedł. 51 A gdy jeszcze był w drodze, 
jego słudzy wyszli mu naprzeciw mówiąc, że jego dziecko 
żyje. 52 Zapytał ich więc o godzinę, w której mu się po
lepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj około godziny trzy
nastej 1 – odpowiedzieli. 53 Wówczas ojciec uświadomił 
sobie, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił: Twój 
syn żyje. I uwierzył on sam oraz cały jego dom. a 54 Był 
to już drugi znak, a którego Jezus dokonał po przyjściu 
z Judei do Galilei.

Uzdrowienie w szabat

5  Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał 
się do Jerozolimy. 2 A w Jerozolimie, przy Bramie 

Owczej, a jest sadzawka zwana po hebrajsku Betezda. 2 
Otacza ją pięć portyków. 3 W ich cieniu leżało mnóstwo 
chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, któ
rzy czekali na poruszenie wody. 4 W stosownym bowiem 
czasie anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. 
Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, 
odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. 3 
5 Był też wśród nich pewien człowiek, złożony chorobą od 
trzydziestu ośmiu lat. 6 Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, 
że już długo niedomaga, zapytał: Czy chcesz być zdrowy? 
7 Chory odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który by 
mnie tuż po poruszeniu wody wrzucił do sadzawki, a za
nim ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną. 8 Wówczas 
Jezus polecił: Wstań, zwiń zaraz swe posłanie i zacznij 
chodzić. a 9 I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, 
na czym leżał, i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. a 
10 Żydzi nagabywali więc uzdrowionego: Jest szabat, a nie 
wolno ci dźwigać posłania. b 11 Lecz on odpowiedział: 
Ten, który mi przywrócił zdrowie, polecił, bym je złożył 
i zaczął chodzić. 12 Kim jest ten człowiek – spytali – który 

1  Lub: o siódmej, według ówczesnej rachuby czasu.
2  Betezda, znaczy: dom miłosierdzia.
3  Fragment zaczynający się od słów: którzy czekali na poruszenie wody 

i cały w. 4 występuje w: Ac C3 D (Ws) Θ Ψ 078 f 1.13 33 m lat syp.h bopt. 
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ci to polecił? 13 Lecz uzdrowiony nie wiedział, gdyż Je
zus niepostrzeżenie oddalił się od zgromadzonego w tym 
miejscu tłumu. 
14 Potem, gdy Jezus spotkał go w świątyni, powiedział: 
Oto wyzdrowiałeś; nie grzesz więcej, a aby nie stało ci się 
coś gorszego. 15 Wtedy ten człowiek odszedł i powiadomił 
Żydów, że to Jezus przywrócił mu zdrowie. 
16 I właśnie dlatego, że Jezus takie rzeczy czynił w sza
bat, Żydzi Go prześladowali a. 17 Lecz On tak to uzasad
nił: Mój Ojciec a działa aż dotąd – i Ja działam b. 18 Stąd 
Żydzi tym usilniej starali się Go zabić. a Mieli Mu za złe, 
że nie tylko rozluźnia rygory szabatu, ale także nazywa 
Boga własnym Ojcem i tym samym stawia siebie na rów
ni z Bogiem. b 

Dzieła Ojca w dziełach Syna
19 W odpowiedzi na te zarzuty Jezus stwierdził: Ręczę 
i zapewniam, Syn sam od siebie nie mógłby nic czynić, 
gdyby nie widział, że czyni to Ojciec. Cokolwiek bowiem 
On czyni, Syn czyni w ten sam sposób. a 20 Bo Ojciec mi
łuje Syna a i pokazuje Mu wszystko, co sam czyni, i – dla 
wzbudzenia waszego podziwu – pokaże Mu dzieła jesz
cze większe b od tych. 21 Gdyż jak Ojciec wzbudza umar
łych i przywraca życie, tak Syn ożywia a tych, których 
chce. 22 Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki 
sąd a przekazał Synowi, b 23 aby wszyscy czcili Syna a tak, 
jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który 
Go posłał. b

Życie wieczne – owoc ufania Słowu Boga 
24 Ręczę i zapewniam, kto słucha mego Słowa a i wierzy 
Temu, który Mnie posłał, b ma życie wieczne i nie czeka go 
sąd, c ale przeszedł ze śmierci do życia. d 25 Ręczę i zapew
niam: Zbliża się godzina, a właściwie nadeszła, gdy umar
li usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, ożyją. a 
26 Gdyż jak Ojciec ma życie sam w sobie, a tak sprawił, by 
i Syn miał życie sam w sobie. 27 I powierzył Mu władzę 
sprawowania sądu, a ponieważ jest On Synem Człowie
czym. 28 Nie dziwcie się temu. Nadchodzi godzina, kie
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dy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. a 29 I wyjdą ci, 
którzy czynili dobro, aby powstać do życia; a a ci, którzy 
postępowali podle, aby powstać na sąd. b

30 Ja sam z siebie nie mogę nic czynić. Sądzę według 
tego, co słyszę, a mój osąd jest sprawiedliwy. a Zabiegam 
bowiem nie o spełnianie swojej woli, lecz woli Tego, który 
Mnie posłał. b 
31 Jeśli Ja świadczę o sobie, a moje świadectwo nie jest wia
rygodne. 32 Świadczy a o Mnie jednak jeszcze ktoś inny 
i wiem, że świadectwo, które o Mnie składa, jest praw
dziwe. 33 Wy posłaliście do Jana i on złożył świadectwo a 
prawdzie. 34 Mnie nie chodzi o świadectwo człowieka, 
mówię o tym jednak, abyście wy byli zbawieni. 35 Jan był 
lampą, która płonie i świeci, a wy zaś przez pewien czas 
chętnie korzystaliście z jego światła. 36 Ja jednak mam 
świadectwo większe a niż to, które wystawił mi Jan. Otóż 
dzieła, które podejmuję, b a których wykonanie zlecił mi 
Ojciec, one świadczą, że od Niego przychodzę. 37 Także 
Ojciec, który Mnie posłał, a złożył o Mnie świadectwo. Wy 
Jego głosu nigdy nie usłyszeliście ani Jego postaci nie 
zobaczyliście b 38 i nie ma w was miejsca dla Jego Słowa. a 
Nic więc dziwnego, że nie wierzycie Temu, którego On 
posłał. b 39 Zagłębiacie się w Pisma, a gdyż wam się zdaje, 
że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają 
wyraźne świadectwo o Mnie. b 40 A jednak nie chcecie 
przyjść do Mnie, a aby mieć życie. 
41 Nie przyjmuję chwały od ludzi. a 42 Przekonałem się 
jednak, że wy nie macie w sobie miłości Bożej. a 43 Ja 
przyszedłem w imieniu mego Ojca, a wy odmawiacie Mi 
przyjęcia. a Przyjmiecie jednak innych, którzy przyjdą we 
własnym imieniu. 44 Jak możecie uwierzyć wy, którzy 
u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam 
na uznaniu pochodzącym od samego Boga? a 
45 Przestańcie sądzić, że to Ja będę was oskarżał przed 
Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, a w któ
rym wy pokładacie nadzieję. 46 Gdybyście bowiem wie
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Jezus wobec ludzkich potrzeb

6  Potem Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilej
skiego, czyli Tyberiadzkiego. 2 Podążał za Nim wielki 

tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, a których dokony
wał na chorych. 3 Jezus tymczasem wstąpił na wzgórze 
i usiadł tam wraz ze swoimi uczniami. 4 A właśnie zbli
żała się Pascha, a święto żydowskie. 
5 Gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że zbliża się do Nie
go wielki tłum, zwrócił się do Filipa: a Gdzie nakupimy 
chleba, aby ci ludzie się najedli? b 6 Mówił to jednak, aby 
go wypróbować; sam bowiem już wiedział, co ma robić. 
7 Filip odpowiedział: Dwieście denarów 1 byłoby za mało, 
aby każdemu z nich dać choć po kawałku. 8 Na to odezwał 
się jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra: a 
9 Jest tutaj chłopczyk, który ma pięć jęczmiennych chle
bów i dwie rybki, lecz cóż to jest na tak wielu? a 10 Jezus 
powiedział: Każcie zgromadzonym usiąść. A miejsce to 
obficie porastała trawa. Usiedli więc mężczyźni w liczbie 
około pięciu tysięcy. 11 Jezus zaś wziął chleb, podzięko
wał Bogu a i rozdał siedzącym. Podobnie postąpił z ryba
mi – dał ludziom tyle, ile chcieli. 12 A gdy najedli się do 
syta, powiedział do swoich uczniów: Zbierzcie pozostałe 
kawałki, aby się nic nie zmarnowało! 13 Zebrali więc 
i kawałkami pięciu jęczmiennych chlebów, pozostałymi 
po jedzących, napełnili dwanaście koszy. 14 Gdy ludzie 
zobaczyli, jakiego dokonał znaku, zaczęli mówić między 
sobą: Ten naprawdę jest tym Prorokiem, który miał przyjść 
na świat. a 15 Tymczasem Jezus, gdy poznał, że zamierza
ją podejść i porwać Go po to, by obwołać królem, a znów 
samotnie oddalił się na górę. b 

Jezus wobec praw natury
16 A gdy nastał wieczór, Jego uczniowie zeszli nad wodę, 
17 wsiedli do łodzi i zaczęli przeprawę na drugi brzeg, 
do Kafarnaum. Zapadł już zmrok, a Jezus jeszcze do nich 
nie dotarł. 18 Jezioro zaś burzyło się smagane silnym 
wiatrem. 19 Wtedy, a pokonali już ponad cztery, a może 

1  Dwieście denarów to ośmiomiesięczny dochód najemnego pracownika.
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nawet sześć kilometrów, zobaczyli Jezusa, jak idzie po 
falach i zbliża się do łodzi. a Przerazili się. 20 Lecz On 
odezwał się do nich: To Ja jestem, przestańcie się bać! 
21 Chętnie więc wzięli Go do łodzi, a łódź natychmiast 
przybiła do brzegu, do którego zmierzali.

Jezus chlebem życia
22 Nazajutrz tłum, który pozostał na drugim brzegu jezio
ra, zauważył, że nie było tam innej łódki, poza tą jedną, 
którą odpłynęli uczniowie. Ludzie pamiętali również, że 
Jezus nie wszedł do łodzi, a uczniowie odpłynęli nią sami. 
23 Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, 
nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie, przybyły 
łódki z Tyberiady. 24 Gdy więc tłum zauważył, że nie 
ma tam Jezusa ani Jego uczniów, oni również wsiedli do 
łódek i w poszukiwaniu Jezusa odpłynęli do Kafarnaum. 
25 A kiedy odnaleźli Go po drugiej stronie jeziora, zapy
tali: Mistrzu, jak się tu dostałeś? 
26 Jezus im odpowiedział: Ręczę i zapewniam, szukacie 
Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że 
jedliście chleb i najedliście się do syta. a 27 Zajmujcie się 
nie pokarmem przemijalnym, a ale trwałym, pokarmem 
zapewniającym życie wieczne. b Udzieli wam go Syn Czło
wieczy, gdyż Ojciec, Bóg, właśnie Jego uwiarygodnił swą 
pieczęcią. c 28 Zapytali Go zatem: W jaki sposób mamy 
zająć się dziełami Boga? A Jezus im na to: 29 To jest dzieło 
Boga: Wierzcie w Tego, którego On posłał. a 
30 W związku z tym powiedzieli do Niego: Jakim więc 
Ty wykażesz się znakiem, a abyśmy go mogli zobaczyć 
i uwierzyć Tobie? Czego możesz dokonać? 31 Nasi ojcowie 
jedli mannę na pustyni, a bo czytamy: Dał im do jedze-
nia chleb z nieba. b 1 32 Wtedy Jezus im powiedział: Ręczę 
i zapewniam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój 
Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. 33 Bo chle
bem Bożym jest Ten, który zstępuje z nieba a i daje światu 
życie. 34 Wówczas zwrócili się do Niego: Panie, dawaj 
nam odtąd zawsze ten chleb! a 35 Jezus im powiedział: Ja 
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jestem a chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy 
już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, b nigdy już 
nie zazna pragnienia. c 
36 Lecz powiedziałem wam, że choć Mnie zobaczyliście, 
nie wierzycie. 37 Wszystko, co Mi daje Ojciec, a przyjdzie 
do Mnie, b a tego, który do Mnie przychodzi, z pewnością 
nie odrzucę. 38 Zstąpiłem bowiem z nieba a nie po to, aby 
spełniać swoją wolę, b ale wolę Tego, który Mnie posłał. c 
39 A to jest wola Tego, który Mnie posłał, abym z tego 
wszystkiego, co Mi dał, nic nie stracił, a lecz wzbudził to 
w dniu ostatecznym. 40 Taka bowiem jest wola mojego 
Ojca, aby każdy, kto widzi Syna a i wierzy w Niego, miał 
życie wieczne, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. b 
41 Wówczas Żydzi zaczęli szemrać przeciwko Niemu. Po
wodem były Jego słowa: Ja jestem chlebem, który zstąpił 
z nieba. a 42 Przecież to Jezus, syn Józefa a – mówili – któ
rego ojca i matkę my znamy! Jak On może teraz twierdzić: 
Zstąpiłem z nieba? 43 Jezus im odpowiedział: Przestańcie 
szemrać między sobą! 44 Nikt nie może przyjść do Mnie, 
jeśli go nie pociągnie Ojciec, a który Mnie posłał – a Ja go 
wzbudzę w dniu ostatecznym. 45 U proroków czytamy: 
I będą wszyscy pouczeni przez Boga. a Każdy, kto usłyszał 
i przyjął pouczenie Ojca, przychodzi do Mnie. 46 Nie 
oznacza to, że Ojca zobaczył ktoś jeszcze poza Tym, który 
jest od Boga – bo tylko On widział Ojca. a 47 Ręczę i za
pewniam, kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne. a 48 Ja 
jestem chlebem życia. 49 Wasi ojcowie jedli na pustyni 
mannę – i poumierali. 50 Ten chleb zstępuje z nieba, 
aby nikt, kto z Niego spożyje – nie umarł. 51 Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje 
z tego chleba, będzie żył na wieki, a chlebem, który Ja dam 
za życie świata, a jest moje ciało. b 
52 Żydzi zaczęli się więc sprzeczać między sobą i mówić: 
Jak On może nam dać do spożycia swoje ciało? 53 Jezus 
im na to odpowiedział: Ręczę i zapewniam, jeśli nie spo
żyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego 
krwi, nie macie w sobie życia. a 54 Kto spożywa moje cia
ło i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wzbudzę 
w dniu ostatecznym. a 55 Gdyż moje ciało jest prawdzi
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jestem a chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy 
już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, b nigdy już 
nie zazna pragnienia. c 
36 Lecz powiedziałem wam, że choć Mnie zobaczyliście, 
nie wierzycie. 37 Wszystko, co Mi daje Ojciec, a przyjdzie 
do Mnie, b a tego, który do Mnie przychodzi, z pewnością 
nie odrzucę. 38 Zstąpiłem bowiem z nieba a nie po to, aby 
spełniać swoją wolę, b ale wolę Tego, który Mnie posłał. c 
39 A to jest wola Tego, który Mnie posłał, abym z tego 
wszystkiego, co Mi dał, nic nie stracił, a lecz wzbudził to 
w dniu ostatecznym. 40 Taka bowiem jest wola mojego 
Ojca, aby każdy, kto widzi Syna a i wierzy w Niego, miał 
życie wieczne, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. b 
41 Wówczas Żydzi zaczęli szemrać przeciwko Niemu. Po
wodem były Jego słowa: Ja jestem chlebem, który zstąpił 
z nieba. a 42 Przecież to Jezus, syn Józefa a – mówili – któ
rego ojca i matkę my znamy! Jak On może teraz twierdzić: 
Zstąpiłem z nieba? 43 Jezus im odpowiedział: Przestańcie 
szemrać między sobą! 44 Nikt nie może przyjść do Mnie, 
jeśli go nie pociągnie Ojciec, a który Mnie posłał – a Ja go 
wzbudzę w dniu ostatecznym. 45 U proroków czytamy: 
I będą wszyscy pouczeni przez Boga. a Każdy, kto usłyszał 
i przyjął pouczenie Ojca, przychodzi do Mnie. 46 Nie 
oznacza to, że Ojca zobaczył ktoś jeszcze poza Tym, który 
jest od Boga – bo tylko On widział Ojca. a 47 Ręczę i za
pewniam, kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne. a 48 Ja 
jestem chlebem życia. 49 Wasi ojcowie jedli na pustyni 
mannę – i poumierali. 50 Ten chleb zstępuje z nieba, 
aby nikt, kto z Niego spożyje – nie umarł. 51 Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje 
z tego chleba, będzie żył na wieki, a chlebem, który Ja dam 
za życie świata, a jest moje ciało. b 
52 Żydzi zaczęli się więc sprzeczać między sobą i mówić: 
Jak On może nam dać do spożycia swoje ciało? 53 Jezus 
im na to odpowiedział: Ręczę i zapewniam, jeśli nie spo
żyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego 
krwi, nie macie w sobie życia. a 54 Kto spożywa moje cia
ło i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wzbudzę 
w dniu ostatecznym. a 55 Gdyż moje ciało jest prawdzi
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wym pokarmem, a a moja krew b jest prawdziwym napo
jem. 56 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we 
Mnie, a Ja w nim. a 57 Podobnie jak Mnie posłał Ojciec, 
który żyje, a Ja żyję dzięki Ojcu, tak i ten, kto Mnie spoży
wa, będzie żył dzięki Mnie. a 58 To jest chleb, który zstąpił 
z nieba – nie taki, jaki spożywali ojcowie i poumierali: Kto 
posila się tym chlebem, będzie żył wiecznie. 59 To powie
dział, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. a

60 Po wysłuchaniu tych słów wielu spośród Jego uczniów 
stwierdziło: Twarda to nauka, kto ją zdoła stosować? a 
61 Jezus natomiast, wewnętrznie świadomy, że Jego ucz
niowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich: To 
was zniechęca? a 62 Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna 
Człowieczego a wstępującego tam, gdzie był wcześniej? b 
63 To Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. a Słowa, które 
wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Są jednak 
pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od po
czątku wiedział, a kto nie wierzy, i kim jest ten, który Go 
wyda. b 65 I dodał: Dlatego wam powiedziałem, że nikt 
nie może przyjść do Mnie, jak tylko ten, któremu zostało 
to dane przez Ojca. a 
66 Przez to wielu spośród Jego uczniów zawróciło i prze
stało z Nim chodzić. 67 Wówczas Jezus zwrócił się do 
Dwunastu: Czy wy też chcecie odejść? 68 Szymon Piotr 
odpowiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz sło
wa życia wiecznego. a 69 My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy 
pewni, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. a 
70 Jezus im odpowiedział: Czy nie Ja wybrałem a was 
dwunastu? A jeden z was jest diabłem. b 71 Mówił to o Ju
daszu, synu Szymona Iskariota, a gdyż on – jeden z Dwu
nastu – zamierzał Go wydać.

Jezus wobec wątpienia najbliższych

7  Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał chodzić po 
Judei, gdyż Żydzi usiłowali Go zabić. a 

2 Tymczasem zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. a 
3 Jego bracia a powiedzieli więc do Niego: Odejdź stąd 
i idź do Judei, aby także Twoi uczniowie zobaczyli dzieła, 
których dokonujesz. b 4 Nikt przecież nie czyni nic po 
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wym pokarmem, a a moja krew b jest prawdziwym napo
jem. 56 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we 
Mnie, a Ja w nim. a 57 Podobnie jak Mnie posłał Ojciec, 
który żyje, a Ja żyję dzięki Ojcu, tak i ten, kto Mnie spoży
wa, będzie żył dzięki Mnie. a 58 To jest chleb, który zstąpił 
z nieba – nie taki, jaki spożywali ojcowie i poumierali: Kto 
posila się tym chlebem, będzie żył wiecznie. 59 To powie
dział, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. a

60 Po wysłuchaniu tych słów wielu spośród Jego uczniów 
stwierdziło: Twarda to nauka, kto ją zdoła stosować? a 
61 Jezus natomiast, wewnętrznie świadomy, że Jego ucz
niowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich: To 
was zniechęca? a 62 Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna 
Człowieczego a wstępującego tam, gdzie był wcześniej? b 
63 To Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. a Słowa, które 
wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Są jednak 
pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od po
czątku wiedział, a kto nie wierzy, i kim jest ten, który Go 
wyda. b 65 I dodał: Dlatego wam powiedziałem, że nikt 
nie może przyjść do Mnie, jak tylko ten, któremu zostało 
to dane przez Ojca. a 
66 Przez to wielu spośród Jego uczniów zawróciło i prze
stało z Nim chodzić. 67 Wówczas Jezus zwrócił się do 
Dwunastu: Czy wy też chcecie odejść? 68 Szymon Piotr 
odpowiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz sło
wa życia wiecznego. a 69 My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy 
pewni, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. a 
70 Jezus im odpowiedział: Czy nie Ja wybrałem a was 
dwunastu? A jeden z was jest diabłem. b 71 Mówił to o Ju
daszu, synu Szymona Iskariota, a gdyż on – jeden z Dwu
nastu – zamierzał Go wydać.

Jezus wobec wątpienia najbliższych

7  Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał chodzić po 
Judei, gdyż Żydzi usiłowali Go zabić. a 

2 Tymczasem zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. a 
3 Jego bracia a powiedzieli więc do Niego: Odejdź stąd 
i idź do Judei, aby także Twoi uczniowie zobaczyli dzieła, 
których dokonujesz. b 4 Nikt przecież nie czyni nic po 
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kryjomu, jeśli mu zależy na jawności. Skoro takich rzeczy 
dokonujesz, daj o sobie znać światu. 5 Bo nawet Jego 
bracia nie wierzyli w Niego. a 6 Wtedy Jezus powiedział do 
nich: Mój czas jeszcze nie nadszedł, a ale dla was czas jest 
zawsze odpowiedni. 7 Was świat nie może nienawidzić. 
Mnie nienawidzi, a ponieważ Ja świadczę o niegodziwości 
jego czynów. b 8 Wy idźcie na święto. Ja nie idę, gdyż mój 
czas się jeszcze nie wypełnił. 9 Po tych słowach pozostał 
w Galilei. 
10 A gdy Jego bracia udali się na święto, wówczas On też 
poszedł, nie jawnie, ale jakby po kryjomu. 11 Żydzi tym
czasem szukali Go a w czasie święta i rozpytywali: Gdzie 
On jest? 12 Ponadto wśród tłumów wiele szeptano na Jego 
temat. Jedni mówili: Jest dobry; inni natomiast: Skądże, 
przecież zwodzi ludzi. a 13 Nikt jednak, z obawy przed 
Żydami, a nie wypowiadał się o Nim otwarcie.

Pochodzenie nauk Jezusa
14 A gdy już minęła połowa świąt, Jezus wszedł do świą
tyni i zaczął nauczać. a 15 Żydzi, zdziwieni Jego nauką, 
zastanawiali się: Skąd On zna Pisma, skoro nie ma wy
kształcenia? a 16 Jezus im odpowiedział: Moja nauka nie 
jest moją nauką. Pochodzi ona od Tego, który Mnie posłał. a 
17 Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy ta nauka 
pochodzi od Boga, czy też Ja mówię sam od siebie. 18 Kto 
mówi sam od siebie, szuka własnej chwały. a Kto natomiast 
szuka chwały tego, który go posłał, b ten jest szczery i nie 
ma w nim niczego, co byłoby nieprawe. 
19 Czy nie Mojżesz dał wam Prawo? a A nikt z was nie 
przestrzega Prawa, bo przecież próbujecie Mnie zabić? b 
20 Tłum odpowiedział: Masz demona! a Kto próbuje 
Cię zabić? 21 W odpowiedzi Jezus skierował do nich 
słowa: Jedno moje dzieło a wprawiło was w zdumienie. 
22 A przecież z podobnego powodu Mojżesz dał wam 
obrzezanie a – pochodzi ono oczywiście od ojców, a nie 
od Mojżesza – i w szabat obrzezujecie człowieka. 23 Jeśli 
wy obrzezujecie człowieka w szabat, aby nie złamać 
Prawa Mojżesza, to dlaczego burzycie się na Mnie, że 
w szabat uzdrowiłem całego człowieka? a 24 Przestańcie 
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kryjomu, jeśli mu zależy na jawności. Skoro takich rzeczy 
dokonujesz, daj o sobie znać światu. 5 Bo nawet Jego 
bracia nie wierzyli w Niego. a 6 Wtedy Jezus powiedział do 
nich: Mój czas jeszcze nie nadszedł, a ale dla was czas jest 
zawsze odpowiedni. 7 Was świat nie może nienawidzić. 
Mnie nienawidzi, a ponieważ Ja świadczę o niegodziwości 
jego czynów. b 8 Wy idźcie na święto. Ja nie idę, gdyż mój 
czas się jeszcze nie wypełnił. 9 Po tych słowach pozostał 
w Galilei. 
10 A gdy Jego bracia udali się na święto, wówczas On też 
poszedł, nie jawnie, ale jakby po kryjomu. 11 Żydzi tym
czasem szukali Go a w czasie święta i rozpytywali: Gdzie 
On jest? 12 Ponadto wśród tłumów wiele szeptano na Jego 
temat. Jedni mówili: Jest dobry; inni natomiast: Skądże, 
przecież zwodzi ludzi. a 13 Nikt jednak, z obawy przed 
Żydami, a nie wypowiadał się o Nim otwarcie.

Pochodzenie nauk Jezusa
14 A gdy już minęła połowa świąt, Jezus wszedł do świą
tyni i zaczął nauczać. a 15 Żydzi, zdziwieni Jego nauką, 
zastanawiali się: Skąd On zna Pisma, skoro nie ma wy
kształcenia? a 16 Jezus im odpowiedział: Moja nauka nie 
jest moją nauką. Pochodzi ona od Tego, który Mnie posłał. a 
17 Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy ta nauka 
pochodzi od Boga, czy też Ja mówię sam od siebie. 18 Kto 
mówi sam od siebie, szuka własnej chwały. a Kto natomiast 
szuka chwały tego, który go posłał, b ten jest szczery i nie 
ma w nim niczego, co byłoby nieprawe. 
19 Czy nie Mojżesz dał wam Prawo? a A nikt z was nie 
przestrzega Prawa, bo przecież próbujecie Mnie zabić? b 
20 Tłum odpowiedział: Masz demona! a Kto próbuje 
Cię zabić? 21 W odpowiedzi Jezus skierował do nich 
słowa: Jedno moje dzieło a wprawiło was w zdumienie. 
22 A przecież z podobnego powodu Mojżesz dał wam 
obrzezanie a – pochodzi ono oczywiście od ojców, a nie 
od Mojżesza – i w szabat obrzezujecie człowieka. 23 Jeśli 
wy obrzezujecie człowieka w szabat, aby nie złamać 
Prawa Mojżesza, to dlaczego burzycie się na Mnie, że 
w szabat uzdrowiłem całego człowieka? a 24 Przestańcie 
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sądzić kierując się pozorami; w swoich ocenach bądźcie 
sprawiedliwi. a 

Prawdziwy Jezus i niepewność słuchaczy
25 Wtedy niektórzy z mieszkańców Jerozolimy zaczęli się 
zastanawiać: Czy to nie jest Ten, którego próbują zabić? a 
26 A oto otwarcie przemawia i nikt Mu nic nie mówi. Czyż
by przełożeni naprawdę doszli do wniosku, że On jest 
Chrystusem? a 27 O Nim jednak wiemy, skąd jest. Gdy 
natomiast przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie znał Jego 
pochodzenia. a 28 Tymczasem Jezus ucząc w świątyni 
zawołał: Znacie Mnie i wiecie, skąd jestem, a jednak nie 
przyszedłem posłany przez siebie samego. Lecz wiarygod
ny jest Ten, który Mnie posłał, a i którego wy nie znacie. 
29 Ja Go znam, a ponieważ od Niego jestem b i właśnie On 
Mnie posłał. 

Próba schwytania Jezusa
30 Starali się więc Go schwytać, lecz nikt nie tknął Go 
palcem, a jeszcze bowiem nie nadeszła Jego godzina. b 
31 Za to uwierzyło a w Niego wiele osób spośród stoją
cych w tłumie. Mówili oni: Czy gdy przyjdzie Chrystus, 
dokona więcej znaków niż Ten? 32 Głosy te dotarły do 
faryzeuszów, dlatego w porozumieniu z arcykapłanami 
posłali straż, aby Go schwytać. 33 Wówczas Jezus powie
dział: Jeszcze przez krótki czas jestem z wami, a a potem 
odchodzę b do Tego, który Mnie posłał. 34 Będziecie Mnie 
szukać, lecz Mnie nie znajdziecie, a gdzie Ja jestem, wy nie 
zdołacie przyjść. a 35 Zastanawiali się zatem Żydzi między 
sobą: Dokąd On się wybiera, że nie zdołamy Go znaleźć? 
Czyżby chciał pójść między Greków i uczyć naszych ludzi, 
rozproszonych wśród nich? a 36 Co to znaczy: Będziecie 
Mnie szukać, lecz Mnie nie znajdziecie, a gdzie Ja jestem, 
wy nie zdołacie przyjść?

Duch Święty – obietnica dla spragnionych
37 A w ostatnim, wielkim dniu święta a Jezus stanął i głoś
no zawołał: Jeśli ktoś jest spragniony, b niech przyjdzie do 
Mnie i pije. c 38 Kto wierzy we Mnie, jak głosi Pismo, z jego 
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wnętrza popłyną rzeki wody żywej. a 39 To zaś powiedział 
o Duchu, a którego mieli wziąć ci, którzy w Niego uwierzyli. 
Duch bowiem nie zstąpił jeszcze na ludzi, b gdyż wciąż nie 
dokonało się uwielbienie c Jezusa. 

Rozłam wśród słuchaczy
40 Po tych słowach niektórzy wśród tłumu zaczęli mówić: 
To jest naprawdę ten Prorok. a 41 Inni utrzymywali: To jest 
Chrystus. a A jeszcze inni powątpiewali: Czy Chrystus ma 
przyjść z Galilei? b 42 Przecież samo Pismo stwierdza, że 
Chrystus będzie pochodził z rodu Dawida a i z Betlejem, b 
miasteczka, w którym Dawid mieszkał. 43 I tak, właś
nie z Jego powodu, doszło wśród nich do rozłamu. a 
44 Niektórzy chcieli Go nawet schwytać, ale nikt nie 
tknął Go palcem. 

Niechęć przywódców żydowskich do Jezusa
45 Straż wróciła więc do arcykapłanów i faryzeuszów bez 
Niego. Dlaczego nie przyprowadziliście Go? – zapytali. 
46 Strażnicy na to: Jeszcze nigdy nikt nie przemawiał 
tak, jak ten człowiek. a 47 Wtedy faryzeusze powiedzieli: 
Czyżbyście i wy dali się zwieść? 48 Czy ktoś spośród 
przełożonych lub spośród faryzeuszów uwierzył w Niego? a 
49 A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty.
50 Wtedy odezwał się jeden z nich, Nikodem, a który 
wcześniej spotkał się z Jezusem: 51 Czy nasze Prawo sądzi 
człowieka zanim go przesłucha i zbada, jak postępuje? a 
52 Odpowiedzieli mu: Może ty też jesteś z Galilei? Sprawdź, 
to się przekonasz, że z Galilei nie wywodzi się żaden pro
rok. a 53 I rozeszli się – każdy do swego domu.

Jezus i kobieta przyłapana na cudzołóstwie

8  Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, a 2 lecz 
wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały 

lud zaczął się przy Nim gromadzić, a On usiadł i rozpoczął 
nauczanie. a 3 Wtedy znawcy Prawa i faryzeusze przypro
wadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili 
ją wobec wszystkich 4 i powiedzieli do Niego: Nauczy
cielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. 
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5 Mojżesz w Prawie nakazał nam takie kamienować. a A Ty 
co mówisz? 6 Pytali o to, by Go wystawić na próbę, bo 
szukali podstawy do oskarżenia Go. a Jezus zaś schylił się 
i zaczął pisać palcem po ziemi. 7 A gdy tak nalegali z py
taniem, wyprostował się i powiedział do nich: Kto z was 
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. a 
8 Po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. 9 Gdy 
to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczyna
jąc od starszych. W końcu pozostał On sam oraz kobieta 
stojąca pośrodku. 10 Wtedy podniósł się i zapytał: Kobie
to, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? 11 Odpowiedziała: 
Nikt, Panie! A Jezus: Ja też cię nie potępiam: a Idź i odtąd 
już nie grzesz. b

Jezus światłem świata
12 Jezus znów skierował do nich słowa: Ja jestem światłem 
świata. a Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie błądził 
w ciemności, lecz będzie miał światło życia. b 13 Wówczas 
faryzeusze zwrócili się do Niego: Ty sam o sobie świad
czysz, dlatego Twoje świadectwo nie jest wiarygodne. a 
14 Jezus im odpowiedział: Nawet jeśli Ja świadczę o sobie 
samym, moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, 
skąd przybyłem i dokąd zmierzam; a wy natomiast nie wie
cie, skąd przychodzę i dokąd zmierzam. b 15 Wy sądzicie 
według ciała, a Ja nikogo nie sądzę. b 16 A nawet jeśli Ja 
sądzę, mój sąd jest słuszny, a gdyż nie jestem sam – jest ze 
Mną Ten, który Mnie posłał. b 17 Wasze Prawo stanowi, 
że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. a 18 Ja sam 
świadczę o sobie i świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie 
posłał. a 19 Zaczęli Go zatem pytać: Gdzie jest Twój Oj
ciec? Jezus im odpowiedział: Wy nie znacie ani Mnie, ani 
mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mego 
Ojca. a 20 Te słowa wypowiedział przy skarbcu, gdy na
uczał w świątyni. a Nikt Go wówczas nie schwytał, gdyż 
jeszcze nie nadeszła Jego godzina. b

Tragedia zaprzepaszczonej możliwości
21 Ponownie zatem skierował do nich słowa: Ja odcho
dzę. a Będziecie Mnie szukać b i poumieracie w swoim 
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grzechu c – dokąd Ja odchodzę, wy nie zdołacie przyjść. 
22 Żydzi zaczęli się więc zastanawiać: Czyżby chciał ode
brać sobie życie, że mówi: Dokąd Ja odchodzę, wy nie 
zdołacie przyjść? a 23 A On ciągnął dalej: Wy jesteście 
z niskości, Ja jestem z wysoka. a Wy jesteście z tego świata, b 
a Ja nie jestem z tego świata. c 24 Powiedziałem wam więc, 
że poumieracie w swoich grzechach. Jeśli bowiem nie 
uwierzycie, że to Ja jestem, a umrzecie w swoich grzechach. 
25 Pytali Go zatem: Kim Ty jesteś? Przede wszystkim tym, 
za kogo się podaję a – odpowiedział Jezus. 26 Wiele móg
łbym o was powiedzieć i wydać niejeden sąd, lecz Ten, któ
ry Mnie posłał, jest godny wiary, a a Ja przekazuję światu b 
to, co usłyszałem od Niego. 27 Nie zrozumieli jednak, że 
im mówił o Ojcu. 28 Wówczas Jezus powiedział im: Gdy 
wywyższycie Syna Człowieczego, a wtedy poznacie, że to 
Ja jestem b i że nic sam z siebie nie czynię, c lecz mówię tak, 
jak Mnie nauczył Ojciec. d 29 A Ten, który Mnie posłał, jest 
ze Mną. Nie zostawił Mnie samego, a gdyż Ja zawsze czynię 
to, co się Jemu podoba. b 

Droga do prawdziwej wolności
30 Gdy to mówił, wielu w Niego uwierzyło. a 31 I właśnie 
do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: Jeśli 
wytrwacie w moim Słowie, a to istotnie jesteście moimi 
uczniami 32 i poznacie prawdę, a a prawda was wyzwoli. b 
33 Odpowiedzieli: Jesteśmy z rodu Abrahama a i nigdy nie 
byliśmy niczyimi niewolnikami. b Jak możesz mówić: Sta
niecie się wolni? 34 Jezus na to: Ręczę i zapewniam, każ
dy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. a 35 Niewolnik 
opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie 
w rodzinie na zawsze. a 36 Jeśli więc Syn was wyzwoli, 
będziecie naprawdę wolni. a 
37 Wiem, że jesteście z rodu Abrahama, lecz usiłujecie 
Mnie zabić, a gdyż nie ma w was miejsca dla mego Słowa. 
38 Mówię to, co Ja widziałem u Ojca, a i wy też czynicie to, 
co słyszeliście u waszego ojca. b 39 Odpowiedzieli Mu: 
Naszym ojcem jest Abraham. Gdybyście byli dziećmi Ab
rahama a – zauważył Jezus – postępowalibyście tak, jak 
Abraham. 40 Wy natomiast chcecie Mnie zabić a – czło
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wieka, który powiedział wam prawdę usłyszaną od Boga. b 
Tego Abraham nie czynił. 41 Wy postępujecie tak, jak 
wasz ojciec. Powiedzieli Mu: My nie urodziliśmy się z nie
rządu; mamy jednego Ojca a – Boga. 42 Jezus na to: Gdy
by Bóg był waszym Ojcem, darzylibyście Mnie miłością, 
ponieważ Ja wyszedłem od Boga a i oto jestem. Nie przy
szedłem bowiem od siebie samego, ale On Mnie posłał. b 
43 Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? a Dlatego, że 
nie jesteście w stanie słuchać mojego Słowa. 44 Waszym 
ojcem jest diabeł a i to jego żądze chcecie zaspokajać. On 
od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, b 
ponieważ w nim nie ma prawdy. c Kiedy kłamie, przema
wia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem 
kłamstwa. 45 Mnie natomiast, ponieważ mówię prawdę, a 
nie wierzycie. 46 Kto z was może dowieść Mi grzechu? a 
A jeśli mówię prawdę, dlaczego Mi nie wierzycie? 47 Kto 
jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy nie słuchacie dlatego, 
że nie jesteście z Boga. a 
48 Żydzi odpowiedzieli Mu: Czy nie mamy racji, że jesteś 
Samarytaninem a i masz demona? b 49 Jezus na to: Ja nie 
mam demona, ale czczę mego Ojca, a a wy Mnie zniewa
żacie. 50 Ja natomiast nie szukam własnej chwały. a Jest 
Ten, który jej szuka – i sądzi. 51 Ręczę i zapewniam, jeśli 
ktoś zachowa moje Słowo, a na wieki nie ujrzy śmierci. b 
52 Wówczas Żydzi powiedzieli: Teraz jesteśmy pewni, że 
masz demona. a Umarł Abraham i prorocy, a Ty mówisz, że 
jeśli ktoś zachowa Twoje Słowo, nigdy nie umrze. 53 Może 
przewyższasz naszego ojca Abrahama, który umarł? Albo 
proroków, którzy również poumierali? Za kogo Ty się uwa
żasz? 54 Jezus odpowiedział: Jeśli Ja sam siebie otaczam 
chwałą, moja chwała jest niczym. a To mój Ojciec otacza 
Mnie chwałą, b Ten, o którym mówicie, że jest waszym 
Bogiem. c 55 Nie rozpoznaliście Go, a ale Ja Go znam; b 
a gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym takim sa
mym kłamcą, jak wy. Ja jednak Go znam i zachowuję Jego 
Słowo. c 56 Abraham, wasz ojciec, a był bardzo szczęśli
wy, że zobaczy mój dzień. Zobaczył go też – i ucieszył 
się. 57 Żydzi powiedzieli więc do Niego: Nie masz jeszcze 
pięćdziesięciu lat, a widziałeś Abrahama? 58 Wówczas 
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Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, zanim powstał 
Abraham, a Ja jestem. b 59 Wtedy chwycili za kamienie, 
aby rzucić w Niego, a Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze 
świątyni.

Jezus i dolegliwości wrodzone

9  Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewido
mego od urodzenia. 2 Wtedy Jego uczniowie zapy

tali Go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się 
urodził niewidomy? a 3 Jezus odpowiedział: Ani on nie 
zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg 
mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. a 4 Dopóki 
jest dzień, a musimy wykonywać dzieła b Tego, który Mnie 
posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. 
5 Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. a 
6 Po tych słowach splunął a na ziemię, ze śliny zrobił bło
to i to błoto nałożył na oczy niewidomego. 7 Następnie 
polecił mu: Idź, obmyj się w sadzawce Siloe a (co znaczy: 
Posłany). Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzy
skanym wzrokiem. b 
8 Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali 
jako żebraka, zastanawiali się: Czy to nie ten, który sia
dywał i żebrał? a 9 Jedni mówili, że to ten, inni twierdzili, 
że to ktoś do niego podobny. On natomiast przyznawał: 
To jestem ja. 10 Zagadnęli go zatem: Jak więc odzyskałeś 
wzrok? 11 Wówczas odpowiedział: Człowiek imieniem Je
zus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił: Idź, obmyj się 
w Siloe. Poszedłem więc, obmyłem się – i widzę. 12 Gdzie 
On jest? – zapytali. Nie wiem – odpowiedział. 
13 Zaprowadzili go zatem – jeszcze niedawno niewidome
go – do faryzeuszy. 14 A właśnie tego dnia, kiedy Jezus 
zrobił błoto i otworzył niewidomemu oczy, był szabat. a 
15 Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób od
zyskał wzrok. a I powiedział: Nałożył mi na oczy błoto, 
obmyłem się – i widzę. 16 Niektórzy z faryzeuszów stwier
dzili zatem: Ten człowiek nie jest od Boga, bo nie prze
strzega szabatu. a Inni natomiast byli zdania, że grzeszny 
człowiek b nie może czynić takich znaków. c I doszło mię
dzy nimi do rozłamu. d 17 Ponownie więc zwrócili się do 
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uzdrowionego: Co ty o Nim sądzisz? W końcu otworzył ci 
oczy. I odpowiedział: On jest prorokiem. a 
18 Żydzi jednak nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzy
skał wzrok, dopóki nie przywołali jego rodziców. 19 A gdy 
przyszli, zapytali ich: Czy to jest wasz syn, który – jak 
twierdzicie – urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, 
że teraz widzi? 20 A rodzice odpowiedzieli: Wiemy, że to 
jest nasz syn i wiemy, że się urodził niewidomy, 21 lecz jak 
to się stało, że teraz widzi albo kto otworzył mu oczy – nie 
wiemy. Zapytajcie jego. Jest dorosły. Niech mówi sam za 
siebie. 22 Powiedzieli tak z obawy przed Żydami. a Żydzi 
bowiem już wcześniej postanowili, że wyłączą z synagogi b 
każdego, kto uzna Go za Chrystusa. 23 Właśnie dlatego 
rodzice uzdrowionego powiedzieli: Jest dorosły, zapy
tajcie jego. 
24 Ponownie więc przywołali tego, który był niewidomy. 
Oddaj chwałę Bogu a – powiedzieli. – My wiemy, że ten 
człowiek jest grzesznikiem. b 25 Uzdrowiony odparł: Czy 
jest grzesznikiem – nie wiem. Wiem jedno: byłem niewi
domy, a teraz widzę. 26 Zapytali go więc: Co ci uczynił? 
Jak otworzył ci oczy? 27 A on: Już wam powiedziałem. a 
Nie dość wam? Co jeszcze chcecie usłyszeć? Może wy też 
chcecie zostać Jego uczniami? 28 Wtedy go znieważyli: To 
ty jesteś Jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. a 
29 My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, a Ten nato
miast – nie wiemy, skąd jest. b 30 Uzdrowiony na to: A to 
dziwne. Wy nie wiecie, skąd jest, a On otworzył mi oczy. 
31 Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko 
bogobojnych i posłusznych Jego woli. a 32 Od wieków 
nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od 
urodzenia. 33 Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie 
mógłby nic zrobić. a 34 Wtedy powiedzieli: Urodziłeś się 
cały w grzechach – i ty chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. 
35 Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go odnalazł, za
pytał: Czy ty wierzysz a w Syna Człowieczego? b 36 On zaś 
na to: Kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? a 
37 Jezus powiedział: Jest nim Ten, którego już widziałeś, 
a który teraz z tobą rozmawia. a 38 A on: Wierzę, Panie! 
I złożył mu pokłon. a
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39 Jezus odezwał się w te słowa: Przyszedłem na ten świat 
na sąd, a aby niewidzący przejrzeli, b a ci, którzy widzą, 
utracili wzrok. c 40 Gdy to usłyszeli obecni przy Nim fa
ryzeusze, zapytali: Czy my także jesteśmy niewidomi? a 
41 Jezus im odpowiedział: Gdybyście byli niewidomi, nie 
mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie: Widzimy, a 
wasz grzech nie przestał na was ciążyć.

Jezus dobrym pasterzem

10  Ręczę i zapewniam, kto do zagrody dla owiec nie 
wchodzi przez bramę, a lecz wdziera się w inny spo

sób, ten jest złodziejem i bandytą. b 2 Ale kto wchodzi 
przez bramę, jest pasterzem owiec. a 3 Temu odźwierny ot
wiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po 
imieniu i wyprowadza je. 4 A gdy wypuści wszystkie swo
je owce, idzie przed nimi, one zaś idą za nim, bo znają jego 
głos. 5 Za obcym jednak nie pójdą, raczej uciekną od nie
go, ponieważ nie znają głosu obcych. 6 Jezus opowiedział 
im tę przypowieść, lecz oni nie pojęli jej znaczenia. a

7 Wówczas Jezus zwrócił się do nich ponownie: Ręczę 
i zapewniam: Ja jestem a bramą b dla owiec. 8 Wszyscy, ilu 
ich przyszło przede Mną, to złodzieje i bandyci, a lecz owce 
ich nie posłuchały. 9 Ja jestem bramą. a Jeśli ktoś wejdzie 
przeze Mnie, będzie zbawiony, a gdy wejdzie i wyjdzie, 
znajdzie sobie pastwisko. 10 Złodziej przychodzi tylko 
po to, by kraść, zarzynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby 
owce miały życie a i to życie w całej pełni. b 
11 Ja jestem dobrym pasterzem. a Dobry pasterz oddaje za 
owce własne życie. b 12 Najemnik, który nie jest pasterzem 
ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, a 
porzuca owce i ucieka, b wilk zaś porywa je i rozpędza. 
13 Najemnik zachowuje się tak, dlatego że jest tylko na
jemnikiem i nie zależy mu na owcach. 
14 Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. a One też 
Mnie znają, 15 podobnie jak Ojciec zna Mnie, a Ja znam 
mego Ojca. a I za owce oddaję własne życie. 16 Mam też 
inne owce, nie należące do tej zagrody. a Te również muszę 
sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie 
jedno stado b i jeden pasterz. c 
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owce miały życie a i to życie w całej pełni. b 
11 Ja jestem dobrym pasterzem. a Dobry pasterz oddaje za 
owce własne życie. b 12 Najemnik, który nie jest pasterzem 
ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, a 
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17 Ojciec dlatego Mnie miłuje, a że Ja oddaję swoje życie, 
by następnie je odzyskać. 18 Nikt nie odbiera mi życia. 
Oddaję je z własnej woli. a Mam prawo je oddać i mam 
prawo je odzyskać. b Takie polecenie otrzymałem od mo
jego Ojca. c 
19 Słowa te wywołały kolejny rozłam a wśród Żydów. 
20 Wielu spośród nich mówiło: Ma demona, a postradał 
zmysły! b Dlaczego Go słuchacie? 21 Inni twierdzili: To nie 
są słowa człowieka opętanego przez demona. Czy demon 
może otwierać niewidomym oczy? a

Jezus i Ojciec – jedno
22 Obchodzono wówczas w Jerozolimie rocznicę poświę
cenia świątyni. Była zima 23 i Jezus przechadzał się po 
świątyni, po portyku Salomona. a 24 Wtedy obstąpili Go 
Żydzi i zapytali: Jak długo będziesz trzymał nas w niepew
ności? Jeśli Ty jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. a 
25 Jezus odpowiedział: Powiedziałem wam, lecz nie wie
rzycie. Świadczą o Mnie dzieła, a których dokonuję w imie
niu mojego Ojca. 26 Wy jednak nie wierzycie, gdyż nie 
jesteście z moich owiec. a 27 Moje owce słuchają mojego 
głosu, Ja je znam, a one idą za Mną. 28 Ja też daję im życie 
wieczne. a Nie zginą one na wieki b i nikt nie wyrwie ich 
z mojej ręki. c 29 Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa 
wszystkich a i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego Ojca. 
30 Ja i Ojciec jesteśmy jedno. a

31 Żydzi znów chwycili za kamienie, aby Go ukamienować. a 
32 Wtedy Jezus zapytał ich: Pokazałem wam wiele dobrych 
dzieł pochodzących od mojego Ojca. Za które z tych dzieł 
chcecie Mnie ukamienować? 33 Żydzi odpowiedzieli: Nie 
chcemy Cię ukamienować za dobre dzieło, ale za obrazę 
Boga a oraz za to, że Ty, chociaż jesteś człowiekiem, b czy
nisz siebie Bogiem. c 34 Jezus na to: Czy w waszym Prawie 
nie zostało napisane: Ja powiedziałem: Jesteście bogami? a 
35 Jeśli autor nazwał bogami tych, do których skierowano 
Słowo Boże – a Pismo jest nienaruszalne a – 36 to dlaczego 
wy Tego, którego Ojciec poświęcił a i posłał na świat, b oskar
żacie o bluźnierstwo z powodu słów: Jestem Synem Bożym? c 
37 Jeśli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, nie wierzcie Mi. a 
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Oddaję je z własnej woli. a Mam prawo je oddać i mam 
prawo je odzyskać. b Takie polecenie otrzymałem od mo
jego Ojca. c 
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wieczne. a Nie zginą one na wieki b i nikt nie wyrwie ich 
z mojej ręki. c 29 Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa 
wszystkich a i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego Ojca. 
30 Ja i Ojciec jesteśmy jedno. a

31 Żydzi znów chwycili za kamienie, aby Go ukamienować. a 
32 Wtedy Jezus zapytał ich: Pokazałem wam wiele dobrych 
dzieł pochodzących od mojego Ojca. Za które z tych dzieł 
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38 Jeśli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, 
wierzcie tym dziełom, a abyście poznali i rozumieli, że we 
Mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu. b 39 Po raz kolejny więc sta
rali się Go schwytać, ale wymknął się im z rąk. a 
40 Następnie znów odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie 
swego czasu chrzcił Jan, a i tam pozostał. 41 A wielu przy
chodziło do Niego i mówiło: Jan wprawdzie nie dokonał 
żadnego znaku, ale wszystko, cokolwiek o Nim powiedział, a 
było prawdą. 42 I wielu tam w Niego uwierzyło. a 

Wzbudzenie Łazarza

11  Był pewien chory, Łazarz z Betanii, a miasteczka 
Marii i jej siostry Marty. b 2 Chodzi o tę Marię, która 

później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła 
Jego stopy swoimi włosami. a To właśnie jej brat Łazarz 
chorował. 3 Siostry posłały więc do Jezusa taką wiado
mość: Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. 4 Gdy 
Jezus to usłyszał, powiedział: Ostatecznie końcem tej cho
roby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. a 
Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. 5 Jezus zaś 
kochał Martę, jej siostrę i Łazarza. 6 Gdy więc usłyszał, 
że choruje, jeszcze dwa dni pozostał tam, gdzie przeby
wał, 7 a dopiero potem powiedział do uczniów: Chodźmy 
znów do Judei. 8 Uczniowie zauważyli: Mistrzu! Dopiero 
co Żydzi próbowali Cię ukamienować, a a Ty znów tam 
idziesz? 9 Jezus odpowiedział: Dzień przecież składa się 
z dwunastu godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, 
gdyż widzi światło tego świata. a 10 Lecz jeśli ktoś chodzi 
w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. 
11 Po tych słowach dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, a 
ale idę zbudzić go ze snu. 12 Wtedy uczniowie powie
dzieli: Panie! Skoro zasnął, wyzdrowieje. 13 Jezus jednak 
miał na myśli jego śmierć, oni natomiast myśleli, że mówi 
o zwykłym śnie. 14 Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie: 
Łazarz umarł. 15 I cieszę się, że Mnie tam nie było, bo 
chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodź
my do niego. 16 Wówczas Tomasz, a zwany Dydymos, 1 

1  Lub: zwany Bliźniak.
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powiedział do pozostałych uczniów: To my też chodźmy, 
żebyśmy razem z nim umarli. 
17 Gdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz był już od czterech 
dni w grobie. 18 A Betania a leżała blisko Jerozolimy, oko
ło trzech kilometrów. 19 I wielu spośród Żydów zebrało 
się u Marty i Marii, aby je pocieszyć a po stracie brata. 
20 Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła Mu na 
spotkanie. Maria pozostała w domu. 21 Marta natomiast 
zwróciła się do Jezusa: Panie! Gdybyś tu był, mój brat by 
nie umarł. 22 Ale i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co 
Go poprosisz. 23 Jezus zapewnił: Zmartwychwstanie twój 
brat. 24 Marta na to: Wiem, że zmartwychwstanie – przy 
zmartwychwstaniu, a w dniu ostatecznym. 25 Wtedy Jezus 
skierował do niej słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem. a Kto we Mnie wierzy, choćby nawet umarł – żyć 
będzie. b 26 A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, a nie umrze 
na wieki. b Czy wierzysz w to? 27 Odpowiedziała: Tak, 
Panie! Ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, a Synem Bożym, 
który miał przyjść na świat. b 
28 Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię 
i powiedziała jej na stronie: Nauczyciel a tu jest i woła cię. 
29 Ta zaś, gdy tylko to usłyszała, zaraz wstała i poszła 
do Niego. 30 Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do mia
steczka, lecz był w tym miejscu, gdzie Go spotkała Marta. 
31 Żydzi więc, którzy byli z Marią i pocieszali ją, widząc, 
że się poderwała i wyszła, ruszyli za nią pewni, że idzie 
do grobu, aby tam płakać. 
32 Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus, i zobaczyła Go, 
upadła Mu do nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój 
brat by nie umarł. 33 Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, 
którzy z nią przyszli, westchnął głęboko a 34 i zapytał: 
Gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie – odpowie
dzieli. 35 Jezus zapłakał. a 36 A Żydzi zaczęli komentować: 
Patrzcie, jak go kochał. 37 Byli i tacy, którzy mówili: Czy 
ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, a nie mógł sprawić, 
aby ten nie umarł? 
38 Jezus znów westchnął głęboko i udał się do grobu. Gro
bem była grota. Wejście zamykał kamień. a 39 Jezus pole
cił: Usuńcie ten kamień! Wtedy odezwała się Marta, siostra 

EW. JANA 11:39 

18a Mt 21:17

19a Jb 2:11

24a Dn 12:2; Iz 
26:19; J 5:28-29; 
6:39-40; Dz 24:15; 
1Kor 15:51-54 
25a J 1:4; 5:26; 6:35 
b J 3:16; 6:39
26a J 3:15 b J 5:24; 
6:50-51; 8:51 
27a Mt 16:16; Łk 
2:11; J 6:69 b J 6:14

28a Mt 26:18; 
J 13:13

33a Rz 8:26

35a Łk 19:41; 
J 12:27; 13:21 
37a J 9:7,32

38a Mt 27:60; Mk 
15:48; Łk 24:2; 
J 20:1

217

powiedział do pozostałych uczniów: To my też chodźmy, 
żebyśmy razem z nim umarli. 
17 Gdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz był już od czterech 
dni w grobie. 18 A Betania a leżała blisko Jerozolimy, oko
ło trzech kilometrów. 19 I wielu spośród Żydów zebrało 
się u Marty i Marii, aby je pocieszyć a po stracie brata. 
20 Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła Mu na 
spotkanie. Maria pozostała w domu. 21 Marta natomiast 
zwróciła się do Jezusa: Panie! Gdybyś tu był, mój brat by 
nie umarł. 22 Ale i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co 
Go poprosisz. 23 Jezus zapewnił: Zmartwychwstanie twój 
brat. 24 Marta na to: Wiem, że zmartwychwstanie – przy 
zmartwychwstaniu, a w dniu ostatecznym. 25 Wtedy Jezus 
skierował do niej słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem. a Kto we Mnie wierzy, choćby nawet umarł – żyć 
będzie. b 26 A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, a nie umrze 
na wieki. b Czy wierzysz w to? 27 Odpowiedziała: Tak, 
Panie! Ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, a Synem Bożym, 
który miał przyjść na świat. b 
28 Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię 
i powiedziała jej na stronie: Nauczyciel a tu jest i woła cię. 
29 Ta zaś, gdy tylko to usłyszała, zaraz wstała i poszła 
do Niego. 30 Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do mia
steczka, lecz był w tym miejscu, gdzie Go spotkała Marta. 
31 Żydzi więc, którzy byli z Marią i pocieszali ją, widząc, 
że się poderwała i wyszła, ruszyli za nią pewni, że idzie 
do grobu, aby tam płakać. 
32 Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus, i zobaczyła Go, 
upadła Mu do nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój 
brat by nie umarł. 33 Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, 
którzy z nią przyszli, westchnął głęboko a 34 i zapytał: 
Gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie – odpowie
dzieli. 35 Jezus zapłakał. a 36 A Żydzi zaczęli komentować: 
Patrzcie, jak go kochał. 37 Byli i tacy, którzy mówili: Czy 
ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, a nie mógł sprawić, 
aby ten nie umarł? 
38 Jezus znów westchnął głęboko i udał się do grobu. Gro
bem była grota. Wejście zamykał kamień. a 39 Jezus pole
cił: Usuńcie ten kamień! Wtedy odezwała się Marta, siostra 

Jana_Rym_Psalmy_Innen_13.indd   32 07.03.15   18:34



33EW. JANA 11:40 

39a J 11:17

40a J 11:4

41a J 17:1 b Mt 
11:25

42a J 12:30 b J 
17:8,21

44a J 19:40 b J 20:7

Mt 26:1-5; 
Mk 14:1-2; 
Łk 22:1-2
45a J 2:23; 7:31; 
8:30; 10:42; 
12:11,42 
46a J 11:57

47a Ps 2:2 b J 
2:11,23; 3:2; 4:54; 
6:2,14

49a Mt 26:3; J 18:13

50a J 18:14

51a Rdz 50:20

52a Iz 49:6; J 10:16; 
17:21; 1J 2:2 
53a Mt 12:14; 26:4; 
J 5:18; 7:1,25; 
8:37,40 
54a J 7:1 b 2Sm 
13:23

55a Wj 12:13-
14,23,27; Mt 26:1-2; 
Mk 14:1; J 2:13; 6:4; 
13:1 b 2Krn 30:17-
19; J 18:28

218 

zmarłego: Panie! Będzie czuć, bo to jest czwarty dzień. a 
40 Jezus zwrócił się do niej: Czy ci nie powiedziałem, 
że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? a 41 Usunęli 
więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę a i po
wiedział: Ojcze, dziękuję Ci, b że Mnie wysłuchałeś. 42 Ja 
wiem, że Mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem 
to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. a Chcę, 
by uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. b 43 Po tych słowach 
zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! 44 I umarły 
wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a 
a twarz owinięta chustą. b Jezus zwrócił się do przybyłych: 
Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.

Jezus i rozgrywki polityczne
45 Po tym wydarzeniu wielu Żydów, którzy przyszli 
do Marii i widzieli, czego Jezus dokonał, uwierzyło 
w Niego. a 46 Niektórzy zaś poszli i opowiedzieli o tym 
faryzeuszom. a 
47 W związku z tym arcykapłani i faryzeusze zwołali Wy
soką Radę i zaczęli się zastanawiać: Co tu robić? a Człowiek 
ten dokonuje wielu znaków. b 48 Jeśli Go tak zostawimy, 
wszyscy w Niego uwierzą. Wówczas wkroczą Rzymianie 
i zabiorą nam i to miejsce, i naród. 49 Wtedy jeden z nich, 
Kajfasz, a który tego roku był arcykapłanem, powiedział: 
Wy nic nie rozumiecie 50 i nie bierzecie pod uwagę, że 
lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, a niż 
aby cały naród zginął. 51 Nie mówił tego jednak sam 
z siebie, ale jako sprawujący tego roku urząd arcyka
płana wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za 
naród a – 52 i nie tylko za naród, ale także po to, aby zebrać 
w jedno rozproszone dzieci Boga. a 53 W tym zatem dniu 
postanowili, że Go zabiją. a 54 Dlatego Jezus nie chodził 
już wśród Żydów jawnie, a ale odszedł stamtąd w okolice 
pustyni, do miasta zwanego Efraim, b i tam przebywał 
wraz z uczniami. 
55 Tymczasem zbliżała się Pascha a żydowska i wielu 
z tej okolicy poszło przed Paschą do Jerozolimy, aby się 
oczyścić. b 56 Szukali więc Jezusa, a stojąc w świątyni 
rozważali: Jak myślicie? Przyjdzie na święto, czy raczej 
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nie? a 57 Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali nakaz, aby 
ten, kto zna miejsce Jego pobytu, wskazał je, tak by mogli 
Go schwytać.

Namaszczenie Jezusa

12  Na sześć dni przed Paschą a Jezus przyszedł do Be
tanii, gdzie mieszkał Łazarz, b którego wzbudził 

z martwych. 2 Tam też przygotowali Mu ucztę. Marta a 
usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z Nim 
spoczywali przy stole. 
3 Maria natomiast wzięła jedną trzecią litra czystego, bar
dzo drogiego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa 
i wytarła je swoimi włosami. a Wówczas dom wypełnił się 
zapachem perfum. 4 A Judasz Iskariot, jeden z Jego ucz
niów, ten, który miał Go wydać, a powiedział: 5 Dlaczego 
nie sprzedano tych perfum? Można by za nie dostać 
sumę rocznych dochodów i rozdać pieniądze ubogim. a 
6 Powiedział to nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że 
był złodziejem. A ponieważ opiekował się sakiewką, a 
podkradał z tego, co do niej wkładano. 7 Jezus odpowie
dział: Zostaw ją! Zachowała to na dzień mojego pogrzebu. a 
8 Ubodzy zawsze będą pośród was. a Ja – nie zawsze. 
9 Gdy spory tłum Żydów dowiedział się, gdzie jest, przy
szedł nie tylko ze względu na Jezusa, ale także po to, aby 
zobaczyć Łazarza, którego wzbudził On z martwych. a 
10 Arcykapłani natomiast postanowili zabić także Ła
zarza. 11 Z jego powodu bowiem wielu Żydów odeszło 
i zaczęło wierzyć w Jezusa. a

Wjazd Jezusa do Jerozolimy
12 Nazajutrz ogromny tłum, który przybył na święto, a 
usłyszał, że Jezus idzie do Jerozolimy. 13 Ludzie zatem 
wzięli gałązki palm, a wyszli Mu na spotkanie i wołali: 
  Hosanna! 
  Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana! b 
oraz: 
  Król Izraela! c 
14 A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego – tak jak 
jest napisane: 
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 15 Nie bój się, córko Syjonu! a  
Oto przychodzi twój król,  
siedząc na źrebięciu oślicy. b

16 Początkowo Jego uczniowie nie rozumieli, a o co cho
dzi. Lecz gdy Jezus został uwielbiony, b wtedy sobie przy
pomnieli, c że Jego dotyczą te słowa i dlatego tak został 
przywitany. 17 A zatem składał świadectwo tłum, który 
z Nim był, gdy wywołał Łazarza z grobu i wzbudził go 
z martwych. a 18 Tłum też wyszedł Mu na spotkanie, gdyż 
ludzie usłyszeli, że dokonał tego znaku. 19 Stąd faryzeu
sze zarzucali sobie: Zobaczcie, że nic wam się nie udaje. 
Oto cały świat poszedł za Nim. a

Jezus ziarnem pszenicy
20 Wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć 
hołd Bogu, znajdowali się też pewni Grecy. a 21 Podeszli 
oni do Filipa a z Betsaidy w Galilei z taką prośbą: Panie, 
chcemy się spotkać z Jezusem. b 22 Filip poszedł z tym do 
Andrzeja, a a następnie obaj przyszli do Jezusa. 23 Jezus 
natomiast tak im odpowiedział: Nastąpiła godzina, a aby 
został uwielbiony Syn Człowieczy. b 24 Ręczę i zapewniam, 
jeśli ziarno pszenicy wrzucone do ziemi nie obumrze, a zo
staje pojedynczym ziarnem; lecz jeśli obumrze, wydaje 
obfity plon. b 25 Kto kocha swoje życie, straci je, a a kto 
nienawidzi swego życia b w tym świecie, uchroni je dla 
życia wiecznego. c 26 Jeśli ktoś chce Mi służyć, niech idzie 
za Mną, a tam, gdzie Ja jestem, będzie także mój sługa. a 
Jeśli ktoś chce Mi służyć, uczci go mój Ojciec. 
27 Teraz moja dusza jest w trwodze, a i co mam powie
dzieć? Ojcze, b wybaw Mnie od tej godziny? c Przecież dla 
tej godziny przyszedłem. 28 Ojcze, uwielbij swoje imię! a 
Wtedy z nieba rozległ się głos: b Uwielbiłem i jeszcze uwiel
bię! 29 Wówczas tłum, który tam stał i słyszał, mówił, że 
zagrzmiało. Inni twierdzili: Anioł do Niego przemówił. 
30 Natomiast Jezus wyjaśnił: Nie ze względu na Mnie 
rozległ się ten głos, ale ze względu na was. a 31 Teraz od
bywa się sąd a nad tym światem. Teraz władca tego świata b 
zostanie wyrzucony. 32 A gdy Ja będę podniesiony a z zie
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Jeśli ktoś chce Mi służyć, uczci go mój Ojciec. 
27 Teraz moja dusza jest w trwodze, a i co mam powie
dzieć? Ojcze, b wybaw Mnie od tej godziny? c Przecież dla 
tej godziny przyszedłem. 28 Ojcze, uwielbij swoje imię! a 
Wtedy z nieba rozległ się głos: b Uwielbiłem i jeszcze uwiel
bię! 29 Wówczas tłum, który tam stał i słyszał, mówił, że 
zagrzmiało. Inni twierdzili: Anioł do Niego przemówił. 
30 Natomiast Jezus wyjaśnił: Nie ze względu na Mnie 
rozległ się ten głos, ale ze względu na was. a 31 Teraz od
bywa się sąd a nad tym światem. Teraz władca tego świata b 
zostanie wyrzucony. 32 A gdy Ja będę podniesiony a z zie

15a Iz 62:11 b Za 9:9

16a Mk 9:32 b J 
7:39 c J 2:22; 14:26

17a J 11:43-44

19a J 11:48

20a J 7:35; Dz 8:27; 
11:20 
21a J 1:43-46 b Łk 
19:3; 23:8

22a J 1:44

23a Mt 26:18; J 
2:4; 7:30; 13:1 b J 
13:31-32; 17:1
24a 1Kor 15:36 b Mt 
13:8; J 15:8

25a Mt 10:39; 
16:25; Mk 8:35; Łk 
17:33 b Łk 14:26 J 
10:11,15,17,18 c Mt 
25:46 
26a J 14:3; 17:24; 
2Kor 5:8; Flp 1:23; 
1Ts 4:17 
27a Ps 6:3; 42:6,12; 
Mt 26:37-38 b Mt 
26:39 c J 13:1 
28a J 13:31-32; 17:1 
b Mt 3:17; 17:5

30a Wj 19:9; J 11:42 
31a J 16:11 b J 
14:30; 16:11; 2Kor 
4:4; Ef 2:2; 1J 
4:4; 5:19 
32a Iz 11:10; J 3:14; 
8:28

Jana_Rym_Psalmy_Innen_13.indd   35 07.03.15   18:34



36EW. JANA 12:47 221

mi, wszystkich pociągnę b do siebie. 33 Powiedział to, by 
zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć. a 
34 Wtedy z tłumu padło pytanie: Ze słuchania Prawa wie
my, że Chrystus jest wieczny, a na jakiej więc podstawie 
twierdzisz, że Syn Człowieczy musi być podniesiony? Kim 
jest ten Syn Człowieczy? b 35 Jezus powiedział: Jeszcze 
przez krótki czas a jest wśród was światło. b Chodźcie, do
póki je macie, aby nie zawładnęła wami ciemność. c Bo 
kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. d 36 Dopóki 
macie światło, a wierzcie w światło, abyście się stali sy
nami światła. b Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się 
przed nimi. c

Przyczyny i skutki niewiary w Jezusa
37 I chociaż na ich oczach dokonał tak wielu znaków, a nie 
wierzyli w Niego, 38 tak że wypełniło się Słowo wypo
wiedziane przez proroka Izajasza: 
  Panie, kto uwierzył naszej wieści  

i komu objawiono ramię Pana? a 
39 Nie zdołali uwierzyć dlatego, że znów, jak stwier
dza Izajasz: 
 40 Zaślepił ich oczy  

i znieczulił ich serce,  
aby nie widzieli oczami  
i nie rozumieli sercem,  
i nie zwrócili się,  
abym ich uleczył. a 

41 Izajasz powiedział tak dlatego, że zobaczył Jego chwa
łę i mówił o Nim. a 42 Niemniej jednak wielu przywód
ców uwierzyło w Jezusa, a ale ze względu na faryzeuszów 
nie przyznawali się do tego, aby uniknąć wyłączenia 
z synagogi. b 43 Chodziło im bowiem bardziej o uznanie 
ze strony ludzi niż o chwałę Bożą. a

44 Jezus natomiast zawołał: Kto wierzy we Mnie, nie we 
Mnie wierzy, ale w Tego, który Mnie posłał. a 45 Kto Mnie 
widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. a 46 Ja przyszedłem 
na świat jako światło, a aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie 
pozostał w ciemności. b 47 I jeśliby ktoś słuchał moich 
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słów, lecz nie stosował się do nich, a nie Ja będę go sądził; 
nie przyszedłem bowiem, aby sądzić b świat, ale aby świat 
uratować. 48 Kto Mnie odrzuca i nie przyjmuje moich 
słów, a ma swego sędziego: Słowo, które wygłosiłem, osą
dzi go b w dniu ostatecznym. 49 Nie powiedziałem nic 
sam od siebie. To Ojciec, który Mnie posłał, a polecił mi, b 
co mam mówić i głosić. 50 A wiem, że Jego przykazanie 
jest życiem wiecznym. To zatem, co Ja mówię, mówię tak, 
jak mi polecił Ojciec. a

Ostatnia wieczerza

13  Przed świętem Paschy a Jezus był już świadom, że 
nadeszła godzina b Jego przejścia z tego świata do 

Ojca. c Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Nie
go i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez 
reszty. d 2 Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu 
Judasza, a syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu Go. b 
3 Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego 
ręce. a Wiedział, że wyszedł od Boga b i że do Boga odcho
dzi. 4 W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył 
swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał 
się nim. a 5 Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć 
nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepa
sany. 6 Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten Go zapytał: 
Panie, Ty mi chcesz myć nogi? a 7 Jezus odpowiedział: 
Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jed
nak chwila, gdy stanie się to dla ciebie jasne. 8 Piotr nie 
mógł się z tym pogodzić: Za nic w świecie nie będziesz 
mył mi nóg! A Jezus na to: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz 
miał ze Mną działu. 9 Szymon Piotr zmienił więc zdanie: 
Panie – powiedział – myj nie tylko moje nogi, ale i ręce, 
i głowę. 10 Jezus odpowiedział: Wykąpany a człowiek 
nie musi myć nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też 
jesteście czyści, b ale nie wszyscy. 11 Jezus bowiem był 
świadom, kto ma Go wydać a i właśnie dlatego powiedział, 
że nie wszyscy są czyści. 
12 Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie 
usiadł i powiedział: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 
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słów, lecz nie stosował się do nich, a nie Ja będę go sądził; 
nie przyszedłem bowiem, aby sądzić b świat, ale aby świat 
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13 Wy zwracacie się do Mnie: Nauczycielu i Panie. a I słusz
nie czynicie, bo Nim jestem. 14 Jeśli zatem Ja, Pan i Na
uczyciel, umyłem wam nogi, a wy również powinniście so
bie nawzajem to czynić. 15 Dałem wam bowiem przykład, a 
abyście i wy czynili tak, jak Ja wam uczyniłem. 16 Ręczę 
i zapewniam: Sługa nie jest większy od swego pana a ani 
poseł od tego, który go posyła. 17 Skoro już o tym wiecie, 
jesteście szczęśliwi – o ile będziecie tak postępować. a 
18 Nie mam na myśli was wszystkich. Ja wiem, kogo wy
brałem. a Lecz niech wypełni się Pismo: b Ten, który je mój 
chleb, wystąpił przeciwko Mnie zdradziecko. c 1 19 Mówię 
wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, a abyście, gdy 
będzie po wszystkim, uwierzyli, że to Ja jestem. b 20 Ręczę 
i zapewniam, kto przyjmuje tego, którego Ja posyłam, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, 
który Mnie posłał. a

Zapowiedź zdrady
21 Po tych słowach Jezus poruszony do głębi a powiedział: 
Ręczę i zapewniam, jeden z was Mnie wyda. 22 Uczniowie 
zaczęli przyglądać się sobie nawzajem niepewni, o kim 
mówi. 23 A jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus 
kochał a – spoczywał obok Jezusa. 24 Szymon Piotr dał 
mu zatem znak, by się dowiedział, o kogo chodzi. 25 Ten 
więc, ponieważ był przy Jezusie, zapytał: Panie! Kto to 
jest? 26 Jezus odpowiedział: Ten, któremu Ja podam umo
czony kawałek chleba. Następnie umoczył kawałek chleba 
i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskariota. 27 I wtedy, 
gdy Judasz wziął kawałek chleba, wstąpił w niego szatan. a 
Jezus powiedział więc do niego: Spełniaj czym prędzej 
swój zamiar. 28 Nikt ze spoczywających przy stole nie zro
zumiał jednak, o co chodzi. 29 Niektórzy przypuszczali 
nawet, że ponieważ Judasz zarządzał sakiewką, a Jezus 
posyła go, by kupił, czego im trzeba na święto, albo by dał 
coś ubogim. 30 On zatem wziął ten kawałek i natychmiast 
wyszedł. A była noc. 

1  Idiom: podniósł na Mnie swoją piętę. Cytat za G.
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MOWA POŻEGNALNA
31 Po jego wyjściu Jezus powiedział: Teraz Syn Człowieczy 
będzie uwielbiony a i w Nim Bóg odbierze sobie chwałę. 
32 Jeśli Bóg w Nim odbierze sobie chwałę, a to również Bóg 
w sobie otoczy Go chwałą – otoczy Go chwałą już wkrótce. 
33 Drogie dzieci! Jeszcze chwilę jestem z wami. a Będziecie 
Mnie szukać. b Mówię wam teraz to, co niegdyś Żydom, że 
gdzie Ja idę, wy przyjść nie zdołacie. c

Zaproszenie do wzajemnej miłości
34 Daję wam nowe przykazanie: a Kochajcie się wzajemnie; 
kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem. b 35 Po 
tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli 
jedni drugich darzyć będziecie miłością. a

Zapowiedź załamania się Piotra
36 Wtedy Szymon Piotr zwrócił się do Niego: Panie, dokąd 
idziesz? Jezus odpowiedział: Tam, dokąd idę, teraz iść 
za Mną nie możesz, a jednak potem pójdziesz. b 37 Piotr 
ciągnął dalej: Panie! Dlaczego teraz nie mogę iść za To
bą? Życie moje oddam za Ciebie. 38 Jezus odpowiedział: 
Oddasz za Mnie swoje życie? Ręczę i zapewniam: Zanim 
zapieje kogut, trzy razy się Mnie wyprzesz. a

Jezus drogą, prawdą i życiem

14  Nie ulegajcie trwodze! a Wierzcie w Boga b i we Mnie 
wierzcie. 2 W domu mojego Ojca a jest wiele miesz

kań. b Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież 
idę c przygotować wam miejsce. 3 A gdy pójdę i przygo
tuję wam miejsce, przyjdę znowu a i wezmę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. b 4 A tam, dokąd 
Ja idę, drogę znacie. 
5 Wtedy odezwał się Tomasz: a Panie, nie wiemy, dokąd 
idziesz, skąd możemy znać drogę? 6 Jezus odpowiedział: 
Ja jestem drogą, a prawdą b i życiem. c Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. d 7 Skoro Mnie znacie, a 
poznacie i mojego Ojca; od teraz też Go znacie b – i zoba
czyliście Go. 
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Jezus Bogiem widzialnym
8 Wtedy Filip a wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 
wystarczy. 9 Jezus odpowiedział: Tyle czasu jestem 
z wami i jeszcze Mnie nie poznałeś, Filipie? Kto Mnie zo
baczył, zobaczył Ojca. a Jak możesz mówić: Pokaż nam 
Ojca? 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie? a Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam 
od siebie. b To Ojciec, który jest obecny we Mnie, dokonuje 
swoich dzieł. 11 Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie; a jeśli to dla was za trudne, niech was przekonają 
choćby same dzieła. a 

Niezwykłe możliwości wierzących
12 Ręczę i zapewniam, kto wierzy we Mnie, będzie rów
nież dokonywał takich dzieł, jakich Ja dokonuję, i dokona 
większych niż te, a gdyż Ja idę do Ojca. b 13 I o cokolwiek 
poprosilibyście w moim imieniu, a tego dokonam, aby Oj
ciec był uwielbiony b w Synu – 14 jeśli o coś Mnie popro
sicie a w moim imieniu, spełnię to. 

Obietnica przyjścia Ducha Prawdy
15 Jeśli darzycie Mnie miłością, będziecie wypełniać 
moje przykazania. a 16 Ja natomiast będę prosił Ojca 
i On da wam innego Opiekuna, a 1 aby był z wami na wie
ki – 17 Ducha Prawdy, a którego świat nie może przyjąć, 
bo Go nie widzi ani nie zna. Wy Go znacie, ponieważ trwa 
przy was i będzie w was. b 18 Nie zostawię was sierotami. 
Przyjdę do was. a 19 Jeszcze chwila, a a świat nie będzie 
Mnie już oglądał; lecz wy Mnie będziecie oglądać, bo Ja 
żyję b i wy będziecie żyli. c 20 W tym dniu wy sami po
znacie, że Ja jestem w moim Ojcu a i wy we Mnie, b a Ja 
w was. c 21 Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, 
jest człowiekiem, który Mnie kocha. a Tego z kolei, który 
Mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec b i Ja będę go ko
chał, i objawię mu samego siebie. c 

1  Opiekun: gr. para,klhtoj (parakletos) oznacza opiekuna, orędownika, 
rzecznika, protektora i obrońcę.
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Jezus Bogiem widzialnym
8 Wtedy Filip a wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 
wystarczy. 9 Jezus odpowiedział: Tyle czasu jestem 
z wami i jeszcze Mnie nie poznałeś, Filipie? Kto Mnie zo
baczył, zobaczył Ojca. a Jak możesz mówić: Pokaż nam 
Ojca? 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie? a Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam 
od siebie. b To Ojciec, który jest obecny we Mnie, dokonuje 
swoich dzieł. 11 Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie; a jeśli to dla was za trudne, niech was przekonają 
choćby same dzieła. a 

Niezwykłe możliwości wierzących
12 Ręczę i zapewniam, kto wierzy we Mnie, będzie rów
nież dokonywał takich dzieł, jakich Ja dokonuję, i dokona 
większych niż te, a gdyż Ja idę do Ojca. b 13 I o cokolwiek 
poprosilibyście w moim imieniu, a tego dokonam, aby Oj
ciec był uwielbiony b w Synu – 14 jeśli o coś Mnie popro
sicie a w moim imieniu, spełnię to. 

Obietnica przyjścia Ducha Prawdy
15 Jeśli darzycie Mnie miłością, będziecie wypełniać 
moje przykazania. a 16 Ja natomiast będę prosił Ojca 
i On da wam innego Opiekuna, a 1 aby był z wami na wie
ki – 17 Ducha Prawdy, a którego świat nie może przyjąć, 
bo Go nie widzi ani nie zna. Wy Go znacie, ponieważ trwa 
przy was i będzie w was. b 18 Nie zostawię was sierotami. 
Przyjdę do was. a 19 Jeszcze chwila, a a świat nie będzie 
Mnie już oglądał; lecz wy Mnie będziecie oglądać, bo Ja 
żyję b i wy będziecie żyli. c 20 W tym dniu wy sami po
znacie, że Ja jestem w moim Ojcu a i wy we Mnie, b a Ja 
w was. c 21 Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, 
jest człowiekiem, który Mnie kocha. a Tego z kolei, który 
Mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec b i Ja będę go ko
chał, i objawię mu samego siebie. c 

1  Opiekun: gr. para,klhtoj (parakletos) oznacza opiekuna, orędownika, 
rzecznika, protektora i obrońcę.
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22 Judasz, lecz nie Iskariot, zwrócił się do Niego: Panie, 
dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie 
światu? a 23 Jezus odpowiedział: Jeśli ktoś Mnie kocha, bę
dzie wypełniał moje Słowo a i mój Ojciec otoczy go miłoś
cią. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się b u niej. 
24 Kto Mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów, a Słowo, 
którego słuchacie, nie jest moim Słowem. Pochodzi ono od 
Ojca, który Mnie posłał. a 25 To już wam powiedziałem, 
gdy przebywałem z wami. 26 Natomiast Opiekun, Duch 
Święty, a którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy b i przypomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem. 

Jezus dawcą pokoju
27 Pokój zostawiam wam, mój pokój a wam daję; daję wam 
go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie 
się. b 28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę, a 
lecz przyjdę do was. b Gdybyście darzyli Mnie miłością, 
cieszylibyście się, że idę do Ojca, c gdyż Ojciec jest więk
szy niż Ja. d 29 Mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg 
zdarzeń, a abyście uwierzyli, gdy się dokonają. 30 Nie 
będę już z wami długo rozmawiał. Władca tego świata a jest 
już bowiem w drodze. We Mnie jednak nie ma nic, na co 
mógłby się powołać, nic, co by mogło nas łączyć. 31 Niech 
jednak świat się przekona, że miłuję Ojca i że czynię tak, 
jak mi Ojciec polecił. a Wstańcie, chodźmy stąd.

Jezus prawdziwą winoroślą

15  Ja jestem a prawdziwą winoroślą, b a mój Ojciec jest 
ogrodnikiem. 2 Usuwa On ze Mnie każdy pęd, któ

ry nie przynosi owocu, a a każdy, który owoc przynosi, b 
oczyszcza, aby owocował obficiej. 3 Wy już jesteście 
czyści ze względu na Słowo, a które wam przekazałem. 
4 Przede wszystkim trwajcie we Mnie, a a Ja w was. b Po
dobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, 
jeśli nie wyrasta z winorośli, c tak i wy, jeśli nie będziecie 
trwali we Mnie. 5 Ja jestem winoroślą – wy pędami. a Kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo 
beze Mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. b 6 Ten, kto 
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nie trwa we Mnie, zostaje wyrzucony jak pęd i usycha. 
Takie zbiera się, wrzuca do ognia – i płoną. a 7 Jeśli pozo
staniecie we Mnie i moje słowa pozostaną w was, a proście 
o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. b 8 Mój Ojciec zo
stanie uwielbiony a przez to, że przyniesiecie obfity owoc 
i okażecie się moimi uczniami. b 

Prawdziwa miłość i przyjaźń
9 Jak Mnie ukochał Ojciec, a tak Ja was ukochałem. Trwaj
cie w mojej miłości. b 10 Jeśli wypełnicie moje przyka
zania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i Ja wypeł
niłem przykazania mego Ojca a i trwam w Jego miłości. b 
11 Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła 
w was i aby wasza radość była pełna. a 12 Oto jest mo
je przykazanie: Kochajcie się nawzajem a, jak Ja was 
ukochałem. b 13 Największą miłość okazuje ten, kto 
swoje życie oddaje a za przyjaciół. 14 Wy jesteście moi
mi przyjaciółmi, a jeśli czynicie to, co wam przykazuję. b 
15 Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co 
czyni jego pan; lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż 
oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego 
Ojca. a 16 Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem a 
i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, b 
a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, 
o co poprosicie w moim imieniu. c 17 To wam przykazuję: 
Kochajcie jedni drugich. a 

Jezus powodem niechęci
18 Jeśli świat was nienawidzi, a wiedzcie, że Mnie znie
nawidził wcześniej niż was. b 19 Gdybyście byli ze świa
ta, świat kochałby was jako swoją własność; ponieważ 
jednak nie jesteście ze świata, a ale Ja was wybrałem ze 
świata, dlatego was świat nienawidzi. 20 Pamiętajcie 
o Słowie, które do was skierowałem: Sługa nie jest więk
szy od swego pana. a Jeśli Mnie prześladowali, b i was bę
dą prześladować; c jeśli moje Słowo wypełniali, i wasze 
będą wypełniać. 21 Jednak to wszystko będą wam czy
nić ze względu na moje imię, a gdyż nie znają Tego, któ
ry Mnie posłał. b 22 Gdybym nie przyszedł i nie mówił do 
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nich, nie mieliby grzechu, teraz jednak nie mają dla nie
go wymówki. a 23 Kto Mnie nienawidzi, a nienawidzi tym 
samym mego Ojca. b 24 Gdybym nie dokonał wśród nich 
dzieł, a których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grze
chu, b teraz jednak widzieli je, a mimo to znienawidzili za
równo Mnie, jak i mojego Ojca. 25 Lecz musiało wypeł
nić się Słowo zapisane w ich Prawie: Znienawidzili Mnie 
bez powodu. a 
26 Gdy przyjdzie Opiekun, a którego Ja wam przyślę od 
Ojca, Duch Prawdy, b który wychodzi od Ojca, ten złoży 
o Mnie świadectwo. c 27 Wy jednak także świadczycie, a 
gdyż jesteście ze Mną od początku.

16  Powiedziałem wam o tym, a abyście nie dali się 
złamać. 2 Będą was wyłączać z synagog. a Nad

chodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije, b będzie 
przekonany, że przez to służy Bogu. 3 A będą to czynić, 
gdyż nie poznali Ojca ani Mnie. a 4 Lecz mówię wam o tych 
sprawach, abyście – gdy przyjdzie ich godzina – przypo
mnieli sobie, że was o nich uprzedziłem. a Wcześniej nie 
mówiłem wam o tym, ponieważ byłem z wami. 5 Teraz 
jednak odchodzę do Tego, który Mnie posłał, a i nikt z was 
nie pyta Mnie, dokąd idę. b 6 Ale ponieważ powiedziałem 
wam o tym, smutek a napełnił wasze serce. b 

Dzieło Ducha Prawdy 
7 Lecz Ja mówię wam prawdę: a Lepiej dla was, abym Ja od
szedł. Bo jeśli nie odejdę, Opiekun b do was nie przyjdzie, c 
natomiast jeśli odejdę d – poślę Go do was. 8 A On, gdy 
przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, 
sprawiedliwości i sądu: 9 co do grzechu, a gdyż nie wierzą 
we Mnie; b 10 co do sprawiedliwości, a gdyż odchodzę do 
Ojca i już Mnie nie zobaczycie; 11 a co do sądu, gdyż na 
władcę tego świata już zapadł wyrok. a 
12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie 
jesteście w stanie tego przyjąć. a 13 Jednak gdy przyjdzie 
On, Duch Prawdy, a wprowadzi was we wszelką prawdę, b 
ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, c lecz powie 
o wszystkim, d co usłyszy, i powiadomi was o tym, co ma 
nadejść. e 14 On Mnie uwielbi, a gdyż z mego weźmie i wam 
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nich, nie mieliby grzechu, teraz jednak nie mają dla nie
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On, Duch Prawdy, a wprowadzi was we wszelką prawdę, b 
ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, c lecz powie 
o wszystkim, d co usłyszy, i powiadomi was o tym, co ma 
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przekaże. 15 Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, a dlatego 
powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. 

Zapowiedź wielkiej radości
16 Jeszcze chwila a i nie będziecie Mnie oglądać, i znów 
chwila – a zobaczycie Mnie. b 17 Wówczas niektórzy z Jego 
uczniów pytali jedni drugich: Co znaczą te Jego słowa: 
Jeszcze chwila i nie będziecie Mnie oglądać, i znów chwi
la – a zobaczycie Mnie, oraz: Gdyż idę do Ojca? 18 Zaczęli 
się więc zastanawiać: Co to za chwila, o której mówi? Nie 
rozumiemy, o co Mu chodzi. 
19 Jezus rozpoznał, że chcieli Go pytać i zagadnął: Czy roz
ważacie między sobą moje słowa: Jeszcze chwila i nie bę
dziecie Mnie oglądać, i znów chwila – a zobaczycie Mnie? 
20 Ręczę i zapewniam, wy będziecie płakać i rozpaczać, a 
a świat będzie się bawił; wy będziecie smutni, ale wasz 
smutek zamieni się w radość. b 21 Kobieta, gdy rodzi, prze
żywa trudne chwile, gdyż nadeszła godzina jej porodu. a 
Gdy jednak urodzi dziecko, b nie pamięta o cierpieniu. 
Przyćmiewa je radość, że człowiek przyszedł na świat. 
22 Podobnie wy teraz przeżywacie smutek. a Znów jednak 
was zobaczę b i będziecie się cieszyć całym sercem, c a wa
szej radości nikt was już nie pozbawi. 
23 W tym dniu a o nic też nie będziecie Mnie pytać. Rę
czę i zapewniam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim 
imieniu, da wam. b 24 Dotąd o nic nie prosiliście w moim 
imieniu. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość osiąg
nęła pełnię. a 
25 Powiedziałem wam o tym w przypowieściach. a Nad
chodzi jednak godzina, gdy już nie będę do was mówił 
w przypowieściach, lecz wyraźnie opowiem wam o Ojcu. 
26 W tym dniu będziecie prosić w moim imieniu, a a Ja nie 
będę musiał wstawiać się za wami u Ojca. 27 Sam Ojciec 
kocha was, a dlatego że wy Mnie pokochaliście i uwie
rzyliście, że Ja wyszedłem od Boga. b 28 Wyszedłem od 
Ojca a i przyszedłem na świat, b teraz znów opuszczam 
świat i wracam do Ojca. c 
29 Wtedy Jego uczniowie powiedzieli: Oto teraz mówisz 
wyraźnie, nie używasz żadnej przypowieści. 30 Teraz 
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a świat będzie się bawił; wy będziecie smutni, ale wasz 
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żywa trudne chwile, gdyż nadeszła godzina jej porodu. a 
Gdy jednak urodzi dziecko, b nie pamięta o cierpieniu. 
Przyćmiewa je radość, że człowiek przyszedł na świat. 
22 Podobnie wy teraz przeżywacie smutek. a Znów jednak 
was zobaczę b i będziecie się cieszyć całym sercem, c a wa
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imieniu, da wam. b 24 Dotąd o nic nie prosiliście w moim 
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25 Powiedziałem wam o tym w przypowieściach. a Nad
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w przypowieściach, lecz wyraźnie opowiem wam o Ojcu. 
26 W tym dniu będziecie prosić w moim imieniu, a a Ja nie 
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mamy pewność, a że wiesz wszystko b i nie musimy Cię o nic 
pytać; dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. 31 Jezus 
im odpowiedział: Teraz wierzycie? 32 Oto nadchodzi go
dzina, a właściwie już nadeszła, że się rozproszycie, a każdy 
do swej własności, a Mnie zostawicie samego. b Ja jednak 
nie jestem sam, gdyż jest ze Mną Ojciec. c 33 Powiedziałem 
wam o tym, abyście we Mnie mieli pokój. a Na świecie bę
dziecie doświadczać ucisku, b ale odwagi c – Ja odniosłem 
już zwycięstwo nad światem. d 

Arcykapłańska modlitwa Jezusa

17  Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo a i powie
dział: Ojcze, b nadeszła godzina! Uwielbij swojego 

Syna, aby Syn uwielbił Ciebie; c 2 uwielbij tak, jak po
wierzyłeś Mu władzę a nad całą ludzkością, aby dał ży
cie wieczne b tym wszystkim, których Mu dałeś. c 3 A na 
tym polega życie wieczne, a aby znali Ciebie, b jedynego 
prawdziwego Boga, c i Tego, którego posłałeś d – Jezusa 
Chrystusa. 4 Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że 
wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. a 
5 A teraz Ty, Ojcze, uwielbij Mnie u siebie samego tą chwa
łą, którą miałem u Ciebie, a zanim zaistniał świat. b 
6 Objawiłem Twoje imię ludziom, których Mi dałeś ze 
świata. Byli oni Twoi, dałeś ich Mnie i zachowali Twoje 
Słowo. a 7 Teraz już wiedzą, że wszystko, co Mi dałeś, 
pochodzi od Ciebie, 8 gdyż przekazałem im słowa, które 
Mi dałeś, a a oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem 
od Ciebie, b oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. c 
9 Ja wstawiam się za nimi. a Nie za światem, lecz za ty
mi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoi. 10 I wszyst
ko moje jest Twoje, a Twoje – moje; a w nich też jestem 
uwielbiony. 11 Już niedługo będę na świecie. Lecz oni 
na nim zostają. a Ja zaś odchodzę do Ciebie. Ojcze Święty, 
zachowaj ich b w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze 
Mnie, aby byli jedno c – jak My. d 12 Dopóki z nimi byłem, 
Ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawi
łeś przeze Mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął, a 
oprócz syna zatracenia, b zgodnie z zapowiedzią Pisma. 
13 Teraz odchodzę do Ciebie, a mówię to wciąż na tym 
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pytać; dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. 31 Jezus 
im odpowiedział: Teraz wierzycie? 32 Oto nadchodzi go
dzina, a właściwie już nadeszła, że się rozproszycie, a każdy 
do swej własności, a Mnie zostawicie samego. b Ja jednak 
nie jestem sam, gdyż jest ze Mną Ojciec. c 33 Powiedziałem 
wam o tym, abyście we Mnie mieli pokój. a Na świecie bę
dziecie doświadczać ucisku, b ale odwagi c – Ja odniosłem 
już zwycięstwo nad światem. d 
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17  Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo a i powie
dział: Ojcze, b nadeszła godzina! Uwielbij swojego 

Syna, aby Syn uwielbił Ciebie; c 2 uwielbij tak, jak po
wierzyłeś Mu władzę a nad całą ludzkością, aby dał ży
cie wieczne b tym wszystkim, których Mu dałeś. c 3 A na 
tym polega życie wieczne, a aby znali Ciebie, b jedynego 
prawdziwego Boga, c i Tego, którego posłałeś d – Jezusa 
Chrystusa. 4 Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że 
wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. a 
5 A teraz Ty, Ojcze, uwielbij Mnie u siebie samego tą chwa
łą, którą miałem u Ciebie, a zanim zaistniał świat. b 
6 Objawiłem Twoje imię ludziom, których Mi dałeś ze 
świata. Byli oni Twoi, dałeś ich Mnie i zachowali Twoje 
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od Ciebie, b oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. c 
9 Ja wstawiam się za nimi. a Nie za światem, lecz za ty
mi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoi. 10 I wszyst
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świecie, aby mogli doświadczać pełni mojej radości. a 14 Ja 
im powierzyłem Twoje Słowo, a świat ich znienawidził, a 
gdyż – podobnie jak Ja b – nie należą do świata. 15 Nie 
proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł 
od złego. a 16 Nie należą do świata, a jak i Ja nie należę do 
świata. 17 Poświęć ich a do życia w prawdzie; Słowo Twoje 
jest prawdą. b 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, a tak Ja ich 
posłałem na świat b 19 i za nich poświęcam siebie samego, 
aby ich życie również było poświęcone prawdzie. a 
20 Wstawiam się nie tylko za nimi, a ale także za tymi, któ
rzy dzięki ich słowu b będą wierzyć we Mnie. 21 Pragnę, by 
wszyscy byli jedno, a jak Ty, Ojcze, we Mnie, b a Ja w Tobie. c 
Niech oni w nas d będą jedno, aby świat przez to uwierzył, 
że Ty Mnie posłałeś. 22 Ja im dałem chwałę, a którą Mi da
łeś, aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy: b 23 Ja w nich, a 
a Ty we Mnie; niech się staną doskonali w jedności, 1 aby 
świat przez to poznał, że Ty Mnie posłałeś i ukochałeś ich 
tak, jak ukochałeś Mnie. b 
24 Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, a byli ze Mną tam, 
gdzie Ja jestem, b aby oglądali moją chwałę, c którą Mi dałeś, 
gdyż obdarzyłeś Mnie miłością przed stworzeniem świata. 
25 Ojcze sprawiedliwy! a Świat wprawdzie Ciebie nie poznał, b 
lecz Ja Cię poznałem i oni poznali, c że Ty Mnie posłałeś. 
26 Objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby mi
łość, którą Mnie obdarzyłeś, była w nich – i Ja w nich. a

PROCES I UKRZYŻOWANIE JEZUSA 
Aresztowanie

18  Po tych słowach Jezus wraz ze swoimi uczniami udał 
się na drugą stronę potoku Cedron. a Był tam ogród, 

do którego wszedł On i Jego uczniowie. 2 Judasz, który Go 
wydał, a również wiedział o tym miejscu, gdyż Jezus często 
spotykał się tam b ze swoimi uczniami. 3 Judasz a zatem 
wziął oddział żołnierzy oraz straż podległą arcykapłanom 
i faryzeuszom, i przyszedł tam z pochodniami, z lampami 
i z bronią. 4 Jezus natomiast, świadom a wszystkiego, co 

1 Lub: (1) aby mogli dojrzeć do jedności; (2) aby mogli doświadczyć dosko-
nałego zjednoczenia; (3) aby mogli osiągnąć doskonałą jedność.
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miało Go spotkać, wyszedł do nich i zapytał: Kogo szu
kacie? 5 Odpowiedzieli Mu: Jezusa z Nazaretu. a Jezus na 
to: To Ja jestem. b A stał z nimi Judasz, który Go wydał. 
6 Gdy zatem powiedział im: Ja jestem, cofnęli się i padli 
na ziemię. 7 Znów więc zapytał ich: Kogo szukacie? A oni 
powtórzyli: Jezusa z Nazaretu. 8 Wtedy Jezus odpowie
dział: Powiedziałem wam, że to Ja jestem. Jeśli więc Mnie 
szukacie, pozwólcie tym ludziom odejść. 9 W ten sposób 
spełniły się Jego słowa: Nie utraciłem żadnego z tych, któ
rych Mi dałeś. a 10 Szymon Piotr, a ponieważ miał miecz, b 
wyciągnął go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu pra
we ucho. Słudze temu było na imię Malchos. 11 Wówczas 
Jezus zwrócił się do Piotra: Włóż miecz do pochwy. Czy 
nie mam pić z kielicha, a który dał mi Ojciec?

Jezus przed Annaszem 
12 W ten sposób oddział wraz z dowódcą oraz straż żydow
ska schwytali Jezusa, związali Go 13 i najpierw zaprowa
dzili do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, a który 
tego roku sprawował urząd arcykapłana. b 14 To właśnie 
Kajfasz swego czasu doradził Żydom, że lepiej, aby jeden 
człowiek umarł za lud. a

Pierwsza porażka Piotra
15 Szli zaś za Jezusem Szymon Piotr a oraz inny uczeń. 
Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł 
wraz z Jezusem na dziedziniec arcykapłana. 16 Piotr 
natomiast stał przy bramie na zewnątrz. Wyszedł więc 
ten inny uczeń, znajomy arcykapłana, porozmawiał 
z odźwierną i wprowadził Piotra. 17 Wtedy odźwierna 
zapytała Piotra: Czy ty też jesteś jednym z uczniów tego 
człowieka? Odpowiedział: Nie jestem. a 18 A stali tam 
służący i strażnicy. Rozpalili oni ognisko a i grzali się 
przy nim, gdyż było zimno. Również Piotr stał i grzał się 
wraz z nimi. b 

Przesłuchanie Jezusa przez Annasza
19 Tymczasem arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów 
i o Jego naukę. 20 Jezus mu odpowiedział: Ja otwarcie 
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przemawiałem do świata. Zawsze uczyłem a w synagodze 
i w świątyni, gdzie schodzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie 
nic nie mówiłem. 21 Dlaczego więc Mnie pytasz? Zapy
taj tych, którzy słuchali moich słów. Oni wiedzą, co po
wiedziałem. 22 Po tych Jego słowach jeden ze stojących 
tam strażników wymierzył Jezusowi policzek, a mówiąc 
przy tym: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? b 23 Jezus 
na to: Jeżeli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, 
uzasadnij to, a jeżeli właściwie, to dlaczego Mnie bijesz? 
24 Następnie Annasz odesłał Go związanego do arcyka
płana Kajfasza. a

Kolejne porażki Piotra
25 Szymon Piotr stał zaś i grzał się. a Wówczas go zagad
nęli: Czy ty też jesteś jednym z Jego uczniów? Lecz on wy
parł się: Nie jestem. 26 Wtedy jeden ze sług arcykapłana, 
krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, a zapytał: Czy nie 
ciebie widziałem z Nim w ogrodzie? 27 Piotr wyparł się 
ponownie – i zaraz zapiał kogut. a

Proces Jezusa przed Piłatem
28 Następnie od Kajfasza poprowadzili Jezusa do pałacu 
namiestnika. a Było to wczesnym rankiem. Sami jednak 
nie weszli do środka, aby zachować czystość i móc spo
żyć Paschę. b 
29 Wówczas Piłat wyszedł do nich i zapytał: Jaki za
rzut stawiacie temu człowiekowi? 30 Gdyby On nie był 
przestępcą a – odpowiedzieli – nie wydalibyśmy Go tobie. 
31 Wtedy Piłat powiedział: Weźcie Go wy i osądźcie zgod
nie z waszym Prawem. a Żydzi na to: Nam nie wolno nikogo 
karać śmiercią. 32 Tak miała się wypełnić zapowiedź 
Jezusa, w której zaznaczył, jaką śmiercią ma umrzeć. a 
33 Piłat wszedł więc znów do pałacu, przywołał Jezusa 
i zapytał: Czy Ty jesteś królem a Żydów? 34 Jezus odpowie
dział: Sam od siebie to mówisz, czy też inni powiedzieli ci 
o Mnie? 35 Piłat na to: Czy ja jestem Żydem? Twój naród 
i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co zrobiłeś? 36 Wtedy 
Jezus powiedział: Moje Królestwo a nie jest z tego świa
ta. Gdyby moje Królestwo było z tego świata, moi słudzy 
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walczyliby, b abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak 
moje Królestwo nie jest stąd. 37 Piłat zauważył: A zatem 
jesteś królem? Jezus na to: Masz słuszność, jestem królem. 
Ja po to się urodziłem a i po to przyszedłem na świat, aby 
złożyć świadectwo b prawdzie. c Każdy, komu bliska jest 
prawda, słucha mojego głosu. d 38 Wtedy Piłat powiedział: 
Co to jest prawda? a 
Po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził: 
Ja w Nim nie znajduję żadnej winy. b 39 Uzgodniliśmy 
jednak, że wypuszczam wam na Paschę jednego więź
nia. Czy chcecie więc, abym wam uwolnił króla Żydów? a 
40 W odpowiedzi zawołali: Nie tego, tylko Barabasza! 
Barabasz natomiast był przestępcą. a

19  Wówczas Piłat kazał odprowadzić Jezusa i ubi
czować. a 2 A żołnierze upletli koronę z cierni, 

włożyli Mu na głowę i okryli Go płaszczem z purpury. a 
3 Następnie podchodzili do Niego z drwinami: Witaj, kró
lu Żydów! I policzkowali Go. a 4 Potem Piłat znów wyszedł 
na zewnątrz i zwrócił się do Żydów: Oto wyprowadzam 
wam Go. Chcę, byście wiedzieli, że nie znajduję w Nim 
żadnej winy. a 5 Wtedy Jezus wyszedł do nich w ciernio
wej koronie i w płaszczu z purpury. Oto człowiek! – po
wiedział Piłat.
6 Na Jego widok arcykapłani i straż zawołali: Na krzyż! 
Na krzyż! Piłat powiedział: Weźcie Go wy i ukrzyżujcie, ja 
bowiem nie znajduję w Nim winy. a 7 Żydzi odpowiedzieli: 
My mamy Prawo, a według Prawa powinien umrzeć, a gdyż 
czynił się Synem Boga. b 8 Słowa te jeszcze bardziej zanie
pokoiły Piłata. 9 Wszedł więc ponownie do pałacu i zapy
tał Jezusa: Skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. a 
10 Wtedy Piłat powiedział: Ze mną nie chcesz rozmawiać? 
Czyżbyś nie wiedział, że mam władzę Cię wypuścić i mam 
władzę Cię ukrzyżować? 11 Jezus odpowiedział: Nie miał
byś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci to nie zostało dane 
z góry. a Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie tobie 
wydał. 12 Odtąd Piłat starał się Go wypuścić, ale Żydzi 
wołali: Jeśli Go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. 
Każdy bowiem, kto czyni się królem, przeciwstawia się 
cesarzowi. a 13 Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wypro
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wadził Jezusa i zasiadł na krześle sędziowskim, w miejscu 
zwanym Litostratos, 1 a po hebrajsku Gabbata. 14 A było 
to w Dniu Przygotowania Paschy, około południa. Wtedy 
powiedział do Żydów: Oto wasz król! 15 A oni zawołali: 
Precz! Precz! Na krzyż z Nim! Piłat zapytał: Mam ukrzy
żować waszego króla? Arcykapłani na to: Poza cesarzem 
nie mamy innego króla!

Ukrzyżowanie Jezusa
16 Wtedy wydał im Go na ukrzyżowanie. Wzięli więc 
Jezusa, 17 a On dźwigając własny krzyż szedł na tak 
zwane Miejsce Czaszki, określane po hebrajsku Golgo-
tą. 18 Tam Go ukrzyżowali. Wraz z Nim ukrzyżowali też 
dwóch innych, a po jednej i po drugiej stronie, Jezusa zaś 
pośrodku. 19 Piłat kazał ponadto sporządzić i umieś
cić nad krzyżem napis. Głosił on: Jezus z Nazaretu, a Król 
Żydów. b 20 Słowa te przeczytało wielu Żydów, gdyż miej
sce, w którym Jezus został ukrzyżowany, znajdowało się 
blisko miasta, a a sam napis sporządzony był po hebrajsku, 
po łacinie i po grecku. 21 Arcykapłani żydowscy zwra
cali się w tej sprawie do Piłata: Nie pisz – prosili – Król 
Żydów, napisz raczej, że to On sam powiedział: Jestem 
Królem Żydów. 22 Ale Piłat odpowiedział: Co napisa
łem – napisałem. 
23 Tymczasem, gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli 
Jego szaty i podzielili je na cztery części, dla każdego 
żołnierza po jednej. Wzięli też tunikę. Tunika jednak nie 
była szyta, ale cała od góry tkana. 24 Ustalili zatem: Nie 
rozcinajmy jej. Losujmy, czyja ma być. Tak wypełniło się 
Pismo, które mówi:
  Rozdzielili między siebie moje szaty,  

A o moją tunikę rzucali losy. a 2

Tak właśnie postąpili żołnierze.
25 A blisko krzyża Jezusa stały: Jego matka i siostra 
Jego matki, Maria (żona Klopasa) i Maria Magdalena. a 
26 Gdy Jezus zobaczył swoją matkę a i stojącego przy niej 
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ukochanego ucznia b, zwrócił się do matki: Kobieto, oto 
twój syn! 27 Następnie powiedział do ucznia: Oto twoja 
matka! I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie.

Wykonało się!
28 Następnie Jezus, świadomy, że się już wszystko wyko
nało, powiedział: Chcę pić. a I tak wypełniły się słowa Pis
ma. 29 Stało tam zaś naczynie pełne winnego octu. Owi
nęli zatem hizop gąbką nasączoną winnym octem i poda
li Mu do ust. a 30 A gdy Jezus spróbował octu, powiedział: 
Wykonało się! a Po czym skłonił głowę i oddał ducha.

Okoliczności śmierci Jezusa
31 W związku z tym, że był to Dzień Przygotowania Pas
chy i chodziło o to, aby ciała nie pozostały przez szabat 
na krzyżu a – dzień tego szabatu był bowiem bardzo uro
czysty – Żydzi prosili Piłata, aby skazańcom połamano 
uda i usunięto ich ciała. 32 Przyszli więc żołnierze i zła
mali uda pierwszemu i drugiemu ukrzyżowanemu wraz 
z Nim. 33 Gdy jednak podeszli do Jezusa i zobaczyli, że 
już umarł, nie złamali Jego ud, 34 za to jeden z żołnie
rzy przebił włócznią Jego bok a i natychmiast wypłynęła 
krew b i woda. c 35 Potwierdza to naoczny świadek. a Jego 
świadectwo jest zgodne z prawdą. Jest on przekonany, że 
mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. 36 To bowiem, co 
się stało, było wypełnieniem Pisma: Kość Jego nie będzie 
złamana, a 37 oraz słów innego fragmentu: Będą patrzeć 
na tego, którego przebili. a 

Pogrzeb Jezusa
38 Potem Józef z Arymatei, który z obawy przed Żydami a 
potajemnie był uczniem Pana, poprosił Piłata, aby pozwo
lił mu zabrać ciało Jezusa. I Piłat wyraził zgodę. Poszedł 
więc i zabrał Jego ciało. 39 Przyszedł też Nikodem, a który 
kiedyś przybył do Jezusa nocą, i przyniósł około trzy
dziestu trzech kilogramów mieszaniny mirry i aloesu. b 
40 Wzięli więc ciało Jezusa i wraz z wonnościami owinęli 
je w płótna, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebalnym. a 
41 W miejscu zaś, gdzie został ukrzyżowany, był ogród, 
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a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt 
nie był złożony. 42 Ponieważ grobowiec ten był blisko, 
a Dzień Przygotowania chylił się ku końcowi, tam właśnie 
położyli Jezusa.

Zmartwychwstanie Jezusa

20  Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła 

Maria Magdalena. a Zobaczyła, że kamień zamykający je
go wejście jest odsunięty. b 2 Pobiegła więc do Szymona 
Piotra a oraz do drugiego ucznia, do tego, którego Jezus 
kochał, b i mówi do nich: Wzięli Pana z grobowca i nie 
wiemy, gdzie Go położyli. 3 Wyszedł więc Piotr oraz ten 
drugi uczeń i ruszyli do grobu. 4 Biegli razem. Jednak ten 
drugi uczeń pobiegł przodem, wyprzedził Piotra i pierw
szy dotarł na miejsce. 5 Zajrzał do wnętrza, zobaczył le
żące płótna, ale nie wszedł. 6 Zaraz za nim nadbiegł Szy
mon Piotr. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. 
7 Zobaczył też chustę, która okrywała Mu głowę, leżącą 
nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. 8 Za nim wszedł 
i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca. 
Zobaczył – i uwierzył. 9 Wciąż do nich nie docierało, że 
według Pisma a Jezus ma powstać z martwych. b 10 Obaj 
zatem wrócili do siebie.
11 Maria tymczasem stała przy grobowcu i płakała. Pła
cząc nachyliła się, zajrzała do środka 12 i zobaczyła dwóch 
aniołów w bieli. a Jeden siedział u wezgłowia, a drugi u nóg, 
w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. 13 Kobieto! – za
pytali. – Dlaczego płaczesz? A ona: Wzięli mojego Pana 
i nie wiem, gdzie Go położyli. 14 Gdy to powiedziała, 
odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku 
Go jednak nie rozpoznała. a 15 Wówczas Jezus zwrócił się 
do niej: Kobieto! Dlaczego płaczesz? a Kogo szukasz? Ona 
natomiast, w przekonaniu, że to ogrodnik, powiedziała: 
Panie! Jeśli to ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go 
złożyłeś, a ja Go zabiorę. 16 Mario! – przemówił Jezus. 
Ona zaś obróciła się i zawołała po hebrajsku: Rabbuni! co 
znaczy: Nauczycielu! 17 Nie trzymaj Mnie już – zwrócił się 
do niej – bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do 
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moich braci a i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego b i Ojca 
waszego, do Boga mego i Boga waszego. 18 Poszła więc 
Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, że widziała Pana. 
Przekazała im też Jego słowa. a

Przywilej przebaczania grzechów
19 Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po 
szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz w obawie przed 
Żydami a zaryglowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus. Sta
nął pośród nich i powiedział: Pokój wam! b 20 Po tych 
słowach pokazał im ręce i bok. a Uczniowie ucieszyli się, b 
że zobaczyli Pana. c 21 A Jezus znów im powiedział: Po
kój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, a tak i Ja was posyłam. b 
22 Następnie tchnął a na nich i powiedział: Przyjmijcie 
Ducha Świętego. b 23 Grzechy tych, którym je przebaczy
cie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, 
są zatrzymane. a

Jezus i Tomasz
24 W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród 
nich Tomasza, a jednego z Dwunastu, zwanego Dydymos. 1 
25 Uczniowie przekazali mu zatem: Widzieliśmy Pana. a On 
zaś odpowiedział: Jeśli na Jego rękach nie zobaczę śladów 
gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w Jego bok nie włożę mojej 
ręki – nie uwierzę. b 26 Po ośmiu dniach uczniowie znów 
byli razem, i Tomasz wśród nich. Wtem, mimo zamknię
tych drzwi, wszedł Jezus, a stanął pośrodku i powiedział: 
Pokój wam! b 27 Potem zwrócił się do Tomasza: Zbliż tu 
swój palec i obejrzyj moje ręce; zbliż swoją rękę i włóż 
w mój bok, a i nie bądź bez wiary, ale wierz. b 28 Tomasz 
wyznał: Mój Pan a i mój Bóg! b 29 Wtedy Jezus powiedział: 
Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy 
nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. a

Zaproszenie do wiary
30 Wiele też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich 
uczniów. a Nie zostały one opisane w tej księdze. 31 Te 

1  Lub: zwanego Bliźniak.
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natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus 
jest Chrystusem, a Synem Boga, b i abyście, wierząc, mieli 
życie w Jego imieniu. c

Spotkanie nad Jeziorem

21  Potem Jezus znów ukazał się a uczniom nad Jezio
rem Tyberiadzkim. b Stało się to tak: 2 Byli razem: 

Szymon Piotr, a Tomasz zwany Dydymos, b Natanael z Kany 
Galilejskiej, c synowie Zebedeusza d i dwaj inni spośród 
Jego uczniów. 3 Szymon Piotr a powiedział: Idę łowić ry
by. A oni mu na to: My też idziemy z tobą. Wyszli więc, 
wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. 4 A gdy 
nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku 
jednak Go nie rozpoznali. a 5 Wtem Jezus zawołał w ich 
stronę: Chłopcy! Nie złowiliście czegoś do zjedzenia? a 
Odpowiedzieli: Nie. 6 Wówczas Jezus zawołał: Zarzuć
cie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc 
i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. a 
7 Wtedy ukochany uczeń a Jezusa powiedział do Piotra: 
To Pan! A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał 
się szatą – bo był rozebrany jak do pracy – i skoczył do 
wody. b 8 Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc 
sieć z rybami, byli bowiem niedaleko od brzegu, około stu 
metrów. 9 A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecone 
ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. 10 Jezus 
zwrócił się do nich: Przynieście kilka ryb z tych, które 
przed chwilą złowiliście. 11 Szymon Piotr podszedł więc 
i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 
sto pięćdziesiąt trzy. Ale pomimo tak wielkiej ich liczby, 
sieć się nie porwała. 12 Chodźcie na śniadanie – zaprosił 
Jezus. A żaden z uczniów nie odważył się Go zapytać: 
Kim Ty jesteś? Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. 
13 Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im – po
dobnie rybę. a 14 Był to już trzeci raz, a jak Jezus ukazał się 
uczniom po swoim zmartwychwstaniu. b

Pytanie o miłość
15 Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona 
Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie bardziej 
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niż pozostali? a Odpowiedział: Tak, Panie! Ty wiesz, że 
Cię kocham. Pan na to: Dbaj o moje jagnięta. 16 Lecz 
zapytał go znów, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy 
kochasz Mnie? Odpowiedział: Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię 
kocham. Pan na to: Paś a moje owce. 17 W końcu zapytał 
go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? 
Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci: 
Czy kochasz Mnie? I odpowiedział: Panie! Ty wszystko 
wiesz, a Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: Dbaj o moje 
owce. 18 Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam 
się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy 
się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię 
przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. 19 W tych 
słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią a Piotr uwielbi 
Boga. Potem dodał: Chodź za Mną. b 

Każdemu inna droga
20 A gdy Piotr się odwrócił, zobaczył, że idzie za nim uko
chany uczeń Jezusa, a ten, który podczas wieczerzy, spo
czywając przy Jezusie, zapytał, kto będzie Jego zdrajcą. b 
21 Piotr, widząc go, zwrócił się do Jezusa: Panie, a co 
z nim? 22 Jezus odpowiedział: A gdybym chciał, by on 
pozostał, a aż przyjdę b – co ci do tego? Ty chodź za Mną! c 
23 Rozeszła się więc między braćmi pogłoska, że ten uczeń 
nie umrze. Jezus jednak nie powiedział, że nie umrze, 
lecz: A gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę – co 
ci do tego?

Zakończenie
24 Uczniem, o którym mowa, jest piszący tę księgę. On jest 
świadkiem tych wszystkich wydarzeń, a jego świadectwo 
jest – jak wiemy – wiarygodne. a 25 Jezus dokonał też 
wielu innych rzeczy. a Gdyby je spisać jedną po drugiej, 
myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg pisanych na 
ten temat.
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lisT św. PawŁa 
do rzymiaN

Autor: Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 49 lat).
Czas: ok. 57 r. po Chr.

Miejsce: Korynt
Cel: Przedstawienie Rzymianom poglądu 

na usprawiedliwienie i życie w Chrystusie, 
przed planowaną wizytą w ich wspólnocie.

Temat: Usprawiedliwienie, którego podstawą jest wiara.

Powitanie 

1  Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany a jako apo
stoł, przydzielony do głoszenia Bożej dobrej nowiny. 

2 Bóg obiecał jej nadejście już wcześniej, za pośredni
ctwem swoich proroków, w Pismach Świętych. a 3 Dotyczy 
ona Jego Syna, który według ciała a pochodzi z nasienia 
Dawida, b 4 lecz według Ducha uświęcenia, z racji zmar
twychwstania, okazał się Synem Boga a potężnym w swojej 
mocy. 1 To Jezus Chrystus, nasz Pan. 5 Dzięki Niemu otrzy
maliśmy łaskę apostolstwa, 2 aby wezwać do posłuszeń
stwa wiary a ludzi ze wszystkich narodów b – ze względu na 
Jego imię. 6 Wśród nich jesteście i wy, powołani, aby na
leżeć do Jezusa Chrystusa. 7 Niech łaska i pokój, a których 
źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, oraz Pan, Jezus Chrystus, 
będzie udziałem was wszystkich w Rzymie, ukochanych 
przez Boga i powołanych świętych. b 

Modlitwa dziękczynna
8 Przede wszystkim dziękuję mojemu Bogu przez Jezu
sa Chrystusa za was wszystkich, za to, że wasza wiara 

1  Lub: a według Ducha uświęcenia został wyróżniony jako Syn Boga w mocy 
przez swe zmartwychwstanie.

2  Lub: łaskę i apostolstwo.
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rozgłaszana jest po całym świecie. a 9 Bóg, któremu służę 
z głębi mego ducha, głosząc dobrą nowinę Jego Syna, 
jest mi świadkiem, a że nieustannie was wspominam. b 
10 W moich modlitwach zawsze proszę, aby za przy
zwoleniem Boga udało mi się wreszcie was odwiedzić. a 
11 Pragnę was zobaczyć, a aby dać wam udział w jakimś 
duchowym darze łaski i w ten sposób umocnić was, 
12 a dokładniej rzecz biorąc, wspólnie z wami doznać za
chęty dzięki wzajemnej wierze a – waszej i mojej. 13 Chcę, 
bracia, abyście wiedzieli, że często miałem zamiar do was 
przybyć. a Jak dotąd, zawsze mi coś stawało na przeszko
dzie. Nadal jednak pragnę zebrać wśród was jakiś plon, 
podobnie jak wśród pozostałych narodów. 14 Bo jestem 
dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych oraz tych, 
którzy uchodzą za niemądrych. 15 Stąd – jeśli o mnie 
chodzi – chętnie będę głosił dobrą nowinę a również u was, 
w Rzymie. 
16 Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny a – jest w niej 
moc Boża b dla zbawienia każdego, kto wierzy, c najpierw 
Żyda, potem Greka. d 17 Objawia ona sprawiedliwość Bo
ga, 1 pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, a zgodnie 
ze słowami: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. b 2

Boży sprzeciw wobec grzechu
18 Rozwińmy ten temat. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszel
ki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, a którzy 
przez nieprawość tłumią prawdę, b spotyka się z gniewem 
nieba. 3 19 Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. 
Bóg sam im wskazał ślady swojej obecności. a 20 Jego 
niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość, od 
stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, a wyraź
nych przecież i widocznych – tak, że nie mają wymówki. 

1  sprawiedliwość Boga: (1) sprawiedliwość, której źródłem jest Bóg; (2) spra-
wiedliwość przypisywana przez Boga osobie, która zawierzyła Chrystu-
sowi; (3) sprawiedliwość w sensie atrybutu Boga.

2  Lub: Sprawiedliwy z wiary – żyć będzie.
3  Lub: Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszystkim przejawom 

bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy przez swą nieprawość 
tłumią prawdę.
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ga, 1 pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, a zgodnie 
ze słowami: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. b 2

Boży sprzeciw wobec grzechu
18 Rozwińmy ten temat. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszel
ki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, a którzy 
przez nieprawość tłumią prawdę, b spotyka się z gniewem 
nieba. 3 19 Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. 
Bóg sam im wskazał ślady swojej obecności. a 20 Jego 
niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość, od 
stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, a wyraź
nych przecież i widocznych – tak, że nie mają wymówki. 
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3  Lub: Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszystkim przejawom 

bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy przez swą nieprawość 
tłumią prawdę.
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21 Poznali zatem Boga. Nie oddali Mu jednak należnej 
czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc 
wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do poprawnego 
myślenia. Na bezmyślność ich serc a nałożyło się ponadto 
zaślepienie. 22 Podając się za mądrych, są właściwie 
głupi. a 23 Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego 
Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażenia
mi ptaków, ssaków oraz płazów. a 24 Dlatego Bóg wydał 
ich na pastwę żądz ich własnych serc. Dalecy od czysto
ści bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą a – 25 ci 
właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz a i z naboż
ną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu 
chwały na wieki. b Amen. 26 Dlatego właśnie Bóg wy
dał ich na pohańbienie. Ich kobiety zamieniły potrzeby 
naturalne na nienaturalne. a 27 Podobnie mężczyźni, 
porzucili naturalny pociąg do kobiet i oddali się współ
życiu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopusz
czają się bezwstydu i ściągają na siebie samych zapłatę 
godną ich zboczenia. a 28 Poszanowanie Boga przestało 
być dla nich ważne. Dlatego również Bóg wydał ich na 
pastwę rozumu, niezdolnego do trafnych ocen, czynią 
więc to, co nieprzyzwoite a – 29 oni, ludzie pełni przeróż
nej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, 
zazdrości, chęci mordu, niezgody, podstępu, złośliwo
ści, plotkarstwa, 30 oszczerstwa; ludzie nienawidzący 
Boga, zuchwali, zarozumiali, promujący samych siebie, 
wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom, 31 nierozumni, 
niesumienni, nieczuli, bezlitośni. 32 Ludzie ci poznali 
słuszny wyrok Boga. a Wiedzą, że ci, którzy wspomniane 
rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to, nie tylko sami 
się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy po
stępują podobnie.

Powszechność grzechu i potępienia

2  Nie masz zatem wymówki, ty, który osądzasz bliźnie
go. Potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Sam 

bowiem, jako sędzia, postępujesz jak on. a 2 A wiemy, 
że wyrok Boży na winnych takich czynów jest jak najbar
dziej słuszny. 3 Czy więc liczysz na to – ty, który potępiasz 
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niesumienni, nieczuli, bezlitośni. 32 Ludzie ci poznali 
słuszny wyrok Boga. a Wiedzą, że ci, którzy wspomniane 
rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to, nie tylko sami 
się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy po
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innych, a sam postępujesz tak samo – że unikniesz kary? 
4 A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągli
wości i cierpliwości, nieświadom, że Jego dobroć zachę
ca cię 1 do opamiętania? a 5 Bo przecież stosownie do swe
go uporu i nieskruszonego serca ściągasz na siebie coraz 
większy gniew. Dosięgnie cię on w dniu gniewu i obja
wienia się sprawiedliwego sądu Boga, 6 który odpłaci 
każdemu stosownie do jego czynów. a 7 Ci, którzy przez 
wytrwałość w dobrym czynie dążą do chwały, czci i nie
śmiertelności, otrzymają życie wieczne. 8 Tych natomiast, 
którzy w imię własnego zysku odmawiają posłuszeństwa 
prawdzie, a oddają się niesprawiedliwości, a czeka gniew 
i trwoga. 9 Ucisk i udręka dotknie duszę każdego czło
wieka popełniającego zło, najpierw Żyda, potem Greka. a 
10 Natomiast chwała, cześć i pokój czeka każdą osobę 
czyniącą dobro, najpierw Żyda, potem również Greka. 
11 Gdyż Bóg wszystkich ludzi traktuje jednakowo. a 
12 Ci więc, którzy zgrzeszyli nie mając Prawa, poginą bez 
niego. Ci natomiast, którzy zgrzeszyli w ramach Prawa, 
będą przez nie osądzeni. (13 Gdyż nie ci, którzy słuchają 
Prawa, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy je stosują, a 
mogą liczyć na usprawiedliwienie. b 14 Bo gdy poganie, 
nie mający Prawa, z natury czynią to, co Prawo nakazuje, 
to sami – choć Prawa nie mają – stanowią je dla siebie. a 
15 Dowodzą też, że czyn zgodny z Prawem pochodzi z te
go, co mają wypisane w swych sercach. Poświadcza to 
ich sumienie oraz myśli, które ich oskarżają lub biorą 
w obronę). 16 [Ten sąd] dokona się w dniu, gdy, zgodnie 
z głoszoną przeze mnie dobrą nowiną, a Bóg przez Chry
stusa Jezusa osądzi ukryte sprawy ludzkie. 
17 Jeżeli natomiast ty określasz się Żydem, znajdujesz 
oparcie w Prawie, szczycisz się Bogiem; a 18 jeśli umiesz 
rozpoznać Jego wolę i pouczony przez Prawo wskazać 
to, co jest ważne; a 19 jeśli masz przekonanie, że jesteś 
przewodnikiem niewidzących, światłem pogrążonych 
w mroku, a 20 wychowawcą niemądrych, nauczycielem 
ludzi nieświadomych rzeczy, człowiekiem znajdującym 

1  Lub: prowadzi
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w Prawie wyraz wiedzy i prawdy a – 21 jeśli więc ty po
uczasz drugiego, dlaczego sam nie czerpiesz z tej wiedzy? a 
Dlaczego głosisz, by nie kraść, a kradniesz? 22 Mówisz, 
by nie cudzołożyć, a cudzołożysz? Brzydzisz się bożkami, 
a rabujesz świątynie? a 23 Szczycisz się Prawem, a przez 
przekraczanie Prawa znieważasz Boga? 24 Gdyż to z wa-
szego powodu – jak czytamy – obraża się wśród pogan 
imię Boga. a 
25 Obrzezanie bowiem ma znaczenie, jeżeli przestrze
gasz Prawa. Jeśli natomiast łamiesz Prawo, twoje obrze
zanie jest równoznaczne z jego brakiem. a 26 Jeśli z kolei 
nieobrzezani strzegą słusznych wymogów Prawa, to czy 
przy swym braku obrzezania nie zostaną potraktowani 
jako ci, którzy zostali mu poddani? a 27 Dlatego ten, kto 
po urodzeniu nie został obrzezany, a jednak przestrzega 
Prawa, będzie sądził ciebie, który pomimo znajomości 
litery Prawa oraz obrzezania, jesteś przestępcą Prawa. 
28 Żydem jest się właściwie nie przez to, co widać na ze
wnątrz. Również nie w tym, co widoczne na ciele, zamyka 
się sens obrzezania. a 29 Żydem jest się wewnątrz, a obrze
zanie serca jest sprawą ducha, a a nie litery. Taki człowiek 
zyska pochwałę nie u ludzi, lecz u Boga. b

Powszechność grzechu

3  Czy więc Żyd jest kimś szczególnym? Albo co za po
żytek z obrzezania? 2 Wielki pod każdym względem. 

Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa 
Boga. a 3 Bo co z tego, że niektórzy nie dochowali wiary? a 
Czy ich niewierność zniweczy Bożą wierność? b 4 W żad
nym razie! Niech się okaże, że Bóg jest prawdomówny, a 
a każdy człowiek kłamcą, b zgodnie z tym, jak czytamy: c

  Abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach  
i zwyciężył poddawany osądom.1

5 A jeśli nasza niesprawiedliwość służy uwypukleniu 
sprawiedliwości Boga, to co powiemy? Że Bóg jest nie
sprawiedliwy, gdy okazuje gniew? Rozumuję oczywiście 
po ludzku. 6 W żadnym razie! Przecież w jakiś sposób Bóg 

1  Cytat za G.
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musi osądzić świat. 7 Jeśli przez moje kłamstwo prawda 
Boża jest tym bardziej wyraźna i uwydatnia chwałę Boga, 
to dlaczego na dodatek miałbym być sądzony jako grzesz
nik? 8 Właśnie w ten sposób nas obrażają; pomawiają 
nas o to, że mówimy: Popełniajmy zło, aby wynikło z tego 
dobro. a Potępienie takich jest słuszne. 
9 Jaki z tego wniosek? Czy jesteśmy w korzystniejszej sy
tuacji? Wcale nie! Dowiedliśmy już przecież winy i Ży
dów, i Greków – na wszystkich ciąży grzech, a 10 zgodnie 
ze słowami:
  Nie ma sprawiedliwego – ani jednego, a

 11 Nie ma, kto by rozumiał,  
nie ma, kto by szukał Boga.

 12 Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli.  
Nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. a

 13 Ich gardło to otwarty grób, 
Swymi słowami zwodzą, 
Jak żmije kryją pod wargami jad, a 

 14 I prędcy są do przekleństw i wrogości. a 
 15 Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi, a 
 16 Na ścieżkach – zguba i nieszczęście,
 17 Droga pokoju nie przemyka przez myśl, a

 18 A lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. a1

19 Wiemy zaś, że cokolwiek Prawo mówi, mówi do tych, 
którzy podlegają Prawu, aby wszystkim zamknąć usta i ca
ły świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem. a 
20 Stąd, dzięki czynom nakazanym przez Prawo nikt nie 
dostąpi przed Nim usprawiedliwienia. a Prawo zapewnia 
po prostu właściwe poznanie grzechu. b 

Sprawiedliwość Boża  
dla wierzących Jezusowi Chrystusowi
21 Teraz natomiast, niezależnie od Prawa, objawiła się spra
wiedliwość Boża, poświadczona przez Prawo i Proroków. a 
22 Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Je
zusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy 

1  Sparafrazowany cytat Ps 14:1-3 lub połączenie kolejno: Ps 5:10; 140:4; 
10:7; Iz 59:7-8; Ps 36:2.
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wierzą. a Nie ma przy tym wyjątków – 23 wszyscy zgrze
szyli i są pozbawieni Bożej chwały. a 24 Usprawiedliwienie 
natomiast otrzymują jako dar, z Jego łaski, a dzięki temu, 
że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. b 25 To Jego Bóg 
ustanowił przebłaganiem,1 z którego skorzystać można 
przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg oka
zuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w przebacze
niu grzechów a popełnionych wcześniej, 26 w okresie, 
gdy Bóg był powściągliwy. Tę sprawiedliwość okazuje On 
również teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest spra
wiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawie
rzył Jezusowi. 
27 Gdzie zatem powód do chluby? Wykluczony! a Przez któ
re prawo? Uczynków? Nie! – Przez prawo wiary. 28 Oto, 
co głosimy: Człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez 
wiarę, niezależnie od tego, czy przestrzega Prawa, a czy 
nie. 29 Natomiast co do Boga: Czy jest On tylko Bogiem 
Żydów? A pogan już nie? Oczywiście, jest On Bogiem rów
nież pogan. a 30 Jeden jest Bóg. a On usprawiedliwi obrze
zanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych – dzięki 
wierze. b 31 Czy więc przez wiarę unieważniamy Prawo? 
W żadnym razie! Wręcz przeciwnie, utwierdzamy a je.

Abraham i Dawid a usprawiedliwienie z wiary 

4  Moglibyśmy zapytać: Co zatem osiągnął Abraham, 
nasz praojciec według ciała? a 2 Jeśli Abraham zo

stał usprawiedliwiony dzięki uczynkom, to ma powód 
do chluby. Jednak nie tak było między Bogiem a nim. 
3 Bo co czytamy w Piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to 
mu uznano za sprawiedliwość. a 4 Jeśli ktoś pracuje, nikt 
mu wynagrodzenia nie poczytuje za łaskę. Ono mu się 
należy. a 5 Kto jednak nie pracuje, lecz wierzy Temu, któ
ry usprawiedliwia bezbożnego, temu wiarę uznaje się 
za sprawiedliwość. 6 Tak też Dawid opisuje szczęście 
człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość nie
zależnie od uczynków:

1  przebłaganie, metonimiczny przekład gr. ìlasth,rion (hilasterion), wieko 
Skrzyni Przymierza (Wj 25:17-22; Kpł 16:2nn).
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23a Rz 3:9 
24a Ef 2:8; Tt 3:5,7
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27a 1Kor 1:31
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Hbr 7:19

29a Rz 10:12

30a Pwt 6:4; Ga 
3:20 b Rz 4:11-12

31a Mt 5:17; Rz 8:4

1a Iz 51:2

3a Rdz 15:6; Ga 3:6; 
Jk 2:23 
4a Rz 11:6
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zuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w przebacze
niu grzechów a popełnionych wcześniej, 26 w okresie, 
gdy Bóg był powściągliwy. Tę sprawiedliwość okazuje On 
również teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest spra
wiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawie
rzył Jezusowi. 
27 Gdzie zatem powód do chluby? Wykluczony! a Przez któ
re prawo? Uczynków? Nie! – Przez prawo wiary. 28 Oto, 
co głosimy: Człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez 
wiarę, niezależnie od tego, czy przestrzega Prawa, a czy 
nie. 29 Natomiast co do Boga: Czy jest On tylko Bogiem 
Żydów? A pogan już nie? Oczywiście, jest On Bogiem rów
nież pogan. a 30 Jeden jest Bóg. a On usprawiedliwi obrze
zanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych – dzięki 
wierze. b 31 Czy więc przez wiarę unieważniamy Prawo? 
W żadnym razie! Wręcz przeciwnie, utwierdzamy a je.

Abraham i Dawid a usprawiedliwienie z wiary 

4  Moglibyśmy zapytać: Co zatem osiągnął Abraham, 
nasz praojciec według ciała? a 2 Jeśli Abraham zo

stał usprawiedliwiony dzięki uczynkom, to ma powód 
do chluby. Jednak nie tak było między Bogiem a nim. 
3 Bo co czytamy w Piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to 
mu uznano za sprawiedliwość. a 4 Jeśli ktoś pracuje, nikt 
mu wynagrodzenia nie poczytuje za łaskę. Ono mu się 
należy. a 5 Kto jednak nie pracuje, lecz wierzy Temu, któ
ry usprawiedliwia bezbożnego, temu wiarę uznaje się 
za sprawiedliwość. 6 Tak też Dawid opisuje szczęście 
człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość nie
zależnie od uczynków:

1  przebłaganie, metonimiczny przekład gr. ìlasth,rion (hilasterion), wieko 
Skrzyni Przymierza (Wj 25:17-22; Kpł 16:2nn).
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31a Mt 5:17; Rz 8:4

1a Iz 51:2

3a Rdz 15:6; Ga 3:6; 
Jk 2:23 
4a Rz 11:6

Jana_Rym_Psalmy_Innen_13.indd   62 07.03.15   18:35



63LIST DO RZYMIAN 4:7 318 

 7 Szczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawości  
i których grzechy zakryto; 

 8 Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu. a 1

9 Czy to szczęście ma być udziałem tylko obrzezanych? Co 
z nieobrzezanymi? Przyjrzyjmy się temu. Kiedy czytamy, 
że wiarę uznano Abrahamowi za sprawiedliwość, a 10 to 
pojawia się pytanie, w jakich okolicznościach się to do
konało? Czy był on wówczas obrzezany, czy nie? Otóż 
nie był obrzezany. Był nieobrzezany. 11 Znak obrzezania 
otrzymał jako pieczęć a usprawiedliwiającej wiary – tej 
wiary, którą miał przed obrzezaniem. W ten sposób stał 
się on ojcem wszystkich wierzących: nieobrzezanych, aby 
im również wiarę uznano za sprawiedliwość, 12 i obrze
zanych, tych jednak, którzy, obok obrzezania, wstępują 
również na drogę wiary naszego ojca Abrahama – wiary, 
którą miał jeszcze przed obrzezaniem. 
13 Zauważmy, że to nie za pośrednictwem Prawa Abraham 
i jego nasienie a otrzymał obietnicę, że będzie dziedzicem 
świata. b Stało się to za pośrednictwem usprawiedliwiają
cej wiary. 14 Jeśli dziedzicami są ci, którzy trzymają się 
Prawa, to wiara traci znaczenie, a obietnica swą treść. a 
15 Prawo bowiem sprowadza gniew, a tam, gdzie nie ma 
Prawa, nie ma wykroczenia. a 16 Obietnica natomiast dla
tego została uwarunkowana wiarą, aby udział w niej był 
sprawą łaski. Została także dana w taki sposób po to, aby 
dotyczyła wszystkich skupionych w nasieniu, czyli nie 
tylko tych, którzy trzymają się Prawa, ale i tych, którzy 
podążają śladami wiary Abrahama, ojca nas wszystkich, a 
17 zgodnie ze słowami: Ustanowiłem cię ojcem wielu 
narodów. a Czynią to natomiast przed obliczem Tego, któ
remu on uwierzył – Boga, który ożywia umarłych b i to, 
czego nie ma, powołuje do bytu. 2 18 Abraham, wbrew 
beznadziei, mając nadzieję uwierzył, aby stać się ojcem 
wielu narodów, a zgodnie z zapowiedzią: Takie będzie twoje 
nasienie. b 19 I nie cofnął się w wierze, choć miał świado
mość, że jego ciało, jako około stuletniego mężczyzny, 

1  Cytat za G.
2  Lub: i to, co nie istnieje, powołuje tak, jak gdyby istniało.

8a Ps 32:1-2

9a Rdz 15:6; Rz 4:3; 
Ga 3:6; Jk 2:23

11a Rdz 17:10-11

13a Ga 3:29 b Rdz 
18:18; 22:17-18

14a Ga 3:18

15a Rz 3:20; 
5:13,20; 7:8 
16a Ga 3:7

17a Rdz 17:5 
b Hbr 11:19

18a Hbr 11:12 
b Rdz 15:5
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narodów. a Czynią to natomiast przed obliczem Tego, któ
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czego nie ma, powołuje do bytu. 2 18 Abraham, wbrew 
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wielu narodów, a zgodnie z zapowiedzią: Takie będzie twoje 
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jest już martwe dla rozrodczości, podobnie jak martwe 
jest łono Sary. a 20 Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę 
Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. 
21 Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, 
ma moc również spełnić. 22 Właśnie dlatego uznano mu 
to za sprawiedliwość. a 23 Nie czytamy przy tym, że uzna-
no mu tylko ze względu na niego. 24 Stało się to również 
ze względu na nas. a Nam ma to być uznane, wierzącym 
w Tego, który wzbudził z martwych b Jezusa, naszego Pa
na, 25 wydanego a za nasze upadki i wzbudzonego b dla 
naszego usprawiedliwienia.

Skutki usprawiedliwienia

5  Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary, a mamy 
pokój b z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Je

zusowi Chrystusowi. c 2 Przez Niego uzyskaliśmy dostęp, a 
za sprawą wiary, do tej łaski, w której niewzruszenie stoi
my i chlubimy się nadzieją b chwały Boga. c 3 Lecz nie tylko 
tym. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności 
wyrabiają wytrwałość, a 4 a wytrwałość siłę charakteru; 
siła charakteru nadzieję, 5 a nadzieja nie zawodzi, a bo 
miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha 
Świętego, który został nam dany. 
6 Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, a we właś
ciwym czasie umarł za bezbożnych. 7 Rzadko ktoś umiera 
za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś 
umrzeć. 8 Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do 
nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chry
stus za nas umarł. a 9 Tym bardziej teraz, usprawiedli
wieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od 
gniewu. a 10 Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zosta
liśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, o ile 
bardziej, pojednani, zostaniemy uratowani przez Jego 
życie. 11 Powiem więcej: Dzięki naszemu Panu, Jezusowi 
Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojedna
nia, Bóg stał się naszą chlubą.

Adam a Chrystus
12 Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat 
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grzech, a a skutkiem grzechu śmierć, b tak też śmierć do
tknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 
13 Grzech przecież był na świecie zanim wprowadzono 
Prawo, choć grzechu się nie liczy, dopóki nie ma Prawa. a 
14 Śmierć jednak panowała od Adama do Mojżesza na
wet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli w podobny sposób jak 
Adam, będący odpowiednikiem Tego, którego przyjście 
miało dopiero nastąpić. a 15 Jednak z darem łaski jest ina
czej niż z upadkiem. Jeden upadek ściągnął śmierć na wie
lu ludzi. Łaska Boża oraz dar tej łaski pochodzący od jed
nego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przynio
sły obfitość dobrodziejstw. 16 Inaczej też niż w przypadku 
tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym da
rem. O ile wyrok za jeden upadek ściąga potępienie, o tyle 
dar łaski przynosi usprawiedliwienie mimo wielu upad
ków. 17 Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, za
panowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chry
stusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują 
dar sprawiedliwości, zapanuje życie. 18 A zatem jak jeden 
upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak 
jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom 
życiodajne usprawiedliwienie. a 19 Bo jak przez niepo
słuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzeszni
kami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się 
sprawiedliwymi. a 20 Prawo natomiast wkroczyło, by się 
zwiększyła liczba upadków. a A gdzie wiele grzechu, tam 
obfitość łaski, 21 tak, aby jak grzech panował sprowadza
jąc śmierć, łaska panowała niosąc sprawiedliwość i wiodąc 
do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. a

Współukrzyżowanie wierzącego z Chrystusem

6  Moglibyśmy zapytać: Czy więc mamy pozostać w grze
chu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? a 2 W żadnym 

razie! W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, 
mamy nadal w nim żyć? a 3 Czy nie wiecie, że my wszyscy, 
ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, a zostaliśmy zanurzeni 
w Jego śmierć? 4 A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy 
pogrzebani wraz z Nim w śmierć, a abyśmy wzorem Chry
stusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę 

12a Rdz 3:6 b Rz 
6:23; 1Kor 15:21

13a Rz 4:15

14a 1Kor 15:21-
22,45

18a 1Kor 15:22
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Ojca, my również prowadzili nowe życie. b 5 Bo jeśli je
steśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym 
bardziej będziemy – w zmartwychwstaniu, a 6 wiedząc, 
że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, a 
aby ciało grzechu zostało zniszczone i abyśmy już dłużej 
nie byli zniewoleni przez grzech. 7 Kto bowiem umarł, 
stał się wolny od grzechu. a 1 8 Jeśli zaś umarliśmy z Chry
stusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, a 9 mając 
świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie 
umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy. a 10 Gdy bo
wiem umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a a gdy żyje 
– żyje dla Boga. b

Skutki współukrzyżowania
11 Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grze
chu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chry
stusie Jezusie. a 12 Niech więc grzech nie panuje w wa
szym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim 
żądzom. a 13 Nie udostępniajcie mu też swoich członków 
jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu, 
jako ożywieni z martwych. a Jemu oddawajcie swe członki, 
niech służą za oręż sprawiedliwości. b 14 Grzech bowiem 
nie będzie nad wami panował, a gdyż nie jesteście już pod 
Prawem, lecz pod łaską. 

Współukrzyżowanie w praktyce
15 Cóż zatem? Czy mamy grzeszyć, dlatego, że nie jeste
śmy już pod Prawem, lecz pod łaską? a W żadnym razie! 
16 Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w nie
wolę, to stajecie się niewolnikami tego, a kto przejmuje nad 
wami władzę? Jeśli to będzie grzech, to skutkiem będzie 
śmierć. Jeśli posłuszeństwo – to końcem sprawiedliwość. 
17 Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście 
niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego 
rodzaju nauką, z którą was też zapoznano, 18 i wyzwoleni 
od grzechu, a staliście się niewolnikami sprawiedliwo
ści. 19 Pozwólcie, że użyję przykładu z życia, ze względu 

1  Lub: Kto bowiem umarł, jest rozliczony z grzechem.
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nie będzie nad wami panował, a gdyż nie jesteście już pod 
Prawem, lecz pod łaską. 

Współukrzyżowanie w praktyce
15 Cóż zatem? Czy mamy grzeszyć, dlatego, że nie jeste
śmy już pod Prawem, lecz pod łaską? a W żadnym razie! 
16 Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w nie
wolę, to stajecie się niewolnikami tego, a kto przejmuje nad 
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od grzechu, a staliście się niewolnikami sprawiedliwo
ści. 19 Pozwólcie, że użyję przykładu z życia, ze względu 

1  Lub: Kto bowiem umarł, jest rozliczony z grzechem.

b Ef 4:24; Kol 3:10 
5a Rz 8:11; 1Kor 
6:14; 2Kor 4:14; 
Flp 3:10-11 
6a Ga 5:24

7a 1P 4:1

8a 2Tm 2:11

9a Obj 1:18

10a Hbr 9:26-28; 
1P 3:18 b Ga 2:19

11a 2Kor 5:15; 
1P 2:24

12a Rdz 4:7

13a Ef 2:5; 5:14 
b Rz 12:1

14a 1J 3:6

15a Rz 5:17,21

16a J 8:34; 2P 2:19

18a J 8:32; Ga 5:1; 
1P 2:16

Jana_Rym_Psalmy_Innen_13.indd   66 07.03.15   18:35



67LIST DO RZYMIAN 6:20 322 

na słabość waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze 
członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego po
pełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę 
sprawiedliwości – dla uświęcenia. 20 Bo gdy służyliście 
w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. 
21 I jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się 
teraz wstydzicie, a a których końcem jest śmierć. b 22 Teraz 
natomiast, wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę 
Bogu, macie korzyść służącą uświęceniu, a końcem jest 
życie wieczne. a 23 Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, a 
lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie 
Jezusie, naszym Panu.

Wolność na przykładzie małżeństwa

7  Czyż nie wiecie, bracia – a mówię przecież do tych, 
którzy znają Prawo – że Prawo panuje nad człowie

kiem, dopóki on żyje? 2 Weźmy na przykład mężatkę. 
Dopóki żyje mąż, jest z nim związana Prawem. Ale gdy 
mąż umrze, Prawo, które ją z nim wiązało, traci moc. a 
3 A zatem, jeśli za życia męża odejdzie do innego męż
czyzny, będzie cudzołożnicą. a Jeśli jednak mąż umrze, 
wolna jest od Prawa i gdy zwiąże się z innym, nie będzie 
cudzołożnicą. 4 Podobnie, moi bracia, wy przez ciało 
Chrystusa umarliście dla Prawa, a aby należeć do inne
go, do Zmartwychwstałego b – abyśmy mogli wydawać c 
owoc dla Boga. 5 Bo gdy byliśmy w mocy ciała, grzeszne 
namiętności rozbudzane przez Prawo szalały w naszych 
członkach, rodząc owoce śmierci. a 6 Teraz jednak jeste
śmy wolni od Prawa, a od kiedy umarliśmy dla naszych 
zniewoleń, po to, by służyć w nowym duchu, b a nie według 
przestarzałej litery. 

Prawo a grzech
7 Cóż więc powiemy? Że Prawo to grzech? W żadnym razie! 
Przecież gdyby nie Prawo, a nie rozpoznałbym grzechu. 
Skąd wiedziałbym o pożądaniu, gdyby Prawo nie mówiło: 
Masz nie pożądać? b 8 Tymczasem grzech, pobudzony 
przez przykazanie, wywołał we mnie przeróżne żądze; 
bez Prawa grzech jest jakby martwy. a 9 Otóż ja żyłem 
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kiedyś bez Prawa. Gdy jednak wkroczyło przykazanie, 
grzech ożył, 10 a ja umarłem. Okazało się wówczas, że to 
przykazanie, które miało wprowadzić mnie w życie, a do
prowadziło do śmierci. 11 Grzech skorzystał dzięki przy
kazaniu z okazji, zwiódł a mnie i za jego pośrednictwem 
zabił. 12 Tak więc Prawo jest święte i przykazanie jest 
święte, sprawiedliwe i dobre. a 13 Czy zatem to, co dobre, 
doprowadziło mnie do śmierci? Nie! To właśnie grzech, 
aby okazać się tym, czym jest, posłużył się rzeczą dobrą 
i spowodował moją śmierć – przykazanie odsłoniło całą 
brutalność grzechu. a 

Prawo w życiu człowieka
14 Wiemy bowiem, że Prawo należy do sfery ducha, ja 
jednak jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. a 15 Nie 
rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, lecz 
to, czego nienawidzę. 16 Jednak postępując w taki sposób, 
przyznaję, że Prawo jest dobre. 17 Lecz czyniąc to, czego 
nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we 
mnie. 18 Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, 
to jest w moim ciele, dobro. a Bo chociaż odczuwam prag
nienie dobra, wykonania tego, co dobre – brak. 19 Nie 
czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego 
nie chcę. 20 Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, 
to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we 
mnie. 21 Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż, gdy chcę 
czynić dobrze, narzuca mi się zło. 22 W moim wewnętrz
nym człowieku zachwycam się Prawem Bożym. 23 Lecz 
w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono 
przeciwko Prawu, za którym opowiada się mój rozum, a 
i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, rządzącego w mo
ich członkach. 24 Nędzny ja człowiek! Kto mnie wybawi 
z tego ciała śmierci? 25 Bogu niech będą dzięki – przez 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana! a Tak więc ja sam służę 
umysłem Prawu Boga, ale ciałem – prawu grzechu.

Nowe, wolne życie

8  Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, 
którzy są w Chrystusie Jezusie. 2 Bo prawo Ducha, a 
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czynić dobrze, narzuca mi się zło. 22 W moim wewnętrz
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w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono 
przeciwko Prawu, za którym opowiada się mój rozum, a 
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ich członkach. 24 Nędzny ja człowiek! Kto mnie wybawi 
z tego ciała śmierci? 25 Bogu niech będą dzięki – przez 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana! a Tak więc ja sam służę 
umysłem Prawu Boga, ale ciałem – prawu grzechu.
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właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło b cię od 
prawa grzechu i śmierci. c 1

3 Jeśli chodzi o niemoc Prawa, wynikającą ze słabo
ści ciała, a to Bóg, przez posłanie swego Syna w postaci 
grzesznego ciała b – jako ofiarę za grzech – potępił grzech 
w ciele. c 4 W ten sposób akt sprawiedliwości Prawa zo
stał spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy 
nie według ciała, ale według Ducha. a 5 Bo ci, którzy są 
według ciała, kierują się tym, co cielesne, a ci zaś, którzy 
są według Ducha – tym, co duchowe. 6 Bo to, ku cze
mu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a a to, ku czemu 
Duch – do życia i pokoju. 7 Stąd cielesne dążenia są prze
ciwne Bogu. a Nie poddają się one Prawu Boga, nawet nie 
są w stanie. b 8 Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu po
dobać się nie mogą. 

Być w Duchu
9 Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu – jeśli 
tylko Duch Boży w was mieszka. a Kto zaś nie ma Ducha 
Chrystusa, ten do Niego nie należy. 10 Jeśli jednak Chry
stus w was jest, a to chociaż ciało jest martwe z powodu 
grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. 11 Jeśli 
zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa 
z martwych, to Ten, który przywrócił do życia Jezusa 
Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez 
swego Ducha, który mieszka w was. 
12 Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby 
żyć według ciała. a 13 Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie 
wam umrzeć. Jeśli jednak w Duchu zadajecie śmierć spra
wom ciała – będziecie żyli. a 14 Bo wszyscy, których pro
wadzi Duch Boży, a są dziećmi Boga. b 15 Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, a 
lecz Ducha usynowienia, b w którym wołamy: Abba, Ojcze! c 
16 Ten właśnie Duch świadczy a wraz z naszym duchem, 
że jesteśmy dziećmi Boga. 17 A jeśli dziećmi, to i dzie
dzicami – dziedzicami Boga, a a także współdziedzicami 

1  Lub: (1) Prawo Ducha życia w Chrystusie Jezusie; (2) Prawo Ducha życia 
uwolniło cię w Chrystusie Jezusie.
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właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło b cię od 
prawa grzechu i śmierci. c 1

3 Jeśli chodzi o niemoc Prawa, wynikającą ze słabo
ści ciała, a to Bóg, przez posłanie swego Syna w postaci 
grzesznego ciała b – jako ofiarę za grzech – potępił grzech 
w ciele. c 4 W ten sposób akt sprawiedliwości Prawa zo
stał spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy 
nie według ciała, ale według Ducha. a 5 Bo ci, którzy są 
według ciała, kierują się tym, co cielesne, a ci zaś, którzy 
są według Ducha – tym, co duchowe. 6 Bo to, ku cze
mu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a a to, ku czemu 
Duch – do życia i pokoju. 7 Stąd cielesne dążenia są prze
ciwne Bogu. a Nie poddają się one Prawu Boga, nawet nie 
są w stanie. b 8 Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu po
dobać się nie mogą. 

Być w Duchu
9 Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu – jeśli 
tylko Duch Boży w was mieszka. a Kto zaś nie ma Ducha 
Chrystusa, ten do Niego nie należy. 10 Jeśli jednak Chry
stus w was jest, a to chociaż ciało jest martwe z powodu 
grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. 11 Jeśli 
zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa 
z martwych, to Ten, który przywrócił do życia Jezusa 
Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez 
swego Ducha, który mieszka w was. 
12 Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby 
żyć według ciała. a 13 Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie 
wam umrzeć. Jeśli jednak w Duchu zadajecie śmierć spra
wom ciała – będziecie żyli. a 14 Bo wszyscy, których pro
wadzi Duch Boży, a są dziećmi Boga. b 15 Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, a 
lecz Ducha usynowienia, b w którym wołamy: Abba, Ojcze! c 
16 Ten właśnie Duch świadczy a wraz z naszym duchem, 
że jesteśmy dziećmi Boga. 17 A jeśli dziećmi, to i dzie
dzicami – dziedzicami Boga, a a także współdziedzicami 
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Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, b po to, by 
razem z Nim mieć również udział w chwale. c

Teraźniejsze cierpienia i nadchodząca chwała
18 Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie 
znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam obja
wić. a 19 Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia 
się synów Boga. a 20 Gdyż stworzenie zostało poddane 
marności a – nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je 
poddał – w nadziei, b 21 że i samo stworzenie zostanie 
wyzwolone z niewoli skażenia a i wprowadzone w chwa
lebną wolność dzieci Boga. b 22 Wiemy bowiem, że całe 
stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia. 
23 A nie tylko ono. Podobnie my sami, którzy już mamy 
pierwszy owoc – Ducha, wzdychamy w sobie, a oczeku
jąc b usynowienia, odkupienia naszego ciała. c 24 Z taką 
właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której 
spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Bo kto 
żyje nadzieją na to, co już się spełniło? a 25 Ale jeśli spo
dziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekuje
my tego z całą wytrwałością. 26 Podobnie Duch wspiera 
nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, 
jak należy, a sam Duch wstawia się za nami w niewysło
wionych westchnieniach. 27 Ten zaś, który bada serca, a 
rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi 
zgodnie z myślą Boga. 28 A wiemy, że kochającym Boga, 
to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, a 
wszystko służy ku dobremu. 29 Bo tych, których wcześ
niej przygarnął, 1 przeznaczył do współudziału w naturze 
swego Syna, aby On był pierworodnym a pośród wielu bra
ci. 30 Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych rów
nież powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, 
a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Pewność odkupienia
31 Czyż to nie wspaniałe? 2 Jeśli Bóg jest po naszej stronie, 

1  Lub: poznał
2  Lub: Cóż więc na to powiemy?
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Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, b po to, by 
razem z Nim mieć również udział w chwale. c

Teraźniejsze cierpienia i nadchodząca chwała
18 Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie 
znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam obja
wić. a 19 Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia 
się synów Boga. a 20 Gdyż stworzenie zostało poddane 
marności a – nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je 
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wyzwolone z niewoli skażenia a i wprowadzone w chwa
lebną wolność dzieci Boga. b 22 Wiemy bowiem, że całe 
stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia. 
23 A nie tylko ono. Podobnie my sami, którzy już mamy 
pierwszy owoc – Ducha, wzdychamy w sobie, a oczeku
jąc b usynowienia, odkupienia naszego ciała. c 24 Z taką 
właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której 
spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Bo kto 
żyje nadzieją na to, co już się spełniło? a 25 Ale jeśli spo
dziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekuje
my tego z całą wytrwałością. 26 Podobnie Duch wspiera 
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jak należy, a sam Duch wstawia się za nami w niewysło
wionych westchnieniach. 27 Ten zaś, który bada serca, a 
rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi 
zgodnie z myślą Boga. 28 A wiemy, że kochającym Boga, 
to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, a 
wszystko służy ku dobremu. 29 Bo tych, których wcześ
niej przygarnął, 1 przeznaczył do współudziału w naturze 
swego Syna, aby On był pierworodnym a pośród wielu bra
ci. 30 Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych rów
nież powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, 
a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Pewność odkupienia
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kto może stanąć przeciwko nam? a 32 On, który nawet 
własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich 
wydał, a jakżeby – wraz z Nim – nie miał nas obdarzyć 
wszelkim innym dobrem? 33 Kto ma oskarżać wybra
nych przez Boga? a Przecież Bóg usprawiedliwia. b 34 Kto 
ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł – więcej, który 
zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga a – On prze
cież wstawia się za nami. b 35 Co nas odłączy od miłości 
Chrystusowej? Udręka, ucisk, czy prześladowanie? Głód, 
nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? 36 Jak zostało 
napisane: a 
  Z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, b  

Traktują jak owce przeznaczone na rzeź. 
37 Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwy
cięstwo – dzięki Temu, a który nas ukochał. 

Pewność Bożej miłości
38 Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani 
aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani 
przyszłość, ani moce, 39 ani wysokość, ani głębokość, ani 
żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości 
Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.

Oddanie Pawła sprawie Izraela

9  Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię – poświadcza 
mi to moje sumienie w Duchu Świętym – 2 że odczu

wam ogromny smutek i nieustający ból w moim sercu. 
3 Bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa, 
jeśliby to miało pomóc moim braciom, moim krewnym 
według ciała a – 4 Izraelitom. Z nimi łączy się usynowienie a 
i chwała, przymierza i nadanie Prawa, służba przy ołtarzu 
oraz obietnice. 5 Do nich należą ojcowie i z nich – według 
ciała a – wywodzi się Chrystus, stojący ponad wszystkim 
Bóg błogosławiony na wieki. Amen. b 

Izrael w Bożym planie zbawienia
6 Słowo Boga a jednak nie zawiodło. Dlatego, że przecież 
nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. b 7 Nie 
wszyscy też są dziećmi Abrahama tylko dlatego, że są jego 
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własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich 
wydał, a jakżeby – wraz z Nim – nie miał nas obdarzyć 
wszelkim innym dobrem? 33 Kto ma oskarżać wybra
nych przez Boga? a Przecież Bóg usprawiedliwia. b 34 Kto 
ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł – więcej, który 
zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga a – On prze
cież wstawia się za nami. b 35 Co nas odłączy od miłości 
Chrystusowej? Udręka, ucisk, czy prześladowanie? Głód, 
nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? 36 Jak zostało 
napisane: a 
  Z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, b  

Traktują jak owce przeznaczone na rzeź. 
37 Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwy
cięstwo – dzięki Temu, a który nas ukochał. 

Pewność Bożej miłości
38 Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani 
aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani 
przyszłość, ani moce, 39 ani wysokość, ani głębokość, ani 
żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości 
Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.

Oddanie Pawła sprawie Izraela

9  Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię – poświadcza 
mi to moje sumienie w Duchu Świętym – 2 że odczu

wam ogromny smutek i nieustający ból w moim sercu. 
3 Bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa, 
jeśliby to miało pomóc moim braciom, moim krewnym 
według ciała a – 4 Izraelitom. Z nimi łączy się usynowienie a 
i chwała, przymierza i nadanie Prawa, służba przy ołtarzu 
oraz obietnice. 5 Do nich należą ojcowie i z nich – według 
ciała a – wywodzi się Chrystus, stojący ponad wszystkim 
Bóg błogosławiony na wieki. Amen. b 

Izrael w Bożym planie zbawienia
6 Słowo Boga a jednak nie zawiodło. Dlatego, że przecież 
nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. b 7 Nie 
wszyscy też są dziećmi Abrahama tylko dlatego, że są jego 
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potomkami. Jest inaczej: Twoim nasieniem będą nazwani 
potomkowie Izaaka. a 8 Znaczy to, że dziećmi Boga nie są 
dzieci cielesnego pochodzenia. Za nasienie liczą się dzieci 
obietnicy. a 9 Obietnica bowiem głosi: Przyjdę za rok o tym 
czasie, a Sara będzie miała syna. a 
10 Na tym nie koniec. Otóż Rebeka miała dzieci z jednym 
mężczyzną, z naszym ojcem Izaakiem. a 11 Lecz zanim się 
urodziły, zanim dokonały czegokolwiek, dobrego lub złe
go – dla utrzymania Bożego planu, opartego na wybraniu 
12 zależnym nie od uczynków, lecz od Tego, który powołu
je – powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu. a 
13 Stało się tak zgodnie z zapowiedzią: Jakuba ukochałem, 
a Ezawa odsunąłem. a 
14 Moglibyśmy więc zapytać: Czy Bóg jest niesprawiedli
wy? W żadnym razie. a 15 Do Mojżesza przecież mówi: Zmi-
łuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję, nad kim się zlituję. a 
16 A zatem okazanie miłosierdzia nie zależy od osoby, któ
ra tego pragnie, albo która o to zabiega, lecz od Boga, który 
je okazuje. a 17 Pismo bowiem przytacza takie słowa skie
rowane do faraona: Właśnie po to cię ustanowiłem, by na 
tobie okazać swą moc i by po całej ziemi rozeszła się sława 
mojego imienia. a 18 Bóg zatem komu chce, okazuje miło
sierdzie, a kogo chce, czyni nieustępliwym. a 19 Zapytasz 
zatem: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Bo czy ktoś kiedyś 
zdołał oprzeć się Jego woli? 20 O, człowieku! A kim ty 
jesteś, że podnosisz głos przeciw Bogu? Czy dzban pyta 
swego twórcę: Dlaczego nadałeś mi ten kształt? a 21 Czy 
garncarz nie ma władzy nad gliną? a Czy nie może z tej 
samej gliny zrobić naczynia do celów zaszczytnych i na
czynia do pospolitych? b 22 A co jeśli Bóg, chcąc ukazać 
swój gniew i objawić swą moc, z ogromną cierpliwością 
znosił naczynia gniewu przygotowane już do zniszczenia? 
23 Co jeśli na tym tle chciał objawić potęgę swej chwały 
nad naczyniami zmiłowania, które wcześniej przygotował 
do chwały? a 24 Właśnie jako takie naczynia powołał nas 
– nie tylko spośród Żydów, lecz także spośród pogan, 
25 jak mówi u Ozeasza: 
  Nie mój lud nazwę moim ludem  

i niekochaną – ukochaną. a 
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je – powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu. a 
13 Stało się tak zgodnie z zapowiedzią: Jakuba ukochałem, 
a Ezawa odsunąłem. a 
14 Moglibyśmy więc zapytać: Czy Bóg jest niesprawiedli
wy? W żadnym razie. a 15 Do Mojżesza przecież mówi: Zmi-
łuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję, nad kim się zlituję. a 
16 A zatem okazanie miłosierdzia nie zależy od osoby, któ
ra tego pragnie, albo która o to zabiega, lecz od Boga, który 
je okazuje. a 17 Pismo bowiem przytacza takie słowa skie
rowane do faraona: Właśnie po to cię ustanowiłem, by na 
tobie okazać swą moc i by po całej ziemi rozeszła się sława 
mojego imienia. a 18 Bóg zatem komu chce, okazuje miło
sierdzie, a kogo chce, czyni nieustępliwym. a 19 Zapytasz 
zatem: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Bo czy ktoś kiedyś 
zdołał oprzeć się Jego woli? 20 O, człowieku! A kim ty 
jesteś, że podnosisz głos przeciw Bogu? Czy dzban pyta 
swego twórcę: Dlaczego nadałeś mi ten kształt? a 21 Czy 
garncarz nie ma władzy nad gliną? a Czy nie może z tej 
samej gliny zrobić naczynia do celów zaszczytnych i na
czynia do pospolitych? b 22 A co jeśli Bóg, chcąc ukazać 
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 26 Tam zaś, gdzie im powiedziano:  
Nie jesteście moim ludem, 
tam właśnie zostaną nazwani synami żywego Boga. a 

27 Izajasz z kolei woła w związku z Izraelem: 
  Choćby synów Izraela było tylu, co piasku nad morzem,
  i tak tylko resztka a dostąpi zbawienia – 
 28 Pan spełni to słowo na ziemi a 

całkowicie i bez zwłoki. 
29 Ponadto Izajasz zapowiada: 
  Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam nasienia,
  stalibyśmy się jak Sodoma, przypominalibyśmy Gomorę. a 
30 Co z tego wynika? To, że poganie, którzy nie zabiegali 
o sprawiedliwość, a otrzymali ją, to jest sprawiedliwość 
opartą na wierze. 31 Izrael zaś, idący za Prawem, do 
sprawiedliwości przez Prawo nie doszedł. a 32 Dlaczego? 
Dlatego, że nie upatrywał jej w wierze, lecz liczył – można 
rzec – na uczynki. Potknął się przy tym o kamień obrazy, a 
33 zgodnie z tym, jak napisano: 
  Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę skandalu.  

Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. a

10  Bracia! Pragnieniem mojego serca i treścią mojej 
modlitwy do Boga jest ich zbawienie. 2 Przyznaję 

bowiem, że mają gorliwość dla Boga. a Nie opiera się ona 
jednak na właściwym poznaniu. 3 Nieświadomi, na czym 
polega sprawiedliwość Boża, skupieni na stanowieniu 
własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. a 
4 Tymczasem końcem Prawa jest Chrystus, a by sprawied
liwość zyskiwał ten, który wierzy. b 
5 Mojżesz tak opisuje sprawiedliwość osiąganą przez Pra
wo: Ten, kto je zachowuje, będzie żył dzięki niemu. a 6 Spra
wiedliwość zaś opartą na wierze można ująć w ten sposób: 
Nie myśl: Kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby sprowadzić 
Chrystusa. a 7 Nie myśl: Kto zstąpi do otchłani, to znaczy, 
aby wyprowadzić Go spośród umarłych. a 8 Chodzi o to: 
Blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, 
to znaczy słowo wiary, które głosimy. a 9 Bo jeśli ustami 
wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym ser
cu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. 
10 Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, 
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a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. 11 Pismo 
bowiem stwierdza: Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie 
zawstydzony. a 12 Nie ma przy tym różnicy między Żydem 
a Grekiem. a Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla 
wszystkich, którzy Go wzywają. 13 Dlatego zbawiony 
będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. a 
14 Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? 
A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez 
kogoś, kto głosi? 15 A jak głosić, gdy nikt nie został po
słany? Dlatego czytamy: Jakże piękne są stopy tych, którzy 
przychodzą z dobrymi wieściami. a 16 Chociaż tak jest, nie 
wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Izajasz wręcz pyta: 
Panie, kto uwierzył naszemu przesłaniu? a 17 Do wiary 
zatem potrzebne jest przesłanie, a a treścią tego przesła
nia jest to, co mówi Chrystus. 1 18 Pytam jednak: Czy nie 
usłyszeli? Przeciwnie:
  Po całej ziemi rozszedł się ich głos, 

Do najdalszych stron świata dotarło ich przesłanie. a2

19 Znów więc pytam: Czy Izrael nie zrozumiał? Mojżesz 
jako pierwszy mówi: 
  Ja wzbudzę w was zazdrość przez tych,  

którzy nie są narodem,  
pobudzę was do gniewu  
przez nierozumny naród. a 

20 A Izajasz waży się nawet powiedzieć: 
  Dałem się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukali, obja-

wiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali. a 
21 O Izraelu natomiast mówi: 
  Cały dzień wyciągałem swe ręce  

do nieposłusznego, opornego ludu. a

11  Pytam zatem dalej: Czy Bóg odtrącił swój lud? 
W żadnym razie. a Przecież ja jestem Izraelitą, z na

sienia Abrahama, z plemienia Beniamina. b 2 Bóg nie od-
trącił swego ludu, który uprzednio przygarnął. Pamiętacie, 

1  Lub: Panie, kto uwierzył temu, co od nas słyszał? Wiara zatem rodzi się ze 
słuchania, a tym, co się słyszy, jest przesłanie Chrystusa (l. wieść o Chry-
stusie).

2  Cytat za G.

11a Iz 28:16; Rz 
9:33; 1P 2:6

12a Dz 10:34; 15:9

13a Jl 3:5; Dz 2:21

15a Iz 52:7

16a Iz 53:1; J 12:38

17a J 17:20

18a Ps 19:4-5

19a Pwt 32:21

20a Iz 65:1

21a Iz 65:2; Jr 35:14

1a Ps 94:14; 1Sm 
12:22; Jr 31:37 
b Flp 3:5
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co Pismo mówi o Eliaszu, jak skarży się on przed Bogiem 
na Izraela? 3 Panie, Twoich proroków – pozabijali; Twoje 
ołtarze – poburzyli; zostałem ja sam, a i na moje życie nie 
przestali czyhać. a 4 Co wówczas usłyszał w odpowiedzi? 
Zostawiłem sobie siedem tysięcy ludzi, którzy nie zgięli ko-
lan przed Baalem. a 5 Podobnie obecnie pozostaje resztka a 
wybrana z łaski. 6 A jeśli z łaski, to nie ze względu na 
uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby łaską. a 7 Co z te
go wynika? To, że Izrael nie znalazł, czego poszukuje. a 
Znaleźli to wybrani. Pozostałych natomiast dotknął brak 
wrażliwości, 8 zgodnie ze słowami: 
  Bóg dał im ducha odrętwienia, a  

oczy, by nie widzieli,  
i uszy, by nie słyszeli b –  
i tak jest do dnia dzisiejszego. c 

9 Dawid zaś dodaje:
  Niech ich stół będzie im pułapką i sidłem,  

 potrzaskiem i odpłatą. a

 10 Niech pociemnieje im w oczach,  
 tak, by nie widzieli,  
A ich grzbiet zegnij na zawsze. a 1

11 Pytam zatem: Czy potknęli się, aby upaść zupeł
nie? W żadnym razie. Ich upadek przyniósł zbawienie 
narodom, a co z kolei miało pobudzić Jego lud do zazdrości. b 
12 Jeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich 
porażka bogactwem narodów, to jak wspaniałą rzeczą 
stanie się ich pełnia! 2 
13 Wam natomiast, poganom, mówię: Jako apostoł 
narodów, a cieszę się z mojego zadania. 14 Może w ten 
sposób wzbudzę zazdrość w moich rodakach i niektórych 
z nich uratuję. a 15 Skoro bowiem ich bunt przyniósł światu 
pojednanie, to co przyniesie ich przyjęcie, jeśli nie wzbu
dzone z martwych życie? 16 Jeżeli zaś zaczyn jest święty, 
to święte jest ciasto; jeśli święty jest korzeń – to święte 
gałęzie. 17 Jeśli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały 

1  Sparafrazowany cytat za G.
2  Tzn: pełne ożywienie (ww. 8-10); pełna otwartość na dobrą nowinę 

(ww. 13-15).

3a 1Krl 19:10,14

4a 1Krl 19:18

5a Rz 9:27

6a Ga 3:18

7a Rz 9:31

8a Iz 29:10 b Iz 6:9; 
Ez 12:2; Mt 13:14; 
Mk 4:12; Łk 8:10; 
J 12:40; Dz 28:26 
c Pwt 29:3

9a Ps 35:8

10a Ps 69:23-24

11a Dz 13:46 b Pwt 
32:21; Rz 10:19
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14a 1Tm 4:16
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odłamane, a a ty, niczym dzika gałązka, wszczepiony mię
dzy pozostałe, zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa 
oliwnego, b 18 to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się wy
nosisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń 
ciebie. a 19 Powiesz jednak: Gałęzie odłamano, abym ja był 
wszczepiony. 20 Słusznie! Odłamano je z powodu niewia
ry, ty jednak trwasz dzięki wierze. Nie wzbijaj się w pychę. a 
Raczej się strzeż. 21 Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi natural
nych, może nie oszczędzić i ciebie. 22 Lepiej zwróć uwagę 
na dobroć i surowość Boga – na surowość dla upadłych i na 
dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci, a 
bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty. b 23 Co do 
nich natomiast, jeśli nie pozostaną w niewierze, zostaną 
wszczepieni ponownie a – Bóg ma moc to uczynić. 24 Bo 
skoro ty, będący z natury częścią dzikiej oliwki, zostałeś 
od niej odcięty i wbrew naturze wszczepiony w szlachetne 
drzewo oliwne, to o ile bardziej w swoją własną oliwkę 
będą wszczepieni ci, którzy mają jej naturę. 
25 Chcę bowiem, bracia, abyście byli świadomi pewnej 
tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mnie
mania o sobie. a Otóż niewrażliwość spadła na część Izra
ela. Potrwa ona do czasu przyjęcia pełnej liczby pogan. b 
26 W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, zgodnie 
ze słowami: 
  Z Syjonu przyjdzie Wybawca  

i usunie bezbożność Jakuba. a 
 27 Takie zawrę z nimi przymierze,  

kiedy zmażę ich grzechy. a

28 Z punktu widzenia dobrej nowiny, są oni – ze wzglę
du na was – nieprzyjaciółmi, jednak co do wybrania – 
ze względu na Ojców – nie utracili Bożej miłości. 29 To 
dlatego, że dary łaski i powołanie ze strony Boga są rze
czą nieodwołalną. 30 Bo, jak niegdyś wy byliście niepo
słuszni Bogu, a a teraz – z powodu ich nieposłuszeństwa 
– dostąpiliście miłosierdzia, 31 tak teraz, gdy wy do
stępujecie miłosierdzia, oni są nieposłuszni, po to, aby 
z kolei oni go dostąpili. 32 Bóg bowiem wydał wszyst
kich w moc nieposłuszeństwa, aby móc wszystkim oka
zać miłosierdzie. a 

17a Jr 11:16 
b Ef 2:11-19

18a J 4:22

20a Rz 12:16

22a Hbr 3:14 
b J 15:2,4

23a 2Kor 3:16

25a Rz 12:16 b Łk 
21:24; J 10:16

26a Ps 14:7; 
Iz 59:20

27a Iz 27:9; Jr 
31:33-34; Hbr 8:8

30a Ef 2:2

32a Ga 3:22; 
1Tm 2:4
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odłamane, a a ty, niczym dzika gałązka, wszczepiony mię
dzy pozostałe, zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa 
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słuszni Bogu, a a teraz – z powodu ich nieposłuszeństwa 
– dostąpiliście miłosierdzia, 31 tak teraz, gdy wy do
stępujecie miłosierdzia, oni są nieposłuszni, po to, aby 
z kolei oni go dostąpili. 32 Bóg bowiem wydał wszyst
kich w moc nieposłuszeństwa, aby móc wszystkim oka
zać miłosierdzie. a 
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 33 O, głębio bogactwa, 
  mądrości i myśli Boga! a  

Jakże niepojęte są Jego wyroki  
i Jego drogi jak niezbadane! b 

 34 Bo któż poznał plan Pana?  
Albo kto był Jego doradcą? a 

 35 Kto zdołał Mu coś podarować,  
aby liczyć na Jego odpłatę? a 

 36 Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. a 1 Jemu 
niech będzie chwała – na wieki. Amen. b

Życie na co dzień w Chrystusie

12  Zachęcam was zatem, bracia, powołując się na 
miłosierdzie Boga, abyście oddali swe ciała a na 

ofiarę b – żywą, świętą i miłą Bogu c – na dowód, że Mu 
służycie z pełnym przekonaniem. d 2 2 Nie podporządko
wujcie się już więcej wzorcom tego wieku. Niech was prze
obraża wasz nowy sposób myślenia, a tak, byście potrafili 
rozpoznać, co jest wolą Bożą, b co jest dobre, przyjemne 
i doskonałe. 3 
3 Mówię bowiem każdemu z was, na mocy danej mi łaski, a 
aby nie miał o sobie mniemania wyższego, niż należy. b 
Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, na miarę udzielonej 
mu przez Boga wiary. 4 Jedno ciało ma wiele członków. a 
Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. 5 Podobnie 
my, w swej wielości, stanowimy w Chrystusie jedno ciało. 
Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. a 
6 Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej 
dary: a czy to prorokowania – do głoszenia na miarę wiary; 
7 czy usługiwania – do służby z poświęceniem; czy to 
nauczania, po to, by pouczać; 8 czy też zachęcania, po 
to, by podnosić na duchu. Kto wspiera – to hojnie; a kto 
przewodzi – to z zapałem; kto okazuje miłosierdzie – to 
z całego serca.

1  Lub: W Nim wszystko ma swój początek, przyczynę oraz cel.
2  Lub: jako wyraz waszej rozumnej (l. duchowej) służby.
3  Lub: dojrzałe

33a Rz 9:23; 10:12 
b Iz 45:15; 55:8

34a Jb 15:8; Iz 
40:13; Jr 23:18; 
1Kor 2:16 
35a Jb 41:3

36a 1Kor 8:6 
b Rz 16:27

1a Rz 6:13 b Flp 2:17 
c Flp 4:18; 1P 2:5 
d J 4:24

2a Ef 4:23 
b Ef 5:10,17

3a 1Kor 12:11; Ef 4:7 
b Flp 2:3

4a 1Kor 12:12

5a 1Kor 12:27; 
Ef 4:25

6a 1Kor 12:4; Ef 
4:11; 1P 4:10

8a Mt 6:3; 2Kor 
8:2; 9:7
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aby nie miał o sobie mniemania wyższego, niż należy. b 
Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, na miarę udzielonej 
mu przez Boga wiary. 4 Jedno ciało ma wiele członków. a 
Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. 5 Podobnie 
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7 czy usługiwania – do służby z poświęceniem; czy to 
nauczania, po to, by pouczać; 8 czy też zachęcania, po 
to, by podnosić na duchu. Kto wspiera – to hojnie; a kto 
przewodzi – to z zapałem; kto okazuje miłosierdzie – to 
z całego serca.

1  Lub: W Nim wszystko ma swój początek, przyczynę oraz cel.
2  Lub: jako wyraz waszej rozumnej (l. duchowej) służby.
3  Lub: dojrzałe

33a Rz 9:23; 10:12 
b Iz 45:15; 55:8

34a Jb 15:8; Iz 
40:13; Jr 23:18; 
1Kor 2:16 
35a Jb 41:3

36a 1Kor 8:6 
b Rz 16:27
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d J 4:24

2a Ef 4:23 
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6a 1Kor 12:4; Ef 
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8a Mt 6:3; 2Kor 
8:2; 9:7
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9 Miłość niech będzie nieobłudna. a Brzydźcie się złem, 
lgnijcie do dobra. b 10 Darzcie siebie nawzajem serdecz
ną, braterską miłością. a Wyprzedzajcie się w okazywaniu 
szacunku. b 11 W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem 
płomienni, a w Panu – gotowi do służby. 12 W nadziei 
bądźcie radośni, a w ucisku wytrwali, b w modlitwie 
oddani. c 13 Wspierajcie w potrzebach świętych, a pie
lęgnujcie gościnność. b 14 Dobrze życzcie tym, którzy 
was prześladują – dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. a 
15 Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. a 
16 Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. a 1 
Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co 
skromne. b Nie uważajcie sami siebie za mądrych. c 17 Nie 
odpłacajcie a nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest 
dobre dla wszystkich ludzi. b 18 Jeśli to z waszej strony 
możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. a 19 Najdrożsi! 
Nie mścijcie się sami. a Pozostawcie miejsce gniewowi 
Bożemu. b Czytamy przecież: Pomsta należy do Mnie, Ja 
odpłacę – mówi Pan. c 20 Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest 
głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To 
czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. a 21 Nie 
daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem.

Chrześcijanin a władze świeckie 

13  Niech każda osoba podporządkowuje się władzom 
sprawującym rządy. a Nie ma bowiem władzy, która 

nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały usta
nowione b przez Niego. 2 Dlatego kto się opiera władzy, 
przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, 
którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok. 
3 Rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale 
dla złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a bę
dziesz miał od niej pochwałę. a 4 Władza bowiem jest na 
służbie u Boga, dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz 
źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bo
żym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia 

1  Lub: Żyjcie w harmonii ze sobą.

9a 1Tm 1:5; 1P 1:22 
b Am 5:15 
10a J 13:34-35; 1Ts 
4:9; 2P 1:7 b Flp 2:3

11a Dz 18:25; 
Obj 3:15 
12a 2Kor 13:11; Flp 
2:18; 3:1; 4:4; 1Ts 
5:16 b 1Kor 4:12 c Łk 
18:1; Ef 6:18; Kol 
4:2; 1Ts 5:17 
13a 1Kor 16:1 b Hbr 
13:2; 1P 4:9 
14a Mt 5:44; Łk 
6:28; Dz 7:60; 
1Kor 4:12 
15a Ps 35:13 
16a Rz 15:5 b Ps 
131:2; Rz 11:20; 
12:3 c Prz 3:7; 
Iz 5:21 
17a Mt 5:39; 1Ts 
5:15 b 2Kor 8:21 
18a Mk 9:50; 
Hbr 12:14 
19a Kpł 19:18; Mt 
5:39 b Rz 13:4 c Pwt 
32:35; Hbr 10:30 
20a Prz 25:21-22; 
Mt 5:44

1a Tt 3:1; 1P 2:13-14 
b Prz 8:15; J 19:11

3a 1P 2:13-14; 3:13
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zło. a 5 Stąd należy się jej podporządkowywać, nie tylko 
ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. 
6 Dlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga po 
to właśnie, by tego pilnować. 7 Oddawajcie każdemu to, 
co mu się należy: a komu podatek – podatek; komu cło – 
cło; komu szacunek – szacunek; komu cześć – cześć. 
8 Nie bądźcie nikomu nic winni a – poza wzajemną 
miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił Prawo. b 9 Bo 
przykazania: Masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, 
nie pożądać a – oraz wszystkie inne, streszczają w tym 
jednym: Masz kochać swego bliźniego tak, jak samego 
siebie. b 10 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, a toteż jest 
ona wypełnieniem Prawa. b 

Czujność wobec bliskiego końca
11 Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. 
Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. a Teraz zbawienie 
jest bliżej nas, niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. 12 Noc 
przeminęła – i dzień się przybliżył. a Odrzućmy więc 
uczynki ciemności, b a włóżmy na siebie zbroję światła. c 
13 Postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie hulanki 
i libacje, a rozpustę i rozwiązłość, kłótnię oraz zazdrość. 
14 Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa a i nie czyń
cie starań, by zaspokajać żądze ciała. b

Stosunek do słabych w wierze

14  Osobę o wciąż słabej wierze przygarnijcie do sie
bie, a lecz nie po to, by spierać się o poglądy. 2 Jeden 

wierzy, że można jeść wszystko, a natomiast osoba słaba 
poprzestaje na jarzynach. b 3 Ten, który jada, niech nie 
odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie 
jada, niech nie osądza tego, który jada, a bo przecież Bóg 
go przygarnął. 4 Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? a 
Stoi czy upada, czyni to przed swym panem. Podniesie 
się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. 5 Jeden czyni 
różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każ
dy dzień jest równie ważny. a Niech każdy żyje zgodnie ze 
swoim przekonaniem. 6 Kto przestrzega dnia – przestrze
ga dla Pana. Kto jada – czyni to dla Niego, gdyż dziękuje 

4a Rz 12:19

7a Mt 22:21; Mk 
12:17; Łk 20:25

8a Ps 37:21 b Ga 
5:14; 1Tm 1:5 
9a Wj 20:13-15,17; 
Pwt 5:17-19,21; Mt 
19:18; Łk 18:20 
b Kpł 19:18; Mt 5:43; 
19:19; 22:39; Mk 
12:31; Łk 10:27; Ga 
5:14; Jk 2:8 
10a 1Kor 13:4 
b Mt 22:40

11a Ef 5:14; 
1Ts 5:6-7

12a 1J 2:8 b Ef 5:11; 
Kol 3:8 c Ef 6:11

13a Łk 21:34; 
Ef 5:18

14a Ga 3:27 
b 1P 2:11

1a Rz 15:7

2a 1Tm 4:4-5 b Rdz 
1:29; 9:3 

3a Kol 2:16

4a Mt 7:1; Jk 4:11-12

5a Ga 4:10
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Bogu. a Kto nie jada, też nie jada dla Pana – i dziękuje 
Bogu. 7 Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje a 
ani nie umiera. 8 Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, i je
śli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy 
umieramy, należymy do Niego. a 9 Chrystus po to umarł 
i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad 
żywymi. 10 Dlaczego więc osądzasz swego brata? Albo 
dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed 
Boskim trybunałem. a 11 Mówią o tym słowa: 
  Jak żyję – mówi Pan –  

zegnie się przede Mną wszelkie kolano  
i wszelki język wyzna Boga. a 

12 A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed 
Bogiem. a 13 Przestańmy się więc osądzać! Raczej zasta
nówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia 
lub wywołania skandalu. 14 Wiem i jestem przekonany 
w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste 
– jest nieczyste tylko dla osoby, która je za takie uważa. a 
15 Jeśli jednak z powodu pokarmu twój brat jest zasmuco
ny, to nie postępujesz zgodnie z miłością. Z powodu pokar
mu nie doprowadzaj do załamania kogoś, za kogo umarł 
Chrystus. a 16 Niech też to, co jest waszym dobrem, nie bę
dzie przedmiotem czyichś bluźnierstw. 17 Gdyż Królestwo 
Boże to nie pokarm a ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój 
i radość w Duchu Świętym. 18 Kto tak służy Chrystusowi, 
jest miły Bogu i przyjemny dla ludzi. 19 Dążmy zatem 
do tego, co służy pokojowi a i wzajemnemu zbudowaniu. b 
20 Z powodu pokarmu nie burz Bożego dzieła. Wprawdzie 
wszystko jest czyste, a źle jednak, jeśli ktoś przez to, co je, 
doprowadza innych do upadku. b 1 21 Dobrze jest nie jeść 
mięsa a ani nie pić wina, ani nie robić nic, co mogłoby 
spowodować potknięcie u brata. 22 To, co jest treścią twej 
wiary, zachowaj przed Bogiem dla siebie. Szczęśliwy, kto 
siebie nie potępia za to, co uznaje za słuszne. 23 Kto zaś 
wątpi, gdy je, już wydał na siebie wyrok, ponieważ robi 
coś, co nie płynie z wiary. Wszystko zaś, co nie wypływa 
z wiary, jest grzechem. a

1  Lub: źle jednak, jeśli ktoś jedząc, czyni to w poczuciu winy.

6a 1Tm 4:4

7a 2Kor 5:15; 1P 4:2

8a Łk 20:38; Ga 
2:20; 1Ts 5:10

10a Dz 17:31; 
2Kor 5:10 

11a Iz 45:23; 
Flp 2:10-11

12a Ga 6:5

14a Mt 15:11; Dz 
10:15; Tt 1:15

15a 1Kor 8:11-13

17a 1Kor 8:8

19a Rz 12:18; 2Tm 
2:22; Hbr 12.14 
b Rz 15:2; 1Kor 8:1; 
10:23 
20a Tt 1:15 
b 1Kor 8:9
21a 1Kor 8:13

23a Rz 14:5; Tt 1:15

LIST DO RZYMIAN 14:23335

Bogu. a Kto nie jada, też nie jada dla Pana – i dziękuje 
Bogu. 7 Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje a 
ani nie umiera. 8 Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, i je
śli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy 
umieramy, należymy do Niego. a 9 Chrystus po to umarł 
i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad 
żywymi. 10 Dlaczego więc osądzasz swego brata? Albo 
dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed 
Boskim trybunałem. a 11 Mówią o tym słowa: 
  Jak żyję – mówi Pan –  

zegnie się przede Mną wszelkie kolano  
i wszelki język wyzna Boga. a 

12 A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed 
Bogiem. a 13 Przestańmy się więc osądzać! Raczej zasta
nówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia 
lub wywołania skandalu. 14 Wiem i jestem przekonany 
w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste 
– jest nieczyste tylko dla osoby, która je za takie uważa. a 
15 Jeśli jednak z powodu pokarmu twój brat jest zasmuco
ny, to nie postępujesz zgodnie z miłością. Z powodu pokar
mu nie doprowadzaj do załamania kogoś, za kogo umarł 
Chrystus. a 16 Niech też to, co jest waszym dobrem, nie bę
dzie przedmiotem czyichś bluźnierstw. 17 Gdyż Królestwo 
Boże to nie pokarm a ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój 
i radość w Duchu Świętym. 18 Kto tak służy Chrystusowi, 
jest miły Bogu i przyjemny dla ludzi. 19 Dążmy zatem 
do tego, co służy pokojowi a i wzajemnemu zbudowaniu. b 
20 Z powodu pokarmu nie burz Bożego dzieła. Wprawdzie 
wszystko jest czyste, a źle jednak, jeśli ktoś przez to, co je, 
doprowadza innych do upadku. b 1 21 Dobrze jest nie jeść 
mięsa a ani nie pić wina, ani nie robić nic, co mogłoby 
spowodować potknięcie u brata. 22 To, co jest treścią twej 
wiary, zachowaj przed Bogiem dla siebie. Szczęśliwy, kto 
siebie nie potępia za to, co uznaje za słuszne. 23 Kto zaś 
wątpi, gdy je, już wydał na siebie wyrok, ponieważ robi 
coś, co nie płynie z wiary. Wszystko zaś, co nie wypływa 
z wiary, jest grzechem. a

1  Lub: źle jednak, jeśli ktoś jedząc, czyni to w poczuciu winy.

6a 1Tm 4:4

7a 2Kor 5:15; 1P 4:2

8a Łk 20:38; Ga 
2:20; 1Ts 5:10

10a Dz 17:31; 
2Kor 5:10 

11a Iz 45:23; 
Flp 2:10-11

12a Ga 6:5

14a Mt 15:11; Dz 
10:15; Tt 1:15

15a 1Kor 8:11-13

17a 1Kor 8:8

19a Rz 12:18; 2Tm 
2:22; Hbr 12.14 
b Rz 15:2; 1Kor 8:1; 
10:23 
20a Tt 1:15 
b 1Kor 8:9
21a 1Kor 8:13

23a Rz 14:5; Tt 1:15

Jana_Rym_Psalmy_Innen_13.indd   80 07.03.15   18:35



81LIST DO RZYMIAN 15:1 336 

15  My natomiast, mocni, powinniśmy wziąć na sie
bie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie 

samym. a 2 Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla 
bliźniego, dla jego dobra a i dla zbudowania. b 3 Chrystus 
również nie dogadzał sobie, ale, jak napisano: Spadły na 
mnie zniewagi urągających Tobie. a 4 Cokolwiek zaś wcześ
niej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, a abyśmy 
dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, 
trwali przy nadziei. 5 A Bóg wytrwałości i pociechy niech 
darzy was jednomyślnością, a na wzór Jezusa Chrystusa, 
6 abyście tak połączeni, jednym głosem chwalili Boga 
i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 7 Dlatego przygar
niajcie jedni drugich, a podobnie jak Chrystus przygarnął 
was dla chwały Boga. 8 Twierdzę bowiem, że Chrystus 
stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, 
aby potwierdzić dane ojcom obietnice, a 9 a także, by po
ganie, dzięki miłosierdziu, a oddali chwałę Bogu, zgodnie 
ze słowami: 
  Dlatego wyznam Cię pośród narodów  

I zaśpiewam na cześć Twojego imienia. b 1

10 I znowu czytamy: 
  Cieszcie się, narody, razem z Jego ludem. a 
11 I ponownie: 
  Chwalcie Pana, wszystkie narody, 

I niech Go wysławiają wszystkie ludy! a 2

12 Izajasz z kolei mówi:
  Wypuści pędy korzeń Jessaja, a  

przyjdzie Ten, który będzie rządził narodami.  
W Nim narody będą pokładać nadzieję. b 

13 A Bóg nadziei niech was napełni największą radością 
i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję, w mocy 
Ducha Świętego. 
14 Co do mnie, drodzy bracia, nie wątpię w waszą dobroć 
ani w to, że dzięki swojemu poznaniu możecie jedni dru
gich pouczać. 15 Mimo to, dość odważnie tu i ówdzie do 
was napisałem, jako ten, który przypomina, ze względu 

1  Skrócony cytat za G.
2  Sparafrazowany cytat za G lub innym nie zachowanym źródłem.
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na łaskę otrzymaną od Boga. a 16 To za jej sprawą jestem 
względem narodów przedstawicielem Chrystusa Jezusa. a 
Pełnię służbę kapłańską. b Głoszę Bożą dobrą nowinę, 
po to, by poganie stali się przyjemną ofiarą, c uświęconą 
przez Ducha Świętego. 17 Tak więc, co do spraw Bożych, a 
mam się czym szczycić w Chrystusie Jezusie. b 18 I choć 
nie odważę się mówić o czym innym, mogę powiedzieć 
o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie, a by dopro
wadzić pogan do posłuszeństwa, b słowem albo czynem, 
19 w mocy znaków a i cudów oraz w mocy Ducha Bożego. b 
W ten właśnie sposób rozgłosiłem Chrystusową dobrą 
nowinę począwszy od Jerozolimy i jej okolic aż po Illirię. 
20 Stawiałem sobie przy tym za punkt honoru głosić do
brą nowinę tam, gdzie jeszcze nie wspomniano imienia 
Chrystusa – aby nie budować na cudzym fundamencie. a 
21 Kierowałem się tymi słowami:
  Zobaczą Go ludzie, którym o Nim nie głoszono,  

i poznają ci, którzy o Nim nie słyszeli. a 
22 To dlatego wielokrotnie odwlekałem przyjście do was. a

Apostoł o swoich zamiarach
23 Teraz jednak nie ma już dla mnie miejsca w tych 
stronach, a jednocześnie od lat pragnę was odwiedzić. 
24 I mam nadzieję, że stanie się to niebawem, gdy będę 
w drodze do Hiszpanii. Chciałbym was odwiedzić i zaopa
trzyć a się u was na dalszą drogę. Ale najpierw, oczywiście, 
chciałbym się trochę nacieszyć wami. 
25 Obecnie jestem w drodze do Jerozolimy. a Idę ze wspar
ciem dla świętych, 26 przekazanym przez Macedonię 
i Achaję. Uznały one za właściwe złożyć się na potrzeby 
ubogich wśród świętych w Jerozolimie. a 27 I słusznie, bo 
rzeczywiście są ich dłużnikami. Skoro poganie dostąpili 
udziału w ich dobrach duchowych, a nic nie przeszkadza, 
by usłużyli im materialnymi. b 28 Po załatwieniu tej spra
wy, to znaczy po doręczeniu im tego owocu, który został 
zebrany, wyruszę do Hiszpanii drogą prowadzącą przez 
wasze strony. 29 A wiem, że przyjdę do was w pełni Chry
stusowego błogosławieństwa. a 30 Proszę was, bracia, 
przez wzgląd na naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz 
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10:15; 11:16-18 
18a Dz 15:12; 21:19; 
2Kor 3:5 b Rz 1:5; 
16:26 

19a Mk 16:17; 
Dz 4:30; Hbr 2:4 
b Rz 15:13

20a 2Kor 10:15-16

21a Iz 52:15

22a Rz 1:13

24a 1Kor 16:6

25a Dz 19:21; 20:22

26a 1Kor 16:1; 2Kor 
8:1; 9:2,12

27a Rz 9:4 b 1Kor 
9:11; Ga 6:6

29a Rz 1:11
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przez wzgląd na miłość Ducha, łączcie a się ze mną w mod
litwach i wstawiajcie się za mną u Boga. b 31 Proście, aby 
w Judei nie spotkało mnie nic złego ze strony ludzi nie
posłusznych wierze. a Proście też, aby moja posługa na 
rzecz Jerozolimy została życzliwie przyjęta przez świętych, 
32 tak bym – za wolą Bożą a – przybył do was pełen radości 
i mógł się u was odświeżyć. 33 A Bóg pokoju a niech będzie 
z wami wszystkimi. Amen.

Pozdrowienia

16  Polecam wam Febe, naszą siostrę, która jest opie
kunką a 1 w kościele w Kenchrach. b 2 Przyjmijcie ją 

w Panu, a w sposób godny świętych. Wspomóżcie ją też, 
jeśliby czegoś od was potrzebowała, bo i ona była wspar
ciem dla wielu – również i dla mnie samego. 3 Pozdrówcie 
Pryskę i Akwilę, a moich współpracowników w Chrystusie 
Jezusie, 4 którzy za moje życie nadstawili własnego kar
ku. Jestem im wdzięczny nie tylko ja, ale także wszyst
kie kościoły pogańskie. 5 Przekażcie też pozdrowienia 
kościołowi, który gromadzi się w ich domu. a Pozdrówcie 
mojego ukochanego Epenetosa, który jest pierwszym plo
nem dla Chrystusa z Azji. b 6 Pozdrówcie Marię, która 
się dla was wiele napracowała. 7 Pozdrówcie Androni
kosa i Junię, moich rodaków oraz współwięźniów, a któ
rych znają i cenią apostołowie, a którzy wcześniej niż ja 
narodzili się w Chrystusie. 8 Pozdrówcie Ampliatosa, 
mojego ukochanego w Panu. 9 Pozdrówcie Urbanusa, 
naszego współpracownika w Chrystusie, oraz Stachysa, 
mojego ukochanego. 10 Pozdrówcie Apellesa, wypróbo
wanego w Chrystusie. Pozdrówcie ludzi z domu Arysto
bulosa. 11 Pozdrówcie Herodiona, mojego rodaka. Po
zdrówcie ludzi z domu Narcyza – tych, którzy są w Panu. 
12 Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. 
Pozdrówcie ukochaną Persis, która wiele się w Nim na
pracowała. 13 Pozdrówcie Rufusa, powołanego w Panu, 
oraz matkę – jego i moją. 14 Pozdrówcie Asynkrytosa, 
Flegona, Hermesa, Patrobasa, Hermasa oraz braci z ich 

1  Lub: diakonisą 

30a Flp 1:27 b 2Kor 
1:11; Kol 4:3; 
2Ts 3:1 
31a 2Ts 3:2

32a Rz 1:10

33a Rz 16:20; 
Flp 4:9; 1Ts 5:23; 
Hbr 13:20

1a Flp 1:1; 1Tm 
3:8,11 b Dz 18:18 
2a Rz 15:7

3a Dz 18:2; 
18:18,26; 1Kor 
16:19; 2Tm 4:19

5a 1Kor 16:19 
b 1Kor 16:15

7a Kol 4:10; Flm 23
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jeśliby czegoś od was potrzebowała, bo i ona była wspar
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kosa i Junię, moich rodaków oraz współwięźniów, a któ
rych znają i cenią apostołowie, a którzy wcześniej niż ja 
narodzili się w Chrystusie. 8 Pozdrówcie Ampliatosa, 
mojego ukochanego w Panu. 9 Pozdrówcie Urbanusa, 
naszego współpracownika w Chrystusie, oraz Stachysa, 
mojego ukochanego. 10 Pozdrówcie Apellesa, wypróbo
wanego w Chrystusie. Pozdrówcie ludzi z domu Arysto
bulosa. 11 Pozdrówcie Herodiona, mojego rodaka. Po
zdrówcie ludzi z domu Narcyza – tych, którzy są w Panu. 
12 Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. 
Pozdrówcie ukochaną Persis, która wiele się w Nim na
pracowała. 13 Pozdrówcie Rufusa, powołanego w Panu, 
oraz matkę – jego i moją. 14 Pozdrówcie Asynkrytosa, 
Flegona, Hermesa, Patrobasa, Hermasa oraz braci z ich 

1  Lub: diakonisą 

30a Flp 1:27 b 2Kor 
1:11; Kol 4:3; 
2Ts 3:1 
31a 2Ts 3:2

32a Rz 1:10

33a Rz 16:20; 
Flp 4:9; 1Ts 5:23; 
Hbr 13:20

1a Flp 1:1; 1Tm 
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2a Rz 15:7
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18:18,26; 1Kor 
16:19; 2Tm 4:19

5a 1Kor 16:19 
b 1Kor 16:15

7a Kol 4:10; Flm 23

Jana_Rym_Psalmy_Innen_13.indd   83 07.03.15   18:35



84LIST DO RZYMIAN 16:27 339

kręgu. 15 Pozdrówcie Filologosa i Julię, Nereusza i jego 
siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych z ich otoczenia. 
16 Pozdrówcie jedni drugich świętym pocałunkiem. a Po
zdrawiają was też wszystkie kościoły Chrystusa. 

Wezwanie do czujności w sprawach wiary
17 A proszę was, bracia, strzeżcie się ludzi, którzy wy
wołują podziały i skandale, a uderzające w naukę, którą 
przyjęliście – unikajcie ich. b 18 Tacy bowiem nie służą 
naszemu Panu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. a 
Za pomocą gładkich oszustw oraz pochlebstw zwodzą ser
ca prostodusznych. b 19 Natomiast wasze posłuszeństwo 
znane jest wszystkim. a Cieszę się z was zatem i chcę, aby
ście byli mądrzy w każdej dobrej sprawie i czyści wobec 
zła. b 20 A Bóg pokoju a szybko zetrze szatana pod waszymi 
stopami. b Niech łaska naszego Pana, Jezusa, towarzyszy 
wszystkim waszym poczynaniom. 
21 Pozdrawia was mój współpracownik Tymoteusz, a Lu
cjusz, Jazon oraz Sozypatros, moi rodacy. 22 Pozdrawiam 
was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. 23 Po
zdrawia was Gajusz, a gospodarz – mój i całego kościo
ła. Pozdrawia was Erastos, b skarbnik miejski, oraz brat 
Kwartus. 1 

Hymn pochwalny
25 A Temu, który ma moc a was utwierdzić b według gło
szonej przeze mnie dobrej nowiny c oraz poselstwa Jezu
sa Chrystusa, zgodnego z tajemnicą, przez wieki okrytą 
milczeniem, d 26 a teraz objawioną przez Pisma prorockie a 
na polecenie wiecznego Boga, i obwieszczoną wszystkim 
narodom dla doprowadzenia ich do posłuszeństwa wiary, b 
27 jedynie mądremu Bogu przez Jezusa Chrystusa – Jemu 
chwała na wieki. Amen. a

1  W. 24: Niech wam wszystkim towarzyszy łaska naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa. Amen. występuje w: Ψ 1881 m syh; brak go w: P61 (a A) B C 
81. 1739. 2464 pc b vgst co.

16a 1Kor 16:20; 
2Kor 13:12; 1Ts 
5:26; 1P 5:14

17a 1Kor 1:10-11 
b Mt 7:15; Dz 20:30; 
Kol 2:8; 1Tm 1:3; 
6:3-4; 2Tm 3:5; Tt 
3:10; 2J 10 
18a Flp 3:19 b Kol 
2:4; 2P 2:3

19a Rz 1:8; 16:26 
b 1Kor 14:20

20a Rz 15:33; 1Kor 
14:33 b Rdz 3:15

21a Dz 16:1; 1Kor 
4:17;; 2Kor 1:1,19; 
Flp 1:1; Kol 1:1; 
1Ts 1:1; 2Ts 1:1; 
1Tm 1:2,18; 6:20; 
2Tm 1:2; Flm 1; 
Hbr 13:23 
23a Dz 19:29; 20:4; 
1Kor 1:14; 3J 1 b Dz 
19:22; 2Tm 4:20

25a Ef 3:20 b Rz 
1:11; 1Ts 3:13; 2Ts 
3:3; 1P 5:10 c Rz 
2:16; 2Tm 2:8 d Ef 
1:9; 3:4,9; Kol 1:26 
26a Ef 3:5 b Rz 1:5

27a 1Tm 1:17; Jd 25
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1a Ps 32:2; 40:5; 
Prz 8:34 b Prz 1:10; 
Iz 57:20 c Prz 4:14

2a Pwt 17:19; 
Joz 1:8

3a Jr 17:7-8

KsięGa Psalmów

Autorzy: Dawid (wymieniony w 73 Psalmach), Asaf (w 12), 
Etan i Heman (w 1), synowie Koracha (w 10), Mojżesz 
(w 1), Salomon (w 2). Sposób przywołania tych imion 
nie musi oznaczać autorstwa. Pięćdziesiąt Psalmów 
jest anonimowych.

Czas: 1410 - 430 r. p. Chr. W tym czasie Psalmy powstawały, 
były łączone w zbiory i przechodziły kolejne redakcje.

Miejsca: Ziemia Izraela i inne miejsca jego pobytu.
Cel: Zachęta do wielbienia Boga, ufania Jego obietnicom, 

pogłębiania życia wewnętrznego oraz wiernego 
trzymania się woli Bożej.

Temat: Bóg źródłem przebaczenia, ratunku i powodzenia.

 KSIĘGA PIERWSZA 
 Psalmy 1-41

Los sprawiedliwych i bezbożnych 

1   O, jak szczęśliwy  a jest ten,  
Kto nie kieruje się radą bezbożnych, b 1  
Nie przesiąkł podłością grzeszników, c 2  
Nie zajął miejsca w gronie szyderców,

 2 A jego rozkosz to Prawo Pana –  
Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. a

 3 Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni,  
Które wyda owoc we właściwym czasie.  
Jego liść nie pożółknie,  
A czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. a

 4 Z bezbożnymi będzie inaczej: 
Ci będą jak plewy,  

1 Lub: Który na przewodników nie wybiera bezbożnych.
2 Lub: (1) Nie stoi na drodze grzeszników; l. Nie imponuje mu spryt 

grzeszników; (2) Nie czeka na oferty grzeszników.
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nie musi oznaczać autorstwa. Pięćdziesiąt Psalmów 
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były łączone w zbiory i przechodziły kolejne redakcje.

Miejsca: Ziemia Izraela i inne miejsca jego pobytu.
Cel: Zachęta do wielbienia Boga, ufania Jego obietnicom, 

pogłębiania życia wewnętrznego oraz wiernego 
trzymania się woli Bożej.

Temat: Bóg źródłem przebaczenia, ratunku i powodzenia.

 KSIĘGA PIERWSZA 
 Psalmy 1-41

Los sprawiedliwych i bezbożnych 

1   O, jak szczęśliwy  a jest ten,  
Kto nie kieruje się radą bezbożnych, b 1  
Nie przesiąkł podłością grzeszników, c 2  
Nie zajął miejsca w gronie szyderców,

 2 A jego rozkosz to Prawo Pana –  
Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. a

 3 Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni,  
Które wyda owoc we właściwym czasie.  
Jego liść nie pożółknie,  
A czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. a

 4 Z bezbożnymi będzie inaczej: 
Ci będą jak plewy,  
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KS. PSALMÓW 1:5

4a Jb 21:18; Ps 
35:5; Iz 17:13; 29:5; 
Jr 17:5-6; Oz 13:3; 
So 2:2; Mt 3:12 
5a Ps 130:3

1a 2Sm 10:6; 
Obj 11:18

2a Dz 4:25-28

3a Jr 5:5

5a Iz 34:2; Obj 
6:15-17

7a 2Sm 7:14; Ps 
89:26-27 b Mk 
1:11; Dz 13:33; 
Hbr 1:5; 5:5

8a Ps 22:28; 72:8

9a Obj 2:27; 
12:5; 19:15

11a Flp 2:12; 
Hbr 12:28
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Które wiatr rozwieje. a

 5 Dlatego bezbożni przepadną a na sądzie,  
Podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych.

 6 Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych,  
Posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną.

Zwycięstwo Bożego Pomazańca

2   Dlaczego zbuntowały się narody a  
A ludy radzą daremnie?

 2 Powstają ziemscy królowie  
I wspólnie spiskują książęta  
Przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi: a 1

 3 Zerwijmy ich więzy! 
Zrzućmy z siebie ich pęta! a

 4 Pan widzi z nieba ich śmieszność,  
Patrzy na nich z politowaniem!

 5 W końcu przemówi do nich w swoim gniewie, a  
A Jego uniesienie ich przerazi:

 6 Ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie,  
Mojej świętej górze!

 7 Obwieszczam ten dekret Pana,  
Powiedział On do Mnie:  
Ty jesteś moim Synem, a  
Ja Cię dziś zrodziłem. b

 8 Proś Mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody,  
Oddam na własność ziemię po jej krańce. a

 9 Będziesz je łamał żelaznym berłem, a  
Pokruszysz jak gliniane dzbany.

 10 Teraz więc, królowie, okażcie rozsądek,  
Nie lekceważcie przestróg, wy, sędziowie ziemi:

 11 Służcie Panu z bojaźnią,  
Cieszcie się, lecz drżyjcie! a

 12 Złóżcie hołd Synowi, 2 by się nie rozgniewał, 

1 Lub: Mesjaszowi (Chrystusowi).
2 Lub: Złóżcie Mu szczery hołd.

WybRANE PSAlmy
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2a Dz 4:25-28

3a Jr 5:5

5a Iz 34:2; Obj 
6:15-17

7a 2Sm 7:14; Ps 
89:26-27 b Mk 
1:11; Dz 13:33; 
Hbr 1:5; 5:5

8a Ps 22:28; 72:8

9a Obj 2:27; 
12:5; 19:15

11a Flp 2:12; 
Hbr 12:28

558 

Które wiatr rozwieje. a

 5 Dlatego bezbożni przepadną a na sądzie,  
Podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych.

 6 Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych,  
Posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną.

Zwycięstwo Bożego Pomazańca

2   Dlaczego zbuntowały się narody a  
A ludy radzą daremnie?

 2 Powstają ziemscy królowie  
I wspólnie spiskują książęta  
Przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi: a 1

 3 Zerwijmy ich więzy! 
Zrzućmy z siebie ich pęta! a

 4 Pan widzi z nieba ich śmieszność,  
Patrzy na nich z politowaniem!

 5 W końcu przemówi do nich w swoim gniewie, a  
A Jego uniesienie ich przerazi:

 6 Ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie,  
Mojej świętej górze!

 7 Obwieszczam ten dekret Pana,  
Powiedział On do Mnie:  
Ty jesteś moim Synem, a  
Ja Cię dziś zrodziłem. b

 8 Proś Mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody,  
Oddam na własność ziemię po jej krańce. a

 9 Będziesz je łamał żelaznym berłem, a  
Pokruszysz jak gliniane dzbany.

 10 Teraz więc, królowie, okażcie rozsądek,  
Nie lekceważcie przestróg, wy, sędziowie ziemi:

 11 Służcie Panu z bojaźnią,  
Cieszcie się, lecz drżyjcie! a

 12 Złóżcie hołd Synowi, 2 by się nie rozgniewał, 

1 Lub: Mesjaszowi (Chrystusowi).
2 Lub: Złóżcie Mu szczery hołd.

KS. PSALMÓW 4:2

12a Ps 5:12-13; 
31:17-20; 34:21-22; 
54:9; Prz 16:20; 
Iz 30:18; Jr 17:7

1a 2Sm 15:13-17:22

4a Rdz 15:1

7a Ps 27:3

8a Ps 58:7

9a Iz 43:11; Oz 13:4
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A wy, abyście przez to nie zgubili drogi!  
Gdyż Jego gniew wywołać nietrudno,  
Szczęście zaś sprzyja tym wszystkim, 

   którzy w Nim szukają schronienia. a

Pewność wybawienia

3   Psalm Dawida.  
Uciekał wtedy przed swoim synem Absalomem. a

 2 Panie, mam tak wielu nieprzyjaciół,  
Tylu ludzi przeciwko mnie powstaje!

 3 Niejeden, gdy mówi o mym życiu, 
Twierdzi, że Bóg już mi nie przyjdzie 

   z pomocą. Sela.
 4 Ale Ty, Panie, jesteś mą tarczą a i chwałą!  

Ty podnosisz moją opuszczoną głowę. 
 5 Znów do Pana skieruję wołanie,  

On mi odpowie ze swojej świętej góry. Sela.
 6 Położyłem się i zasnąłem, a potem się obudziłem, 

Gdyż Pan nieustannie mnie wspiera.
 7 Niestraszne mi zastępy przeciwników,  

Niech na mnie zewsząd nastają! a

 8 Powstań, Panie!  
Ocal mnie, mój Boże! 
Uderzyłeś już w szczękę wszystkich moich wrogów, 
Połamałeś już zęby bezbożnych. a

 9 Pan niesie wybawienie! a  
Na Twoim ludzie spoczywa 

   Twe błogosławieństwo. Sela.

Prośba o Bożą przychylność

4   Dla prowadzącego chór: 
Na instrumenty strunowe.  
Psalm Dawida.

 2 Boże mojej sprawiedliwości, odpowiedz  
 na me wołanie.  
Ty mnie wyrwałeś z niedoli, 
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1:11; Dz 13:33; 
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Przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi: a 1
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Zrzućmy z siebie ich pęta! a

 4 Pan widzi z nieba ich śmieszność,  
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 5 W końcu przemówi do nich w swoim gniewie, a  
A Jego uniesienie ich przerazi:

 6 Ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie,  
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Które wiatr rozwieje. a

 5 Dlatego bezbożni przepadną a na sądzie,  
Podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych.

 6 Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych,  
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Zrzućmy z siebie ich pęta! a

 4 Pan widzi z nieba ich śmieszność,  
Patrzy na nich z politowaniem!

 5 W końcu przemówi do nich w swoim gniewie, a  
A Jego uniesienie ich przerazi:

 6 Ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie,  
Mojej świętej górze!

 7 Obwieszczam ten dekret Pana,  
Powiedział On do Mnie:  
Ty jesteś moim Synem, a  
Ja Cię dziś zrodziłem. b

 8 Proś Mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody,  
Oddam na własność ziemię po jej krańce. a

 9 Będziesz je łamał żelaznym berłem, a  
Pokruszysz jak gliniane dzbany.

 10 Teraz więc, królowie, okażcie rozsądek,  
Nie lekceważcie przestróg, wy, sędziowie ziemi:

 11 Służcie Panu z bojaźnią,  
Cieszcie się, lecz drżyjcie! a

 12 Złóżcie hołd Synowi, 2 by się nie rozgniewał, 

1 Lub: Mesjaszowi (Chrystusowi).
2 Lub: Złóżcie Mu szczery hołd.
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   sen śmierci, 1

 5 By mój wróg nie powiedział: Pokonałem go!  
I przeciwnicy nie ucieszyli się, że opadłem z sił. a

 6 A ja przecież złożyłem ufność w Twojej łasce,  
Moje serce jest pełne radości z Twego zbawienia.  
Dla Pana pragnę śpiewać, gdyż On mi 

   okazał wspaniałomyślność!

Skarga na nierozumnych

14   Dla prowadzącego chór:  
Dawidowy. 2 

  Nierozumny stwierdził w swym sercu: 
   Nie ma Boga! a  

Wszyscy ulegli zepsuciu, 
   postępują wstrętnie –  

Nikt nie dba o dobro!

 2 Pan spojrzał z nieba na ludzi,  
By zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, 

   ktoś, kto szukałby Boga.
 3 Ale wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli,  

Nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. a 
[Ich gardło to otwarty grób, 
Swymi słowami zwodzą, b 
Jak żmije kryją pod językiem jad c 
I prędcy są do przekleństw oraz oszustw. d 
Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi, 
Na ścieżkach – zguba i nieszczęście, 
Droga pokoju nie przemyka przez myśl, e

  A lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. f] 3

1 Lub: niech mnie nie zmorzy sen śmierci.
2 Psalm Dawida G, por. Ps 53.
3 Apostoł Paweł w Rz 3:13-18 mógł cytować z manuskryptu hebrajskiego 

lub greckiego, który zawierał ten fragment (występuje on bowiem 
w dwóch kodeksach hebrajskich i kilku greckich), ale mógł też połą-
czyć w jednym cytacie kolejno: Ps 5:10; 140:4; 10:7; Iz 59:7-8; Ps 36:2. 
Istnieją argumenty przemawiające za tym, że ten fragment nie był 
pierwotnie częścią Psalmu. 

5a Ps 22:8

1a Ps 10:4; 53:2; 
Iz 32:6; Jr 5:12

3a Rdz 6:12; Rz 
3:10-12 b Ps 5:10 
c Ps 140:4 d Ps 10:7
e Iz 59:7-8 f Ps 36:2

1a Ps 32:2; 40:5; 
Prz 8:34 b Prz 1:10; 
Iz 57:20 c Prz 4:14

2a Pwt 17:19; 
Joz 1:8

3a Jr 17:7-8

KsięGa Psalmów

Autorzy: Dawid (wymieniony w 73 Psalmach), Asaf (w 12), 
Etan i Heman (w 1), synowie Koracha (w 10), Mojżesz 
(w 1), Salomon (w 2). Sposób przywołania tych imion 
nie musi oznaczać autorstwa. Pięćdziesiąt Psalmów 
jest anonimowych.

Czas: 1410 - 430 r. p. Chr. W tym czasie Psalmy powstawały, 
były łączone w zbiory i przechodziły kolejne redakcje.

Miejsca: Ziemia Izraela i inne miejsca jego pobytu.
Cel: Zachęta do wielbienia Boga, ufania Jego obietnicom, 

pogłębiania życia wewnętrznego oraz wiernego 
trzymania się woli Bożej.

Temat: Bóg źródłem przebaczenia, ratunku i powodzenia.

 KSIĘGA PIERWSZA 
 Psalmy 1-41

Los sprawiedliwych i bezbożnych 

1   O, jak szczęśliwy  a jest ten,  
Kto nie kieruje się radą bezbożnych, b 1  
Nie przesiąkł podłością grzeszników, c 2  
Nie zajął miejsca w gronie szyderców,

 2 A jego rozkosz to Prawo Pana –  
Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. a

 3 Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni,  
Które wyda owoc we właściwym czasie.  
Jego liść nie pożółknie,  
A czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. a

 4 Z bezbożnymi będzie inaczej: 
Ci będą jak plewy,  

1 Lub: Który na przewodników nie wybiera bezbożnych.
2 Lub: (1) Nie stoi na drodze grzeszników; l. Nie imponuje mu spryt 

grzeszników; (2) Nie czeka na oferty grzeszników.

PSAlmy 14
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   sen śmierci, 1

 5 By mój wróg nie powiedział: Pokonałem go!  
I przeciwnicy nie ucieszyli się, że opadłem z sił. a

 6 A ja przecież złożyłem ufność w Twojej łasce,  
Moje serce jest pełne radości z Twego zbawienia.  
Dla Pana pragnę śpiewać, gdyż On mi 

   okazał wspaniałomyślność!

Skarga na nierozumnych

14   Dla prowadzącego chór:  
Dawidowy. 2 

  Nierozumny stwierdził w swym sercu: 
   Nie ma Boga! a  

Wszyscy ulegli zepsuciu, 
   postępują wstrętnie –  

Nikt nie dba o dobro!

 2 Pan spojrzał z nieba na ludzi,  
By zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, 

   ktoś, kto szukałby Boga.
 3 Ale wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli,  

Nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. a 
[Ich gardło to otwarty grób, 
Swymi słowami zwodzą, b 
Jak żmije kryją pod językiem jad c 
I prędcy są do przekleństw oraz oszustw. d 
Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi, 
Na ścieżkach – zguba i nieszczęście, 
Droga pokoju nie przemyka przez myśl, e

  A lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. f] 3

1 Lub: niech mnie nie zmorzy sen śmierci.
2 Psalm Dawida G, por. Ps 53.
3 Apostoł Paweł w Rz 3:13-18 mógł cytować z manuskryptu hebrajskiego 

lub greckiego, który zawierał ten fragment (występuje on bowiem 
w dwóch kodeksach hebrajskich i kilku greckich), ale mógł też połą-
czyć w jednym cytacie kolejno: Ps 5:10; 140:4; 10:7; Iz 59:7-8; Ps 36:2. 
Istnieją argumenty przemawiające za tym, że ten fragment nie był 
pierwotnie częścią Psalmu. 

5a Ps 22:8

1a Ps 10:4; 53:2; 
Iz 32:6; Jr 5:12

3a Rdz 6:12; Rz 
3:10-12 b Ps 5:10 
c Ps 140:4 d Ps 10:7
e Iz 59:7-8 f Ps 36:2

KS. PSALMÓW 14:4 572 

 4 Czy nie mają poznania ci wszyscy 
   czyniący nieprawość, 

Chętni kąsać mój lud? a  
Jedzą chleb, lecz do Pana nie wołają.

 5 Ale dopadnie ich strach!  
Bóg jest przy rodzie 1 sprawiedliwych!

 6 Radę ubogiego wyśmiali,  
Bo 2 Pan jest jego schronieniem.

 7 Oby już przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! 
A gdy Pan przywróci powodzenie swemu ludowi, 3  
Wtedy niech cieszy się Jakub, 
Niech się weseli Izrael!

Pieśń dla poszukujących 
bliskości Pana

15   Psalm Dawida. 

  Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? a  
Kto się znajdzie na Twej świętej górze? b

 2 Ten, kto żyje nienagannie,  
Postępuje w sposób prawy, a  
Mówi prawdę z głębi serca, b

 3 Nie obmawia swym językiem,  
Nie wyrządza zła bliźniemu,  
Nie ubliża sąsiadowi,

 4 Nie ma względów dla nikczemnych,  
Ceni w ludziach bojaźń a Pana,  
Dotrzymuje swej przysięgi, 

   nawet gdy go to kosztuje,  b

 5 Nie pożycza po lichwiarsku a 
I za łapówkę b nie krzywdzi niewinnych –  
Ten, kto tak postępuje, 

   nie zachwieje się nigdy. c

1 Lub: w gronie.
2 Lub przyzwalająco: Chociaż; lub (zob. w. 5) emfatycznie: Tak!
3 Lub: Gdy PAN zakończy niewolę swego ludu, zob. G oraz Ps 126:1, 4.

4a Mi 3:3

1a Ps 61:5 b Ps 2:6; 
43:3; 48:2; 87:1; Iz 
66:20; Jl 2:1; 3:22; 
Za 8:3; Dn 9:16

2a Ps 24:4-5; Iz 
33:15-16 b Za 8:16; 
Ef 4:25; Kol 3:9

4a Ps 128:1; Prz 
14:2; Dz 10:2 
b Rt 1:16-17

5a Wj 22:25; Kpł 
25:36-37; Pwt 
23:20-21; 24:6 
b Wj 23:8; Pwt 
16:19; 27:25; 1Sm 
8:3; Prz 17:23; Ez 
22:12 c J 13:17
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Jedzą chleb, lecz do Pana nie wołają.

 5 Ale dopadnie ich strach!  
Bóg jest przy rodzie 1 sprawiedliwych!

 6 Radę ubogiego wyśmiali,  
Bo 2 Pan jest jego schronieniem.
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Wtedy niech cieszy się Jakub, 
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Pieśń dla poszukujących 
bliskości Pana

15   Psalm Dawida. 

  Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? a  
Kto się znajdzie na Twej świętej górze? b

 2 Ten, kto żyje nienagannie,  
Postępuje w sposób prawy, a  
Mówi prawdę z głębi serca, b

 3 Nie obmawia swym językiem,  
Nie wyrządza zła bliźniemu,  
Nie ubliża sąsiadowi,

 4 Nie ma względów dla nikczemnych,  
Ceni w ludziach bojaźń a Pana,  
Dotrzymuje swej przysięgi, 

   nawet gdy go to kosztuje,  b

 5 Nie pożycza po lichwiarsku a 
I za łapówkę b nie krzywdzi niewinnych –  
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1 Lub: w gronie.
2 Lub przyzwalająco: Chociaż; lub (zob. w. 5) emfatycznie: Tak!
3 Lub: Gdy PAN zakończy niewolę swego ludu, zob. G oraz Ps 126:1, 4.
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66:20; Jl 2:1; 3:22; 
Za 8:3; Dn 9:16
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 4 Czy nie mają poznania ci wszyscy 
   czyniący nieprawość, 

Chętni kąsać mój lud? a  
Jedzą chleb, lecz do Pana nie wołają.

 5 Ale dopadnie ich strach!  
Bóg jest przy rodzie 1 sprawiedliwych!

 6 Radę ubogiego wyśmiali,  
Bo 2 Pan jest jego schronieniem.

 7 Oby już przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! 
A gdy Pan przywróci powodzenie swemu ludowi, 3  
Wtedy niech cieszy się Jakub, 
Niech się weseli Izrael!

Pieśń dla poszukujących 
bliskości Pana

15   Psalm Dawida. 

  Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? a  
Kto się znajdzie na Twej świętej górze? b

 2 Ten, kto żyje nienagannie,  
Postępuje w sposób prawy, a  
Mówi prawdę z głębi serca, b

 3 Nie obmawia swym językiem,  
Nie wyrządza zła bliźniemu,  
Nie ubliża sąsiadowi,

 4 Nie ma względów dla nikczemnych,  
Ceni w ludziach bojaźń a Pana,  
Dotrzymuje swej przysięgi, 

   nawet gdy go to kosztuje,  b

 5 Nie pożycza po lichwiarsku a 
I za łapówkę b nie krzywdzi niewinnych –  
Ten, kto tak postępuje, 

   nie zachwieje się nigdy. c

1 Lub: w gronie.
2 Lub przyzwalająco: Chociaż; lub (zob. w. 5) emfatycznie: Tak!
3 Lub: Gdy PAN zakończy niewolę swego ludu, zob. G oraz Ps 126:1, 4.

4a Mi 3:3

1a Ps 61:5 b Ps 2:6; 
43:3; 48:2; 87:1; Iz 
66:20; Jl 2:1; 3:22; 
Za 8:3; Dn 9:16

2a Ps 24:4-5; Iz 
33:15-16 b Za 8:16; 
Ef 4:25; Kol 3:9

4a Ps 128:1; Prz 
14:2; Dz 10:2 
b Rt 1:16-17

5a Wj 22:25; Kpł 
25:36-37; Pwt 
23:20-21; 24:6 
b Wj 23:8; Pwt 
16:19; 27:25; 1Sm 
8:3; Prz 17:23; Ez 
22:12 c J 13:17
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 4 Czy nie mają poznania ci wszyscy 
   czyniący nieprawość, 

Chętni kąsać mój lud? a  
Jedzą chleb, lecz do Pana nie wołają.

 5 Ale dopadnie ich strach!  
Bóg jest przy rodzie 1 sprawiedliwych!

 6 Radę ubogiego wyśmiali,  
Bo 2 Pan jest jego schronieniem.

 7 Oby już przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! 
A gdy Pan przywróci powodzenie swemu ludowi, 3  
Wtedy niech cieszy się Jakub, 
Niech się weseli Izrael!

Pieśń dla poszukujących 
bliskości Pana

15   Psalm Dawida. 

  Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? a  
Kto się znajdzie na Twej świętej górze? b

 2 Ten, kto żyje nienagannie,  
Postępuje w sposób prawy, a  
Mówi prawdę z głębi serca, b

 3 Nie obmawia swym językiem,  
Nie wyrządza zła bliźniemu,  
Nie ubliża sąsiadowi,

 4 Nie ma względów dla nikczemnych,  
Ceni w ludziach bojaźń a Pana,  
Dotrzymuje swej przysięgi, 

   nawet gdy go to kosztuje,  b

 5 Nie pożycza po lichwiarsku a 
I za łapówkę b nie krzywdzi niewinnych –  
Ten, kto tak postępuje, 

   nie zachwieje się nigdy. c

1 Lub: w gronie.
2 Lub przyzwalająco: Chociaż; lub (zob. w. 5) emfatycznie: Tak!
3 Lub: Gdy PAN zakończy niewolę swego ludu, zob. G oraz Ps 126:1, 4.

4a Mi 3:3

1a Ps 61:5 b Ps 2:6; 
43:3; 48:2; 87:1; Iz 
66:20; Jl 2:1; 3:22; 
Za 8:3; Dn 9:16

2a Ps 24:4-5; Iz 
33:15-16 b Za 8:16; 
Ef 4:25; Kol 3:9

4a Ps 128:1; Prz 
14:2; Dz 10:2 
b Rt 1:16-17

5a Wj 22:25; Kpł 
25:36-37; Pwt 
23:20-21; 24:6 
b Wj 23:8; Pwt 
16:19; 27:25; 1Sm 
8:3; Prz 17:23; Ez 
22:12 c J 13:17
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KS. PSALMÓW 22:31

1a Rdz 49:24; Ps 
28:9; 77:21; 79:13; 
80:2; 95:7; 100:3; 
Iz 40:11; Ez 34:23; 
J 10:11; 1P 2:25; 
5:4 b Pwt 2:7
2a Wj 15:13; Ez 
34:13-14 b Obj 7:17

3a Ps 106:8

4a Jb 10:21-22; 
Jr 2:6 b Ps 3:7; 
118:6 c Rz 8:31

5a Ps 92:11; 132:2

6a Ps 84:5
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 31 Będzie Mu służyć potomstwo,  
Wieść o Panu rozejdzie się 

   w przyszłym pokoleniu.
 32 Przyjdą i ludowi, który się urodzi,  

Będą ogłaszać Jego sprawiedliwość – 
   gdyż uczynił jej zadość!

Pieśń o Pasterzu

23   Psalm Dawida. 

  Pan jest moim Pasterzem, a  
Niczego mi nie braknie. b

 2 Pasie mnie na zielonych łąkach, a  
Prowadzi nad spokojne wody, b

 3 Orzeźwia moją duszę,  
A ze względu na swoje imię a  
Idzie przede mną ścieżkami 

   sprawiedliwości. 1 
 4 I choćbym nawet szedł  

Doliną cienia śmierci, a 2  
Zła się nie przestraszę b –  
Przecież Ty jesteś ze mną, c  
Twoja laska i Twój kij  
Są mi źródłem pociechy.

 5 Zastawiasz przede mną stół  
Na oczach moich wrogów,  
Namaszczasz olejkiem mą twarz, a  
A mój kielich już pełniejszy

   być nie może.
 6 Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią 
   mnie na krok  

Przez resztę dni mego życia.  
I zamieszkam w domu Pana a  
Na długo.

1 Lub: Wybiera mi najwłaściwsze ścieżki.
2 Lub: ciemną doliną. 
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1a Ps 32:2; 40:5; 
Prz 8:34 b Prz 1:10; 
Iz 57:20 c Prz 4:14

2a Pwt 17:19; 
Joz 1:8

3a Jr 17:7-8

KsięGa Psalmów

Autorzy: Dawid (wymieniony w 73 Psalmach), Asaf (w 12), 
Etan i Heman (w 1), synowie Koracha (w 10), Mojżesz 
(w 1), Salomon (w 2). Sposób przywołania tych imion 
nie musi oznaczać autorstwa. Pięćdziesiąt Psalmów 
jest anonimowych.

Czas: 1410 - 430 r. p. Chr. W tym czasie Psalmy powstawały, 
były łączone w zbiory i przechodziły kolejne redakcje.

Miejsca: Ziemia Izraela i inne miejsca jego pobytu.
Cel: Zachęta do wielbienia Boga, ufania Jego obietnicom, 

pogłębiania życia wewnętrznego oraz wiernego 
trzymania się woli Bożej.

Temat: Bóg źródłem przebaczenia, ratunku i powodzenia.

 KSIĘGA PIERWSZA 
 Psalmy 1-41

Los sprawiedliwych i bezbożnych 

1   O, jak szczęśliwy  a jest ten,  
Kto nie kieruje się radą bezbożnych, b 1  
Nie przesiąkł podłością grzeszników, c 2  
Nie zajął miejsca w gronie szyderców,

 2 A jego rozkosz to Prawo Pana –  
Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. a

 3 Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni,  
Które wyda owoc we właściwym czasie.  
Jego liść nie pożółknie,  
A czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. a

 4 Z bezbożnymi będzie inaczej: 
Ci będą jak plewy,  

1 Lub: Który na przewodników nie wybiera bezbożnych.
2 Lub: (1) Nie stoi na drodze grzeszników; l. Nie imponuje mu spryt 

grzeszników; (2) Nie czeka na oferty grzeszników.

PSAlmy 32
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Mówiące przeciwko sprawiedliwemu 
   zuchwale, wyniośle i z pogardą.

 20 O, jak wielka jest Twoja dobroć!  
Darzysz nią żyjących w Twej bojaźni  
I wyraźnie okazujesz ją tym wszystkim,  
Którzy chronią a się u Ciebie.

 21 Osłaniasz ich cieniem swej bliskości 
   przed ludzkimi zakusami,  

Chowasz ich a w swoim namiocie 
   przed językiem gotowym do kłótni.
 22 Błogosławiony niech będzie Pan,  

On w oblężonym mieście udzielił mi swej łaski.
 23 Już pomyślałem sobie, przerażony,  

Że nie mogę liczyć na Twą bliskość,  
Lecz Ty wysłuchałeś mojej prośby,

  Moich błagań, gdy wzywałem Cię na pomoc.
 24 Darzcie Pana miłością, wy, Jemu oddani! a  

Pan strzeże wiernych, 
Lecz tym, którzy postępują wyniośle, 

   odpłaca z nawiązką.
 25 Bądźcie mężni! Odwagą wzmocnijcie swe serca –  

Wy wszyscy, którzy czekacie na Pana.

Pieśń o szczęściu przebaczenia

32   Dawidowy.  
Pieśń pouczająca.

  O, jak szczęśliwy a jest ten, 
 któremu przebaczono nieprawość  
I którego grzech został zakryty! b

 2 Jak szczęśliwy jest człowiek, 
   któremu Pan nie poczyta winy 1  

I którego duch jest wolny od fałszu!

1 Lub: nie weźmie pod uwagę winy. Ps 32:1-2a cytowany jest w Rz 4:8-9. Pa-
weł cytuje jednak za tekstem greckim: Szczęśliwi ci, którym przebaczono 
nieprawości i których grzechy zakryto;/ Szczęśliwy człowiek, któremu Pan 
nie przypisze grzechu.

20a Ps 2:12; 
5:11-12; 34:21-22

21a Ps 27:5

24a Ps 37:28; 
97:10; Mt 22:37

1a Ps 1:1, 3; 2:12; 
34:9; 41:1; 65:4; 
84:12; 89:15; 106:3; 
112:1; 127:5; 128:1; 
144:15 b Rz 4:6-9
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 3 Kiedy milczałem, słabły moje kości,  
Z powodu bólu, który mi wciąż towarzyszył,

 4 Ponieważ dniem i nocą ciążyła na mnie 
   Twoja ręka, a  

A moja rześkość 1 znikła
   jak podczas letniej suszy. Sela.
 5 Wówczas wyznałem Ci mój grzech,  

Przestałem skrywać moją winę.  
Stwierdziłem: Wyznam, a na przekór sobie,

   me nieprawości Panu –  
Wtedy Ty odpuściłeś winę b mego grzechu. Sela.

 6 Niech więc modli się do Ciebie  
Każdy oddany Tobie, gdy jest czas na szukanie. 2  
Tak, nie dosięgną go wody nawet 

   największych powodzi. a

 7 Ty jesteś moją kryjówką, przed uciskiem 
   ochraniasz,  

Sprawiasz, że zewsząd słyszę 
   okrzyk wybawienia. Sela.

 8 Pouczę cię, wskażę ci drogę, którą masz iść;  
Będę ci służył radą, na tobie spocznie mój wzrok.

 9 Nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł a –  
Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować! 3

 10 Na bezbożnego spadają rozliczne cierpienia,  
Kto jednak ufa Panu, tego otacza łaska. a

 11 Weselcie się w Panu! 
   Radujcie się, sprawiedliwi!  

Wiwatujcie, wszyscy 
   ludzie prawego serca! a

1 Moja świeżość: Być może: Mój język.
2 Lub: (1) w czasie niedoli (Ps 31:22); (2) w czasie, gdy Pan może 

być znaleziony.
3 Lub: żeby powstrzymać ich galop.

4a Ps 38:5; 
Ez 33:10

5a Ps 38:19; Prz 
28:13; Jk 5;16 
b Iz 38:17

6a Ps 18:17; 
Mt 28:27

9a Prz 26:3

10a Mt 5:26-32

11a Ps 7:10; 11:2; 
36:10; 64:10; 
94:15; 97:11
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9a Prz 26:3

10a Mt 5:26-32

11a Ps 7:10; 11:2; 
36:10; 64:10; 
94:15; 97:11

KS. PSALMÓW 32:3 598 

 3 Kiedy milczałem, słabły moje kości,  
Z powodu bólu, który mi wciąż towarzyszył,

 4 Ponieważ dniem i nocą ciążyła na mnie 
   Twoja ręka, a  

A moja rześkość 1 znikła
   jak podczas letniej suszy. Sela.
 5 Wówczas wyznałem Ci mój grzech,  

Przestałem skrywać moją winę.  
Stwierdziłem: Wyznam, a na przekór sobie,

   me nieprawości Panu –  
Wtedy Ty odpuściłeś winę b mego grzechu. Sela.

 6 Niech więc modli się do Ciebie  
Każdy oddany Tobie, gdy jest czas na szukanie. 2  
Tak, nie dosięgną go wody nawet 

   największych powodzi. a

 7 Ty jesteś moją kryjówką, przed uciskiem 
   ochraniasz,  

Sprawiasz, że zewsząd słyszę 
   okrzyk wybawienia. Sela.

 8 Pouczę cię, wskażę ci drogę, którą masz iść;  
Będę ci służył radą, na tobie spocznie mój wzrok.

 9 Nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł a –  
Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować! 3

 10 Na bezbożnego spadają rozliczne cierpienia,  
Kto jednak ufa Panu, tego otacza łaska. a

 11 Weselcie się w Panu! 
   Radujcie się, sprawiedliwi!  

Wiwatujcie, wszyscy 
   ludzie prawego serca! a

1 Moja świeżość: Być może: Mój język.
2 Lub: (1) w czasie niedoli (Ps 31:22); (2) w czasie, gdy Pan może 

być znaleziony.
3 Lub: żeby powstrzymać ich galop.

4a Ps 38:5; 
Ez 33:10

5a Ps 38:19; Prz 
28:13; Jk 5;16 
b Iz 38:17

6a Ps 18:17; 
Mt 28:27

9a Prz 26:3

10a Mt 5:26-32

11a Ps 7:10; 11:2; 
36:10; 64:10; 
94:15; 97:11
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1a Ps 32:2; 40:5; 
Prz 8:34 b Prz 1:10; 
Iz 57:20 c Prz 4:14

2a Pwt 17:19; 
Joz 1:8

3a Jr 17:7-8

KsięGa Psalmów

Autorzy: Dawid (wymieniony w 73 Psalmach), Asaf (w 12), 
Etan i Heman (w 1), synowie Koracha (w 10), Mojżesz 
(w 1), Salomon (w 2). Sposób przywołania tych imion 
nie musi oznaczać autorstwa. Pięćdziesiąt Psalmów 
jest anonimowych.

Czas: 1410 - 430 r. p. Chr. W tym czasie Psalmy powstawały, 
były łączone w zbiory i przechodziły kolejne redakcje.

Miejsca: Ziemia Izraela i inne miejsca jego pobytu.
Cel: Zachęta do wielbienia Boga, ufania Jego obietnicom, 

pogłębiania życia wewnętrznego oraz wiernego 
trzymania się woli Bożej.

Temat: Bóg źródłem przebaczenia, ratunku i powodzenia.

 KSIĘGA PIERWSZA 
 Psalmy 1-41

Los sprawiedliwych i bezbożnych 

1   O, jak szczęśliwy  a jest ten,  
Kto nie kieruje się radą bezbożnych, b 1  
Nie przesiąkł podłością grzeszników, c 2  
Nie zajął miejsca w gronie szyderców,

 2 A jego rozkosz to Prawo Pana –  
Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. a

 3 Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni,  
Które wyda owoc we właściwym czasie.  
Jego liść nie pożółknie,  
A czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. a

 4 Z bezbożnymi będzie inaczej: 
Ci będą jak plewy,  

1 Lub: Który na przewodników nie wybiera bezbożnych.
2 Lub: (1) Nie stoi na drodze grzeszników; l. Nie imponuje mu spryt 

grzeszników; (2) Nie czeka na oferty grzeszników.

51 PSAlmy

KS. PSALMÓW 50:17 628 

Lub powoływania się na moje przymierze?
 17 Przecież znienawidziłeś karność  

I odrzuciłeś butnie moje słowa.
 18 Gdy widziałeś złodzieja, bratałeś się z nim  

I miałeś wspólne plany z cudzołożnikami.
 19 Twoje usta służyły złej sprawie  

I twój język przyczyniał się do zdrady.
 20 Nie ustajesz w intrygach przeciw bratu a 

I znieważasz syna swojej matki.
 21 Postępowałeś tak, a ja milczałem, a  

Nabrałeś więc przekonania, że jestem taki, jak ty.  
Upominam cię! Zwracam ci na to uwagę!

 22 Wy, którzy zapominacie o Bogu, 
   spróbujcie pojąć swój błąd,  

Bo mogę was rozszarpać i nikt wam nie pomoże! a

 23 Czci Mnie ten, kto Mi ofiaruje swe podziękowanie, 
Temu, kto zważa na czyny, 1 ukażę swoje zbawienie.

Prośba o odnowę

51   Dla prowadzącego chór:  
Psalm Dawida.

 2 Dawid był wówczas po swym upadku z Batszebą a 
i po spotkaniu z prorokiem Natanem. b

 3 Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie 
   do swojej łaski;  

W swojej wielkiej litości wymaż 
   moje przestępstwa! a

 4 Obmyj a mnie zupełnie z mej winy b  
I oczyść mnie z mego grzechu!

 5 Gdyż jestem świadom swych przestępstw, a  
Mój grzech mam wciąż przed oczami.

 6 Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem,  
Popełniłem zło w Twoich oczach,  
Słuszne jest Twe napomnienie,  
Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. a

1 Lub: (1) strzeże mojej drogi (Ps 18:21; 37:34); (2) strzeże swojej drogi (Ps 39:1).

18a Wj 20:14-15; 
Pwt 5:18-19

20a Rdz 42:21

21a Iz 42:14; 57:11

22a Oz 5:14

2a 2Sm 11:1-27 
b 2Sm 12:1-14

3a Iz 43:25; 
44:22; Jr 2:22; 
4:14; Łk 18:13

4a Wj 32:32; Iz 25:8 
b Wj 34:7 

5a Iz 59:12-13; 
Mt 27:4

6a Rz 3:4

KS. PSALMÓW 51:19629

 7 Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu,  
Grzesznym 1 poczęła mnie matka, a

 8 A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy – 
  Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości.

 9 Pokrop mnie hizopem, a a będę oczyszczony; b  
Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. c

 10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele,  
Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś! a

 11 Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami  
I wymaż wszystkie me winy.

 12 Czyste serce stwórz we mnie, a o Boże,  
Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. b

 13 Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza  
I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. a

 14 Przywróć mi radość z Twojego wybawienia,  
Wesprzyj na nowo duchem żarliwości! a

 15 Przestępców będę uczył Twoich dróg –  
Niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie. a

 16 Wybaw mnie od winy za przelanie krwi, 
   Boże, Boże mojego zbawienia,  

A mój język z radością rozsławi 
   Twoją sprawiedliwość!
 17 Panie! Otwórz moje usta,  

Niech me wargi ogłoszą Twą chwałę!
 18 Bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze;  

Całopalenie? Choćbym chciał Ci je złożyć,
   nie zechcesz. a 2

 19 Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy,  
Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem,

   nie pogardzisz, a o Boże.

1 Lub: W grzechu.
2 Lub: Gdybyś żądał ofiar, złożyłbym Ci je,/ Lecz całopalenia nie są Twą 

rozkoszą, zob. Oz 6:6.

7a Rdz 8:21; Jb 
14:4; 15:14; Iz 43:27 

9a Wj 12:22; Kpł 
14:4, 6, 49, 51-52; 
Lb 19:6,18; 1Krl 
4:33; J 19:29; 
Hbr 9:19 b Ez 
36:25 c Iz 1:18
10a Ps 32:3-4

12a Jr 24:7; 31:33; 
Ez 11:19; 36:26; Mt 
5:8 b Ez 36:26-27 
13a 1Sm 16:13-14; 
Iz 63:10-11

14a Iz 57:18 

15a Ez 3:18-21; 
33:7-9

18a Ps 40:7; 50:13; 
Iz 1:11; Jr 6:20; 
Oz 6:6; Am 5:22

19a Ps 34:19; Iz 
57:15; 61:1; 66:2

KS. PSALMÓW 51:19629

 7 Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu,  
Grzesznym 1 poczęła mnie matka, a

 8 A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy – 
  Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości.

 9 Pokrop mnie hizopem, a a będę oczyszczony; b  
Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. c

 10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele,  
Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś! a

 11 Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami  
I wymaż wszystkie me winy.

 12 Czyste serce stwórz we mnie, a o Boże,  
Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. b

 13 Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza  
I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. a

 14 Przywróć mi radość z Twojego wybawienia,  
Wesprzyj na nowo duchem żarliwości! a

 15 Przestępców będę uczył Twoich dróg –  
Niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie. a

 16 Wybaw mnie od winy za przelanie krwi, 
   Boże, Boże mojego zbawienia,  

A mój język z radością rozsławi 
   Twoją sprawiedliwość!
 17 Panie! Otwórz moje usta,  

Niech me wargi ogłoszą Twą chwałę!
 18 Bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze;  

Całopalenie? Choćbym chciał Ci je złożyć,
   nie zechcesz. a 2

 19 Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy,  
Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem,

   nie pogardzisz, a o Boże.

1 Lub: W grzechu.
2 Lub: Gdybyś żądał ofiar, złożyłbym Ci je,/ Lecz całopalenia nie są Twą 

rozkoszą, zob. Oz 6:6.

7a Rdz 8:21; Jb 
14:4; 15:14; Iz 43:27 

9a Wj 12:22; Kpł 
14:4, 6, 49, 51-52; 
Lb 19:6,18; 1Krl 
4:33; J 19:29; 
Hbr 9:19 b Ez 
36:25 c Iz 1:18
10a Ps 32:3-4

12a Jr 24:7; 31:33; 
Ez 11:19; 36:26; Mt 
5:8 b Ez 36:26-27 
13a 1Sm 16:13-14; 
Iz 63:10-11

14a Iz 57:18 

15a Ez 3:18-21; 
33:7-9

18a Ps 40:7; 50:13; 
Iz 1:11; Jr 6:20; 
Oz 6:6; Am 5:22

19a Ps 34:19; Iz 
57:15; 61:1; 66:2
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KS. PSALMÓW 51:19629

 7 Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu,  
Grzesznym 1 poczęła mnie matka, a

 8 A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy – 
  Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości.

 9 Pokrop mnie hizopem, a a będę oczyszczony; b  
Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. c

 10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele,  
Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś! a

 11 Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami  
I wymaż wszystkie me winy.

 12 Czyste serce stwórz we mnie, a o Boże,  
Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. b

 13 Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza  
I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. a

 14 Przywróć mi radość z Twojego wybawienia,  
Wesprzyj na nowo duchem żarliwości! a

 15 Przestępców będę uczył Twoich dróg –  
Niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie. a

 16 Wybaw mnie od winy za przelanie krwi, 
   Boże, Boże mojego zbawienia,  

A mój język z radością rozsławi 
   Twoją sprawiedliwość!
 17 Panie! Otwórz moje usta,  

Niech me wargi ogłoszą Twą chwałę!
 18 Bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze;  

Całopalenie? Choćbym chciał Ci je złożyć,
   nie zechcesz. a 2

 19 Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy,  
Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem,

   nie pogardzisz, a o Boże.

1 Lub: W grzechu.
2 Lub: Gdybyś żądał ofiar, złożyłbym Ci je,/ Lecz całopalenia nie są Twą 

rozkoszą, zob. Oz 6:6.

7a Rdz 8:21; Jb 
14:4; 15:14; Iz 43:27 

9a Wj 12:22; Kpł 
14:4, 6, 49, 51-52; 
Lb 19:6,18; 1Krl 
4:33; J 19:29; 
Hbr 9:19 b Ez 
36:25 c Iz 1:18
10a Ps 32:3-4

12a Jr 24:7; 31:33; 
Ez 11:19; 36:26; Mt 
5:8 b Ez 36:26-27 
13a 1Sm 16:13-14; 
Iz 63:10-11

14a Iz 57:18 

15a Ez 3:18-21; 
33:7-9

18a Ps 40:7; 50:13; 
Iz 1:11; Jr 6:20; 
Oz 6:6; Am 5:22

19a Ps 34:19; Iz 
57:15; 61:1; 66:2

KS. PSALMÓW 61:7

7a 1Sm 10:24; 
1Krl 1:31, 34,39; 
2Krl 11:12; 20:6; 
2Krn 23:11; Ne 
2:3; Ps 21:5

1a 1Krn 9:16; 
16:38,41-42; 
25:1,3,6; 2Krn 5:12; 
Ps 39:1; 77:1

2a Iz 30:5 b Ps 37:39

3a Ps 18:3

4a Wj 16:28; Joz 
18:3; Jb 8:2; 18:2; 
19:2; Ps 13:2,3

5a Ps 55:22

6a Prz 24:14

642 

Dałeś mi dziedzictwo właściwe tym,
   którzy czczą Twoje imię.
 7 Pomnóż dni króla, a  

Niech jego panowanie trwa jak pokolenia,
 8 Niech przed Bogiem zasiada na wieki,  

Niech go strzegą łaska i prawda! 1

 9 W ten sposób będę na zawsze grał 
   na chwałę Twojego imienia  

I codziennie spełniał moje śluby.

Wezwanie do zaufania Bogu

62   Dla prowadzącego chór:  
Na melodię Jedutuna. a

  Psalm Dawida.

 2 Jedynie w Bogu jest uciszenie a mej duszy,  
Jemu zawdzięczam zbawienie, b

 3 Tylko On mą opoką i moim wybawcą,  
Moją twierdzą a – dlatego nic mną

   nie zachwieje.

 4 Jak długo a będziecie wygrażać człowiekowi? 
Wy wszyscy, którzy chcecie jego zguby,  
Jesteście pułapką jak przechylona ściana, 

   jak mur na wpół przewrócony. 2

 5 Bo myślą tylko o tym, jak zdeptać ludzką godność,  
Chętnie korzystają z kłamstwa,  
Ich usta zawsze skore są do życzeń szczęścia,  
Wnętrze zaś kryje przekleństwa. a Sela.

 6 Jedynie w Bogu ucisz się, ma duszo!  
W Nim źródło mojej nadziei, a

 7 Tylko On mą opoką i moim wybawcą,  
Moją twierdzą – i nic mną nie zachwieje.

1 Lub: wierność, czyli to, co niewzruszone, a zatem prawda.
2 Lub: Jak długo będziecie napadać na człowieka – / Wy wszyscy – aby 

go dobić,/ Jakby był pochyloną ścianą, murem niemal przewróconym?

1

KS. PSALMÓW 51:19629

 7 Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu,  
Grzesznym 1 poczęła mnie matka, a

 8 A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy – 
  Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości.

 9 Pokrop mnie hizopem, a a będę oczyszczony; b  
Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. c

 10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele,  
Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś! a

 11 Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami  
I wymaż wszystkie me winy.

 12 Czyste serce stwórz we mnie, a o Boże,  
Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. b

 13 Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza  
I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. a

 14 Przywróć mi radość z Twojego wybawienia,  
Wesprzyj na nowo duchem żarliwości! a

 15 Przestępców będę uczył Twoich dróg –  
Niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie. a

 16 Wybaw mnie od winy za przelanie krwi, 
   Boże, Boże mojego zbawienia,  

A mój język z radością rozsławi 
   Twoją sprawiedliwość!
 17 Panie! Otwórz moje usta,  

Niech me wargi ogłoszą Twą chwałę!
 18 Bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze;  

Całopalenie? Choćbym chciał Ci je złożyć,
   nie zechcesz. a 2

 19 Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy,  
Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem,

   nie pogardzisz, a o Boże.

1 Lub: W grzechu.
2 Lub: Gdybyś żądał ofiar, złożyłbym Ci je,/ Lecz całopalenia nie są Twą 

rozkoszą, zob. Oz 6:6.

7a Rdz 8:21; Jb 
14:4; 15:14; Iz 43:27 

9a Wj 12:22; Kpł 
14:4, 6, 49, 51-52; 
Lb 19:6,18; 1Krl 
4:33; J 19:29; 
Hbr 9:19 b Ez 
36:25 c Iz 1:18
10a Ps 32:3-4

12a Jr 24:7; 31:33; 
Ez 11:19; 36:26; Mt 
5:8 b Ez 36:26-27 
13a 1Sm 16:13-14; 
Iz 63:10-11

14a Iz 57:18 

15a Ez 3:18-21; 
33:7-9

18a Ps 40:7; 50:13; 
Iz 1:11; Jr 6:20; 
Oz 6:6; Am 5:22

19a Ps 34:19; Iz 
57:15; 61:1; 66:2
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 7 Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu,  
Grzesznym 1 poczęła mnie matka, a

 8 A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy – 
  Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości.

 9 Pokrop mnie hizopem, a a będę oczyszczony; b  
Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. c

 10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele,  
Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś! a

 11 Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami  
I wymaż wszystkie me winy.

 12 Czyste serce stwórz we mnie, a o Boże,  
Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. b

 13 Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza  
I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. a

 14 Przywróć mi radość z Twojego wybawienia,  
Wesprzyj na nowo duchem żarliwości! a

 15 Przestępców będę uczył Twoich dróg –  
Niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie. a

 16 Wybaw mnie od winy za przelanie krwi, 
   Boże, Boże mojego zbawienia,  

A mój język z radością rozsławi 
   Twoją sprawiedliwość!
 17 Panie! Otwórz moje usta,  

Niech me wargi ogłoszą Twą chwałę!
 18 Bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze;  

Całopalenie? Choćbym chciał Ci je złożyć,
   nie zechcesz. a 2

 19 Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy,  
Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem,

   nie pogardzisz, a o Boże.

1 Lub: W grzechu.
2 Lub: Gdybyś żądał ofiar, złożyłbym Ci je,/ Lecz całopalenia nie są Twą 

rozkoszą, zob. Oz 6:6.

7a Rdz 8:21; Jb 
14:4; 15:14; Iz 43:27 

9a Wj 12:22; Kpł 
14:4, 6, 49, 51-52; 
Lb 19:6,18; 1Krl 
4:33; J 19:29; 
Hbr 9:19 b Ez 
36:25 c Iz 1:18
10a Ps 32:3-4

12a Jr 24:7; 31:33; 
Ez 11:19; 36:26; Mt 
5:8 b Ez 36:26-27 
13a 1Sm 16:13-14; 
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33:7-9
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Iz 1:11; Jr 6:20; 
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19a Ps 34:19; Iz 
57:15; 61:1; 66:2

KS. PSALMÓW 61:7

7a 1Sm 10:24; 
1Krl 1:31, 34,39; 
2Krl 11:12; 20:6; 
2Krn 23:11; Ne 
2:3; Ps 21:5

1a 1Krn 9:16; 
16:38,41-42; 
25:1,3,6; 2Krn 5:12; 
Ps 39:1; 77:1

2a Iz 30:5 b Ps 37:39

3a Ps 18:3
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Dałeś mi dziedzictwo właściwe tym,
   którzy czczą Twoje imię.
 7 Pomnóż dni króla, a  

Niech jego panowanie trwa jak pokolenia,
 8 Niech przed Bogiem zasiada na wieki,  

Niech go strzegą łaska i prawda! 1

 9 W ten sposób będę na zawsze grał 
   na chwałę Twojego imienia  

I codziennie spełniał moje śluby.

Wezwanie do zaufania Bogu

62   Dla prowadzącego chór:  
Na melodię Jedutuna. a

  Psalm Dawida.

 2 Jedynie w Bogu jest uciszenie a mej duszy,  
Jemu zawdzięczam zbawienie, b

 3 Tylko On mą opoką i moim wybawcą,  
Moją twierdzą a – dlatego nic mną

   nie zachwieje.

 4 Jak długo a będziecie wygrażać człowiekowi? 
Wy wszyscy, którzy chcecie jego zguby,  
Jesteście pułapką jak przechylona ściana, 

   jak mur na wpół przewrócony. 2

 5 Bo myślą tylko o tym, jak zdeptać ludzką godność,  
Chętnie korzystają z kłamstwa,  
Ich usta zawsze skore są do życzeń szczęścia,  
Wnętrze zaś kryje przekleństwa. a Sela.

 6 Jedynie w Bogu ucisz się, ma duszo!  
W Nim źródło mojej nadziei, a

 7 Tylko On mą opoką i moim wybawcą,  
Moją twierdzą – i nic mną nie zachwieje.

1 Lub: wierność, czyli to, co niewzruszone, a zatem prawda.
2 Lub: Jak długo będziecie napadać na człowieka – / Wy wszyscy – aby 

go dobić,/ Jakby był pochyloną ścianą, murem niemal przewróconym?
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1a Ps 32:2; 40:5; 
Prz 8:34 b Prz 1:10; 
Iz 57:20 c Prz 4:14

2a Pwt 17:19; 
Joz 1:8

3a Jr 17:7-8

KsięGa Psalmów

Autorzy: Dawid (wymieniony w 73 Psalmach), Asaf (w 12), 
Etan i Heman (w 1), synowie Koracha (w 10), Mojżesz 
(w 1), Salomon (w 2). Sposób przywołania tych imion 
nie musi oznaczać autorstwa. Pięćdziesiąt Psalmów 
jest anonimowych.

Czas: 1410 - 430 r. p. Chr. W tym czasie Psalmy powstawały, 
były łączone w zbiory i przechodziły kolejne redakcje.

Miejsca: Ziemia Izraela i inne miejsca jego pobytu.
Cel: Zachęta do wielbienia Boga, ufania Jego obietnicom, 

pogłębiania życia wewnętrznego oraz wiernego 
trzymania się woli Bożej.

Temat: Bóg źródłem przebaczenia, ratunku i powodzenia.

 KSIĘGA PIERWSZA 
 Psalmy 1-41

Los sprawiedliwych i bezbożnych 

1   O, jak szczęśliwy  a jest ten,  
Kto nie kieruje się radą bezbożnych, b 1  
Nie przesiąkł podłością grzeszników, c 2  
Nie zajął miejsca w gronie szyderców,

 2 A jego rozkosz to Prawo Pana –  
Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. a

 3 Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni,  
Które wyda owoc we właściwym czasie.  
Jego liść nie pożółknie,  
A czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. a

 4 Z bezbożnymi będzie inaczej: 
Ci będą jak plewy,  

1 Lub: Który na przewodników nie wybiera bezbożnych.
2 Lub: (1) Nie stoi na drodze grzeszników; l. Nie imponuje mu spryt 

grzeszników; (2) Nie czeka na oferty grzeszników.
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 8 Na Bogu opiera się moje zbawienie, 
   w Nim ma nadzieja chwały,  

On gwarantem mej mocy, On moim ratunkiem – 
 9 Ufaj Mu, Jego ludu, zawsze i we wszystkim, 1  

Wylewaj a przed Nim to, co ci  leży na sercu –  
Bóg bowiem jest naszą ucieczką! Sela.

 10 Ludzie natomiast są tylko tchnieniem, a  
Ich wiarygodność jest złudna, 2  
Na wadze podnoszą się w górę, b  
Razem wzięci są mniej pewni niż mgła. 3

 11 Nie ufajcie przemocy, 
Grabież to nie droga do bogactwa,  
A gdy się ono mnoży, nie wiążcie z nim 

   swego serca! a

 12 Bóg przemówił raz jeden, 
Zrozumiałem jednak dwie sprawy: a 
Że moc przynależy Bogu b –

 13 Jesteś zaś, Panie, łaskawy –  
I że Ty odpłacasz każdemu 

   stosownie do jego postawy. a 4

Pieśń o szczęściu przebywania z Bogiem

63   Psalm Dawida.  
Przebywał on wówczas na Pustyni Judzkiej. a 

 2 Boże! Ty jesteś moim Bogiem, 
   szukam Cię całym sobą, a 5  

Ciebie zapragnęła moja dusza, b  
Za Tobą zatęskniło moje ciało  
Jak spieczona, spragniona i bezwodna 

   ziemia.

1 Lub: Ludu, ufaj Mu o każdej porze.
2 Lub: Zwykli ludzie są tylko tchnieniem,/ Wiarygodność bogatych 

też złudna.
3 Lub: tchnienie
4 Lub: stosownie do jego czynu.
5 szukam Cię już o poranku G.
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 KSIĘGA CZWARTA  
 (Psalmy 90-106)

Bóg wiecznym powodzeniem

90   Modlitwa Mojżesza,  
męża Bożego.

  Panie, Ty byłeś naszą ostoją 1  
Z pokolenia w pokolenie.

 2 Zanim powstały góry, a  
Zanim zrodziłeś ziemię b i świat, 
Od wieków na wieki,  
Jesteś Ty – Bóg! 2

 3 Ty też obracasz człowieka w proch a 
I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!

 4 Gdyż tysiąc lat w Twoich oczach  
Jest jak dzień wczorajszy, a już miniony,  
I jak warta nocnej straży.

 5 Porywasz ich jak nurt powodzi, 
   są jak sen o poranku, 3  

Jak trawa, co przemija:
 6 Rano kwitnie i dojrzewa,  

Pod wieczór więdnie i usycha. a

 7 Tak właśnie 4 niszczy nas Twój gniew, a  
A Twa surowość przeraża.

 8 Położyłeś przed sobą nasze winy, 
Nasze tajemnice a 5 są jawne przed Tobą.

 9 Wszystkie nasze dni gasną
   przy Twoim wzburzeniu, 

1 Lub: kryjówką (Nh 2:12; Jr 9:10; 10:22; 49:33; 51:37).
2 Od wieków na wieki – / Jesteś Ty./ Nie zepchnij człowieka w poniże-

nie – / A powiedziałeś: Wróćcie, synowie ludzcy G. 
3 Lub: (1) Zsyłasz na nich sen,/ Będą o poranku jak trawa, co przemi-

nie – / Rano kwitnie i dojrzewa; (2) Wzgardą będą ich lata,/ O poranku 
przeminą jak trawa G. 

4 Lub: Gdyż
5 tajemnice: wiek (doczesność, okres życia) G. Tradycja targumiczna 

pojmuje to w sensie grzechów młodości: 89:46; Iz 54:5; Jb 20:11; 33:25.
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A lata jak westchnienie 1 – ulatują.
 10 Nasze życie rozciąga się na lat siedemdziesiąt,  

A jeżeli starczy sił, to na lat osiemdziesiąt. a  
Co ich chlubą? Trud i znój. b  
Tak. Błyskawicznie przemijają, a my – 

   odlatujemy.

 11 Kto zna moc Twojego gniewu  
Lub Twoje uniesienie, przejęty Twą bojaźnią?

 12 Naucz nas dobrze liczyć a nasze dni,  
Aby nasze serca mogły zyskać mądrość! b

 13 Zawróć, Panie! Jak długo jeszcze? a  
Zmiłuj się nad swoimi sługami! b

 14 Nasyć nas już o świcie a swoją łaską,  
A będziemy się radować i weselić 

   przez wszystkie nasze dni!
 15 Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia,  

Za lata doznawania niedoli!
 16 Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło a  

I Twój majestat – ich dzieci!
 17 Niech zalśni nad nami przychylność Pana,
   naszego Boga,  

I dzieło naszych rąk uczyń trwałym!  
Tak, nadaj trwałość dziełu naszych rąk! a

Pieśń o szczęściu ufających Panu

91   Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego 2  
I nocuje w cieniu Wszechmocnego,

 2 Zwraca się do Pana: 3  
Moje schronienie i moja twierdzo! 
Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa.

1 westchnienie: (1) mijają jak chrząknięcie; (2) jak sieć pajęcza G.
2 Pieśń uwielbienia Dawida G.
3 Ten, kto korzysta z pomocy Najwyższego,/ Będzie nocował w namiocie 

Boga Nieba. / Powie on Panu: Mój Bóg jest moim pomocnikiem i moją 
ucieczką,/ W Nim pokładam nadzieję G.
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Moje schronienie i moja twierdzo! 
Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa.

1 westchnienie: (1) mijają jak chrząknięcie; (2) jak sieć pajęcza G.
2 Pieśń uwielbienia Dawida G.
3 Ten, kto korzysta z pomocy Najwyższego,/ Będzie nocował w namiocie 

Boga Nieba. / Powie on Panu: Mój Bóg jest moim pomocnikiem i moją 
ucieczką,/ W Nim pokładam nadzieję G.

6

6
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KS. PSALMÓW 91:2

10a Rdz 6:3; 
Prz 9:11; 10:27 
b Rdz 3:17-19

12a Ef 5:16; Kol 
4:5 b Prz 2:6-10

13a Ps 6:4; 74:10; 
82:2; 94:3 b Wj 
32:12; Pwt 32:36
14a Wj 14:27; 
16:13-15; 2Krl 
19:35; Ps 5:4; 30:6; 
46:6; 59:17; 88:14; 
143:8; Iz 37:36

16a Iz 5:12

17a J 15:16

691

A lata jak westchnienie 1 – ulatują.
 10 Nasze życie rozciąga się na lat siedemdziesiąt,  

A jeżeli starczy sił, to na lat osiemdziesiąt. a  
Co ich chlubą? Trud i znój. b  
Tak. Błyskawicznie przemijają, a my – 

   odlatujemy.

 11 Kto zna moc Twojego gniewu  
Lub Twoje uniesienie, przejęty Twą bojaźnią?

 12 Naucz nas dobrze liczyć a nasze dni,  
Aby nasze serca mogły zyskać mądrość! b

 13 Zawróć, Panie! Jak długo jeszcze? a  
Zmiłuj się nad swoimi sługami! b

 14 Nasyć nas już o świcie a swoją łaską,  
A będziemy się radować i weselić 

   przez wszystkie nasze dni!
 15 Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia,  

Za lata doznawania niedoli!
 16 Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło a  

I Twój majestat – ich dzieci!
 17 Niech zalśni nad nami przychylność Pana,
   naszego Boga,  

I dzieło naszych rąk uczyń trwałym!  
Tak, nadaj trwałość dziełu naszych rąk! a

Pieśń o szczęściu ufających Panu

91   Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego 2  
I nocuje w cieniu Wszechmocnego,

 2 Zwraca się do Pana: 3  
Moje schronienie i moja twierdzo! 
Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa.

1 westchnienie: (1) mijają jak chrząknięcie; (2) jak sieć pajęcza G.
2 Pieśń uwielbienia Dawida G.
3 Ten, kto korzysta z pomocy Najwyższego,/ Będzie nocował w namiocie 

Boga Nieba. / Powie on Panu: Mój Bóg jest moim pomocnikiem i moją 
ucieczką,/ W Nim pokładam nadzieję G.

KS. PSALMÓW 150:6

4a Iz 62:4

6a Ne 4:17

7a Ez 25:14

8a Pwt 7:24; Iz 
24:21-22; Na 3:10

9a Iz 7:2; 63:4-6; 
Ez 7:27; Jl 3:19

1a Ps 29:9 b Ps 19:2

3a Ps 81:4

4a Wj 15:20; Ps 
30:12; 87:7; 149:3

6a Obj 5:13

775

Niech Mu grają na tamburynie i cytrze,
 4 Ponieważ Panu spodobał się Jego lud a –  

A On pokornych ozdabia zbawieniem!

 5 Niech się oddani Jemu cieszą z tak wielkiej godności 
  I niech wiwatują według porządku swych siedzib!
 6 Niech w ich ustach będzie uwielbienie Boga,  

Ale jednocześnie miecz nie znika z ręki, a

 7 Po to, by dokonać pomsty na narodach, a  
By wymierzyć narodom odpowiednią karę,

 8 Zakuć ich królów w kajdany, a  
Dostojników – w żelazne okowy,

 9 I w ten sposób dokonać zapowiedzianego sądu, a 
  A przecież to jest chlubą wszystkich 
   Mu oddanych. 

  Alleluja!

Wezwanie do uwielbienia PANA

150   Alleluja! 

  Chwalcie Boga w Jego świątyni, a  
Chwalcie na firmamencie b –

   świadectwie Jego mocy!
 2 Chwalcie Go za potężne Jego dokonania,  

Chwalcie stosownie do Jego 
   niezrównanej wielkości!

 3 Chwalcie Go dźwiękiem rogu, 
Chwalcie na harfie i cytrze! a

 4 Chwalcie Go tamburynem i tańcem a,  
Chwalcie na strunach i flecie!

 5 Chwalcie Go na cymbałach prowadzących,  
Chwalcie na cymbałach donośnych!

 6 Niech wszystko, w czym jest tchnienie, 
   pulsuje uwielbieniem Pana! a 

  Alleluja!
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Jaką dasz odpowiedź?

W ielcy myśliciele tego świata są zgodni co do naj-
ważniejszego pytania zadawanego w ciągu życia 

– to pytanie o BOGA. Czy On istnieje? Czy będę musiał 
przed Nim stanąć, aby zdać sprawę z tego jak żyłem? 
Czy zależy Mu na mnie i czy powinienem Mu zaufać?

Otaczający nas świat, zaprojektowany w najdrobniej-
szym detalu, wyraźnie wskazuje na to, że istnieje Stwór-
ca-projektant o nieskończonej wyobraźni i inteligencji. 
Skoro wiemy, że jest Stwórca, to wydaje się zupełnie lo-
gicznym, że chciałby On, abyśmy Go znali takim, jakim 
jest naprawdę. Dlatego dał nam Pismo Święte, Jego bar-
dzo osobisty list, aby powiedzieć jaki jest naprawdę i jak 
bardzo nas kocha. Jest otwarty na nasze pytania. Zapytaj 
Go i sprawdź sam, czy Ci odpowie! 

Co Bóg objawił nam sam o Sobie w Biblii? „Bóg jest 
miłością“ (1 Jana). W tym okazuje miłość do człowieka, 
że chce się komunikować z nami, szuka nas i pragnie 
uratować od wiecznej zguby. Czy pójdziesz do nieba, gdy 
umrzesz? Często słyszę: „Jeśli Bóg uzna, że byłem dobry, 
to tak.“ A co jeśli Bóg już zdecydował, co o nas myśli? 

„Wszyscy zboczyli. Wszyscy razem ulegli zepsuciu. Nie 
ma człowieka, który czynił dobrze, nie ma ani jednego“ 
(Rzymian 3). To oznacza, że jeśli skłamałeś, Bóg nazywa 
Cię kłamcą; ukradłeś, widzi Ciebie jako złodzieja; jeśli 
wezwałeś Bożego Imienia bezmyślnie, jesteś bluźniercą 
według Jego standardów. Jezus powiedział, że jeżeli po-
patrzyłeś na kobietę i pragnąłeś jej, to już w sercu po-
pełniłeś cudzołóstwo. Boże prawo to rentgen, prześwie-
tla nas i udowadnia, że jesteśmy bardziej źli niż nam się 
wydaje. Biblia ostrzega, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg 
będzie musiał osądzić i wysłać Ciebie do strasznego 
miejsca zwanego piekłem. 

bÓG JEST PyTANIEm
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Bóg miłości nie chce jednak, aby ktokolwiek zginął, 
ale aby mógł być uratowanym. „Bóg bowiem tak bardzo 
ukochał Świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne“ 
(Jana 3). Grzesznicy złamali Boże prawo, a On posłał 
z miłości do nas swego Syna Jezusa, który żył bez grze-
chu, umarł na krzyżu i zapłacił karę za nasze wszystkie 
winy. Powstał z martwych i żyje dziś, aby zbawić każ-
dego, kto woła do Niego. Czy widzisz, że Jezus Chrystus 
jest jedynym ratunkiem? On powiedział: „Ja jestem dro-
gą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, 
jak tylko przeze Mnie“ (Jana 14).

Co powinieneś teraz zrobić? Opamiętać się, odwrócić 
się od próby zbawienia samego siebie i przyjąć w po-
korze dar pełnego przebaczenia Twoich grzechów, 
jaki oferuje Ci Pan Jezus Chrystus. „Bo jeśli ustami wy-
znasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, 
że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony“ 
(Rzymian 10).

Ojciec mojego przyjaciela Michała, zadał mu pytanie: 
„Synu, powiedz mi najprościej jak umiesz, jak to jest po 
śmierci? Bo ja już jestem tak daleko.“ Michał w sercu za-
wołał: „Panie Boże, co ja mam mu teraz powiedzieć? Całe 
życie pił. Nie miałem ojca.“ Jednak powiedział mu to, co 
w Słowie Bożym przeczytał: „Jeśli uwierzysz, będziesz 
bił się w pierś: ‘Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu’, 
oddasz Mu swoje życie, wtedy będziesz zbawiony, ale je-
śli odwrócisz się do Niego plecami, będziesz zgubiony. 
Wybierz Jezusa, abyś żył!“ Tato Michała pochylił głowę 
i powiedział: „Dziękuję Ci, synu, że mi prawdę powie-
działeś.“ Pięć dni później zmarł.

Uwierzyć, to znaczy ufać Bogu, że będzie dokładnie 
tak, jak On mówi w Piśmie Świętym. Słowo Boże jest 
aktualne i skuteczne, i Ty także możesz dziś pójść za 
Chrystusem. Zawołaj teraz, aby Cię zbawił i naśladuj Go! 
Nie odkładaj tego na później! Nie pożałujesz, że wybra-
łeś Chrystusa. Bóg zapewnia: „Ten, kto w Niego (Jezusa) 
wierzy, nie będzie zawstydzony“ (Rzymian 9).
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