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W JEZUSIE CHRYSTUSIE  

- Uwspółcześniona Biblia Gdańska  

Ewangelia Mateusza. 

Mt Rozdział 8 

(16): Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem  

i uzdrowił wszystkich chorych; (17): Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka 

Izajasza: On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby.  

Mt Rozdział 11  

(28): Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam 

odpoczynek. (29): Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego 

serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. (30): Moje jarzmo bowiem jest przyjemne,  

a moje brzemię lekkie. 

Mt Rozdział 18 

(18): Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie.  

A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. (19): Mówię wam też: Jeśli dwaj  

z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie. 

(20): Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich.  

Mt Rozdział 28 

(18): Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. 

(19): Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 

(20): Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez 

wszystkie dni aż do końca świata. Amen.  

Ewangelia Marek. 

Mk Rozdział 1 

 (7): I głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny, schyliwszy się, rozwiązać 

rzemyka u jego obuwia. (8): Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym.  

Mk Rozdział 9 

(23): Jezus mu powiedział: Jeśli możesz wierzyć. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. (24):  

I natychmiast ojciec tego chłopca zawołał ze łzami: Wierzę, Panie! Pomóż mojej niewierze!  
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Mk Rozdział 11 

(22): A Jezus odpowiedział im: Miejcie wiarę w Boga. (23): Bo zaprawdę powiadam wam, że kto 

powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył,  

że stanie się to, co mówi - spełni się mu, cokolwiek powie. (24): Dlatego mówię wam: O cokolwiek 

prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. (25): A gdy stoicie, modląc się, 

przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam 

wasze przewinienia. (26): Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie 

przebaczy wam waszych przewinień. 

Mk Rozdział 16 

(15): I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. (16): Kto 

uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17): A takie znaki będą 

towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi 

językami; (18): Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych 

będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. (19): A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty  

do nieba i zasiadł po prawicy Boga. (20): Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi  

i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Amen. 

Ewangelia Łukasza 

Łk. Rozdział 10 

(19): Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela,  

a nic wam nie zaszkodzi. (20): Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie 

się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. 

Ewangelia Jana 

J Rozdział 1 

 (4): W nim było życie, a życie było światłością ludzi. (5): A ta światłość świeci w ciemności,  

ale ciemność jej nie ogarnęła. 

J Rozdział 3 

(15): Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (16): Tak bowiem Bóg 

umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął,  

ale miał życie wieczne. (17): Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby 

świat był przez niego zbawiony. (18): Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, 

już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19): A potępienie polega na 

tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich 

uczynki były złe. (20): Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości,  

aby jego uczynki nie były zganione. (21): Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego 

uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. 

J Rozdział 4 

(14): Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, 

stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.  



3 

J Rozdział 6 

(37): Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę 

precz. (38): Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie 

posłał. (39): A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, 

ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. (40): I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, 

kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  

(48): Ja jestem tym chlebem życia. (49): Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, a poumierali. (50): 

To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. (51): Ja jestem chlebem 

żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb,  

który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. (52): Żydzi więc sprzeczali się między sobą 

i mówili: Jakże on może dać nam swoje ciało do jedzenia? (53): I powiedział im Jezus: Zaprawdę, 

zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić jego krwi, 

nie będziecie mieć życia w sobie. (54): Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go 

wskrzeszę w dniu ostatecznym. (55): Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew 

prawdziwie jest napojem. (56): Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. 

(57): Jak mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze 

mnie. (58): To jest ten chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli mannę, a pomarli. 

Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. (59): To mówił w synagodze, nauczając w Kafarnaum. (60):  

Wielu więc z jego uczniów, słysząc to, mówiło: Twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? (61):  

Ale Jezus świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich: To was obraża? (62):  

Cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? (63):  

Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem 

 i są życiem.  

J Rozdział 10 

(9): Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 

pastwisko. (10): Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, 

 aby miały życie i aby miały je w obfitości. (11): Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje 

swoje życie za owce. (12): Lecz najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, 

widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. (13): 

 Najemnik ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. (14): Ja jestem dobrym pasterzem 

 i znam moje owce, a moje mnie znają. (15): Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie 

za owce. (16): A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić 

 i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. (17): Dlatego Ojciec mnie miłuje, 

bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. (18): Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam 

z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca.  
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J Rozdział 14 

(4): A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. (5): Powiedział do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, 

 dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę? (6): Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, 

prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. (7): Gdybyście mnie znali, 

znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie, i widzieliście go. (8): Powiedział do niego Filip: 

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. (9): Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, 

a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? 

(10): Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od 

samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. (11): Wierzcie mi, że ja jestem 

w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi. (12): Zaprawdę, 

zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, 

i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. (13): A o cokolwiek będziecie prosić 

 w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. (14): Jeśli o coś będziecie prosić w moje 

imię, ja to uczynię. (15): Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. (15): Jeśli mnie 

miłujecie, zachowujcie moje przykazania. (16): A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, 

aby z wami był na wieki; (17): Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go 

nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. (18): Nie zostawię was sierotami, 

przyjdę do was. (19): Jeszcze krótki czas, a świat nie będzie mnie już więcej oglądał, lecz wy będziecie 

mnie oglądać. Ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć. (20): W tym dniu poznacie, że ja jestem 

 w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. (21): Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie 

miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował, i objawię mu 

samego siebie.  

(23): Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go 

umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. (24): Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje 

moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca. (25): To wam 

powiedziałem, przebywając z wami. (26): Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w 

moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. (27): 

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży 

wasze serce ani się nie lęka. (28): Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i znowu przyjdę do 

was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem: Idę do Ojca. Mój Ojciec 

bowiem jest większy niż ja. (29): I teraz wam powiedziałem, zanim to się stanie, żebyście uwierzyli, 

gdy to się stanie. (30): Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata, 

 a on we mnie nic nie ma. (31): Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi nakazał, tak 

czynię. Wstańcie, chodźmy stąd. 
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J Rozdział 15 

(1): Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem. (2): Każdą latorośl, która we 

mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. 

(3): Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. (4): Trwajcie we mnie, a ja w was. 

Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, 

jeśli nie będziecie trwać we mnie. (5): Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we 

mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. (6): Jeśli ktoś nie 

trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, 

 i płoną. (7): Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek 

chcecie, a spełni się wam. (8): W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc; 

 i będziecie moimi uczniami. (9): Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie 

 w mojej miłości. (10): Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja 

zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w jego miłości. (11): To wam powiedziałem, aby moja 

radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. (12): To jest moje przykazanie, abyście się 

wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. (13): Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 

oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. (14): Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, 

 co wam przykazuję. (15): Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego 

pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca. 

(16): Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, 

 i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię. (17): To wam 

przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.  

J Rozdział 16 

(23): A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek 

poprosicie Ojca w moje imię, da wam. (24): Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, 

 a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. 

(33): To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, 

 ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.  

Jan Rozdział 17 

(21): Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat 

uwierzył, że ty mnie posłałeś. (22): I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my 

jesteśmy jedno. (23): Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, 

 że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. (24): Ojcze, chcę, aby ci, których mi 

dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ 

umiłowałeś mnie przed założeniem świata. (25): Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, 

 ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. (26): Objawiłem im twoje imię i jeszcze 

objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. 
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Dzieje Apostolskie 

Dz Rozdział 17 

(28): Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów:  

I my bowiem jesteśmy z jego rodu.  

List do Rzymian 

Rz Rozdział 3 

(21): Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez praw 

i proroków. (22): Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na 

wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. (23): Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni 

chwały Boga; (24): A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest 

 w Jezusie Chrystusie. (25): Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, 

 aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych 

grzechów; (26): Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym 

i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. 

Rz Rozdział 5 

(1): Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa; (2): Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy 

 i chlubimy się nadzieją chwały Boga. 

(8): Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas 

umarł. (9): Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego 

ocaleni od gniewu. (10): Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez 

śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. (11): A nie tylko 

to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz 

otrzymaliśmy pojednanie. (12): Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, 

 a przez grzech - śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.  

(15): Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego 

wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa 

Chrystusa. (16): A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok 

bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu 

przestępstw ku usprawiedliwieniu. (17): Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć 

zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar 

sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. (18): Tak więc, jak przez 

przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość 

jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. (19): Jak bowiem 

przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo 

jednego wielu stało się sprawiedliwymi. (20): A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. 

Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała; (21): Aby, jak grzech królował ku 

śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, 

naszego Pana. 
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Rz Rozdział 6 

(3): Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci 

zostaliśmy ochrzczeni? (4): Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak 

Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali 

 w nowości życia. (5): Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, 

 to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; (6): Wiedząc o tym, że nasz 

stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już 

więcej nie służyli grzechowi. (7): Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. (8): Jeśli więc 

umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim będziemy żyć; (9): Wiedząc, że Chrystus, 

powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje. (10): To bowiem, 

 że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. (11): Tak i wy uważajcie siebie za martwych 

dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. (12): Niechże więc grzech nie 

króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach. (13): 

 I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych 

siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. (14): Grzech 

bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. (15): Cóż więc? 

Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!  

(22): Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku 

uświęceniu, a na końcu życie wieczne. (23): Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski 

Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. 

Rz Rozdział 7 

(4): Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do 

innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. 

Rz Rozdział 8 

(1): Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie 

postępują według ciała, ale według Ducha. (2): Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie 

Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.  

(31): Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (32): On, który nawet 

własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam 

wszystkiego? (33): Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. (34): 

Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga 

 i wstawia się za nami. (35): Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, 

 czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? (36): Jak jest napisane: 

Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.  

(37): Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. (38): Jestem 

bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, 

ani przyszłe rzeczy; (39): Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło 

nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. 

Rz Rozdział 12 

(5): Tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami 

jedni drugich. 
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1 List do Koryntian 

1 Kor Rozdział 1 
(2): Do kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, 

 ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

 ich i naszego Pana. (3): Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. (4): 

Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. 

(5): We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie; (6): 

Gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was; (7): Tak że żadnego daru nie brakuje wam, 

którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. (8): On też utwierdzi was aż do końca, 

abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. (9): Wierny jest Bóg, przez którego 

zostaliście powołani do społeczności jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. (10): Proszę więc 

was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie 

było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. 

(30): Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga 

i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem; (31): Aby, jak to jest napisane: Ten, kto się chlubi, 

niech się chlubi w Panu. 

1 Kor Rozdział 6 

(9): Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani 

rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 

(10): Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa 

Bożego. (11): A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, 

lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. (12): Wszystko mi 

wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. 

(13): Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Lecz Bóg zniszczy i jedno, i drugie. Ciało zaś nie 

jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała. (14): A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi swoją mocą. 

(15): Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa 

 i uczynię je członkami nierządnicy? Nie daj Boże! (16): Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z 

nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem. (17): Kto zaś się 

łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. (18): Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, 

który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko 

własnemu ciału. (19): Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, 

a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? (20): Drogo bowiem zostaliście kupieni. 

Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga.  

1 Kor Rozdział 8 

 (6): To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, 

przez którego wszystko, a my przez niego. 

1 Kor Rozdział 15 

(22): Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.  

(57): Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

(58): A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, 

że wasza praca nie jest daremna w Panu.  
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2 List do Koryntian 

2 Kor Rozdział 1 

 (18): Lecz jak Bóg jest wierny, tak nasze słowa do was nie były "tak" i "nie". (19): Ponieważ Syn Boży, 

Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana 

i Tymoteusza, nie był "tak" i "nie", lecz było w nim "tak". (20): Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim 

są "tak" i w nim są "Amen", ku chwale Boga przez nas. (21): Tym zaś, który utwierdza nas razem 

z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg; (22): Który też zapieczętował nas i dał do naszych 

serc Ducha jako zadatek. 

2 Kor Rozdział 2 

(14): Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń 

swojego poznania w każdym miejscu. (15): Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa 

wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną. (16): Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, 

a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego któż jest zdatny? (17): Nie jesteśmy bowiem jak 

wielu, którzy fałszują słowo Boże, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed 

obliczem Boga. 

2 Kor Rozdział 3 

 (14): Lecz ich umysły zostały zaślepione; aż do dziś bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta 

sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie. (15): I aż do dziś, 

gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. (16): Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona 

zostanie zdjęta. (17): Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. (18): Lecz my 

wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy 

przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana. 

2 Kor Rozdział 5 

 (17): Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto 

wszystko stało się nowe. (18): A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa 

Chrystusa i dał nam służbę pojednania. (19): Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym 

sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. (20): Tak więc 

w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce 

Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. (21): On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas 

grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.  

2 Kor Rozdział 13 

(4): Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje z mocy Boga. I my także 

w nim jesteśmy słabi, ale będziemy żyć z nim z mocy Boga względem was. (5): Badajcie samych 

siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus 

Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni. 
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List do Galatów 

Ga Rozdział 2 

(4): A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą 

wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. (5): Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę 

i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii. 

(16): Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa 

Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, 

a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. 

(17): A jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, 

to czy Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj Boże! (18): Jeśli bowiem na nowo buduję to, co zburzyłem, 

samego siebie czynię przestępcą. (19): Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. 

(20): Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, 

że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego 

siebie. (21): Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus 

umarł na próżno.  

Ga Rozdział 3 

(13): Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: 

Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie); (14): Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie 

przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha.  

(26): Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. (27): Bo wszyscy, 

którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. (28): Nie ma Żyda ani 

Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno 

jesteście w Chrystusie Jezusie. (29): A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem 

Abrahama, a zgodnie z obietnicą - dziedzicami.  

Ga Rozdział 4 

(4): Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod 

prawem; (5): Aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. (6): 

A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, 

Ojcze! (7): Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez 

Chrystusa. (8): Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są 

bogami. (9): Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, 

jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć?  

Ga Rozdział 5 

 (1): Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod 

jarzmo niewoli.  

(6): Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa 

przez miłość. 
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Ga Rozdział 6 

(14): Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. (15): 

W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe 

stworzenie. (16): A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie 

pokój i miłosierdzie, i na Izraela Bożego. 

List do Efezjan 

Ef Rozdział 1 
(3): Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił 

nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. (4): Jak nas 

wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem 

w miłości. (5): Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według 

upodobania swojej woli; (6): Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas 

w umiłowanym; (7): W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, 

według bogactwa jego łaski; (8): Którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności; 

(9): Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie 

postanowił; (10): Aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, i to, 

co w niebiosach, i to, co na ziemi. (11): W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, 

przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; 

(12): Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję 

w Chrystusie. (13): W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię 

waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem 

Świętym; (14): Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, 

dla uwielbienia jego chwały. 

Ef Rozdział 2 
(5): I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską 

jesteście zbawieni; (6): I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich 

w Chrystusie Jezusie; (7): Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez 

swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. (8): Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, 

i to nie jest z was, jest to dar Boga. (9): Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. (10): Jesteśmy 

bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej 

przygotował, abyśmy w nich postępowali. (13): Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś 

byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. (14): On bowiem jest naszym pokojem, 

on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą; (15): Znosząc  

przez swoje ciało nieprzyjaźń, 

prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego 

człowieka, czyniąc pokój; (16): I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, 

zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. (17): A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście 

daleko, i tym, którzy byli bliscy. (18): Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym 

Duchu do Ojca. (19): A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami 

z świętymii domownikami Boga; (20): Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, 

gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; (21): Na którym cała budowla razem zespolona 

rośnie w świętą świątynię w Panu; (22): Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem 

Boga przez Ducha.  
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Ef Rozdział 3 
 (6): Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała, i współuczestnikami 

jego obietnicy w Chrystusie przez ewangelię.  

(11): Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.  

(12): W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego. 

Ef Rozdział 4 
 (15): Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową  

- w Chrystusa. (16): Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, 

dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania 

samego siebie w miłości.  

Ef Rozdział 5 

(8): Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie 

jak dzieci światłości; (9): (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). 

(10): Badając to, co podoba się Panu; (11): I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami 

ciemności, ale je raczej strofujcie. 

Ef Rozdział 6 

(10): W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy. (11): Przywdziejcie pełną 

zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. (12): Nie toczymy bowiem walki przeciw 

krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, 

przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. (13): Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście 

mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. (14): Stańcie więc, 

przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; (15): I obuwszy nogi  

w gotowość ewangelii pokoju. (16): A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli 

zgasić wszystkie ogniste strzały złego. (17): Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, 

którym jest słowo Boże; (18): We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, 

czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych; (19): I za mnie, aby była mi 

dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy ewangelii; (20): Dla której 

sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić.  
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List do Filipian. 

Flp Rozdział 1 

 (8): Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa 

Chrystusa. (9): I o to się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie 

zrozumienie; (10): Abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień 

Chrystusa; (11): Napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa 

ku chwale i czci Boga. 

(20): Zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, 

lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez 

życie, czy przez śmierć. (21): Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. (22): Lecz jeśli 

życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać. (23): Jedno i drugie 

bowiem mnie naciska: chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; (24): Lecz pozostać 

w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was. 

Flp Rozdział 2 

(5): Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; (6): Który, 

będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; (7): Lecz ogołocił samego siebie, 

przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; (8): A z postawy uznany za człowieka, 

uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. (9): Dlatego też Bóg wielce 

go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; (10): Aby na imię Jezusa zginało się 

wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. (11): I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus 

jest Panem ku chwale Boga Ojca.  

(13): Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania. (14): Wszystko 

czyńcie bez szemrania i sporów; (15): Abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, 

bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie; (16): 

Zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem 

i nie na próżno pracowałem. 

Flp Rozdział 3 

(9): I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest 

przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę; (10): Żeby poznać jego i moc jego 

zmartwychwstania oraz swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do jego śmierci; (11): 

Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. (12): Nie żebym to już osiągnął albo 

już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa 

Jezusa. (13): Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jedno czynię: zapominając o tym, 

co za mną, a zdążając do tego, co przede mną; (14): Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, 

które jest z góry w Chrystusie Jezusie. 
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Flp Rozdział 4 

(4): Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się. (5): Niech wasza skromność będzie 

znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. (6): Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez 

modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. (7): A pokój Boży, 

który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 

(8): W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, 

jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała - o tym myślcie. (9): Czyńcie to, czego się też nauczyliście, 

co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.  

 

(13): Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia.  

(15): A wy, Filipianie, wiecie, że na początku ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie 

uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. (16): Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi 

posłaliście, czego mi było potrzeba. (17): Nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by 

wzrastał na wasze konto. (18): Gdyż mam wszystko, i to w obfitości, jestem w pełni zaopatrzony, 

otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was, woń dobrego zapachu, ofiarę 

przyjemną i podobającą się Bogu. (19): Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według 

swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. (20): A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała 

na wieki wieków. Amen.  

List do Kolosan. 

Kol Rozdział 1 

(12): Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości; (13): 

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna; 

(14): W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów. (15): On jest obrazem 

Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. (16): Przez niego bowiem wszystko 

zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, 

czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 

(17): On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. (18): On też jest głową ciała - 

kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy; 

(19): Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia; (20): I żeby przez niego 

pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to,  

co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. (21): I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami 

umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał; (22): W jego doczesnym ciele przez śmierć, 

aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem; 

(26): Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona jego świętym; 

(27): Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, 

którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (28): Jego to głosimy, napominając każdego człowieka 

i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić 

doskonałym w Chrystusie Jezusie. (29): Nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, 

która potężnie działa we mnie. 
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Kol Rozdział 2 

(3): W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. (4): A mówię to, aby was nikt nie 
zwodził podstępnymi słowami. (5): Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem 
z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa. (6): Jak więc 
przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie; (7): Zakorzenieni i zbudowani na nim, 
i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. (8): Uważajcie, żeby 
was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, 
na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. (9): Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. 
(10): I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy; (11): W nim też 
zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, 
 przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego; (12): Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem 

z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił 
z martwych. (13): I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem 
z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; (14): Wymazał obciążający nas wykaz zawarty 
w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża; (15): I rozbroiwszy 
zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. 
(16): Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca 
lub szabatów. (17): Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. (18): Niech nikt, kto ma 
upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego 
nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia; (19): A nie trzyma się głowy, 

z której całe ciało, odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna, rośnie wzrostem Bożym. 
(20): Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego - jakbyście jeszcze 
żyli dla świata - poddajecie się nakazom: (21): Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj; (22): (To wszystko 
niszczeje przez używanie), według przykazań i nauk ludzkich? (23): Mają one pozór mądrości 
 w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie 
mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała. 

Kol Rozdział 3 

(1): Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, 

 gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. (2): Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. 
(3): Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. (4): Lecz gdy się Chrystus, 

nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale. (5): Umartwiajcie więc wasze 
członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest 

bałwochwalstwem; (6): Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa.  

(12): Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, 
dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość; (13): Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, 
jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. (14): A nade wszystko 
przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. (15): A pokój Boży niech rządzi w waszych 
sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. (16): Słowo 
Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się 
wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach 
Panu. (17): A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, 
dziękując Bogu i Ojcu przez niego. (18): Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. 
(19): Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. (20): Dzieci, bądźcie posłuszne 
rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu. (21): Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu 
waszych dzieci, aby nie upadały na duchu. (22): Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim 
panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się 
Boga. (23): A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi; (24): Wiedząc, że od 
Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. (25): A ten, 
kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę.  
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1List do Tesaloniczan 

1 Tes Rozdział 4 

 (16): Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, 

a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. (17): Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi 

będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. 

(18): Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. 

1 Tes Rozdział 5 

 (16): Zawsze się radujcie. (17): Nieustannie się módlcie. (18): Za wszystko dziękujcie. Taka jest 

bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. (19): Ducha nie gaście. (20): Proroctw nie 

lekceważcie. (21): Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. (22): Od wszelkiego pozoru zła 

powstrzymujcie się. (23): A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało 

niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. (24): Wierny jest ten, 

który was powołuje; on też tego dokona. 

1 List do Tymoteusza 

1 Tm Rozdział 1 

 (14): A łaska naszego Pana stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie 

Jezusie. (15): Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł 

na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. (16): Lecz dostąpiłem miłosierdzia 

po to, aby we mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość jako przykład dla tych, 

którzy mają w niego uwierzyć ku życiu wiecznemu. (17): A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, 

niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen 

2 List do Tymoteusza 

2 Tm Rozdział 1 

(8): Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział 

w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga; (9): Który nas zbawił i powołał świętym 

powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, 

która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. (10): A obecnie została 

objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie 

i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię; (11): Dla której zostałem ustanowiony 

kaznodzieją, apostołem i nauczycielem pogan. (12): Z tego też powodu znoszę te cierpienia, 

ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, 

co jemu powierzyłem, aż do owego dnia. (13): Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie 

usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. (14): Strzeż tego dobrego, 

które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka. 
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2 Tm Rozdział 2 

 (1): Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. (2): A co słyszałeś ode 

mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. 

(3): Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. (4): Nikt, kto pełni służbę żołnierską, 

nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. (5): Również 

jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo. (6): Rolnik, 

który pracuje, jako pierwszy powinien korzystać z plonów. (7): Rozważ, co mówię, a niech Pan ci da 

zrozumienie we wszystkim. (8): Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych 

według mojej ewangelii; (9): Dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale słowo Boże 

nie jest związane. (10): Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili 

zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. (11): Wiarygodne to słowa. 

Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też będziemy żyć. (12): Jeśli cierpimy, z nim też będziemy 

królować, jeśli się go wyprzemy, i on się nas wyprze. (13): Jeśli jesteśmy niewierni, on pozostaje 

wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może.  

2 Tm Rozdział 3 

(14): Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś; 

(15): I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu 

przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. (16): Całe Pismo jest natchnione przez Boga 

i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 

(17): Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. 

List do Tytusa 

Tt Rozdział 2 

 (13): Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela 

naszego, Jezusa Chrystusa; (14): Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej 

nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 

(15): To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą; niech nikt tobą nie gardzi. 

Tt Rozdział 3 

(4): Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; 

(5): Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas 

przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; (6): Którego wylał na nas obficie 

przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; (7): Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, 

stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. 

List do Filemona 

Flm Rozdział 1 

(6): Modlę się, aby udzielenie twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, 

które jest w was przez Chrystusa Jezusa. 
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List do Hebrajczyków 
Hbr Rozdział 1 
(1): Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; 
(2): W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem 
wszystkiego, przez którego też stworzył światy; (3): Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem 
jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych 
grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; (4): I stał się o tyle 
wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. (5): Do którego bowiem z aniołów 
powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu 
Ojcem, a on będzie mi Synem? (6): I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: 
Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. (7): O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów 
duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. (8): Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki 
wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. (9): Umiłowałeś sprawiedliwość, 
a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż 
twoich towarzyszy. (10): Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa 
są dziełem twoich rąk. (11): One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją; 
(12): I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie 
skończą. (13): Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę 
twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy? (14): Czy nie są oni wszyscy duchami 
służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?  

Hbr Rozdział 2 
(3): Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez 
Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli? (4): Którym i Bóg dał świadectwo przez 
znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli. 
(5): Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. (6): Ktoś to gdzieś stwierdził, 
gdy powiedział: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się 
o niego? (7): Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i 
ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. (8): Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu 
wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, 
aby wszystko było mu poddane. (9): Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od 
aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci 
za wszystkich. (10): Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest 
wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym 
przez cierpienie. (11): Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy. 
Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi; (12): Mówiąc: Oznajmię twoje imię moim 
braciom, pośród zgromadzenia będę ci śpiewał. (13): I znowu: Będę pokładał w nim ufność. I znowu: 
Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. (14): Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał 
się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; 
(15): I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. 
(16): Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama. (17): Dlatego musiał 
we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem 
wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. (18): A że sam cierpiał, będąc kuszony, 
może dopomóc tym, którzy są w pokusach. 

Hbr Rozdział 4 
(14): Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 
Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. (15): Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, 
który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, 
ale bez grzechu. (16): Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia 
i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. 



19 

Hbr Rozdział 7 

(19): Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona 

lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. (20): A stało się to nie bez złożenia przysięgi. 

(21): Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, 

który powiedział do niego: Przysiągł Pan i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według 

porządku Melchizedeka; (22): O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. 

 (24): Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. (25): Dlatego też całkowicie 

może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się 

za nimi. (26): Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, 

nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa; (27): Który nie musi 

codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy 

ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. 

Hbr Rozdział 8 

(6): Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego 

przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. (7): Gdyby bowiem to pierwsze było 

nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. (8): Tymczasem, ganiąc ich, mówi: Oto nadchodzą 

dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. (9): Nie takie 

przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi 

Egiptu. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. 

(10): Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Dam moje 

prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. (11): I nikt nie 

będzie uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, 

od najmniejszego aż do największego z nich. (12): Będę bowiem łaskawy dla ich występków, 

a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. (13): A gdy mówi "nowe", 

uznaje pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.  

Hbr Rozdział 9 

(11): Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i 

doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku; (12): Ani nie przez 

krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy 

wieczne odkupienie. (13): Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia 

się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała; (14): To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez 

Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych 

uczynków, by służyć Bogu żywemu? (15): I dlatego jest pośrednikiem nowego testamentu, ażeby 

przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego testamentu, 

ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. (16): Gdzie bowiem jest 

testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził. (17): Testament przecież nabiera 

mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament.  

(24): Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, 

ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga; (25): I nie po to, żeby często 

ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do Miejsca Najświętszego 

z cudzą krwią; (26): Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu 

wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. (27): A jak jest 

postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; (28): Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie 

grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. 
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Hbr Rozdział 10 

 (9): Następnie powiedział: Oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby 

ustanowić drugie. (10): Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa 

raz na zawsze.  

(14): Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. 

(15): A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw (16): Takie jest przymierze, 

które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich 

umysłach; (17): Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. (18): Gdzie zaś jest 

ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. (19): Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez 

krew Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca; (20): Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas 

przez zasłonę, to jest przez swoje ciało; (21): I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym; 

(22): Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia 

i ciało obmyte czystą wodą. (23): Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, 

który obiecał. (24): I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych 

uczynków; 

Hbr Rozdział 13 

(5): Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam 

bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę. (6): Śmiało więc możemy mówić: Pan jest 

moim pomocnikiem, nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek. (7): Pamiętajcie o swoich 

przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. 

(8): Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 

(12): Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. (13): Wyjdźmy więc do 

niego poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie. (14): Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, 

lecz tego przyszłego szukamy. (15): Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, 

to jest owoc warg, które wyznają jego imię. 

(20): A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych 

wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa; (21): Niech was uczyni doskonałymi w każdym 

dobrym uczynku, abyście spełniali jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach, 

przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.  

List do Jakuba 

Jk Rozdział 4 

 (4): Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? 

Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (5): Czy sądzicie, 

że na próżno Pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? (6): Większą zaś daje łaskę, 

bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. (7): Poddajcie się więc Bogu, 

przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. (8): Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. 

Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. (9): Ubolewajcie, smućcie się 

i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. (10): Uniżcie się przed 

Panem, a on was wywyższy. 
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1 List św. Piotra 

1 P Rozdział 1 

(3): Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego 

wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa 

z martwych; (4): Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego 

w niebie dla was; 

(7): Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje 

się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa; (8): A choć go nie 

widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością 

niewysłowioną i pełną chwały; 

(17): A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, 

spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni; (18): Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, 

srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez 

ojców; (19): Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; 

(20): Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych 

ze względu na was. (21): Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał 

mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. (22): Skoro oczyściliście swoje dusze, 

będąc posłuszni prawdzie przez Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni 

drugich gorąco miłujcie; (23): Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, 

przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. (24): Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka 

chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł; (25): Lecz słowo Pana trwa 

na wieki. A jest to słowo, które zostało wam zwiastowane. 

1 P Rozdział 2 

(4): Zbliżając się do niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga 

wybranego i drogocennego; (5): I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, 

stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa 

Chrystusa. (6): Dlatego mówi Pismo: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, 

a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (7): Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla 

nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym; 

(8): Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, 

na co też są przeznaczeni. (9): Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, 

narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności 

do swej cudownej światłości; 

(20): Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli 

dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. (21): Do tego bowiem jesteście powołani, 

bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady; (22): Który grzechu 

nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu; (23): Który, gdy mu złorzeczono, 

nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi 

sprawiedliwie. (24): On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy 

grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni. (25): Byliście bowiem jak 

zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Biskupa waszych dusz.  
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1 P Rozdział 3 

(15): Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi 

każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią. 

(16): Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, 

którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. (17): Lepiej bowiem - jeśli taka jest wola 

Boga - cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. (18): Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, 

sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz 

ożywiony Duchem; 

1 P Rozdział 5 

(6): Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. 

(7): Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was. (8): Bądźcie trzeźwi, 

czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć. 

(9): Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych 

braci na świecie. (10): A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały 

w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, 

utwierdzi, umocni i ugruntuje. 

2 List św. Piotra 

2 P Rozdział 1 

 (3): Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez 

poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. (4): Przez to zostały nam dane bardzo wielkie 

i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, 

które wskutek pożądliwości jest na świecie. (5): Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie 

do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie; (6): Do poznania powściągliwość, do powściągliwości 

cierpliwość, do cierpliwości pobożność; (7): Do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości 

braterskiej miłość. (8): Gdy bowiem będą one w was, i to w obfitości, to nie uczynią was 

bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. (9): Kto zaś ich 

nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. 

(10): Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem 

czyniąc, nigdy się nie potkniecie. (11): W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego 

królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  
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 (5): Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością 

i nie ma w nim żadnej ciemności. (6): Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy 

w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. (7): A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest 

w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas 

z wszelkiego grzechu. (8): Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas 

prawdy. (9): Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć 

grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. (10): Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy 

z niego kłamcę i nie ma w nas jego słowa. 

1 J Rozdział 2 

 (1): Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika 

u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. (2): I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko 

za nasze, lecz także za grzechy całego świata. (3): A po tym poznajemy, że go znamy, 

jeśli zachowujemy jego przykazania. (4): Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, 

jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. (5): Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła 

się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. (6): Kto mówi, że w nim trwa, powinien 

sam postępować tak, jak on postępował. (7): Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, 

ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, 

które słyszeliście od początku. (8): Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe 

w nim i w was, ponieważ ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci. 

(27): Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, 

aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest 

kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. (28): A teraz, dzieci, pozostańcie w nim, 

abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez niego w czasie jego przyjścia. 

(29): Jeżeli wiecie, że on jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z niego 

się narodził. 
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 (1): Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat 

nas nie zna, bo jego nie zna. (2): Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie 

objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, 

gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. 3): A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i on 

jest czysty. (4): Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech 

jest przekroczeniem prawa. (5): A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie 

ma grzechu. (6): Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go 

nie poznał. (7): Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak 

i on jest sprawiedliwy. (8): Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to 

objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. (9): Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia 

grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. (10): Po tym 

poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, 

kto nie miłuje swego brata. (11): To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się 

wzajemnie miłować. 

(13): Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. (14): My wiemy, że przeszliśmy 

ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. (15): Każdy, kto 

nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego 

zostającego w sobie. (16): Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. 

My również powinniśmy oddawać życie za braci. 

(22): I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego, bo zachowujemy jego przykazania i robimy to, 

co miłe w jego oczach. (23): A to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa 

Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. (24): Bo kto zachowuje jego przykazania, 

mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał. 

1 J Rozdział 4 

(4): Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż 

ten, który jest na świecie. (5): Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha. 

(6): My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym 

poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. (7): Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest 

z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. (8): Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg 

jest miłością. (9): Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego 

jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego. (10): Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy 

Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. 

(11): Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. 

(12): Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość 

jest w nas doskonała. (13): Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam 

ze swego Ducha. (14): My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem 

świata. (15): Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. (16): 

My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, 

mieszka w Bogu, a Bóg w nim. (17): W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu 

sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. (18): W miłości nie ma lęku, ale doskonała 

miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. (19): My go 

miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. (20): Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego 

brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, 

którego nie widzi? (21): A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, 

miłował też swego brata. 
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(1): Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który 

zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. (2): Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, 

gdy miłujemy Boga i zachowujemy jego przykazania. (3): Na tym bowiem polega miłość Boga, 

że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie. (4): Bo wszystko, co się narodziło 

z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

(5): Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (6): To jest ten, 

który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch 

jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. (7): Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo 

i Duch Święty, a ci trzej jedno są. (8): A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są 

zgodni. (9): Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest 

świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. (10): Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. 

Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. 

(11): A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. 

(12): Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. (13): To napisałem wam, którzy 

wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna 

Bożego. (14): Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, 

wysłuchuje nas. (15): A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, 

że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy. (16): Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech 

nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da mu życie, to jest tym, którzy popełniają grzech nie na 

śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś modlił się za to. (17): Wszelka niesprawiedliwość 

jest grzechem, jest jednak grzech nie na śmierć. (18): Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, 

nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. (19): Wiemy, 

że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. (20): A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam 

rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, 

Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. (21): Dzieci, wystrzegajcie się 

bożków. Amen. 

2 List św. Jana 

2 J Rozdział 1 

(8): Miejcie się na baczności, żebyśmy nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy 

otrzymali pełną zapłatę. (9): Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, 

ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.  

Objawienie św. Jana (Apokalipsa) 

Ap Rozdział 1 

(5): I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą 

królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią; (6): I uczynił 

nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. (7): Oto 

przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed 

nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. (8): Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, 

który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący. 


