
Zestawienie 

 

L.p.  ChPG, 1994 ChPG, 1997  

1 Mt 1:25 

Ale z nią nie współżył, dopóki nie 

urodziła syna, i nazwał go imieniem 

Jezus. 

Ale z nią nie współżył, dopóki nie 

urodziła syna, i nadał mu imię Jezus. 
1 

2 Mt 2:1 

Kiedy już Jezus się narodził w Betlejem 

Judejskim za dni Heroda króla, oto 

astrolodzy ze stron wschodnich przybyli 

do Jeruzalem, 

Kiedy już Jezus się narodził w Betlejem 

Judejskim za dni króla Heroda, oto 

astrolodzy ze stron wschodnich przybyli 

do Jerozolimy, 

2 

3 Mt 2:3 
Gdy król Herod to usłyszał, był tym 

poruszony, a wraz z nim całe Jeruzalem; 

Gdy król Herod to usłyszał, był tym 

poruszony, a wraz z nim cała 

Jerozolima; 

3 

4 Mt 2:9 

Oni, wysłuchawszy króla, ruszyli w 

drogę; a oto gwiazda, którą widzieli 

będąc na wschodzie, szła przed nimi, aż 

się zatrzymała nad miejscem, gdzie było 

to dziecię. 

Oni, wysłuchawszy króla, ruszyli w 

drogę; a oto gwiazda, którą widzieli, gdy 

byli na wschodzie, posuwała się przed 

nimi, aż się zatrzymała nad miejscem, 

gdzie było to dziecię. 

4 

5 Mt 2:10 
Na widok gwiazdy przeogromnie się 

uradowali. 

Na widok gwiazdy niezmiernie się 

uradowali. 
5 

6 Mt 2:13 

Gdy już odeszli, oto anioł Jehowy 

ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: 

„Wstań, weź dziecię oraz jego matkę i 

uciekaj do Egiptu, i tam pozostań, aż ci 

dam znać; Herod bowiem ma właśnie 

poszukiwać dziecięcia, aby je zgładzić”. 

Gdy już odeszli, oto anioł Jehowy 

ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: 

„Wstań, weź dziecię oraz jego matkę i 

uciekaj do Egiptu, i tam pozostań, aż ci 

dam znać; Herod bowiem właśnie ma 

poszukiwać dziecięcia, aby je zgładzić”. 

6 

7 Mt 2:17 

Wtedy spełniło się to, co zostało 

powiedziane przez Jeremiasza proroka, 

mówiącego: 

Wtedy spełniło się to, co zostało 

powiedziane przez proroka Jeremiasza, 

mówiącego: 

7 

8 Mt 2:18 

"Głos usłyszano w Rama, płacz i wielkie 

zawodzenie; to Rachela opłakuje swe 

dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich 

nie ma". 

"Głos usłyszano w Ramie, płacz i 

wielkie zawodzenie; to Rachela opłakuje 

swe dzieci i nie daje się pocieszyć, bo 

już ich nie ma". 

8 

9 Mt 2:21 – I 
Wstał więc i wziął dziecię oraz jego 

matkę i wszedł do ziemi Izraela. 

Wstał więc i wziął dziecię oraz jego 

matkę, i wszedł do ziemi Izraela. 
9 

10 Mt 2:22 – I  

Ale usłyszawszy, że w Judei króluje 

Archelaus w miejsce swego ojca 

Heroda, lękał się tam udać. A 

otrzymawszy we śnie Boskie 

ostrzeżenie, odszedł na terytorium 

Galilei 

Ale usłyszawszy, że w Judei króluje 

Archelaus w miejsce swego ojca, 

Heroda, lękał się tam udać. A 

otrzymawszy we śnie Boskie 

ostrzeżenie, odszedł na terytorium 

Galilei 

10 

11 Mt 3:3 

To właśnie o nim powiedziano przez 

Izajasza proroka tymi słowy: 

„Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu: 

‘Przygotujcie drogę Jehowy! Prostymi 

czyńcie jego szlaki’”. 

To właśnie o nim powiedziano przez 

proroka Izajasza tymi słowy: 

„Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu: 

‘Przygotujcie drogę Jehowy! Prostymi 

czyńcie jego szlaki’”. 

11 



12 Mt 3:4 

A tenże Jan miał odzież z sierści 

wielbłądziej i skórzany pas wokół swych 

lędźwi, pokarmem zaś jego były 

szarańcze oraz dziki miód. 

A tenże Jan miał odzież z sierści 

wielbłądziej i skórzany pas wokół 

lędźwi, pokarmem zaś jego były 

szarańcze oraz dziki miód. 

12 

13 Mt 3:5 + I 
Wtedy wychodziły do niego Jeruzalem i 

cała Judea, i cała kraina nad Jordanem, 

Wtedy wychodziły do niego Jerozolima 

i cała Judea oraz cała kraina nad 

Jordanem 

13 

14 Mt 3:6 

i ludzie byli przez niego chrzczeni w 

rzece Jordan, otwarcie wyznając swe 

grzechy. 

i ludzie byli przez niego chrzczeni w 

rzece Jordan, i otwarcie wyznawali swe 

grzechy. 

14 

15 Mt 3:15 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł do niego: 

„Niech tym razem tak będzie, bo w ten 

sposób przystoi nam wykonać wszystko, 

co prawe”. Wtedy on przestał go 

powstrzymywać. 

Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: 

„Niech tym razem tak będzie, bo w ten 

sposób przystoi nam wykonać wszystko, 

co prawe”. Wtedy on przestał go 

powstrzymywać. 

15 

16 Mt 4:2 
A gdy przepościł czterdzieści dni i 

czterdzieści nocy, później poczuł głód. 

A gdy przepościł czterdzieści dni i 

czterdzieści nocy, poczuł później głód. 
16 

17 Mt 4:4 – I 

Ale on odpowiadając rzekł: „Jest 

napisane: ‘Nie samym chlebem ma żyć 

człowiek, lecz każdą wypowiedzią, 

która przechodzi przez usta Jehowy’” 

Ale on, odpowiadając, rzekł: „Jest 

napisane: ‘Nie samym chlebem ma żyć 

człowiek, lecz każdą wypowiedzią, która 

przechodzi przez usta Jehowy’” 

17 

18 Mt 4:9 

i rzekł do niego: "Dam ci to wszystko, 

jeśli upadniesz i dokonasz aktu oddania 

mi czci". 

i rzekł do niego: "Dam ci to wszystko, 

jeśli upadniesz i oddasz mi cześć". 
18 

19 Mt 4:13 – I 

A opuściwszy Nazaret, przyszedł i obrał 

sobie siedzibę w Kafarnaum nad 

morzem w okręgach Zebulona i 

Naftalego, 

A opuściwszy Nazaret, przyszedł i obrał 

sobie siedzibę w Kafarnaum, nad 

morzem, w okręgach Zebulona i 

Naftalego, 

19 

20 Mt 4:14 

żeby się spełniło, co zostało 

powiedziane przez Izajasza proroka, 

mówiącego: 

żeby się spełniło, co zostało 

powiedziane przez proroka Izajasza, 

mówiącego: 

20 

21 Mt 4:16 

Lud siedzący w ciemności ujrzał wielkie 

światło, a nad siedzącymi w obszarze 

śmiertelnego cienia wzeszło światło". 

Lud siedzący w ciemności ujrzał wielkie 

światło, a nad siedzącymi w krainie 

śmiertelnego cienia wzeszło światło". 

21 

22 Mt 4:18 – I 

Idąc nad Morzem Galilejskim, ujrzał 

dwóch braci: Szymona, zwanego 

Piotrem, i jego brata Andrzeja, 

zapuszczających sieć rybacką w morze – 

byli bowiem rybakami. 

Idąc nad Morzem Galilejskim, ujrzał 

dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem 

i jego brata, Andrzeja, zapuszczających 

sieć rybacką w morze – byli bowiem 

rybakami. 

22 

23 Mt 4:21 + I 

A odchodząc stamtąd, ujrzał dwóch 

innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i 

Jana, jego brata, w łodzi razem z 

Zebedeuszem, ich ojcem, 

naprawiających swe sieci, i zawołał ich. 

A odchodząc stamtąd, ujrzał dwóch 

innych braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i 

Jana, jego brata, którzy byli w łodzi 

razem z Zebedeuszem, swym ojcem, i 

naprawiali sieci; i zawołał ich. 

23 

24 Mt 4:25 
Szły więc za nim wielkie tłumy z Galilei 

i Dekapolu, i Jeruzalem, i Judei, i z 

Szły więc za nim wielkie tłumy z Galilei 

i Dekapolu, i Jerozolimy, i Judei, i z 
24 



drugiej strony Jordanu drugiej strony Jordanu. 

25 Mt 5:15 

Lampę zapala się i stawia nie pod 

koszem miarowym, lecz na świeczniku, 

i świeci wszystkim, którzy są w domu. 

Lampę zapala się i stawia nie pod 

korcem, lecz na świeczniku, i świeci 

wszystkim, którzy są w domu. 

25 

26 Mt 5:19 

Kto więc łamie jedno z tych 

najmniejszych przykazań i tak uczy 

ludzi, będzie nazwany 'najmniejszym' w 

odniesieniu do królestwa niebios. Każdy 

zaś, kto je spełnia i ich naucza, ten 

będzie nazwany 'wielkim' w odniesieniu 

do królestwa niebios. 

Kto więc łamie jedno z tych 

najmniejszych przykazań i tak uczy 

ludzi, będzie nazwany 'najmniejszym' w 

odniesieniu do królestwa niebios. Każdy 

zaś, kto je spełnia i ich naucza, będzie 

nazwany 'wielkim' w odniesieniu do 

królestwa niebios. 

26 

27 Mt 5:25 – I 

"Szybko ureguluj sprawy ze skarżącym 

cię do sądu, gdy idąc tam, jeszcze jesteś 

z nim w drodze, żeby czasem skarżący 

nie przekazał cię sędziemu, a sędzia 

słudze sądowemu i zostałbyś wtrącony 

do więzienia. 

"Szybko ureguluj sprawy ze skarżącym 

cię do sądu, gdy idąc tam, jeszcze jesteś 

z nim w drodze, żeby czasem skarżący 

nie przekazał cię sędziemu, a sędzia 

słudze sądowemu, i zostałbyś wtrącony 

do więzienia. 

27 

28 Mt 5:28 

Ale ja wam mówię, że każdy, kto się 

wpatruję w niewiastę, aby do niej 

zapałać namiętnością, już popełnił z nią 

cudzołóstwo w swym sercu. 

Ale ja wam mówię, że każdy, kto się 

wpatruję w kobietę, aby do niej zapałać 

namiętnością, już popełnił z nią 

cudzołóstwo w swym sercu. 

28 

29 Mt 5:35 

ani na ziemię, ponieważ jest 

podnóżkiem jego stóp, ani na Jeruzalem, 

ponieważ jest miastem wielkiego Króla. 

ani na ziemię, ponieważ jest 

podnóżkiem jego stóp, ani na 

Jerozolimę, ponieważ jest miastem 

wielkiego Króla. 

29 

30 Mt 5:36 

Nie wolno ci też przysięgać na twą 

głowę, gdyż ani jednego włosa nie 

możesz uczynić białym ni czarnym. 

Nie wolno ci też przysięgać na swą 

głowę, gdyż ani jednego włosa nie 

możesz uczynić białym ni czarnym. 

30 

31 Mt 5:41 

a jeśli ktoś z mocy władzy przymusza 

cię do służby przez milę, idź z nim dwie 

mile. 

a jeśli ktoś mocą władzy przymusza cię 

do służby przez milę, idź z nim dwie 

mile. 

31 

32 Mt 5:44 

Ja jednak wam mówię: Wciąż miłujcie 

swych nieprzyjaciół i módlcie się za 

tych, którzy was prześladują, 

Ja jednak wam mówię: Miłujcie swych 

nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują, 

32 

33 Mt 6:1 

"Pilnie zważajcie, żebyście nie 

przejawiali swej prawości przed ludźmi, 

aby was dostrzegali; w przeciwnym 

razie nie będziecie mieć nagrody u Ojca, 

który jest w niebiosach. 

"Pilnie zważajcie, żebyście nie 

przejawiali swej prawości przed ludźmi 

po to, by was oglądali; w przeciwnym 

razie nie będziecie mieć nagrody u Ojca, 

który jest w niebiosach. 

33 

34 Mt 6:22 + I 

"Lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje 

oko jest szczere, całe twoje ciało będzie 

jasne; 

"Lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje 

oko jest prostolinijne, całe twoje ciało 

będzie jasne, 

34 

35 Mt 6:30 

Jeśli zatem Bóg tak przyodziewa 

roślinność polną, która dzisiaj jest, a 

jutro się ją wrzuca do pieca, to czy tym 

bardziej nie przyodzieje was, wy 

Jeśli zatem Bóg tak przyodziewa 

roślinność polną, która dzisiaj jest, a 

jutro się ją wrzuca do pieca, to czy tym 

bardziej nie przyodzieje was, 

35 



małowierni? małowierni? 

36 Mt 7:11 

Jeżeli więc wy, chociaż jesteście 

niegodziwi, umiecie dawać swym 

dzieciom dobre dary, o ileż bardziej 

wasz Ojciec, który jest w niebiosach, da 

dobre rzeczy tym, co go proszą! 

Jeżeli więc wy, chociaż jesteście 

niegodziwi, umiecie dawać swym 

dzieciom dobre dary, o ileż bardziej 

wasz Ojciec, który jest w niebiosach, da 

dobre rzeczy proszącym go! 

36 

37 Mt 7:12 

"Dlatego wszystko, co chcecie, żeby 

ludzie wam czynili, wy też musicie im 

podobnie czynić; takie w istocie jest 

znaczenie Prawa i Proroków. 

"Dlatego wszystko, co chcecie, żeby 

ludzie wam czynili, wy też im podobnie 

czyńcie; takie w istocie jest znaczenie 

Prawa i Proroków. 

37 

38 Mt 7:14 – I 

natomiast ciasna jest brama i wąska 

droga prowadząca do życia, i niewielu 

jest tych, którzy ją znajdują. 

natomiast ciasna jest brama i wąska 

droga prowadząca do życia i niewielu 

jest tych, którzy ją znajdują. 

38 

39 Mt 7:18 

drzewo dobre nie może przynosić owocu 

bezwartościowego ani nie może drzewo 

spróchniałe wydawać owocu 

wybornego. 

drzewo dobre nie może rodzić owocu 

bezwartościowego ani nie może drzewo 

spróchniałe wydawać owocu 

wybornego. 

39 

40 Mt 8:3 – I  

A on wyciągnąwszy rękę dotknął go, 

mówiąc: "Chcę. Bądź oczyszczony". I 

natychmiast został oczyszczony ze 

swego trądu. 

A on, wyciągnąwszy rękę, dotknął go, 

mówiąc: "Chcę. Bądź oczyszczony". I 

natychmiast został oczyszczony ze 

swego trądu. 

40 

41 Mt 8:8 

Odpowiadając ów setnik rzekł: "Panie, 

nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój 

dach, lecz tylko powiedz słowo, a mój 

służący zostanie uzdrowiony. 

Odpowiadając, ów setnik rzekł: "Panie, 

nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój 

dach, lecz tylko powiedz słowo, a mój 

służący zostanie uzdrowiony. 

41 

42 Mt 8:16 – I 

A gdy nastał wieczór, ludzie 

przyprowadzili mu wielu opętanych 

przez demony; i wypędził duchy 

słowem, i uleczył wszystkich, którzy się 

źle mieli; 

A gdy nastał wieczór, ludzie 

przyprowadzili mu wielu opętanych 

przez demony; i wypędził duchy 

słowem, i uleczył wszystkich, którzy się 

źle mieli –   

42 

43 Mt 8:17 

żeby się spełniło, co zostało 

powiedziane przez Izajasza proroka, 

mówiącego: "On sam wziął nasze 

choroby i poniósł nasze dolegliwości". 

żeby się spełniło, co zostało 

powiedziane przez proroka Izajasza, 

mówiącego: "On sam wziął nasze 

choroby i poniósł nasze dolegliwości". 

43 

44 Mt 8:20 

Ale Jezus rzekł mu: "Lisy mają jamy i 

ptaki nieba mają miejsca na 

odpoczynek, lecz Syn człowieczy nie 

ma gdzie złożyć głowy". 

Ale Jezus rzekł mu: "Lisy mają jamy i 

ptaki nieba mają miejsca na odpoczynek, 

lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie 

złożyć głowy". 

44 

45 Mt 8:25 – I 
I podszedłszy zbudzili go, mówiąc: 

"Panie, ratuj nas, giniemy!" 

I podszedłszy, zbudzili go, mówiąc: 

"Panie, ratuj nas, giniemy!" 
45 

46 Mt 8:33 

Ale ci, którzy je paśli, uciekli, a 

poszedłszy do miasta, opowiedzieli 

wszystko, włącznie ze sprawą opętanych 

przez demony. 

Ci zaś, którzy je paśli, uciekli, a 

poszedłszy do miasta, opowiedzieli 

wszystko, włącznie ze sprawą opętanych 

przez demony. 

46 

47 Mt 9:2 
I oto niesiono doń sparaliżowanego, 

leżącego na łóżku. Widząc ich wiarę, 

I oto nieśli doń sparaliżowanego, 

leżącego na łóżku. Widząc ich wiarę, 
47 



Jezus rzekł do paralityka: "Odwagi, 

dziecko; twoje grzechy są przebaczone". 

Jezus rzekł do paralityka: "Odwagi, 

dziecko; twoje grzechy są przebaczone". 

48 Mt 9:6 

Żebyście jednak wiedzieli, iż Syn 

człowieczy ma na ziemi władzę 

przebaczać grzechy..." po czym rzekł do 

paralityka: "Wstań, weź swoje łóżko i 

idź do swego domu". 

Żebyście jednak wiedzieli, iż Syn 

Człowieczy ma na ziemi władzę 

przebaczać grzechy..." po czym rzekł do 

paralityka: "Wstań, weź swoje łóżko i 

idź do swego domu". 

48 

49 Mt 9:10 

Później, gdy Jezus w domu półleżał przy 

stole, oto wielu poborców podatkowych 

oraz grzeszników przyszło i zaczęło się 

kłaść z Jezusem i jego uczniami. 

Później, gdy Jezus w domu półleżał przy 

stole, oto wielu poborców podatkowych 

oraz grzeszników przyszło i zaczęło się 

kłaść do posiłku z Jezusem i jego 

uczniami. 

49 

50 Mt 9:17 

Nie wlewają też nowego wina do 

starych bukłaków; lecz jeśli to zrobią, 

wtedy bukłaki pękną i wino się wyleje, 

bukłaki zaś ulegną zniszczeniu. Ale 

nowe wino wlewają do nowych 

bukłaków, a jedno i drugie jest 

zachowane". 

Nie wlewają też nowego wina do starych 

bukłaków; lecz jeśli to zrobią, bukłaki 

pękną i wino się wyleje, bukłaki zaś 

ulegną zniszczeniu. Ale nowe wino 

wlewają do nowych bukłaków, a wtedy 

jedno i drugie jest zachowane". 

50 

51 Mt 9:20 + I 

I oto niewiasta dwanaście lat cierpiąca 

wskutek upływu krwi podeszła z tyłu i 

dotknęła frędzla jego szaty wierzchniej, 

I oto niewiasta, która od dwunastu lat 

cierpiała wskutek upływu krwi, podeszła 

z tyłu i dotknęła frędzla jego szaty 

wierzchniej, 

51 

52 Mt 9:35 

A Jezus wyruszył w podróż po 

wszystkich miastach i wioskach, 

nauczając w ich synagogach i głosząc 

dobrą nowinę o królestwie oraz lecząc 

wszelką dolegliwość i wszelką niemoc. 

A Jezus obchodził wszystkie miasta i 

wioski, nauczając w ich synagogach i 

głosząc dobrą nowinę o królestwie oraz 

lecząc wszelką dolegliwość i wszelką 

niemoc. 

52 

53 Mt 10:1 – I 

Wezwał więc swych dwunastu uczniów 

i dał im władzę nad duchami 

nieczystymi, żeby je wypędzali, i żeby 

leczyli wszelką dolegliwość oraz 

wszelką niemoc. 

Wezwał więc swych dwunastu uczniów 

i dał im władzę nad duchami 

nieczystymi, żeby je wypędzali i żeby 

leczyli wszelką dolegliwość oraz 

wszelką niemoc. 

53 

54 Mt 10:2 + I 

A imiona dwunastu apostołów są 

następujące: Pierwszy – Szymon, zwany 

Piotrem, i Andrzej, jego brat; i Jakub, 

syn Zebedeusza, i Jan, jego brat; 

A imiona dwunastu apostołów są 

następujące: pierwszy – Szymon zwany 

Piotrem i Andrzej, jego brat; i Jakub, 

syn Zebedeusza, i Jan, jego brat; 

54 

55 Mt 10:7 – I 
A idąc głoście, mówiąc: 'Przybliżyło się 

królestwo niebios'. 

A idąc, głoście, mówiąc: 'Przybliżyło się 

królestwo niebios'. 
55 

56 Mt 10:15 

Zaprawdę wam mówię: W Dniu Sądu 

znośniej będzie ziemi sodomskiej i 

gomorejskiej niż owemu miastu. 

Zaprawdę wam mówię: W Dniu Sądu 

znośniej będzie ziemi Sodomy i Gomory 

niż owemu miastu. 

56 

57 Mt 10:20 + I 

bo mówiącymi nie jesteście tylko wy, 

lecz to duch waszego Ojca mówi przez 

was. 

bo to nie wy mówicie, lecz duch 

waszego Ojca mówi przez was. 
57 

58 Mt 10:23 Gdyby was prześladowali w jednym Gdyby was prześladowali w jednym 58 



mieście, uciekajcie do drugiego; bo 

zaprawdę wam mówię: Na pewno nie 

dokończycie obchodzenia miast Izraela, 

aż przybędzie Syn człowieczy. 

mieście, uciekajcie do drugiego; bo 

zaprawdę wam mówię: Na pewno nie 

dokończycie obchodzenia miast Izraela, 

aż przybędzie Syn Człowieczy. 

59 Mt 10:25 

Wystarczy, by uczeń stał się jak jego 

nauczyciel, a niewolnik jak jego pan. 

Jeśli ludzie nazywają Beelzebubem 

gospodarza, o ileż bardziej nazwą tak 

jego domowników? 

Wystarczy, by uczeń stał się jak jego 

nauczyciel, a niewolnik jak jego pan. 

Jeśli ludzie nazywają Beelzebubem 

gospodarza, czyż tym bardziej nie nazwą 

tak jego domowników? 

59 

60 Mt 10:42 

A kto da do picia jednemu z tych 

małych choćby tylko kubek zimnej 

wody, ponieważ jest on uczniem, 

zaprawdę wam mówię, na pewno nie 

straci swej nagrody". 

A kto by dał do picia jednemu z tych 

małych choćby tylko kubek zimnej 

wody, ponieważ jest on uczniem, 

zaprawdę wam mówię, na pewno nie 

straci swej nagrody". 

60 

61 Mt 11:2 

A gdy Jan usłyszał w więzieniu o 

czynach Chrystusa, wysłał swoich 

uczniów 

A gdy Jan usłyszał w więzieniu o 

czynach Chrystusa, wysłał przez swoich 

uczniów 

61 

62 Mt 11:3 

i przez nich rzekł do niego: "Czy ty 

jesteś tym Przychodzącym, czy mamy 

oczekiwać innego?" 

i rzekł do niego: "Czy ty jesteś tym 

Przychodzącym, czy mamy oczekiwać 

innego?" 

62 

63 Mt 11:4 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł do nich: 

"Idźcie i opowiedzcie Janowi, co 

słyszycie i widzicie: 

Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: 

"Idźcie i opowiedzcie Janowi, co 

słyszycie i widzicie: 

63 

64 Mt 11:8 

Co więc wyszliście ujrzeć? Człowieka 

ubranego w miękkie szaty? Przecież ci, 

co noszą miękkie szaty, są w domach 

królów. 

Co więc wyszliście ujrzeć? Człowieka 

ubranego w miękkie szaty? Przecież ci, 

którzy noszą miękkie szaty, są w 

domach królów. 

64 

65 Mt 11:12 

Ale od dni Jana Chrzciciela aż dotąd 

królestwo niebios jest celem, ku 

któremu ludzie prą, a ci, co prą naprzód, 

pochwytują je. 

Ale od dni Jana Chrzciciela aż dotąd 

królestwo niebios jest celem, ku któremu 

ludzie prą, a ci, którzy prą naprzód, 

pochwytują je. 

65 

66 Mt 11:19 

przyszedł Syn człowieczy, jadł i pił, a 

mimo to mówią: 'Oto człowiek 

żarłoczny i oddający się piciu wina, 

przyjaciel poborców podatkowych i 

grzeszników'. Niemniej mądrość 

potwierdza swą prawość swoimi 

dziełami". 

przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a 

mimo to mówią: 'Oto człowiek 

żarłoczny i oddający się piciu wina, 

przyjaciel poborców podatkowych i 

grzeszników'. Niemniej mądrość 

potwierdza swą prawość swoimi 

dziełami". 

66 

67 Mt 11:25 – I 

W owym czasie Jezus odezwawszy się 

rzekł: "Publicznie wysławiam cię, 

Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ 

ukryłeś te rzeczy przed mędrcami i 

intelektualistami, a objawiłeś je 

niemowlętom. 

W owym czasie Jezus, odezwawszy się, 

rzekł: "Publicznie wysławiam cię, Ojcze, 

Panie nieba i ziemi, ponieważ ukryłeś te 

rzeczy przed mędrcami i 

intelektualistami, a objawiłeś je 

niemowlętom. 

67 

68 Mt 11:27 

Wszystko zostało mi przekazane przez 

mego Ojca i nikt nie zna w pełni Syna, 

tylko Ojciec, ani nikt nie zna w pełni 

Wszystko zostało mi przekazane przez 

mego Ojca i nikt nie zna w pełni Syna, 

tylko Ojciec, ani nikt nie zna w pełni 

68 



Ojca, tylko Syn oraz każdy, komu Syn 

zechce go objawić. 

Ojca, tylko Syn oraz każdy, komu Syn 

chce go objawić. 

69 Mt 12:8 Bo Syn człowieczy jest Panem sabatu". Bo Syn Człowieczy jest Panem sabatu". 69 

70 Mt 12:17 

żeby się spełniło, co zostało 

powiedziane przez Izajasza proroka, 

który rzekł: 

żeby się spełniło, co zostało 

powiedziane przez proroka Izajasza, 

który rzekł: 

70 

71 Mt 12:18 

"Oto mój sługa, którego wybrałem, mój 

umiłowany, którego darzy uznaniem 

moja dusza! Włożę na niego mego 

ducha, a on wyjaśni narodom, czym jest 

sprawiedliwość. 

"Oto mój sługa, którego wybrałem, mój 

umiłowany, którego moja dusza darzy 

uznaniem! Włożę na niego mego ducha, 

a on wyjaśni narodom, czym jest 

sprawiedliwość. 

71 

72 Mt 12:32 

Na przykład kto by mówił słowo 

przeciwko Synowi człowieczemu, 

będzie mu przebaczone; ale kto by 

mówił przeciwko duchowi świętemu, 

temu nigdy nie będzie przebaczone – ani 

w tym systemie rzeczy, ani w 

przyszłym. 

Na przykład kto by mówił słowo 

przeciwko Synowi Człowieczemu, 

będzie mu przebaczone; ale kto by 

mówił przeciwko duchowi świętemu, 

temu nigdy nie będzie przebaczone – ani 

w tym systemie rzeczy, ani w 

przyszłym. 

72 

73 Mt 12:39 + I 

 Odpowiadając rzekł do nich: 

"Pokolenie niegodziwe i cudzołożne 

stale szuka znaku, ale żaden znak nie 

będzie mu dany oprócz znaku Jonasza 

proroka. 

On, odpowiadając, rzekł do nich: 

"Pokolenie niegodziwe i cudzołożne 

stale szuka znaku, ale żaden znak nie 

będzie mu dany oprócz znaku proroka 

Jonasza. 

73 

74 Mt 12:40 

Bo tak jak Jonasz był w brzuchu 

ogromnej ryby trzy dni i trzy noce, tak 

Syn człowieczy będzie w sercu ziemi 

trzy dni i trzy noce. 

Bo tak jak Jonasz był w brzuchu 

ogromnej ryby trzy dni i trzy noce, tak 

Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi 

trzy dni i trzy noce. 

74 

75 Mt 12:48 – I  

On odpowiadając rzekł do tego, który 

mu to powiedział: "Kto jest moją matką 

i którzy są moimi braćmi?" 

On, odpowiadając, rzekł do tego, który 

mu to powiedział: "Kto jest moją matką 

i którzy są moimi braćmi?" 

75 

76 Mt 13:1 – I  
Tego dnia Jezus wyszedłszy z domu 

siedział nad morzem; 

Tego dnia Jezus, wyszedłszy z domu, 

siedział nad morzem; 
76 

77 Mt 13:4 
a gdy siał, pewne nasiona padły przy 

drodze; i przyleciały ptaki, i je zjadły. 

a gdy siał, niektóre nasiona padły przy 

drodze; i przyleciały ptaki, i je zjadły. 
77 

78 Mt 13:6 + I 
Ale gdy wzeszło słońce, przypiekły się, 

a ponieważ nie miały korzenia, uschły. 

Ale po wzejściu słońca przypiekły się, a 

ponieważ nie miały korzenia, uschły. 
78 

79 Mt 13:11 – I 

On odpowiadając rzekł: "Wam dano 

zrozumieć święte tajemnice królestwa 

niebios, im zaś nie jest to dane. 

On, odpowiadając, rzekł: "Wam dano 

zrozumieć święte tajemnice królestwa 

niebios, im zaś nie jest to dane. 

79 

80 Mt 13:20 

A zasianym na miejscach skalistych jest 

ten, który słyszy słowo i od razu z 

radością je przyjmuje. 

A zasianym na miejscach skalistych jest 

ten, kto słyszy słowo i od razu z radością 

je przyjmuje. 

80 

81 Mt 13:22 

A zasianym między ciernie jest ten, 

który słyszy słowo, ale troska tego 

systemu rzeczy i zwodnicza moc 

bogactwa zaduszają słowo, tak iż staje 

A zasianym między ciernie jest ten, kto 

słyszy słowo, ale troska tego systemu 

rzeczy i zwodnicza moc bogactwa 

zaduszają słowo, tak iż staje się 

81 



się bezowocny. bezowocny. 

82 Mt 13:23 + I 

A zasianym na wybornej glebie jest ten, 

który słyszy słowo i pojmuje jego sens, i 

który rzeczywiście plon przynosi i 

wydaje – ten stokrotny, tamten 

sześćdziesięciokrotny, inny 

trzydziestokrotny". 

A zasianym na wybornej glebie jest ten, 

kto słyszy słowo i pojmuje jego sens i 

kto rzeczywiście plon przynosi i wydaje 

– ten stokrotny, tamten 

sześćdziesięciokrotny, inny 

trzydziestokrotny". 

82 

83 Mt 13:28 

On powiedział do nich: 'Nieprzyjaciel, 

człowiek, to uczynił'. Rzekli do niego: 

'Czy więc chcesz, żebyśmy poszli i je 

zebrali?' 

On powiedział do nich: 'Jakiś 

nieprzyjaciel, jakiś człowiek, to uczynił'. 

Rzekli do niego: 'Czy więc chcesz, 

żebyśmy poszli i je zebrali?' 

83 

84 Mt 13:30 

Pozwólcie obojgu rosnąć razem aż do 

żniwa, a w porze żniwa powiem 

żniwiarzom: Najpierw zbierzcie chwasty 

i powiążcie je w wiązki na spalenie, 

potem idźcie zgromadzić pszenicę do 

mojego spichrza' ". 

Pozwólcie obu rosnąć razem aż do 

żniwa, a w porze żniwa powiem 

żniwiarzom: Najpierw zbierzcie chwasty 

i powiążcie je w wiązki na spalenie, 

potem idźcie zgromadzić pszenicę do 

mojego spichrza' ". 

84 

85 Mt 13:32 

jest ono doprawdy najdrobniejszym ze 

wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, 

jest największym z warzyw i staje się 

drzewem, tak iż ptaki nieba przylatują i 

znajdują siedlisko wśród jego gałęzi". 

jest ono doprawdy najdrobniejsze ze 

wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, 

jest największym z warzyw i staje się 

drzewem, tak iż ptaki nieba przylatują i 

znajdują siedlisko wśród jego gałęzi". 

85 

86 Mt 13:33 

Opowiedział im inny przykład: 

"Królestwo niebios podobne jest do 

zakwasu, który niewiasta wzięła i ukryła 

w trzech dużych miarach mąki, aż cała 

ta masa się zakwasiła". 

Opowiedział im inny przykład: 

"Królestwo niebios podobne jest do 

zakwasu, który niewiasta wzięła i 

schowała w trzech dużych miarach 

mąki, aż cała ta masa się zakwasiła". 

86 

87 Mt 13:34 – I 

Wszystko to Jezus mówił do tłumów w 

przykładach. Doprawdy, bez użycia 

przykładu niczego do nich nie mówił; 

Wszystko to Jezus mówił do tłumów w 

przykładach. Doprawdy, bez użycia 

przykładu niczego do nich nie mówił – 

87 

88 Mt 13:35 

żeby się spełniło, co zostało 

powiedziane przez proroka, który rzekł: 

"Otworzę usta moje, podając przykłady, 

ogłoszę rzeczy ukryte od założenia 

świata". 

żeby się spełniło, co zostało 

powiedziane przez proroka, który rzekł: 

"Otworzę swe usta, podając przykłady, 

ogłoszę rzeczy ukryte od założenia 

świata". 

88 

89 Mt 13:37 + I 

On odpowiadając rzekł: "Siewcą 

wybornego nasienia jest Syn 

człowieczy, 

On, odpowiadając, rzekł: "Siewcą 

wybornego nasienia jest Syn 

Człowieczy, 

89 

90 Mt 13:41 

Syn człowieczy pośle swych aniołów i 

zbiorą z jego królestwa wszystko, co 

powoduje zgorszenie, oraz tych, którzy 

czynią bezprawie, 

Syn Człowieczy pośle swych aniołów i 

zbiorą z jego królestwa wszystko, co 

powoduje zgorszenie, oraz tych, którzy 

czynią bezprawie, 

90 

91 Mt 14:8 

Wtedy ona za namową matki 

powiedziała: "Daj mi tu na półmisku 

głowę Jana Chrzciciela". 

Wtedy za namową matki powiedziała: 

"Daj mi tu na półmisku głowę Jana 

Chrzciciela". 

91 

92 Mt 14:9 Król wprawdzie się zasmucił, ale ze Król wprawdzie się zasmucił, ale ze 92 



względu na swe przysięgi i na tych, 

którzy z nim półleżeli, nakazał, żeby ją 

dano; 

względu na swe przysięgi i na tych, 

którzy z nim półleżeli przy posiłku, 

nakazał, żeby ją dano; 

93 Mt 14:16 

Lecz Jezus im rzekł: "Nie muszą 

odchodzić: Wy im dajcie coś do 

jedzenia". 

Lecz Jezus im rzekł: "Nie muszą 

odchodzić: wy im dajcie coś do 

jedzenia". 

93 

94 Mt 14:19 – I 

Następnie kazał tłumom ułożyć się na 

trawie, wziął te pięć chlebów oraz dwie 

ryby i patrząc w niebo wypowiedział 

błogosławieństwo, a połamawszy chleby 

rozdawał je uczniom, uczniowie zaś 

tłumom. 

Następnie kazał tłumom ułożyć się na 

trawie, wziął te pięć chlebów oraz dwie 

ryby i patrząc w niebo, wypowiedział 

błogosławieństwo, a połamawszy 

chleby, rozdawał je uczniom, uczniowie 

zaś tłumom. 

94 

95 Mt 14:28 + I 

Odpowiadając Piotr rzekł do niego: 

"Panie, jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść 

do ciebie po wodach". 

Odpowiadając, Piotr rzekł do niego: 

"Panie, jeśli to jesteś ty, każ mi, bym 

przyszedł do ciebie po wodach". 

95 

96 Mt 15:1 
Potem z Jeruzalem przyszli do Jezusa 

faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: 

Potem z Jerozolimy przyszli do Jezusa 

faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: 
96 

97 Mt 15:3 – I  

On odpowiadając rzekł do nich: "A 

czemu wy naruszacie przykazanie Boże 

ze względu na waszą tradycję? 

On, odpowiadając, rzekł do nich: "A 

czemu wy naruszacie przykazanie Boże 

ze względu na waszą tradycję? 

97 

98 Mt 15:5 

Ale wy mówicie: 'Kto by rzekł do ojca 

lub matki: "Cokolwiek mam, dzięki 

czemu mógłbyś mieć ze mnie pożytek, 

jest darem poświęconym Bogu", 

Ale wy mówicie: 'Kto by powiedział do 

ojca lub matki: "Cokolwiek mam, dzięki 

czemu mógłbyś mieć ze mnie pożytek, 

jest darem poświęconym Bogu", 

98 

99 Mt 15:12 

Wtedy uczniowie podeszli i powiedzieli 

do niego: "Czy wiesz, że faryzeusze się 

zgorszyli, gdy usłyszeli, co 

powiedziałeś?" 

Wtedy uczniowie podeszli i rzekli do 

niego: "Czy wiesz, że faryzeusze się 

zgorszyli, gdy usłyszeli, co 

powiedziałeś?" 

99 

100 Mt 15:15 – I  
Odpowiadając Piotr rzekł do niego: 

"Wyjaśnij nam ten przykład". 

Odpowiadając, Piotr rzekł do niego: 

"Wyjaśnij nam ten przykład". 
100 

101 Mt 15:24 – I  

On odpowiadając rzekł: "Nie zostałem 

posłany do nikogo oprócz zaginionych 

owiec z domu Izraela". 

On, odpowiadając, rzekł: "Nie zostałem 

posłany do nikogo oprócz zaginionych 

owiec z domu Izraela". 

101 

102 Mt 15:26 – I  

On odpowiadając rzekł: "Nie jest 

słuszne wziąć chleb dzieci i rzucić go 

szczeniętom". 

On, odpowiadając, rzekł: "Nie jest 

słuszne wziąć chleb dzieci i rzucić go 

szczeniętom". 

102 

103 Mt 15:28 – I  

Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do 

niej: "O niewiasto, wielka jest twoja 

wiara; niech ci się stanie, jak sobie 

życzysz". I od tejże godziny jej córka 

była uzdrowiona. 

Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do 

niej: "O niewiasto, wielka jest twoja 

wiara; niech ci się stanie, jak sobie 

życzysz". I od tejże godziny jej córka 

była uzdrowiona. 

103 

104 Mt 15:29 

Idąc stamtąd na przełaj, Jezus następnie 

przyszedł w pobliże Morza 

Galilejskiego i wszedłszy na górę, tam 

siedział. 

Idąc stamtąd na przełaj, Jezus następnie 

przyszedł w pobliże Morza Galilejskiego 

i wszedłszy na górę, siedział tam. 

104 

105 Mt 16:2 – I  On odpowiadając rzekł do nich: "[[Gdy On, odpowiadając, rzekł do nich: "[[Gdy 105 



zapada wieczór, mawiacie: 'Będzie ładna 

pogoda, bo niebo jest ognistoczerwone'; 

zapada wieczór, mawiacie: 'Będzie ładna 

pogoda, bo niebo jest ognistoczerwone'; 

106 Mt 16:13 

A gdy Jezus przyszedł w okolice 

Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: 

"Jak ludzie mówią, kim jest Syn 

człowieczy?" 

A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei 

Filipowej, zaczął pytać swych uczniów: 

"Jak ludzie mówią, kim jest Syn 

Człowieczy?" 

106 

107 Mt 16:16 – I  
Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: "Tyś 

jest Chrystus, Syn Boga żywego". 

Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: "Tyś 

jest Chrystus, Syn Boga żywego". 
107 

108 Mt 16:21 

Od tego czasu Jezus Chrystus począł 

ukazywać swym uczniom, że musi iść 

do Jeruzalem i wiele wycierpieć od 

starszych oraz naczelnych kapłanów i 

uczonych w piśmie, i zostać zabity, a 

trzeciego dnia wskrzeszony. 

Od tego czasu Jezus Chrystus począł 

ukazywać swym uczniom, że musi iść 

do Jerozolimy i wiele wycierpieć od 

starszych oraz naczelnych kapłanów i 

uczonych w piśmie, i zostać zabity, a 

trzeciego dnia wskrzeszony. 

108 

109 Mt 16:23 – I  

On zaś odwróciwszy się rzekł do Piotra: 

"Zejdź mi z oczu, Szatanie! Jesteś dla 

mnie zgorszeniem, gdyż nie myślisz po 

Bożemu, lecz po ludzku". 

On zaś, odwróciwszy się, rzekł do 

Piotra: "Zejdź mi z oczu, Szatanie! 

Jesteś dla mnie zgorszeniem, gdyż nie 

myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". 

109 

110 Mt 16:28 

Zaprawdę wam mówię, że wśród 

stojących tutaj są tacy, którzy na pewno 

nie zakosztują śmierci, dopóki wpierw 

nie ujrzą Syna człowieczego 

przychodzącego w swoim królestwie". 

Zaprawdę wam mówię, że wśród 

stojących tutaj są tacy, którzy na pewno 

nie zakosztują śmierci, dopóki wpierw 

nie ujrzą Syna Człowieczego 

przychodzącego w swoim królestwie". 

110 

111 Mt 17:9 

A gdy zstępowali z góry, Jezus nakazał 

im, mówiąc: "Nikomu nie opowiadajcie 

tej wizji, dopóki Syn człowieczy nie 

zostanie wskrzeszony z martwych". 

A gdy zstępowali z góry, Jezus nakazał 

im, mówiąc: "Nikomu nie opowiadajcie 

tej wizji, dopóki Syn Człowieczy nie 

zostanie wskrzeszony z martwych". 

111 

112 Mt 17:11 – I  
On odpowiadając rzekł: "Eliasz istotnie 

przychodzi i wszystko przywróci. 

On, odpowiadając, rzekł: "Eliasz istotnie 

przychodzi i wszystko przywróci. 
112 

113 Mt 17:12 

Ale mówię wam, że Eliasz już 

przyszedł, a oni go nie rozpoznali, lecz 

zrobili z nim to, co chcieli. Tak też Syn 

człowieczy ma cierpieć z ich rąk". 

Ale mówię wam, że Eliasz już 

przyszedł, a oni go nie rozpoznali, lecz 

zrobili z nim to, co chcieli. Tak też Syn 

Człowieczy ma cierpieć z ich rąk". 

113 

114 Mt 17:14 – I  

A gdy przyszli do tłumu, przystąpił do 

niego pewien człowiek i klękając przed 

nim powiedział: 

A gdy przyszli do tłumu, przystąpił do 

niego pewien człowiek i klękając przed 

nim, powiedział: 

114 

115 Mt 17:17 

Na to Jezus rzekł: "O wiarołomne i 

przewrotne pokolenie, jak długo mam z 

wami pozostawać? Jak długo mam was 

znosić? Przyprowadźcie go tu do mnie". 

Na to Jezus rzekł: "O pokolenie bez 

wiary i przewrotne, jak długo mam z 

wami pozostawać? Jak długo mam was 

znosić? Przyprowadźcie go tu do mnie". 

115 

116 Mt 17:20 + I 

Powiedział im: "Z powodu waszej małej 

wiary. Bo zaprawdę wam mówię: Jeżeli 

będziecie mieć wiarę wielkości ziarnka 

gorczycy, to powiecie tej górze: 

'Przenieś się stąd tam', i się przeniesie, i 

nie będzie dla was nic niemożliwego". 

Powiedział im: "Z powodu waszej małej 

wiary. Bo zaprawdę wam mówię: Jeżeli 

będziecie mieć wiarę wielkości ziarnka 

gorczycy, to powiecie tej górze: 

'Przenieś się stąd tam' i ona się 

przeniesie, i nie będzie dla was nic 

116 



niemożliwego". 

117 Mt 17:22 

A gdy się zebrali w Galilei, Jezus rzekł 

do nich: "Syn człowieczy ma być 

wydany w ręce ludzi 

A gdy się zebrali w Galilei, Jezus rzekł 

do nich: "Syn Człowieczy ma być 

wydany w ręce ludzi 

117 

118 Mt 18:8 

Jeśli więc gorszy cię twoja ręka lub 

twoja stopa, odetnij ją i odrzuć od 

siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do 

życia kalekim lub kulawym, niż mając 

dwie ręce lub dwie stopy zostać 

wrzucony w ogień wieczny. 

Jeśli więc gorszy cię twoja ręka lub 

twoja stopa, odetnij ją i odrzuć od siebie; 

lepiej jest dla ciebie wejść do życia 

kalekim lub kulawym, niż z dwiema 

rękami lub dwiema stopami zostać 

wrzucony w ogień wieczny. 

118 

119 Mt 19:4 – I  

On odpowiadając rzekł: "Czy nie 

czytaliście, że ten, który ich stworzył, od 

początku uczynił ich mężczyzną i 

kobietą 

On, odpowiadając, rzekł: "Czy nie 

czytaliście, że ten, który ich stworzył, od 

początku uczynił ich mężczyzną i 

kobietą 

119 

120 Mt 19:5 

i powiedział: 'Z tego względu człowiek 

opuści ojca i matkę, a przylgnie do swej 

żony i oboje będą jednym ciałem'? 

i powiedział: 'Z tego względu 

mężczyzna opuści ojca i matkę, a 

przylgnie do swej żony i oboje będą 

jednym ciałem'? 

120 

121 Mt 19:16 

A oto ktoś podszedł do niego i rzekł: 

"Nauczycielu, co dobrego muszę czynić, 

żeby otrzymać życie wieczne?" 

A oto ktoś podszedł do niego i rzekł: 

"Nauczycielu, co dobrego mam czynić, 

żeby otrzymać życie wieczne?" 

121 

122 Mt 19:21 

Jezus mu powiedział: "Jeśli chcesz być 

doskonały, idź, sprzedaj swoje mienie i 

daj biednym, a będziesz miał skarb w 

niebie, i chodź, bądź moim naśladowcą". 

Jezus powiedział mu: "Jeśli chcesz być 

doskonały, idź, sprzedaj swoje mienie i 

daj biednym, a będziesz miał skarb w 

niebie, i chodź, bądź moim naśladowcą". 

122 

123 Mt 19:24 – I  

Znowu wam mówię: Łatwiej jest 

wielbłądowi przedostać się przez ucho 

igły niż bogaczowi dostać się do 

królestwa Bożego". 

Znowu wam mówię: Łatwiej jest 

wielbłądowi przedostać się przez ucho 

igły, niż bogaczowi dostać się do 

królestwa Bożego". 

123 

124 Mt 19:27 – I  

Wtedy Piotr odpowiadając rzekł do 

niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i 

poszliśmy w twoje ślady; co właściwie 

nam z tego przyjdzie?" 

Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł do 

niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i 

poszliśmy w twoje ślady; co właściwie 

nam z tego przyjdzie?" 

124 

125 Mt 19:28 

Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę wam 

mówię: Przy odtworzeniu, gdy Syn 

człowieczy zasiądzie na swym 

chwalebnym tronie, również wy, 

którzyście poszli w moje ślady, 

będziecie zasiadać na dwunastu tronach, 

sądząc dwanaście plemion Izraela. 

Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę wam 

mówię: Przy odtworzeniu, gdy Syn 

Człowieczy zasiądzie na swym 

chwalebnym tronie, również wy, 

którzyście poszli w moje ślady, 

będziecie zasiadać na dwunastu tronach, 

sądząc dwanaście plemion Izraela. 

125 

126 Mt 19:29 

I każdy, kto opuścił domy lub braci, lub 

siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, 

lub ziemie ze względu na moje imię, 

otrzyma wielokrotnie więcej i 

odziedziczy życie wieczne. 

I każdy, kto opuścił domy lub braci, lub 

siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, 

lub pola ze względu na moje imię, 

otrzyma wielokrotnie więcej i 

odziedziczy życie wieczne. 

126 

127 Mt 20:13 – I  Ale on odpowiadając jednemu z nich Ale on, odpowiadając jednemu z nich, 127 



rzekł: 'Człowieku, nie wyrządzam ci 

krzywdy. Czyż nie ugodziłeś się ze mną 

o denara? 

rzekł: 'Człowieku, nie wyrządzam ci 

krzywdy. Czyż nie ugodziłeś się ze mną 

o denara? 

128 Mt 20:17 

Zamierzając właśnie udać się do 

Jeruzalem, Jezus wziął dwunastu 

uczniów na osobność i w drodze rzekł 

do nich: 

Zamierzając właśnie udać się do 

Jerozolimy, Jezus wziął dwunastu 

uczniów na osobność i w drodze rzekł 

do nich: 

128 

129 Mt 20:18 

"Oto udajemy się w górę do Jeruzalem i 

Syn człowieczy zostanie wydany 

naczelnym kapłanom oraz uczonym w 

piśmie, i skażą go na śmierć, 

"Oto udajemy się do Jerozolimy i Syn 

Człowieczy zostanie wydany naczelnym 

kapłanom oraz uczonym w piśmie, i 

skażą go na śmierć, 

129 

130 Mt 20:22 – I  

Jezus odpowiadając rzekł: "Nie wiecie, 

o co prosicie. Czy możecie pić kielich, 

który ja mam wypić?" Rzekli do niego: 

"Możemy". 

Jezus, odpowiadając, rzekł: "Nie wiecie, 

o co prosicie. Czy możecie pić kielich, 

który ja mam wypić?" Rzekli do niego: 

"Możemy". 

130 

131 Mt 20:28 

Tak jak Syn człowieczy nie przyszedł po 

to, by mu usługiwano, lecz by usługiwać 

i dać swoją duszę jako okup w zamian 

za wielu". 

Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł 

po to, by mu usługiwano, lecz by 

usługiwać i dać swoją duszę jako okup 

w zamian za wielu". 

131 

132 Mt 21:1 

A gdy się zbliżyli do Jeruzalem i 

przybyli do Betfage na Górze Oliwnej, 

wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów, 

A gdy się zbliżyli do Jerozolimy i 

przybyli do Betfage na Górze Oliwnej, 

wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów, 

132 

133 Mt 21:5 

"Powiedzcie córce Syjonu: 'Oto 

przychodzi do ciebie twój Król, łagodnie 

usposobiony i siedzący na ośle, i to na 

źrebięciu, potomku zwierzęcia jucznego' 

". 

"Powiedzcie do córy syjońskiej: 'Oto 

przychodzi do ciebie twój Król, łagodnie 

usposobiony i siedzący na ośle, i to na 

źrebięciu, potomku zwierzęcia jucznego' 

". 

133 

134 Mt 21:10 
A gdy wszedł do Jeruzalem, całe miasto 

było poruszone i mówiło: "Kto to jest?" 

A gdy wszedł do Jerozolimy, całe 

miasto było poruszone i mówiło: "Kto to 

jest?" 

134 

135 Mt 21:21 – I  

Odpowiadając Jezus rzekł do nich: 

"Zaprawdę wam mówię: Jeśli tylko 

będziecie mieć wiarę i nie będziecie 

powątpiewać, to nie tylko uczynicie, co 

ja uczyniłem drzewu figowemu, ale też 

jeśli powiecie tej górze: 'Podnieś się i 

rzuć w morze', stanie się to. 

Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: 

"Zaprawdę wam mówię: Jeśli tylko 

będziecie mieć wiarę i nie będziecie 

powątpiewać, to nie tylko uczynicie, co 

ja uczyniłem drzewu figowemu, ale też 

jeśli powiecie tej górze: 'Podnieś się i 

rzuć w morze', stanie się to. 

135 

136 Mt 21:23 – I  

A kiedy wszedł do świątyni, podeszli do 

niego, gdy nauczał, naczelni kapłani i 

starsi ludu, i powiedzieli: "Mocą jakiej 

władzy to czynisz? I kto ci dał tę 

władzę?" 

A kiedy wszedł do świątyni, podeszli do 

niego, gdy nauczał, naczelni kapłani i 

starsi ludu i powiedzieli: "Mocą jakiej 

władzy to czynisz? I kto ci dał tę 

władzę?" 

136 

137 Mt 21:24 

Odpowiadając Jezus rzekł do nich: "Ja 

też zapytam was o jedną rzecz. Jeśli mi 

to powiecie, i ja wam powiem, mocą 

jakiej władzy to czynię: 

Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: "Ja 

też zapytam was o jedną rzecz. Jeśli mi 

to powiecie, i ja wam powiem, mocą 

jakiej władzy to czynię: 

137 



138 Mt 21:29 – I  
Ono odpowiadając rzekło: 'Chętnie, 

panie', ale nie przyszło. 

Ono, odpowiadając, rzekło: 'Chętnie, 

panie', ale nie przyszło. 
138 

139 Mt 21:35 

Jednakże hodowcy wzięli jego 

niewolników i jednego pobili, drugiego 

zabili, innego ukamienowali. 

Jednakże hodowcy chwycili jego 

niewolników i jednego pobili, drugiego 

zabili, innego ukamienowali. 

139 

140 Mt 21:36 

Znowu wysłał innych niewolników, 

więcej niż za pierwszym razem, ale oni 

uczynili im to samo. 

Znowu wysłał innych niewolników, 

więcej niż za pierwszym razem, ale 

tamci uczynili im to samo. 

140 

141 Mt 21:39 
Wzięli go więc i wyrzucili z winnicy, i 

zabili. 

Chwycili go więc i wyrzucili z winnicy, 

i zabili. 
141 

142 Mt 21:42 

Jezus powiedział im: "Czy nigdy nie 

czytaliście w Pismach: 'Kamień, który 

odrzucili budowniczowie, ten stał się 

głównym kamieniem narożnym. Stało 

się to za sprawą Jehowy i jest cudowne 

w naszych oczach'? 

Jezus powiedział im: "Czy nigdy nie 

czytaliście w Pismach: 'Kamień, który 

odrzucili budowniczowie, ten stał się 

głównym kamieniem narożnym. Pojawił 

się on za sprawą Jehowy i jest cudowny 

w naszych oczach'? 

142 

143 Mt 22:6 

 pozostali natomiast, pochwyciwszy jego 

niewolników, potraktowali ich zuchwale 

i zabili. 

a pozostali, pochwyciwszy jego 

niewolników, potraktowali ich zuchwale 

i zabili. 

143 

144 Mt 22:16 + I 

Wysłali więc do niego swych uczniów 

wraz z członkami stronnictwa Heroda; i 

rzekli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś 

prawdomówny i drogi Bożej nauczasz w 

prawdzie, i nie zważasz na nikogo, gdyż 

na wygląd zewnętrzny ludzi nie 

patrzysz. 

Wysłali więc do niego swych uczniów 

wraz z członkami stronnictwa Heroda, 

mówiąc: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś 

prawdomówny i drogi Bożej nauczasz w 

prawdzie, i nie zważasz na nikogo, gdyż 

nie patrzysz na wygląd zewnętrzny 

ludzi. 

144 

145 Mt 22:20 
I powiedział do nich: "Czyj to 

wizerunek i napis?" 

A on powiedział do nich: "Czyj to 

wizerunek i napis?" 
145 

146 Mt 22:23 

W owym dni przystąpili do niego 

saduceusze, którzy powiadają, że nie ma 

zmartwychwstania, i go zapytali: 

W owym dni przystąpili do niego 

saduceusze, powiadający, że nie ma 

zmartwychwstania, i zapytali go: 

146 

147 Mt 22:28 

Żoną którego z tych siedmiu będzie 

więc przy zmartwychwstaniu? Przecież 

oni wszyscy ją pojęli". 

Żoną którego z tych siedmiu będzie więc 

przy zmartwychwstaniu? Przecież oni 

wszyscy ją mieli". 

147 

148 Mt 22:29 – I  

Odpowiadając Jezus rzekł do nich: 

"Jesteście w błędzie, gdyż nie znacie ani 

Pism, ani mocy Bożej; 

Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: 

"Jesteście w błędzie, gdyż nie znacie ani 

Pism, ani mocy Bożej; 

148 

149 Mt 22:30 

bo przy zmartwychwstaniu ani 

mężczyźni się nie żenią, ani niewiasty 

nie wychodzą za mąż, ale są jak 

aniołowie w niebie. 

bo przy zmartwychwstaniu ani 

mężczyźni się nie żenią, ani kobiety nie 

wychodzą za mąż, ale są jak aniołowie 

w niebie. 

149 

150 Mt 22:45 
Jeśli więc Dawid nazywa go 'Panem', to 

jakże jest jego synem?" 

Jeśli więc Dawid nazywa go 'Panem', to 

jakże jest on jego synem?" 
150 

151 Mt 23:7 – I 
i pozdrowienia na rynkach, i lubią być 

przez ludzi nazywani Rabbi. 

i pozdrowienia na rynkach i lubią być 

przez ludzi nazywani Rabbi. 
151 



152 Mt 23:12 

Kto by się wywyższał, zostanie 

ukorzony, a kto by się korzył, zostanie 

wywyższony. 

Kto by się wywyższał, będzie ukorzony, 

a kto by się korzył, będzie wywyższony. 
152 

153 Mt 23:30 

i mówicie: 'Gdybyśmy byli w dniach 

naszych praojców, nie mielibyśmy z 

nimi współudziału we krwi proroków'! 

i mówicie: 'Gdybyśmy byli w dniach 

naszych praojców, nie mielibyśmy z 

nimi współudziału w przelaniu krwi 

proroków'! 

153 

154 Mt 23:37 

"Jeruzalem, Jeruzalem, zabijające 

proroków i kamienujące tych, którzy 

zostali do niego posłani – jakże często 

chciałem zebrać twoje dzieci, jak 

kokoszka zbiera swe kurczęta pod 

skrzydła! Ale wyście tego nie chcieli. 

"Jerozolimo, Jerozolimo, zabijająca 

proroków i kamienująca tych, którzy 

zostali do niej posłani – jakże często 

chciałem zebrać twoje dzieci, jak 

kokoszka zbiera swe kurczęta pod 

skrzydła! Ale wyście tego nie chcieli. 

154 

155 Mt 24:4 + I 

A odpowiadając Jezus rzekł do nich: 

"Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził 

w błąd; 

A Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: 

"Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził 

w błąd; 

155 

156 Mt 24:9 

"Potem ludzie będą was wydawać na 

ucisk i będą was zabijać, i ze względu na 

moje imię będziecie przedmiotem 

nienawiści wszystkich narodów. 

"Wtedy ludzie będą was wydawać na 

ucisk i będą was zabijać, i ze względu na 

moje imię będziecie przedmiotem 

nienawiści wszystkich narodów. 

156 

157 Mt 24:10 

Potem też wielu się zgorszy i jedni 

drugich będą zdradzać, i będą jedni 

drugich nienawidzić. 

Wtedy też wielu się zgorszy i jedni 

drugich będą zdradzać, i będą jedni 

drugich nienawidzić. 

157 

158 Mt 24:15 

"Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość, 

która sprowadza spustoszenie, jak 

powiedziano przez Daniela proroka, 

stojącą w miejscu świętym (niech 

czytelnik wykaże rozeznanie), 

"Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość, 

która sprowadza spustoszenie, jak 

powiedziano przez proroka Daniela, 

stojącą w miejscu świętym (niech 

czytelnik wykaże rozeznanie), 

158 

159 Mt 24:17 

Kto będzie na dachu domu, niech nie 

schodzi, żeby wziąć dobytek ze swego 

domu, 

Kto będzie na dachu domu, niech nie 

schodzi, by wziąć dobytek ze swego 

domu, 

159 

160 Mt 24:18 

a kto będzie w polu, niech nie wraca do 

domu, żeby wziąć swoją szatę 

wierzchnią. 

a kto będzie w polu, niech nie wraca do 

domu, aby wziąć swoją szatę 

wierzchnią. 

160 

161 Mt 24:19 
Biada niewiastom brzemiennym i 

karmiącym piersią niemowlę w owe dni! 

Biada kobietom brzemiennym i 

karmiącym piersią w owe dni! 
161 

162 Mt 24:27 

Bo jak błyskawica ukazuje się od stron 

wschodnich i świeci aż po strony 

zachodnie, taka będzie obecność Syna 

człowieczego. 

Bo jak błyskawica ukazuje się od stron 

wschodnich i świeci aż po strony 

zachodnie, taka będzie obecność Syna 

Człowieczego. 

162 

163 Mt 24:30 + I 

I potem ukaże się na niebie znak Syna 

człowieczego, a potem wszystkie 

plemiona ziemi będą się uderzać 

lamentując i ujrzą Syna człowieczego 

przychodzącego na obłokach nieba z 

mocą oraz wielką chwałą. 

I potem ukaże się na niebie znak Syna 

Człowieczego, a potem wszystkie 

plemiona ziemi będą się uderzać, 

lamentując, i ujrzą Syna Człowieczego 

przychodzącego na obłokach nieba z 

mocą oraz wielką chwałą. 

163 



164 Mt 24:37 
Jakie bowiem były dni Noego, taka też 

będzie obecność Syna człowieczego. 

Jakie bowiem były dni Noego, taka też 

będzie obecność Syna Człowieczego. 
164 

165 Mt 24:38 

Bo jacy byli w owych dniach przed 

potopem – jedli i pili, mężczyźni się 

żenili, a niewiasty wydawano za mąż, aż 

do dnia, gdy Noe wszedł do arki, 

Bo jacy byli w owych dniach przed 

potopem – jedli i pili, mężczyźni się 

żenili, a kobiety wydawano za mąż, aż 

do dnia, gdy Noe wszedł do arki, 

165 

166 Mt 24:39 

i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł 

potop i zmiótł ich wszystkich – tak 

będzie z obecnością Syna człowieczego. 

i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł 

potop i zmiótł ich wszystkich – tak 

będzie z obecnością Syna Człowieczego. 

166 

167 Mt 24:44 

Dlatego i wy okażcie się gotowi, gdyż 

Syn człowieczy przyjdzie o godzinie, 

której się nie domyślacie. 

Dlatego i wy okażcie się gotowi, gdyż 

Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, 

której się nie domyślacie. 

167 

168 Mt 25:4 
natomiast roztropne nabrały oliwy do 

pojemników, a także swoje lampy. 

natomiast roztropne wzięły oliwę do 

pojemników, a także swoje lampy. 
168 

169 Mt 25:12 – I  
On odpowiadając rzekł: 'Mówię wam 

prawdę – nie znam was'. 

On, odpowiadając, rzekł: 'Mówię wam 

prawdę – nie znam was'. 
169 

170 Mt 25:14 – I 

"Jest bowiem tak, jak w wypadku 

człowieka, który zamierzając wyjechać 

za granicę wezwał swych niewolników i 

poruczył im swoje mienie. 

"Jest bowiem tak, jak w wypadku 

człowieka, który, zamierzając wyjechać 

za granicę, wezwał swych niewolników i 

poruczył im swoje mienie. 

170 

171 Mt 25:40 – I  

A król odpowiadając rzeknie im: 

'Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze 

uczyniliście to jednemu z najmniejszych 

spośród tych moich braci, w takiej 

uczyniliście to mnie'. 

A król, odpowiadając, rzeknie im: 

'Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze 

uczyniliście to jednemu z najmniejszych 

spośród tych moich braci, w takiej 

uczyniliście to mnie'. 

171 

172 Mt 26:2 

"Wiecie, że za dwa dni przypada Pascha 

i Syn człowieczy ma być wydany, aby 

zawisł na palu". 

"Wiecie, że za dwa dni przypada Pascha 

i Syn Człowieczy ma być wydany, aby 

zawisł na palu". 

172 

173 Mt 26:4 
i naradzali się wspólnie, żeby chytrym 

podstępem schwytać Jezusa i go zabić. 

i naradzali się wspólnie, żeby podstępem 

schwytać Jezusa i go zabić. 
173 

174 Mt 26:6 
Kiedy Jezus akurat był w Betanii, w 

domu Szymona trędowatego, 

Kiedy Jezus był w Betanii, w domu 

Szymona trędowatego, 
174 

175 Mt 26:15 

i rzekł: "Co chcecie mi dać, żebym go 

wam zdradził?" Wyznaczyli mu 

trzydzieści srebrników. 

i rzekł: "Co chcecie mi dać, żebym go 

wam wydał?" Wyznaczyli mu 

trzydzieści srebrników. 

175 

176 Mt 26:18 

On rzekł: "Idźcie do miasta, do 

człowieka Tego a tego, i powiedzcie mu: 

Nauczyciel mówi: 'Mój wyznaczony 

czas jest bliski; chcę w twoim domu 

obchodzić Paschę z moimi uczniami' ". 

On rzekł: "Idźcie do miasta, do 

człowieka tego a tego, i powiedzcie mu: 

Nauczyciel mówi: 'Mój wyznaczony 

czas jest bliski; chcę w twoim domu 

obchodzić Paschę z moimi uczniami' ". 

176 

177 Mt 26:23 – I  

On odpowiadając rzekł: "Ten, który ze 

mną macza rękę w czaszy, właśnie ten 

mnie zdradzi. 

On, odpowiadając, rzekł: "Ten, który ze 

mną macza rękę w czaszy, właśnie ten 

mnie zdradzi. 

177 

178 Mt 26:24 
Wprawdzie Syn człowieczy odchodzi, 

tak jak jest o nim napisane, ale biada 

Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, 

tak jak jest o nim napisane, ale biada 
178 



temu człowiekowi, przez którego Syn 

człowieczy zostaje zdradzony! Byłoby 

lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie 

urodził". 

temu człowiekowi, przez którego Syn 

Człowieczy zostaje zdradzony! Byłoby 

lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie 

urodził". 

179 Mt 26:33 + I 

Ale Piotr odpowiadając rzekł mu: 

"Choćby się w związku z tobą zgorszyli 

wszyscy inni, ja na pewno się nie 

zgorszę!" 

Ale Piotr, odpowiadając, rzekł mu: 

"Choćby się w związku z tobą zgorszyli 

wszyscy inni, ja nigdy się nie zgorszę!" 
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180 Mt 26:35 

Piotr mu powiedział: "Nawet gdybym 

miał umrzeć z tobą, nigdy się ciebie nie 

zaprę". Także wszyscy inni uczniowie 

powiedzieli to samo. 

Piotr mu powiedział: "Nawet gdybym 

miał umrzeć z tobą, na pewno się ciebie 

nie zaprę". Także wszyscy inni 

uczniowie powiedzieli to samo. 
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181 Mt 26:45 

Potem przyszedł do uczniów i 

powiedział do nich: "W takiej chwili 

śpicie i odpoczywacie! Oto przybliżyła 

się godzina, gdy Syn człowieczy będzie 

wydany w ręce grzeszników. 

Potem przyszedł do uczniów i 

powiedział do nich: "W takiej chwili 

śpicie i odpoczywacie! Oto przybliżyła 

się godzina, gdy Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce grzeszników. 

181 

182 Mt 26:50 

Ale Jezus rzekł do niego: "Człowieku, w 

jakim celu jesteś tu obecny?" Wtedy oni 

wystąpili i pochwycili Jezusa w swe 

ręce, i wzięli go pod straż. 

Lecz Jezus rzekł do niego: "Człowieku, 

w jakim celu jesteś tu obecny?" Wtedy 

oni wystąpili i pochwycili Jezusa w swe 

ręce, i wzięli go pod straż. 

182 

183 Mt 26:56 

Ale to wszystko się stało, żeby się 

spełniły pisma proroków". Wtedy 

wszyscy uczniowie porzucili go i 

uciekli. 

Ale to wszystko się stało, żeby się 

spełniły pisma proroków". Wtedy 

wszyscy uczniowie pozostawili go i 

uciekli. 
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184 Mt 26:58 

Piotr zaś podążał za nim w znacznej 

odległości aż na dziedziniec arcykapłana 

i wszedłszy do środka, siedział ze 

służącymi, aby zobaczyć, jaki będzie 

wynik. 

Piotr zaś szedł za nim w znacznej 

odległości aż na dziedziniec arcykapłana 

i wszedłszy do środka, siedział ze 

służącymi, aby zobaczyć, jaki będzie 

wynik. 

184 

185 Mt 26:61 

i rzekli: "Ten człowiek powiedział: 

'Zdołam rozwalić świątynię Bożą i w 

trzy dni ją zbudować' ". 

i rzekli: "Ten człowiek powiedział: 

'Zdołam zburzyć świątynię Bożą i w trzy 

dni ją zbudować' ". 

185 

186 Mt 26:64 

Jezus rzekł do niego: "Ty sam to 

powiedziałeś. Jednakże mówię wam: 

Odtąd będziecie widzieć Syna 

człowieczego siedzącego po prawicy 

mocy i przychodzącego na obłokach 

nieba". 

Jezus rzekł do niego: "Ty sam to 

powiedziałeś. Jednakże mówię wam: 

Odtąd będziecie widzieć Syna 

Człowieczego siedzącego po prawicy 

mocy i przychodzącego na obłokach 

nieba". 

186 

187 Mt 27:5 – I  
Rzucił więc srebrniki do świątyni i się 

oddalił, a odszedłszy powiesił się. 

Rzucił więc srebrniki do świątyni i się 

oddalił, a odszedłszy, powiesił się. 
187 

188 Mt 27:9 

Wtedy się spełniło, co zostało 

powiedziane przez Jeremiasza proroka, 

mówiącego: "I wzięli trzydzieści 

srebrników, cenę człowieka 

wycenionego, na którego wyznaczyli 

cenę niektórzy z synów Izraela, 

Wtedy się spełniło, co zostało 

powiedziane przez proroka Jeremiasza, 

mówiącego: "I wzięli trzydzieści 

srebrników, cenę człowieka 

wycenionego, na którego wyznaczyli 

cenę niektórzy z synów Izraela, 

188 



189 Mt 27:17 – I   

Gdy więc się zebrali, Piłat rzekł do nich: 

"Którego chcecie, żebym wam zwolnił: 

Barabasza czy Jezusa, zwanego 

Chrystusem?" 

Gdy więc się zebrali, Piłat rzekł do nich: 

"Którego chcecie, żebym wam zwolnił: 

Barabasza czy Jezusa zwanego 

Chrystusem?" 

189 

190 Mt 27:25 – I 

Na to cały lud odpowiadając rzekł: 

"Krew jego niech spadnie na nas i na 

nasze dzieci". 

Na to cały lud, odpowiadając, rzekł: 

"Krew jego niech spadnie na nas i na 

nasze dzieci". 

190 

191 Mt 27:27 

Potem żołnierze namiestnika wzięli 

Jezusa do namiestnikowskiego pałacu i 

zgromadzili przy nim całe wojsko. 

Potem żołnierze namiestnika wzięli 

Jezusa do pałacu namiestnika i 

zgromadzili przy nim całe wojsko. 

191 

192 Mt 27:40 

i mówiąc: "Ty, który miałeś rozwalić 

świątynię i w trzy dni ją zbudować, 

wybaw samego siebie! Jeśli jesteś 

synem Bożym, zejdź z pala męki!" 

i mówiąc: "Ty, który miałeś zburzyć 

świątynię i w trzy dni ją zbudować, 

wybaw samego siebie! Jeśli jesteś 

synem Bożym, zejdź z pala męki!" 

192 

193 Mt 27:48 

I natychmiast jeden z nich pobiegł i 

wziąwszy gąbkę, nasączył ją kwaśnym 

winem, a nałożywszy ją na trzcinę, 

dawał mu pić. 

I natychmiast jeden z nich pobiegł i 

wziąwszy gąbkę, nasączył ją kwaśnym 

winem, a nałożywszy ją na trzcinę, 

zaczął dawać mu pić. 

193 

194 Mt 27:60 

i złożył je w swym nowym grobowcu 

pamięci, który niegdyś wykuł w 

masywie skalnym. I przytoczywszy 

duży kamień do drzwi tego grobowca 

pamięci, odszedł. 

i złożył je w swym nowym grobowcu 

pamięci, który wcześniej wykuł w 

masywie skalnym. I przytoczywszy 

duży kamień przed wejście do tego 

grobowca pamięci, odszedł. 

194 

195 Mt 28:2 – I  

I oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi; 

bo anioł Jehowy zstąpił z nieba i 

podszedłszy odtoczył kamień, i na nim 

siedział. 

I oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi; 

bo anioł Jehowy zstąpił z nieba i 

podszedłszy, odtoczył kamień, i na nim 

siedział. 
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196 Mt 28:5 – I  

Anioł zaś odpowiadając rzekł do 

niewiast: "Nie bójcie się, gdyż wiem, że 

szukacie Jezusa, którego zawieszono na 

palu. 

Anioł zaś, odpowiadając, rzekł do 

niewiast: "Nie bójcie się, gdyż wiem, że 

szukacie Jezusa, którego zawieszono na 

palu. 

196 

197 Mt 28:12 

A ci zebrawszy się ze starszymi i 

naradziwszy się, dali żołnierzom 

wystarczającą liczbę srebrników 

A ci, zebrawszy się ze starszymi i 

naradziwszy się, dali żołnierzom 

wystarczającą liczbę srebrników 
197 

198 Mk 1:2 + I 

Jak jest napisane u Izajasza proroka: 

"(Oto ja przed twoim obliczem wysyłam 

mego posłańca, który przygotuje drogę 

twoją.) 

Jak jest napisane u proroka Izajasza: 

"(Oto ja przed twoim obliczem wysyłam 

mego posłańca, który przygotuje drogę 

twoją). 

1 

199 Mk 1:5 

Toteż cała kraina judejska i wszyscy 

mieszkańcy Jeruzalem wychodzili do 

niego i byli przez niego chrzczeni w 

rzece Jordan, otwarcie wyznając swe 

grzechy. 

Toteż cała kraina judejska i wszyscy 

mieszkańcy Jerozolimy wychodzili do 

niego i byli przez niego chrzczeni w 

rzece Jordan, i otwarcie wyznawali swe 

grzechy. 

2 

200 Mk 1:6 

A Jan był odziany w sierść wielbłądzią i 

miał skórzany pas wokół swych lędźwi, 

jadał zaś szarańcze oraz dziki miód. 

A Jan był odziany w sierść wielbłądzią i 

miał skórzany pas wokół lędźwi, jadał 

zaś szarańcze oraz dziki miód. 

3 



201 Mk 1:7 – I 

I głosił mówiąc: "Przychodzi za mną 

ktoś silniejszy niż ja; nie jestem godzien 

schylić się i rozwiązać rzemyków u jego 

sandałów. 

I głosił, mówiąc: "Przychodzi za mną 

ktoś silniejszy niż ja; nie jestem godzien 

schylić się i rozwiązać rzemyków u jego 

sandałów. 

4 

202 Mk 1:19 – I 

A on postąpiwszy trochę dalej ujrzał 

Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego 

brata, gdy akurat naprawiali w łodzi swe 

sieci, 

A on, postąpiwszy trochę dalej, ujrzał 

Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego 

brata, gdy akurat naprawiali w łodzi swe 

sieci, 

5 

203 Mk 1:20 – I 

i bezzwłocznie ich zawołał. Oni zaś 

zostawiwszy w łodzi swojego ojca, 

Zebedeusza, wraz z najemnikami, poszli 

za nim. 

i bezzwłocznie ich zawołał. Oni zaś, 

zostawiwszy w łodzi swojego ojca, 

Zebedeusza, wraz z najemnikami, poszli 

za nim. 

6 

204 Mk 1:26 – I 

I duch nieczysty wprawiwszy go w 

konwulsje i wrzasnąwszy na cały głos, 

wyszedł z niego. 

I duch nieczysty, wprawiwszy go w 

konwulsje i wrzasnąwszy na cały głos, 

wyszedł z niego. 

7 

205 Mk 1:29 

I natychmiast opuściwszy synagogę, 

weszli do domu Szymona i Andrzeja 

razem z Jakubem i Janem. 

I natychmiast opuścili synagogę, po 

czym weszli do domu Szymona i 

Andrzeja razem z Jakubem i Janem. 

8 

206 Mk 1:31 + I 

I gdy podszedł do niej, podniósł ją 

ująwszy za rękę; i gorączka ją opuściła, 

ona zaś zaczęła im usługiwać. 

Podszedł więc do niej i podniósł ją, 

ująwszy za rękę; i gorączka ją opuściła, 

ona zaś zaczęła im usługiwać. 

9 

207 Mk 1:34 – I  

Uleczył więc wielu tych, którzy źle się 

mieli z powodu rozmaitych chorób i 

wypędził wiele demonów, ale nie 

pozwalał demonom mówić, gdyż 

wiedziały, że jest Chrystusem. 

Uleczył więc wielu tych, którzy źle się 

mieli z powodu rozmaitych chorób, i 

wypędził wiele demonów, ale nie 

pozwalał demonom mówić, gdyż 

wiedziały, że jest Chrystusem. 

10 

208 Mk 2:8 

Ale Jezus, natychmiast rozpoznawszy 

swoim duchem, że tak w sobie 

rozważają, powiedział do nich: 

"Dlaczego rozważacie to w swoich 

sercach? 

Ale Jezus, natychmiast rozpoznawszy 

swoim duchem, że tak w sobie 

rozważają, powiedział do nich: "Czemu 

rozważacie to w swoich sercach? 

11 

209 Mk 2:10 

Ale żebyście wiedzieli, iż Syn 

człowieczy ma na ziemi władzę 

przebaczać grzechy" – rzekł do 

paralityka: 

Ale żebyście wiedzieli, iż Syn 

Człowieczy ma na ziemi władzę 

przebaczać grzechy" – rzekł do 

paralityka: 

12 

210 Mk 2:15 

Później zdarzyło się, że półleżał przy 

stole w jego domu i wielu poborców 

podatkowych oraz grzeszników 

półleżało z Jezusem i jego uczniami, bo 

było ich wielu i zaczęli za nim chodzić. 

Później zdarzyło się, że półleżał przy 

stole w jego domu i wielu poborców 

podatkowych oraz grzeszników 

półleżało przy posiłku z Jezusem i jego 

uczniami, bo było ich wielu i zaczęli za 

nim chodzić. 

13 

211 Mk 2:26 

Jak wszedł do domu Bożego – według 

sprawozdania o naczelnym kapłanie 

Abiatarze – i jadł chleby przedkładania, 

których nie wolno jeść nikomu oprócz 

kapłanów, i dał również ludziom, którzy 

z nim byli?" 

Jak wszedł do domu Bożego – według 

relacji o naczelnym kapłanie Abiatarze – 

i jadł chleby przedkładania, których nie 

wolno jeść nikomu oprócz kapłanów, i 

dał również ludziom, którzy z nim byli?" 

14 



212 Mk 2:28 
toteż Syn człowieczy jest również 

Panem sabatu". 

toteż Syn Człowieczy jest również 

Panem sabatu". 
15 

213 Mk 3:5 – I 

A on rozejrzawszy się po nich z 

oburzeniem, przejęty smutkiem z 

powodu niewrażliwości ich serc, 

powiedział do tego człowieka: 

"Wyciągnij rękę". I on ją wyciągnął, i 

jego ręka odzyskała sprawność. 

A on, rozejrzawszy się po nich z 

oburzeniem, przejęty smutkiem z 

powodu niewrażliwości ich serc, 

powiedział do tego człowieka: 

"Wyciągnij rękę". I on ją wyciągnął, i 

jego ręka odzyskała sprawność. 

16 

214 Mk 3:8 

Nawet z Jeruzalem i z Idumei, i zza 

Jordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu 

przyszło do niego wielkie mnóstwo 

ludzi, usłyszawszy, ilu rzeczy 

dokonywał. 

Nawet z Jerozolimy i z Idumei, i zza 

Jordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu 

przyszło do niego wielkie mnóstwo 

ludzi, usłyszawszy, ilu rzeczy 

dokonywał. 

17 

215 Mk 3:12 
Ale on wiele razy surowo im 

przykazywał, żeby go nie ujawniały. 

Ale on wiele razy surowo im 

przykazywał, by go nie ujawniały. 
18 

216 Mk 3:16 

A w grupie dwunastu, którą utworzył, 

byli: Szymon, któremu także nadał 

przydomek Piotr, 

A w grupie dwunastu, którą utworzył, 

byli: Szymon, któremu nadał przydomek 

Piotr, 

19 

217 Mk 3:17 

i Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, brat 

Jakuba (im też nadał przydomek 

Boanerges, co znaczy Synowie Gromu), 

i Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, brat 

Jakuba (i nadał im przydomek 

Boanerges, co znaczy Synowie Gromu), 

20 

218 Mk 3:22 

A uczeni w piśmie, którzy zstąpili z 

Jeruzalem, mówili: "Ma Beelzebuba i 

wypędza demony za sprawą władcy 

demonów". 

A uczeni w piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy, mówili: "Ma Beelzebuba i 

wypędza demony za sprawą władcy 

demonów". 

21 

219 Mk 4:4 
A gdy siał, pewne nasiono padło przy 

drodze i przyleciały ptaki, i je zjadły. 

A gdy siał, któreś nasiono padło przy 

drodze i przyleciały ptaki, i je zjadły. 
22 

220 Mk 4:21 

I jeszcze im mówił: "Czyż lampę 

przynosi się po to, żeby ją postawić pod 

koszem miarowym lub pod łóżkiem? 

Czyż nie przynosi się jej po to, żeby ją 

postawić na świeczniku? 

I jeszcze im mówił: "Czyż lampę 

przynosi się po to, żeby ją postawić pod 

korcem lub pod łóżkiem? Czyż nie 

przynosi się jej po to, żeby ją postawić 

na świeczniku? 

23 

221 Mk 4:31 

Jest jak ziarnko gorczycy, które gdy je 

siano w ziemię, było najdrobniejszym ze 

wszystkich nasion na ziemi –  

Jest jak ziarnko gorczycy, które gdy je 

siano w ziemię, było najdrobniejsze ze 

wszystkich nasion na ziemi – 

24 

222 Mk 4:36 – I 

Oni więc rozpuściwszy tłum wzięli go 

tak jak był, w łodzi, a z nim były inne 

łodzie. 

Oni więc, rozpuściwszy tłum, wzięli go 

tak jak był, w łodzi, a z nim były inne 

łodzie. 

25 

223 Mk 4:37 

I zerwał się wielki, gwałtowny wicher, i 

fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź 

była bliska zatopienia. 

I zerwał się wielki, gwałtowny wicher, i 

fale wdzierały się do łodzi, tak iż łodzi 

groziło zatopienie. 

26 

224 Mk 5:12 

Toteż duchy go upraszały, mówiąc: 

"Poślij nas w świnie, byśmy mogli w nie 

wejść". 

Toteż duchy upraszały go, mówiąc: 

"Poślij nas w świnie, byśmy mogli w nie 

wejść". 

27 

225 Mk 5:15 
Przyszli więc do Jezusa i zobaczyli, że 

ów opętany przez demony siedzi 

Przyszli więc do Jezusa i zobaczyli, że 

ów opętany przez demony siedzi 
28 



odziany i przy zdrowych zmysłach – ten, 

który miał w sobie legion; i się 

przestraszyli. 

odziany i przy zdrowych zmysłach – ten, 

który miał w sobie legion; i przestraszyli 

się. 

226 Mk 5:18 

A gdy wsiadał do łodzi, wtedy ów 

człowiek, który był opętany przez 

demony, zaczął go upraszać, żeby mógł 

z nim pozostać. 

A gdy wsiadał do łodzi, ów człowiek, 

który przedtem był opętany przez 

demony, zaczął go upraszać, żeby mógł 

z nim pozostać. 
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227 Mk 5:22 – I 

I przyszedł jeden z przełożonych 

synagogi, imieniem Jair, i ujrzawszy go, 

upadł mu do stóp  

I przyszedł jeden z przełożonych 

synagogi, imieniem Jair, i ujrzawszy go, 

upadł mu do stóp, 
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228 Mk 5:39 – I 

a wszedłszy powiedział do nich: 

"Czemuż powodujecie zgiełkliwe 

zamieszanie i płaczecie? Dziecię nie 

umarło, lecz śpi". 

a wszedłszy, powiedział do nich: 

"Czemuż powodujecie zgiełkliwe 

zamieszanie i płaczecie? Dziecię nie 

umarło, lecz śpi". 
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229 Mk 5:40 – I 

Wtedy zaczęli się z niego pogardliwie 

śmiać. Ale on usunąwszy wszystkich, 

wziął ze sobą ojca i matkę dziecięcia 

oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł, 

gdzie było dziecię. 

Wtedy zaczęli się z niego pogardliwie 

śmiać. Ale on, usunąwszy wszystkich, 

wziął ze sobą ojca i matkę dziecięcia 

oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł, 

gdzie było dziecię. 
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230 Mk 6:22 

A córka tejże Herodiady weszła i 

zatańczyła, tak iż spodobała się 

Herodowi oraz tym, którzy z nim 

półleżeli. Król rzekł do dziewczęcia: 

"Poproś mnie, o cokolwiek zechcesz, a 

na pewno ci dam". 

A córka tejże Herodiady weszła i 

zatańczyła, tak iż spodobała się 

Herodowi oraz tym, którzy z nim 

półleżeli przy posiłku. Król rzekł do 

dziewczęcia: "Poproś mnie, o cokolwiek 

zechcesz, a na pewno ci dam". 
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231 Mk 6:24 – I 

A ona wyszedłszy rzekła do swej matki: 

"O co mam poprosić?" Ta zaś rzekła: "O 

głowę Jana, którzy chrzcił". 

A ona, wyszedłszy, rzekła do swej 

matki: "O co mam poprosić?" Ta zaś 

rzekła: "O głowę Jana, którzy chrzcił". 
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232 Mk 6:27 – I 

Król więc natychmiast wysłał członka 

straży przybocznej i nakazał mu 

przynieść jego głowę. I ten odszedłszy 

ściął go w więzieniu  

Król więc natychmiast wysłał członka 

straży przybocznej i nakazał mu 

przynieść jego głowę. I ten, odszedłszy, 

ściął go w więzieniu, 

35 

233 Mk 6:34 – I 

A on wyszedłszy, ujrzał wielki tłum, 

lecz ulitował się nad nimi, gdyż byli jak 

owce bez pasterza. I zaczął ich nauczać 

wielu rzeczy. 

A on, wyszedłszy, ujrzał wielki tłum, 

lecz ulitował się nad nimi, gdyż byli jak 

owce bez pasterza. I zaczął ich nauczać 

wielu rzeczy. 
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234 Mk 6:38 – I  

On rzekł do nich: "Ile macie chlebów? 

Idźcie zobaczyć!" Sprawdziwszy 

powiedzieli: "Pięć, a ponadto dwie 

ryby". 

On rzekł do nich: "Ile macie chlebów? 

Idźcie zobaczyć!" Sprawdziwszy, 

powiedzieli: "Pięć, a ponadto dwie 

ryby". 
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235 Mk 6:41 – I  

A on wziął tę pięć chlebów oraz dwie 

ryby i spojrzawszy w niebo 

wypowiedział błogosławieństwo, i 

połamał chleby, i zaczął dawać je 

uczniom, żeby je kładli przed ludźmi; 

również dwie ryby rozdzielił między 

wszystkich. 

A on wziął tę pięć chlebów oraz dwie 

ryby i spojrzawszy w niebo, 

wypowiedział błogosławieństwo, i 

połamał chleby, i zaczął dawać je 

uczniom, żeby je kładli przed ludźmi; 

również dwie ryby rozdzielił między 

wszystkich. 

38 



236 Mk 7:1 

I zebrali się przy nim faryzeusze oraz 

pewni uczeni w piśmie, którzy przyszli z 

Jeruzalem. 

I zebrali się przy nim faryzeusze oraz 

pewni uczeni w piśmie, którzy przyszli z 

Jerozolimy. 
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237 Mk 7:11 

Ale wy mówicie: 'Jeżeli człowiek 

rzeknie do ojca lub matki: "Cokolwiek 

mam, dzięki czemu mógłbyś mieć ze 

mnie pożytek, jest to korban, (to znaczy 

dar poświęcony Bogu)" ' –   

Ale wy mówicie: 'Jeżeli człowiek powie 

do ojca lub matki: "Cokolwiek mam, 

dzięki czemu mógłbyś mieć ze mnie 

pożytek, jest to korban, (to znaczy dar 

poświęcony Bogu)" ' – 
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238 Mk 7:28 – I  

Ona zaś odpowiadając rzekła: "Tak, 

panie, a jednak szczenięta pod stołem 

jedzą okruchy zostawione przez małe 

dzieci". 

Ona zaś, odpowiadając, rzekła: "Tak, 

panie, a jednak szczenięta pod stołem 

jedzą okruchy zostawione przez małe 

dzieci". 
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239 Mk 7:35 

I oto jego słuch się otworzył, a więzy 

jego języka się rozwiązały i zaczął 

mówić normalnie. 

I oto jego zdolność słyszenia się 

otworzyła, a więzy jego języka się 

rozwiązały i zaczął mówić normalnie. 
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240 Mk 8:12 – I 

On zaś westchnąwszy głęboko w swym 

duchu powiedział: "Czemuż to 

pokolenie domaga się znaku? Zaprawdę 

mówię: Żaden znak nie będzie dany 

temu pokoleniu". 

On zaś, westchnąwszy głęboko w swym 

duchu, powiedział: "Czemuż to 

pokolenie domaga się znaku? Zaprawdę 

mówię: Żaden znak nie będzie dany 

temu pokoleniu". 
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241 Mk 8:16 
Oni zaś dalej rozprawiali między sobą o 

tym, że nie mają chlebów. 

Oni zaś zaczęli rozprawiać między sobą 

o tym, że nie mają chlebów. 
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242 Mk 8:28 

Oni mu rzekli: "Janem Chrzcicielem, a 

inni: Eliaszem, jeszcze inni: Jednym z 

proroków". 

Oni mu rzekli: "Janem Chrzcicielem, a 

inni: Eliaszem, jeszcze inni: jednym z 

proroków". 
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243 Mk 8:29 – I 

I zadał im pytanie: "A wy jak mówicie, 

kim jestem? " Piotr odpowiadając rzekł 

do niego: "Tyś jest Chrystus". 

I zadał im pytanie: "A wy jak mówicie, 

kim jestem? " Piotr, odpowiadając, rzekł 

do niego: "Tyś jest Chrystus". 
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244 Mk 8:31 

Zaczął ich też nauczać, że Syn 

człowieczy musi znieść wiele cierpień i 

być odrzucony przez starszych oraz 

naczelnych kapłanów i uczonych w 

piśmie, i zostać zabity, a w trzy dni 

później powstać z martwych. 

Zaczął ich też nauczać, że Syn 

Człowieczy musi znieść wiele cierpień i 

być odrzucony przez starszych oraz 

naczelnych kapłanów i uczonych w 

piśmie, i zostać zabity, a w trzy dni 

później powstać z martwych. 
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245 Mk 8:33 – I 

On zaś odwróciwszy się i spojrzawszy 

na swych uczniów, zganił Piotra i 

powiedział: "Zejdź mi z oczu, Szatanie, 

gdyż nie myślisz po Bożemu, lecz po 

ludzku". 

On zaś, odwróciwszy się i spojrzawszy 

na swych uczniów, zganił Piotra i 

powiedział: "Zejdź mi z oczu, Szatanie, 

gdyż nie myślisz po Bożemu, lecz po 

ludzku". 
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246 Mk 8:38 

Bo kto by się zawstydził mnie i moich 

słów przed tym cudzołożnym i 

grzesznym pokoleniem, tego Syn 

człowieczy też się zawstydzi, gdy 

przybędzie w chwale swego Ojca ze 

świętymi aniołami". 

Bo kto by się zawstydził mnie i moich 

słów przed tym cudzołożnym i 

grzesznym pokoleniem, tego Syn 

Człowieczy też się zawstydzi, gdy 

przybędzie w chwale swego Ojca ze 

świętymi aniołami". 
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247 Mk 9:9 Gdy schodzili z góry, kategorycznie im Gdy schodzili z góry, kategorycznie im 50 



nakazał, żeby nikomu nie opowiadali, co 

widzieli, dopóki Syn człowieczy nie 

powstanie z martwych. 

nakazał, żeby nikomu nie opowiadali, co 

widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie 

powstanie z martwych. 

248 Mk 9:12 

On powiedział do nich: "Eliasz istotnie 

przychodzi najpierw i wszystko 

przywraca; ale jak to jest, że o Synu 

człowieczym napisano, iż musi znieść 

wiele cierpień i być poczytany za nic? 

On powiedział do nich: "Eliasz istotnie 

przychodzi najpierw i wszystko 

przywraca; ale jak to jest, że o Synu 

Człowieczym napisano, iż musi znieść 

wiele cierpień i być poczytany za nic? 
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249 Mk 9:19 

Wtedy on rzekł do nich: "O wiarołomne 

pokolenie, jak długo mam z wami 

pozostawać? Jak długo mam was 

znosić? Przyprowadźcie go do mnie". 

Wtedy on rzekł do nich: "O pokolenie 

bez wiary, jak długo mam z wami 

pozostawać? Jak długo mam was 

znosić? Przyprowadźcie go do mnie". 
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250 Mk 9:25 – I 

A Jezus zauważywszy, że się zbiega 

tłum, zgromił ducha nieczystego, 

mówiąc do niego: "Duchu niemy i 

głuchy, rozkazuję ci: Wyjdź z niego i 

już więcej w niego nie wchodź". 

A Jezus, zauważywszy, że się zbiega 

tłum, zgromił ducha nieczystego, 

mówiąc do niego: "Duchu niemy i 

głuchy, rozkazuję ci: Wyjdź z niego i już 

więcej w niego nie wchodź". 
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251 Mk 9:31 

Nauczał bowiem swych uczniów i 

mówił im: "Syn człowieczy ma być 

wydany w ręce ludzi i oni go zabiją, ale 

chociaż zostanie zabity, w trzy dni 

później powstanie z martwych". 

Nauczał bowiem swych uczniów i 

mówił im: "Syn Człowieczy ma być 

wydany w ręce ludzi i oni go zabiją, ale 

chociaż zostanie zabity, w trzy dni 

później powstanie z martwych". 
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252 Mk 9:39 

Ale Jezus rzekł: "Nie próbujcie go 

powstrzymać, bo nikt, kto dokona 

potężnego dzieła, powołując się na moje 

imię, nie będzie szybko mógł obrzucić 

mnie obelgami; 

Ale Jezus rzekł: "Nie próbujcie go 

powstrzymać, bo nikt, kto powołując się 

na moje imię, dokona potężnego dzieła, 

nie będzie szybko mógł obrzucić mnie 

obelgami; 
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253 Mk 9:42 

Ale kto by zgorszył jednego z tych 

małych, którzy wierzą, lepiej byłoby dla 

niego, gdyby mu zawieszono u szyi 

kamień młyński, jaki bywa obracany 

przez osła, i po prostu wrzucono go do 

morza. 

Ale kto by zgorszył jednego z tych 

małych, którzy wierzą, lepiej byłoby dla 

niego, gdyby mu zawieszono u szyi 

kamień młyński, jaki bywa obracany 

przez osła, i wrzucono go do morza. 
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254 Mk 9:43 

"I gdyby cię gorszyła twoja ręka, odetnij 

ją; lepiej jest dla ciebie wejść do życia 

kalekim, niż mając dwie ręce pójść do 

Gehenny, w ogień nieugaszony. 

"I gdyby cię gorszyła twoja ręka, odetnij 

ją; lepiej jest dla ciebie wejść do życia 

kalekim, niż z dwiema rękami pójść do 

Gehenny, w ogień nieugaszony. 
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255 Mk 9:45 

A jeśli cię gorszy twoja stopa, odetnij ją; 

lepiej jest dla ciebie wejść do życia 

kulawym, niż mając dwie stopy zostać 

wrzuconym do Gehenny. 

A jeśli cię gorszy twoja stopa, odetnij ją; 

lepiej jest dla ciebie wejść do życia 

kulawym, niż z dwiema stopami zostać 

wrzuconym do Gehenny. 
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256 Mk 10:1 – I   

Stamtąd, powstawszy, przyszedł do 

granic Judei i na drugą stronę Jordanu, i 

ponownie zeszły się do niego tłumy, a 

on – jak to miał w zwyczaju – znowu je 

nauczał. 

Stamtąd, powstawszy, przyszedł do 

granic Judei i na drugą stronę Jordanu i 

ponownie zeszły się do niego tłumy, a 

on – jak to miał w zwyczaju – znowu je 

nauczał. 
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257 Mk 10:3 – I On odpowiadając rzekł do nich: "Co On, odpowiadając, rzekł do nich: "Co 60 



wam nakazał Mojżesz?" wam nakazał Mojżesz?" 

258 Mk 10:7 
Z tego względu człowiek opuści swego 

ojca i matkę 

Z tego względu mężczyzna opuści ojca i 

matkę 
61 

259 Mk 10:12 

a gdyby niewiasta, rozwiódłszy się ze 

swym mężem, wyszła za innego, 

popełniłaby cudzołóstwo". 

a gdyby kobieta, rozwiódłszy się ze 

swym mężem, wyszła za innego, 

popełniłaby cudzołóstwo". 
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260 Mk 10:13 

A ludzie zaczęli do niego 

przyprowadzać małe dzieci, żeby je 

dotknął; lecz uczniowie ich strofowali. 

A ludzie zaczęli do niego 

przyprowadzać małe dzieci, żeby ich 

dotknął; lecz uczniowie ich strofowali. 
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261 Mk 10:14 – I 

Ujrzawszy to Jezus oburzył się i rzekł do 

nich: "Pozwólcie małym dzieciom 

przychodzić do mnie; nie próbujcie ich 

zatrzymywać, do takich bowiem należy 

królestwo Boże. 

Ujrzawszy to, Jezus oburzył się i rzekł 

do nich: "Pozwólcie małym dzieciom 

przychodzić do mnie; nie próbujcie ich 

zatrzymywać, do takich bowiem należy 

królestwo Boże. 
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262 Mk 10:21 

Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował 

go i mu powiedział: "Jednego ci brakuje: 

Idź, sprzedaj, co masz, i daj biednym, a 

będziesz miał skarb w niebie, i chodź, 

bądź moim naśladowcą". 

Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował 

go i powiedział mu: "Jednego ci brakuje: 

Idź, sprzedaj, co masz, i daj biednym, a 

będziesz miał skarb w niebie, i chodź, 

bądź moim naśladowcą". 
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263 Mk 10:25 – I 

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 

ucho igły niż bogaczowi wejść do 

królestwa Bożego". 

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 

ucho igły, niż bogaczowi wejść do 

królestwa Bożego". 
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264 Mk 10:32 

I szli drogą w górę do Jeruzalem, a Jezus 

szedł przed nimi, oni zaś się zadziwili; 

ale tych, którzy podążali z tyłu, ogarnęła 

bojaźń. Jeszcze raz wziął dwunastu na 

bok i zaczął im mówić o tym, co go ma 

spotkać: 

I szli drogą do Jerozolimy, a Jezus szedł 

przed nimi, oni zaś się zadziwili; ale 

tych, którzy podążali z tyłu, ogarnęła 

bojaźń. Jeszcze raz wziął dwunastu na 

bok i zaczął im mówić o tym, co ma go 

spotkać: 
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265 Mk 10:33 

"Oto idziemy w górę do Jeruzalem i Syn 

człowieczy zostanie wydany naczelnym 

kapłanom oraz uczonym w piśmie, i 

skażą go na śmierć, i wydadzą go 

ludziom z narodów, 

"Oto idziemy do Jerozolimy i Syn 

Człowieczy zostanie wydany naczelnym 

kapłanom oraz uczonym w piśmie, i 

skażą go na śmierć, i wydadzą go 

ludziom z narodów, 
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266 Mk 10:45 

Bo nawet Syn człowieczy nie przyszedł 

po to, by mu usługiwano, lecz by 

usługiwać i dać swoją duszę jako okup 

w zamian za wielu". 

Bo nawet Syn Człowieczy nie przyszedł 

po to, by mu usługiwano, lecz by 

usługiwać i dać swoją duszę jako okup 

w zamian za wielu". 
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267 Mk 10:48 – I 

Na to wielu poczęło mu surowo 

nakazywać, żeby umilkł; lecz on tym 

bardziej krzyczał: "Synu Dawida, zmiłuj 

się nade mną!" 

Na to wielu poczęło mu surowo 

nakazywać, żeby umilkł, lecz on tym 

bardziej krzyczał: "Synu Dawida, zmiłuj 

się nade mną!" 
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268 Mk 10:51 – I 

A Jezus odpowiadając mu rzekł: "Co 

chcesz, żebym dla ciebie uczynił?" 

Ślepy powiedział do niego: "Rabbuni, 

niech odzyskam wzrok". 

A Jezus, odpowiadając mu, rzekł: "Co 

chcesz, żebym dla ciebie uczynił?" 

Ślepy powiedział do niego: "Rabbuni, 

niech odzyskam wzrok". 
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269 Mk 11:1 A gdy się zbliżali do Jeruzalem, do A gdy się zbliżali do Jerozolimy, do 72 



Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, 

wysłał dwóch ze swych uczniów 

Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, 

wysłał dwóch ze swych uczniów 

270 Mk 11:8 

Wielu też słało na drodze swe szaty 

wierzchnie, inni zaś ścinali na polach 

gałązki. 

Wielu też słało na drodze swe szaty 

wierzchnie, inni zaś ścinali na polach 

liściaste gałązki. 
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271 Mk 11:11 

I wszedł do Jeruzalem, do świątyni; i 

obejrzał wszystko, a ponieważ była już 

późna godzina, odszedł z dwunastoma 

do Betanii. 

I wszedł do Jerozolimy, do świątyni; i 

obejrzał wszystko, a ponieważ była już 

późna godzina, odszedł z dwunastoma 

do Betanii. 
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272 Mk 11:15 

I przyszli do Jeruzalem. Tam wszedł do 

świątyni i zaczął wyrzucać 

sprzedających i kupujących w świątyni, 

i poprzewracał stoły wymieniających 

pieniądze, a także ławy sprzedających 

gołębie; 

I przyszli do Jerozolimy. Tam wszedł do 

świątyni i zaczął wyrzucać 

sprzedających i kupujących w świątyni, i 

poprzewracał stoły wymieniających 

pieniądze, a także ławy sprzedających 

gołębie; 
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273 Mk 11:18 

I usłyszeli to naczelni kapłani oraz 

uczeni w piśmie, i zaczęli się 

zastanawiać, jak go zgładzić; bo się go 

bali, gdyż cały tłum wciąż się 

niezmiernie zdumiewał jego nauką. 

I usłyszeli to naczelni kapłani oraz 

uczeni w piśmie, i zaczęli się 

zastanawiać, jak go zgładzić; bali się go 

bowiem, gdyż cały tłum wciąż się 

niezmiernie zdumiewał jego nauką. 
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274 Mk 11:22 – I  
A Jezus odpowiadając, rzekł do nich: 

"Miejcie wiarę w Boga. 

A Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: 

"Miejcie wiarę w Boga. 
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275 Mk 11:27 

I znowu przyszli do Jeruzalem. A gdy 

chodził po świątyni, przyszli do niego 

naczelni kapłani oraz uczeni w piśmie i 

starsi 

I znowu przyszli do Jerozolimy. A gdy 

chodził po świątyni, przyszli do niego 

naczelni kapłani oraz uczeni w piśmie i 

starsi 
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276 Mk 12:3 
Ale oni go wzięli, pobili i odprawili z 

niczym. 

Ale oni chwycili go, pobili i odprawili z 

niczym. 
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277 Mk 12:8 
Wzięli go więc, zabili i wyrzucili go 

poza winnicę. 

Chwycili go więc, zabili i wyrzucili 

poza winnicę. 
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278 Mk 12:11 
Stało się to za sprawą Jehowy i jest 

cudowne w naszych oczach?" 

Pojawił się on za sprawą Jehowy i jest 

cudowny w naszych czasach'?" 
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279 Mk 12:14 – I  

Oni przybywszy powiedzieli do niego: 

"Nauczycielu, wiemy, że jesteś 

prawdomówny i nie zważasz na nikogo, 

gdyż nie patrzysz na wygląd zewnętrzny 

ludzi, lecz zgodnie z prawdą nauczasz 

drogi Bożej: Czy wolno płacić podatek 

pogłówny Cezarowi, czy nie? 

Oni, przybywszy, powiedzieli do niego: 

"Nauczycielu, wiemy, że jesteś 

prawdomówny i nie zważasz na nikogo, 

gdyż nie patrzysz na wygląd zewnętrzny 

ludzi, lecz zgodnie z prawdą nauczasz 

drogi Bożej: Czy wolno płacić podatek 

pogłówny Cezarowi, czy nie? 
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280 Mk 12:25 

Bo gdy powstaną z martwych, ani 

mężczyźni się nie żenią, ani niewiasty 

nie wychodzą za mąż, ale są jak 

aniołowie w niebiosach. 

Bo gdy powstają z martwych, ani 

mężczyźni się nie żenią, ani kobiety nie 

wychodzą za mąż, ale są jak aniołowie 

w niebiosach. 
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281 Mk 12:26 

Lecz jeśli chodzi o umarłych, że są 

wskrzeszani, czy nie czytaliście w 

księdze Mojżesza, w sprawozdaniu o 

Lecz jeśli chodzi o umarłych, że są 

wskrzeszani, czy nie czytaliście w 

księdze Mojżesza, w relacji o ciernistym 

84 



ciernistym krzewie, jak Bóg rzekł do 

niego: 'Jam jest Bóg Abrahama i Bóg 

Izaaka, i Bóg Jakuba'? 

krzewie, jak Bóg rzekł do niego: 'Jam 

jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg 

Jakuba'? 

282 Mk 12:34 – I 

Wtedy Jezus zauważywszy, że on 

odpowiedział rozumnie, rzekł do niego: 

"Nie jesteś daleko od królestwa 

Bożego". I już nikt nie miał odwagi go 

pytać. 

Wtedy Jezus, zauważywszy, że on 

odpowiedział rozumnie, rzekł do niego: 

"Nie jesteś daleko od królestwa 

Bożego". I już nikt nie miał odwagi go 

pytać. 
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283 Mk 12:35 

Jezus wszakże, udzielając odpowiedzi, 

przemówił tak, jak podczas nauczania w 

świątyni: "Jak to jest, że uczeni w 

piśmie mówią, iż Chrystus jest synem 

Dawida? 

Jezus wszakże udzielił odpowiedzi i 

przemówił, nauczając w świątyni: "Jak 

to jest, że uczeni w piśmie mówią, iż 

Chrystus jest synem Dawida? 
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284 Mk 12:38 

On zaś, nauczając, począł mówić: 

"Strzeżcie się uczonych w piśmie, 

którzy chcą chodzić w długich szatach i 

domagają się pozdrowień na rynkach 

On zaś, nauczając, powiedział jeszcze: 

"Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy 

chcą chodzić w długich szatach i 

domagają się pozdrowień na rynkach 
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285 Mk 12:39 + I 

i pierwszych siedzeń w synagogach, 

najpocześniejszych miejsc na 

wieczerzach. 

oraz pierwszych siedzeń w synagogach i 

najpocześniejszych miejsc na 

wieczerzach. 
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286 Mk 13:17 
Biada niewiastom brzemiennym i 

karmiącym piersią niemowlę w owe dni! 

Biada kobietom brzemiennym i 

karmiącym piersią w owe dni! 
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287 Mk 13:26 

I potem ujrzą Syna człowieczego 

przychodzącego w obłokach z wielką 

mocą i chwałą. 

I potem ujrzą Syna Człowieczego 

przychodzącego w obłokach z wielką 

mocą i chwałą. 
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288 Mk 13:33 
Stale baczcie, wciąż czuwajcie, bo nie 

wiecie, kiedy jest wyznaczony czas. 

Stale patrzcie, wciąż czuwajcie, bo nie 

wiecie, kiedy jest wyznaczony czas. 
91 

289 Mk 13:35 – I 

Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 

pan domu przyjdzie: czy pod koniec 

dnia, czy o północy, czy z pianiem 

kogutów, czy wcześnie rano; 

Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 

pan domu przyjdzie: czy pod koniec 

dnia, czy o północy, czy z pianiem 

kogutów, czy wcześnie rano –  
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290 Mk 14:1 

A za dwa dni była Pascha oraz Święto 

Przaśników. I naczelni kapłani, a także 

uczeni w piśmie zastanawiali się, jak 

chytrym podstępem go schwytać i zabić; 

A za dwa dni była Pascha oraz Święto 

Przaśników. I naczelni kapłani, a także 

uczeni w piśmie zastanawiali się, jak 

podstępem go schwytać i zabić; 
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291 Mk 14:7 

Biednych bowiem zawsze macie u siebie 

i kiedy tylko chcecie, zawsze możecie 

im dobrze czynić, ale mnie nie zawsze 

macie. 

Biednych bowiem zawsze macie u siebie 

i kiedy tylko chcecie, zawsze możecie 

im wyświadczać dobro, ale mnie nie 

zawsze macie. 
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292 Mk 14:10 

A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, 

poszedł do naczelnych kapłanów, żeby 

im go zdradzić. 

A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, 

poszedł do naczelnych kapłanów, żeby 

im go wydać. 

95 

293 Mk 14:15 – I 

A on pokaże wam urządzony duży 

górny pokój już przygotowany, i tam dla 

nas przygotujcie". 

A on pokaże wam urządzony duży górny 

pokój już przygotowany i tam dla nas 

przygotujcie". 
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294 Mk 14:21 

Wprawdzie Syn człowieczy odchodzi, 

tak jak jest o nim napisane, ale biada 

temu człowiekowi, przez którego Syn 

człowieczy zostaje zdradzony! Byłoby 

lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie 

urodził". 

Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, 

tak jak jest o nim napisane, ale biada 

temu człowiekowi, przez którego Syn 

Człowieczy zostaje zdradzony! Byłoby 

lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie 

urodził". 
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295 Mk 14:31 

Ale on zaczął tym bardziej mówić: 

"Choćbym miał umrzeć z tobą, na 

pewno się ciebie nie zaprę". Także 

wszyscy inni zaczęli mówić to samo. 

Ale on zaczął z przejęciem mówić: 

"Choćbym miał umrzeć z tobą, na 

pewno się ciebie nie zaprę". Także 

wszyscy inni zaczęli mówić to samo. 
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296 Mk 14:37 

I przyszedł, i zastał ich śpiących, i 

powiedział do Piotra: "Szymonie, śpisz? 

Czy nie miałeś siły, żeby czuwać jedną 

godzinę? 

I przyszedł, i zastał ich śpiących, i 

powiedział do Piotra: "Szymonie, śpisz? 

Czy nie miałeś siły, żeby czuwać przez 

jedną godzinę? 
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297 Mk 14:40 

I ponownie przyszedł, i zastał ich 

śpiących, bo oczy im ciążyły, toteż nie 

wiedzieli, co mu odpowiedzieć. 

I ponownie przyszedł, i zastał ich 

śpiących, bo oczy ich były ociężałe, 

toteż nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. 
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298 Mk 14:41 

I przyszedł po raz trzeci, i powiedział do 

nich: "W takiej chwili śpicie i 

odpoczywacie! Wystarczy! Nadeszła 

godzina! Oto Syn człowieczy jest 

wydawany w ręce grzeszników. 

I przyszedł po raz trzeci, i powiedział do 

nich: "W takiej chwili śpicie i 

odpoczywacie! Wystarczy! Nadeszła 

godzina! Oto Syn Człowieczy jest 

wydawany w ręce grzeszników. 
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299 Mk 14:45 + I 

A idąc prosto ku niemu, podszedł i 

powiedział: "Rabbi!" oraz pocałował go 

bardzo czule. 

A idąc prosto ku niemu, podszedł i 

powiedział: "Rabbi!", i pocałował go 

bardzo czule. 
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300 Mk 14:48 

Ale na to Jezus rzekł do nich: 

"Wyszliście z mieczami i pałkami jak na 

zbójcę, by mnie pojmać? 

Lecz na to Jezus rzekł do nich: 

"Wyszliście z mieczami i pałkami jak na 

zbójcę, by mnie pojmać? 
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301 Mk 14:50 I wszyscy go porzucili i uciekli. I wszyscy pozostawili go, i uciekli. 104 

302 Mk 14:51 

Ale pewien młodzieniec zaczął podążać 

tuż za nim, mając zarzuconą na nagie 

ciało delikatną szatę lnianą; i próbowano 

go schwytać, 

Ale pewien młodzieniec zaczął podążać 

tuż za nim, mając zarzuconą na nagie 

ciało szatę z delikatnego lnu; i 

próbowano go schwytać, 
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303 Mk 14:54 

Piotr zaś podążał za nim w znacznej 

odległości aż na dziedziniec 

arcykapłana; i siedział razem ze 

służącymi, i grzał się przy jasnym ogniu. 

Piotr zaś w znacznej odległości szedł za 

nim aż na dziedziniec arcykapłana; i 

siedział razem ze służącymi, i grzał się 

przy jasnym ogniu. 
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304 Mk 14:58 

"Myśmy słyszeli, jak mówił: 'Ja rozwalę 

tę świątynię uczynioną rękami i w trzy 

dni zbuduję inną, nie uczynioną 

rękami'". 

"Myśmy słyszeli, jak mówił: 'Ja zburzę 

tę świątynię uczynioną rękami i w trzy 

dni zbuduję inną, nie uczynioną 

rękami'". 
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305 Mk 14:62 

Wtedy Jezus rzekł: "Ja jestem; a wy 

będziecie widzieć Syna człowieczego 

siedzącego po prawicy mocy i 

przychodzącego z obłokami nieba". 

Wtedy Jezus rzekł: "Ja jestem; a wy 

będziecie widzieć Syna Człowieczego 

siedzącego po prawicy mocy i 

przychodzącego z obłokami nieba". 
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306 Mk 15:2 – I 

Piłat zaś zadał mu pytanie: "Czy jesteś 

królem Żydów?" On odpowiadając rzekł 

mu: "Ty sam to mówisz". 

Piłat zaś zadał mu pytanie: "Czy jesteś 

królem Żydów?" On, odpowiadając, 

rzekł mu: "Ty sam to mówisz". 
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307 Mk 15:3 
Ale naczelni kapłani poczęli go oskarżać 

o wiele rzeczy. 

Ale naczelni kapłani oskarżali go o 

wiele rzeczy. 
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308 Mk 15:20 

W końcu, gdy go wyśmiali, rozebrali go 

z purpury i nałożyli nań jego szaty 

wierzchnie. I wyprowadzili go, żeby 

zawiesić go na palu. 

W końcu, gdy go wyśmiali, zdarli z 

niego purpurę i nałożyli nań jego szaty 

wierzchnie. I wyprowadzili go, żeby 

zawiesić go na palu. 
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309 Mk 15:24 

I zawiesili go na palu, i rozdzielili jego 

szaty wierzchnie, rzucając o nie losy, co 

kto weźmie. 

I zawiesili go na palu, i rozdzielili jego 

szaty wierzchnie, rzucając o nie losy, co 

kto ma wziąć. 
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310 Mk 15:25 + I 
Była już trzecia godzina i zawiesili go 

na palu. 

Była zaś trzecia godzina, gdy zawiesili 

go na palu. 
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311 Mk 15:26 
U góry zaś wypisano napis stanowiący 

zarzut przeciw niemu: "Król Żydów". 

A u góry wypisano napis stanowiący 

zarzut przeciw niemu: "Król Żydów". 
114 

312 Mk 15:29 

A przechodzący obok wyrażali się o nim 

obelżywie, kiwając głowami i mówiąc: 

"Hej, ty, który miałeś rozwalić świątynię 

i w trzy dni ją zbudować, 

A przechodzący obok wyrażali się o nim 

obelżywie, kiwając głowami i mówiąc: 

"Hej, ty, który miałeś zburzyć świątynię 

i w trzy dni ją zbudować, 
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313 Mk 15:41 

które zwykły mu towarzyszyć i 

usługiwać, gdy był w Galilei, jak 

również wiele innych niewiast, które 

razem z nim wstąpiły do Jeruzalem. 

które zwykły mu towarzyszyć i 

usługiwać, gdy był w Galilei, jak 

również wiele innych niewiast, które 

razem z nim wstąpiły do Jerozolimy. 
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314 Mk 15:45 
A gdy się upewnił u setnika, podarował 

zwłoki Józefowi. 

A gdy się upewnił u setnika, dał zwłoki 

Józefowi. 
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315 Mk 15:46 + I 

Ten więc kupił delikatną tkaninę lnianą i 

zdjąwszy go, owinął w tę delikatną 

tkaninę lnianą i złożył go w grobowcu, 

który był wykuty w masywie skalnym; i 

przytoczył kamień aż do drzwi tego 

grobowca pamięci. 

Ten więc kupił delikatną tkaninę lnianą i 

zdjąwszy go, owinął w tę delikatną 

tkaninę lnianą, i złożył go w grobowcu, 

który był wykuty w masywie skalnym; i 

przytoczył kamień przed wejście do tego 

grobowca pamięci. 
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316 Mk 16:3 

I mówiły jedna do drugiej: "Kto nam 

odtoczy kamień od drzwi grobowca 

pamięci?' 

I mówiły jedna do drugiej: "Kto nam 

odtoczy kamień od wejścia do grobowca 

pamięci?' 
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317 Mk 16:5 – I 

Kiedy weszły do grobowca pamięci, 

ujrzały młodzieńca siedzącego po 

prawej stronie, odzianego w białą, długą 

szatę, i były oszołomione. 

Kiedy weszły do grobowca pamięci, 

ujrzały młodzieńca siedzącego po 

prawej stronie, odzianego w białą długą 

szatę, i były oszołomione. 
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318 Mk 16:8 – I 

One więc wyszedłszy uciekły od 

grobowca pamięci, gdyż ogarnęło je 

drżenie i silna emocja. I nikomu nic nie 

powiedziały, bo się bały. 

One więc, wyszedłszy, uciekły od 

grobowca pamięci, gdyż ogarnęło je 

drżenie i silna emocja. I nikomu nic nie 

powiedziały, bo się bały. 
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319 Łk 1:3 

postanowiłem i ja, który od samego 

początku dokładnie prześledziłem 

wszystko, spisać to w logicznym 

postanowiłem i ja, który od samego 

początku wszystko dokładnie 

prześledziłem, spisać to w logicznym 

1 



porządku dla ciebie, najdostojniejszy 

Teofilu, 

porządku dla ciebie, najdostojniejszy 

Teofilu, 

320 Łk 1:24 

A po tych dniach Elżbieta, jego żona, 

zaszła w ciążę i kryła się przez pięć 

miesięcy, mówiąc: 

A po tych dniach Elżbieta, jego żona, 

stała się brzemienna i kryła się przez 

pięć miesięcy, mówiąc: 
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321 Łk 1:31 
i oto poczniesz w swym łonie, i urodzisz 

syna, i masz go nazwać imieniem Jezus. 

i oto poczniesz w swym łonie, i urodzisz 

syna, i masz mu nadać imię Jezus. 
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322 Łk 1:35 – I 

Anioł odpowiadając rzekł do niej: 

"Duch święty przyjdzie na ciebie i moc 

Najwyższego cię ocieni. Dlatego też to, 

co się narodzi, będzie nazwane świętym, 

Synem Bożym. 

Anioł, odpowiadając, rzekł do niej: 

"Duch święty przyjdzie na ciebie i moc 

Najwyższego cię ocieni. Dlatego też to, 

co się narodzi, będzie nazwane świętym, 

Synem Bożym. 
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323 Łk 1:50 

i przez pokolenia za pokoleniami jego 

miłosierdzie jest nad tymi, co się go 

boją. 

i przez pokolenia za pokoleniami jego 

miłosierdzie jest nad tymi, którzy się go 

boją. 
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324 Łk 1:52 
Z tronów zrzucił mocarzy, a wywyższył 

poniżonych; 

Z tronów zrzucił mocarzy, a wywyższył 

maluczkich; 
6 

325 Łk 1:60 – I 

Jednakże matka jego odpowiadając 

rzekła: "Ależ nie, lecz ma się nazywać 

Jan!" 

Jednakże matka jego, odpowiadając, 

rzekła: "Ależ nie, lecz ma się nazywać 

Jan!" 
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326 Łk 2:1 – I 

A w owych dniach wyszło 

postanowienie Cezara Augusta, by 

dokonano spisu całej zamieszkanej 

ziemi; 

A w owych dniach wyszło 

postanowienie Cezara Augusta, by 

dokonano spisu całej zamieszkanej 

ziemi 
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327 Łk 2:4 + I 

Oczywiście Józef też wstąpił z Galilei, z 

miasta Nazaret, do Judei, do miasta 

Dawidowego zwanego Betlejem – był 

bowiem członkiem domu i rodziny 

Dawida –  

Oczywiście Józef też przybył z Galilei, z 

miasta Nazaret, do Judei do miasta 

Dawidowego zwanego Betlejem – był 

bowiem członkiem domu i rodziny 

Dawida –  
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328 Łk 2:19 

a Maria zaczęła zachowywać wszystkie 

te wypowiedzi, wyciągając wnioski w 

swym sercu. 

a Maria zaczęła zachowywać wszystkie 

te wypowiedzi i wyciągała wnioski w 

swym sercu. 
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329 Łk 2:21 

Kiedy się dopełniło osiem dni, żeby go 

obrzezano, nazwano go też imieniem 

Jezus – imieniem, którym go nazwał 

anioł, zanim został on poczęty w łonie. 

Kiedy się dopełniło osiem dni, żeby go 

obrzezano, nadała mu też imię Jezus – 

imię, które mu nadał anioł, zanim został 

on poczęty w łonie. 
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330 Łk 2:22 

A gdy się dopełniły dni oczyszczenia ich 

zgodnie z prawem Mojżeszowym, 

przynieśli go do Jeruzalem, aby go 

przedstawić Jehowie, 

A gdy się dopełniły dni oczyszczenia ich 

zgodnie z Prawem Mojżeszowym, 

przynieśli go do Jerozolimy, aby go 

przedstawić Jehowie, 

12 

331 Łk 2:25 

I oto był w Jeruzalem człowiek 

imieniem Symeon, człowiek prawy i 

bogobojny, który oczekiwał pocieszenia 

Izraela, a był na nim duch święty. 

I oto był w Jerozolimie człowiek 

imieniem Symeon, człowiek prawy i 

bogobojny, który oczekiwał pocieszenia 

Izraela, a był na nim duch święty. 
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332 Łk 2:34 + I 
Symeon również ich pobłogosławił, ale 

do Marii, jego matki, rzekł: "Oto tego 

Symeon również ich pobłogosławił, ale 

do Marii, jego matki, rzekł: "Oto tego 
14 



dano ku upadkowi i ponownemu 

powstaniu wielu w Izraelu oraz na znak, 

przeciw któremu będzie się mówić 

dano, by upadło i ponownie powstało 

wielu w Izraelu, oraz na znak, przeciw 

któremu będzie się mówić 

333 Łk 2:38 + I 

I w tejże godzinie podszedłszy, zaczęła 

składać podziękowania Bogu oraz 

mówić o dziecku wszystkim 

oczekującym wyzwolenia Jeruzalem. 

I w tejże godzinie, podszedłszy, zaczęła 

składać podziękowania Bogu oraz 

mówić o dziecku wszystkim 

oczekującym wyzwolenia Jerozolimy. 
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334 Łk 2:41 
Jego rodzice mieli zwyczaj chodzić co 

roku do Jeruzalem na święto Paschy. 

Jego rodzice mieli zwyczaj chodzić co 

roku do Jerozolimy na święto Paschy. 
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335 Łk 2:42 

Kiedy miał dwanaście lat, udali się w 

górę, zgodnie ze zwyczajem owego 

święta, 

Kiedy miał dwanaście lat, poszli tam, 

zgodnie ze zwyczajem owego święta, 
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336 Łk 2:43 

i byli tam do końca tych dni. A gdy 

wracali; chłopiec Jezus pozostał w 

Jeruzalem, lecz jego rodzice tego nie 

zauważyli. 

i byli tam do końca tych dni. A gdy 

wracali; chłopiec Jezus pozostał w 

Jerozolimie, lecz jego rodzice tego nie 

zauważyli. 
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337 Łk 2:45 
Nie znalazłszy go jednak, wrócili do 

Jeruzalem i pilnie go poszukiwali. 

Nie znalazłszy go jednak, wrócili do 

Jerozolimy i pilnie go poszukiwali. 
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338 Łk 2:46 

Dopiero po trzech dniach znaleźli go w 

świątyni, jak siedział pośród nauczycieli 

i się im przysłuchiwał oraz zadawał im 

pytania. 

Dopiero po trzech dniach znaleźli go w 

świątyni, jak siedział pośród nauczycieli 

i przysłuchiwał się im oraz zadawał im 

pytania. 
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339 Łk 2:51 

I zszedł z nimi, i przybył do Nazaretu, i 

dalej był im podporządkowany. Jego 

matka zaś starannie zachowywała w 

swym sercu wszystkie te wypowiedzi. 

I poszedł z nimi, i przybył do Nazaretu, i 

dalej był im podporządkowany. Jego 

matka zaś starannie zachowywała w 

swym sercu wszystkie te wypowiedzi. 
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340 Łk 3:1 

W piętnastym roku panowania 

Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat 

był namiestnikiem Judei, a Herod 

władcą okręgu Galilei, Filip zaś, jego 

brat, władcą okręgu krainy Iturei i 

Trachonitis, a Lizaniasz władcą okręgu 

Abileny, 

W piętnastym roku panowania 

Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat 

był namiestnikiem Judei, a Herod 

władcą okręgu Galilei, Filip zaś, jego 

brat, władcą okręgu krainy Iturei i 

Trachonu, a Lizaniasz władcą okręgu 

Abileny, 
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341 Łk 3:4 

jak jest napisane w księdze słów 

Izajasza proroka: "Słuchajcie! Ktoś woła 

na pustkowiu: 'Przygotujcie drogę 

Jehowy, prostymi czyńcie jego szlaki. 

jak jest napisane w księdze słów proroka 

Izajasza: "Słuchajcie! Ktoś woła na 

pustkowiu: 'Przygotujcie drogę Jehowy, 

prostymi czyńcie jego szlaki. 
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342 Łk 3:16 

Jan odpowiedział, mówiąc do 

wszystkich: "Ja wprawdzie chrzczę was 

wodą, przychodzi jednak ktoś silniejszy 

niż ja; nie jestem godzien rozwiązać mu 

rzemyka u sandałów. Ten będzie was 

chrzcił duchem świętym i ogniem. 

Jan odpowiedział, mówiąc do 

wszystkich: "Ja wprawdzie chrzczę was 

wodą, przychodzi jednak ktoś silniejszy 

niż ja; nie jestem godzien rozwiązać 

rzemyka u jego sandałów. Ten będzie 

was chrzcił duchem świętym i ogniem. 
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343 Łk 3:19 – I 

Lecz Herod, władca okręgu, upomniany 

przez niego w związku z Herodiadą, 

żoną swego brata i w związku ze 

Lecz Herod, władca okręgu, upomniany 

przez niego w związku z Herodiadą, 

żoną swego brata, i w związku ze 

25 



wszystkimi niegodziwymi czynami, 

których się Herod dopuścił, 

wszystkimi niegodziwymi czynami, 

których się Herod dopuścił, 

344 Łk 3:25 
syna Mattatiasza, syna Amosa, syna 

Nahuma, syna Esliego, syna Naggaja, 

syna Mattatiasza, syna Amosa, syna 

Nahuma, syna Eslego, syna Naggaja, 
26 

345 Łk 4:7 
Jeśli więc ty dokonasz przede mną aktu 

oddania czci, wszystko to będzie twoje". 

Jeśli więc ty oddasz mi cześć przed 

moim obliczem, wszystko to będzie 

twoje". 
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346 Łk 4:9 

Wtedy przyprowadził go do Jeruzalem i 

postawił na blanku świątyni, i 

powiedział do niego: "Jeżeli jesteś 

synem Bożym, rzuć się stąd w dół; 

Wtedy przyprowadził go do Jerozolimy i 

postawił na blanku świątyni, i 

powiedział do niego: "Jeżeli jesteś 

synem Bożym, rzuć się stąd w dół; 
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347 Łk 4:12 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł do niego: 

"Powiedziano: 'Jehowy, twego Boga, nie 

wolno ci wystawiać na próbę' ". 

Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: 

"Powiedziano: 'Jehowy, twego Boga, nie 

wolno ci wystawiać na próbę' ". 
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348 Łk 4:19 abym ogłaszał przyjemny rok Jehowy". abym ogłaszał rok dobrej woli Jehowy". 30 

349 Łk 4:22 – I 

A wszyscy poczęli dawać o nim 

przychylne świadectwo i zdumiewać się 

ujmującymi słowami płynącymi z jego 

ust, i mówili: "Czyż nie jest to syn 

Józefa?" 

A wszyscy poczęli dawać o nim 

przychylne świadectwo i zdumiewać się 

ujmującymi słowami płynącymi z jego 

ust i mówili: "Czyż nie jest to syn 

Józefa?" 
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350 Łk 4:31 
I zstąpił do Kafarnaum, miasta 

galilejskiego. I nauczał ich w sabat, 

I przybył do Kafarnaum, miasta 

galilejskiego. I nauczał ich w sabat, 
32 

351 Łk 4:38 

Opuściwszy synagogę, wszedł do domu 

Szymona. A teściową Szymona dręczyła 

wysoka gorączka; i prosili go za nią. 

Kiedy opuścił synagogę, wszedł do 

domu Szymona. A teściową Szymona 

dręczyła wysoka gorączka; i prosili go 

za nią. 
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352 Łk 5:5 – I  

Ale Szymon odpowiadając rzekł: 

"Mistrzu, przez całą noc mozoliliśmy się 

i nic nie złowiliśmy, lecz na twoje 

polecenie zapuszczę sieci". 

Ale Szymon, odpowiadając, rzekł: 

"Mistrzu, przez całą noc mozoliliśmy się 

i nic nie złowiliśmy, lecz na twoje 

polecenie zapuszczę sieci". 
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353 Łk 5:7 

Toteż skinęli na swych towarzyszy w 

drugiej łodzi, aby przybyli i im 

dopomogli; przybyli więc i napełniono 

obie łodzie, tak iż zaczęły tonąć. 

Toteż skinęli na swych towarzyszy w 

drugiej łodzi, aby przybyli i dopomogli 

im; przybyli więc i napełniono obie 

łodzie, tak iż zaczęły tonąć. 
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354 Łk 5:10 – I 

a także i Jakuba, i Jana, synów 

Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 

Szymona. Ale Jezus rzekł do Szymona: 

"Przestań się lękać. Odtąd będziesz 

łowił żywych ludzi". 

a także i Jakuba i Jana, synów 

Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 

Szymona. Ale Jezus rzekł do Szymona: 

"Przestań się lękać. Odtąd będziesz łowił 

żywych ludzi". 
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355 Łk 5:13 – I 

A on wyciągnąwszy rękę dotknął go, 

mówiąc: "Chcę. Bądź oczyszczony". I 

natychmiast trąd z niego zniknął. 

A on, wyciągnąwszy rękę, dotknął go, 

mówiąc: "Chcę. Bądź oczyszczony". I 

natychmiast trąd z niego zniknął. 
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356 Łk 5:17 

Pewnego dnia nauczał, a siedzieli tam 

faryzeusze oraz nauczyciele prawa, 

którzy przyszli z każdej wioski w Galilei 

i z Judei, i z Jeruzalem: a była z nim 

Pewnego dnia nauczał, a siedzieli tam 

faryzeusze oraz nauczyciele prawa, 

którzy przyszli z każdej wioski w Galilei 

i z Judei, i z Jerozolimy: a była z nim 
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moc Jehowy, by mógł uzdrawiać. moc Jehowy, by mógł uzdrawiać. 

357 Łk 5:18 – I 

I oto mężczyźni nieśli na łóżku 

człowieka sparaliżowanego i szukali, 

którędy mogliby go wnieść i położyć 

przed nim. 

I oto mężczyźni nieśli na łóżku 

człowieka sparaliżowanego, i szukali, 

którędy mogliby go wnieść i położyć 

przed nim. 
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358 Łk 5:19 

A ponieważ z powodu tłumu nie znaleźli 

drogi, którą mogliby go wnieść, wspięli 

się na dach i przez pokrycie 

dachówkowe spuścili go wraz z małym 

łóżkiem pomiędzy tych, którzy byli 

przed Jezusem. 

A ponieważ z powodu tłumu nie znaleźli 

drogi, którą mogliby go wnieść, wspięli 

się na dach i przez pokrycie 

dachówkowe spuścili go wraz z małym 

łożem pomiędzy tych, którzy byli przed 

Jezusem. 
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359 Łk 5:21 

Na to uczeni w piśmie i faryzeusze 

zaczęli rozważać, mówiąc: "Kimże jest 

ten, który wypowiada bluźnierstwa? 

Któż może przebaczać grzechy oprócz 

samego Boga?" 

Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze 

zaczęli rozważać, mówiąc: "Kimże jest 

ten, który wypowiada bluźnierstwa? 

Któż może przebaczać grzechy oprócz 

samego Boga?" 
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360 Łk 5:24 

Ale żebyście wiedzieli, iż Syn 

człowieczy ma na ziemi władzę 

przebaczać grzechy..." rzekł do 

sparaliżowanego: "Mówię ci: Wstań i 

weź swoje małe łóżko, i idź do domu". 

Ale żebyście wiedzieli, iż Syn 

Człowieczy ma na ziemi władzę 

przebaczać grzechy..." rzekł do 

sparaliżowanego: "Mówię ci: Wstań i 

weź swoje małe łoże, i idź do domu". 
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361 Łk 5:26 – I 

Wtedy ich wszystkich ogarnął zachwyt i 

zaczęli wychwalać Boga, i napełnieni 

bojaźnią mówili: "Widzieliśmy dzisiaj 

dziwne rzeczy!" 

Wtedy ich wszystkich ogarnął zachwyt i 

zaczęli wychwalać Boga, i napełnieni 

bojaźnią, mówili: "Widzieliśmy dzisiaj 

dziwne rzeczy!" 
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362 Łk 5:31 – I 

Jezus odpowiadając rzekł do nich: 

"Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko 

niedomagający. 

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: 

"Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko 

niedomagający. 
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363 Łk 6:3 – I 

Ale Jezus odpowiadając rzekł im: 

"Czyście nigdy nie czytali, co uczynił 

Dawid, gdy zgłodniał on oraz ludzie, 

którzy z nim byli? 

Ale Jezus, odpowiadając, rzekł im: 

"Czyście nigdy nie czytali, co uczynił 

Dawid, gdy zgłodniał on oraz ludzie, 

którzy z nim byli? 
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364 Łk 6:5 
I jeszcze im rzekł: "Syn człowieczy jest 

Panem sabatu". 

I jeszcze im rzekł: "Syn Człowieczy jest 

Panem sabatu". 
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365 Łk 6:9 – I 

Wtedy Jezus rzekł do nich: "Pytam was: 

Czy wolno w sabat czynić dobrze czy 

wyrządzać krzywdę, duszę wybawić czy 

zgładzić?" 

Wtedy Jezus rzekł do nich: "Pytam was: 

Czy wolno w sabat czynić dobrze, czy 

wyrządzać krzywdę, duszę wybawić czy 

zgładzić?" 
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366 Łk 6:17 

I zszedł z nimi, i stanął na równym 

miejscu, a był tam wielki tłum jego 

uczniów oraz wielkie mnóstwo ludzi z 

całej Judei i Jeruzalem, i nadmorskiej 

krainy Tyru i Sydonu, którzy przyszli go 

słuchać i dostąpić uleczenia ze swych 

chorób. 

I zszedł z nimi, i stanął na równym 

miejscu, a był tam wielki tłum jego 

uczniów oraz wielkie mnóstwo ludzi z 

całej Judei i Jerozolimy, i nadmorskiej 

krainy Tyru i Sydonu, którzy przyszli go 

słuchać i dostąpić uleczenia ze swych 

chorób. 
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367 Łk 6:22 "Szczęśliwi jesteście, gdy ludzie będą "Szczęśliwi jesteście, gdy ludzie będą 49 



was nienawidzić i gdy was wyłączą i 

zelżą, i z powodu Syna człowieczego 

odrzucą wasze imię jako niegodziwe. 

was nienawidzić i gdy was wyłączą i 

zelżą, i odrzucą wasze imię jako 

niegodziwe z powodu Syna 

Człowieczego. 

368 Łk 6:27 

"Ale wam, którzy słuchacie, mówię: 

Wciąż miłujcie swych nieprzyjaciół, 

czyńcie dobrze tym, którzy was 

nienawidzą, 

"Ale wam, którzy słuchacie, mówię: 

Miłujcie swych nieprzyjaciół, czyńcie 

dobrze tym, którzy was nienawidzą, 
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369 Łk 7:8 – I 

Bo ja też jestem człowiekiem poddanym 

władzy, mającym pod sobą żołnierzy, i 

mówię temu: 'Idź!' i idzie, a innemu: 

'Przyjdź!' i przychodzi, a swemu 

niewolnikowi: 'Uczyń to!' i on to czyni". 

Bo ja też jestem człowiekiem poddanym 

władzy, mającym pod sobą żołnierzy, i 

mówię temu: 'Idź!', i idzie, a innemu: 

'Przyjdź!', i przychodzi, a swemu 

niewolnikowi: 'Uczyń to!', i on to 

czyni". 
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370 Łk 7:15 – I 
I umarły usiadł i począł mówić, on zaś 

oddał go jego matce. 

I umarły usiadł, i począł mówić, on zaś 

oddał go jego matce. 
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371 Łk 7:22 + I 

Dlatego odpowiadając tym dwom, rzekł: 

"Idźcie, opowiedzcie Janowi, coście 

ujrzeli i usłyszeli: ślepi zostają 

obdarzeni wzrokiem, kulawi chodzą, 

trędowaci dostępują oczyszczenia, a 

głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, 

biednym jest opowiadana dobra nowina. 

Dlatego, odpowiadając tym dwom, 

rzekł: "Idźcie, opowiedzcie Janowi, 

coście ujrzeli i usłyszeli: Ślepi zostają 

obdarzeni wzrokiem, kulawi chodzą, 

trędowaci dostępują oczyszczenia, a 

głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, 

biednym jest opowiadana dobra nowina. 
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372 Łk 7:25 

Co więc wyszliście ujrzeć? Człowieka 

ubranego w miękkie szaty wierzchnie? 

Przecież ci, co noszą okazały ubiór i 

żyją w zbytku, są w domach 

królewskich. 

Co więc wyszliście ujrzeć? Człowieka 

ubranego w miękkie szaty wierzchnie? 

Przecież ci, którzy noszą okazały ubiór i 

żyją w zbytku, są w domach 

królewskich. 
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373 Łk 7:27 

Właśnie o nim napisano: 'Oto ja przed 

twoim obliczem wysyłam mego 

posłańca, który przygotuje przed tobą 

drogę twoją'. 

Właśnie o nim jest napisane: 'Oto ja 

przed twoim obliczem wysyłam mego 

posłańca, który przygotuje przed tobą 

drogę twoją'. 
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374 Łk 7:34 

Przyszedł Syn człowieczy, jadł i pił, a 

mówicie: 'Oto człowiek żarłoczny i 

oddający się piciu wina, przyjaciel 

poborców podatkowych i grzeszników!' 

Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a 

mówicie: 'Oto człowiek żarłoczny i 

oddający się piciu wina, przyjaciel 

poborców podatkowych i grzeszników!' 
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375 Łk 7:35 
Niemniej mądrość potwierdza swą 

prawość poprzez wszystkie swe dzieci". 

Niemniej mądrość potwierdza swą 

prawość przez wszystkie swe dzieci". 
57 

376 Łk 7:41 – I 

"Dwaj mężczyźni byli dłużnikami 

pewnego pożyczkodawcy; jeden był 

zadłużony na pięćset denarów, a drugi 

na pięćdziesiąt. 

"Dwaj mężczyźni byli dłużnikami 

pewnego pożyczkodawcy – jeden był 

zadłużony na pięćset denarów, a drugi 

na pięćdziesiąt. 
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377 Łk 7:43 – I 

Szymon odpowiadając rzekł: 

"Przypuszczam, że ten, któremu 

wspaniałomyślnie darował więcej". 

Rzekł mu: "Osądziłeś poprawnie". 

Szymon, odpowiadając, rzekł: 

"Przypuszczam, że ten, któremu 

wspaniałomyślnie darował więcej". 

Rzekł mu: "Osądziłeś poprawnie". 
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378 Łk 8:1 

Wkrótce potem wędrował od miasta do 

miasta i od wsi do wsi, głosząc i 

oznajmiając dobrą nowinę o królestwie 

Bożym. A było z nim dwunastu, 

Wkrótce potem ruszył w drogę od 

miasta do miasta i od wsi do wsi, 

głosząc i oznajmiając dobrą nowinę o 

królestwie Bożym. A było z nim 

dwunastu, 
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379 Łk 8:13 

Tymi na masywie skalnym są ci, którzy 

usłyszawszy, przyjmują słowo z 

radością, ale nie mają korzenia; przez 

jakiś czas wierzą, ale w czasie próby 

odpadają. 

Tymi na masywie skalnym są ci, którzy 

usłyszawszy, przyjmują słowo z 

radością, ale nie mają korzenia; przez 

jakiś czas wierzą, lecz w czasie próby 

odpadają. 
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380 Łk 8:24 

W końcu podeszli do niego i go 

zbudzili, mówiąc: "Mistrzu, Mistrzu, 

giniemy!" Wstawszy ze snu, zgromił 

wiatr i wzburzoną wodę, i te się 

uspokoiły, i nastała cisza. 

W końcu podeszli do niego i zbudzili go, 

mówiąc: "Mistrzu, Mistrzu, giniemy!" 

Wstawszy ze snu, zgromił wiatr i 

wzburzoną wodę, i te się uspokoiły, i 

nastała cisza. 
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381 Łk 8:27 

A gdy on wyszedł na ląd, spotkał go 

pewien mężczyzna z miasta, mający 

demony. I przez dość długi czas nie 

nosił odzieży, i nie przebywał w domu, 

lecz między grobowcami. 

A gdy on wysiadł na ląd, wyszedł mu 

naprzeciw pewien mężczyzna z miasta, 

mający demony. I przez dość długi czas 

nie nosił odzieży, i nie przebywał w 

domu, lecz między grobowcami. 
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382 Łk 8:36 

Ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, 

jak człowiek opętany przez demony 

został uzdrowiony. 

Ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, 

jak został uzdrowiony człowiek opętany 

przez demony. 

64 

383 Łk 8:47 

Niewiasta zaś, widząc, że nie uszła 

uwagi, przyszła drżąca, podeszła i 

upadła przed nim, i wobec całego ludu 

wyjawiła, z jakiego powodu się go 

dotknęła i jak natychmiast została 

uzdrowiona. 

Niewiasta zaś, widząc, że nie uszła 

uwagi, drżąc, podeszła i upadła przed 

nim, i wobec całego ludu wyjawiła, z 

jakiego powodu się go dotknęła i jak 

natychmiast została uzdrowiona. 
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384 Łk 8:51 

Gdy dotarł do domu, nie pozwolił 

nikomu wejść ze sobą, z wyjątkiem 

Piotra i Jana, i Jakuba oraz ojca i matki 

dziewczyny. 

Gdy dotarł do domu, nie pozwolił 

nikomu wejść ze sobą, z wyjątkiem 

Piotra i Jana, i Jakuba oraz ojca i matki 

dziewczęcia. 
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385 Łk 8:54 
Ale on ujął ją za rękę i zawołał, mówiąc: 

"Dziewczyno, wstań!" 

Ale on ujął ją za rękę i zawołał, mówiąc: 

"Dziewczę, wstań!" 
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386 Łk 9:9 

Herod rzekł: "Jana ja ściąłem. Kimże 

zatem jest ten, o którym to słyszę?" 

Starał się więc go zobaczyć. 

Herod rzekł: "Jana ja ściąłem. Kimże 

zatem jest ten, o którym słyszę takie 

rzeczy?" Starał się więc go zobaczyć. 
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387 Łk 9:11 

Ale tłumy, dowiedziawszy się o tym, 

poszły za nim. I przyjął je życzliwie, i 

począł do nich mówić o królestwie 

Bożym, a potrzebujących uleczenia 

uzdrawiał. 

Ale tłumy, dowiedziawszy się o tym, 

poszły za nim. I przyjął je życzliwie, i 

począł im mówić o królestwie Bożym, a 

potrzebujących uleczenia uzdrawiał. 
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388 Łk 9:16 – I 

On zaś wziął te pięć chlebów oraz dwie 

ryby i spojrzawszy w niebo 

pobłogosławił je i połamał, i zaczął 

dawać uczniom, żeby kładli przed 

On zaś wziął te pięć chlebów oraz dwie 

ryby i spojrzawszy w niebo, 

pobłogosławił je i połamał, i zaczął 

dawać uczniom, żeby kładli przed 
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tłumem. tłumem. 

389 Łk 9:17 – I 

Wszyscy więc jedli i się nasycili, i 

zebrano nadmiar, który im został, 

dwanaście koszy ułomków. 

Wszyscy więc jedli i się nasycili, i 

zebrano nadmiar, który im został – 

dwanaście koszy ułomków. 
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390 Łk 9:19 – I 

Odpowiadając rzekli: "Janem 

Chrzcicielem, a inni: Eliaszem, a jeszcze 

inni, że powstał jeden ze starożytnych 

proroków". 

Odpowiadając, rzekli: "Janem 

Chrzcicielem, a inni: Eliaszem, a jeszcze 

inni, że powstał jeden ze starożytnych 

proroków". 
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391 Łk 9:20 – I 

Wtedy powiedział im: "A wy jak 

mówicie, kim jestem?" Piotr 

odpowiadając rzekł: "Chrystusem 

Bożym". 

Wtedy powiedział im: "A wy jak 

mówicie, kim jestem?" Piotr, 

odpowiadając, rzekł: "Chrystusem 

Bożym". 
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392 Łk 9:22 

i rzekł: "Syn człowieczy musi znieść 

wiele cierpień i być odrzucony przez 

starszych oraz naczelnych kapłanów i 

uczonych w piśmie, i zostać zabity, a 

trzeciego dnia wskrzeszony". 

i rzekł: "Syn Człowieczy musi znieść 

wiele cierpień i być odrzucony przez 

starszych oraz naczelnych kapłanów i 

uczonych w piśmie, i zostać zabity, a 

trzeciego dnia wskrzeszony". 
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393 Łk 9:26 

Bo kto by się zawstydził mnie i moich 

słów, tego Syn człowieczy się 

zawstydzi, gdy przybędzie w chwale 

swojej i Ojca, i świętych aniołów. 

Bo kto by się zawstydził mnie i moich 

słów, tego Syn Człowieczy się 

zawstydzi, gdy przybędzie w chwale 

swojej i Ojca, i świętych aniołów. 
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394 Łk 9:31 

Ukazali się w chwale i zaczęli mówić o 

jego odejściu, którego miał dopełnić w 

Jeruzalem. 

Ukazali się w chwale i zaczęli mówić o 

jego odejściu, którego miał dopełnić w 

Jerozolimie. 
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395 Łk 9:41 + I 

Odpowiadając Jezus rzekł: "O 

wiarołomne pokolenie i przewrotne, jak 

długo mam z wami pozostawać i was 

znosić? Przyprowadź tu swego syna". 

Odpowiadając, Jezus rzekł: "O 

pokolenie bez wiary i przewrotne, jak 

długo mam z wami pozostawać i was 

znosić? Przyprowadź tu swego syna". 
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396 Łk 9:44 

"Przyjmijcie te słowa do swych uszu, bo 

Syn człowieczy ma być wydany w ręce 

ludzi". 

"Przyjmijcie te słowa do swych uszu, bo 

Syn Człowieczy ma być wydany w ręce 

ludzi". 
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397 Łk 9:49 – I 

Na to Jan rzekł: "Mistrzu, widzieliśmy, 

jak pewien człowiek wypędzał demony, 

używając twego imienia i próbowaliśmy 

go powstrzymać, gdyż nie chodzi z 

nami". 

Na to Jan rzekł: "Mistrzu, widzieliśmy, 

jak pewien człowiek wypędzał demony, 

używając twego imienia, i 

próbowaliśmy go powstrzymać, gdyż 

nie chodzi z nami". 
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398 Łk 9:51 

A gdy się dopełniały dni, kiedy miał 

zostać wzięty w górę, zdecydowanie 

skierował swe oblicze, by iść do 

Jeruzalem. 

A gdy się dopełniały dni, kiedy miał 

zostać wzięty w górę, zdecydowanie 

skierował swe oblicze, by iść do 

Jerozolimy. 
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399 Łk 9:55 Ale on się odwrócił i ich zganił. Ale on się odwrócił i zganił ich. 81 

400 Łk 9:57 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do 

niego: "Pójdę za tobą, dokądkolwiek byś 

odszedł". 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do 

niego: "Pójdę za tobą, dokądkolwiek byś 

się udał". 
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401 Łk 9:58 
Jezus zaś rzekł mu: "Lisy mają jamy i 

ptaki nieba mają miejsca na 

Jezus zaś rzekł mu: "Lisy mają jamy i 

ptaki nieba mają miejsca na odpoczynek, 
83 



odpoczynek, lecz Syn człowieczy nie 

ma gdzie złożyć głowy". 

lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie 

złożyć głowy". 

402 Łk 10:6 

I jeśli tam jest przyjaciel pokoju, wasz 

pokój spocznie na nim. Ale jeśli nie ma, 

wróci się do was.” 

I jeśli tam jest przyjaciel pokoju, wasz 

pokój spocznie na nim. Ale jeśli nie ma, 

wróci do was.” 
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403 Łk 10:8 

"A gdziekolwiek wejdziecie do miasta i 

was przyjmą, jedzcie, co przed wami 

postawią, 

"A gdziekolwiek wejdziecie do miasta i 

przyjmą was, jedzcie, co przed wami 

postawią, 
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404 Łk 10:27 – I 

Ten odpowiadając rzekł: " 'Masz 

miłować Jehowę, twojego Boga, całym 

swym sercem i całą swą duszą, i całą 

swą siłą, i całym swym umysłem' oraz 

'swego bliźniego jak samego siebie'". 

Ten, odpowiadając, rzekł: " 'Masz 

miłować Jehowę, twojego Boga, całym 

swym sercem i całą swą duszą, i całą 

swą siłą, i całym swym umysłem' oraz 

'swego bliźniego jak samego siebie'". 
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405 Łk 10:30 + I 

Jezus odpowiadając rzekł: "Pewien 

człowiek schodził z Jeruzalem do 

Jerycha i wpadł między zbójców, którzy 

go odarli z szat, jak również zadali mu 

razy, po czym odeszli, pozostawiając go 

na wpół umarłego. 

Jezus, odpowiadając, rzekł: "Pewien 

człowiek schodził z Jerozolimy do 

Jerycha i wpadł między zbójców, którzy 

go odarli z szat, jak również zadali mu 

razy, po czym odeszli, pozostawiając go 

na wpół umarłego. 
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406 Łk 10:32 

Podobnie też lewita, gdy dotarł do tego 

miejsca i go ujrzał, przeszedł drugą 

stroną. 

Podobnie też Lewita, gdy dotarł do tego 

miejsca i go ujrzał, przeszedł drugą 

stroną. 
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407 Łk 10:41 – I 

Pan odpowiadając rzekł do niej: "Marto, 

Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele 

rzeczy. 

Pan, odpowiadając, rzekł do niej: 

"Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz 

o wiele rzeczy. 
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408 Łk 11:7 

Ten zaś z wewnątrz odpowie: 'Przestań 

mi się naprzykrzać. Drzwi są już 

zamknięte i moje dziecięta są ze mną w 

łóżku; nie mogę wstać i dać ci coś'. 

Ten zaś z wewnątrz odpowie: 'Przestań 

mi się naprzykrzać. Drzwi są już 

zamknięte i moje dziecięta są ze mną w 

łóżku; nie mogę wstać i dać tobie'. 
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409 Łk 11:8 

Mówię wam: Chociaż nie wstanie i nie 

da mu czegoś ze względu na to, że jest 

jego przyjacielem, to jednak ze względu 

na jego śmiałą uporczywość na pewno 

wstanie i da mu, czego potrzebuje. 

Mówię wam: Chociaż nie wstanie i nie 

da mu czegoś ze względu na to, że jest 

jego przyjacielem, to ze względu na jego 

śmiałą uporczywość na pewno wstanie i 

da mu, czego potrzebuje. 
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410 Łk 11:30 

Bo jak Jonasz stał się znakiem dla 

Niniwczyków, tak samo też Syn 

człowieczy będzie dla tego pokolenia. 

Bo jak Jonasz stał się znakiem dla 

Niniwczyków, tak samo też Syn 

Człowieczy będzie dla tego pokolenia. 
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411 Łk 11:33 

Po zapaleniu lampy nikt nie stawia jej w 

piwnicy ani pod koszem miarowym, 

lecz na świeczniku, żeby wchodzący 

widzieli światło. 

Po zapaleniu lampy nikt nie stawia jej w 

piwnicy ani pod korcem, lecz na 

świeczniku, żeby wchodzący widzieli 

światło. 
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412 Łk 11:34 

Lampą ciała jest twoje oko. Gdy twoje 

oko jest szczere, również całe twoje 

ciało jest jasne; ale gdy jest niegodziwe, 

również twoje ciało jest ciemne. 

Lampą ciała jest twoje oko. Gdy twoje 

oko jest prostolinijne, również całe 

twoje ciało jest jasne, ale gdy jest 

niegodziwe, również twoje ciało jest 

ciemne. 
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413 Łk 12:8 

"Toteż mówię wam: Co do każdego, kto 

przyzna się przed ludźmi do jedności ze 

mną, Syn człowieczy też przyzna się do 

jedności z nim – przed aniołami 

Bożymi. 

"Toteż mówię wam: Co do każdego, kto 

przyzna się przed ludźmi do jedności ze 

mną, Syn Człowieczy też przyzna się do 

jedności z nim – przed aniołami 

Bożymi. 
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414 Łk 12:10 

I każdemu, kto by powiedział słowo 

przeciwko Synowi człowieczemu, 

będzie przebaczone; ale kto by bluźnił 

przeciwko duchowi świętemu, temu nie 

będzie przebaczone. 

I każdemu, kto by powiedział słowo 

przeciwko Synowi Człowieczemu, 

będzie przebaczone; ale kto by bluźnił 

przeciwko duchowi świętemu, temu nie 

będzie przebaczone. 
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415 Łk 12:11 – I 

A gdy was wprowadzą przed publiczne 

zgromadzenia oraz urzędników 

rządowych i władze, nie zamartwiajcie 

się, jak lub co powiecie na swą obronę, 

albo co będziecie mówić; 

A gdy was wprowadzą przed publiczne 

zgromadzenia oraz urzędników 

rządowych i władze, nie zamartwiajcie 

się, jak lub co powiecie na swą obronę 

albo co będziecie mówić; 
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416 Łk 12:18 – I 

Rzekł więc: 'Uczynię tak: Zburzę moje 

spichrze, a zbuduję większe i tam 

zgromadzę całe zboże oraz wszystkie 

moje dobra; 

Rzekł więc: 'Uczynię tak: Zburzę moje 

spichrze, a zbuduję większe i tam 

zgromadzę całe zboże oraz wszystkie 

moje dobra, 
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417 Łk 12:21 

Tak się dzieje z człowiekiem, który 

składa skarb dla siebie, ale nie jest 

bogaty wobec Boga". 

Tak się dzieje z człowiekiem, który 

gromadzi skarb dla siebie, ale nie jest 

bogaty wobec Boga". 
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418 Łk 12:24 – I 

Zwróćcie uwagę, że kruki ani nie sieją, 

ani nie żną, i nie mają ani stodoły, ani 

spichrza, a jednak Bóg je żywi. O ileż 

więcej warci jesteście wy niż ptaki? 

Zwróćcie uwagę, że kruki ani nie sieją, 

ani nie żną i nie mają ani stodoły, ani 

spichrza, a jednak Bóg je żywi. O ileż 

więcej warci jesteście wy niż ptaki? 
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419 Łk 12:40 

Wy też stale bądźcie gotowi, gdyż Syn 

człowieczy przyjdzie o godzinie, której 

się nie domyślacie". 

Wy też stale bądźcie gotowi, gdyż Syn 

Człowieczy przyjdzie o godzinie, której 

się nie domyślacie". 
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420 Łk 12:45 – I 

Ale gdyby ów niewolnik rzekł w swoim 

sercu: 'Mój pan zwleka z przyjściem, i 

gdyby zaczął bić służących i służące 

oraz jeść i pić, i się upijać, 

Ale gdyby ów niewolnik rzekł w swoim 

sercu: 'Mój pan zwleka z przyjściem i 

gdyby zaczął bić służących i służące 

oraz jeść i pić, i się upijać, 
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421 Łk 12:54 

Wtedy począł też mówić do tłumów: 

"Kiedy widzicie obłok podnoszący się w 

stronach zachodnich, od razu mówicie: 

'Nadciąga burza', i tak się dzieje. 

Potem rzekł jeszcze do tłumów: "Kiedy 

widzicie obłok podnoszący się w 

stronach zachodnich, od razu mówicie: 

'Nadciąga burza', i tak się dzieje. 
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422 Łk 13:4 

Albo tych osiemnastu, na których runęła 

wieża w Siloam i ich zabiła – czy 

mniemacie, że oni okazali się większymi 

winowajcami niż wszyscy inni ludzie 

zamieszkujący Jeruzalem? 

Albo tych osiemnastu, na których runęła 

wieża w Siloam i zabiła ich – czy 

mniemacie, że oni okazali się większymi 

winowajcami niż wszyscy inni ludzie 

zamieszkujący Jerozolimę? 
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423 Łk 13:8 – I 

On odpowiadając rzekł do niego: 'Panie, 

zostaw je jeszcze na ten rok, aż je 

okopię i obłożę gnojem; 

On, odpowiadając, rzekł do niego: 

'Panie, zostaw je jeszcze na ten rok, aż je 

okopię i obłożę gnojem; 
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424 Łk 13:18 On więc począł mówić: "Do czego jest On więc rzekł: "Do czego jest podobne 106 



podobne królestwo Boże i z czym mam 

je porównać? 

królestwo Boże i z czym mam je 

porównać? 

425 Łk 13:19 

Podobne jest do ziarnka gorczycy, które 

pewien człowiek wziąwszy, rzucił w 

swym ogrodzie i ono wyrosło, i stało się 

drzewem, a ptaki nieba zrobiły sobie 

siedlisko wśród jego gałęzi". 

Podobne jest do ziarnka gorczycy, które 

pewien człowiek, wziąwszy, rzucił w 

swym ogrodzie i ono wyrosło, i stało się 

drzewem, a ptaki nieba zrobiły sobie 

siedlisko wśród jego gałęzi". 
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426 Łk 13:22 

I wędrował od miasta do miasta i od wsi 

do wsi, nauczając i kontynuując 

wędrówkę do Jeruzalem. 

I wędrował od miasta do miasta i od wsi 

do wsi, nauczając i kontynuując 

wędrówkę do Jerozolimy. 
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427 Łk 13:25 – I 

gdy już gospodarz wstanie i zamknie 

drzwi, a wy staniecie na zewnątrz i 

zaczniecie pukać do drzwi, mówiąc: 

'Panie, otwórz nam'. Ale on 

odpowiadając rzeknie wam: 'Nie wiem, 

skąd jesteście'. 

gdy już gospodarz wstanie i zamknie 

drzwi, a wy staniecie na zewnątrz i 

zaczniecie pukać do drzwi, mówiąc: 

'Panie, otwórz nam'. Ale on, 

odpowiadając, rzeknie wam: 'Nie wiem, 

skąd jesteście'. 
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428 Łk 13:33 

Jednakże muszę być w drodze dzisiaj i 

jutro, i następnego dnia, gdyż nie jest 

dopuszczalne, żeby prorok został 

zgładzony poza Jeruzalem. 

Jednakże muszę być w drodze dzisiaj i 

jutro, i następnego dnia, gdyż nie jest 

dopuszczalne, żeby prorok został 

zgładzony poza Jerozolimą. 
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429 Łk 13:34 

Jeruzalem, Jeruzalem, zabijające 

proroków i kamienujące tych, którzy 

zostali do niego posłani – jakże często 

chciałem zebrać twoje dzieci, jak 

kokoszka zbiera swe stadko kurcząt pod 

skrzydła, ale wyście tego nie chcieli! 

Jerozolimo, Jerozolimo, zabijająca 

proroków i kamienująca tych, którzy 

zostali do niej posłani – jakże często 

chciałem zebrać twoje dzieci, jak 

kokoszka zbiera swe stadko kurcząt pod 

skrzydła, ale wyście tego nie chcieli! 
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430 Łk 14:5 

I rzekł do nich: "Któryż z was, jeśli jego 

syn albo byk wpadnie do studni, nie 

wyciągnie go natychmiast nawet w 

dzień sabatu?" 

I rzekł do nich: "Któryż z was, jeśli jego 

syn albo byk wpadnie do studni, 

natychmiast go nie wyciągnie nawet w 

dzień sabatu?" 
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431 Łk 14:11 

Bo każdy, kto się wywyższa, zostanie 

ukorzony, a kto się korzy, zostanie 

wywyższony". 

Bo każdy, kto się wywyższa, będzie 

ukorzony, a kto się korzy, będzie 

wywyższony". 
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432 Łk 14:18 

Lecz oni wszyscy zaczęli się wespół 

wymawiać. Pierwszy rzekł mu: 

'Kupiłem pole i muszę pójść je obejrzeć; 

proszę cię: Miej mnie za 

usprawiedliwionego'. 

Lecz oni wszyscy zaczęli się wespół 

wymawiać. Pierwszy rzekł mu: 

'Kupiłem pole i muszę pójść je obejrzeć; 

proszę cię: miej mnie za 

usprawiedliwionego'. 
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433 Łk 14:19 

A drugi rzekł: 'Kupiłem pięć jarzm 

bydła i idę je wypróbować; proszę cię: 

Miej mnie za usprawiedliwionego'. 

A drugi rzekł: 'Kupiłem pięć jarzm bydła 

i idę je wypróbować; proszę cię: miej 

mnie za usprawiedliwionego'. 
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434 Łk 14:22 – I 

Po pewnym czasie niewolnik rzekł: 

'Panie, to, co rozkazałeś, zostało 

wykonane, i jeszcze jest miejsce'. 

Po pewnym czasie niewolnik rzekł: 

'Panie, to, co rozkazałeś, zostało 

wykonane i jeszcze jest miejsce'. 
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435 Łk 15:4 
"Któryż człowiek spośród was, mając 

sto owiec i zgubiwszy jedną z nich, nie 

"Któryż człowiek spośród was, gdy ma 

sto owiec i zgubi jedną z nich, nie 
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pozostawi na pustkowiu 

dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie 

pójdzie za zagubioną, aż ją znajdzie? 

pozostawi na pustkowiu 

dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie 

pójdzie za zagubioną, aż ją znajdzie? 

436 Łk 15:20 – I 

Wstał więc i poszedł do swego ojca. 

Gdy był jeszcze daleko, jego ojciec 

ujrzał go i zdjęty litością pobiegł, rzucił 

mu się na szyję i czule go ucałował. 

Wstał więc i poszedł do swego ojca. 

Gdy był jeszcze daleko, jego ojciec 

ujrzał go i zdjęty litością, pobiegł, rzucił 

mu się na szyję i czule go ucałował. 
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437 Łk 15:23 – I  
I przyprowadźcie tucznego byczka, 

zarżnijcie go, i jedzmy, i cieszmy się, 

I przyprowadźcie tucznego byczka, 

zarżnijcie go i jedzmy, i cieszmy się, 
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438 Łk 15:25 

"A jego starszy syn był w polu; a gdy 

przyszedł i zbliżył się do domu, 

usłyszał, jak muzykowano i tańczono. 

"A jego starszy syn był w polu; kiedy 

przyszedł i zbliżył się do domu, usłyszał, 

jak muzykowano i tańczono. 
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439 Łk 16:17 – I  

Doprawdy, łatwiej jest przeminąć niebu 

i ziemi niż się nie spełnić choćby jednej 

cząstce litery w Prawie. 

Doprawdy, łatwiej jest przeminąć niebu 

i ziemi, niż się nie spełnić choćby jednej 

cząstce litery w Prawie. 
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440 Łk 17:11 
A idąc do Jeruzalem, przechodził przez 

środek Samarii i Galilei. 

A idąc do Jerozolimy, przechodził przez 

środek Samarii i Galilei. 
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441 Łk 17:12 

I gdy wchodził do pewnej wioski, 

spotkało go dziesięciu trędowatych 

mężczyzn, ale stanęli z dala. 

I gdy wchodził do pewnej wioski, 

wyszło mu naprzeciw dziesięciu 

trędowatych mężczyzn, ale stanęli z 

dala. 
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442 Łk 17:22 

Potem rzekł do uczniów: "Przyjdą dni, 

gdy zapragniecie ujrzeć jeden z dni Syna 

człowieczego, lecz nie ujrzycie. 

Potem rzekł do uczniów: "Przyjdą dni, 

gdy zapragniecie ujrzeć jeden z dni Syna 

Człowieczego, lecz nie ujrzycie. 
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443 Łk 17:24 

Bo jak błyskawica rozbłysnąwszy świeci 

od jednej strony pod niebem aż do 

drugiej strony pod niebem, tak będzie z 

Synem człowieczym. 

Bo jak błyskawica, rozbłysnąwszy, 

świeci od jednej strony pod niebem aż 

do drugiej strony pod niebem, tak będzie 

z Synem Człowieczym. 
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444 Łk 17:26 
A jak działo się za dni Noego, tak też 

będzie za dni Syna człowieczego: 

A jak działo się za dni Noego, tak też 

będzie za dni Syna Człowieczego: 
126 

445 Łk 17:27 

jedli, pili, mężczyźni się żenili, 

niewiasty wydawano za mąż, aż do 

owego dnia, gdy Noe wszedł do arki i 

nadszedł potop, i zgładził ich 

wszystkich. 

jedli, pili, mężczyźni się żenili, kobiety 

wydawano za mąż, aż do owego dnia, 

gdy Noe wszedł do arki i nadszedł 

potop, i zgładził ich wszystkich. 
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446 Łk 17:30 

Tak samo będzie w owym dniu, w 

którym Syn człowieczy ma być 

objawiony. 

Tak samo będzie w owym dniu, w 

którym Syn Człowieczy ma być 

objawiony. 
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447 Łk 18:8 

Mówię wam: Spowoduje, iż prędko 

zostanie im oddana sprawiedliwość. 

Kiedy jednak przybędzie Syn 

człowieczy, czy rzeczywiście znajdzie 

wiarę na ziemi?" 

Mówię wam: Spowoduje, iż prędko 

zostanie im oddana sprawiedliwość. 

Kiedy jednak przybędzie Syn 

Człowieczy, czy rzeczywiście znajdzie 

wiarę na ziemi?" 
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448 Łk 18:11 

Faryzeusz stanął i zaczął się tak w sobie 

modlić: 'Boże, dziękuję ci, że nie jestem 

jak pozostali ludzie – zdziercy, nieprawi, 

Faryzeusz stanął i tak zaczął się w sobie 

modlić: 'Boże, dziękuję ci, że nie jestem 

jak pozostali ludzie – zdziercy, nieprawi, 
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cudzołożnicy lub choćby jak ten poborca 

podatkowy. 

cudzołożnicy lub choćby jak ten poborca 

podatkowy. 

449 Łk 18:14 

Mówię wam: Ten poszedł do swego 

domu, okazawszy się bardziej prawym 

niż tamten; gdyż każdy, kto się 

wywyższa, zostanie upokorzony, ale kto 

się korzy, zostanie wywyższony". 

Mówię wam: Ten poszedł do swego 

domu, okazawszy się bardziej prawym 

niż tamten; gdyż każdy, kto się 

wywyższa, będzie upokorzony, ale kto 

się korzy, będzie wywyższony". 
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450 Łk 18:25 – I 

Doprawdy, łatwiej jest wielbłądowi 

przedostać się przez ucho igły do szycia 

niż bogaczowi dostać się do królestwa 

Bożego". 

Doprawdy, łatwiej jest wielbłądowi 

przedostać się przez ucho igły do szycia, 

niż bogaczowi dostać się do królestwa 

Bożego". 
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451 Łk 18:31 

Potem wziął dwunastu na bok i rzekł do 

nich: "Oto udajemy się w górę do 

Jeruzalem i dokona się wszystko, co 

zostało napisane przez proroków o Synu 

człowieczym. 

Potem wziął dwunastu na bok i rzekł do 

nich: "Oto udajemy się do Jerozolimy i 

dokona się wszystko, co zostało 

napisane przez proroków o Synu 

Człowieczym. 
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452 Łk 18:36 
Usłyszawszy przechodzący tłum, zaczął 

się wypytywać, co to może znaczyć. 

Usłyszawszy przechodzący tłum, zaczął 

się dopytywać, co to może znaczyć. 
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453 Łk 19:10 
Bo Syn człowieczy przyszedł odszukać i 

wybawić to, co zaginęło". 

Bo Syn Człowieczy przyszedł odszukać 

i wybawić to, co zaginęło". 
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454 Łk 19:11 

Kiedy oni tego słuchali, dodatkowo 

opowiedział przykład, gdyż był blisko 

Jeruzalem, a oni mniemali, że królestwo 

Boże ma się ukazać natychmiast. 

Kiedy oni tego słuchali, dodatkowo 

opowiedział przykład, gdyż był blisko 

Jerozolimy, a oni mniemali, że 

królestwo Boże ma się ukazać 

natychmiast. 
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455 Łk 19:28 
A rzekłszy to, ruszył naprzód, udając się 

w górę do Jeruzalem. 

A rzekłszy to, ruszył naprzód, udając się 

do Jerozolimy. 
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456 Łk 19:40 – I 

Ale on odpowiadając rzekł: "Mówię 

wam: Gdyby ci milczeli, kamienie by 

wołały". 

Ale on, odpowiadając, rzekł: "Mówię 

wam: Gdyby ci milczeli, kamienie by 

wołały". 
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457 Łk 20:3 – I 

Odpowiadając rzekł do nich: "Ja też 

zadam wam pytanie, a wy mi 

powiedzcie: 

Odpowiadając, rzekł do nich: "Ja też 

zadam wam pytanie, a wy mi 

powiedzcie: 
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458 Łk 20:4 – I 
Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, 

czy od ludzi?" 

Czy chrzest Janowy pochodził z nieba 

czy od ludzi?" 
140 

459 Łk 20:7 Odrzekli więc, że nie wiedzą, skąd.    
Odrzekli więc, że nie wiedzą, skąd 

pochodził. 
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460 Łk 20:20 

A gdy go bacznie poobserwowali, 

wysłali najętych potajemnie ludzi, 

którzy mieli udawać prawych w celu 

przyłapania go na czymś w mowie, żeby 

go przekazać rządowi i władzy 

namiestnika. 

A gdy go bacznie poobserwowali, 

wysłali najętych potajemnie ludzi, 

którzy mieli udawać prawych w celu 

przyłapania go na czymś w mowie, żeby 

go przekazać pod zwierzchnictwo i 

władzę namiestnika. 
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461 Łk 20:28 + I 

mówiąc: "Nauczycielu, Mojżesz nam 

napisał: 'Jeśli brat jakiegoś mężczyzny 

mając żonę umrze, a ona pozostanie 

mówiąc: "Nauczycielu, Mojżesz nam 

napisał: 'Jeśli brat jakiegoś mężczyzny, 

mając żonę, umrze, będąc bezdzietny, to 
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bezdzietna, to jego brat winien pojąć tę 

żonę i z niej wzbudzić potomstwo 

swemu bratu'. 

jego brat winien pojąć tę żonę i z niej 

wzbudzić potomstwo swemu bratu'. 

462 Łk 20:46 – I 

"Strzeżcie się uczonych w piśmie, 

którzy pragną chodzić w długich szatach 

i lubią pozdrowienia na rynkach oraz 

pierwsze siedzenia w synagogach i 

najpocześniejsze miejsca na 

wieczerzach, 

"Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy 

pragną chodzić w długich szatach i lubią 

pozdrowienia na rynkach oraz pierwsze 

siedzenia w synagogach i 

najpocześniejsze miejsca na wieczerzach 
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463 Łk 21:10 

Potem odezwał się do nich: "Powstanie 

naród przeciw narodowi i królestwo 

przeciw królestwu; 

Potem rzekł jeszcze do nich: "Powstanie 

naród przeciw narodowi i królestwo 

przeciw królestwu; 
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464 Łk 21:13 Spotka to was na świadectwo. To pozwoli wam dać świadectwo. 146 

465 Łk 21:20 

"A gdy ujrzycie Jeruzalem otoczone 

przez obozujące wojska, wówczas 

wiedzcie, że się przybliżyło jego 

spustoszenie. 

"A gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną 

przez obozujące wojska, wówczas 

wiedzcie, że się przybliżyło jej 

spustoszenie. 
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466 Łk 21:21 

Potem niech ci w Judei zaczną uciekać 

w góry i ci, co są w nim, niech wyjdą, a 

ci w okolicach wiejskich niech do niego 

nie wchodzą; 

Potem niech ci w Judei zaczną uciekać 

w góry i ci, co są w niej, niech wyjdą, a 

ci w okolicach wiejskich niech do niej 

nie wchodzą; 
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467 Łk 21:23 

Biada niewiastom brzemiennym i 

karmiącym piersią niemowlę w owe dni! 

Bo będzie wielka bieda w kraju i srogi 

gniew nad tym ludem; 

Biada kobietom brzemiennym i 

karmiącym piersią w owe dni! Bo będzie 

wielka bieda w kraju i srogi gniew nad 

tym ludem; 
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468 Łk 21:24 

i padną od ostrza miecza, i zostaną 

uprowadzeni jako jeńcy do wszystkich 

narodów; a Jeruzalem będzie deptane 

przez narody, aż się dopełnią 

wyznaczone czasy narodów. 

i padną od ostrza miecza, i zostaną 

uprowadzeni jako jeńcy do wszystkich 

narodów; a Jerozolima będzie deptana 

przez narody, aż się dopełnią 

wyznaczone czasy narodów. 
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469 Łk 21:26 

podczas gdy ludzie będą mdleć z bojaźni 

i w oczekiwaniu rzeczy przychodzących 

na zamieszkaną ziemię; bo moce niebios 

zostaną wstrząśnięte. 

podczas gdy ludzie będą mdleć ze 

strachu i w oczekiwaniu rzeczy 

przychodzących na zamieszkaną ziemię; 

bo moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
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470 Łk 21:27 

I potem ujrzą Syna człowieczego 

przychodzącego w obłoku z mocą oraz 

wielką chwałą. 

I potem ujrzą Syna Człowieczego 

przychodzącego w obłoku z mocą oraz 

wielką chwałą. 
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471 Łk 21:36 

Czuwajcie więc, cały czas błagając, 

żebyście zdołali ujść tego wszystkiego, 

co ma nastąpić, i stanąć przed Synem 

człowieczym". 

Czuwajcie więc, cały czas błagając, 

żebyście zdołali ujść tego wszystkiego, 

co ma nastąpić, i stanąć przed Synem 

Człowieczym". 
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472 Łk 22:4 

i ten, odszedłszy, rozmawiał z 

naczelnymi kapłanami i przełożonymi 

świątyni o skutecznym sposobie 

zdradzenia go im. 

i ten, odszedłszy, rozmawiał z 

naczelnymi kapłanami i przełożonymi 

świątyni o skutecznym sposobie 

wydania go im. 
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473 Łk 22:6 Zgodził się więc i zaczął szukać dobrej Zgodził się więc i zaczął szukać dobrej 155 



sposobności, żeby go im zdradzić z dala 

od tłumu. 

sposobności, żeby im go wydać z dala 

od tłumu. 

474 Łk 22:7 
Nadszedł Dzień Przaśników, w którym 

musi być złożona ofiara paschalna; 

Nadszedł Dzień Przaśników, w którym 

ma być złożona ofiara paschalna; 
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475 Łk 22:22 

Gdyż Syn człowieczy odchodzi zgodnie 

z tym, co jest wyznaczone, niemniej 

biada temu człowiekowi, przez którego 

zostaje zdradzony!" 

Gdyż Syn Człowieczy odchodzi zgodnie 

z tym, co jest wyznaczone, niemniej 

biada temu człowiekowi, przez którego 

zostaje zdradzony!" 
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476 Łk 22:44 

On zaś, cierpiąc męczarnie, modlił się 

tym żarliwiej; i jego pot stał się jak 

krople krwi spadające na ziemię. 

On zaś, cierpiąc mękę, modlił się tym 

żarliwiej; i jego pot stał się jak krople 

krwi spadające na ziemię. 
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477 Łk 22:48 

Lecz Jezus rzekł do niego: "Judaszu, 

pocałunkiem zdradzasz Syna 

człowieczego?" 

Lecz Jezus rzekł do niego: "Judaszu, 

pocałunkiem zdradzasz Syna 

Człowieczego?" 
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478 Łk 22:54 

Wtedy go pojmali, wyprowadzili i 

przywiedli do domu arcykapłana; Piotr 

zaś podążał z tyłu w pewnej odległości. 

Wtedy go pojmali, wyprowadzili i 

przywiedli do domu arcykapłana; Piotr 

zaś szedł z tyłu w pewnej odległości. 
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479 Łk 22:56 

Ale pewna służąca zobaczyła go 

siedzącego przy jasnym ogniu, a 

przyjrzawszy się mu, rzekła: "I ten był z 

nim". 

Ale pewna służąca zobaczyła go 

siedzącego przy jasnym ogniu, a 

przyjrzawszy mu się, rzekła: "I ten był z 

nim". 
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480 Łk 22:58 – I 

A po krótkim czasie ktoś inny ujrzawszy 

go, powiedział: "Ty też jesteś jednym z 

nich". Ale Piotr rzekł: "Człowiecze, nie 

jestem". 

A po krótkim czasie ktoś inny, 

ujrzawszy go, powiedział: "Ty też jesteś 

jednym z nich". Ale Piotr rzekł: 

"Człowiecze, nie jestem". 
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481 Łk 22:63 – I 

A mężczyźni, którzy mieli nad Nim 

dozór, zaczęli się z niego wyśmiewać i 

go bić; 

A mężczyźni, którzy mieli nad Nim 

dozór, zaczęli się z niego wyśmiewać i 

go bić, 
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482 Łk 22:69 
Jednakże odtąd Syn człowieczy będzie 

zasiadał przy potężnej prawicy Bożej" 

Jednakże odtąd Syn Człowieczy będzie 

zasiadał przy potężnej prawicy Bożej" 
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483 Łk 23:3 – I 

A Piłat zadał mu pytanie: "Czy jesteś 

królem Żydów?" On odpowiadając mu 

rzekł: "Ty sam to mówisz". 

A Piłat zadał mu pytanie: "Czy jesteś 

królem Żydów?" On, odpowiadając mu, 

rzekł: "Ty sam to mówisz". 

165 

484 Łk 23:7 

a gdy się dowiedział, że on podlega 

jurysdykcji Heroda, odesłał go do 

Heroda, który w tych dniach sam też był 

w Jeruzalem. 

a gdy się dowiedział, że on podlega 

jurysdykcji Heroda, odesłał go do 

Heroda, który w tych dniach sam też był 

w Jerozolimie. 
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485 Łk 23:23 

Wtedy oni stali się natarczywi, 

donośnym głosem żądając, żeby 

zawiesić go na palu; a ich głosy zaczęły 

przeważać. 

Wtedy oni stali się natarczywi, 

donośnym głosem żądając, żeby 

zawiesić go na palu; i ich głosy zaczęły 

przeważać. 
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486 Łk 23:28 

Jezus odwrócił się do niewiast i rzekł: 

"Córki jeruzalemskie, przestańcie płakać 

nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad 

swymi dziećmi; 

Jezus odwrócił się do niewiast i rzekł: 

"Córki jerozolimskie, przestańcie płakać 

nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad 

swymi dziećmi; 
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487 Łk 23:30 + I 
Wtedy zaczną mówić do gór: 'Padnijcie 

na nas!' i do wzgórz: 'Zakryjcie nas!' 

Wtedy zaczną mówić do gór: 'Padnijcie 

na nas!', a do wzgórz: 'Zakryjcie nas!' 
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488 Łk 23:40 

Wówczas ten drugi zgromił go i rzekł: 

"Czy ty się w ogóle Boga nie boisz, 

mimo iż podlegasz temu samemu 

wyrokowi? 

Wówczas ten drugi zgromił go i rzekł: 

"Czy ty się w ogóle Boga nie boisz, 

chociaż podlegasz temu samemu 

wyrokowi? 
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489 Łk 23:49 – I  

Wszyscy zaś, co go znali, stali w pewnej 

odległości. Także niewiasty, które razem 

szły za nim z Galilei, stały przypatrując 

się temu. 

Wszyscy zaś, co go znali, stali w pewnej 

odległości. Także niewiasty, które razem 

szły za nim z Galilei, stały, przypatrując 

się temu. 
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490 Łk 24:7 

mówiąc, że Syn człowieczy musi być 

wydany w ręce grzesznych ludzi i 

zawieszony na palu, a trzeciego dnia 

powstać z martwych". 

mówiąc, że Syn Człowieczy musi być 

wydany w ręce grzesznych ludzi i 

zawieszony na palu, a trzeciego dnia 

powstać z martwych". 
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491 Łk 24:13 

Lecz oto w tymże dniu dwaj z nich 

wędrowali do wioski leżącej w 

odległości około jedenastu kilometrów 

od Jeruzalem, zwanej Emaus, 

Lecz oto w tymże dniu dwaj z nich 

wędrowali do wioski zwanej Emaus, 

leżącej w odległości około jedenastu 

kilometrów od Jerozolimy, 
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492 Łk 24:18 

Odpowiadając, ten imieniem Kleopas 

rzekł do niego: "Czy samotnie 

mieszkasz jako przybysz w Jeruzalem i 

dlatego nie wiesz, co się tam wydarzyło 

w tych dniach?" 

Odpowiadając, ten imieniem Kleopas 

rzekł do niego: "Czy samotnie 

mieszkasz jako przybysz w Jerozolimie i 

dlatego nie wiesz, co się tam wydarzyło 

w tych dniach?" 
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493 Łk 24:25 + I 

On zaś rzekł do nich: "O nierozumni i 

powolni w sercu, by uwierzyć we 

wszystko, co mówili prorocy! 

On zaś rzekł do nich: "O nierozumni i 

nieskorzy w sercu do uwierzenia we 

wszystko, co mówili prorocy! 
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494 Łk 24:27 

A począwszy od Mojżesza i wszystkich 

Proroków wykładał im to, co się do 

niego odnosiło we wszystkich Pismach. 

A począwszy od Mojżesza i wszystkich 

Proroków, tłumaczył im to, co się do 

niego odnosiło we wszystkich Pismach. 
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495 Łk 24:33 

I w tejże godzinie wstali i wrócili do 

Jeruzalem, i znaleźli zgromadzonych 

jedenastu oraz tych, którzy z nimi byli, 

I w tejże godzinie wstali i wrócili do 

Jerozolimy, i znaleźli zgromadzonych 

jedenastu oraz tych, którzy z nimi byli, 
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496 Łk 24:42 – I I podali mu kawałek pieczonej ryby; I podali mu kawałek pieczonej ryby, 178 

497 Łk 24:44 

I rzekł do nich: "To są moje słowa, które 

wam powiedziałem, gdy jeszcze byłem z 

wami, że musi się spełnić wszystko, co o 

mnie napisano w prawie Mojżeszowym i 

u Proroków, i w Psalmach". 

I rzekł do nich: "To są moje słowa, które 

wam powiedziałem, gdy jeszcze byłem z 

wami, że musi się spełnić wszystko, co o 

mnie napisano w Prawie Mojżeszowym 

i u Proroków, i w Psalmach". 
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498 Łk 24:47 

i ze względu na jego imię będzie 

głoszona wśród wszystkich narodów – 

począwszy od Jeruzalem – skrucha ku 

przebaczeniu grzechów, 

i ze względu na jego imię będzie 

głoszona wśród wszystkich narodów – 

począwszy od Jerozolimy – skrucha ku 

przebaczeniu grzechów, 
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499 Łk 24:51 
Kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi 

i zaczął się unosić ku niebu. 

Kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi 

i zaczął być unoszony ku niebu. 
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500 Łk 24:52 
A oni złożyli mu hołd i z wielką 

radością wrócili do Jeruzalem. 

A oni złożyli mu hołd i z wielką 

radością wrócili do Jerozolimy. 
182 



501 J 1:19 

A to jest świadectwo Jana, gdy Żydzi 

wysłali do niego kapłanów i lewitów z 

Jeruzalem, aby go zapytali: "Kim 

jesteś?" 

A to jest świadectwo Jana, gdy Żydzi 

wysłali do niego kapłanów i Lewitów z 

Jerozolimy, aby go zapytali: "Kim 

jesteś?" 

1 

502 J 1:23 

Powiedział: "Jestem głosem wołającego 

na pustkowiu: 'Prostujcie drogę Jehowy', 

jak rzekł Izajasz prorok". 

Powiedział: "Jestem głosem wołającego 

na pustkowiu: 'Prostujcie drogę Jehowy', 

jak rzekł prorok Izajasz". 

2 

503 J 1:28 – I 
Działo się to w Betanii, za Jordanem, 

gdzie Jan chrzcił. 

Działo się to w Betanii za Jordanem, 

gdzie Jan chrzcił. 
3 

504 J 1:48 – I 

Natanael powiedział do niego: "Skąd 

mnie znasz?" Odpowiadając Jezus rzekł 

mu: "Zanim cię Filip zawołał, gdy byłeś 

pod drzewem figowym, widziałem cię". 

Natanael powiedział do niego: "Skąd 

mnie znasz?" Odpowiadając, Jezus rzekł 

mu: "Zanim cię Filip zawołał, gdy byłeś 

pod drzewem figowym, widziałem cię". 

4 

505 J 1:50 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł do niego: 

"Czy dlatego wierzysz, że ci 

powiedziałem, iż ujrzałem cię pod 

drzewem figowym? Zobaczysz rzeczy 

większe niż te". 

Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: 

"Czy dlatego wierzysz, że ci 

powiedziałem, iż ujrzałem cię pod 

drzewem figowym? Zobaczysz rzeczy 

większe niż te". 

5 

506 J 1:51 

Ponadto powiedział mu: "Zaprawdę, 

zaprawdę wam mówię: Ujrzycie niebo 

otwarte oraz aniołów Bożych 

wstępujących i zstępujących do Syna 

człowieczego". 

Ponadto powiedział mu: "Zaprawdę, 

zaprawdę wam mówię: Ujrzycie niebo 

otwarte oraz aniołów Bożych 

wstępujących i zstępujących do Syna 

Człowieczego". 

6 

507 J 2:12 

Potem on i jego matka, i bracia, i jego 

uczniowie zeszli do Kafarnaum, ale nie 

pozostali tam przez wiele dni. 

Potem on i jego matka, i bracia, i jego 

uczniowie przybyli do Kafarnaum, ale 

nie pozostali tam przez wiele dni. 
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508 J 2:13 
A zbliżała się Pascha żydowska i Jezus 

udał się w górę do Jeruzalem. 

A zbliżała się Pascha żydowska i Jezus 

udał się do Jerozolimy. 
8 

509 J 2:19 

Odpowiadając Jezus rzekł do nich: 

"Rozwalcie tę świątynię, a ja w trzy dni 

ją wzniosę". 

Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: 

"Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją 

wzniosę". 

9 

510 J 2:23 

A gdy był w Jeruzalem na święcie 

Paschy, wiele ludzi uwierzyło w jego 

imię, widząc znaki, których dokonywał. 

A gdy był w Jerozolimie na święcie 

Paschy, wiele ludzi uwierzyło w jego 

imię, widząc znaki, których dokonywał. 

10 

511 J 3:3 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł do niego: 

"Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli 

ktoś nie narodzi się ponownie, nie może 

ujrzeć królestwa Bożego". 

Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: 

"Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli 

ktoś nie narodzi się ponownie, nie może 

ujrzeć królestwa Bożego". 

11 

512 J 3:9 – I 
Odpowiadając Nikodem rzekł do niego: 

"Jak to się może stać?" 

Odpowiadając, Nikodem rzekł do niego: 

"Jak to się może stać?" 
12 

513 J 3:13 

Ponadto nikt nie wstąpił do nieba oprócz 

tego, który z nieba zstąpił – Syna 

człowieczego. 

Ponadto nikt nie wstąpił do nieba oprócz 

tego, który z nieba zstąpił – Syna 

Człowieczego. 

13 

514 J 3:14 

I jak Mojżesz uniósł w górę węża na 

pustkowiu, tak musi być uniesiony w 

górę Syn człowieczy, 

I jak Mojżesz uniósł w górę węża na 

pustkowiu, tak musi być uniesiony w 

górę Syn Człowieczy, 

14 



515 J 3:27 – I 

Odpowiadając Jan rzekł: "Człowiek nie 

może otrzymać ani jednej rzeczy, jeśli 

mu nie została dana z nieba. 

Odpowiadając, Jan rzekł: "Człowiek nie 

może otrzymać ani jednej rzeczy, jeśli 

mu nie została dana z nieba. 

15 

516 J 4:10 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł jej: "Gdybyś 

znała wspaniałomyślny dar Boży oraz 

tego, który do ciebie mówi: 'Daj mi pić', 

poprosiłabyś go, a dałby ci wody 

żywej". 

Odpowiadając, Jezus rzekł jej: "Gdybyś 

znała wspaniałomyślny dar Boży oraz 

tego, który do ciebie mówi: 'Daj mi pić', 

poprosiłabyś go, a dałby ci wody 

żywej". 

16 

517 J 4:13 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł do niej: 

"Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie 

odczuwał pragnienie. 

Odpowiadając, Jezus rzekł do niej: 

"Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie 

odczuwał pragnienie. 

17 

518 J 4:20 

Nasi praojcowie oddawali cześć na tej 

górze, wy zaś mówicie, że w Jeruzalem 

jest miejsce, gdzie się powinno oddawać 

cześć". 

Nasi praojcowie oddawali cześć na tej 

górze, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie 

jest miejsce, gdzie się powinno oddawać 

cześć". 

18 

519 J 4:21 

Jezus powiedział do niej: "Wierz mi, 

niewiasto: Nadchodzi godzina, gdy ani 

na tej górze, ani w Jeruzalem nie 

będziecie czcić Ojca. 

Jezus powiedział do niej: "Wierz mi, 

niewiasto: Nadchodzi godzina, gdy ani 

na tej górze, ani w Jerozolimie nie 

będziecie czcić Ojca. 

19 

520 J 4:45 

Kiedy zatem przybył do Galilei, 

Galilejczycy go przyjęli, ponieważ 

widzieli wszystko, co podczas święta 

uczynił w Jeruzalem, bo oni też poszli 

na to święto. 

Kiedy zatem przybył do Galilei, 

Galilejczycy go przyjęli, ponieważ 

widzieli wszystko, co podczas święta 

uczynił w Jerozolimie, bo oni też poszli 

na to święto. 

20 

521 J 4:47 

Gdy ów człowiek usłyszał, że Jezus 

przybył z Judei do Galilei, poszedł do 

niego i zaczął go prosić, żeby zszedł i 

uzdrowił jego syna, bo ten już umierał. 

Gdy ów człowiek usłyszał, że Jezus 

przybył z Judei do Galilei, poszedł do 

niego i zaczął go prosić, żeby przyszedł i 

uzdrowił jego syna, bo ten już umierał. 

21 

522 J 4:49 

Ów sługa królewski powiedział doń: 

"Panie, zstąp, zanim moje dziecię 

umrze". 

Ów sługa królewski powiedział doń: 

"Panie, przyjdź, zanim moje dziecię 

umrze". 

22 

523 J 4:51 

A gdy już schodził, jego niewolnicy 

wyszli mu na spotkanie, żeby mu 

powiedzieć, iż chłopiec jego żyje. 

A gdy już szedł, jego niewolnicy wyszli 

mu na spotkanie, żeby mu powiedzieć, 

iż chłopiec jego żyje. 

23 

524 J 5:1 
Potem było święto Żydów i Jezus udał 

się w górę do Jeruzalem. 

Potem było święto Żydów i Jezus udał 

się do Jerozolimy. 
24 

525 J 5:2 

A w Jeruzalem jest przy bramie owczej 

sadzawka zwana po hebrajsku Betzata, z 

pięcioma kolumnadami. 

A w Jerozolimie jest przy bramie owczej 

sadzawka zwana po hebrajsku Betzata, z 

pięcioma kolumnadami. 

25 

526 J 5:6 

Ujrzawszy go leżącego i wiedząc, że on 

już długi czas choruje, Jezus powiedział 

do niego: "Czy chcesz wyzdrowieć?" 

Widząc go leżącego i wiedząc, że on już 

długi czas choruje, Jezus powiedział do 

niego: "Czy chcesz wyzdrowieć?" 

26 

527 J 5:18 

Właśnie dlatego Żydzi odtąd tym 

bardziej usiłowali go zabić, ponieważ 

nie tylko naruszał sabat, ale też nazywał 

Boga swoim Ojcem, czyniąc się 

Właśnie dlatego Żydzi od tej chwili tym 

bardziej usiłowali go zabić, ponieważ 

nie tylko naruszał sabat, ale też nazywał 

Boga swoim Ojcem, czyniąc się równym 
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równym Bogu. Bogu. 

528 J 5:19 

Na to Jezus odezwał się do nich: 

"Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Syn 

nie może nic uczynić z własnej 

inicjatywy, lecz tylko to, co widzi, że 

czyni Ojciec. Cokolwiek bowiem ten 

czyni, podobnie czyni również Syn. 

Na to Jezus odezwał się do nich: 

"Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Syn 

nie może nic uczynić z własnej 

inicjatywy, lecz tylko to, co widzi, że 

czyni Ojciec. Cokolwiek bowiem Ten 

czyni, podobnie czyni również Syn. 

28 

529 J 5:27 
I dał mu władzę sądzenia, gdyż jest on 

Synem człowieczym. 

I dał mu władzę sądzenia, gdyż jest on 

Synem Człowieczym. 
29 

530 J 6:19 – I 

Kiedy jednak wiosłując przepłynęli 

około pięciu lub sześciu kilometrów, 

zobaczyli Jezusa idącego po morzu i 

zbliżającego się do łodzi; i przestraszyli 

się. 

Kiedy jednak, wiosłując, przepłynęli 

około pięciu lub sześciu kilometrów, 

zobaczyli Jezusa idącego po morzu i 

zbliżającego się do łodzi; i przestraszyli 

się. 

30 

531 J 6:27 

Pracujcie nie na pokarm, który ginie, 

lecz na pokarm, który trwa ku życiu 

wiecznemu, a który wam da Syn 

człowieczy; bo na nim Ojciec, sam Bóg, 

położył swą pieczęć uznania". 

Pracujcie nie na pokarm, który ginie, 

lecz na pokarm, który trwa ku życiu 

wiecznemu, a który wam da Syn 

Człowieczy; bo na nim Ojciec, sam Bóg, 

położył swą pieczęć uznania". 

31 

532 J 6:29 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł im: "To jest 

dzieło Boże: macie wierzyć w tego, 

którego On posłał". 

Odpowiadając, Jezus rzekł im: "To jest 

dzieło Boże: macie wierzyć w tego, 

którego On posłał". 
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533 J 6:43 – I 
Odpowiadając Jezus rzekł do nich: 

"Przestańcie szemrać między sobą. 

Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: 

"Przestańcie szemrać między sobą. 
33 

534 J 6:53 

Toteż Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę, 

zaprawdę wam mówię: Jeżeli nie jecie 

ciała Syna człowieczego i nie pijecie 

jego krwi, nie macie życia w sobie. 

Toteż Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę, 

zaprawdę wam mówię: Jeżeli nie jecie 

ciała Syna Człowieczego i nie pijecie 

jego krwi, nie macie życia w sobie. 
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535 J 6:60 – I 

Dlatego wielu jego uczniów 

usłyszawszy to rzekło: "Mowa ta jest 

szokująca; któż może jej słuchać?" 

Dlatego wielu jego uczniów, 

usłyszawszy to, rzekło: "Mowa ta jest 

szokująca; któż może jej słuchać?" 

35 

536 J 6:61 

Ale Jezus, świadom sam w sobie, że 

jego uczniowie na to szemrają, rzekł do 

nich: "To was gorszy? 

Ale Jezus, wiedząc sam w sobie, że jego 

uczniowie na to szemrają, rzekł do nich: 

"To was gorszy? 

36 

537 J 6:62 

Cóż więc, gdy zobaczycie Syna 

człowieczego wstępującego tam, gdzie 

był przedtem? 

Cóż więc, gdy zobaczycie Syna 

Człowieczego wstępującego tam, gdzie 

był przedtem? 

37 

538 J 6:66 

Z tego powodu wielu jego uczniów 

odeszło do tego, co pozostawili, i już z 

nim nie chodziło. 

Z tego powodu wielu jego uczniów 

odeszło do tego, co za nimi, i już z nim 

nie chodziło. 
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539 J 7:8 

Wy udajecie się w górę na święto; ja 

jeszcze nie idę na to święto, gdyż mój 

stosowny czas jeszcze w pełni nie 

nadszedł". 

Wy idźcie na święto; ja jeszcze nie idę 

na to święto, gdyż mój stosowny czas 

jeszcze w pełni nie nadszedł". 
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540 J 7:10 
Kiedy zaś jego bracia udali się w górę 

na święto, wtedy on sam też się tam udał 

Kiedy zaś jego bracia poszli na święto, 

wtedy on sam też się tam udał – nie 
40 



– nie jawnie, lecz jakby skrycie. jawnie, lecz jakby skrycie. 

541 J 7:21 – I  

Odpowiadając Jezus rzekł do nich: 

"Jednego czynu dokonałem, a wszyscy 

się zdumiewacie. 

Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: 

"Jednego czynu dokonałem, a wszyscy 

się zdumiewacie. 
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542 J 7:23 

Jeżeli człowiek jest poddawany 

obrzezaniu w sabat, żeby nie zostało 

naruszone prawo Mojżeszowe, czy 

jesteście na mnie rozsierdzeni dlatego, 

że w sabat całkowicie uzdrowiłem 

człowieka? 

Jeżeli człowiek jest poddawany 

obrzezaniu w sabat, żeby nie zostało 

naruszone Prawo Mojżeszowe, czy 

jesteście na mnie rozsierdzeni dlatego, 

że w sabat całkowicie uzdrowiłem 

człowieka? 
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543 J 7:25 

Dlatego niektórzy mieszkańcy 

Jeruzalem zaczęli mówić: "Czyż to nie 

jest człowiek, którego usiłują zabić? 

Dlatego niektórzy mieszkańcy 

Jerozolimy zaczęli mówić: "Czyż to nie 

jest człowiek, którego usiłują zabić? 

43 

544 J 7:28 – I 

Toteż Jezus nauczając w świątyni 

zawołał i powiedział: "I znacie mnie, i 

wiecie, skąd jestem. Nie przyszedłem 

też z własnej inicjatywy, lecz ten, który 

mnie posłał, rzeczywiście istnieje, a wy 

go nie znacie. 

Toteż Jezus, nauczając w świątyni, 

zawołał i powiedział: "I znacie mnie, i 

wiecie, skąd jestem. Nie przyszedłem też 

z własnej inicjatywy, lecz ten, który 

mnie posłał, rzeczywiście istnieje, a wy 

go nie znacie. 

44 

545 J 7:31 – I 

Jednakże wielu z tłumu uwierzyło w 

niego; i poczęli mówić: "Gdy Chrystus 

przybędzie, czyż uczyni więcej znaków 

niż ten uczynił?" 

Jednakże wielu z tłumu uwierzyło w 

niego; i poczęli mówić: "Gdy Chrystus 

przybędzie, czyż uczyni więcej znaków, 

niż ten uczynił?" 

45 

546 J 8:10 – I 

Jezus wyprostowawszy się rzekł do niej: 

"Niewiasto, gdzie oni są? Nikt cię nie 

potępił?" 

Jezus, wyprostowawszy się, rzekł do 

niej: "Niewiasto, gdzie oni są? Nikt cię 

nie potępił?" 
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547 J 8:23 

I przemówił do nich: "Wy jesteście z 

dziedzin na dole, ja jestem z dziedzin w 

górze. Wy jesteście z tego świata, ja nie 

jestem z tego świata. 

On zaś rzekł im: "Wy jesteście z 

dziedzin na dole, ja jestem z dziedzin w 

górze. Wy jesteście z tego świata, ja nie 

jestem z tego świata. 
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548 J 8:28 

Dlatego Jezus im rzekł: "Kiedy już 

uniesiecie w górę Syna człowieczego, 

wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic 

nie czynię z własnej inicjatywy, ale 

wszystko mówię tak, jak mnie nauczył 

Ojciec. 

Dlatego Jezus im rzekł: "Kiedy już 

uniesiecie w górę Syna Człowieczego, 

wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic 

nie czynię z własnej inicjatywy, ale 

wszystko mówię tak, jak mnie nauczył 

Ojciec. 

48 

549 J 8:48 – I 

Odpowiadając Żydzi rzekli do niego: 

"Czy nie mówimy słusznie, że jesteś 

Samarytaninem i masz demona?" 

Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: 

"Czy nie mówimy słusznie, że jesteś 

Samarytaninem i masz demona?" 
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550 J 9:1 – I 
A przechodząc ujrzał człowieka ślepego 

od urodzenia. 

A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego 

od urodzenia. 
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551 J 9:16 

Toteż niektórzy faryzeusze zaczęli 

mówić: "Ten człowiek nie jest od Boga, 

ponieważ nie przestrzega sabatu". Inni 

się odezwali: "Jak może człowiek, który 

jest grzesznikiem, dokonywać takich 

Toteż niektórzy faryzeusze zaczęli 

mówić: "Ten człowiek nie jest od Boga, 

ponieważ nie przestrzega sabatu". Inni 

się odezwali: "Jak człowiek, który jest 

grzesznikiem, może dokonywać takich 
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znaków?" I doszło między nimi do 

rozdźwięku. 

znaków?" I doszło między nimi do 

rozdźwięku. 

552 J 9:20 – I 

Wtedy jego rodzice odpowiadając 

rzekli: "Wiemy, że to jest nasz syn i że 

się urodził ślepy. 

Wtedy jego rodzice, odpowiadając, 

rzekli: "Wiemy, że to jest nasz syn i że 

się urodził ślepy. 
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553 J 9:30 – I 

Odpowiadając ów człowiek rzekł do 

nich: "To doprawdy dziwne, że nie 

wiecie, skąd jest, a przecież on otworzył 

moje oczy. 

Odpowiadając, ów człowiek rzekł do 

nich: "To doprawdy dziwne, że nie 

wiecie, skąd jest, a przecież on otworzył 

moje oczy. 
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554 J 9:35 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i 

spotkawszy go, rzekł: "Czy wierzysz w 

Syna człowieczego?" 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i 

spotkawszy go, rzekł: "Czy wierzysz w 

Syna Człowieczego?" 
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555 J 10:22 
W tym czasie obchodzono w Jeruzalem 

Święto Poświęcenia. Była pora zimowa 

W tym czasie obchodzono w 

Jerozolimie Święto Poświęcenia. Była 

pora zimowa 
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556 J 11:2 – I  

Była to właśnie ta Maria, która natarła 

Pana wonnym olejkiem i wytarła jego 

stopy swoimi włosami – jej to brat 

Łazarz chorował. 

Była to właśnie ta Maria, która natarła 

Pana wonnym olejkiem i wytarła jego 

stopy swoimi włosami – jej to brat, 

Łazarz, chorował. 
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557 J 11:18 
A Betania była niedaleko Jeruzalem, w 

odległości około trzech kilometrów. 

A Betania była niedaleko Jerozolimy, w 

odległości około trzech kilometrów. 
57 

558 J 11:55 

Właśnie zbliżała się żydowska Pascha i 

wiele ludzi z owej krainy udawało się 

przed Paschą w górę do Jeruzalem, żeby 

się ceremonialnie oczyścić. 

Właśnie zbliżała się żydowska Pascha i 

wiele ludzi z owej krainy udawało się 

przed Paschą do Jerozolimy, żeby się 

ceremonialnie oczyścić. 
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559 J 12:12 

Gdy następnego dnia wielki tłum, który 

przybył na święto, usłyszał, że Jezus 

przychodzi do Jeruzalem, 

Gdy następnego dnia wielki tłum, który 

przybył na święto, usłyszał, że Jezus 

przychodzi do Jerozolimy, 
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560 J 12:15 

"Nie bój się, córko Syjonu. Oto 

przychodzi twój król, siedząc na 

źrebięciu oślicy". 

"Nie bój się, córo syjońska. Oto 

przychodzi twój król, siedząc na 

źrebięciu oślicy". 
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561 J 12:16 

Jego uczniowie początkowo nie zwrócili 

na to wszystko uwagi, ale gdy Jezus 

został otoczony chwałą, wtedy 

przypomnieli sobie, że to o nim jest 

napisane i że to jemu uczyniono. 

Jego uczniowie początkowo nie zwrócili 

na to wszystko uwagi, ale gdy Jezus 

został otoczony chwałą, wtedy 

przypomnieli sobie, że to o nim jest 

napisane i że mu to uczyniono. 
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562 J 12:20 
A wśród tych, co wstąpili, by oddawać 

cześć w czasie święta, byli pewni Grecy. 

A wśród tych, którzy przybyli, by 

oddawać cześć w czasie święta, byli 

pewni Grecy. 
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563 J 12:23 

Jezus zaś odrzekł im, mówiąc: 

"Nadeszła godzina, żeby Syn 

człowieczy został otoczony chwałą. 

Jezus zaś odrzekł im, mówiąc: 

"Nadeszła godzina, żeby Syn 

Człowieczy został otoczony chwałą. 
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564 J 12:30 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł: "Ten głos 

rozległ się nie ze względu na mnie, lecz 

ze względu na was. 

Odpowiadając, Jezus rzekł: "Ten głos 

rozległ się nie ze względu na mnie, lecz 

ze względu na was. 

64 



565 J 12:34 

Toteż tłum mu odpowiedział: "My 

słyszeliśmy z Prawa, że Chrystus 

pozostaje na wieki; a jakże to mówisz, iż 

Syn człowieczy musi być uniesiony w 

górę? Kto jest tym Synem 

człowieczym?" 

Toteż tłum mu odpowiedział: "My 

słyszeliśmy z Prawa, że Chrystus 

pozostaje na wieki; a jakże to mówisz, iż 

Syn Człowieczy musi być uniesiony w 

górę? Kto jest tym Synem 

Człowieczym?" 

65 

566 J 12:38 + I 

tak iż spełniło się słowo Izajasza 

proroka, które on wyrzekł: "Jehowo, kto 

uwierzył w to, cośmy usłyszeli? A ramię 

Jehowy – komu zostało objawione?" 

tak iż spełniło się słowo proroka 

Izajasza, które on wyrzekł: "Jehowo, kto 

uwierzył w to, cośmy usłyszeli? I komu 

zostało objawione ramię Jehowy?" 

66 

567 J 13:7 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł do niego: 

"Tego, co ja czynię, ty teraz nie 

rozumiesz, ale potem zrozumiesz". 

Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: 

"Tego, co ja czynię, ty teraz nie 

rozumiesz, ale potem zrozumiesz". 

67 

568 J 13:15 
Bo dałem wam przykład, żebyście i wy 

czynili tak, jak ja wam uczyniłem. 

Bo dałem wam wzór, żebyście i wy 

czynili tak, jak ja wam uczyniłem. 
68 

569 J 13:27 + I  

A w niego zaraz po owym kęsie wszedł 

Szatan. Toteż Jezus powiedział do 

niego: "Co czynisz, uczyń szybciej". 

A w niego, zaraz po tym kęsie, wszedł 

Szatan. Toteż Jezus powiedział do 

niego: "Co czynisz, uczyń szybciej". 

69 

570 J 13:31 

Kiedy więc wyszedł, Jezus powiedział: 

"Teraz Syn człowieczy zostaje otoczony 

chwałą i Bóg zostaje otoczony chwałą w 

związku z nim. 

Kiedy więc wyszedł, Jezus powiedział: 

"Teraz Syn Człowieczy zostaje otoczony 

chwałą i Bóg zostaje otoczony chwałą w 

związku z nim. 

70 

571 J 13:35 

Po tym wszyscy poznają, że jesteście 

moimi uczniami, jeśli będziecie się 

nawzajem miłować". 

Po tym wszyscy poznają, że jesteście 

moimi uczniami, jeśli będzie wśród was 

miłość". 

71 

572 J 14:23 – I 

Odpowiadając Jezus rzekł do niego: 

"Jeżeli ktoś mnie miłuje, to będzie 

zachowywał moje słowo, a mój Ojciec 

będzie go miłował i przyjdziemy do 

niego, i będziemy u niego przebywać. 

Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: 

"Jeżeli ktoś mnie miłuje, to będzie 

zachowywał moje słowo, a mój Ojciec 

będzie go miłował i przyjdziemy do 

niego, i będziemy u niego przebywać. 

72 

573 J 15:2 + I 

Każdą gałąź we mnie nie przynoszącą 

owocu usuwa, a każdą przynoszącą 

owoc oczyszcza, żeby przynosiła więcej 

owocu. 

Każdą gałąź we mnie, która nie rodzi 

owocu, usuwa, a każdą rodzącą owoc 

oczyszcza, żeby rodziła więcej owocu. 

73 

574 J 15:8 

Mój Ojciec przez to zostaje otoczony 

chwałą, że przynosicie wiele owocu i 

okazujecie się moimi uczniami. 

Mój Ojciec przez to zostaje otoczony 

chwałą, że wydajecie wiele owocu i 

okazujecie się moimi uczniami. 

74 

575 J 15:16 + I  

Nie wyście mnie wybrali, lecz ja was 

wybrałem i ustanowiłem, abyście szli i 

przynosili owoc, i aby wasz owoc 

pozostał; żeby wszystko, o cokolwiek 

poprosicie Ojca w imię moje, on wam 

dał. 

Nie wyście mnie wybrali, lecz ja was 

wybrałem i ustanowiłem, abyście szli i 

wydawali owoc i aby wasz owoc 

pozostał; żeby wszystko, o cokolwiek 

poprosicie Ojca w imię moje, on wam 

dał. 

75 

576 J 16:2 

Wykluczą was z synagogi. Doprawdy, 

nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was 

zabije, będzie mniemał, że spełnił świętą 

Wykluczą was z synagogi. Doprawdy, 

nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was 

zabije, będzie mniemał, że spełnia 

76 



służbę dla Boga. świętą służbę dla Boga. 

577 J 16:11 
potem co do sądu, ponieważ władca tego 

świata został osądzony. 

potem zaś co do sądu, ponieważ władca 

tego świata został osądzony. 
77 

578 J 16:21 

Gdy niewiasta rodzi, jest zasmucona, 

ponieważ nadeszła jej godzina, lecz gdy 

urodzi dziecię, o udręce już nie pamięta 

z radości, że się człowiek na świat 

narodził. 

Gdy kobieta rodzi, jest zasmucona, 

ponieważ nadeszła jej godzina, lecz gdy 

urodzi dziecię, o udręce już nie pamięta 

z radości, że się człowiek na świat 

narodził. 

78 

579 J 17:1 

Jezus powiedział to i podniósłszy oczy 

ku niebu, rzekł: "Ojcze, nadeszła 

godzina; otocz swego syna chwałą, aby 

syn ciebie chwałą otoczył, 

Jezus powiedział to i podniósłszy oczy 

ku niebu, rzekł: "Ojcze, nadeszła 

godzina; otocz swego syna chwałą, aby 

syn otoczył chwałą ciebie, 

79 

580 J 17:24 

Ojcze, jeśli chodzi o to, co mi dałeś, 

chciałbym, żeby gdzie ja jestem, 

również oni ze mną byli, aby zobaczyli 

mą chwałę, którą mi dałeś, ponieważ 

umiłowałeś mnie przed założeniem 

świata. 

Ojcze, jeśli chodzi o to, co mi dałeś, 

chciałbym, żeby gdzie ja jestem, 

również oni ze mną byli, aby zobaczyli 

moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ 

umiłowałeś mnie przed założeniem 

świata. 

80 

581 J 18:15 

A Szymon Piotr, jak również inny 

uczeń, podążali za Jezusem. Uczeń ten 

był znany arcykapłanowi i wszedł z 

Jezusem na dziedziniec arcykapłana, 

A Szymon Piotr, jak również inny 

uczeń, szli za Jezusem. Uczeń ten był 

znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem 

na dziedziniec arcykapłana, 

81 

582 J 18:30 – I 

Odpowiadając rzekli mu: "Gdyby ten 

człowiek nie był winowajcą, nie 

wydalibyśmy go tobie". 

Odpowiadając, rzekli mu: "Gdyby ten 

człowiek nie był winowajcą, nie 

wydalibyśmy go tobie". 

82 

583 J 19:7 

Żydzi odpowiedzieli mu: "My mamy 

pewien przepis prawny i według tego 

prawa powinien umrzeć, ponieważ 

czynił się synem Bożym". 

Żydzi odpowiedzieli mu: "My mamy 

pewien przepis prawny i według tego 

prawa powinien umrzeć, ponieważ 

czynił siebie synem Bożym". 

83 

584 J 19:10 

Piłat rzekł więc do niego: "Nie 

odzywasz się do mnie? Czy nie wiesz, 

że mam władzę cię uwolnić i mam 

władzę zawiesić cię na palu?" 

Piłat więc rzekł do niego: "Nie 

odzywasz się do mnie? Czy nie wiesz, 

że mam władzę cię zwolnić i mam 

władzę zawiesić cię na palu?" 

84 

585 J 19:12 

Z tego powodu Piłat dalej starał się go 

uwolnić. Ale Żydzi zawołali, mówiąc: 

"Jeżeli uwolnisz tego człowieka, nie 

jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto 

się czyni królem, sprzeciwia się 

Cezarowi". 

Z tego powodu Piłat dalej starał się go 

zwolnić. Ale Żydzi zawołali, mówiąc: 

"Jeżeli zwolnisz tego człowieka, nie 

jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto 

się czyni królem, sprzeciwia się 

Cezarowi". 

85 

586 J 19:19 

Piłat napisał także tytuł i umieścił go na 

palu męki. Napisane było: "Jezus 

Nazarejczyk, król Żydów". 

Piłat wypisał także tytuł i umieścił go na 

palu męki. Napisane było: "Jezus 

Nazarejczyk, król Żydów". 

86 

587 J 19:37 
Inny zaś fragment Pisma mówi jeszcze: 

"Będą patrzeć na tego, którego przebili". 

Inny zaś fragment Pisma mówi jeszcze: 

"Będą spoglądać ku temu, którego 

przebili". 

87 

588 J 20:23 – I Jeśli jakimś ludziom przebaczycie Jeśli jakimś ludziom przebaczycie 88 



grzechy, są im przebaczone; jeśli jakimś 

zatrzymacie, są zatrzymane". 

grzechy, są im przebaczone, jeśli jakimś 

zatrzymacie, są zatrzymane". 

589 J 20:27 – I  

Następnie powiedział do Tomasza: 

"Włóż tu palec i zobacz moje ręce, i weź 

swą rękę i włóż ją w mój bok, i przestań 

nie dowierzać, ale zacznij wierzyć". 

Następnie powiedział do Tomasza: 

"Włóż tu palec i zobacz moje ręce, i weź 

swą rękę, i włóż ją w mój bok, i przestań 

nie dowierzać, ale zacznij wierzyć". 

89 

590 J 20:28 – I  
Odpowiadając Tomasz rzekł do niego: 

"Mój Pan i mój Bóg!" 

Odpowiadając, Tomasz rzekł do niego: 

"Mój Pan i mój Bóg!" 
90 

591 J 21:7 

Dlatego ów uczeń, którego Jezus 

miłował, powiedział do Piotra: "To jest 

Pan!" Kiedy więc Szymon Piotr 

usłyszał, że to Pan, opasał się 

wierzchnią szatą, bo był nagi, i rzucił się 

w morze. 

Dlatego ów uczeń, którego Jezus 

miłował, powiedział do Piotra: "To jest 

Pan!" Kiedy więc Szymon Piotr 

usłyszał, że to Pan, opasał się wierzchnią 

szatą, gdyż był nagi, i rzucił się w 

morze. 

91 

592 Dz 1:4 

A spotykając się z nimi, nakazywał im: 

"Nie odchodźcie z Jeruzalem, ale 

czekajcie na to, co obiecał Ojciec i o 

czym usłyszeliście ode mnie; 

A spotykając się z nimi, nakazywał im: 

"Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale 

czekajcie na to, co obiecał Ojciec i o 

czym usłyszeliście ode mnie; 

1 

593 Dz 1:6 

Kiedy się zatem zgromadzili, pytali go: 

"Panie, czy w tym czasie przywracasz 

królestwo Izraelowi?" 

Kiedy się zatem zgromadzili, zaczęli go 

pytać: "Panie, czy w tym czasie 

przywracasz królestwo Izraelowi?" 

2 

594 Dz 1:8 

lecz otrzymacie moc, gdy zstąpi na was 

duch święty, i będziecie moimi 

świadkami zarówno w Jeruzalem, jak i 

w całej Judei i Samarii, i aż do 

najodleglejszego miejsca na ziemi". 

lecz otrzymacie moc, gdy zstąpi na was 

duch święty, i będziecie moimi 

świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i 

w całej Judei i Samarii, i aż do 

najodleglejszego miejsca na ziemi". 

3 

595 Dz 1:12 

Potem wrócili do Jeruzalem z góry 

zwanej Górą Oliwną, leżącej w pobliżu 

Jeruzalem w odległości drogi sabatowej. 

Potem wrócili do Jerozolimy z góry 

zwanej Górą Oliwną, leżącej w pobliżu 

Jerozolimy w odległości drogi 

sabatowej. 

4 

596 Dz 1:13 

Kiedy już przyszli, wstąpili do górnej 

izby, gdzie się zatrzymali Piotr oraz Jan 

i Jakub, a także Andrzej, Filip i Tomasz, 

Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn 

Alfeusza, i Szymon, ów gorliwy, jak 

również Judas, syn Jakuba. 

I przyszedłszy, weszli do górnej izby, 

gdzie się zatrzymali Piotr oraz Jan i 

Jakub, a także Andrzej, Filip i Tomasz, 

Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn 

Alfeusza, i Szymon, ów gorliwy, jak 

również Judas, syn Jakuba. 

5 

597 Dz 1:19 

I stało się to znane wszystkim 

mieszkańcom Jeruzalem, tak iż owo 

pole nazwano w ich języku Akeldama, to 

jest Pole Krwi). 

I stało się to znane wszystkim 

mieszkańcom Jerozolimy, tak iż owo 

pole nazwano w ich języku Akeldama, to 

jest Pole Krwi). 

6 

598 Dz 2:2 – I 

i nagle z nieba dobiegł szum jakby 

pędzącego gwałtownego wiatru i 

napełnił cały dom, w którym siedzieli. 

i nagle z nieba dobiegł szum jakby 

pędzącego gwałtownego wiatru, i 

napełnił cały dom, w którym siedzieli. 

7 

599 Dz 2:5 

W Jeruzalem zaś mieszkali Żydzi, ludzie 

bogobojni, z każdego narodu pod 

niebem. 

A w Jerozolimie mieszkali Żydzi, ludzie 

bogobojni, z każdego narodu pod 

niebem. 

8 



600 Dz 2:14 

Wstał jednak Piotr wraz z jedenastoma, 

podniósł głos i tak do nich przemówił: 

"Mężowie judejscy i wszyscy 

mieszkańcy Jeruzalem, niech wam to 

będzie wiadome i nadstawcie ucha na 

moje wypowiedzi. 

Wstał jednak Piotr wraz z jedenastoma, 

podniósł głos i tak do nich przemówił: 

"Mężowie judejscy i wszyscy 

mieszkańcy Jerozolimy, niech wam to 

będzie wiadome i nadstawcie ucha na 

moje wypowiedzi. 

9 

601 Dz 2:17 – I 

'"A w dniach ostatnich, mówi Bóg, 

"wyleję mego ducha na wszelkie ciało i 

wasi synowie oraz wasze córki będą 

prorokować i wasi młodzieńcy będą 

mieć wizje, a waszym starcom śnić się 

będą sny; 

'"A w dniach ostatnich – mówi Bóg – 

wyleję mego ducha na wszelkie ciało i 

wasi synowie oraz wasze córki będą 

prorokować i wasi młodzieńcy będą 

mieć wizje, a waszym starcom śnić się 

będą sny; 

10 

602 Dz 2:25 

Dawid bowiem mówi o nim: 'Wciąż 

miałem Jehowę przed oczami, gdyż jest 

on po mojej prawicy, aby mną nic nie 

wstrząsnęło. 

Dawid bowiem mówi o nim: 'Zawsze 

miałem przed oczami Jehowę, gdyż jest 

on po mojej prawicy, aby mną nic nie 

wstrząsnęło. 

11 

603 Dz 2:26 

Dlatego serce moje się rozweseliło, a 

język mój wielce się rozradował. 

Ponadto nawet moje ciało zamieszka w 

nadziei, 

Dlatego serce moje się rozweseliło, a 

język mój wielce się rozradował. 

Ponadto nawet moje ciało mieszkać 

będzie w nadziei, 

12 

604 Dz 2:27 

gdyż nie pozostawisz mojej duszy w 

Hadesie ani nie pozwolisz, żeby twój 

lojalny ujrzał skażenie. 

gdyż nie pozostawisz mojej duszy w 

Hadesie ani nie pozwolisz, żeby lojalny 

wobec ciebie ujrzał skażenie. 

13 

605 Dz 2:45 

i sprzedawali swe posiadłości oraz 

majątki, a to, co uzyskali, rozdzielali 

wszystkim – każdemu tyle, ile 

potrzebował. 

i zaczęli sprzedawać swe posiadłości 

oraz majątki, a to, co uzyskali, 

rozdzielali wszystkim – każdemu tyle, 

ile potrzebował. 

14 

606 Dz 3:4 + I 
Ale Piotr i Jan, wpatrując się w niego 

rzekli: "Spójrz na nas". 

Ale Piotr, a z nim Jan, wpatrując się w 

niego, rzekł: "Spójrz na nas". 
15 

607 Dz 3:8 – I 

a podskoczywszy wstał i zaczął chodzić, 

i wszedł z nimi do świątyni, chodząc i 

skacząc, i wysławiając Boga. 

a podskoczywszy, wstał i zaczął 

chodzić, i wszedł z nimi do świątyni, 

chodząc i skacząc, i wysławiając Boga. 

16 

608 Dz 4:5 
Następnego dnia zebrali się w Jeruzalem 

ich władcy i starsi oraz uczeni w piśmie 

Następnego dnia zebrali się w 

Jerozolimie ich władcy i starsi oraz 

uczeni w piśmie 

17 

609 Dz 4:16 

mówiąc: "Co mamy zrobić z tymi 

ludźmi? Przecież za ich sprawą 

wydarzył się znak godny uwagi, jawny 

dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem, 

i nie możemy temu zaprzeczyć. 

mówiąc: "Co mamy zrobić z tymi 

ludźmi? Przecież za ich sprawą 

wydarzył się znak godny uwagi, jawny 

dla wszystkich mieszkańców 

Jerozolimy, i nie możemy temu 

zaprzeczyć. 

18 

610 Dz 4:19 – I 

Ale Piotr i Jan odpowiadając rzekli do 

nich: "Czy to jest prawe w oczach 

Bożych słuchać raczej was niż Boga, 

osądźcie sami. 

Ale Piotr i Jan, odpowiadając, rzekli do 

nich: "Czy to jest prawe w oczach 

Bożych słuchać raczej was niż Boga, 

osądźcie sami. 

19 

611 Dz 4:25 i ty przez ducha świętego powiedziałeś i ty przez ducha świętego powiedziałeś 20 



ustami naszego praojca Dawida, twego 

sługi: 'Dlaczego narody wszczęły 

tumult, a ludy rozmyślały nad próżnymi 

rzeczami? 

ustami naszego praojca Dawida, twego 

sługi: 'Dlaczego narody wszczęły 

tumult, a ludy rozmyślały nad rzeczami 

daremnymi? 

612 Dz 4:26 

Królowie ziemi ustawili się i władcy jak 

jeden mąż zgromadzili się przeciw 

Jehowie i przeciw jego pomazańcowi'. 

Królowie ziemi się ustawili i władcy jak 

jeden mąż zgromadzili się przeciw 

Jehowie i przeciw jego pomazańcowi'. 

21 

613 Dz 4:29 

A teraz, Jehowo, zwróć uwagę na ich 

groźby i daj twym niewolnikom mówić 

twoje słowo z całą śmiałością, 

A teraz, Jehowo, zwróć uwagę na ich 

groźby i daj twym niewolnikom 

oznajmiać twoje słowo z całą 

śmiałością, 

22 

614 Dz 4:31 

Kiedy już zwrócili się z tym błaganiem, 

zatrzęsło się miejsce, w którym byli 

zebrani, a wszyscy zostali napełnieni 

duchem świętym i ze śmiałością mówili 

słowo Boże. 

Kiedy już zwrócili się z tym błaganiem, 

zatrzęsło się miejsce, w którym byli 

zebrani, a wszyscy zostali napełnieni 

duchem świętym i ze śmiałością 

oznajmiali słowo Boże. 

23 

615 Dz 4:36 

Tak też Józef, któremu apostołowie 

nadali przydomek Barnabas, co w 

tłumaczeniu znaczy Syn Pocieszenia, 

lewita rodem z Cypru, 

Tak też Józef, któremu apostołowie 

nadali przydomek Barnabas, co w 

tłumaczeniu znaczy Syn Pocieszenia, 

Lewita rodem z Cypru, 

24 

616 Dz 5:14 

Ponadto stale przybywało wierzących w 

Pana – mnóstwo zarówno mężczyzn, jak 

i niewiast; 

Ponadto stale przybywało wierzących w 

Pana – mnóstwo mężczyzn i kobiet; 
25 

617 Dz 5:15 

i wynoszono chorych nawet na szerokie 

ulice, i kładziono ich na małych łóżkach 

i noszach, aby na któregoś z nich 

chociaż padł cień przechodzącego 

Piotra. 

i wnoszono chorych nawet na szerokie 

ulice, i kładziono ich na małych łożach i 

noszach, aby na któregoś z nich chociaż 

padł cień przechodzącego Piotra. 

26 

618 Dz 5:16 

Schodziło się też mnóstwo ludzi z miast 

wokół Jeruzalem, niosąc chorych i 

trapionych przez duchy nieczyste, i oni 

wszyscy byli uzdrawiani. 

Schodziło się też mnóstwo ludzi z miast 

wokół Jerozolimy, niosąc chorych i 

trapionych przez duchy nieczyste, i oni 

wszyscy byli uzdrawiani. 
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619 Dz 5:28 

i powiedział: "Stanowczo wam 

rozkazaliśmy, żebyście już nie nauczali 

z powoływaniem się na to imię, lecz oto 

napełniliście Jeruzalem waszą nauką i 

chcecie sprowadzić na nas krew tego 

człowieka". 

i powiedział: "Stanowczo wam 

rozkazaliśmy, żebyście już nie nauczali 

z powoływaniem się na to imię, lecz oto 

napełniliście Jerozolimę waszą nauką i 

chcecie sprowadzić na nas krew tego 

człowieka". 
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620 Dz 5:29 – I 

Piotr i inni apostołowie odpowiadając 

rzekli: "Musimy być bardziej posłuszni 

Bogu jako władcy niż ludziom. 

Piotr i inni apostołowie, odpowiadając, 

rzekli: "Musimy być bardziej posłuszni 

Bogu jako władcy niż ludziom. 
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621 Dz 5:38 – I 

Toteż w tej sytuacji mówię wam: Nie 

mieszajcie się w sprawy tych ludzi, lecz 

ich zostawcie; (bo jeśli ten zamysł lub to 

dzieło pochodzi od ludzi, zostanie 

obalone, 

Toteż w tej sytuacji mówię wam: Nie 

mieszajcie się w sprawy tych ludzi, lecz 

ich zostawcie (bo jeśli ten zamysł lub to 

dzieło pochodzi od ludzi, zostanie 

obalone, 
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622 Dz 6:2 

Toteż dwunastu przywołało do siebie 

owo mnóstwo uczniów i rzekło: "Nie 

podoba się nam, żebyśmy mieli 

pozostawić słowo Boże, a rozdzielać 

pokarm na stoły. 

Toteż dwunastu przywołało do siebie 

owo mnóstwo uczniów i rzekło: "Nie 

jest stosowne, żebyśmy pozostawili 

słowo Boże, a rozdzielali pokarm na 

stoły. 
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623 Dz 6:6 – I  
i postawili ich przed apostołami, a oni 

pomodliwszy się włożyli na nich ręce. 

i postawili ich przed apostołami, a oni, 

pomodliwszy się, włożyli na nich ręce. 
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624 Dz 6:7 

Toteż słowo Boże dalej rosło, a liczba 

uczniów w Jeruzalem bardzo się 

pomnażała; i spora rzesza kapłanów 

okazała posłuszeństwo wierze. 

Toteż słowo Boże dalej rosło, a liczba 

uczniów w Jerozolimie bardzo się 

pomnażała; i spora rzesza kapłanów 

okazała posłuszeństwo wierze. 
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625 Dz 6:14 

Na przykład usłyszeliśmy, jak mówił, że 

ów Jezus Nazarejczyk rozwali to 

miejsce i zmieni zwyczaje przekazane 

nam przez Mojżesza". 

Na przykład usłyszeliśmy, jak mówił, że 

ów Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce 

i zmieni zwyczaje przekazane nam przez 

Mojżesza". 

34 

626 Dz 7:3 

i rzekł do niego: 'Odejdź z twojej ziemi i 

od twoich krewnych, a wejdź do ziemi, 

którą ci pokażę'. 

i rzekł do niego: 'Odejdź ze swej ziemi i 

od swoich krewnych, a wejdź do ziemi, 

którą ci pokażę'. 
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627 Dz 7:14 – I 

Józef zaś, posławszy, wezwał stamtąd 

swego ojca Jakuba oraz wszystkich 

swych krewnych, łącznie siedemdziesiąt 

pięć dusz. 

Józef zaś, posławszy, wezwał stamtąd 

swego ojca, Jakuba, oraz wszystkich 

swych krewnych, łącznie siedemdziesiąt 

pięć dusz. 
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628 Dz 7:15 
Jakub zszedł do Egiptu. I zmarł on, a 

także nasi praojcowie, 

Jakub przybył do Egiptu. I zmarł on, a 

także nasi praojcowie, 
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629 Dz 7:16 

i przeniesiono ich do Szechem i złożono 

w grobowcu, który Abraham za 

określoną cenę kupił od synów Hamora 

w Szechem za srebrne pieniądze. 

i przeniesiono ich do Szechem i złożono 

w grobowcu, który Abraham za 

określoną cenę kupił od synów Chamora 

w Szechem za srebrne pieniądze. 
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630 Dz 7:42 

Bóg zatem się odwrócił i zdał ich na 

pełnienie świętej służby dla zastępu 

nieba, tak jak jest napisane w księdze 

proroków: 'Czyż to mnie składaliście 

zwierzęta ofiarne i inne ofiary przez 

czterdzieści lat na pustkowiu, o domu 

Izraela? 

Bóg zatem się odwrócił i zdał ich na 

pełnienie świętym służby dla zastępu 

nieba, tak jak jest napisane w księdze 

proroków: 'Czyż to mnie przez 

czterdzieści lat składaliście na 

pustkowiu zwierzęta ofiarne i inne 

ofiary, domu Izraela? 
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631 Dz 7:48 

Niemniej jednak Najwyższy nie mieszka 

w domach wykonanych rękami, jak to 

mówi prorok: 

Jednakże Najwyższy nie mieszka w 

domach wykonanych rękami, jak to 

mówi prorok: 
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632 Dz 7:56 

i rzekł: "Oto widzę niebiosa otwarte i 

Syna człowieczego stojącego po 

prawicy Boga". 

i rzekł: "Oto widzę niebiosa otwarte i 

Syna Człowieczego stojącego po 

prawicy Boga". 
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633 Dz 8:1 

Saul zaś pochwalał zamordowanie go. 

Owego dnia rozpoczęło się wielkie 

prześladowanie zboru w Jeruzalem; 

wszyscy oprócz apostołów rozproszyli 

się po różnych rejonach Judei i Samarii. 

Saul zaś pochwalał zamordowanie go. 

Owego dnia rozpoczęło się wielkie 

prześladowanie zboru w Jerozolimie; 

wszyscy oprócz apostołów rozproszyli 

się po różnych rejonach Judei i Samarii. 
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634 Dz 8:3 

Lecz Saul zaczął się pastwić nad 

zborem. Wdzierał się do jednego domu 

po drugim, wywlekał zarówno 

mężczyzn, jak i niewiasty i przekazywał 

ich do więzienia. 

Tymczasem Saul zaczął się pastwić nad 

zborem. Wdzierał się do jednego domu 

po drugim, wywlekał zarówno 

mężczyzn, jak i kobiety i przekazywał 

ich do więzienia. 
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635 Dz 8:12 

Ale gdy uwierzyli Filipowi, który 

oznajmiał dobrą nowinę o królestwie 

Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, 

dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, 

jak i niewiasty. 

Ale gdy uwierzyli Filipowi, który 

oznajmiał dobrą nowinę o królestwie 

Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, 

dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, 

jak i kobiety. 
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636 Dz 8:14 

Kiedy apostołowie w Jeruzalem 

usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo 

Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; 

Kiedy apostołowie w Jerozolimie 

usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo 

Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; 
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637 Dz 8:15 
a ci, zszedłszy, modlili się za nich, by 

otrzymali ducha świętego. 

a ci, przybywszy, modlili się za nich, by 

otrzymali ducha świętego. 
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638 Dz 8:24 – I 

Szymon odpowiadając rzekł: "Błagajcie 

za mną Jehowę, aby nie przyszło na 

mnie nic z tego, coście powiedzieli". 

Szymon, odpowiadając, rzekł: 

"Błagajcie za mną Jehowę, aby nie 

przyszło na mnie nic z tego, coście 

powiedzieli". 
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639 Dz 8:25 

Kiedy więc już dali dokładne 

świadectwo i opowiedzieli słowo 

Jehowy, zawrócili do Jeruzalem i 

oznajmiali dobrą nowinę wielu wioskom 

samarytańskim. 

Kiedy więc już dali dokładne 

świadectwo i opowiedzieli słowo 

Jehowy, zawrócili do Jerozolimy i 

zaczęli oznajmiać dobrą nowinę wielu 

wioskom samarytańskim. 
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640 Dz 8:26 

Jednakże anioł Jehowy rzekł do Filipa, 

mówiąc: "Wstań i idź na południe ku 

drodze biegnącej w dół z Jeruzalem do 

Gazy". (Jest to droga pustynna). 

Jednakże anioł Jehowy rzekł do Filipa, 

mówiąc: "Wstań i idź na południe ku 

drodze biegnącej w dół z Jerozolimy do 

Gazy". (Jest to droga pustynna). 
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641 Dz 8:27 + I 

I ten wstawszy poszedł, a oto Etiopczyk, 

eunuch – dostojnik królowej etiopskiej, 

Kandake – który był ustanowiony nad 

całym jej skarbem. Udał się on do 

Jeruzalem, aby oddawać cześć Bogu, 

I ten, wstawszy, poszedł, a oto 

Etiopczyk, eunuch – dostojnik królowej 

etiopskiej, kandaki – który był 

ustanowiony nad całym jej skarbem. 

Udał się on do Jerozolimy, aby oddawać 

cześć Bogu, 
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642 Dz 8:30 

Biegnąc obok, Filip usłyszał, jak on na 

głos czyta Izajasza proroka, i 

powiedział: "Czy istotnie rozumiesz, co 

czytasz?" 

Biegnąc obok, Filip usłyszał, jak on na 

głos czyta proroka Izajasza, i 

powiedział: "Czy istotnie rozumiesz, co 

czytasz?" 
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643 Dz 8:34 – I 

Odpowiadając eunuch rzekł do Filipa: 

"Proszę cię: O kim to prorok mówi? O 

sobie czy o kimś innym?" 

Odpowiadając, eunuch rzekł do Filipa: 

"Proszę cię: O kim to prorok mówi? O 

sobie czy o kimś innym?" 
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644 Dz 9:2 

i poprosił go o listy do synagog w 

Damaszku, żeby każdego, kogo by 

znalazł należącego do Drogi – zarówno 

mężczyzn, jak i niewiasty – mógł 

przyprowadzić związanego do 

Jeruzalem. 

i poprosił go o listy do synagog w 

Damaszku, żeby każdego, kogo by 

znalazł należącego do Drogi – zarówno 

mężczyzn, jak i kobiety – mógł 

przyprowadzić związanego do 

Jerozolimy. 
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645 Dz 9:3 – I  

Kiedy podróżując zbliżył się do 

Damaszku, nagle rozbłysło wokół niego 

światło z nieba, 

Kiedy, podróżując, zbliżył się do 

Damaszku, nagle rozbłysło wokół niego 

światło z nieba, 

54 

646 Dz 9:4 – I  

a on upadłszy na ziemię usłyszał głos, 

który do niego rzekł: "Saulu, Saulu, 

czemu mnie prześladujesz?" 

a on, upadłszy na ziemię, usłyszał głos, 

który do niego rzekł: "Saulu, Saulu, 

czemu mnie prześladujesz?" 
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647 Dz 9:8 – I 

Saul zaś wstał z ziemi, a chociaż oczy 

miał otwarte, nic nie widział. Oni zatem 

wiodąc go za rękę zaprowadzili go do 

Damaszku. 

Saul zaś wstał z ziemi, a chociaż oczy 

miał otwarte, nic nie widział. Oni zatem, 

wiodąc go za rękę, zaprowadzili go do 

Damaszku. 
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648 Dz 9:13 

Ananiasz zaś odpowiedział: "Panie, 

słyszałem od wielu o tym mężczyźnie, 

ile zła wyrządził twoim świętym w 

Jeruzalem. 

Ananiasz zaś odpowiedział: "Panie, 

słyszałem od wielu o tym mężczyźnie, 

ile krzywd wyrządził twoim świętym w 

Jerozolimie. 
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649 Dz 9:21 

A wszyscy, którzy go słyszeli, zadziwili 

się i mówili: "Czy to nie jest człowiek, 

który w Jeruzalem siał spustoszenie 

wśród wzywających tego imienia i który 

tu przyszedł właśnie po to, by 

zaprowadzić ich związanych do 

naczelnych kapłanów?" 

A wszyscy, którzy go słyszeli, zadziwili 

się i mówili: "Czy to nie jest człowiek, 

który w Jerozolimie siał spustoszenie 

wśród wzywających tego imienia i który 

tu przyszedł właśnie po to, by 

zaprowadzić ich związanych do 

naczelnych kapłanów?" 
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650 Dz 9:26 

Przybywszy do Jeruzalem, usiłował się 

przyłączyć do uczniów, lecz wszyscy się 

go lękali, gdyż nie wierzyli, że jest 

uczniem. 

Przybywszy do Jerozolimy, usiłował się 

przyłączyć do uczniów, lecz wszyscy się 

go lękali, gdyż nie wierzyli, że jest 

uczniem. 
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651 Dz 9:28 

Pozostawał więc z nimi, wchodząc i 

wychodząc z Jeruzalem, i śmiało mówił 

w imieniu Pana; 

Pozostawał więc z nimi, wchodząc i 

wychodząc z Jerozolimy, i śmiało mówił 

w imieniu Pana; 
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652 Dz 9:30 
Gdy bracia to odkryli, poprowadzili go 

w dół do Cezarei i odesłali do Tarsu. 

Gdy bracia to odkryli, poprowadzili go 

do Cezarei i odesłali do Tarsu. 
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653 Dz 9:32 

A gdy Piotr przechodził przez wszystkie 

okolice, zszedł również do świętych, 

którzy mieszkali w Liddzie. 

A gdy Piotr przechodził przez wszystkie 

okolice, zaszedł również do świętych, 

którzy mieszkali w Liddzie. 
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654 Dz 9:38 – I  

A ponieważ Lidda była blisko Joppy, 

uczniowie usłyszawszy, że Piotr jest w 

tym mieście, wysłali do niego dwóch 

mężczyzn, aby go upraszali: "Racz bez 

wahania przyjść aż do nas". 

A ponieważ Lidda była blisko Joppy, 

uczniowie, usłyszawszy, że Piotr jest w 

tym mieście, wysłali do niego dwóch 

mężczyzn, aby go upraszali: "Racz bez 

wahania przyjść aż do nas". 
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655 Dz 9:40 – I 

Ale Piotr wyprosił wszystkich i upadłszy 

na kolana modlił się, a odwróciwszy się 

do ciała, rzekł: "Tabito, wstań!" Ta 

otworzyła oczy i ujrzawszy Piotra, 

usiadła. 

Ale Piotr wyprosił wszystkich i upadłszy 

na kolana, modlił się, a odwróciwszy się 

do ciała, rzekł: "Tabito, wstań!" Ta 

otworzyła oczy i ujrzawszy Piotra, 

usiadła. 
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656 Dz 10:7 

Gdy tylko odszedł anioł, który do niego 

przemówił, zawołał on dwóch ze swych 

sług domowych oraz pobożnego 

Gdy tylko odszedł anioł, który do niego 

przemówił, zawołał on dwóch ze swych 

sług domowych oraz pobożnego 
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żołnierza spośród tych, co stale byli do 

jego dyspozycji, 

żołnierza spośród tych, którzy stale byli 

do jego dyspozycji, 

657 Dz 10:18 – I 
I wołając pytali, czy gości tam Szymon, 

który ma przydomek Piotr. 

I wołając, pytali, czy gości tam Szymon, 

który ma przydomek Piotr. 
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658 Dz 10:27 – I 
A rozmawiając z nim wszedł do środka i 

zastał wielu zgromadzonych, 

A rozmawiając z nim, wszedł do środka 

i zastał wielu zgromadzonych, 
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659 Dz 10:35 

lecz w każdym narodzie miły mu jest 

człowiek, który się go boi i czyni to, co 

prawe. 

lecz w każdym narodzie godny jego 

upodobania jest człowiek, który się go 

boi i czyni to, co prawe. 

68 

660 Dz 10:39 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, 

co uczynił zarówno w krainie Żydów, 

jak i w Jeruzalem; zgładzili go jednak 

przez zawieszenie na palu. 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, 

co uczynił zarówno w krainie Żydów, 

jak i w Jerozolimie; zgładzili go jednak 

przez zawieszenie na palu. 
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661 Dz 11:2 

Kiedy więc Piotr wstąpił do Jeruzalem, 

zwolennicy obrzezania zaczęli toczyć z 

nim spór, 

Kiedy więc Piotr przybył do Jerozolimy, 

zwolennicy obrzezania zaczęli toczyć z 

nim spór, 

70 

662 Dz 11:19 

Ci zaś, którzy się rozproszyli na skutek 

ucisku, jaki powstał z powodu 

Szczepana, dotarli aż do Fenicji i na 

Cypr, i do Antiochii, nie głosząc słowa 

nikomu oprócz samych Żydów. 

Ci zaś, którzy się rozproszyli na skutek 

ucisku powstałego z powodu Szczepana, 

dotarli aż do Fenicji i na Cypr, i do 

Antiochii, nie głosząc słowa nikomu 

oprócz samych Żydów. 
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663 Dz 11:22 

Wiadomość o nich doszła do uszu zboru, 

który był w Jeruzalem, i posłano 

Barnabasa aż do Antiochii. 

Wiadomość o nich doszła do uszu zboru, 

który był w Jerozolimie, i posłano 

Barnabasa aż do Antiochii. 
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664 Dz 11:27 
W owych dniach zeszli z Jeruzalem do 

Antiochii prorocy. 

W owych dniach przybyli z Jerozolimy 

do Antiochii prorocy. 
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665 Dz 11:28 

Jeden z nich, imieniem Agabus, powstał 

i dzięki duchowi począł wskazywać, że 

wkrótce całą zamieszkaną ziemię 

nawiedzi wielka klęska głodu, co 

rzeczywiście nastąpiło za czasów 

Klaudiusza. 

Jeden z nich, imieniem Agabus, powstał 

i dzięki duchowi zaczął wskazywać, że 

wkrótce całą zamieszkaną ziemię 

nawiedzi wielka klęska głodu, co 

rzeczywiście nastąpiło za czasów 

Klaudiusza. 
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666 Dz 12:6 – I 

Kiedy Herod już miał go wyprowadzić, 

owej nocy Piotr spał między dwoma 

żołnierzami związany dwoma 

łańcuchami, a strażnicy przed drzwiami 

strzegli więzienia. 

Kiedy Herod już miał go wyprowadzić, 

owej nocy Piotr spał między dwoma 

żołnierzami, związany dwoma 

łańcuchami, a strażnicy przed drzwiami 

strzegli więzienia. 
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667 Dz 12:10 – I 

Przeszedłszy przez pierwszą i drugą 

wartę, dotarli do żelaznej bramy 

wiodącej do miasta, a ta się im sama 

otworzyła. Oni zaś wyszedłszy przeszli 

jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił 

od niego. 

Przeszedłszy przez pierwszą i drugą 

wartę, dotarli do żelaznej bramy 

wiodącej do miasta, a ta się im sama 

otworzyła. Oni zaś, wyszedłszy, przeszli 

jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił 

od niego. 
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668 Dz 12:11 – I  

A Piotr oprzytomniawszy rzekł: "Teraz 

istotnie wiem, że Jehowa posłał swego 

anioła i wyzwolił mnie z ręki Heroda 

A Piotr oprzytomniawszy, rzekł: "Teraz 

istotnie wiem, że Jehowa posłał swego 

anioła i wyzwolił mnie z ręki Heroda 
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oraz od wszystkiego, czego oczekiwał 

lud żydowski". 

oraz od wszystkiego, czego oczekiwał 

lud żydowski". 

669 Dz 12:15 

Rzekli do niej: "Oszalałaś". Ale ona 

stanowczo obstawała przy swoim. Ci zaś 

zaczęli mówić: "To jego anioł". 

Rzekli do niej: "Oszalałaś". Ale ona 

stanowczo obstawała przy swoim. Oni 

zaś zaczęli mówić: "To jego anioł". 
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670 Dz 12:19 

Herod pilnie go poszukiwał, a nie 

znalazłszy go, przesłuchał strażników i 

kazał ich odprowadzić, by zostali 

ukarani; a zszedłszy z Judei do Cezarei, 

spędził tam trochę czasu. 

Herod pilnie go poszukiwał, a nie 

znalazłszy go, przesłuchał strażników i 

kazał ich odprowadzić, by zostali 

ukarani; a przybywszy z Judei do 

Cezarei, spędził tam trochę czasu. 
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671 Dz 12:25 

Gdy zaś Barnabas i Saul zakończyli w 

Jeruzalem rozdzielanie doraźnej 

pomocy, powrócili, zabierając ze sobą 

Jana, który miał przydomek Marek. 

Gdy zaś Barnabas i Saul zakończyli w 

Jerozolimie rozdzielanie doraźnej 

pomocy, powrócili, zabierając ze sobą 

Jana, który miał przydomek Marek. 
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672 Dz 13:1 + I 

A w Antiochii w miejscowym zborze 

byli prorocy i nauczyciele: Barnabas 

oraz Symeon zwany Nigrem, i Lucjusz z 

Cyreny, i Manaen, który kształcił się z 

Herodem, władcą okręgu, oraz Saul. 

A w Antiochii byli w miejscowym 

zborze prorocy i nauczyciele: Barnabas 

oraz Symeon zwany Nigrem i Lucjusz z 

Cyreny, i Manaen, który kształcił się z 

Herodem, władcą okręgu, oraz Saul. 
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673 Dz 13:4 

Mężowie ci, wysłani przez ducha 

świętego, zeszli zatem do Seleucji, 

stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. 

Mężowie ci, wysłani przez ducha 

świętego, przybyli zatem do Seleucji, 

stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. 
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674 Dz 13:13 

A owi mężowie wraz z Pawłem 

wypłynęli z Pafos w morze i przybyli do 

Perge w Pamfilii. Ale Jan odłączył się 

od nich i wrócił do Jeruzalem. 

A owi mężowie wraz z Pawłem 

wypłynęli z Pafos w morze i przybyli do 

Perge w Pamfilii. Ale Jan odłączył się 

od nich i wrócił do Jerozolimy. 
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675 Dz 13:17 

Bóg tego ludu, Izraela, wybrał naszych 

praojców i wywyższył ów lud, gdy byli 

osiadłymi przybyszami w ziemi 

egipskiej, i wyprowadził ich z niej 

wzniesionym ramieniem. 

Bóg tego ludu, Izraela, wybrał naszych 

praojców i wywyższył ów lud, gdy byli 

osiadłymi przybyszami w ziemi 

egipskiej, i wyprowadził ich z niej z 

podniesionym ramieniem. 
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676 Dz 13:20 

wszystko to w okresie mniej więcej 

czterystu pięćdziesięciu lat. "A potem 

dał im sędziów, aż do Samuela proroka. 

wszystko to w okresie mniej więcej 

czterystu pięćdziesięciu lat. "A potem 

dał im sędziów, aż do proroka Samuela. 
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677 Dz 13:27 

Bo mieszkańcy Jeruzalem i ich władcy 

nie znali Go, ale występując w roli 

sędziów, spełnili to, co wypowiedzieli 

Prorocy, a co jest odczytywane na głos 

w każdy sabat, 

Bo mieszkańcy Jerozolimy i ich władcy 

nie znali Go, ale występując w roli 

sędziów, spełnili to, co wypowiedzieli 

Prorocy, a co jest odczytywane na głos 

w każdy sabat, 
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678 Dz 13:31 

on zaś przez wiele dni ukazywał się tym, 

którzy razem z nim wstąpili z Galilei do 

Jeruzalem i którzy teraz są wobec ludu 

jego świadkami. 

on zaś przez wiele dni ukazywał się tym, 

którzy razem z nim wstąpili z Galilei do 

Jerozolimy i którzy teraz są wobec ludu 

jego świadkami. 
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679 Dz 13:33 

którą na nas, ich dzieciach, Bóg 

całkowicie spełnił przez wskrzeszenie 

Jezusa; jak to jest również napisane w 

którą na nas, ich dzieciach, Bóg 

całkowicie spełnił przez wskrzeszenie 

Jezusa; jak to jest również napisane w 
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drugim psalmie: 'Ty jesteś synem moim, 

ja dziś zostałem twoim Ojcem'. 

drugim psalmie: 'Ty jesteś moim synem, 

ja dzisiaj zostałem twoim Ojcem'. 

680 Dz 13:34 

A to, że wskrzesił go z martwych, by już 

nie wrócił do skażenia, oświadczył w 

taki sposób: 'Obdarzę was wiernymi 

przejawami miłościwej życzliwości 

wobec Dawida'. 

A to, że wskrzesił go z martwych, by już 

nie wrócił do skażenia, oświadczył w 

taki sposób: 'Obdarzę was wiernymi 

przejawami lojalnej życzliwości wobec 

Dawida'. 
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681 Dz 13:35 

Dlatego też w innym psalmie mówi: 'Nie 

pozwolisz, żeby twój lojalny ujrzał 

skażenie'. 

Dlatego też w innym psalmie mówi: 'Nie 

pozwolisz, żeby lojalny wobec ciebie 

ujrzał skażenie'. 
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682 Dz 13:39 

i że we wszystkim, w czym nie 

mogliście zostać uznani za niewinnych 

na podstawie prawa Mojżeszowego, 

dzięki niemu każdy, kto wierzy, zostaje 

uznany za niewinnego. 

i że we wszystkim, w czym nie 

mogliście zostać uznani za niewinnych 

na podstawie Prawa Mojżeszowego, 

dzięki niemu każdy, kto wierzy, zostaje 

uznany za niewinnego. 
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683 Dz 14:11 

Tłumy zaś, ujrzawszy, co uczynił Paweł, 

podniosły głosy, mówiąc po likaońsku: 

"To bogowie stali się podobni do ludzi i 

zstąpili do nas!" 

A tłumy, ujrzawszy, co uczynił Paweł, 

podniosły głosy, mówiąc po likaońsku: 

"To bogowie stali się podobni do ludzi i 

zstąpili do nas!" 
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684 Dz 14:25 
a opowiedziawszy słowo w Perge, 

zstąpili do Attalii. 

a opowiedziawszy słowo w Perge, 

przybyli do Attalii. 
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685 Dz 15:2 

Ale gdy już powstał niemały zatarg i 

spór między nimi a Pawłem i 

Barnabasem, wyznaczono Pawła i 

Barnabasa oraz kilku innych spośród 

nich, żeby w sprawie tego sporu udali 

się w górę do apostołów i starszych w 

Jeruzalem. 

Ale gdy już powstał niemały zatarg i 

spór między nimi a Pawłem i 

Barnabasem, wyznaczono Pawła i 

Barnabasa oraz kilku innych spośród 

nich, żeby w sprawie tego sporu udali 

się do apostołów i starszych w 

Jerozolimie. 
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686 Dz 15:4 

Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali 

życzliwie przyjęci przez zbór oraz 

apostołów i starszych i szczegółowo 

opowiedzieli o wielu rzeczach, których 

poprzez nich dokonał Bóg. 

Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali 

życzliwie przyjęci przez zbór oraz 

apostołów i starszych i szczegółowo 

opowiedzieli o wielu rzeczach, których 

przez nich dokonał Bóg. 
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687 Dz 15:5 

Lecz niektórzy z tych, co należeli do 

sekty faryzeuszy, a uwierzyli, powstali z 

miejsc i rzekli: "Koniecznie trzeba ich 

obrzezać i przykazać im, by 

przestrzegali prawa Mojżeszowego". 

Lecz niektórzy z tych, co należeli do 

sekty faryzeuszy, a uwierzyli, powstali z 

miejsc i rzekli: "Koniecznie trzeba ich 

obrzezać i przykazać im, by 

przestrzegali Prawa Mojżeszowego". 
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688 Dz 15:12 

Wtedy całe to mnóstwo umilkło i 

zaczęło słuchać, jak Barnabas i Paweł 

opowiadali o wielu znakach i 

proroczych cudach, których Bóg 

poprzez nich dokonał wśród narodów. 

Wtedy całe to mnóstwo umilkło i 

zaczęło słuchać, jak Barnabas i Paweł 

opowiadali o wielu znakach i proroczych 

cudach, których Bóg przez nich dokonał 

wśród narodów. 
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689 Dz 15:22 – I 

Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym 

zborem uznali za słuszne, by razem z 

Pawłem i Barnabasem wysłać do 

Antiochii wybranych spośród siebie 

Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym 

zborem uznali za słuszne, by razem z 

Pawłem i Barnabasem wysłać do 

Antiochii wybranych spośród siebie 
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mężów: Judasa, zwanego Barsabbasem, 

i Sylasa – mężów przodujących wśród 

braci; 

mężów: Judasa zwanego Barsabbasem i 

Sylasa – mężów przodujących wśród 

braci; 

690 Dz 15:24 

Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy 

spośród nas zaniepokoili was swymi 

mowami, próbując zburzyć wasze dusze, 

chociaż nie daliśmy im żadnych 

poleceń, 

Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy 

spośród nas zaniepokoili was swymi 

mowami, próbując zasiać zamęt w 

waszych duszach, chociaż nie daliśmy 

im żadnych poleceń, 
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691 Dz 15:30 

Toteż ci, gdy zostali odprawieni, zeszli 

do Antiochii i zebrali owo mnóstwo, i 

przekazali im list. 

Toteż ci, gdy zostali odprawieni, 

przybyli do Antiochii i zebrali owo 

mnóstwo, i przekazali im list. 
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692 Dz 15:37 – I 
A Barnabas był zdecydowany zabrać 

także Jana, zwanego Markiem. 

A Barnabas był zdecydowany zabrać 

także Jana zwanego Markiem. 
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693 Dz 15:40 

Paweł natomiast wybrał Sylasa i 

odszedł, powierzony przez braci 

niezasłużonej życzliwości Jehowy. 

Paweł zaś wybrał Sylasa i odszedł, 

powierzony przez braci niezasłużonej 

życzliwości Jehowy. 
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694 Dz 15:41 
Przechodził zaś przez Syrię i Cylicję, 

umacniając zbory. 

I przechodził przez Syrię i Cylicję, 

umacniając zbory. 
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695 Dz 16:4 

A gdy podróżowali przez miasta, 

przekazywali miejscowym do 

przestrzegania postanowienia powzięte 

przez apostołów i starszych, którzy byli 

w Jeruzalem. 

A gdy podróżowali przez miasta, 

przekazywali miejscowym do 

przestrzegania postanowienia powzięte 

przez apostołów i starszych, którzy byli 

w Jerozolimie. 
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696 Dz 16:8 Minąwszy więc Mizję, zeszli do Troady. 
Minąwszy więc Mizję, przybyli do 

Troady. 
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697 Dz 16:20 

i zaprowadziwszy ich do urzędników 

miejskich, powiedzieli: "Ludzie ci 

wywołują w naszym mieście wielkie 

poruszenie, są bowiem Żydami 

i zaprowadziwszy ich do urzędników 

miejskich, powiedzieli: "Ci ludzie 

wywołują w naszym mieście wielkie 

poruszenie, są bowiem Żydami 
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698 Dz 16:31 – I 
Oni rzekli: "Wierz w Pana Jezusa, a 

zostaniesz wybawiony ty i twój dom". 

Oni rzekli: "Wierz w Pana Jezusa, a 

zostaniesz wybawiony, ty i twój dom". 
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699 Dz 16:39 

Przyszli więc i upraszali ich, a po 

wyprowadzeniu poprosili, żeby odeszli z 

miasta. 

Przyszli więc i upraszali ich, a 

wyprowadziwszy ich, poprosili, żeby 

odeszli z miasta. 
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700 Dz 17:5 

Lecz Żydzi, uniósłszy się zazdrością, 

dobrali sobie pewnych niegodziwych 

mężczyzn spośród próżniaków z rynku, 

zwołali motłoch i poczęli w mieście 

wywoływać rozruchy. A napadłszy na 

dom Jazona, zamierzali przywieść ich 

przed pospólstwo. 

Lecz Żydzi, uniósłszy się zazdrością, 

dobrali sobie pewnych niegodziwych 

mężczyzn spośród próżniaków z rynku, 

zwołali motłoch i poczęli w mieście 

wywoływać rozruchy. A napadłszy na 

dom Jazona, usiłowali przywieść ich 

przed pospólstwo. 
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701 Dz 17:31 

Ustalił bowiem dzień, w którym 

zamierza w prawości sądzić 

zamieszkaną ziemię przez męża, którego 

wyznaczył, udzielił też gwarancji 

wszystkim ludziom poprzez 

Ustalił bowiem dzień, w którym 

zamierza w prawości sądzić 

zamieszkaną ziemię przez męża, którego 

wyznaczył, udzielił też gwarancji 

wszystkim ludziom przez wskrzeszenie 
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wskrzeszenie go z martwych". go z martwych". 

702 Dz 18:5 

Kiedy zaś i Sylas, i Tymoteusz zeszli z 

Macedonii, Paweł zaczął się pilnie 

zajmować słowem, dając Żydom 

świadectwo, aby dowieść, że Jezus jest 

Chrystusem. 

Kiedy zaś i Sylas, i Tymoteusz przybyli 

z Macedonii, Paweł zaczął się pilnie 

zajmować słowem, dając Żydom 

świadectwo, aby dowieść, że Jezus jest 

Chrystusem. 
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703 Dz 18:9 
W nocy zaś Pan rzekł w wizji do Pawła: 

"Nie bój się, lecz mów i nie milcz, 

A w nocy Pan rzekł w wizji do Pawła: 

"Nie bój się, lecz mów i nie milcz, 
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704 Dz 18:22 
i przybył do Cezarei. I udał się w górę, a 

pozdrowiwszy zbór, zszedł do Antiochii. 

i przybył do Cezarei. I wyruszył w górę, 

a pozdrowiwszy zbór, udał się do 

Antiochii. 
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705 Dz 19:1 

I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, 

że Paweł, przeszedłszy przez okolice w 

głębi kraju, zszedł do Efezu i znalazł 

niektórych uczniów; 

I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, 

że Paweł, przeszedłszy przez okolice w 

głębi kraju, przybył do Efezu i znalazł 

niektórych uczniów; 
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706 Dz 19:2 

i rzekł do nich: "Czy otrzymaliście 

ducha świętego, gdyście uwierzyli?" 

Powiedzieli do niego: "Ależ nigdy nie 

słyszeliśmy, czy jest duch święty". 

i rzekł do nich: "Czy otrzymaliście 

ducha świętego, gdyście uwierzyli?" 

Powiedzieli do niego: "Ależ nigdy nie 

słyszeliśmy, czy jest jakiś duch święty". 
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707 Dz 19:13 – I 

Niektórzy zaś z wędrujących Żydów 

zajmujących się wypędzaniem demonów 

również zaczęli wypowiadać imię Pana 

Jezusa nad tymi, którzy mieli 

niegodziwe duchy, mówiąc: "Uroczyście 

wam przykazuję przez Jezusa, którego 

głosi Paweł". 

Niektórzy zaś z wędrujących Żydów, 

zajmujących się wypędzaniem 

demonów, również zaczęli wypowiadać 

imię Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli 

niegodziwe duchy, mówiąc: "Uroczyście 

wam przykazuję przez Jezusa, którego 

głosi Paweł". 
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708 Dz 19:15 – I 

Ale niegodziwy duch odpowiadając 

rzekł do nich: "Znam Jezusa i wiem, kto 

to Paweł; wy zaś kim jesteście?" 

Ale niegodziwy duch, odpowiadając, 

rzekł do nich: "Znam Jezusa i wiem, kto 

to Paweł; wy zaś kim jesteście?" 
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709 Dz 19:18 

I wielu z tych, którzy uwierzyli, 

przychodziło i wyznawało swe praktyki 

oraz otwarcie o nich opowiadało. 

I wielu z tych, którzy uwierzyli, 

przychodziło oraz otwarcie wyznawało 

swe praktyki i o nich opowiadało. 
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710 Dz 19:21 

A gdy się to wszystko dokonało, Paweł 

postanowił w duchu, żeby po przejściu 

przez Macedonię i Achaję udać się do 

Jeruzalem, i mówił: "Kiedy się już tam 

dostanę, muszę też zobaczyć Rzym". 

A gdy się to wszystko dokonało, Paweł 

postanowił w duchu, żeby po przejściu 

przez Macedonię i Achaję udać się do 

Jerozolimy, i mówił: "Kiedy się już tam 

dostanę, muszę też zobaczyć Rzym". 
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711 Dz 19:35 – I 

A pisarz miejski uciszywszy w końcu 

tłum rzekł: "Mężowie efescy, któż z 

ludzi nie wie, że miasto Efezjan jest 

świątynnym strażnikiem wielkiej 

Artemidy oraz wizerunku, który spadł z 

nieba? 

A pisarz miejski, uciszywszy w końcu 

tłum, rzekł: "Mężowie efescy, któż z 

ludzi nie wie, że miasto Efezjan jest 

świątynnym strażnikiem wielkiej 

Artemidy oraz wizerunku, który spadł z 

nieba? 
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712 Dz 20:4 

Towarzyszyli mu: Sopater, syn Pyrrusa 

z Berei, a z Tesaloniczan – Arystarch i 

Sekundus, jak również Gajus z Derbe 

Towarzyszyli mu: Sopater, syn Pyrrusa z 

Berei, a z Tesaloniczan – Arystarch i 

Sekundus, jak również Gajus z Derbe 
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oraz Tymoteusz, natomiast z okręgu 

Azji – Tychik i Trofim. 

oraz Tymoteusz, z okręgu Azji zaś – 

Tychik i Trofim. 

713 Dz 20:6 

my zaś po dniach Przaśników 

wypłynęliśmy w morze z Filippi i w pięć 

dni przybyliśmy do nich do Troady; tam 

spędziliśmy siedem dni. 

a my po dniach Przaśników 

wypłynęliśmy w morze z Filippi i w pięć 

dni przybyliśmy do nich do Troady; tam 

spędziliśmy siedem dni. 
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714 Dz 20:9 – I 

Kiedy Paweł dalej mówił, pewien 

młodzieniec imieniem Eutychus siedząc 

w oknie zapadł w głęboki sen, a 

pogrążony we śnie spadł z trzeciej 

kondygnacji i podniesiono go martwego. 

Kiedy Paweł dalej mówił, pewien 

młodzieniec imieniem Eutychus, siedząc 

w oknie, zapadł w głęboki sen, a 

pogrążony we śnie, spadł z trzeciej 

kondygnacji i podniesiono go martwego. 

123 

715 Dz 20:16 

Paweł bowiem postanowił ominąć Efez, 

żeby nie tracić czasu w okręgu Azji; bo 

śpieszył się, by w miarę możności 

przybyć do Jeruzalem w dzień święta 

Pięćdziesiątnicy. 

Paweł bowiem postanowił ominąć Efez, 

żeby nie tracić czasu w okręgu Azji; bo 

śpieszył się, by w miarę możności 

przybyć do Jerozolimy w dzień święta 

Pięćdziesiątnicy. 
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716 Dz 20:22 

A oto teraz, związany w duchu, udaję się 

do Jeruzalem, chociaż nie wiem, co 

mnie tam spotka, 

A oto teraz, związany w duchu, udaję się 

do Jerozolimy, chociaż nie wiem, co 

mnie tam spotka, 
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717 Dz 20:27 
bo nie powstrzymywałem się od 

oznajmiania wam wszelkiej rady Bożej. 

bo nie powstrzymywałem się od 

oznajmiania wam wszelkiego zamysłu 

Bożego. 
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718 Dz 20:34 
Sami wiecie, że te oto ręce służyły 

potrzebom moim i tych, co byli ze mną. 

Sami wiecie, że te oto ręce służyły 

potrzebom moim i tych, którzy byli ze 

mną. 
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719 Dz 20:37 

Wszyscy zaś wybuchnęli wielkim 

płaczem, rzucali mu się na szyję i czule 

go całowali, 

Wszyscy zaś wybuchnęli wielkim 

płaczem, rzucali się Pawłowi na szyję i 

czule go całowali, 
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720 Dz 21:4 

Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy 

tam siedem dni. A oni za sprawą ducha 

mówili Pawłowi, żeby nie wchodził do 

Jeruzalem. 

Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy 

tam siedem dni. A oni za sprawą ducha 

mówili Pawłowi, żeby nie wchodził do 

Jerozolimy. 
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721 Dz 21:8 

Wyruszywszy następnego dnia, 

przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do 

domu Filipa ewangelizatora, który był 

jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u 

niego. 

Wyruszywszy następnego dnia, 

przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do 

domu ewangelizatora Filipa, który był 

jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u 

niego. 
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722 Dz 21:10 

A gdy tam pozostawaliśmy przez szereg 

dni, zszedł z Judei pewien prorok 

imieniem Agabus 

A gdy tam pozostawaliśmy przez szereg 

dni, przybył z Judei pewien prorok 

imieniem Agabus 
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723 Dz 21:11 

i przybył do nas, i wziąwszy pas Pawła 

oraz związawszy sobie nogi i ręce, rzekł: 

"Oto, co mówi duch święty: 'Męża, do 

którego należy ten pas, Żydzi tak zwiążą 

w Jeruzalem i wydadzą w ręce ludzi z 

narodów' ". 

i przybył do nas, i wziąwszy pas Pawła 

oraz związawszy sobie nogi i ręce, rzekł: 

"Oto, co mówi duch święty: 'Męża, do 

którego należy ten pas, Żydzi tak zwiążą 

w Jerozolimie i wydadzą w ręce ludzi z 

narodów' ". 
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724 Dz 21:12 

Usłyszawszy to – zarówno my, jak i 

miejscowi – zaczęliśmy go upraszać, 

żeby nie szedł w górę do Jeruzalem. 

Usłyszawszy to – zarówno my, jak i 

miejscowi – zaczęliśmy go upraszać, 

żeby nie szedł do Jerozolimy. 
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725 Dz 21:13 

Wtedy Paweł odpowiedział: "Cóż 

czynicie, płacząc i osłabiając me serce? 

Bądźcie pewni, że jestem gotów nie 

tylko zostać związany, lecz także 

umrzeć w Jeruzalem dla imienia Pana 

Jezusa". 

Wtedy Paweł odpowiedział: "Cóż 

czynicie, płacząc i osłabiając me serce? 

Bądźcie pewni, że jestem gotów nie 

tylko zostać związany, lecz także 

umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana 

Jezusa". 
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726 Dz 21:15 
Po tych dniach przygotowaliśmy się do 

drogi i ruszyliśmy w górę do Jeruzalem. 

Po tych dniach przygotowaliśmy się do 

drogi i ruszyliśmy do Jerozolimy. 
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727 Dz 21:17 
Kiedy przybyliśmy do Jeruzalem, bracia 

z radością nas przyjęli. 

Kiedy przybyliśmy do Jerozolimy, 

bracia z radością nas przyjęli. 
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728 Dz 21:31 

A gdy usiłowali go zabić, do dowódcy 

oddziału dotarła wiadomość, że w całym 

Jeruzalem zapanowało zamieszanie; 

A gdy usiłowali go zabić, do dowódcy 

oddziału dotarła wiadomość, że w całej 

Jerozolimie zapanowało zamieszanie; 
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729 Dz 22:4 

I prześladowałem tę Drogę aż na śmierć, 

wiążąc i wydając do więzień zarówno 

mężczyzn, jak i niewiasty, 

I prześladowałem tę Drogę aż na śmierć, 

wiążąc i wydając do więzień zarówno 

mężczyzn, jak i kobiety, 
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730 Dz 22:5 

co może mi poświadczyć i arcykapłan, i 

całe zgromadzenie starszych. Od nich 

wystarałem się też o listy do braci w 

Damaszku i ruszyłem w drogę, aby 

również tych, którzy tam byli, 

przyprowadzić związanych do 

Jeruzalem w celu wymierzenia kary. 

co może mi poświadczyć i arcykapłan, i 

całe zgromadzenie starszych. Od nich 

wystarałem się też o listy do braci w 

Damaszku i ruszyłem w drogę, aby 

również tych, którzy tam byli, 

przyprowadzić związanych do 

Jerozolimy w celu wymierzenia kary. 
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731 Dz 22:17 

"A gdy wróciłem do Jeruzalem i 

modliłem się w świątyni, wpadłem w 

uniesienie 

"A gdy wróciłem do Jerozolimy i 

modliłem się w świątyni, wpadłem w 

uniesienie 

140 

732 Dz 22:18 

i ujrzałem go, jak mówił do mnie: 

'Pośpiesz się i szybko wyjdź z 

Jeruzalem, ponieważ nie przyjmą twego 

świadectwa o mnie'. 

i ujrzałem go, jak mówił do mnie: 

'Pośpiesz się i szybko wyjdź z 

Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą 

twego świadectwa o mnie'. 
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733 Dz 23:11 

A następnej nocy stanął przy nim Pan i 

rzekł: "Nabierz otuchy! Bo jak w 

Jeruzalem dawałeś dokładne świadectwo 

o tym, co mnie dotyczy, tak musisz 

również złożyć świadectwo w Rzymie". 

A następnej nocy stanął przy nim Pan i 

rzekł: "Nabierz otuchy! Bo jak w 

Jerozolimie dawałeś dokładne 

świadectwo o tym, co mnie dotyczy, tak 

musisz również złożyć świadectwo w 

Rzymie". 
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734 Dz 23:16 – I 

Jednakże syn siostry Pawła usłyszał o 

ich zasadzce; udał się do kwater 

żołnierskich i wszedłszy tam 

opowiedział o tym Pawłowi. 

Jednakże syn siostry Pawła usłyszał o 

ich zasadzce; udał się do kwater 

żołnierskich i wszedłszy tam, 

opowiedział o tym Pawłowi. 
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735 Dz 23:34 + I 
Po przeczytaniu zapytał, z której on jest 

prowincji, i dowiedział się, że z Cylicji. 

Przeczytawszy, zapytał, z której on jest 

prowincji; i dowiedział się, że z Cylicji. 
144 

736 Dz 24:1 W pięć dni później arcykapłan Ananiasz W pięć dni później arcykapłan Ananiasz 145 



zszedł z niektórymi starszymi oraz 

mówcą publicznym, niejakim 

Tertullusem, i złożyli namiestnikowi 

doniesienie na Pawła. 

przybył z niektórymi starszymi oraz 

mówcą publicznym, niejakim 

Tertullusem, i złożyli namiestnikowi 

doniesienie na Pawła. 

737 Dz 24:11 

możesz bowiem sprawdzić, iż nie 

upłynęło więcej niż dwanaście dni, 

odkąd poszedłem w górę do Jeruzalem, 

aby oddawać cześć Bogu; 

możesz bowiem sprawdzić, iż nie 

upłynęło więcej niż dwanaście dni, 

odkąd poszedłem do Jerozolimy, aby 

oddawać cześć Bogu; 
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738 Dz 24:16 

Pod tym względem doprawdy wciąż się 

ćwiczę, aby mieć świadomość tego, że 

nie popełniam przewinienia wobec Boga 

i ludzi. 

Pod tym względem doprawdy wciąż się 

ćwiczę, aby mieć świadomość tego, że 

nie popełniam uchybienia wobec Boga i 

ludzi. 
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739 Dz 25:1 

Toteż Festus, objąwszy rządy nad tą 

prowincją, po trzech dniach udał się z 

Cezarei w górę do Jeruzalem, 

Toteż Festus, objąwszy rządy nad tą 

prowincją, po trzech dniach udał się z 

Cezarei do Jerozolimy, 
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740 Dz 25:3 

prosząc dla siebie o znak przychylności 

na niekorzyść tego męża, żeby kazał go 

sprowadzić do Jeruzalem, gdyż 

przygotowywali zasadzkę, aby w drodze 

go zgładzić. 

prosząc dla siebie o znak przychylności 

na niekorzyść tego męża, żeby kazał go 

sprowadzić do Jerozolimy, gdyż 

przygotowywali zasadzkę, aby w drodze 

go zgładzić. 
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741 Dz 25:5 

"Niechże więc ci z was, którzy mają 

władzę", rzekł, "zejdą wraz ze mną i go 

oskarżą, jeśli jest u tego męża coś 

niestosownego". 

"Niechże więc ci z was, którzy mają 

władzę", rzekł, "pójdą wraz ze mną i go 

oskarżą, jeśli jest u tego męża coś 

niestosownego". 
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742 Dz 25:6 

Spędziwszy wśród nich nie więcej niż 

osiem czy dziesięć dni, zszedł do 

Cezarei, a następnego dnia zasiadł w 

fotelu sędziowskim i kazał 

przyprowadzić Pawła. 

Spędziwszy wśród nich nie więcej niż 

osiem czy dziesięć dni, przybył do 

Cezarei, a następnego dnia zasiadł w 

fotelu sędziowskim i kazał 

przyprowadzić Pawła. 
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743 Dz 25:7 

Gdy ten przybył, Żydzi, którzy zeszli z 

Jeruzalem, obstąpili go i wytaczali 

przeciw niemu liczne i poważne zarzuty, 

których nie potrafili udowodnić. 

Gdy ten przybył, Żydzi, którzy przyszli 

z Jerozolimy, obstąpili go i wytaczali 

przeciw niemu liczne i poważne zarzuty, 

których nie potrafili udowodnić. 
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744 Dz 25:9 

Festus, pragnąc pozyskać przychylność 

Żydów, powiedział na to Pawłowi: "Czy 

chcesz pójść w górę do Jeruzalem i tam 

być przede mną sądzony w tej sprawie?" 

Festus, pragnąc pozyskać przychylność 

Żydów, powiedział na to Pawłowi: "Czy 

chcesz pójść do Jerozolimy i tam być 

przede mną sądzony w tej sprawie?" 
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745 Dz 25:15 

a gdy byłem w Jeruzalem, naczelni 

kapłani oraz starsi żydowscy złożyli na 

niego doniesienie, prosząc o skazanie 

go. 

a gdy byłem w Jerozolimie, naczelni 

kapłani oraz starsi żydowscy złożyli na 

niego doniesienie, prosząc o skazanie 

go. 
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746 Dz 25:20 

Będąc więc w rozterce z powodu sporu 

o te sprawy, zapytałem go, czy chciałby 

iść do Jeruzalem i tam być w związku z 

nimi sądzony. 

Będąc więc w rozterce z powodu sporu o 

te sprawy, zapytałem go, czy chciałby 

iść do Jerozolimy i tam być w związku z 

nimi sądzony. 
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747 Dz 25:24 Festus zaś rzekł: "Królu Agryppo i Festus zaś rzekł: "Królu Agryppo i 156 



wszyscy mężowie, którzy tu z nami 

jesteście: Widzicie człowieka, w sprawie 

którego zarówno tutaj, jak i w Jeruzalem 

zwróciło się do mnie całe mnóstwo 

Żydów, wołając, że nie powinien dalej 

żyć. 

wszyscy mężowie, którzy tu z nami 

jesteście: Widzicie człowieka, w sprawie 

którego zarówno tutaj, jak i w 

Jerozolimie zwróciło się do mnie całe 

mnóstwo Żydów, wołając, że nie 

powinien dalej żyć. 

748 Dz 25:26 

Ale w jego sprawie nie mogę nic 

pewnego napisać do mego Pana. Przeto 

przywiodłem go przed was, a zwłaszcza 

przed ciebie, Królu Agryppo, ażebym po 

przeprowadzeniu przesłuchania 

sądowego miał co napisać. 

Ale w jego sprawie nie mogę nic 

pewnego napisać do mego Pana. Przeto 

przywiodłem go przed was, a zwłaszcza 

przed ciebie, Królu Agryppo, żeby po 

przeprowadzeniu przesłuchania 

sądowego mieć co napisać. 
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749 Dz 26:4 

"Doprawdy, jeśli chodzi o to, jaki styl 

życia od samej młodości wiodłem wśród 

mego narodu i w Jeruzalem, wszyscy 

Żydzi, 

"Doprawdy, jeśli chodzi o to, jaki styl 

życia od samej młodości wiodłem wśród 

mego narodu i w Jerozolimie, wszyscy 

Żydzi, 

158 

750 Dz 26:10 

istotnie, czyniłem to w Jeruzalem, a 

otrzymawszy od naczelnych kapłanów 

pełnomocnictwo, zamknąłem w 

więzieniach wielu świętych, gdy zaś 

mieli zostać straceni, oddawałem głos 

przeciwko nim. 

istotnie, czyniłem to w Jerozolimie, a 

otrzymawszy od naczelnych kapłanów 

pełnomocnictwo, zamknąłem w 

więzieniach wielu świętych, gdy zaś 

mieli zostać straceni, oddawałem głos 

przeciwko nim. 
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751 Dz 26:20 

lecz najpierw tym w Damaszku, a potem 

i tym w Jeruzalem oraz po całej krainie 

judejskiej, jak również narodom, 

niosłem wieść, żeby okazali skruchę i 

nawrócili się do Boga, spełniając 

uczynki odpowiadające skrusze. 

lecz najpierw tym w Damaszku, a potem 

i tym w Jerozolimie oraz po całej krainie 

judejskiej, jak również narodom, 

niosłem wieść, żeby okazali skruchę i 

nawrócili się do Boga, spełniając 

uczynki odpowiadające skrusze. 
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752 Dz 26:29 – I  

Na to Paweł powiedział: "Oby Bóg 

sprawił, żeby czy to wkrótce, czy po 

dłuższym czasie nie tylko ty, lecz i 

wszyscy, którzy mnie dzisiaj słyszą, stali 

się takimi, jak i ja jestem, z wyjątkiem 

tych więzów". 

Na to Paweł powiedział: "Oby Bóg 

sprawił, żeby – czy to wkrótce, czy po 

dłuższym czasie – nie tylko ty, lecz i 

wszyscy, którzy mnie dzisiaj słyszą, stali 

się takimi, jak i ja jestem, z wyjątkiem 

tych więzów". 
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753 Dz 27:8 + I 

a płynąc wzdłuż jej brzegu z trudnością 

przybyliśmy do pewnego miejsca, 

zwanego Piękne Przystanie, w pobliżu 

miasta Lasea. 

a płynąc wzdłuż jej brzegu z trudnością 

przybyliśmy do pewnego miejsca o 

nazwie Piękne Przystanie, w pobliżu 

miasta Lasea. 
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754 Dz 27:22 – I 

Mimo to radzę wam teraz, żebyście byli 

dobrej myśli, bo ani jedna dusza spośród 

was nie zginie, tylko statek. 

Mimo to radzę wam teraz, żebyście byli 

dobrej myśli, bo ani jedna dusza spośród 

was nie zginie – tylko statek. 
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755 Dz 27:34 

Zachęcam was zatem, byście spożyli 

trochę pokarmu, służy to bowiem 

waszemu bezpieczeństwu; bo nikomu z 

was nawet włos z głowy nie zginie". 

Dlatego zachęcam was, byście spożyli 

trochę pokarmu, służy to bowiem 

waszemu bezpieczeństwu; bo nikomu z 

was nawet włos z głowy nie zginie". 
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756 Dz 27:40 + I 
Odciąwszy więc kotwice pozwolili im 

spaść do morza, rozluźniając zarazem 

Odciąwszy więc kotwice, pozwolili im 

spaść do morza i zarazem rozluźnili 
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wiązania wioseł sterowych, a 

nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, 

zmierzali ku brzegowi. 

wiązania wioseł sterowych, a 

nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, 

zmierzali ku brzegowi. 

757 Dz 28:6 

A oni się spodziewali, że dostanie 

zapalenia i spuchnie lub nagle padnie 

martwy. Kiedy odczekali dłuższą chwilę 

i zobaczyli, że nie stało mu się nic złego, 

zmienili zdanie i zaczęli mówić, że jest 

bogiem. 

A oni się spodziewali, że dostanie 

zapalenia i spuchnie lub nagle padnie 

martwy. Kiedy odczekali dłuższą chwilę 

i zobaczyli, że nie stała mu się żadna 

krzywda, zmienili zdanie i zaczęli 

mówić, że jest bogiem. 
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758 Dz 28:14 

Tam znaleźliśmy braci i daliśmy się 

uprosić, żeby z nimi pozostać siedem 

dni; i w ten sposób dotarliśmy do 

Rzymu. 

Tam znaleźliśmy braci i daliśmy się 

uprosić, żeby z nimi pozostać siedem 

dni; i w ten sposób zbliżaliśmy się do 

Rzymu. 
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759 Dz 28:17 

Jednakże w trzy dni później zwołał on 

przedniejszych Żydów. Kiedy się 

zgromadzili, przemówił do nich: 

"Mężowie, bracia, mimo iż nie 

uczyniłem nic wbrew ludowi ani 

zwyczajom naszych praojców, to jednak 

zostałem jako więzień wydany z 

Jeruzalem w ręce Rzymian. 

Jednakże w trzy dni później zwołał on 

przedniejszych Żydów. Kiedy się 

zgromadzili, przemówił do nich: 

"Mężowie, bracia, mimo iż nie 

uczyniłem nic wbrew ludowi ani 

zwyczajom naszych praojców, to jednak 

zostałem jako więzień wydany z 

Jerozolimy w ręce Rzymian. 
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760 Dz 28:23 

Wyznaczywszy mu dzień, jeszcze 

liczniej przyszli do niego na kwaterę. A 

on wyjaśniał im sprawę, od rana do 

wieczora dając dokładne świadectwo o 

królestwie Bożym i przekonując ich co 

do Jezusa zarówno na podstawie prawa 

Mojżeszowego, jak i Proroków. 

Wyznaczywszy mu dzień, jeszcze 

liczniej przyszli do niego na kwaterę. A 

on wyjaśniał im sprawę, od rana do 

wieczora dając dokładne świadectwo o 

królestwie Bożym i przekonując ich co 

do Jezusa zarówno na podstawie Prawa 

Mojżeszowego, jak i Proroków. 
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761 Dz 28:25 

A ponieważ nie byli ze sobą zgodni, 

zaczęli odchodzić, Paweł zaś 

wypowiedział tę jedną uwagę: "Duch 

święty trafnie rzekł waszym praojcom 

przez Izajasza proroka, 

A ponieważ nie byli ze sobą zgodni, 

zaczęli odchodzić, Paweł zaś 

wypowiedział tę jedną uwagę: "Duch 

święty trafnie rzekł waszym praojcom 

przez proroka Izajasza, 
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762 Dz 28:27 

Bo serce tego ludu stało się nieczułe i 

uszami swymi usłyszeli, lecz nie 

reagując, i zamknęli swe oczy, żeby 

czasem nie widzieć swymi oczami i nie 

słyszeć swymi uszami, i nie zrozumieć 

swym sercem, i nie zawrócić, i żebym 

ich nie uzdrowił" '. 

Bo serce tego ludu stało się nieczułe i 

uszami swymi usłyszeli, lecz nie 

zareagowali, i zamknęli swe oczy, żeby 

czasem nie widzieć swymi oczami i nie 

słyszeć swymi uszami, i nie zrozumieć 

swym sercem, i nie zawrócić, i żebym 

ich nie uzdrowił" '. 
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763 Dz 28:28 

Dlatego niech wam to będzie wiadome, 

że narzędzie, poprzez które Bóg 

wybawia, zostało posłane do narodów; 

one na pewno go posłuchają". 

Dlatego niech wam to będzie wiadome, 

że narzędzie, przez które Bóg wybawia, 

zostało posłane do narodów; one na 

pewno go posłuchają". 
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764 Rz 1:20 

Albowiem jego niewidzialne przymioty 

są wyraźnie widoczne już od stworzenia 

świata, gdyż są dostrzegane dzięki temu, 

Albowiem jego niewidzialne przymioty 

– jego wiekuista moc i Boskość – są 

wyraźnie widoczne już od stworzenia 

1 



co zostało uczynione – nawet jego 

wiekuista moc i Boskość – tak iż oni są 

bez wymówki;  

świata, gdyż dostrzega się je dzięki 

temu, co zostało uczynione, tak iż oni są 

bez wymówki; 

765 Rz 2:18 – I 

i znasz jego wolę, i uznajesz rzeczy 

wspaniałe, ponieważ zostałeś ustnie 

pouczony z Prawa; 

i znasz jego wolę, i uznajesz rzeczy 

wspaniałe, ponieważ zostałeś ustnie 

pouczony z Prawa, 

2 

766 Rz 2:27 – I 

A nieobrzezany, będący takim z natury, 

przez to, że spełnia Prawo, osądzi ciebie, 

który mając jego spisany kodeks i 

obrzezanie przestępujesz prawo. 

A nieobrzezany, będący takim z natury, 

przez to, że spełnia Prawo, osądzi ciebie, 

który mając jego spisany kodeks i 

obrzezanie, przestępujesz prawo. 

3 

767 Rz 3:26 

po to, by w teraźniejszej porze pokazać 

swoją prawość, aby mógł być prawy 

również wtedy, gdy uznaje za prawego 

człowieka, który wierzy w Jezusa. 

po to, by w teraźniejszej porze pokazać 

swoją prawość, aby móc być prawym 

również wtedy, gdy uznaje za prawego 

człowieka, który wierzy w Jezusa. 

4 

768 Rz 4:11 – I 

I otrzymał znak, mianowicie obrzezanie, 

jako pieczęć prawości na podstawie 

wiary, którą miał w swym stanie 

nieobrzezania, żeby mógł być ojcem 

wszystkich, którzy wierzą będąc w 

stanie nieobrzezania, aby im została 

przypisana prawość, 

I otrzymał znak, mianowicie obrzezanie, 

jako pieczęć prawości na podstawie 

wiary, którą miał w swym stanie 

nieobrzezania, żeby mógł być ojcem 

wszystkich, którzy wierzą, będąc w 

stanie nieobrzezania, aby im została 

przypisana prawość, 

5 

769 Rz 4:13 

Gdyż nie na podstawie prawa dano 

Abrahamowi lub jego potomstwu 

obietnicę, iż ma być dziedzicem świata, 

tylko na podstawie prawości dzięki 

wierze. 

Gdyż nie na podstawie prawa dano 

Abrahamowi lub jego potomstwu 

obietnicę, iż ma być dziedzicem świata, 

lecz na podstawie prawości dzięki 

wierze. 

6 

770 Rz 5:12 – I 

Dlatego jak przez jednego człowieka 

grzech wszedł na świat, a przez grzech 

śmierć, i w taki sposób śmierć 

rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, 

ponieważ wszyscy zgrzeszyli… 

Dlatego jak przez jednego człowieka 

grzech wszedł na świat, a przez grzech – 

śmierć, i w taki sposób śmierć 

rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, 

ponieważ wszyscy zgrzeszyli… 

7 

771 Rz 5:13 

Do Prawa bowiem grzech był na 

świecie, ale grzechu nikomu się nie 

liczy, gdy nie ma prawa. 

Do Prawa bowiem był grzech na 

świecie, ale grzechu nikomu się nie 

liczy, gdy nie ma prawa. 

8 

772 Rz 5:14 + I 

Niemniej jednak śmierć królowała od 

Adama aż do Mojżesza, i to nawet nad 

tymi, którzy nie zgrzeszyli na 

podobieństwo występku, jaki popełnił 

Adam, podobny do tego, który miał 

przyjść. 

Niemniej śmierć królowała od Adama aż 

do Mojżesza, i to nawet nad tymi, którzy 

nie zgrzeszyli na podobieństwo 

występku Adama – podobnego do tego, 

który miał przyjść. 

9 

773 Rz 5:15 – I 

Ale nie tak jest z darem, jak było z 

wykroczeniem. Bo jeśli na wskutek 

wykroczenia jednego człowieka umarło 

wielu, to znacznie bardziej obfitowały 

dla wielu niezasłużona życzliwość Boga 

oraz jego wspaniałomyślny dar z 

niezasłużoną życzliwością przez jednego 

Ale nie tak jest z darem, jak było z 

wykroczeniem. Bo jeśli na wskutek 

wykroczenia jednego człowieka umarło 

wielu, to znacznie bardziej obfitowały 

dla wielu niezasłużona życzliwość Boga 

oraz jego wspaniałomyślny dar z 

niezasłużoną życzliwością – przez 

10 



człowieka, Jezusa Chrystusa. jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. 

774 Rz 5:21 

W jakim celu? Żeby jak grzech królował 

wraz ze śmiercią, tak też żeby 

życzliwość niezasłużona królowała 

przez prawość ku życiu wiecznemu za 

sprawą Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 

W jakim celu? Żeby jak grzech królował 

wraz ze śmiercią, tak też życzliwość 

niezasłużona królowała przez prawość 

ku życiu wiecznemu za sprawą Jezusa 

Chrystusa, naszego Pana. 

11 

775 Rz 6:20 
Bo gdy byliście niewolnikami grzechu, 

byliście wolni co do prawości. 

Bo gdy byliście niewolnikami grzechu, 

byliście wolni względem prawości. 
12 

776 Rz 7:2 

Na przykład niewiasta zamężna jest 

prawem związana z mężem, póki on 

żyje; ale jeśli jej mąż umrze, jest 

uwolniona od prawa swego męża. 

Na przykład kobieta zamężna jest 

prawem związana z mężem, póki on 

żyje; ale jeśli jej mąż umrze, jest 

uwolniona od prawa swego męża. 

13 

777 Rz 7:4 

A zatem, bracia moi, wy też zostaliście 

uśmierceni względem Prawa przez ciało 

Chrystusa, abyście mogli należeć do 

innego, do tego, który został 

wskrzeszony z martwych, żebyśmy 

owoc przynosili dla Boga. 

A zatem, bracia moi, wy też zostaliście 

uśmierceni względem Prawa przez ciało 

Chrystusa, abyście mogli należeć do 

innego, do tego, który został 

wskrzeszony z martwych, żebyśmy 

owoc wydawali dla Boga. 

14 

778 Rz 8:3 

A ponieważ Prawo cechowała 

niemożność, gdy było słabe z powodu 

ciała, Bóg, posyłając własnego Syna w 

podobieństwie grzesznego ciała i w 

związku z grzechem, potępił grzech w 

ciele, 

A ponieważ Prawo cechowała 

niemożność, jako że było słabe z 

powodu ciała, Bóg, posyłając własnego 

Syna w podobieństwie grzesznego ciała 

i w związku z grzechem, potępił grzech 

w ciele, 

15 

779 Rz 8:12 + I 

Tak więc, bracia, mamy obowiązek, ale 

nie wobec ciała, byśmy mieli żyć w 

zgodzie z ciałem; 

Tak więc, bracia, mamy obowiązek – ale 

nie wobec ciała, by żyć w zgodzie z 

ciałem; 

16 

780 Rz 8:17 

Jeżeli więc jesteśmy dziećmi, to i 

dziedzicami: dziedzicami wprawdzie 

Bożymi, lecz współdziedzicami z 

Chrystusem, jeśli tylko razem cierpimy, 

abyśmy też razem zostali otoczeni 

chwałą. 

Jeżeli więc jesteśmy dziećmi, to i 

dziedzicami: dziedzicami wprawdzie 

Bożymi, lecz współdziedzicami z 

Chrystusem, jeśli tylko razem z nim 

cierpimy, aby też razem zostać otoczeni 

chwałą. 

17 

781 Rz 8:28 

A wiemy, że Bóg sprawia, iż wszystkie 

jego dzieła współpracują ze sobą dla 

dobra tych, co miłują Boga, tych, co są 

powołani zgodnie z jego zamierzeniem; 

A wiemy, że Bóg sprawia, iż wszystkie 

jego dzieła współpracują ze sobą dla 

dobra tych, którzy miłują Boga, tych, 

którzy są powołani zgodnie z jego 

zamierzeniem; 

18 

782 Rz 9:11 

bo gdy się jeszcze nie urodziły ani nie 

uczyniły nic dobrego czy podłego, 

wtedy – aby zamierzenie Boże 

dotyczące wybrania pozostawało 

zależne nie od uczynków, lecz od Tego, 

który powołuje –  

bo gdy się jeszcze nie urodziły ani nie 

uczyniły nic dobrego lub podłego, wtedy 

– aby zamierzenie Boże dotyczące 

wybrania pozostawało zależne nie od 

uczynków, lecz od Tego, który powołuje 

–  

19 

783 Rz 9:29 

Jak to też niegdyś powiedział Izajasz: 

"Gdyby Jehowa zastępów nie pozostawił 

nam potomstwa, stalibyśmy się podobni 

Jak to też niegdyś powiedział Izajasz: 

"Gdyby Jehowa Zastępów nie 

pozostawił nam potomstwa, stalibyśmy 

20 



do Sodomy i zostalibyśmy upodobnieni 

do Gomory". 

się podobni do Sodomy i zostalibyśmy 

upodobnieni do Gomory". 

784 Rz 10:1 + I 

Bracia, dobra wola mego serca i moje 

błaganie Boga za nimi jest doprawdy ku 

ich wybawieniu. 

Bracia, dobra wola mego serca oraz 

moje błaganie, które za nimi zanoszę do 

Boga, są doprawdy ku ich wybawieniu. 

21 

785 Rz 10:2 

Poświadczam im bowiem, że mają 

gorliwość dla Boga, ale nie według 

dokładnego poznania; 

Zaświadczam im bowiem, że mają 

gorliwość dla Boga, ale nie według 

dokładnego poznania; 

22 

786 Rz 10:8 – I 

Ale co ona powiada? "Słowo jest blisko 

ciebie, w twoich ustach i w twoim 

sercu"; to znaczy "słowo" wiary, które 

głosimy. 

Ale co powiada? "Słowo jest blisko 

ciebie, w twoich ustach i w twoim sercu" 

– to znaczy "słowo" wiary, które 

głosimy. 

23 

787 Rz 10:16 

Jednakże nie wszyscy okazali 

posłuszeństwo dobrej nowinie. 

Albowiem Izajasz mówi: "Jehowo, któż 

uwierzył temu, co od nas usłyszał?" 

Jednakże nie wszyscy okazali 

posłuszeństwo dobrej nowinie. 

Albowiem Izajasz mówi: "Jehowo, kto 

uwierzył temu, co od nas usłyszał?" 

24 

788 Rz 11:3 

"Jehowo, proroków twoich pozabijali, 

ołtarze twoje wykopali i tylko ja sam 

pozostałem, a oni nastają na moją 

duszę". 

"Jehowo, proroków twoich pozabijali, 

ołtarze twoje wykopali i pozostałem 

tylko ja sam, a oni nastają na moją 

duszę". 

25 

789 Rz 11:10 

niech się ich oczy pogrążą w ciemności, 

żeby nie widziały, a plecy ich zawsze 

pochylaj". 

niech się ich oczy pogrążą w ciemności, 

żeby nie widzieć, a plecy ich zawsze 

pochylaj". 

26 

790 Rz 11:13 – I 

A teraz mówię do was, ludzi z narodów. 

Skoro w rzeczywistości jestem 

apostołem dla narodów, przysparzam 

chwały memu usługiwaniu, 

A teraz mówię do was, ludzi z narodów. 

Skoro w rzeczywistości jestem 

apostołem dla narodów, przysparzam 

chwały memu usługiwaniu; 

27 

791 Rz 11:14 

a może w jakiś sposób pobudzę do 

zazdrości tych, co są moim własnym 

ciałem i wybawię niektórych spośród 

nich. 

może w jakiś sposób pobudzę do 

zazdrości tych, co są moim własnym 

ciałem i wybawię niektórych spośród 

nich. 
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792 Rz 11:18 

to się nie wynoś ponad gałęzie. Ale jeśli 

się ponad nie wynosisz – nie ty 

dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. 

to się chełpliwie nie wynoś nad gałęzie. 

Ale jeśli się chełpliwie nad nie wynosisz 

– nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń 

ciebie. 
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793 Rz 11:36 

Wszystko bowiem jest od niego i przez 

niego, i dla niego. Jemu niech będzie 

chwała na wieki. Amen. 

Wszystko bowiem jest od Niego i przez 

Niego, i dla Niego. Jemu niech będzie 

chwała na wieki. Amen. 
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794 Rz 12:1 

A zatem upraszam was, bracia, przez 

wzgląd na przejawy współczucia 

Bożego, abyście przedłożyli swoje ciała 

jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na 

świętą służbę pełnioną waszą zdolnością 

rozumowania. 

A zatem upraszam was, bracia, przez 

wzgląd na przejawy współczucia 

Bożego, abyście oddali swoje ciała jako 

ofiarę żywą, świętą, godną upodobania 

Boga, na świętą służbę pełnioną waszą 

zdolnością rozumowania. 
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795 Rz 12:16 
Bądźcie do drugich tak usposobieni, jak 

do samych siebie; nie nastawiajcie się na 

Bądźcie do drugich tak usposobieni, jak 

do samych siebie; nie nastawiajcie się na 
32 



to, co wyniosłe, lecz dajcie się 

prowadzić temu, co niskie. Nie stawajcie 

się roztropni we własnych oczach. 

to, co wyniosłe, lecz dajcie się 

prowadzić temu, co uniżone. Nie 

stawajcie się roztropni we własnych 

oczach. 

796 Rz 12:20 – I 

Ale "jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, 

nakarm go; jeśli jest spragniony, daj mu 

coś do picia; bo czyniąc to, nagarniesz 

ognistych węgli na jego głowę". 

Ale "jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, 

nakarm go, jeśli jest spragniony, daj mu 

coś do picia; bo czyniąc to, nagarniesz 

ognistych węgli na jego głowę". 

33 

797 Rz 13:5 – I 

Dlatego istnieje zniewalający powód, 

żebyście byli podporządkowani, nie 

tylko ze względu na ten srogi gniew, 

lecz także ze względu na swoje 

sumienie.  

Dlatego istnieje zniewalający powód, 

żebyście byli podporządkowani – nie 

tylko ze względu na ten srogi gniew, 

lecz także ze względu na swoje 

sumienie. 
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798 Rz 13:9 – I 

Gdyż kodeks prawny: "Nie wolno ci 

cudzołożyć; Nie wolno ci mordować; 

Nie wolno ci kraść; Nie wolno ci 

pożądać", i jakiekolwiek jest inne 

przykazanie, streszcza się w tym słowie, 

mianowicie: "Masz miłować swego 

bliźniego jak samego siebie". 

Gdyż kodeks prawny: "Nie wolno ci 

cudzołożyć. Nie wolno ci mordować. 

Nie wolno ci kraść. Nie wolno ci 

pożądać" – i jakiekolwiek jest inne 

przykazanie – streszcza się w tym 

słowie, mianowicie: "Masz miłować 

swego bliźniego jak samego siebie". 

35 

799 Rz 14:1 

Człowieka, który ma słabości w wierze, 

serdecznie przyjmujcie, ale nie po to, by 

rozsądzać wewnętrzne rozterki. 

Człowieka, który ma słabości w wierze, 

serdecznie przyjmujcie, ale nie po to, by 

rozstrzygać wewnętrzne wątpliwości. 

36 

800 Rz 14:9 

Chrystus bowiem w tym celu umarł i 

znowu ożył, żeby być Panem zarówno 

umarłych, jak i żywych. 

Chrystus bowiem w tym celu umarł i 

ożył, żeby być Panem zarówno 

umarłych, jak i żywych. 

37 

801 Rz 14:11 – I 

bo jest napisane: " 'Jako żyję', mówi 

Jehowa, 'ugnie się przede mną każde 

kolano, a każdy język otwarcie wyzna 

Boga' ". 

bo jest napisane: " 'Jako żyję – mówi 

Jehowa – ugnie się przede mną każde 

kolano, a każdy język otwarcie wyzna 

Boga' ". 
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802 Rz 14:18 

Bo kto pod tym względem służy 

Chrystusowi jako niewolnik, ten jest 

miły Bogu i ma uznanie u ludzi. 

Bo kto pod tym względem służy 

Chrystusowi jako niewolnik, ten jest 

godny upodobania Boga i ma uznanie u 

ludzi. 
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803 Rz 14:23 

Ale gdy ma wątpliwości, już zostaje 

potępiony, jeśli je, ponieważ nie je z 

wiary. Wszystko zaś, co nie jest z wiary, 

jest grzechem. 

Ale gdy ma wątpliwości, już zostaje 

potępiony, jeśli spożywa, ponieważ nie 

spożywa z wiary. Doprawdy, wszystko, 

co nie jest z wiary, jest grzechem. 

40 

804 Rz 15:5 – I  

Oby więc Bóg, który udziela 

wytrwałości i pociechy, sprawił, abyście 

mieli między sobą takie samo 

nastawienie umysłu, jakie miał Chrystus 

Jezus, 

Oby więc Bóg, który udziela 

wytrwałości i pociechy, sprawił, abyście 

mieli między sobą takie samo 

nastawienie umysłu, jakie miał Chrystus 

Jezus –  

41 

805 Rz 15:6 

żebyście jednomyślnie, jednymi ustami, 

wychwalali Boga i Ojca naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa. 

tak byście jednomyślnie, jednymi 

ustami, wychwalali Boga i Ojca naszego 

Pana, Jezusa Chrystusa. 

42 



806 Rz 15:7 – I 

Dlatego serdecznie przyjmujcie jedni 

drugich, jak i Chrystus serdecznie 

przyjął nas, ku chwale Boga. 

Dlatego serdecznie przyjmujcie jedni 

drugich, jak i Chrystus serdecznie 

przyjął nas – ku chwale Boga. 
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807 Rz 15:9 

i aby narody wychwalały Boga za jego 

miłosierdzie. Tak jak jest napisane: 

"Dlatego też będę cię otwarcie 

wyznawać wśród narodów i będę grać 

melodię twojemu imieniu". 

i aby narody wychwalały Boga za jego 

miłosierdzie. Tak jak jest napisane: 

"Dlatego będę cię otwarcie wyznawał 

wśród narodów i będę śpiewał twojemu 

imieniu". 
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808 Rz 15:19 

mocą znaków i proroczych cudów, mocą 

ducha świętego; tak iż ja od Jeruzalem i 

w koło aż do Ilirii dokładnie rozgłosiłem 

dobrą nowinę o Chrystusie. 

mocą znaków i proroczych cudów, mocą 

ducha świętego; tak iż ja od Jerozolimy i 

w koło aż do Ilirii dokładnie rozgłosiłem 

dobrą nowinę o Chrystusie. 

45 

809 Rz 15:23 – I 

Ale teraz, nie mając już w tych 

okolicach nietkniętego terenu i od 

szeregu lat gorąco pragnąc do was 

dotrzeć, 

Ale teraz – nie mając już w tych 

okolicach nietkniętego terenu i od 

szeregu lat gorąco pragnąc do was 

dotrzeć, 
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810 Rz 15:24 + I 

gdy będę w drodze do Hiszpanii, mam 

przede wszystkim nadzieję, że wędrując 

tam, ujrzę was i zostanę przez was 

odprowadzony kawałek drogi, gdy 

najpierw się trochę nacieszę waszym 

towarzystwem. 

gdy będę w drodze do Hiszpanii – mam 

przede wszystkim nadzieję, że wędrując 

tam, ujrzę was i że zostanę przez was 

odprowadzony kawałek drogi, gdy 

najpierw się trochę nacieszę waszym 

towarzystwem. 
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811 Rz 15:25 
Ale teraz wybieram się do Jeruzalem 

usługiwać świętym. 

Ale teraz wybieram się do Jerozolimy 

usługiwać świętym. 
48 

812 Rz 15:26 

Gdyż ci w Macedonii i Achai chętnie się 

podzielili swymi rzeczami, składając 

datek na biednych wśród świętych w 

Jeruzalem. 

Gdyż ci w Macedonii i Achai chętnie się 

podzielili swymi rzeczami, składając 

datek na biednych wśród świętych w 

Jerozolimie. 
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813 Rz 15:31 

żebym został wyzwolony od 

niewierzących w Judei i żeby moje 

usługiwanie, to dla Jeruzalem, okazało 

się godne przyjęcia przez świętych, 

żebym został wyzwolony od 

niewierzących w Judei i żeby moje 

usługiwanie, to dla Jerozolimy, okazało 

się godne przyjęcia przez świętych, 
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814 Rz 16:4 

którzy własnych karków nadstawili za 

mą duszę i którym nie tylko ja składam 

podziękowania, lecz także wszystkie 

zbory spośród narodów; 

którzy własnego karku nadstawili za mą 

duszę i którym nie tylko ja składam 

podziękowania, lecz także wszystkie 

zbory spośród narodów; 
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815 Rz 16:18 – I 

Gdyż ludzie takiego pokroju nie są 

niewolnikami naszego Pana, Chrystusa, 

lecz własnego brzucha; a gładkimi 

słowami i pochlebiającą mową 

obałamucają serca niewinnych. 

Gdyż ludzie takiego pokroju nie są 

niewolnikami naszego Pana, Chrystusa, 

lecz własnego brzucha, a gładkimi 

słowami i pochlebiającą mową 

obałamucają serca niewinnych. 

52 

816 1Kor 1:5 

że zostaliście w nim we wszystko 

wzbogaceni, w pełną zdolność mówienia 

i w pełne poznanie,  

że we wszystko zostaliście w nim 

wzbogaceni, w pełną zdolność mówienia 

i w pełne poznanie, 
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817 1Kor 1:7 
tak iż niczego wam nie brakuje w 

żadnym darze, podczas gdy skwapliwie 

tak iż niczego wam nie brakuje w 

żadnym darze, gdy skwapliwie 
2 



oczekujecie objawienia naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa. 

oczekujecie objawienia naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa. 

818 1Kor 1:14 
Wdzięczny jestem, że oprócz Kryspusa i 

Gajusa nie ochrzciłem żadnego z was, 

Wdzięczny jestem, że oprócz Kryspusa i 

Gajusa nie ochrzciłem nikogo z was, 
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819 1Kor 1:25 

Bo to, co głupie u Boga, jest mądrzejsze 

niż ludzie, i to, co słabe u Boga, jest 

silniejsze niż ludzie. 

Bo to, co głupie u Boga, jest mądrzejsze 

niż ludzie, a to, co słabe u Boga, jest 

silniejsze niż ludzie. 
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820 1Kor 1:30 

Ale właśnie dzięki niemu jesteście w 

jedności z Chrystusem Jezusem, który 

stał się dla nas mądrością od Boga, a 

także prawością i uświęceniem, i 

uwolnieniem na podstawie okupu; 

Ale właśnie dzięki Niemu jesteście w 

jedności z Chrystusem Jezusem, który 

stał się dla nas mądrością od Boga, a 

także prawością i uświęceniem, i 

uwolnieniem na podstawie okupu; 

5 

821 1Kor 3:16 
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią 

Bożą i że duch Boży w was mieszka? 

Czy nie wiecie, że jesteście świątynią 

Bożą i że mieszka w was duch Boży? 
6 

822 1Kor 3:18 

Niechaj nikt samego siebie nie zwodzi: 

Jeżeli ktoś wśród was myśli, że jest 

mądry w tym systemie rzeczy, niech się 

stanie głupi, aby mógł się stać mądry. 

Niechaj nikt samego siebie nie zwodzi: 

Jeżeli ktoś wśród was myśli, że jest 

mądry w tym systemie rzeczy, niech się 

stanie głupi, aby móc się stać mądrym. 

7 

823 1Kor 3:23 
wy zaś należycie do Chrystusa, 

natomiast Chrystus należy do Boga. 

wy zaś należycie do Chrystusa, a 

Chrystus należy do Boga. 
8 

824 1Kor 4:4 

Nie jestem bowiem świadom niczego, 

co byłoby przeciwko mnie. Jednakże to 

nie dowodzi, że jestem prawy, tym zaś, 

który mnie osądza, jest Jehowa. 

Nie jestem bowiem świadom niczego, co 

byłoby przeciwko mnie. Jednakże to nie 

dowodzi, że jestem prawy, a tym, który 

mnie osądza, jest Jehowa. 

9 

825 1Kor 4:6 – I 

A te rzeczy, bracia, tak przekazałem, by 

je zastosować do siebie i do Apollosa 

dla waszego dobra, żebyście na naszym 

przykładzie nauczyli się reguły: "Nie 

wychodźcie poza to, co jest napisane", 

abyście każdy z osobna nie byli nadęci 

na korzyść jednego, a przeciwko 

drugiemu. 

A te rzeczy, bracia, tak przekazałem, by 

je zastosować do siebie i do Apollosa 

dla waszego dobra, żebyście na naszym 

przykładzie nauczyli się reguły: "Nie 

wychodźcie poza to, co jest napisane" – 

abyście każdy z osobna nie byli nadęci 

na korzyść jednego, a przeciwko 

drugiemu. 

10 

826 1Kor 4:17 

Właśnie dlatego posyłam do was 

Tymoteusza, gdyż jest moim 

umiłowanym i wiernym dzieckiem w 

Panu; on zaś przypomni wam moje 

metody w związku z Chrystusem 

Jezusem, tak jak wszędzie nauczam, w 

każdym zborze. 

Właśnie dlatego posyłam do was 

Tymoteusza, gdyż jest moim 

umiłowanym i wiernym dzieckiem w 

Panu; on przypomni wam moje metody 

w związku z Chrystusem Jezusem, tak 

jak wszędzie nauczam, w każdym 

zborze. 

11 

827 1Kor 5:4 – I 

żebyście wy – a także mój duch mocą 

naszego Pana Jezusa – gdy się 

zbierzecie w imię naszego Pana Jezusa, 

żebyście wy – a także mój duch mocą 

naszego Pana, Jezusa – gdy się 

zbierzecie w imię naszego Pana, Jezusa, 

12 

828 1Kor 5:7 

Usuńcie stary zakwas, żebyście byli 

nowym ciastem, tak jak jesteście wolni 

od kwasu. Bo istotnie Chrystus, nasza 

ofiara paschalna, został ofiarowany. 

Usuńcie stary zakwas, żeby być nowym 

ciastem, tak jak jesteście wolni od 

kwasu. Bo istotnie Chrystus, nasza 

ofiara paschalna, został ofiarowany. 

13 



829 1Kor 5:11 – I 

Ale teraz piszę wam, żebyście przestali 

się zadawać z każdym, kto jest zwany 

bratem, a jest rozpustnikiem albo 

chciwcem, albo bałwochwalcą, albo 

człowiekiem rzucającym obelgi, albo 

pijakiem, albo zdziercą, żebyście z 

takim nawet nie jadali. 

Ale teraz piszę wam, żebyście przestali 

się zadawać z każdym, kto jest zwany 

bratem, a jest rozpustnikiem albo 

chciwcem, albo bałwochwalcą, albo 

człowiekiem rzucającym obelgi, albo 

pijakiem, albo zdziercą – żebyście z 

takim nawet nie jadali. 

14 

830 1Kor 6:14 
Bóg natomiast i Pana wskrzesił, i nas 

wskrzesi swą mocą. 

Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi 

swą mocą. 
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831 1Kor 7:1 

A jeśli chodzi o sprawy, o których 

napisaliście, dobrze jest, gdy mężczyzna 

nie dotyka niewiasty; 

A jeśli chodzi o sprawy, o których 

napisaliście, dobrze jest, gdy mężczyzna 

nie dotyka kobiety; 
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832 1Kor 7:9 – I 

Ale jeśli nie panują nad sobą, niech 

zawrą związek małżeński, bo lepiej jest 

zawrzeć związek małżeński niż płonąć 

namiętnością. 

Ale jeśli nie panują nad sobą, niech 

zawrą związek małżeński, bo lepiej jest 

zawrzeć związek małżeński, niż płonąć 

namiętnością. 
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833 1Kor 7:11 

gdyby jednak odeszła, niech pozostanie 

niezamężna albo niech się znowu 

pogodzi z mężem; a mąż niech nie 

opuszcza żony. 

gdyby jednak odeszła, niech pozostanie 

niezamężna albo niech się pogodzi z 

mężem; a mąż niech nie opuszcza żony. 

18 

834 1Kor 7:13 

także niewiasta, która ma niewierzącego 

męża, a on zgadza się z nią mieszkać, 

niech nie opuszcza męża. 

także kobieta, która ma niewierzącego 

męża, a on zgadza się z nią mieszkać, 

niech nie opuszcza męża. 
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835 1Kor 7:15 

Ale jeśli niewierzący odchodzi, niech 

odejdzie; w takich okolicznościach brat 

lub siostra nie są niewolniczo związani, 

Bóg zaś powołał was do pokoju. 

Ale jeśli niewierzący odchodzi, niech 

odejdzie; w takich okolicznościach brat 

lub siostra nie są niewolniczo związani, 

a Bóg powołał was do pokoju. 
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836 1Kor 7:21 – I 

Zostałeś powołany będąc niewolnikiem? 

Niech cię to nie martwi; ale jeśli też 

możesz stać się wolny, to raczej 

skorzystaj z tej sposobności. 

Zostałeś powołany, będąc 

niewolnikiem? Niech cię to nie martwi; 

ale jeśli też możesz stać się wolny, to 

raczej skorzystaj z tej sposobności. 
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837 1Kor 7:22 – I 

Każdy bowiem w Panu, kto został 

powołany będąc niewolnikiem, jest 

wyzwoleńcem Pana; podobnie ten, kto 

został powołany będąc wolnym, jest 

niewolnikiem Chrystusa. 

Każdy bowiem w Panu, kto został 

powołany, będąc niewolnikiem, jest 

wyzwoleńcem Pana; podobnie ten, kto 

został powołany, będąc wolnym, jest 

niewolnikiem Chrystusa. 
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838 1Kor 7:26 

Uważam to więc za rzecz dobrą z uwagi 

na obecną trudną sytuację, iż dobrze 

jest, gdy człowiek pozostaje takim, 

jakim jest. 

Uważam to więc za rzecz dobrą ze 

względu na obecną trudną sytuację, iż 

dobrze jest, gdy człowiek pozostaje 

takim, jakim jest. 
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839 1Kor 7:34 

i jest w rozterce. Także niewiasta 

niezamężna oraz dziewica jest 

zatroskana o sprawy Pana, jak być 

świętą i na ciele, i na duchu. Zamężna 

zaś jest zatroskana o sprawy świata, jak 

zyskać uznanie męża. 

i jest w rozterce. Także kobieta 

niezamężna oraz dziewica jest 

zatroskana o sprawy Pana, jak być 

świętą i na ciele, i na duchu. Zamężna 

zaś jest zatroskana o sprawy świata, jak 

zyskać uznanie męża. 
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840 1Kor 8:7 

Jednakże nie wszyscy mają tę wiedzę; 

lecz niektórzy, dotąd przyzwyczajeni do 

bożka, jedzą pokarm jako coś 

ofiarowanego bożkowi, a ich sumienie, 

ponieważ jest słabe, zostaje skalane. 

Jednakże nie wszyscy mają tę wiedzę; 

ale niektórzy, dotąd przyzwyczajeni do 

bożka, jedzą pokarm jako coś 

ofiarowanego bożkowi, a ich sumienie, 

ponieważ jest słabe, zostaje skalane. 

25 

841 1Kor 8:8 

Pokarm zaś nie zaleci nas Bogu; jeśli nie 

jemy, to nie uchybiamy tym, a jeśli 

jemy, nie zaskarbiamy sobie zasługi. 

Lecz pokarm nie zaleci nas Bogu; jeśli 

nie jemy, to nie uchybiamy tym, a jeśli 

jemy, nie zaskarbiamy sobie zasługi. 

26 

842 1Kor 9:9 

Bo w prawie Mojżeszowym jest 

napisane: "Nie masz nakładać kagańca 

bykowi wymłócającemu ziarno". Czyż 

to o byki Bóg się troszczy? 

Bo w Prawie Mojżeszowym jest 

napisane: "Nie masz nakładać kagańca 

bykowi wymłócającemu ziarno". Czyż 

to o byki Bóg się troszczy? 
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843 1Kor 9:12 

Jeżeli drudzy korzystają z tego prawa w 

stosunku do was, to czy nie tym bardziej 

my? Niemniej jednak nie skorzystaliśmy 

z tego prawa, lecz znosimy wszystko, 

aby nie stawiać żadnej przeszkody 

dobrej nowinie o Chrystusie. 

Jeżeli drudzy korzystają z tego prawa w 

stosunku do was, to czy nie tym bardziej 

my? Niemniej nie skorzystaliśmy z tego 

prawa, lecz znosimy wszystko, aby nie 

stawiać żadnej przeszkody dobrej 

nowinie o Chrystusie. 
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844 1Kor 9:18 

Cóż więc jest moją nagrodą? To, że 

oznajmiając dobrą nowinę, mogę 

udostępniać dobrą nowinę bezpłatnie, 

abym nie nadużywał mojego prawa w 

dobrej nowinie. 

Cóż więc jest moją nagrodą? To, że 

oznajmiając dobrą nowinę, mogę 

udostępniać dobrą nowinę bezpłatnie, 

aby nie nadużywać swojego prawa w 

dobrej nowinie. 
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845 1Kor 9:23 

Ale wszystko czynię przez wzgląd na 

dobrą nowinę, żeby wraz z drugimi mieć 

w niej udział. 

A wszystko czynię przez wzgląd na 

dobrą nowinę, żeby wraz z drugimi mieć 

w niej udział. 
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846 1Kor 9:24 

Czy nie wiecie, że biegacze w wyścigu 

wszyscy biegną, ale tylko jeden 

otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, 

abyście ją uzyskali. 

Czy nie wiecie, że biegacze w wyścigu 

wszyscy biegną, ale tylko jeden 

otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, aby 

ją uzyskać. 
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847 1Kor 10:4 

i wszyscy pili ten sam duchowy napój. 

Pili bowiem z duchowego masywu 

skalnego, który za nimi podążał, a ów 

masyw skalny oznaczał Chrystusa. 

i wszyscy pili ten sam duchowy napój. 

Bo pili z duchowego masywu skalnego, 

który za nimi podążał, a ów masyw 

skalny oznaczał Chrystusa. 
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848 1Kor 10:5 

Niemniej jednak większości z nich Bóg 

nie okazał uznania, gdyż zostali 

powaleni na pustkowiu. 

Jednakże większości z nich Bóg nie 

okazał uznania, zostali bowiem powaleni 

na pustkowiu. 
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849 1Kor 10:6 

A to wszystko stało się dla nas 

przykładem, abyśmy nie pragnęli tego, 

co szkodliwe, tak jak oni tego pragnęli. 

A to wszystko stało się dla nas 

przykładem, abyśmy nie pragnęli tego, 

co szkodliwe, tak jak oni pragnęli. 
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850 1Kor 10:7 

Ani nie stawajcie się bałwochwalcami, 

jak niektórzy z nich; tak jak jest 

napisane: "Lud zasiadł, aby jeść i pić, i 

wstali, aby się zabawić". 

Ani nie stawajcie się bałwochwalcami, 

jak niektórzy z nich; tak jak jest 

napisane: "Lud usiadł, by jeść i pić, i 

wstali, by się zabawić". 
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851 1Kor 10:12 
Kto zatem myśli, że stoi, niech się 

strzeże, aby nie upadł. 

Kto zatem myśli, że stoi, niech się 

strzeże, aby nie upaść. 
36 



852 1Kor 10:27 

Jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących, 

a wy zechcecie pójść, jedzcie wszystko, 

co przed wami postawiono, o nic nie 

wypytując ze względu na wasze 

sumienie. 

Jeżeli zaprasza was ktoś z 

niewierzących, a wy chcecie pójść, 

jedzcie wszystko, co przed wami 

postawiono, o nic nie wypytując ze 

względu na wasze sumienie. 
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853 1Kor 11:2 

A pochwalam was, ponieważ we 

wszystkim o mnie pamiętacie i mocno 

trzymacie się tradycji, jak wam je 

przekazałem. 

A chwalę was, ponieważ we wszystkim 

o mnie pamiętacie i mocno trzymacie się 

tradycji, jak wam je przekazałem. 
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854 1Kor 11:3 

Ale chcę, byście wiedzieli, że głową 

każdego mężczyzny jest Chrystus, a 

głową niewiasty jest mężczyzna, a 

głową Chrystusa jest Bóg. 

Ale chcę, byście wiedzieli, że głową 

każdego mężczyzny jest Chrystus, a 

głową kobiety jest mężczyzna, a głową 

Chrystusa jest Bóg. 
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855 1Kor 11:5 

każda zaś niewiasta, która się modli lub 

prorokuje z głową odkrytą, hańbi swą 

głowę, bo to jest jedno i to samo, jak 

gdyby miała głowę ogoloną. 

każda zaś kobieta, która się modli lub 

prorokuje z głową odkrytą, hańbi swą 

głowę, bo to jest jedno i to samo, jak 

gdyby miała głowę ogoloną. 
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856 1Kor 11:6 

Bo jeśli niewiasta nie wkłada nakrycia, 

to niech się też da zupełnie ostrzyc; ale 

skoro hańbiące jest dla niewiasty być 

zupełnie ostrzyżoną lub ogoloną, to 

niech ma nakrycie. 

Jeśli bowiem kobieta nie wkłada 

nakrycia, to niech się też da zupełnie 

ostrzyc; ale skoro hańbiące jest dla 

kobiety być zupełnie ostrzyżoną lub 

ogoloną, to niech ma nakrycie. 

41 

857 1Kor 11:7 

Albowiem mężczyzna nie powinien 

mieć nakrytej głowy, gdyż jest obrazem 

i chwałą Boga; niewiasta zaś jest chwałą 

mężczyzny. 

Albowiem mężczyzna nie powinien 

mieć nakrytej głowy, gdyż jest obrazem 

i chwałą Boga; kobieta zaś jest chwałą 

mężczyzny. 
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858 1Kor 11:8 
Bo mężczyzna nie jest z niewiasty, lecz 

niewiasta z mężczyzny; 

Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz 

kobieta z mężczyzny; 
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859 1Kor 11:9 

i co więcej, mężczyzna nie został 

stworzony przez wzgląd na niewiastę, 

ale niewiasta przez wzgląd na 

mężczyznę. 

i co więcej, mężczyzna nie został 

stworzony przez wzgląd na kobietę, ale 

kobieta przez wzgląd na mężczyznę. 
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860 1Kor 11:10 

Właśnie dlatego niewiasta powinna mieć 

na głowie znak władzy ze względu na 

aniołów. 

Właśnie dlatego kobieta powinna mieć 

na głowie znak władzy ze względu na 

aniołów. 
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861 1Kor 11:11 

Poza tym w związku z Panem ani 

niewiasta nie jest bez mężczyzny, ani 

mężczyzna bez niewiasty. 

Poza tym w związku z Panem ani 

kobieta nie jest bez mężczyzny, ani 

mężczyzna bez kobiety. 
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862 1Kor 11:12 

Bo jak niewiasta jest z mężczyzny, tak 

też mężczyzna jest poprzez niewiastę; a 

wszystko jest z Boga. 

Bo jak kobieta jest z mężczyzny, tak też 

mężczyzna jest poprzez kobietę; a 

wszystko jest z Boga. 
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863 1Kor 11:13 

Osądźcie sami: Czy niewieście nie 

mającej nakrycia przystoi modlić się do 

Boga? 

Osądźcie sami: Czy kobiecie nie mającej 

nakrycia przystoi modlić się do Boga? 
48 

864 1Kor 11:15 
ale gdy niewiasta ma długie włosy, jest 

to dla niej chwałą? Włosy bowiem 

ale gdy kobieta ma długie włosy, jest to 

dla niej chwałą? Włosy bowiem zostały 
49 



zostały jej dane za nakrycie głowy. jej dane za nakrycie głowy. 

865 1Kor 11:17 

Wydając zaś te polecenia, nie 

pochwalam was, ponieważ nie ku 

lepszemu, lecz ku gorszemu się razem 

spotykacie. 

Wydając zaś te polecenia, nie chwalę 

was, ponieważ nie ku lepszemu, lecz ku 

gorszemu się razem spotykacie. 
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866 1Kor 11:22 

Czyżbyście nie mieli domów, żeby jeść i 

pić? A może gardzicie zborem Bożym i 

zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? 

Cóż mam wam powiedzieć? Czy mam 

was pochwalić? W tym was nie 

pochwalam. 

Czyżbyście nie mieli domów, żeby jeść i 

pić? A może gardzicie zborem Bożym i 

zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? 

Cóż mam wam powiedzieć? Czy mam 

was pochwalić? W tym was nie chwalę. 
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867 
1Kor 11:32 + 

I 

Będąc jednak sądzeni, jesteśmy karceni 

przez Jehowę, żebyśmy nie zostali 

potępieni ze światem. 

Gdy jednak jesteśmy sądzeni, jesteśmy 

karceni przez Jehowę – żebyśmy nie 

zostali potępieni ze światem. 
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868 1Kor 11:34 

Jeżeli ktoś jest głodny, niech zje w 

domu, żebyście się nie schodzili na sąd. 

A pozostałe sprawy doprowadzę do 

porządku, gdy przybędę. 

Jeżeli ktoś jest głodny, niech zje w 

domu, żebyście się nie schodzili na sąd. 

A pozostałe sprawy uporządkuję, gdy 

przybędę. 
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869 1Kor 12:3 – I  

Dlatego chciałbym, abyście wiedzieli, że 

nikt, kto mówi za sprawą ducha Bożego, 

nie powie: "Jezus jest przeklęty!", i nikt 

nie może powiedzieć: "Jezus jest 

Panem!", chyba że za sprawą ducha 

świętego. 

Dlatego chciałbym, abyście wiedzieli, że 

nikt, kto mówi za sprawą ducha Bożego, 

nie powie: "Jezus jest przeklęty!" i nikt 

nie może powiedzieć: "Jezus jest 

Panem!", chyba że za sprawą ducha 

świętego. 
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870 1Kor 12:8 

Na przykład jednemu jest dana przez 

ducha mowa mądrości, drugiemu mowa 

poznania według tego samego ducha, 

Na przykład jednemu jest dana poprzez 

ducha mowa mądrości, drugiemu mowa 

poznania według tego samego ducha, 
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871 1Kor 12:9 

innemu wiara poprzez tego samego 

ducha, innemu dary uzdrawiania 

poprzez tego jednego ducha, 

innemu wiara przez tego samego ducha, 

innemu dary uzdrawiania przez tego 

jednego ducha, 
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872 1Kor 12:12 

Gdyż jak ciało jest jedno, ale ma wiele 

członków i wszystkie członki owego 

ciała –  chociaż jest ich wiele – są 

jednym ciałem, tak też i Chrystus. 

Gdyż jak ciało jest jedno, ale ma wiele 

członków i wszystkie członki owego 

ciała – chociaż jest ich wiele – są 

jednym ciałem, tak i Chrystus. 
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873 1Kor 12:21 

Oko nie może powiedzieć ręce: "Nie 

potrzebuję ciebie"; albo znowu głowa 

nie może powiedzieć stopom: "Nie 

potrzebuję was". 

Oko nie może powiedzieć ręce: "Nie 

potrzebuję cię"; a znowu głowa nie 

może powiedzieć stopom: "Nie 

potrzebuję was". 
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874 1Kor 12:24 

natomiast nasze części przyzwoite nie 

potrzebują niczego. Bóg jednak, 

zestawił ciało, dając więcej szacunku tej 

części, której czegoś brakowało, 

natomiast nasze części przyzwoite nie 

potrzebują niczego. Bóg jednak, 

zestawiając ciało, dał więcej szacunku 

tej części, której czegoś brakowało, 
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875 1Kor 12:26 

I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim 

wszystkie inne członki, a jeśli któryś 

członek zostaje otoczony chwałą, 

wszystkie inne członki się z nim radują. 

I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim 

wszystkie inne członki, a jeśli któryś 

członek zostaje otoczony chwałą, radują 

się z nim wszystkie inne członki. 
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876 1Kor 13:2 – I 

I gdybym miał dar prorokowania i znał 

wszystkie święte tajemnice i posiadł całe 

poznanie, i gdybym miał całą wiarę, tak 

iżbym góry przenosił, a miłości bym nie 

miał, byłbym niczym. 

I gdybym miał dar prorokowania i znał 

wszystkie święte tajemnice, i posiadł 

całe poznanie, i gdybym miał całą wiarę, 

tak iżbym góry przenosił, a miłości bym 

nie miał, byłbym niczym. 
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877 1Kor 13:11 

Kiedy byłem niemowlęciem, mawiałem 

jak niemowlę, myślałem jak niemowlę, 

rozumowałem jak niemowlę; ale teraz, 

skoro stałem się mężczyzną, pozbyłem 

się cech niemowlęcia. 

Kiedy byłem niemowlęciem, mówiłem 

jak niemowlę, myślałem jak niemowlę, 

rozumowałem jak niemowlę; ale teraz, 

skoro stałem się mężczyzną, pozbyłem 

się cech niemowlęcia. 

62 

878 1Kor 14:1 

Zabiegajcie o miłość, ale wciąż gorliwie 

starajcie się o dary duchowe, a 

zwłaszcza o to, żebyście prorokowali. 

Zabiegajcie o miłość, ale wciąż gorliwie 

starajcie się o dary duchowe, a 

zwłaszcza o to, żeby prorokować. 

63 

879 1Kor 14:3 
Natomiast kto prorokuje, ten swą mową 

buduje i zachęca, i pociesza ludzi. 

Natomiast kto prorokuje, ten ludzi swą 

mową buduje i zachęca, i pociesza. 
64 

880 
1Kor 14:7 + 

I 

Przecież nawet rzeczy nieożywione 

wydają dźwięk, czy to flet, czy harfa; a 

jeśli nie zostanie oddana różnica 

wysokości tonów, skąd będzie wiadomo, 

co się gra na flecie lub na harfie? 

Przecież nawet rzeczy nieożywione 

wydają dźwięk – czy to flet, czy harfa; 

jeśli jednak nie odda różnicy wysokości 

tonów, skąd będzie wiadomo, co się gra 

na flecie lub na harfie? 
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881 1Kor 14:20 

Bracia, nie stawajcie się małymi dziećmi 

pod względem zdolności zrozumienia, 

bądźcie jednak niemowlętami co do zła, 

natomiast pod względem zdolności  

zrozumienia stańcie się dorośli. 

Bracia, nie stawajcie się małymi dziećmi 

pod względem zdolności rozumienia, 

bądźcie jednak niemowlętami co do zła, 

natomiast pod względem zdolności 

rozumienia stańcie się dorośli. 

66 

882 
1Kor 14:21 – 

I  

W Prawie jest napisane: " 'Językami 

cudzoziemców i wargami obcych będę 

mówił do tego ludu, a jednak nawet 

wtedy mnie nie usłuchają', mówi 

Jehowa". 

W Prawie jest napisane: " 'Językami 

cudzoziemców i wargami obcych będę 

mówił do tego ludu, a jednak nawet 

wtedy mnie nie usłuchają' – mówi 

Jehowa". 
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883 1Kor 14:34 

Niewiasty w zborach niech milczą, bo 

nie pozwala się im mówić, lecz niech 

będą podporządkowane, jak to i Prawo 

mówi. 

kobiety w zborach niech milczą, bo nie 

pozwala się im mówić, lecz niech będą 

podporządkowane, jak to i Prawo 

oznajmia. 

68 

884 1Kor 14:35 

Jeśli więc chcą się czegoś nauczyć, 

niech w domu pytają własnych mężów, 

bo rzeczą hańbiącą jest dla niewiasty 

mówić w zborze. 

Jeśli więc chcą się czegoś nauczyć, 

niech w domu pytają własnych mężów, 

bo rzeczą hańbiącą jest dla kobiety 

mówić w zborze. 

69 

885 1Kor 15:2 – I 

i dzięki której dostępujecie wybawienia, 

przez mowę, którą wam oznajmiłem 

dobrą nowinę, jeśli się jej mocno 

trzymacie, chyba że w istocie 

uwierzyliście na próżno. 

i dzięki której dostępujecie wybawienia 

– przez mowę, którą wam oznajmiłem 

dobrą nowinę – jeśli się jej mocno 

trzymacie, chyba że w istocie 

uwierzyliście na próżno. 

70 

886 
1Kor 15:11 – 

I 

Ale czy to ja, czy oni, tak głosimy i tak 

uwierzyliście. 

Ale czy to ja, czy oni – tak głosimy i tak 

uwierzyliście. 
71 

887 1Kor 15:27 Albowiem Bóg "podporządkował Albowiem Bóg "podporządkował 72 



wszystko pod jego stopy". Ale gdy 

mówi, iż 'wszystko zostało 

podporządkowane', to jest oczywiste, że 

z wyjątkiem tego, który mu wszystko 

podporządkował. 

wszystko pod jego stopy". Ale gdy 

mówi, iż 'wszystko zostało 

podporządkowane', jest oczywiste, że z 

wyjątkiem tego, który mu wszystko 

podporządkował. 

888 1Kor 15:35 

Niemniej jednak ktoś powie: "Jak mają 

zostać wskrzeszeni umarli? I z jakim 

ciałem przyjdą?" 

Jednakże ktoś powie: "Jak mają zostać 

wskrzeszeni umarli? I w jakim ciele 

przyjdą?" 
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889 1Kor 15:38 

ale Bóg daje mu takie ciało, jakie się 

Jemu podoba, i każdemu z nasion jego 

własne ciało. 

ale Bóg daje mu takie ciało, jakie się 

Jemu podoba, każdemu z nasion jego 

własne ciało. 
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890 
1Kor 15:39 + 

I 

Nie każde ciało jest takim samym 

ciałem, ale inne jest ludzkie i inne jest 

ciało bydląt, i inne ciało ptaków, a inne 

ryb. 

Nie każde ciało jest takim samym 

ciałem, ale inne jest ludzkie, a inne jest 

ciało bydląt, a inne ciało ptaków, a inne 

ryb. 

75 

891 1Kor 15:40 

I są ciała niebieskie i ciała ziemskie; ale 

chwała ciał niebieskich jest odmiennego 

rodzaju i ciał ziemskich jest odmiennego 

rodzaju. 

I są ciała niebieskie i ciała ziemskie; ale 

chwała ciał niebieskich jest odmienna i 

ciał ziemskich jest odmienna. 

76 

892 
1Kor 15:41 + 

I 

Inna jest chwała słońca i inna jest 

chwała księżyca, i inna jest chwała 

gwiazd; doprawdy, gwiazda od gwiazdy 

różni się chwałą. 

Inna jest chwała słońca, a inna jest 

chwała księżyca, inna też chwała 

gwiazd; doprawdy, gwiazda od gwiazdy 

różni się chwałą. 

77 

893 1Kor 15:42 

Tak też jest ze zmartwychwstaniem 

umarłych. Zasiewa się w skażeniu, 

wskrzeszone zostaje w nieskażoności. 

Podobnie jest ze zmartwychwstaniem 

umarłych. Zasiewa się w skażeniu, 

wskrzeszone zostaje w nieskażoności. 

78 

894 1Kor 15:46 

Niemniej jednak pierwsze nie jest to 

duchowe, lecz to fizyczne, a dopiero 

potem duchowe. 

A jednak pierwsze nie jest to duchowe, 

lecz to fizyczne, a dopiero potem 

duchowe. 

79 

895 
1Kor 15:47 – 

I 

Pierwszy człowiek jest z ziemi i 

uczyniony z prochu; drugi człowiek jest 

z nieba. 

Pierwszy człowiek jest z ziemi i 

uczyniony z prochu, drugi człowiek jest 

z nieba. 

80 

896 1Kor 15:56 
Żądłem powodującym śmierć jest 

grzech, lecz mocą grzechu jest Prawo. 

Żądłem powodującym śmierć jest 

grzech, a mocą grzechu jest Prawo. 
81 

897 1Kor 15:57 

Lecz Bogu niech będą dzięki, gdyż daje 

nam zwycięstwo przez naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa! 

Ale Bogu niech będą dzięki, gdyż daje 

nam zwycięstwo przez naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa! 
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898 
1Kor 16:1 + 

I 

A jeśli chodzi o zbiórkę na rzecz 

świętych, jak dałem nakazy zborom w 

Galacji, tak i wy czyńcie. 

A jeśli chodzi o zbiórkę, tę na świętych 

– jak dałem nakazy zborom w Galacji, 

tak i wy czyńcie. 

83 

899 1Kor 16:2 

Każdego pierwszego dnia w tygodniu 

niech każdy z was w swoim domu 

odkłada coś na zapas stosownie do tego, 

jak mu się powodzi, tak by zbiórek nie 

dokonywano wtedy, gdy przybędę. 

Każdego pierwszego dnia w tygodniu 

niech każdy z was w swoim domu 

odkłada coś na zapas stosownie do tego, 

jak mu się powodzi, tak by zbiórek nie 

urządzano wtedy, gdy przybędę. 

84 

900 1Kor 16:3 A gdy tam dotrę, wówczas tych, których A gdy tam dotrę, wówczas tych, których 85 



listownie uznacie za godnych, wyślę, 

żeby wasz życzliwy dar zanieśli do 

Jeruzalem. 

listownie uznacie za godnych, wyślę, 

żeby wasz życzliwy dar zanieśli do 

Jerozolimy. 

901 1Kor 16:9 

bo zostały przede mną otwarte wielkie 

drzwi prowadzące do działalności, ale 

jest wielu przeciwników. 

bo otworzyły się przede mną wielkie 

drzwi prowadzące do działalności, ale 

jest wielu przeciwników. 

86 

902 1Kor 16:10 

Gdyby jednak przybył Tymoteusz, 

baczcie, żeby się wśród was wyzbył 

bojaźni, bo wykonuje dzieło Jehowy, tak 

jak i ja. 

Gdyby jednak przybył Tymoteusz, 

dopilnujcie, żeby się wśród was wyzbył 

bojaźni, bo wykonuje dzieło Jehowy, tak 

jak i ja. 

87 

903 1Kor 16:15 

A usilnie zachęcam was, bracia: wiecie, 

że dom Stefanasa to pierwociny Achai i 

że oni sami się stawili, by usługiwać 

świętym. 

A usilnie zachęcam was, bracia: Wiecie, 

że dom Stefanasa to pierwociny Achai i 

że oni sami się stawili, by usługiwać 

świętym. 
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904 2Kor 1:6 

Jeśli więc jesteśmy w ucisku, dzieje się 

to dla waszego pocieszenia i 

wybawienia, a jeśli doznajemy 

pocieszenia, dzieje się to dla pocieszenia 

waszego, które oddziałuje, by was 

przysposobić do przetrzymania takich 

samych cierpień, jakie i my cierpimy. 

Jeśli więc jesteśmy w ucisku, dzieje się 

to dla waszego pocieszenia i 

wybawienia, a jeśli doznajemy 

pocieszenia, dzieje się to dla waszego 

pocieszenia, które oddziałuje, by was 

przysposobić do przetrzymania takich 

samych cierpień, jakie i my cierpimy. 

1 

905 2Kor 1:17 – I 

Czyż więc mając taki zamiar, 

pozwoliłem sobie na jakąś 

lekkomyślność? Albo czy to, co 

zamierzam, zamierzam według ciała, 

aby u mnie było "Tak, tak" i "Nie, nie"? 

Czyż więc, mając taki zamiar, 

pozwoliłem sobie na jakąś 

lekkomyślność? Albo czy to, co 

zamierzam, zamierzam według ciała, 

aby u mnie było "Tak, tak" i "Nie, nie"? 

2 

906 2Kor 1:20  

Bo ilekolwiek jest obietnic Bożych, za 

jego sprawą stały się "Tak". Dlatego też 

przez niego mówi się Bogu "amen" na 

chwałę przez nas. 

Bo ilekolwiek jest obietnic Bożych, za 

jego sprawą stały się "Tak". Dlatego też 

przez niego mówi się Bogu "Amen" na 

chwałę przez nas. 

3 

907 2Kor 2:12 

A gdy przybyłem do Troady, by 

oznajmiać dobrą nowinę o Chrystusie, i 

drzwi zostały przede mną otwarte w 

Panu, 

A gdy przybyłem do Troady, by 

oznajmiać dobrą nowinę o Chrystusie, i 

drzwi otworzyły się przede mną w Panu, 

4 

908 2Kor 3:13 

a nie postępujemy jak Mojżesz, który 

nakładał zasłonę na swe oblicze, żeby 

synowie Izraela nie wpatrywali się 

uważnie w kres tego, co miało zostać 

usunięte. 

a nie postępujemy jak Mojżesz, który 

nakładał sobie na twarz zasłonę, żeby 

synowie Izraela nie wpatrywali się 

uważnie w kres tego, co miało zostać 

usunięte. 

5 

909 
2Kor 4:13 + 

I 

A ponieważ mamy takiego samego 

ducha wiary, jak ten, o którym napisano: 

"Uwierzyłem i dlatego mówiłem", my 

też wierzymy i dlatego mówimy, 

A ponieważ mamy takiego samego 

ducha wiary, jak ten, o którym napisano: 

"Uwierzyłem, dlatego mówiłem", my też 

wierzymy i dlatego mówimy, 

6 

910 2Kor 4:16 

Dlatego nie dajemy za wygraną, a nawet 

jeśli człowiek, którym jesteśmy na 

zewnątrz, niszczeje, to jednak człowiek, 

którym jesteśmy wewnątrz, odnawia się 

Dlatego nie dajemy za wygraną, a nawet 

jeśli człowiek, którym jesteśmy na 

zewnątrz, niszczeje, to człowiek, którym 

jesteśmy wewnątrz, odnawia się dzień 

7 



dzień po dniu. po dniu. 

911 2Kor 4:17 

Bo chociaż ucisk jest chwilowy i lekki, 

to jednak sprawia dla nas chwałę, która 

nabiera coraz większej wagi i jest 

wieczna; 

Bo chociaż ucisk jest chwilowy i lekki, 

sprawia dla nas chwałę, która nabiera 

coraz większej wagi i jest wieczna; 

8 

912 2Kor 4:18 

my natomiast mamy oczy zwrócone nie 

na to, co widoczne, lecz na to, co 

niewidoczne. To bowiem, co widoczne, 

jest tymczasowe, ale to, co niewidoczne, 

jest wieczne. 

a my mamy oczy zwrócone nie na to, co 

widoczne, lecz na to, co niewidoczne. 

To bowiem, co widoczne, jest 

tymczasowe, ale to, co niewidoczne, jest 

wieczne. 

9 

913 2Kor 5:3 
abyśmy rzeczywiście się w nie 

przyoblekłszy, nie okazali się nadzy. 

aby rzeczywiście się w nie 

przyoblekłszy, nie okazać się nagimi. 
10 

914 2Kor 5:6 – I 

Toteż zawsze jesteśmy pełni otuchy i 

wiemy, że dopóki mamy dom w ciele, 

jesteśmy nieobecni u Pana; 

Toteż zawsze jesteśmy pełni otuchy i 

wiemy, że dopóki mamy dom w ciele, 

jesteśmy nieobecni u Pana, 

11 

915 2Kor 5:9 

Dlatego też stawiamy sobie za cel, 

żebyśmy – czy to mając u niego dom, 

czy będąc u niego nieobecni – jemu się 

podobali. 

Dlatego też stawiamy sobie za cel, 

żebyśmy – czy to mając u niego dom, 

czy będąc u niego nieobecnymi – byli 

godni jego upodobania. 

12 

916 2Kor 6:2 

Mówi on bowiem: "W czasie 

przyjemnym cię wysłuchałem i 

pomogłem ci w dniu wybawienia". Oto 

teraz jest czas szczególnie przyjemny. 

Oto teraz dzień wybawienia. 

Mówi on bowiem: "W czasie dobrej 

woli cię wysłuchałem i pomogłem ci w 

dniu wybawienia". Oto teraz jest 

szczególny czas dobrej woli. Oto teraz 

dzień wybawienia. 

13 

917 2Kor 6:17 – I 

" 'Dlatego wyjdźcie spośród nich i się 

oddzielcie, 'mówi Jehowa, 'i przestańcie 

dotykać tego, co nieczyste' "; " 'a ja was 

przyjmę' ". 

" 'Dlatego wyjdźcie spośród nich i się 

oddzielcie – mówi Jehowa – i 

przestańcie dotykać tego, co nieczyste' "; 

" 'a ja was przyjmę' ". 

14 

918 2Kor 6:18 – I  

" 'I ja będę dla was ojcem, a wy 

będziecie dla mnie synami i córkami', 

mówi Jehowa, Wszechmocny". 

" 'I ja będę dla was ojcem, a wy 

będziecie dla mnie synami i córkami' – 

mówi Jehowa, Wszechmocny". 

15 

919 2Kor 8:12 

Bo jeśli najpierw jest gotowość, jest ona 

szczególnie przyjemna według tego, co 

się ma, a nie według tego, czego się nie 

ma. 

Bo jeśli najpierw jest gotowość, jest ona 

szczególnie godna upodobania według 

tego, co się ma, a nie według tego, czego 

się nie ma. 

16 

920 2Kor 8:14 

ale żeby dzięki wyrównaniu wasz 

nadmiar akurat teraz zrekompensował 

ich niedostatek, aby też ich nadmiar 

zrekompensował wasz niedostatek – by 

nastąpiło wyrównanie. 

ale żeby dzięki wyrównaniu wasz 

nadmiar właśnie teraz zrekompensował 

ich niedostatek, aby też ich nadmiar 

zrekompensował wasz niedostatek – by 

nastąpiło wyrównanie. 

17 

921 2Kor 8:17 

bo rzeczywiście zareagował on na 

zachętę, a będąc bardzo żarliwy, sam z 

siebie udaje się do was. 

bo rzeczywiście zareagował on na 

zachętę, a będąc bardzo żarliwym, sam z 

siebie udaje się do was. 

18 

922 2Kor 9:4 

W przeciwnym razie bowiem gdyby 

Macedończycy przyszli ze mną i nie 

zastali was gotowymi, to my – żeby nie 

Bo w przeciwnym razie gdyby 

Macedończycy przyszli ze mną i nie 

zastali was gotowymi, to my – żeby nie 

19 



powiedzieć: wy – zostalibyśmy 

zawstydzeni w tej naszej ufności. 

powiedzieć: wy – zostalibyśmy 

zawstydzeni w tej naszej ufności. 

923 2Kor 9:11 – I 

We wszystkim jesteście wzbogacani ku 

wszelkiego rodzaju szczodrości, która 

przez nas prowadzi do dziękowania 

Bogu; 

We wszystkim jesteście wzbogacani ku 

wszelkiego rodzaju szczodrości, która 

przez nas prowadzi do dziękowania 

Bogu –  

20 

924 2Kor 10:1 

A ja sam, Paweł, upraszam was przez 

łagodność i życzliwość Chrystusową, z 

wyglądu wprawdzie pomniejszy wśród 

was, natomiast śmiały wobec was, gdy 

jestem nieobecny. 

A ja sam, Paweł, upraszam was przez 

łagodność i życzliwość Chrystusową, z 

wyglądu wprawdzie pomniejszy wśród 

was, lecz śmiały wobec was, gdy jestem 

nieobecny. 

21 

925 2Kor 10:2 

Proszę zaś, żebym będąc obecny nie 

musiał okazać śmiałości z tą ufnością, z 

którą zamierzam przedsięwziąć śmiałe 

kroki przeciwko tym, co oceniają nas 

tak, jak gdybyśmy chodzili według tego, 

czym jesteśmy w ciele. 

Proszę zaś, żebym będąc obecnym, nie 

musiał okazać śmiałości z tą ufnością, z 

którą zamierzam przedsięwziąć śmiałe 

kroki przeciwko tym, co oceniają nas 

tak, jak gdybyśmy chodzili według tego, 

czym jesteśmy w ciele. 

22 

926 2Kor 10:5 – I 

Obalamy bowiem rozumowania i 

wszelką rzecz wyniosłą podnoszącą się 

przeciwko poznaniu Boga, i bierzemy w 

niewolę wszelką myśl, aby ją przywieść 

do posłuszeństwa wobec Chrystusa; 

Obalamy bowiem rozumowania i 

wszelką rzecz wyniosłą podnoszącą się 

przeciwko poznaniu Boga i bierzemy w 

niewolę wszelką myśl, aby ją przywieść 

do posłuszeństwa wobec Chrystusa; 

23 

927 2Kor 10:11 

Niech taki człowiek weźmie pod uwagę, 

że jakimi jesteśmy w słowie za 

pośrednictwem listów, będąc nieobecni, 

takimi też okażemy się w działaniu, gdy 

będziemy obecni. 

Niech taki człowiek weźmie pod uwagę, 

że jacy jesteśmy w słowie za 

pośrednictwem listów, będąc 

nieobecnymi, tacy też okażemy się w 

działaniu, gdy będziemy obecni. 

24 

928 2Kor 10:12 

Nie śmiemy bowiem zaliczać się do tych 

lub porównywać się z tymi, co zalecają 

samych siebie. Oni to, mierząc się 

według samych siebie i porównując się 

sami z sobą, z całą pewnością nie 

wykazują zrozumienia. 

Nie śmiemy bowiem zaliczać się do tych 

lub porównywać się z tymi, którzy 

zalecają samych siebie. Oni to, mierząc 

się według samych siebie i porównując 

się sami z sobą, z całą pewnością nie 

wykazują zrozumienia. 

25 

929 2Kor 11:19 
Bo chętnie znosicie ludzi nierozsądnych, 

sami będąc rozsądni. 

Bo chętnie znosicie ludzi nierozsądnych, 

sami będąc rozsądnymi. 
26 

930 2Kor 11:20 

Doprawdy, znosicie każdego, kto was 

zniewala, kto pożera to, co macie, kto 

porywa to, co macie, kto się wywyższa 

nad wami, kto was bije w twarz. 

Doprawdy, znosicie każdego, kto was 

zniewala, kto pożera to, co macie, kto 

porywa to, co macie, kto się wobec was 

wywyższa, kto was bije w twarz. 

27 

931 
2Kor 11:31 – 

I 

Bóg i Ojciec Pana Jezusa, Ten, który ma 

być wysławiany na wieki, wie, iż nie 

kłamię. 

Bóg i Ojciec Pana Jezusa – Ten, który 

ma być wysławiany na wieki – wie, iż 

nie kłamię. 

28 

932 2Kor 12:20 

Lękam się bowiem, że gdy przybędę, 

może zastanę was nie takimi, jak bym 

chciał, i że okażę się wobec was nie 

takim, jak byście chcieli, lecz raczej 

będzie dochodzić do waśni, zazdrości, 

Lękam się bowiem, że gdy przybędę, 

może zastanę was nie takimi, jak bym 

chciał, i że okażę się wobec was nie 

takim, jak byście chcieli, lecz raczej 

będzie dochodzić do waśni, zazdrości, 

29 



gniewów, swarów, obmów, rozsiewania 

pogłosek, nadymania się, nieporządków. 

gniewów, swarów, obmów, rozsiewania 

pogłosek, nadymania się, niepokojów. 

933 2Kor 12:21 

Może gdy znowu przyjdę, mój Bóg 

upokorzy mnie wśród was i będę 

przejęty żałością z powodu wielu tych, 

co poprzednio zgrzeszyli, ale nie okazali 

skruchy za swą nieczystość i rozpustę, i 

rozpasanie, których się dopuszczali. 

Może gdy znowu przyjdę, mój Bóg 

upokorzy mnie wśród was i będę 

przejęty żałością z powodu wielu tych, 

którzy poprzednio zgrzeszyli, ale nie 

okazali skruchy za swą nieczystość i 

rozpustę, i rozpasanie, których się 

dopuszczali. 

30 

934 2Kor 13:10 

Właśnie dlatego to piszę, będąc 

nieobecny, abym będąc obecny, nie 

działał surowo zgodnie z władzą, którą 

Pan mi dał ku budowaniu, a nie ku 

burzeniu. 

Właśnie dlatego to piszę, będąc 

nieobecnym, abym będąc obecnym, nie 

działał surowo zgodnie z władzą, którą 

Pan mi dał ku budowaniu, a nie ku 

burzeniu. 

31 

935 Ga 1:2 – I 
i wszyscy bracia ze mną, do zborów w 

Galacji: 

i wszyscy bracia ze mną – do zborów w 

Galacji: 
1 

936 Ga 1:13 

Słyszeliście, rzecz jasna, o moim 

dawniejszym postępowaniu w 

judaizmie, że bez umiaru 

prześladowałem zbór Boży i go 

pustoszyłem, 

Słyszeliście, rzecz jasna, o moim 

dawniejszym postępowaniu w 

judaizmie, iż bez umiaru 

prześladowałem zbór Boży i 

pustoszyłem go, 

2 

937 Ga 1:14 

i robiłem w judaizmie większe postępy 

niż wielu mych rówieśników w moim 

rodzie, jako że byłem daleko gorliwszy 

o tradycje ojców moich. 

i robiłem w judaizmie większe postępy 

niż wielu mych rówieśników w moim 

rodzie, jako że byłem daleko gorliwszy 

o tradycje moich ojców. 

3 

938 Ga 1:15 

Ale gdy Bóg, który już od łona mej 

matki oddzielił mnie i powołał przez 

swą niezasłużoną życzliwość, uznał za 

dobre 

Ale gdy Bóg, który oddzielił mnie od 

łona mej matki i powołał przez swą 

niezasłużoną życzliwość, uznał za dobre 

4 

939 Ga 1:17 

Nie poszedłem też w górę do Jeruzalem, 

do tych, którzy wcześniej niż ja byli 

apostołami, ale udałem się do Arabii i 

znowu wróciłem do Damaszku. 

Nie poszedłem też do Jerozolimy, do 

tych, którzy wcześniej niż ja byli 

apostołami, ale udałem się do Arabii i 

znowu wróciłem do Damaszku. 

5 

940 Ga 1:18 

Następnie, w trzy lata później, 

poszedłem w górę do Jeruzalem, by 

odwiedzić Kefasa, i pozostałem się u 

niego przez piętnaście dni. 

Następnie, w trzy lata później, 

poszedłem do Jerozolimy, by odwiedzić 

Kefasa, i zatrzymałem się u niego na 

piętnaście dni. 

6 

941 Ga 1:22 
Ale z twarzy byłem nieznany zborom w 

Judei, które są w jedności z Chrystusem; 

Ale z twarzy nie byłem znany zborom w 

Judei, które są w jedności z Chrystusem; 
7 

942 Ga 2:1 

Następnie, po czternastu latach, znowu 

udałem się w górę do Jeruzalem z 

Barnabasem, wziąwszy ze sobą także 

Tytusa. 

Następnie, po czternastu latach, znowu 

udałem się do Jerozolimy z Barnabasem, 

wziąwszy ze sobą także Tytusa. 

8 

943 Ga 2:6 – I 

A jeśli chodzi o tych, którzy się 

wydawali czymś – nie robi mi różnicy, 

jakimi ludźmi byli przedtem; Bóg nie 

A jeśli chodzi o tych, którzy się 

wydawali czymś, nie robi mi różnicy, 

jakimi ludźmi byli przedtem; Bóg nie 

9 



kieruje się wyglądem zewnętrznym 

człowieka – ci wybitni mężowie nie 

udzielili mi w gruncie rzeczy nic 

nowego. 

kieruje się wyglądem zewnętrznym 

człowieka – ci wybitni mężowie nie 

udzielili mi w gruncie rzeczy nic 

nowego. 

944 Ga 2:12 

Bo zanim przybyli niektórzy od Jakuba, 

jadał z ludźmi z narodów, ale gdy oni 

przybyli, odsuwał się i oddzielał, bojąc 

się tych z klasy obrzezanych. 

Bo zanim przybyli niektórzy od Jakuba, 

jadał z ludźmi z narodów, ale gdy oni 

przybyli, zaczął się odsuwać i oddzielać, 

bojąc się tych z klasy obrzezanych. 

10 

945 Ga 2:16 

i którzy wiemy, że człowiek zostaje 

uznany za prawego nie dzięki uczynkom 

prawa, lecz tylko na podstawie wiary w 

Chrystusa Jezusa, właśnie my 

uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, 

abyśmy zostali uznani za prawych dzięki 

wierze w Chrystusa, a nie dzięki 

uczynkom prawa, ponieważ żadne ciało 

nie zostanie uznane za prawe dzięki 

uczynkom prawa. 

i którzy wiemy, że człowiek zostaje 

uznany za prawego nie dzięki uczynkom 

prawa, lecz tylko na podstawie wiary w 

Chrystusa Jezusa, właśnie my 

uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, aby 

zostać uznanymi za prawych dzięki 

wierze w Chrystusa, a nie dzięki 

uczynkom prawa, ponieważ żadne ciało 

nie zostanie uznane za prawe dzięki 

uczynkom prawa. 

11 

946 Ga 2:18  

Bo jeśli na nowo buduję coś, co niegdyś 

rozwaliłem, to sam pokazuję, że jestem 

człowiekiem występnym. 

Bo jeśli na nowo buduję coś, co niegdyś 

zburzyłem, to sam pokazuję, że jestem 

człowiekiem występnym. 

12 

947 Ga 3:19 – I 

Na cóż więc Prawo? Zostało dodane, by 

ujawnić występki, aż przyjdzie 

potomstwo, któremu dano obietnicę; a 

przekazane zostało przez aniołów ręką 

pośrednika. 

Na cóż więc Prawo? Zostało dodane, by 

ujawnić występki, aż przyjdzie 

potomstwo, któremu dano obietnicę, a 

przekazane zostało przez aniołów ręką 

pośrednika. 

13 

948 Ga 4:4 

Ale gdy nadeszła pełna granica czasu, 

Bóg posłał swego Syna, który się urodził 

z niewiasty i który się urodził pod 

prawem, 

Ale gdy się dopełnił czas, Bóg posłał 

swego Syna, który się urodził z 

niewiasty i który się urodził pod 

prawem, 

14 

949 Ga 4:9 – I 

Ale teraz, skoro poznaliście Boga, albo 

raczej skoro wy zostaliście poznani 

przez Boga, czemuż znowu zawracacie 

do słabych i nędznych rzeczy 

elementarnych i znowu chcecie być ich 

niewolnikami? 

Ale teraz, skoro poznaliście Boga albo 

raczej skoro wy zostaliście poznani 

przez Boga, czemuż znowu zawracacie 

do słabych i nędznych rzeczy 

elementarnych i znowu chcecie być ich 

niewolnikami? 

15 

950 Ga 4:25 

A ta Hagar oznacza Synaj, górę w 

Arabii, i odpowiada dzisiejszemu 

Jeruzalem, bo ono jest ze swymi dziećmi 

w niewoli. 

A ta Hagar oznacza Synaj, górę w 

Arabii, i odpowiada dzisiejszej 

Jerozolimie, bo ona jest ze swymi 

dziećmi w niewoli. 

16 

951 Ga 4:26 
Ale Jeruzalem górne jest wolne i ono 

jest naszą matką. 

Ale Jerozolima górna jest wolna i ona 

jest naszą matką. 
17 

952 Ga 4:27 

Albowiem jest napisane: "Wesel się, 

niepłodna, która nie rodzisz, wykrzyknij 

i głośno zawołaj, niewiasto, która nie 

doznajesz bólów porodowych; gdyż 

liczniejsze są dzieci opuszczonej niż tej, 

Albowiem jest napisane: "Wesel się, 

niepłodna, która nie rodzisz, wykrzyknij 

i głośno zawołaj, niewiasto, która nie 

doznajesz bólów porodowych; bo dzieci 

opuszczonej są liczniejsze niż tej, która 

18 



która ma męża". ma męża". 

953 Ga 5:19 – I 
Jawne zaś są uczynki ciała, a są nimi 

rozpusta, nieczystość, rozpasanie, 

Jawne zaś są uczynki ciała, a są nimi: 

rozpusta, nieczystość, rozpasanie, 
19 

954 Ga 6:3 

Bo jeśli ktoś myśli, że jest czymś, 

podczas gdy jest niczym, to zwodzi swój 

umysł. 

Bo jeśli ktoś myśli, że jest czymś, a jest 

niczym, to zwodzi swój umysł. 
20 

955 Ef 1:6 

ku sławie swej chwalebnej życzliwości 

niezasłużonej, którą nas życzliwie 

obdarzył poprzez swego umiłowanego. 

ku sławie swej chwalebnej życzliwości 

niezasłużonej, którą nas życzliwie 

obdarzył przez swego umiłowanego. 

1 

956 Ef 1:9 

jako że on dał nam poznać świętą 

tajemnicę swej woli. Odpowiada to jego 

upodobaniu, co do którego sam w sobie 

powziął zamierzenie 

jako że on dał nam poznać świętą 

tajemnicę swej woli. Odpowiada ona 

jego upodobaniu, co do którego sam w 

sobie powziął zamierzenie 

2 

957 Ef 1:20 

z jaką działał w wypadku Chrystusa, gdy 

go wskrzesił z martwych i posadził po 

swej prawicy w miejscach niebiańskich, 

z jakim działał w wypadku Chrystusa; 

gdy go wskrzesił z martwych i posadził 

po swej prawicy w miejscach 

niebiańskich, 

3 

958 Ef 1:22 

On też podporządkował wszystko pod 

jego stopy i uczynił go głową nad 

wszystkim dla zboru, 

On też podporządkował wszystko pod 

jego stopy i nad wszystkim uczynił go 

głową dla zboru, 

4 

959 Ef 2:17 – I 
I przyszedłszy oznajmił dobrą nowinę o 

pokoju wam, dalekim, i pokój – bliskim, 

I przyszedłszy, oznajmił dobrą nowinę o 

pokoju wam, dalekim, i pokój – bliskim, 
5 

960 Ef 3:4 

Wobec tego, gdy to czytacie, możecie 

sobie uzmysłowić moje pojmowanie 

świętej tajemnicy Chrystusa. 

Wobec tego, gdy to czytacie, możecie 

sobie uzmysłowić moje pojmowanie 

świętej tajemnicy o Chrystusie. 

6 

961 Ef 3:9 

i ukazał ludziom, jak jest zarządzana 

święta tajemnica, od nieokreślonej 

przeszłości ukryta w Bogu, który 

stworzył wszystko. 

i ukazał ludziom, jak jest zarządzana 

święta tajemnica, od niezmierzonej 

przeszłości ukryta w Bogu, który 

stworzył wszystko. 

7 

962 Ef 3:11 + I 

zgodnie z wiekuistym zamierzeniem 

powziętym w związku z Chrystusem – 

Jezusem, naszym Panem, 

zgodnie z wiekuistym zamierzeniem 

powziętym przez niego w związku z 

Chrystusem – Jezusem, naszym Panem – 

8 

963 Ef 4:17  

To zatem mówię i poświadczam w Panu, 

że już nie postępujecie tak, jak i narody 

postępują w nieużyteczności swych 

umysłów, 

To zatem mówię i świadczę w Panu, 

żebyście już nie postępowali tak, jak i 

narody postępują w nieużyteczności 

swych umysłów, 

9 

964 Ef 4:25 – I 

Przeto odrzuciwszy fałsz, mówcie 

prawdę każdy ze swym bliźnim, 

ponieważ jesteśmy członkami 

należącymi do siebie nawzajem. 

Przeto, odrzuciwszy fałsz, mówcie 

prawdę każdy ze swym bliźnim, 

ponieważ jesteśmy członkami 

należącymi do siebie nawzajem. 

10 

965 Ef 5:3 – I 

A rozpusta i wszelka nieczystość lub 

chciwość niech nawet nie będą wśród 

was wspominane, jak się godzi świętym; 

A rozpusta i wszelka nieczystość lub 

chciwość niech nawet nie będą wśród 

was wspominane, jak się godzi świętym, 

11 

966 Ef 5:10 
Wciąż się upewniajcie, co jest miłe 

Panu, 

Wciąż się upewniajcie, co jest godne 

upodobania Pana, 
12 



967 Ef 5:11 – I 

i przestańcie uczestniczyć z nimi w 

bezowocnych uczynkach typowych dla 

ciemności, ale je raczej gańcie. 

i przestańcie uczestniczyć z nimi w 

bezowocnych uczynkach typowych dla 

ciemności, ale je raczej gańcie, 

13 

968 Ef 5:26  
żeby go uświęcić, oczyszczając go 

kąpielą wodną poprzez słowo, 

żeby go uświęcić, oczyszczając go 

kąpielą wodną przez słowo, 
14 

969 Ef 5:29 – I 

bo nigdy nikt nie miał w nienawiści 

swego ciała; lecz każdy je żywi i 

pielęgnuje, jak i Chrystus – zbór, 

bo nigdy nikt nie miał w nienawiści 

swego ciała, lecz każdy je żywi i 

pielęgnuje, jak i Chrystus – zbór, 

15 

970 Ef 5:31 

"Z tego względu człowiek opuści ojca i 

matkę, a przylgnie do swej żony i oboje 

staną się jednym ciałem". 

"Z tego względu mężczyzna opuści ojca 

i matkę, a przylgnie do swej żony i 

oboje staną się jednym ciałem". 

16 

971 Ef 5:33 – I 

Ale niech też każdy z was z osobna tak 

miłuje swoją żonę, jak samego siebie; 

żona zaś winna mieć głęboki respekt dla 

swego męża. 

Ale niech też każdy z was z osobna tak 

miłuje swoją żonę, jak samego siebie, 

żona zaś winna mieć głęboki respekt dla 

swego męża. 

17 

972 Flp 1:9  – I 

I oto wciąż się modlę, żeby wasza 

miłość coraz bardziej i bardziej 

obfitowała w dokładne poznanie i pełne 

rozeznanie; 

I oto wciąż się modlę, żeby wasza 

miłość coraz bardziej i bardziej 

obfitowała w dokładne poznanie i pełne 

rozeznanie –    

1 

973 Flp 1:23 

Jestem pod naciskiem tych dwóch 

rzeczy; ale czego istotnie pragnę, to 

zostać uwolniony i być z Chrystusem, 

bo to oczywiście jest o wiele lepsze. 

Jestem pod naciskiem tych dwóch 

rzeczy; ale czego istotnie pragnę, to 

zostać uwolnionym i być z Chrystusem, 

bo to oczywiście jest o wiele lepsze. 

2 

974 Flp 2:9 

Dlatego też Bóg wyniósł go na 

zwierzchnie stanowisko i życzliwie dał 

mu imię, które przewyższa wszelkie 

inne imię, 

Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe 

stanowisko i życzliwie dał mu imię, 

które przewyższa wszelkie inne imię, 

3 

975 Flp 2:15 

abyście się stali ludźmi nienagannymi i 

niewinnymi, dziećmi Bożymi bez skazy 

wśród spaczonego i przewrotnego 

pokolenia, pośród którego świecicie jako 

źródła światła na świecie, 

aby się stać ludźmi nienagannymi i 

niewinnymi, dziećmi Bożymi bez skazy 

wśród spaczonego i przewrotnego 

pokolenia, pośród którego świecicie jako 

źródła światła na świecie, 

4 

976 Flp 2:17 

Ale nawet jeśli ja niczym napój ofiarny 

jestem wylewany na ofiarę i publiczną 

służbę, do której przywiodła was wiara, 

to się weselę i raduję z wami 

wszystkimi. 

Ale nawet jeśli ja niczym ofiara płynna 

jestem wylewany na ofiarę i publiczną 

służbę, do której przywiodła was wiara, 

to się weselę i raduję z wami 

wszystkimi. 

5 

977 Flp 2:19 

Ja zaś mam w Panu Jezusie nadzieję, że 

wkrótce poślę do was Tymoteusza, 

abym mógł być duszą rozradowaną, gdy 

się dowiem o tym, co was dotyczy. 

Ja zaś mam w Panu Jezusie nadzieję, że 

wkrótce poślę do was Tymoteusza, aby 

być duszą rozradowaną, gdy się dowiem 

o tym, co was dotyczy. 

6 

978 Flp 2:20 

Nie mam bowiem nikogo więcej o jego 

usposobieniu, który by się szczerze 

zatroszczył o to, co was dotyczy. 

Nie mam bowiem nikogo więcej o jego 

usposobieniu, kto by się szczerze 

zatroszczył o to, co was dotyczy. 

7 

979 Flp 2:22 
Wy natomiast wiecie, jaki dowód złożył 

o sobie – że jak dziecko z ojcem, tak on 

Wy zaś wiecie, jaki dowód złożył o 

sobie – że jak dziecko z ojcem, tak on 
8 



wraz ze mną służył niczym niewolnik w 

krzewieniu dobrej nowiny. 

wraz ze mną służył niczym niewolnik w 

krzewieniu dobrej nowiny. 

980 Flp 2:24 + I 
Ufam zaś w Panu, że sam też wkrótce 

przyjdę. 

Doprawdy, ufam w Panu, że sam też 

wkrótce przyjdę. 
9 

981 Flp 4:7 

a pokój Boży, który przewyższa wszelką 

myśl, będzie strzegł waszych serc i 

władz umysłowych poprzez Chrystusa 

Jezusa. 

a pokój Boży, który przewyższa wszelką 

myśl, będzie strzegł waszych serc i 

władz umysłowych przez Chrystusa 

Jezusa. 

10 

982 Flp 4:19 

Z kolei Bóg mój według miary swego 

bogactwa w chwałę poprzez Chrystusa 

Jezusa w pełni zaspokoi wszelką waszą 

potrzebę. 

Z kolei Bóg mój według miary swego 

bogactwa w chwałę przez Chrystusa 

Jezusa w pełni zaspokoi wszelką waszą 

potrzebę. 

11 

983 Flp 4:20 
A Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki 

wieków. Amen. 

A naszemu Bogu i Ojcu chwała na wieki 

wieków. Amen. 
12 

984 Kol 1:6 + I 

która stała się u was obecna, a przynosi 

owoc i wzrasta na całym świecie, tak jak 

wśród was, od dnia, gdyście usłyszeli i 

dokładnie poznali niezasłużoną 

życzliwość Bożą w prawdzie. 

która stała się u was obecna, a wydaje 

owoc i wzrasta na całym świecie, tak jak 

wśród was, od dnia, gdyście usłyszeli i 

dokładnie poznali niezasłużoną 

życzliwość Bożą w prawdzie. 

1 

985 Kol 1:7 

Tego się nauczyliście od Epafrasa, 

naszego umiłowanego współniewolnika, 

który jest wiernym sługą Chrystusa dla 

naszego dobra 

Tego się nauczyliście od Epafrasa, 

naszego umiłowanego współniewolnika, 

który za nas jest wiernym sługą 

Chrystusa 

2 

986 Kol 1:10 

tak byście chodzili w sposób godny 

Jehowy, aby mu się w pełni podobać, 

dalej przynosząc owoc we wszelkim 

dobrym dziele oraz wzrastając w 

dokładnym poznaniu Boga, 

tak byście chodzili w sposób godny 

Jehowy, aby mu się w pełni podobać, 

dalej wydając owoc we wszelkim 

dobrym dziele oraz wzrastając w 

dokładnym poznaniu Boga, 

3 

987 Kol 1:22 

On teraz na nowo pojednał za sprawą 

jego ciała cielesnego przez jego śmierć, 

żeby was stawić przed sobą jako 

świętych i nieskalanych, i nie 

podlegających oskarżeniu, 

on teraz na nowo pojednał za sprawą 

jego ciała cielesnego przez jego śmierć, 

żeby was stawić przed sobą jako 

świętych i nieskalanych, i nie 

podlegających oskarżeniu, 

4 

988 Kol 1:28 

Jego to rozgłaszamy, napominając 

każdego człowieka i nauczając każdego 

człowieka we wszelkiej mądrości, 

abyśmy mogli każdego człowieka stawić 

jako zupełnego w jedności z 

Chrystusem. 

Jego to rozgłaszamy, napominając 

każdego człowieka i nauczając każdego 

człowieka we wszelkiej mądrości, aby 

każdego człowieka stawić jako 

zupełnego w jedności z Chrystusem. 

5 

989 Kol 2:18 

Niech was nie pozbawia nagrody żaden 

człowiek, który ma upodobanie w 

udawanej pokorze i w jakiejś formie 

oddawania czci aniołom, "obstając" przy 

tym, co ujrzał – nadęty bez 

uzasadnionego powodu swą cielesną 

umysłowością –  

Niech was nie pozbawia nagrody żaden 

człowiek, który ma upodobanie w 

udawanej pokorze i w jakiejś formie 

oddawania czci aniołom, "stawiając 

stopę" na czymś, co ujrzał – nadęty bez 

uzasadnionego powodu swą cielesną 

umysłowością –  

6 



990 Kol 4:17 

Powiedzcie też Archipowi: "Stale bacz 

na usługiwanie, które przyjąłeś w Panu, 

abyś je spełnił". 

Powiedzcie też Archipowi: "Stale bacz 

na usługiwanie, które przyjąłeś w Panu, 

aby je spełnić". 
7 

991 1Tes 2:9 

Z pewnością, bracia, zachowujecie w 

pamięci nasz trud i mozół. Albowiem 

pracując nocą i dniem, żeby na żadnego 

z was nie wkładać kosztownego 

brzemienia, głosiliśmy wam dobrą 

nowinę Bożą. 

Z pewnością, bracia, zachowujecie w 

pamięci nasz trud i mozół. Albowiem 

pracując nocą i dniem, żeby na nikogo z 

was nie wkładać kosztownego 

brzemienia, głosiliśmy wam dobrą 

nowinę Bożą. 

1 

992 1Tes 2:16 – I 

gdyż próbują nas powstrzymać od 

mówienia do ludzi z narodów, żeby ci 

mogli zostać wybawieni; w rezultacie 

stale dopełniają miary swych grzechów. 

Ale w końcu przyszedł na nich jego 

srogi gniew. 

gdyż próbują nas powstrzymać od 

mówienia do ludzi z narodów – żeby ci 

mogli zostać wybawieni; w rezultacie 

stale dopełniają miary swych grzechów. 

Ale w końcu przyszedł na nich jego 

srogi gniew. 

2 

993 1Tes 3:4 

Co więcej, gdyśmy u was byli, z góry 

wam zapowiadaliśmy, że mamy być 

uciskani, jak to się zresztą stało i jak 

wiecie. 

Co więcej, gdyśmy u was byli, zawczasu 

wam mówiliśmy, że mamy być uciskani, 

jak to się zresztą stało i jak wiecie. 

3 

994 1Tes 4:4 

aby każdy z was wiedział, jak ma 

utrzymywać swe naczynie w uświęceniu 

i szacunku, 

aby każdy z was wiedział, jak winien 

mieć swe naczynie w uświęceniu i 

szacunku, 

4 

995 1Tes 4:5 – I 
nie w zachłannej żądzy seksualnej, jaką 

też pałają narody, nie znające Boga; 

nie w zachłannej żądzy seksualnej, jaką 

też pałają narody, nie znające Boga –  
5 

996 1Tes 4:6 

żeby w tej sprawie nikt nie posuwał się 

do szkodzenia i nie wkraczał w prawa 

swego brata, bo przecież Jehowa 

wymierza karę za to wszystko, jak wam 

przedtem powiedzieliśmy, a także 

daliśmy dokładne świadectwo. 

aby w tej sprawie nikt nie posuwał się 

do szkodzenia i nie wkraczał w prawa 

swego brata, bo przecież Jehowa 

wymierza karę za to wszystko, jak wam 

przedtem powiedzieliśmy, a także 

daliśmy dokładne świadectwo. 

6 

997 1Tes 4:13 

Ponadto, bracia, nie chcemy, żebyście 

byli w niewiedzy co do śpiących w 

śmierci; abyście się nie smucili jak 

pozostali, którzy nie mają nadziei. 

Ponadto, bracia, nie chcemy, żebyście 

byli w niewiedzy co do zasypiających w 

śmierci; abyście się nie smucili jak 

pozostali, którzy nie mają nadziei. 

7 

998 1Tes 4:17 

Potem my, żyjący, którzy pozostaniemy 

przy życiu, będziemy wraz z nimi 

porwani w obłoki, aby spotkać Pana w 

powietrzu; i tak zawsze będziemy z 

Panem. 

Potem my, żyjący, którzy pozostaniemy 

przy życiu, będziemy wraz z nimi 

porwani w obłokach, aby spotkać Pana 

w powietrzu; i tak zawsze będziemy z 

Panem. 

8 

999 1Tes 5:3 

Kiedy tylko będą mówić: "Pokój i 

bezpieczeństwo!", wtedy natychmiast 

przyjdzie na nich nagła zagłada, tak jak 

dręcząca boleść na brzemienną 

niewiastę, i na pewno nie ujdą. 

Kiedy tylko będą mówić: "Pokój i 

bezpieczeństwo!", wtedy natychmiast 

przyjdzie na nich nagła zagłada, tak jak 

dręczące boleści na niewiastę 

brzemienną, i na pewno nie ujdą. 

9 

1000 1Tes 5:9 

ponieważ Bóg nie naznaczył nas na 

srogi gniew, lecz na dostąpienie 

wybawienia za sprawą naszego Pana, 

ponieważ Bóg nie wyznaczył nas na 

srogi gniew, lecz na dostąpienie 

wybawienia za sprawą naszego Pana, 

10 



Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. 

1001 1Tes 5:14 

Natomiast usilnie was zachęcamy, 

bracia: napominajcie nieporządnych, 

pocieszajcie swą mową dusze 

przygnębione, wspierajcie słabych, 

wobec wszystkich bądźcie 

wielkodusznie cierpliwi. 

Ponadto usilnie was zachęcamy, bracia: 

napominajcie nieporządnych, 

pocieszajcie swą mową dusze 

przygnębione, wspierajcie słabych, 

wobec wszystkich bądźcie 

wielkodusznie cierpliwi. 

11 

1002 2Tes 1:7 

wam zaś, uciskanym – ulgą wraz z nami 

podczas objawienia się z nieba Pana 

Jezusa wraz z jego potężnymi aniołami 

wam zaś, uciskanym – ulgą wespół z 

nami podczas objawienia się z nieba 

Pana Jezusa wraz z jego potężnymi 

aniołami 

1 

1003 2Tes 2:10 

i z wszelkim nieprawym zwodzeniem 

wobec tych, którzy giną, otrzymując 

zapłatę za to, że nie przyjęli miłości 

prawdy, by dostąpić wybawienia. 

i z wszelkim nieprawym zwodzeniem 

wobec tych, którzy giną, otrzymując 

zapłatę za to, że nie przyjęli miłości do 

prawdy, by dostąpić wybawienia. 

2 

1004 2Tes 3:15 

Jednakże nie uważajcie go za 

nieprzyjaciela, lecz w dalszym ciągu 

napominajcie go jak brata, 

Jednakże nie uważajcie go za 

nieprzyjaciela, lecz w dalszym ciągu 

napominajcie jak brata, 

3 

1005 2Tes 3:17 

Oto pozdrowienie moje, Pawłowe, moją 

własną ręką, stanowiące znak w każdym 

liście; tak właśnie piszę. 

Oto pozdrowienie moje, Pawłowe, moją 

własną ręką, będące znakiem w każdym 

liście; tak właśnie piszę. 
4 

1006 1Tm 1:4 – I 

ani nie zwracali uwagi na fałszywe 

opowieści oraz na rodowody, które 

prowadzą donikąd, a które raczej 

powodują powstawanie pytań 

wywołujących dociekania zamiast 

sprzyjać udzielaniu czegoś przez Boga 

w związku z wiarą. 

ani nie zwracali uwagi na fałszywe 

opowieści oraz na rodowody, które 

prowadzą donikąd, a które raczej 

powodują powstawanie pytań 

wywołujących dociekania, zamiast 

sprzyjać udzielaniu czegoś przez Boga w 

związku z wiarą. 

1 

1007 1Tm 1:9 

wiedząc o tym, iż prawo zostało 

ogłoszone nie dla człowieka prawego, 

lecz dla dopuszczających się bezprawia i 

krnąbrnych, bezbożnych i grzeszników, 

wyzutych z miłościwej życzliwości i 

skalanych, ojcobójców i matkobójców, 

morderców, 

wiedząc o tym, iż prawo zostało 

ogłoszone nie dla człowieka prawego, 

lecz dla dopuszczających się bezprawia i 

krnąbrnych, bezbożnych i grzeszników, 

wyzutych z lojalnej życzliwości i 

skalanych, ojcobójców i matkobójców, 

morderców, 

2 

1008 1Tm 1:15 

Wiarogodna i zasługująca na pełne 

przyjęcie jest wypowiedź, iż Chrystus 

Jezus przyszedł na świat wybawić 

grzeszników. Spośród nich ja jestem 

pierwszy. 

Wiarogodna i zasługująca na całkowite 

przyjęcie jest wypowiedź, iż Chrystus 

Jezus przyszedł na świat wybawić 

grzeszników. Spośród nich ja jestem 

pierwszy. 

3 

1009 1Tm 1:17 

A Królowi wieczności, 

niezniszczalnemu, niewidzialnemu, 

jedynemu Bogu, szacunek i chwała na 

wieki wieków. Amen. 

A Królowi Wieczności, 

niezniszczalnemu, niewidzialnemu, 

jedynemu Bogu, szacunek i chwała na 

wieki wieków. Amen. 

4 

1010 1Tm 2:2 

za królów i wszystkich zajmujących 

wysokie stanowiska – abyśmy mogli 

dalej wieść spokojne i ciche życie z 

za królów i wszystkich zajmujących 

wysokie stanowiska – abyśmy mogli 

dalej wieść spokojne i ciche życie w 

5 



pełnią zbożnego oddania i powagi. pełni zbożnego oddania i powagi. 

1011 1Tm 2:9 

Podobnie pragnę, by niewiasty 

ozdabiały się schludnym ubiorem, ze 

skromnością i trzeźwością umysłu, nie 

różnymi stylami splatania włosów i 

złotem lub perłami albo bardzo 

kosztownym strojem, 

Podobnie pragnę, by kobiety ozdabiały 

się schludnym ubiorem, ze skromnością 

i trzeźwością umysłu, nie różnymi 

stylami splatania włosów i złotem lub 

perłami albo bardzo kosztownym 

strojem, 

6 

1012 1Tm 2:10 

lecz tak, jak przystoi niewiastom 

utrzymującym, iż boją się Boga, 

mianowicie dobrymi uczynkami. 

lecz tak, jak przystoi kobietom 

utrzymującym, iż boją się Boga, 

mianowicie dobrymi uczynkami. 

7 

1013 1Tm 2:11 + I 
Niewiasta niech się uczy w milczeniu z 

pełną uległością. 

Kobieta niech się uczy w milczeniu, z 

pełną uległością. 
8 

1014 1Tm 2:12 

Nie pozwalam niewieście  nauczać ani 

sprawować władzy nad mężczyzną, lecz 

ma zachowywać milczenie. 

Nie pozwalam kobiecie nauczać ani 

sprawować władzy nad mężczyzną, lecz 

ma zachowywać milczenie. 

9 

1015 1Tm 2:14 

Ponadto Adam nie był zwiedziony, lecz 

niewiasta została całkowicie zwiedziona 

i popadła w występek. 

Ponadto Adam nie był zwiedziony, lecz 

kobieta została całkowicie zwiedziona i 

popadła w występek. 

10 

1016 1Tm 2:15 

Będzie jednak chroniona przez rodzenie 

dzieci, jeśli tylko niewiasty takie będą 

trwać w wierze i miłości, i uświęceniu, z 

trzeźwością umysłu. 

Będzie jednak chroniona przez rodzenie 

dzieci, jeśli tylko kobiety takie będą 

trwać w wierze i miłości, i uświęceniu, z 

trzeźwością umysłu. 

11 

1017 1Tm 3:4 – I 

bardzo dobrze przewodzący własnemu 

domowi, mający dzieci 

podporządkowane z całą powagą; 

bardzo dobrze przewodzący własnemu 

domowi, mający dzieci 

podporządkowane z całą powagą 

12 

1018 1Tm 3:5 – I 

(bo jeśli mężczyzna nie umie 

przewodzić własnemu domowi, jakże 

będzie się troszczył o zbór Boży?) 

(bo jeśli mężczyzna nie umie 

przewodzić własnemu domowi, jakże 

będzie się troszczył o zbór Boży?), 

13 

1019 1Tm 3:11 

Tak samo niewiasty winny być 

poważne, nie rzucać oszczerstw, 

zachowywać umiar w nawykach, być 

wierne we wszystkim. 

Tak samo kobiety winny być poważne, 

nie rzucać oszczerstw, zachowywać 

umiar w nawykach, być wierne we 

wszystkim. 

14 

1020 1Tm 3:15 – I 

ale gdybym się opóźniał, żebyś wiedział, 

jak powinieneś postępować w domu 

Bożym, który jest zborem Boga żywego, 

filarem i podporą prawdy. 

 ale gdybym się opóźniał – żebyś 

wiedział, jak powinieneś postępować w 

domu Bożym, który jest zborem Boga 

żywego, filarem i podporą prawdy. 

15 

1021 1Tm 4:9 
Oświadczenie to jest wiarogodne i 

zasługuje na pełne przyjęcie. 

Oświadczenie to jest wiarogodne i 

zasługuje na całkowite przyjęcie. 
16 

1022 1Tm 4:12 

Niech nikt nigdy nie patrzy z góry na 

twą młodość. Wprost przeciwnie, dla 

tych, co są wierni, stań się wzorem w 

mowie, w postępowaniu, w miłości, w 

wierze, w nieskalanej czystości. 

Niech nikt nigdy nie patrzy z góry na 

twą młodość. Wprost przeciwnie, dla 

tych, którzy są wierni, stań się wzorem 

w mowie, w postępowaniu, w miłości, w 

wierze, w nieskalanej czystości. 

17 

1023 1Tm 5:2 

starsze niewiasty jak matki, młodsze 

niewiasty jak siostry, z wszelką 

czystością. 

starsze kobiety jak matki, młodsze 

kobiety jak siostry, z wszelką czystością. 
18 



1024 1Tm 5:5 + I 

A niewiasta, która rzeczywiście jest 

wdową i która pozostaje w nędzy, ta 

pokłada nadzieję w Bogu oraz nie ustaje 

w błaganiach i modlitwach nocą i za 

dnia. 

A kobieta, która rzeczywiście jest 

wdową i która pozostaje w nędzy – ta 

pokłada nadzieję w Bogu oraz nie ustaje 

w błaganiach i modlitwach nocą i za 

dnia. 

19 

1025 1Tm 5:10 

której złożono świadectwo co do jej 

szlachetnych uczynków, jeśli 

wychowała dzieci, jeśli gościła obcych, 

jeśli umywała stopy świętym, jeśli 

wspomagała będących w ucisku, jeśli 

pilnie naśladowała każdy dobry 

uczynek. 

o której złożono świadectwo co do jej 

szlachetnych uczynków, jeśli 

wychowała dzieci, jeśli gościła obcych, 

jeśli myła stopy świętym, jeśli 

wspomagała będących w ucisku, jeśli 

pilnie naśladowała każdy dobry 

uczynek. 

20 

1026 1Tm 5:16 

Jeżeli któraś wierząca niewiasta ma 

wdowy, niech je wspomaga, a zbór 

niech nie będzie obarczony 

brzemieniem. Może on wtedy 

wspomagać te, które rzeczywiście są 

wdowami. 

Jeżeli któraś wierząca kobieta ma 

wdowy, niech je wspomaga, a zbór 

niech nie będzie obarczony 

brzemieniem. Może on wtedy 

wspomagać te, które rzeczywiście są 

wdowami. 

21 

1027 1Tm 5:23 

Nie pij już wody, lecz używaj po trosze 

wina ze względu na twój żołądek i twoje 

częste zachorowania. 

Nie pij już wody, lecz używaj po trosze 

wina ze względu na swój żołądek i 

swoje częste zachorowania. 

22 

1028 1Tm 5:25 

Tak samo też szlachetne uczynki są 

jawne dla wszystkich, a tamte inne nie 

mogą pozostać ukryte. 

Tak samo też szlachetne uczynki są 

jawne dla wszystkich, a i tamte inne nie 

mogą pozostać ukryte. 

23 

1029 1Tm 6:4 

taki jest nadęty pychą, niczego nie 

rozumie, lecz pod względem 

umysłowym choruje na dociekania i 

spory o słowa. Z tych rzeczy wypływa 

zawiść, waśń, obelżywa mowa, 

niegodziwe podejrzenia, 

ten jest nadęty pychą, niczego nie 

rozumie, lecz pod względem 

umysłowym choruje na dociekania i 

spory o słowa. Z tych rzeczy wypływa 

zawiść, waśń, obelżywa mowa, 

niegodziwe podejrzenia, 

24 

1030 1Tm 6:8 
Mając więc wyżywienie i okrycie 

będziemy z tego zadowoleni. 

Mając więc wyżywienie i odzież oraz 

schronienie, będziemy z tego 

zadowoleni. 

25 

1031 1Tm 6:19 

niezawodnie zaskarbiając sobie 

wspaniały fundament na przyszłość, aby 

mogli się mocno uchwycić 

rzeczywistego życia. 

niezawodnie zaskarbiając sobie 

wspaniały fundament na przyszłość, aby 

móc się mocno uchwycić rzeczywistego 

życia. 

26 

1032 2Tm 1:4 

gorąco pragnąc cię zobaczyć – gdyż 

pamiętam twoje łzy – abym mógł się 

napełnić radością. 

gorąco pragnąc cię zobaczyć – gdyż 

pamiętam twoje łzy – aby móc się 

napełnić radością. 

1 

1033 2Tm 1:5 

Wspominam bowiem nieobłudną wiarę, 

która jest w tobie i która najpierw 

mieszkała w twej babce Lois oraz w 

twej matce Eunice, a która, jak ufam, 

jest również w tobie. 

Wspominam bowiem nieobłudną wiarę, 

która jest w tobie i która najpierw 

mieszkała w twej babce Lois oraz w twej 

matce Eunike, a która, jak ufam, jest 

również w tobie.” 

2 

1034 2Tm 1:9 
On nas wybawił i powołał świętym 

powołaniem nie ze względu na nasze 

On nas wybawił i powołał świętym 

powołaniem nie ze względu na nasze 
3 



uczynki, lecz ze względu na swe własne 

zamierzenie oraz życzliwość 

niezasłużoną. Zostało to nam dane w 

związku z Chrystusem Jezusem przed 

dawnymi czasy, 

uczynki, lecz ze względu na swe własne 

zamierzenie oraz życzliwość 

niezasłużoną. Obdarzono nią nas w 

związku z Chrystusem Jezusem przed 

dawnymi czasy,” 

1035 2Tm 1:10 

ale teraz stało się wyraźnie widoczne 

dzięki ujawnieniu się naszego 

Wybawcy, Chrystusa Jezusa, który 

zniweczył śmierć, natomiast na życie i 

nieskażoność rzucił światło przez dobrą 

nowinę, 

ale teraz stała się ona wyraźnie 

widoczna dzięki ujawnieniu się naszego 

Wybawcy, Chrystusa Jezusa, który 

zniweczył śmierć, natomiast na życie i 

nieskażoność rzucił światło przez dobrą 

nowinę, 

4 

1036 2Tm 2:15 

Rób wszystko, co możesz, by się stawić 

przed Bogiem jako uznany, jako 

pracownik nie mający się czego 

wstydzić, poprawnie władający słowem 

prawdy. 

Rób wszystko, co możesz, by się stawić 

przed Bogiem jako godny uznania, jako 

pracownik nie mający się czego 

wstydzić, poprawnie władający słowem 

prawdy. 

5 

1037 2Tm 2:22 – I  

Uciekaj więc od pragnień 

przydarzających się w młodości, a dąż 

do prawości, wiary, miłości, pokoju, 

wraz z tymi, którzy wzywają Pana z 

czystego serca. 

Uciekaj więc od pragnień 

przydarzających się w młodości, a dąż 

do prawości, wiary, miłości, pokoju – 

wraz z tymi, którzy wzywają Pana z 

czystego serca. 

6 

1038 2Tm 3:6 

Z nich bowiem wywodzą się mężczyźni, 

którzy chytrze wciskają się do domów i 

uprowadzają jako swych jeńców słabe 

niewiasty obarczone grzechami, 

wiedzione rozmaitymi pragnieniami, 

Z nich bowiem wywodzą się mężczyźni, 

którzy chytrze wciskają się do domów i 

uprowadzają jako swych jeńców słabe 

kobiety obarczone grzechami, wiedzione 

rozmaitymi pragnieniami 

7 

1039 2Tm 4:1 

Uroczyście przykazuję ci przed Bogiem 

i Chrystusem Jezusem, który ma sądzić 

żywych i umarłych, oraz na jego 

ujawnienie się i jego królestwo: 

Uroczyście przykazuję ci przed Bogiem 

i Chrystusem Jezusem, który ma sądzić 

żywych i umarłych, oraz ze względu na 

jego ujawnienie się i jego królestwo: 

8 

1040 2Tm 4:6 

Albowiem ja już jestem wylewany 

niczym napój ofiarny, a odpowiedni 

czas na moje uwolnienie jest bardzo 

bliski. 

Albowiem ja już jestem wylewany 

niczym ofiara płynna, a odpowiedni czas 

na moje uwolnienie jest bardzo bliski. 

9 

1041 2Tm 4:12 Natomiast Tychika wysłałem do Efezu. Tychika zaś wysłałem do Efezu. 10 

1042 2Tm 4:18 

Pan mnie wyzwoli od każdego 

niegodziwego uczynku i wybawi do 

swego niebiańskiego królestwa. Chwała 

Jemu na wieki wieków. Amen.  

Pan mnie wyzwoli od każdego 

niegodziwego uczynku i wybawi do 

swego niebiańskiego królestwa. Jemu 

chwała na wieki wieków. Amen. 

11 

1043 Tt 1: 9 – I 

co do sztuki nauczania niewzruszenie 

trzymający się wiernego słowa, aby 

potrafił zarówno usilnie zachęcać 

zdrową nauką, jak i upominać tych, 

którzy się sprzeciwiają. 

co do sztuki nauczania – niewzruszenie 

trzymający się wiernego słowa, tak by 

potrafił zarówno usilnie zachęcać 

zdrową nauką, jak i upominać tych, 

którzy się sprzeciwiają. 

1 

1044 Tt 1:12 

Jeden z nich, własny ich prorok, 

powiedział: "Kreteńczycy to zawsze 

kłamcy, szkodliwe bestie, żarłoki 

Jeden z nich, własny ich prorok, 

powiedział: "Kreteńczycy to zawsze 

kłamcy, bestie wyrządzające krzywdę, 

2 



bezczynne". żarłoki bezczynne". 

1045 Tt 1:15 

Dla czystych wszystko jest czyste, 

natomiast dla skalanych i wiarołomnych 

nic nie jest czyste, ale zarówno ich 

umysły, jak i sumienia są skalane. 

Dla czystych wszystko jest czyste, 

natomiast dla skalanych i wyzutych z 

wiary nic nie jest czyste, ale zarówno ich 

umysły, jak i sumienia są skalane. 

3 

1046 Tt 2:3 

Niech też starsze niewiasty sprawują się 

w sposób bogobojny, niech nie rzucają 

oszczerstw ani nie będą zniewolone 

mnóstwem wina, niech będą 

nauczycielkami tego, co dobre –  

Niech też starsze kobiety sprawują się w 

sposób bogobojny, niech nie rzucają 

oszczerstw ani nie będą zniewolone 

mnóstwem wina, niech będą 

nauczycielkami tego, co dobre –  

4 

1047 Tt 2:4 

żeby mogły przywodzić do opamiętania 

młode niewiasty: aby kochały swych 

mężów, aby kochały swe dzieci, 

żeby mogły przywodzić do opamiętania 

młode kobiety: aby kochały swych 

mężów, aby kochały swe dzieci, 

5 

1048 Tt 2:9 

Niewolnicy niech będą we wszystkim 

podporządkowani swym właścicielom i 

starają się im przypodobać, nie 

odpowiadając hardo, 

Niewolnicy niech będą we wszystkim 

podporządkowani swym właścicielom i 

starają się ich zadowolić, nie 

odpowiadając hardo, 

6 

1049 Tt 3:2 

żeby o nikim nie mówili źle, nie byli 

wojowniczy, żeby byli rozsądni, 

przejawiając wszelką łagodność wobec 

wszystkich ludzi. 

żeby o nikim nie mówili krzywdząco, 

nie byli wojowniczy, żeby byli rozsądni, 

przejawiając wszelką łagodność wobec 

wszystkich ludzi. 

7 

1050 Tt 3:5 

wtedy nie na podstawie prawych 

uczynków, których dokonywaliśmy, lecz 

według swego miłosierdzia wybawił nas 

przez kąpiel, która nas przywiodła do 

życia, i przez odnowienie nas duchem 

świętym. 

wtedy nie na podstawie prawych 

uczynków, które spełnialiśmy, lecz 

według swego miłosierdzia wybawił nas 

przez kąpiel, która nas przywiodła do 

życia, i przez odnowienie nas duchem 

świętym. 

8 

1051 Tt 3:14 

Niech jednak również nasi uczą się 

trwać w szlachetnych uczynkach w celu 

zaspokajania pilnych potrzeb, aby nie 

byli bezowocni. 

Niech jednak również nasi uczą się 

trwać w szlachetnych uczynkach w celu 

zaspokajania pilnych potrzeb, aby nie 

być bezowocnymi. 

9 

1052 Flm 1:5 

wciąż bowiem słyszę o twej miłości i 

wierze, którą żywisz względem Pana 

Jezusa i względem wszystkich świętych 

– 

bo wciąż słyszę o twej miłości i wierze, 

którą żywisz względem Pana Jezusa i 

względem wszystkich świętych – 

1 

1053 Flm 1:10 – I 

apeluję do ciebie w sprawie mego 

dziecka, Onezyma, którego ojcem 

zostałem będąc w więzach więziennych, 

apeluję do ciebie w sprawie mego 

dziecka, Onezyma, którego ojcem 

zostałem, będąc w więzach więziennych, 

2 

1054 Flm 1:21 – I 

Ufny w twą uległość, piszę do ciebie, 

wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż 

mówię. 

Ufny w twą uległość, piszę do ciebie, 

wiedząc, że uczynisz nawet więcej, niż 

mówię. 
3 

1055 Hbr 1:3 

On jest odbiciem chwały Boga i 

dokładnym wyobrażeniem samej jego 

istoty, on też podtrzymuje wszystko 

słowem swej mocy, a dokonawszy 

oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł 

On jest odbiciem chwały Boga i 

dokładnym wyobrażeniem samej jego 

istoty, on też podtrzymuje wszystko 

słowem jego mocy, a dokonawszy 

oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł 

1 



po prawicy Majestatu w miejscach 

wyniosłych. 

po prawicy Majestatu w miejscach 

wyniosłych. 

1056 Hbr 1:7 

Ponadto w odniesieniu do aniołów 

mówi: "I swych aniołów czyni duchami, 

a swoich sług publicznych płomieniem 

ognia". 

Ponadto w odniesieniu do aniołów 

mówi: "I aniołów swoich czyni duchami, 

a swoich sług publicznych płomieniem 

ognia". 

2 

1057 Hbr 2:7 

Uczyniłeś go nieco niższym od aniołów; 

ukoronowałeś go chwałą i szacunkiem 

oraz ustanowiłeś go nad dziełami twoich 

rąk. 

Uczyniłeś go niewiele niższym od 

aniołów; ukoronowałeś go chwałą i 

szacunkiem oraz ustanowiłeś go nad 

dziełami twoich rąk. 

3 

1058 Hbr 2:10 + I 

Przystało bowiem temu, ze względu na 

którego jest wszystko i przez którego 

jest wszystko, żeby doprowadzając 

wielu synów do chwały, uczynić 

Naczelnego Pełnomocnika w sprawie 

ich wybawienia doskonałym przez 

cierpienia. 

Przystało bowiem temu, ze względu na 

którego jest wszystko i przez którego 

jest wszystko, żeby w celu 

doprowadzenia wielu synów do chwały 

uczynić Naczelnego Pełnomocnika w 

sprawie ich wybawienia doskonałym 

przez cierpienia. 

4 

1059 Hbr 2:12 

gdy mówi: "Będę oznajmiał twe imię 

moim braciom; wpośród zboru będę cię 

wysławiał pieśnią". 

gdy mówi: "Będę oznajmiał twe imię 

swoim braciom; wpośród zboru będę cię 

wysławiał pieśnią". 

5 

1060 Hbr 2:18 

Bo w czym sam cierpiał, będąc 

wystawiony na próbę, potrafi przyjść z 

pomocą tym, którzy są wystawiani na 

próbę. 

Bo skoro sam cierpiał, będąc 

wystawiony na próbę, potrafi przyjść z 

pomocą tym, którzy są wystawiani na 

próbę. 

6 

1061 Hbr 3:7 
Dlatego, jak mówi duch święty: 

"Dzisiaj, gdy słuchacie jego głosu, 

Dlatego, jak mówi duch święty: 

"Dzisiaj, jeśli słuchacie jego głosu, 
7 

1062 Hbr 3:15 

póki się mówi: "Dzisiaj, gdy słuchacie 

jego głosu, nie zatwardzajcie swych serc 

jak wtedy, gdy dano powód do 

gorzkiego gniewu". 

póki się mówi; "Dzisiaj, jeśli słuchacie 

jego głosu, nie zatwardzajcie swych serc 

jak wtedy, gdy dano powód, do 

gorzkiego gniewu". 

8 

1063 Hbr 4:1 

Skoro więc pozostaje obietnica wejścia 

do jego odpoczynku, bójmy się, żeby 

czasem się nie wydawało, iż ktoś z was 

tego nie osiągnął. 

Skoro więc pozostaje obietnica wejścia 

do jego odpoczynku, bójmy się, żeby 

czasem się nie wydawało, iż ktoś z was 

jej nie osiągnął. 

9 

1064 Hbr 4:3 

Bo my, którzyśmy uwierzyli, 

wchodzimy do odpoczynku, tak jak 

powiedział: "Toteż przysiągłem w moim 

gniewie: 'Na pewno nie wejdą do mego 

odpoczynku' ", chociaż jego dzieła były 

zakończone od założenia świata. 

Bo my, którzyśmy uwierzyli, 

wchodzimy do odpoczynku, tak jak 

powiedział: "Toteż przysiągłem w swym 

gniewie: 'Na pewno nie wejdą do mego 

odpoczynku' ", chociaż jego dzieła były 

zakończone od założenia świata. 

10 

1065 Hbr 4:4 

Bo w którymś miejscu tak powiedział o 

siódmym dniu: "I Bóg odpoczął 

siódmego dnia od wszelkich swoich 

dzieł", 

Bo w którymś miejscu tak powiedział o 

siódmym dniu: "I w siódmym dniu Bóg 

odpoczął od wszelkich swoich dzieł", 

11 

1066 Hbr 4:7 
on znowu wyznacza pewien dzień, 

mówiąc po tak długim czasie w psalmie 

on znowu wyznacza pewien dzień, 

mówiąc po tak długim czasie w psalmie 
12 



Dawida: "Dzisiaj"; tak jak to 

powiedziano poprzednio: "Dzisiaj, gdy 

słuchacie jego głosu, nie zatwardzajcie 

swych serc". 

Dawida: "Dzisiaj"; tak jak to 

powiedziano poprzednio: "Dzisiaj, jeśli 

słuchacie jego głosu, nie zatwardzajcie 

swych serc". 

1067 Hbr 4:11 

Róbmy więc wszystko, co możemy, by 

wejść do tego odpoczynku, żeby czasem 

ktoś nie wpadł w ten sam wzór 

nieposłuszeństwa. 

Róbmy więc wszystko, co możemy, by 

wejść do tego odpoczynku, żeby czasem 

ktoś nie wpadł w taki sam wzór 

nieposłuszeństwa. 

13 

1068 Hbr 4:16 

Przystąpmy zatem ze swobodą mowy do 

tronu życzliwości niezasłużonej, abyśmy 

dostąpili miłosierdzia i znaleźli 

niezasłużoną życzliwość ku pomocy w 

stosownym czasie. 

Przystąpmy zatem ze swobodą mowy do 

tronu życzliwości niezasłużonej, aby 

dostąpić miłosierdzia i znaleźć 

niezasłużoną życzliwość ku pomocy w 

stosownym czasie. 

14 

1069 Hbr 5:14 + I 

Ale pokarm stały należy się ludziom 

dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu 

mają władze poznawcze wyćwiczone, 

aby odróżniać właściwe od 

niewłaściwego. 

Ale pokarm stały należy się ludziom 

dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu 

mają władze poznawcze wyćwiczone, 

aby odróżniać to, co właściwe, od tego, 

co niewłaściwe. 

15 

1070 Hbr 6:14 

mówiąc: "Zaiste, błogosławiąc, będę ci 

błogosławił, i pomnażając, cię 

pomnożę". 

mówiąc: "Zaiste, błogosławiąc, będę ci 

błogosławił, i pomnażając, pomnożę 

cię". 

16 

1071 Hbr 7:8 – I 

I w pierwszym wypadku otrzymują 

dziesięcinę ludzie, którzy umierają, 

natomiast w drugim ktoś, o kim dawane 

jest świadectwo, że żyje. 

I w pierwszym wypadku otrzymują 

dziesięcinę ludzie, którzy umierają, 

natomiast w drugim – ktoś, o kim 

dawane jest świadectwo, że żyje. 

17 

1072 Hbr 7:10 
bo jeszcze był w lędźwiach swego 

praojca, gdy go spotkał Melchizedek. 

bo jeszcze był w lędźwiach swego 

praojca, gdy spotkał go Melchizedek. 
18 

1073 Hbr 7:21 – I 

(bo istotnie są ludzie, którzy zostali 

kapłanami bez złożonej przysięgi, ale 

jest jeden z przysięgą złożoną przez 

Tego, który o nim powiedział: "Jehowa 

przysiągł – i nie będzie żałował – 'Tyś 

kapłanem na wieki' "), 

(bo istotnie są ludzie, którzy zostali 

kapłanami bez złożonej przysięgi, ale 

jest jeden z przysięgą złożoną przez 

Tego, który o nim powiedział: "Jehowa 

przysiągł (i nie będzie żałował): 'Tyś 

kapłanem na wieki' "), 

19 

1074 Hbr 7:24 

ale on, ponieważ pozostaje jako żyjący 

na wieki, ma swoje kapłaństwo bez 

następców. 

ale on, dzięki temu, że pozostaje żywy 

na wieki, ma swoje kapłaństwo bez 

następców. 

20 

1075 Hbr 8:5 + I 

a którzy pełnią świętą służbę w czymś, 

co jest symbolicznym wyobrażeniem i 

cieniem rzeczy niebiańskich; tak jak 

Mojżesz, gdy miał dokończyć namiot, 

otrzymał Boski nakaz: Mówi bowiem: 

"Bacz, żebyś uczynił wszystko według 

wzoru, który ci pokazano na górze". 

a którzy pełnią świętą służbę w 

symbolicznym wyobrażeniu oraz cieniu 

rzeczy niebiańskich; tak jak Mojżesz, 

gdy miał dokończyć namiot, otrzymał 

Boski nakaz: Mówi bowiem: "Bacz, 

żebyś uczynił wszystko według wzoru, 

który ci pokazano na górze". 

21 

1076 Hbr 8:8 + I  

on bowiem znajduje u ludzi wadę, gdy 

powiada: " 'Oto nadchodzą dni', mówi 

Jehowa, 'a zawrę z domem Izraela i z 

domem Judy nowe przymierze; 

on bowiem znajduje u ludzi wadę, gdy 

powiada: "Oto nadchodzą dni – mówi 

Jehowa – gdy z domem Izraela i z 

domem Judy zawrę nowe przymierze; 

22 



1077 Hbr 8:9 – I 

nie według przymierza, w które 

wszedłem z ich praojcami w dniu, gdy 

ująłem ich za rękę, żeby ich 

wyprowadzić z ziemi egipskiej, nie 

trwali bowiem w moim przymierzu, tak 

iż przestałem się o nich troszczyć', mówi 

Jehowa". 

nie według przymierza, w które 

wszedłem z ich praojcami w dniu, gdy 

ująłem ich za rękę, żeby ich 

wyprowadzić z ziemi egipskiej, nie 

trwali bowiem w moim przymierzu, tak 

iż przestałem się o nich troszczyć' – 

mówi Jehowa". 

23 

1078 Hbr 8:10 + I 

" 'Albowiem to jest przymierze, którym 

się sprzymierzę z domem Izraela po 

owych dniach', mówi Jehowa. 'Włożę 

moje prawa do ich umysłu i napiszę je 

na ich sercach. I stanę się ich Bogiem, a 

oni staną się moim ludem. 

" 'Albowiem takie jest przymierze, 

którym się sprzymierzę z domem Izraela 

po owych dniach' – mówi Jehowa. 

'Włożę moje prawa do ich umysłu i 

napiszę je na ich sercach. I będę ich 

Bogiem, a oni będą moim ludem. 

24 

1079 Hbr 9:4 

Miała ona złotą kadzielnicę oraz arkę 

przymierza obłożoną ze wszystkich 

stron złotem, w niej zaś był złoty dzban 

z manną i rózga Aarona, która wypuściła 

pąki, i tablice przymierza; 

Miała ona złotą kadzielnicę oraz Arkę 

Przymierza obłożoną ze wszystkich 

stron złotem, w niej zaś był złoty dzban 

z manną i laska Aarona, która wypuściła 

pąki, i tablice przymierza; 

25 

1080 Hbr 9:13 

Bo jeśli krew kozłów i byków oraz 

popiół z jałówki, użyte do pokropienia 

tych, co się skalali, uświęca do tego 

stopnia, że ciało staje się czyste, 

Bo jeśli krew kozłów i byków oraz 

popiół z jałówki, użyte do pokropienia 

tych, którzy się skalali, uświęca do tego 

stopnia, że ciało staje się czyste, 

26 

1081 Hbr 10:16 

" 'To jest przymierze, którym się z nimi 

sprzymierzę po owych dniach', mówi 

Jehowa‚ 'Włożę moje prawa w ich serca 

i napiszę je w ich umysłach' ", 

" 'Takie jest przymierze, którym się z 

nimi sprzymierzę po owych dniach', 

mówi Jehowa, 'Włożę moje prawa w ich 

serca i napiszę je w ich umysłach' ", 

27 

1082 Hbr 10:28 

Każdy, kto zlekceważył prawo 

Mojżeszowe, umiera bez współczucia na 

podstawie świadectwa dwóch lub trzech. 

Każdy, kto zlekceważył Prawo 

Mojżeszowe, umiera bez współczucia na 

podstawie świadectwa dwóch lub trzech. 
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1083 Hbr 11:8 

Dzięki wierze Abraham, gdy został 

wezwany, okazał posłuszeństwo przez 

to, że udał się na miejsce, które miał 

otrzymać jako dziedzictwo; i wyszedł, 

choć nie wiedział, gdzie idzie. 

Dzięki wierze Abraham, gdy został 

wezwany, okazał posłuszeństwo przez 

to, że udał się na miejsce, które miał 

otrzymać jako dziedzictwo; i wyszedł, 

choć nie wiedział, dokąd idzie. 

29 

1084 Hbr 11:18 

mimo iż mu powiedziano: "Poprzez 

Izaaka przyjdzie to, co zostanie nazwane 

'twoim potomstwem' ". 

mimo iż mu powiedziano: "Poprzez 

Izaaka przyjdzie to, co będzie zwane 

'twoim potomstwem' ". 

30 

1085 Hbr 11:27 

Dzięki wierze opuścił Egipt, ale nie bał 

się gniewu króla, pozostał bowiem 

niezłomny, jak gdyby widział 

Niewidzialnego. 

Dzięki wierze opuścił Egipt, ale nie z 

lęku przed gniewem króla, pozostał 

bowiem niezłomny, jak gdyby widział 

Niewidzialnego. 
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1086 Hbr 11:35 

Niewiasty dzięki zmartwychwstaniu 

otrzymały swych umarłych; inni 

natomiast byli torturowani, ponieważ nie 

przyjmowali uwolnienia na podstawie 

jakiegoś okupu, aby dostąpić lepszego 

zmartwychwstania. 

Niewiasty dzięki zmartwychwstaniu 

otrzymały swych umarłych; inni byli 

torturowani, ponieważ nie przyjmowali 

uwolnienia na podstawie jakiegoś 

okupu, aby dostąpić lepszego 

zmartwychwstania. 

32 



1087 Hbr 12:6 

bo kogo Jehowa miłuje, tego karci; 

doprawdy biczuje każdego, kogo 

przyjmuje za syna". 

bo kogo Jehowa miłuje, tego karci; 

doprawdy, smaga każdego, kogo 

przyjmuje za syna". 

33 

1088 Hbr 12:8 

Jeśli zaś jesteście bez karcenia, którego 

uczestnikami stali się wszyscy, to w 

rzeczywistości jesteście nieprawymi 

dziećmi, a nie synami. 

Jeśli zaś jesteście bez karcenia, którego 

uczestnikami stali się wszyscy, to w 

rzeczywistości jesteście dziećmi z 

nieprawego łoża, a nie synami. 

34 

1089 Hbr 12:11 

Co prawda obecnie żadne karcenie nie 

wydaje się radosne, lecz zasmucające, 

potem jednak tym, którzy zostali przez 

nie wyćwiczeni, przynosi pokojowy 

owoc, mianowicie prawość. 

Co prawda obecnie żadne karcenie nie 

wydaje się radosne, lecz zasmucające, 

potem jednak tym, którzy zostali przez 

nie wyćwiczeni, rodzi pokojowy owoc, 

mianowicie prawość. 

35 

1090 Hbr 12:22 

Ale wy przystąpiliście do góry Syjon i 

do miasta Boga żywego, Jeruzalem 

niebiańskiego, i do miriadów aniołów, 

 Ale wy przystąpiliście do góry Syjon i 

do miasta Boga żywego, Jerozolimy 

niebiańskiej, i do miriadów aniołów, 

36 

1091 Hbr 13:5 

Prowadźcie życie wolne od umiłowania 

pieniędzy, zadowalając się tym, co jest 

obecnie. On bowiem powiedział: "Nie 

pozostawię cię i nie opuszczę". 

Prowadźcie życie wolne od umiłowania 

pieniędzy, zadowalając się tym, co jest 

obecnie. On bowiem powiedział: "Nie 

pozostawię cię ani nie opuszczę". 

37 

1092 Jk 1:10 
bogaty zaś ze swego upokorzenia, gdyż 

on przeminie jak kwiat roślinności. 

bogaty zaś ze swego upokorzenia, gdyż 

przeminie on jak kwiat roślinności. 
1 

1093 Jk 1:19 

Wiedzcie to, bracia moi umiłowani. 

Każdy człowiek ma być prędki do 

słuchania, powolny do mówienia, 

powolny do srogiego gniewu; 

Wiedzcie to, bracia moi umiłowani. 

Każdy człowiek ma być prędki do 

słuchania, nieskory do mówienia, 

nieskory do srogiego gniewu; 

2 

1094 Jk 2:4 

to czyż nie ma wśród was różnic 

klasowych i czyż nie staliście się 

sędziami podejmującymi niegodziwe 

rozstrzygnięcia? 

to czyż nie dokonujecie między sobą 

rozróżnień i czyż nie staliście się 

sędziami podejmującymi niegodziwe 

rozstrzygnięcia? 

3 

1095 Jk 2:22 – I 

Widzisz, że jego wiara współdziałała z 

jego uczynkami, i dzięki uczynkom jego 

wiara została wydoskonalona, 

Widzisz, że jego wiara współdziałała z 

jego uczynkami i dzięki uczynkom jego 

wiara została wydoskonalona, 

4 

1096 Jk 3:16 
Bo gdzie zazdrość i swarliwość, tam 

nieporządek i wszelka podłość. 

Bo gdzie zazdrość i swarliwość, tam 

zamęt i wszelka podłość. 
5 

1097 Jk 4:11 

Bracia, przestańcie mówić przeciwko 

sobie nawzajem. Kto mówi przeciwko 

bratu lub osądza swego brata, ten mówi 

przeciwko prawu i osądza prawo. Jeżeli 

zaś osądzasz prawo, to nie jesteś 

wykonawcą prawa, tylko sędzią. 

Bracia, przestańcie mówić przeciwko 

sobie nawzajem. Kto mówi przeciwko 

bratu lub osądza swego brata, ten mówi 

przeciwko prawu i osądza prawo. Jeżeli 

zaś osądzasz prawo, to nie jesteś 

wykonawcą prawa, lecz sędzią. 

6 

1098 Jk 5:17 + I 

Eliasz był człowiekiem żywiącym 

uczucia podobne do naszych, a jednak w 

modlitwie się pomodlił, żeby deszcz nie 

padał; i nie spadł deszcz na ziemię przez 

trzy lata i sześć miesięcy. 

Eliasz był człowiekiem żywiącym 

uczucia podobne do naszych, a jednak 

zanosząc modlitwę, pomodlił się, żeby 

deszcz nie padał; i nie spadł deszcz na 

ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. 

7 

1099 1P 2:6 Bo jest w Piśmie: "Oto kładę w Syjonie Bo jest w Piśmie: "Oto kładę na Syjonie 1 



kamień – wybrany, fundamentowy 

kamień narożny, drogocenny; i nikt, kto 

wierzy, na pewno nie dozna 

rozczarowania". 

kamień – wybrany, fundamentowy 

kamień narożny, drogocenny; i nikt, kto 

wierzy, na pewno nie dozna 

rozczarowania". 

1100 1P 2:9 – I  

Lecz wy jesteście "rodem wybranym, 

królewskim kapłaństwem, narodem 

świętym, ludem na szczególną własność, 

żebyście szeroko oznajmili wspaniałe 

przymioty" tego, który was powołał z 

ciemności do swego zdumiewającego 

światła. 

Lecz wy jesteście "rodem wybranym, 

królewskim kapłaństwem, narodem 

świętym, ludem na szczególną własność 

– żebyście szeroko oznajmili wspaniałe 

przymioty" tego, który was powołał z 

ciemności do swego zdumiewającego 

światła. 

2 

1101 1P 2:10 

Bo niegdyś nie byliście ludem, lecz teraz 

jesteście ludem Bożym; to wam nie 

okazywano miłosierdzia, lecz teraz wam 

miłosierdzie okazano. 

Bo niegdyś nie byliście ludem, lecz teraz 

jesteście ludem Bożym; wy byliście 

tymi, którym nie okazywano 

miłosierdzia, lecz teraz jesteście tymi, 

którym miłosierdzie okazano. 

3 

1102 1P 2:11 

Umiłowani, usilnie zachęcam was jako 

przybyszy i tymczasowych osiedleńców, 

abyście się powstrzymywali od 

cielesnych pragnień, które toczą bój 

przeciwko duszy. 

Umiłowani, usilnie zachęcam was jako 

przybyszów i tymczasowych 

osiedleńców, abyście się 

powstrzymywali od cielesnych pragnień, 

które toczą bój przeciwko duszy. 

4 

1103 1P 2:15 – I 

Taka bowiem jest wola Boża, żebyście 

czyniąc dobro niejako nałożyli kaganiec 

ignoranckiej mowie ludzi 

nierozsądnych. 

Taka bowiem jest wola Boża, żebyście 

czyniąc dobro, niejako nałożyli kaganiec 

ignoranckiej mowie ludzi 

nierozsądnych. 

5 

1104 1P 2:20 – I 

Bo jakąż sobie zaskarbiacie zasługę, 

jeśli grzeszycie i, będąc policzkowani, 

cierpliwie to znosicie? Ale jeśli 

cierpliwie znosicie, czyniąc dobro i 

cierpiąc, jest to rzecz miła Bogu. 

Bo jakąż sobie zaskarbiacie zasługę, 

jeśli grzeszycie i będąc policzkowani, 

cierpliwie to znosicie? Ale jeśli 

cierpliwie znosicie, czyniąc dobro i 

cierpiąc, jest to rzecz miła Bogu. 

6 

1105 1P 3:1 

Podobnie wy, żony, bądźcie 

podporządkowane swoim mężom, żeby 

– jeśli niektórzy nie są posłuszni słowu – 

mogli bez słowa zostać pozyskani dzięki 

postępowaniu swych żon, 

Podobnie wy, żony, bądźcie 

podporządkowane swoim mężom, żeby 

– jeśli niektórzy nie są posłuszni Słowu 

– mogli bez słowa zostać pozyskani 

dzięki postępowaniu swych żon, 

7 

1106 1P 3:8 

W końcu wszyscy bądźcie podobnie 

usposobieni, okazując wzajemne 

zrozumienie, żywiąc uczucie braterskie, 

będąc tkliwie współczujący, pokornego 

umysłu, 

W końcu wszyscy bądźcie podobnie 

usposobieni, okazując wzajemne 

zrozumienie, żywiąc uczucie braterskie, 

będąc tkliwie współczującymi, 

pokornego umysłu, 

8 

1107 1P 3:20 

niegdyś nieposłusznym, gdy cierpliwość 

Boża wyczekiwała za dni Noego – w 

czasie budowy arki, w której niewiele 

osób, to jest osiem dusz, zostało 

bezpiecznie przeprowadzonych przez 

wodę. 

które niegdyś okazały nieposłuszeństwo, 

gdy cierpliwość Boża wyczekiwała za 

dni Noego – w czasie budowy arki, w 

której niewiele osób, to jest osiem dusz, 

zostało bezpiecznie przeprowadzonych 

przez wodę. 

9 

1108 1P 4:18 "A jeśli człowiek prawy z trudem "A jeśli człowiek prawy z trudem 10 



dostępuje wybawienia, to gdzie się 

okaże bezbożny i grzesznik?" 

dostępuje wybawienia, to gdzie się 

pokaże bezbożny i grzesznik?" 

1109 1P 5:9 

Ale przeciwstawcie się jemu, stali w 

wierze, wiedząc, że jeśli chodzi o 

cierpienia, to samo dzieje się w całej 

społeczności waszych braci na świecie. 

Ale przeciwstawcie się mu, stali w 

wierze, wiedząc, że jeśli chodzi o 

cierpienia, to samo dzieje się w całej 

społeczności waszych braci na świecie. 

11 

1110 2P 1:10 

Dlatego, bracia, tym bardziej róbcie 

wszystko, co możecie, aby utwierdzić 

swe powołanie i wybranie, bo jeśli 

będziecie to czynić, na pewno nie 

zawiedziecie. 

Dlatego, bracia, tym bardziej róbcie 

wszystko, co możecie, aby utwierdzić 

swe powołanie i wybranie, bo jeśli 

będziecie to czynić, na pewno nie 

upadniecie. 

1 

1111 2P 1:15 

Zawsze więc będę robił wszystko, co 

mogę, żebyście po moim odejściu sobie 

o tym przypominali. 

Zawsze więc będę robił wszystko, co 

mogę, żebyście po moim odejściu mogli 

sobie o tym przypominać. 

2 

1112 2P 1:20 

Gdyż przede wszystkim to wiecie, że 

żadne proroctwo Pisma nie wypływa z 

jakiejś osobistej wykładni. 

Gdyż przede wszystkim to wiecie, że 

żadne proroctwo Pisma nie wypływa z 

jakiejś osobistej interpretacji. 

3 

1113 2P 2:1 

Jednakże powstali też wśród ludu 

fałszywi prorocy, jak i wśród was będą 

fałszywi nauczyciele. Właśnie oni 

cichaczem wprowadzą zgubne sekty i 

zaprą się nawet właściciela, który ich 

kupił, tak iż ściągną na siebie prędką 

zagładę. 

Jednakże powstali też wśród ludu 

fałszywi prorocy, podobnie jak wśród 

was będą fałszywi nauczyciele. Właśnie 

oni cichaczem wprowadzą zgubne sekty 

i zaprą się nawet właściciela, który ich 

kupił, tak iż ściągną na siebie prędką 

zagładę. 

4 

1114 2P 2:9 

to Jehowa wie, jak ludzi 

przejawiających zbożne oddanie 

wyzwolić z doświadczenia, a 

nieprawych zachować na dzień sądu, 

żeby zostali odcięci, 

to Jehowa wie, jak ludzi przejawiających 

zbożne oddanie wyzwolić z 

doświadczenia, a nieprawych zachować 

na dzień sądu, żeby zostali wytraceni, 

5 

1115 2P 2:11 

podczas gdy aniołowie, chociaż są 

więksi pod względem siły i mocy, nie 

wnoszą przeciwko nim oskarżenia w 

sposób obelżywy, a to z respektu dla 

Jehowy. 

a tymczasem aniołowie, chociaż są 

więksi pod względem siły i mocy, nie 

wnoszą przeciwko nim oskarżenia w 

sposób obelżywy, a to z respektu dla 

Jehowy. 

6 

1116 2P 2:19 

Obiecując im wolność, sami są 

niewolnikami skażenia. Kto bowiem jest 

pokonany przez drugiego, ten jest przez 

niego zniewolony. 

Obiecują im wolność, a sami są 

niewolnikami skażenia. Kto bowiem jest 

pokonany przez drugiego, ten jest przez 

niego zniewolony. 

7 

1117 2P 2:20 + I 

Doprawdy, jeśli dzięki dokładnemu 

poznaniu Pana i Wybawcy, Jezusa 

Chrystusa, uszli kalającym rzeczom tego 

świata, ale wdając się znowu w to samo, 

zostają pokonani, to ich stan końcowy 

okazuje się gorszy niż początkowy. 

Doprawdy, jeśli dzięki dokładnemu 

poznaniu Pana i Wybawcy, Jezusa 

Chrystusa, uszli kalającym rzeczom tego 

świata, ale wdają się znowu w to samo i 

zostają pokonani, to ich stan końcowy 

okazuje się gorszy niż początkowy. 

8 

1118 2P 3:10 

Jednakże dzień Jehowy nadejdzie jak 

złodziej i wtedy niebiosa przeminą z 

sykiem, a elementy rozpuszczą się od 

Jednakże dzień Jehowy nadejdzie jak 

złodziej i wtedy niebiosa przeminą z 

sykiem, elementy zaś rozpuszczą się od 

9 



wielkiego gorąca, natomiast ziemia i 

dzieła na niej zostaną odkryte. 

wielkiego gorąca, a ziemia i dzieła na 

niej zostaną odkryte. 

1119 2P 3:11 

Skoro to wszystko ma się w ten sposób 

rozpuścić, jakimiż powinniście być wy 

w świętych postępkach i czynach 

zbożnego oddania, 

Skoro to wszystko ma się w ten sposób 

rozpuścić, jakimiż ludźmi powinniście 

być wy w świętych postępkach i 

czynach zbożnego oddania, 

10 

1120 2P 3:12 + I 

oczekując i mając wyraźnie w pamięci 

obecność dnia Jehowy, za sprawą 

którego niebiosa płonąc się rozpuszczą, 

a elementy stopnieją od wielkiego 

gorąca! 

oczekując i mając wyraźnie w pamięci 

obecność dnia Jehowy, za sprawą 

którego niebiosa, płonąc, rozpuszczą się, 

a elementy stopnieją od wielkiego 

gorąca! 

11 

1121 2P 3:17 

Wy zatem, umiłowani, z góry o tym 

wiedząc, miejcie się na baczności, 

abyście się nie dali wraz z nimi odwieść 

przez błąd ludzi urągających prawu i nie 

odpadli od swej niezłomności. 

Wy zatem, umiłowani, z góry o tym 

wiedząc, miejcie się na baczności, aby 

się nie dać wraz z nimi odwieść przez 

błąd ludzi urągających prawu i nie 

odpaść od swej niezłomności. 

12 

1122 1J 2:24 

Jeśli chodzi o was, niech to, co 

słyszeliście od początku, w was 

pozostaje. Jeżeli pozostanie w was to, co 

słyszeliście od początku, wy także 

będziecie trwać w jedności z Synem i w 

jedności z Ojcem. 

Jeśli chodzi o was, niech to, co 

słyszeliście od początku, pozostaje w 

was. Jeżeli pozostanie w was to, co 

słyszeliście od początku, wy także 

będziecie trwać w jedności z Synem i w 

jedności z Ojcem. 

1 

1123 1J 3:10 – I 

Dzieci Boga i dzieci Diabła 

uwidaczniają się w ten sposób: Nikt, kto 

nie trwa w prawości, nie pochodzi od 

Boga, ani ten, kto nie miłuje swego 

brata. 

Dzieci Boga i dzieci Diabła 

uwidaczniają się w ten sposób: Nikt, kto 

nie trwa w prawości, nie pochodzi od 

Boga – ani ten, kto nie miłuje swego 

brata. 

2 

1124 1J 4:18 

W miłości nie ma bojaźni, lecz 

doskonała miłość precz odrzuca bojaźń, 

ponieważ bojaźń jest hamulcem. 

Doprawdy, kto się boi, nie wydoskonalił 

się w miłości. 

W miłości nie ma bojaźni, lecz 

doskonała miłość precz odrzuca bojaźń, 

ponieważ bojaźń powściąga. Doprawdy, 

kto się boi, nie wydoskonalił się w 

miłości. 

3 

1125 1J 5:13 

Piszę to wam, abyście wiedzieli, że 

macie życie wieczne – wy, którzy 

wierzycie w imię Syna Bożego. 

Piszę to wam, abyście wiedzieli, że 

macie życie wieczne – wy, którzy 

wierzycie w imię Syna Boga. 
4 

1126 2J 1:12 – I 

Chociaż mam wam wiele do napisania, 

nie chcę tego czynić używając papieru i 

atramentu, lecz mam nadzieję, że do was 

przyjdę i porozmawiam z wami twarzą 

w twarz, żeby wasza radość była 

zupełna. 

Chociaż mam wam wiele do napisania, 

nie chcę tego czynić, używając papieru i 

atramentu, lecz mam nadzieję, że do was 

przyjdę i porozmawiam z wami twarzą 

w twarz, żeby wasza radość była 

zupełna. 

1 

1127 3J 1:4 – I 

Nie mam większego powodu do 

wdzięczności niż słyszeć, iż moje dzieci 

dalej chodzą w prawdzie. 

Nie mam większego powodu do 

wdzięczności, niż słyszeć, iż moje dzieci 

dalej chodzą w prawdzie. 

1 

1128 3J 1:8 

My więc mamy obowiązek przyjmować 

takich gościnnie, żebyśmy się stali 

współpracownikami w prawdzie. 

My więc mamy obowiązek przyjmować 

takich gościnnie, żeby się stać 

współpracownikami w prawdzie. 
2 



1129 Jud 1:9 

Kiedy zaś Michał archanioł miał zatarg 

z Diabłem i toczył spór co do ciała 

Mojżesza, nie śmiał go osądzić 

obelżywymi wyrazami, lecz rzekł: 

"Niech cię zgromi Jehowa". 

Kiedy zaś archanioł Michał miał zatarg z 

Diabłem i toczył spór co do ciała 

Mojżesza, nie śmiał go osądzić 

obelżywymi wyrazami, lecz rzekł: 

"Niech cię zgromi Jehowa". 

1 

1130 Obj 2:26 

A temu, kto zwycięży i aż do końca 

zachowa moje uczynki, dam władzę nad 

narodami 

A temu, kto zwycięży i aż do końca 

będzie się trzymał moich uczynków, 

dam władzę nad narodami 

1 

1131 Obj 3:1 – I 

"A do anioła zboru w Sardes napisz: To 

mówi ten, który ma siedem duchów 

Bożych i siedem gwiazd: 'Znam twoje 

uczynki; masz imię, że żyjesz, ale jesteś 

martwy. 

"A do anioła zboru w Sardes napisz: To 

mówi ten, który ma siedem duchów 

Bożych i siedem gwiazd: 'Znam twoje 

uczynki – masz imię, że żyjesz, ale 

jesteś martwy. 

2 

1132 Obj 3:5 – I 

Zwyciężający będzie więc 

przyobleczony w białe szaty wierzchnie; 

i jego imienia na pewno nie wymażę z 

księgi życia, ale wyznam jego imię 

przed moim Ojcem i przed jego 

aniołami. 

Zwyciężający będzie więc 

przyobleczony w białe szaty wierzchnie; 

a jego imienia na pewno nie wymażę 

z księgi życia, ale wyznam jego imię 

przed moim Ojcem i przed jego 

aniołami. 

3 

1133 Obj 3:12 

" 'Zwyciężającego uczynię filarem w 

świątyni Boga mojego i na pewno już z 

niej nie wyjdzie, i napiszę na nim imię 

Boga mojego i imię miasta Boga 

mojego, nowego Jeruzalem, które 

zstępuje z nieba od Boga mojego, i 

nowe imię moje. 

" 'Zwyciężającego uczynię filarem w 

świątyni Boga mojego i na pewno już z 

niej nie wyjdzie, i napiszę na nim imię 

Boga mojego i imię miasta Boga 

mojego, nowej Jerozolimy, która 

zstępuje z nieba od Boga mojego, i nowe 

imię moje. 

4 

1134 Obj 4:6 

A przed tronem jest jak gdyby morze 

szklane podobne do kryształu. A 

pośrodku tronu i wokół tronu jest 

czworo żywych stworzeń, pełnych oczu 

z przodu i z tyłu. 

A przed tronem jest jak gdyby morze 

szklane podobne do kryształu. A 

pośrodku tronu i wokół tronu są cztery 

żywe stworzenia, pełne oczu z przodu i z 

tyłu. 
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1135 Obj 4:8 

A co do czworga żywych stworzeń, 

każde z nich ma po sześć skrzydeł; 

wokoło i od spodu są pełne oczu. I nie 

mając odpoczynku dniem ani nocą, 

mówią: "Święty, święty, święty jest 

Jehowa Bóg, Wszechmocny, który był i 

który jest, i który przychodzi". 

A co do czterech żywych stworzeń, 

każde z nich ma po sześć skrzydeł; 

wokoło i od spodu są pełne oczu. I nie 

mając odpoczynku dniem ani nocą, 

mówią: "Święty, święty, święty jest 

Jehowa Bóg, Wszechmocny, który był i 

który jest, i który przychodzi". 

6 

1136 Obj 4:10 – I 

dwudziestu czterech starszych upada 

przed Zasiadającym na tronie i oddaje 

cześć Żyjącemu na wieki wieków i 

rzuca przed tron swoje korony, mówiąc: 

dwudziestu czterech starszych upada 

przed Zasiadającym na tronie i oddaje 

cześć Żyjącemu na wieki wieków, i 

rzuca przed tron swoje korony, mówiąc: 
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1137 Obj 5:6 + I 

A pośrodku tronu i czworga żywych 

stworzeń i pośród starszych ujrzałem 

stojącego baranka jak gdyby zabitego, 

mającego siedem rogów i siedmioro 

oczu, a te oczy oznaczają siedem 

A pośrodku tronu i czterech żywych 

stworzeń i pośród starszych ujrzałem 

stojącego baranka, jak gdyby zabitego, 

mającego siedem rogów i siedmioro 

oczu, a te oczy oznaczają siedem 
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duchów Bożych, które zostały posłane 

na całą ziemię. 

duchów Bożych, które zostały posłane 

na całą ziemię. 

1138 Obj 5:8 

A gdy wziął ten zwój, czworo żywych 

stworzeń i dwudziestu czterech 

starszych upadło przed Barankiem i 

każdy miał harfę oraz złote czasze pełne 

kadzidła, a kadzidło oznacza modlitwy 

świętych. 

A gdy wziął ten zwój, cztery żywe 

stworzenia i dwudziestu czterech 

starszych upadło przed Barankiem i 

każdy miał harfę oraz złote czasze pełne 

kadzidła, a kadzidło oznacza modlitwy 

świętych. 
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1139 Obj 5:14 
A czworo żywych stworzeń mówiło: 

"Amen!", starsi zaś upadli i oddali cześć. 

A cztery żywe stworzenia mówiły: 

"Amen!", starsi zaś upadli i oddali cześć. 
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1140 Obj 6:1 + I  

I ujrzałem, gdy Baranek otworzył jedną 

z siedmiu pieczęci, i usłyszałem jedno z 

czworga żywych stworzeń mówiące 

głosem jak grom: "Przyjdź!" 

I ujrzałem, gdy Baranek otworzył jedną 

z siedmiu pieczęci, i usłyszałem jedno z 

czterech żywych stworzeń, mówiące 

głosem jak grom: "Przyjdź!" 
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1141 Obj 6:6 

I usłyszałem głos jak gdyby pośród 

czworga żywych stworzeń, mówiący: 

"Kwarta pszenicy za denara i trzy 

kwarty jęczmienia za denara; a nie 

wyrządzaj szkody oliwie i winu". 

I usłyszałem głos jak gdyby pośród 

czterech żywych stworzeń, mówiący: 

"Kwarta pszenicy za denara i trzy 

kwarty jęczmienia za denara; a nie 

wyrządzaj szkody oliwie i winu". 
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1142 Obj 6:11 + I 

I dano każdemu z nich długą, białą 

szatę; i powiedziano im, aby odpoczęli 

jeszcze przez krótką chwilę, aż będzie 

uzupełniona liczba również ich 

współniewolników i braci, którzy mają 

zostać zabici, tak jak i oni. 

I dano każdemu z nich białą długą szatę; 

i powiedziano im, aby odpoczęli jeszcze 

przez krótką chwilę, aż będzie 

uzupełniona liczba również ich 

współniewolników i braci, którzy mają 

zostać zabici, tak jak i oni. 
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1143 Obj 7:9 + I 

Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, 

której żaden człowiek nie zdołał 

policzyć, ze wszystkich narodów i 

plemion, i ludów, i języków, stojąca 

przed tronem i przed Barankiem, ubrana 

w długie, białe szaty; a w rękach ich 

gałęzie palmowe. 

Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, 

której żaden człowiek nie zdołał 

policzyć, ze wszystkich narodów i 

plemion, i ludów, i języków, stojąca 

przed tronem i przed Barankiem, ubrana 

w białe długie szaty; a w rękach ich 

gałęzie palmowe. 
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1144 Obj 7:11 

A wszyscy aniołowie stali wokół tronu i 

starszych, i czworga żywych stworzeń i 

upadli przed tronem na twarze swoje, i 

oddali cześć Bogu, 

A wszyscy aniołowie stali wokół tronu i 

starszych, i czterech żywych stworzeń i 

upadli przed tronem na twarze swoje, i 

oddali cześć Bogu, 
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1145 Obj 7:13 + I 

I odezwał się jeden ze starszych, i rzekł 

do mnie: "Kim są ci ubrani w długie, 

białe szaty i skąd przyszli?" 

I odezwał się jeden ze starszych, i rzekł 

do mnie: "Kim są ci ubrani w białe 

długie szaty i skąd przyszli?" 
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1146 Obj 8:5 

Lecz anioł zaraz wziął naczynie 

kadzielne i napełnił je częścią ognia z 

ołtarza, i rzucił na ziemię. I nastąpiły 

gromy i głosy, i błyskawice, i trzęsienie 

ziemi. 

Lecz anioł zaraz wziął naczynie 

kadzielne i napełnił je częścią ognia z 

ołtarza, i rzucił ogień na ziemię. I 

nastąpiły gromy i głosy, i błyskawice, i 

trzęsienie ziemi. 
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1147 Obj 8:10 – I 

I zadął w trąbę trzeci anioł. I spadła z 

nieba wielka gwiazda płonąca jak 

lampa, i spadła na trzecią część rzek i na 

I zadął w trąbę trzeci anioł. I spadła 

z nieba wielka gwiazda, płonąca jak 

lampa, i spadła na trzecią część rzek i na 

18 



źródła wód. źródła wód. 

1148 Obj 9:7 

A szarańcze przypominały z wyglądu 

konie przygotowane do bitwy; a na 

swych głowach miały coś podobnego do 

koron jakby ze złota, a ich oblicza były 

jak oblicza ludzkie, 

A szarańcze przypominały z wyglądu 

konie przygotowane do bitwy; a na 

swych głowach miały coś podobnego do 

koron jakby ze złota, a ich oblicza były 

jak oblicza mężczyzn, 

19 

1149 Obj 9:8 
włosy zaś miały jak włosy niewiast. A 

ich zęby były jak u lwów; 

włosy zaś miały jak włosy kobiet. A ich 

zęby były jak u lwów; 
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1150 Obj 9:13 + I 

I zadął w trąbę szósty anioł. I 

usłyszałem jeden głos od rogów złotego 

ołtarza, który jest przed Bogiem, 

I zadął w trąbę szósty anioł. I 

usłyszałem, jak jeden głos od rogów 

złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, 
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1151 Obj 9:14 

jak mówił do szóstego anioła mającego 

trąbę: "Rozwiąż czterech aniołów 

związanych nad wielką rzeką Eufrat". 

mówił do szóstego anioła mającego 

trąbę: "Rozwiąż czterech aniołów 

związanych nad wielką rzeką Eufrat". 
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1152 Obj 10:7 

ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy 

będzie miał zadąć w trąbę, rzeczywiście 

się dopełni święta tajemnica Boża 

według dobrej nowiny, którą On 

oznajmił swoim niewolnikom, 

prorokom. 

ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy 

będzie miał zadąć w trąbę, rzeczywiście 

dopełni się święta tajemnica Boga 

według dobrej nowiny, którą On 

oznajmił swoim niewolnikom, 

prorokom. 
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1153 Obj 11:18 – I 

Ale narody srodze się rozgniewały i 

nadszedł twój srogi gniew i wyznaczony 

czas na sądzenie umarłych i danie 

nagrody twym niewolnikom prorokom i 

świętym, i bojącym się twego imienia, 

małym i wielkim, oraz na 

doprowadzenie do ruiny tych, którzy 

rujnują ziemię". 

Ale narody srodze się rozgniewały 

i nadszedł twój srogi gniew 

i wyznaczony czas na sądzenie umarłych 

i danie nagrody twym niewolnikom, 

prorokom, i świętym, i bojącym się 

twego imienia, małym i wielkim, oraz na 

doprowadzenie do ruiny tych, którzy 

rujnują ziemię". 
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1154 Obj 11:19 

I zostało otwarte sanktuarium świątyni 

Boga, które jest w niebie, i widać było 

arkę jego przymierza w jego 

sanktuarium świątyni. I nastąpiły 

błyskawice i głosy, i gromy, i trzęsienie 

ziemi, i wielki grad. 

I zostało otwarte sanktuarium świątyni 

Boga, które jest w niebie, i widać było 

Arkę jego przymierza w jego 

sanktuarium świątyni. I nastąpiły 

błyskawice i głosy, i gromy, i trzęsienie 

ziemi, i wielki grad. 

25 

1155 Obj 12:17 

I smok srodze się rozgniewał na 

niewiastę, i odszedł, aby toczyć wojnę z 

pozostałymi z jej potomstwa, którzy 

przestrzegają przykazań Bożych i 

obstają przy świadczeniu o Jezusie. 

I smok srodze się rozgniewał na 

niewiastę, i odszedł, aby toczyć wojnę z 

pozostałymi z jej potomstwa, którzy 

przestrzegają przykazań Bożych i 

zajmują się świadczeniem o Jezusie. 

26 

1156 Obj 13:17 – I 

i żeby nikt nie mógł kupować ani 

sprzedawać oprócz tego, kto ma znamię, 

imię bestii albo liczbę jej imienia. 

i żeby nikt nie mógł kupować ani 

sprzedawać oprócz tego, kto ma znamię 

– imię bestii albo liczbę jej imienia. 
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1157 Obj 13:18 – I 

Tutaj wchodzi w grę mądrość: Kto ma 

rozum, niech obliczy liczbę bestii, bo 

jest to liczba człowieka; a liczba jej 

sześćset sześćdziesiąt sześć. 

Tutaj wchodzi w grę mądrość: Kto ma 

rozum, niech obliczy liczbę bestii, bo 

jest to liczba człowieka; a liczba jej – 

sześćset sześćdziesiąt sześć. 
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1158 Obj 14:2 + I  

I usłyszałem odgłos z nieba jak odgłos 

wielu wód i jak odgłos potężnego 

gromu; a odgłos, który słyszałem, był 

jakby odgłosem śpiewaków, którzy 

wtórują sobie na harfie, grając na swych 

harfach. 

I usłyszałem odgłos z nieba jak odgłos 

wielu wód i jak odgłos potężnego 

gromu; a głos, który słyszałem, był taki, 

jak śpiewaków, którzy wtórują sobie na 

harfie, grając na swych harfach. 
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1159 Obj 14:3 

I śpiewają jak gdyby nową pieśń przed 

tronem i przed czworgiem żywych 

stworzeń, i starszymi; i nikt nie zdołał 

opanować tej pieśni oprócz stu 

czterdziestu czterech tysięcy kupionych 

z ziemi. 

I śpiewają jak gdyby nową pieśń przed 

tronem i przed czterema żywymi 

stworzeniami, i starszymi; i nikt nie 

zdołał opanować tej pieśni oprócz stu 

czterdziestu czterech tysięcy kupionych 

z ziemi. 
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1160 Obj 15:3 

I śpiewają pieśń Mojżesza, niewolnika 

Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: 

"Wielkie i zdumiewające są twe dzieła, 

Jehowo Boże, Wszechmocny. Prawe i 

prawdziwe są twe drogi, Królu 

wieczności. 

I śpiewają pieśń Mojżesza, niewolnika 

Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: 

"Wielkie i zdumiewające są twe dzieła, 

Jehowo Boże, Wszechmocny. Prawe i 

prawdziwe są twe drogi, Królu 

Wieczności. 
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1161 Obj 15:6 

i z sanktuarium wyłoniło się siedmiu 

aniołów z siedmioma plagami, 

odzianych w czystą, jasną tkaninę lnianą 

i opasanych przez piersi złotymi pasami. 

i z sanktuarium wyłoniło się siedmiu 

aniołów z siedmioma plagami, 

odzianych w czystą, jasną tkaninę lnianą 

i opasanych wokół piersi złotymi 

pasami. 
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1162 Obj 15:7 

I jedno z czworga żywych stworzeń dało 

siedmiu aniołom siedem złotych czasz 

pełnych gniewu Boga, który żyje na 

wieki wieków. 

I jedno z czterech żywych stworzeń dało 

siedmiu aniołom siedem złotych czasz 

pełnych gniewu Boga, który żyje na 

wieki wieków. 
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1163 Obj 16:3 

A drugi wylał swą czaszę do morza. I 

stało się krwią jakby zmarłego, i umarła 

każda dusza żyjąca – to, co w morzu. 

A drugi wylał swą czaszę na morze. I 

stało się krwią jakby zmarłego, i umarła 

każda dusza żyjąca – to, co w morzu. 
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1164 Obj 16:4 
A trzeci wylał swą czaszę do rzek i 

źródeł wód. I stały się krwią. 

A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i 

źródła wód. I stały się krwią. 
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1165 Obj 16:11 

ale bluźnili Bogu nieba z powodu swych 

boleści oraz swych wrzodów i nie 

okazali skruchy za swe dzieła. 

ale bluźnili Bogu nieba z powodu swych 

boleści oraz swych wrzodów i nie 

okazali skruchy za swe uczynki. 
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1166 Obj 17:17 

Bo Bóg włożył to do ich serc, żeby 

wykonali jego myśl, a zarazem wykonali 

swoją jedną myśl, dając swe królestwo 

bestii, aż się spełnią słowa Boga. 

Bo Bóg włożył to do ich serc, żeby 

wykonali jego myśl, żeby wykonali 

swoją jedną myśl, dając swe królestwo 

bestii, aż się spełnią słowa Boga. 
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1167 Obj 18:1 – I 

Potem ujrzałem innego anioła 

zstępującego z nieba, mającego wielką 

władzę; i ziemia rozświetliła się od jego 

chwały. 

Potem ujrzałem innego anioła, 

zstępującego z nieba, mającego wielką 

władzę; i ziemia rozświetliła się od jego 

chwały. 
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1168 Obj 18:5 

Bo grzechy jej nagromadziły się aż do 

nieba i Bóg przywołał na pamięć jej 

niesprawiedliwe uczynki. 

Bo grzechy jej narosły aż do nieba i Bóg 

przywołał na pamięć jej niesprawiedliwe 

uczynki. 
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1169 Obj 18:12 

całe zasoby złota i srebra, i 

drogocennego kamienia, i pereł, i 

delikatnej tkaniny lnianej, i purpury, i 

jedwabiu, i szkarłatu; i wszelką rzecz z 

drewna pachnącego, i wszelkie 

przedmioty z kości słoniowej, i wszelkie 

przedmioty z najcenniejszego drewna i z 

miedzi, i z żelaza, i z marmuru; 

całe zasoby złota i srebra, i 

drogocennego kamienia, i pereł, i 

delikatnego lnu, i purpury, i jedwabiu, i 

szkarłatu; i wszelką rzecz z drewna 

pachnącego, i wszelkie przedmioty z 

kości słoniowej, i wszelkie przedmioty z 

najcenniejszego drewna i z miedzi, i z 

żelaza, i z marmuru; 
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1170 Obj 18:16 

mówiąc: 'Jaka szkoda, jaka szkoda – 

wielka metropolio, odziana w delikatną 

tkaninę lnianą i purpurę, i szkarłat, i 

bogato ozdobiona złotem i drogocennym 

kamieniem, i perłą, 

mówiąc: 'Jaka szkoda, jaka szkoda – 

wielka metropolio, odziana w delikatny 

len i purpurę, i szkarłat, i bogato 

ozdobiona złotem i drogocennym 

kamieniem, i perłą, 
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1171 Obj 18:17 

ponieważ w jednej godzinie zostało 

spustoszone tak wielkie bogactwo!' "I 

każdy kapitan statku, i każdy człowiek, 

który gdzieś podróżuje, i żeglarze, i 

wszyscy utrzymujący się z morza stanęli 

z dala 

ponieważ w jednej godzinie zostało 

spustoszone tak wielkie bogactwo!' "I 

każdy kapitan statku, i każdy człowiek, 

który skądś przybywa, i żeglarze, i 

wszyscy utrzymujący się z morza stanęli 

z dala 
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1172 Obj 18:19 

I rzucali sobie proch na głowy, i wołali, 

płacząc i będąc pogrążeni w żałości, i 

mówili: 'Jaka szkoda, jaka szkoda – 

ponieważ wielka metropolia, w której 

wszyscy mający statki na morzu 

wzbogacili się na jej świetności, została 

w jednej godzinie spustoszona!' 

I rzucali sobie proch na głowy, i wołali, 

płacząc i pogrążając się w żałości, i 

mówili: 'Jaka szkoda, jaka szkoda – 

ponieważ wielka metropolia, w której 

wszyscy mający statki na morzu 

wzbogacili się na jej świetności, została 

w jednej godzinie spustoszona!' 
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1173 Obj 18:21 

A pewien silny anioł podniósł kamień 

jak wielki kamień młyński i rzucił go w 

morze, mówiąc: "Tak Babilon, wielka 

metropolia, zostanie z rozmachem 

zrzucona i już nigdy nie będzie 

znaleziona. 

A pewien silny anioł podniósł kamień 

podobny do wielkiego kamienia 

młyńskiego i rzucił go w morze, 

mówiąc: "Tak Babilon, wielka 

metropolia, zostanie z rozmachem 

zrzucona i już nigdy nie będzie 

znaleziona. 
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1174 Obj 18:23 

i już nigdy nie będzie w tobie świecić 

światło lampy, i już nigdy nie będzie w 

tobie słyszany głos oblubieńca i 

oblubienicy; bo twoi wędrowni kupcy 

byli najznamienitszymi mężami na 

ziemi, bo przez twoje praktyki 

spirytystyczne zostały wprowadzone w 

błąd wszystkie narody. 

i już nigdy nie będzie w tobie świecić 

światło lampy, i już nigdy nie będzie w 

tobie słyszany głos oblubieńca i 

oblubienicy; bo twoi wędrowni kupcy 

byli najznamienitszymi ludźmi na ziemi, 

bo przez twoje praktyki spirytystyczne 

zostały wprowadzone w błąd wszystkie 

narody. 
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1175 Obj 19:2 

ponieważ jego sądy są prawdziwe i 

prawe. Bo wykonał wyrok na wielkiej 

nierządnicy, która swą rozpustą kaziła 

ziemię, i pomścił krew swoich 

niewolników przelaną jej ręką". 

ponieważ jego sądy są prawdziwe i 

prawe. Bo wykonał wyrok na wielkiej 

nierządnicy, która swą rozpustą kaziła 

ziemię, i pomścił na jej ręce krew 

swoich niewolników". 
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1176 Obj 19:4 
A dwudziestu czterech starszych i 

czworo żywych stworzeń upadło i 

A dwudziestu czterech starszych wraz z 

czterema żywymi stworzeniami upadło i 
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oddało cześć Bogu zasiadającemu na 

tronie, i powiedziało: "Amen! 

Wysławiajcie Jah!" 

oddało cześć Bogu zasiadającemu na 

tronie, i powiedziało: "Amen! 

Wysławiajcie Jah!" 

1177 Obj 19:8 

Tak, dano jej się przyoblec w jasną, 

czystą, delikatną tkaninę lnianą, bo 

delikatna tkanina lniana przedstawia 

prawe czyny świętych". 

Tak, dano jej się przyoblec w jasny, 

czysty, delikatny len, bo delikatny len 

przedstawia prawe czyny świętych". 
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1178 Obj 19:10 

Wtedy upadłem u jego stóp, aby mu 

oddać cześć. Ale on mi mówi: "Uważaj! 

Nie czyń tego! Jestem tylko 

współniewolnikiem twoim i braci 

twoich, którym powierzono świadczenie 

o Jezusie. Oddaj cześć Bogu; bo właśnie 

świadczenie o Jezusie jest natchnieniem 

do prorokowania". 

Wtedy upadłem u jego stóp, aby mu 

oddać cześć. Ale on mi mówi: "Uważaj! 

Nie czyń tego! Jestem tylko 

współniewolnikiem twoim i braci 

twoich, którzy zajmują się świadczeniem 

o Jezusie. Oddaj cześć Bogu; bo właśnie 

świadczenie o Jezusie jest natchnieniem 

do prorokowania". 
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1179 Obj 19:14 

Również wojska, które były w niebie, 

podążały za nim na białych koniach, 

odziane w białą, czystą, delikatną 

tkaninę lnianą. 

Również wojska, które były w niebie, 

podążały za nim na białych koniach, 

odziane w biały, czysty, delikatny len. 
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1180 Obj 19:16 

A na swej szacie wierzchniej, i to na 

udzie, ma napisane imię: Król królów i 

Pan panów. 

A na swej szacie wierzchniej, 

mianowicie na udzie, ma napisane imię: 

Król królów i Pan panów. 
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1181 Obj 19:21 

Ale pozostali byli pozabijani długim 

mieczem siedzącego na koniu, mieczem, 

który wychodził z jego ust. I wszystkie 

ptaki nasyciły się ich ciałami. 

A pozostali byli pozabijani długim 

mieczem siedzącego na koniu, mieczem, 

który wychodził z jego ust. I wszystkie 

ptaki nasyciły się ich ciałami. 
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1182 Obj 20:4 + I 

I ujrzałem trony, i byli ci, którzy na nich 

zasiedli, i dano im władzę sądzenia. Tak, 

ujrzałem dusze straconych toporem za 

świadectwo które składali o Jezusie, i za 

mówienie o Bogu, i tych, którzy nie 

oddali czci ani bestii, ani jej 

wizerunkowi i którzy nie przyjęli 

znamienia na swe czoło ani na swą rękę. 

I ożyli, i królowali z Chrystusem przez 

tysiąc lat. 

I ujrzałem trony, i byli ci, którzy na nich 

zasiedli, i dano im władzę sądzenia. Tak, 

ujrzałem dusze tych, których stracono 

toporem za świadczenie o Jezusie i za 

mówienie o Bogu, tych, którzy nie 

oddali czci ani bestii, ani jej 

wizerunkowi i którzy nie przyjęli 

znamienia na swe czoło ani na rękę. I 

ożyli, i królowali z Chrystusem przez 

tysiąc lat. 
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1183 Obj 20:13 – I 

I wydało morze umarłych, którzy się w 

nim znajdowali, i śmierć, i Hades 

wydały umarłych, którzy się w nich 

znajdowali, i byli sądzeni każdy z 

osobna według swych uczynków. 

I wydało morze umarłych, którzy się w 

nim znajdowali, i śmierć, i Hades 

wydały umarłych, którzy się w nich 

znajdowali, i byli sądzeni każdy z 

osobna – według swych uczynków. 
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1184 Obj 21:2 + I  

Ujrzałem też miasto święte, Nowe 

Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i 

przygotowane jako oblubienica 

przyozdobiona dla swego małżonka. 

Ujrzałem też miasto święte – Nową 

Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga i 

przygotowaną jako oblubienica 

przyozdobiona dla swego małżonka. 
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1185 Obj 21:10 
Przeniósł mnie więc w mocy ducha na 

wielką i wyniosłą górę i pokazał mi 

Przeniósł mnie więc w mocy ducha na 

wielką i wyniosłą górę i pokazał mi 
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święte miasto Jeruzalem, zstępujące z 

nieba od Boga 

święte miasto Jerozolimę, zstępującą z 

nieba od Boga 

1186 Obj 21:11 

i mające chwałę Bożą. Blask jego był 

podobny do najdrogocenniejszego 

kamienia, jakby krystalicznie lśniącego 

kamienia jaspisu. 

i mającą chwałę Bożą. Blask jej był 

podobny do najdrogocenniejszego 

kamienia, jakby krystalicznie lśniącego 

kamienia jaspisu. 
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1187 Obj 21:12 

Miało mur wielki i wyniosły i miało 

dwanaście bram, a przy bramach 

dwunastu aniołów, i były wypisane 

imiona, które są imionami dwunastu 

plemion synów Izraela. 

Miała mur wielki i wyniosły i miała 

dwanaście bram, a przy bramach 

dwunastu aniołów, i były wypisane 

imiona, które są imionami dwunastu 

plemion synów Izraela. 
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1188 Obj 22:2 + I 

przez środek szerokiej ulicy miasta. A 

po tej i po tamtej stronie rzeki były 

drzewa życia wydające dwanaście 

zbiorów owocu, rodzące swe owoce 

każdego miesiąca. A liście drzew 

służyły do leczenia narodów. 

środkiem szerokiej ulicy miasta. A po tej 

i po tamtej stronie rzeki były drzewa 

życia, wydające dwanaście zbiorów 

owocu, rodzące swe owoce każdego 

miesiąca. A liście drzew służyły do 

leczenia narodów. 
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Biblijne tematy do rozmów – zmiany w edycji z 1997 w stosunku do wydania z roku 1994. 

Generalnie zmieniono niektóre sigla biblijne np. 2 Mo na Wj, 4 Mo na Lb, Joba na Hi, Tt na 

Tyt itp. Poprawiono numerację tekstów, gdyż w edycji z 1994 r. podawano z Biblii 

warszawskiej, zaś w edycji z 1997 już z Przekładu Nowego Świata. 

 

Pkt 3.A 

 

Poprawiono cytat z Ezechiela z Ez 21:30-32 na Ez 21:25-27; 

Poprawiono cytat z Daniela wg Biblii poznańskiej: z Dn 4:29, 13, 14 na Dn 4:32, 16, 17; 

Pkt 4.A Zmieniono kolejność słów w ostatnim zdaniu; 

Pkt 5.A 

 

W pierwszym zdaniu zmieniono kolejność słów. 

W drugim zdaniu słowo „czynicielami” zamieniono na „wykonawcami”. 

Pkt 5.B 

 

W pierwszym zdaniu zmieniono: „To pokolenie musi być ostrzeżone, że nadchodzi koniec Mt 

24:14,34” na: „Trzeba ostrzegać, że nadchodzi koniec Mt 24:14”; Usunięto Mt 24:34; 

W drugim zdaniu zmieniono „koniec Jeruzalem” na „upadek Jerozolimy”. 

Pkt 7.A 

 

W drugim zdaniu zmieniono kolejność słów. 

W trzecim zdaniu usunięto cytat Mt 24:34; 

Pkt 8.B 

 

W drugim zdaniu usunięto cytat Kzn 8:9 z Biblii warszawskiej; 

W trzecim zdaniu usunięto odniesienie dotyczące Biblii gdańskiej; 

Pkt 8.C W czwartym zdaniu usunięto słowo „jest”. 

Pkt 9.A Zmieniono tytuł: „Co jest duszą” na „Czym jest dusza”. 

W pierwszym zdaniu zmieniono kolejność słów i usunięto odniesienia dotyczące Biblii 

gdańskiej; 

W drugim zdaniu usunięto odniesienia dotyczące Biblii Wujka. 

W trzecim zdaniu usunięto odniesienia dotyczące Biblii gdańskiej i Biblii Wujka z 1599 r; 

Pkt 9.B 

 

W pierwszym zdaniu usunięto odniesienia dotyczące Biblii gdańskiej. 

W drugim zdaniu usunięto odniesienia dotyczące Biblii gdańskiej. 

W czwartym zdaniu usunięto odniesienia dotyczące Biblii Tysiąclecia. 

Pkt 11.A W czwartym zdaniu usunięto słowo „są”. Zmieniono przytoczenie wersetu Ps 51:7 na Ps 51:5 

Pkt 11.C W czwartym zdaniu usunięto odniesienia dotyczące Biblii Wujka. 

Pkt 11.D W pierwszym zdaniu zmieniono kolejność słów. 

Pkt 12.A 

 

W trzecim zdaniu usunięto słowo „Jahwe” i odniesienia dotyczące Biblii Tysiąclecia. 

W czwartym zdaniu zmieniono „Bw” na Biblię warszawską i rok 1977 na 1985. 

Pkt 12.B W trzecim zdaniu zmieniono przytoczenie wersetu: Ps 19:2,3 na Ps 19:1,2 

Pkt 12.C W trzecim zdaniu usunięto odniesienie dotyczące Biblii Tysiąclecia. 

W czwartym zdaniu usunięto słowa: „ma wszelką moc”. 



Pkt 15 Zmieniono słowo „pogwałcają świętość” na „pogwałceniem świętości”. 

Pkt 16.A W pierwszym zdaniu zmieniono przytoczenie wersetu: Ps 45:7 na Ps 45 :6. 

W drugim zdaniu zmieniono przytoczenie wersetu: Iz 9:5, 6 na Iz 9:6, 7. 

Pkt 16.B W trzecim zdaniu dodano cudzysłów przy słowie „biada”. 

W czwartym zdaniu dodano słowo „obecne”. 

Pkt 16.C  W czwartym zdaniu zmieniono: „Zamiast świeckich rządów, mierników” na „Zastąpi świeckie 

rządy, mierniki”. 

Pkt 17 Zmieniono słowa: „Jezus haniebnie stracony na palu egzekucyjnym” na: „Jezus zawieszony na 

palu egzekucyjnym dla pohańbienia”. 

Pkt 18.B W trzecim zdaniu zmieniono kolejność słów. 

Pkt 20.B W drugim zdaniu usunięto przecinek. 

Pkt 21.A W drugim zdaniu zmieniono: „Nieprawi nie są wysłuchiwani, póki się nie zmienią” na 

„Nieprawi nie są wysłuchiwani, chyba że się zmienią”. 

Pkt 21.B W pierwszym zdaniu zmieniono kolejność słów. 

Pkt 22.A W czwartym zdaniu zmieniono słowo: „innych” na „drugich”. 

Pkt 23.C W czwartym zdaniu zmieniono: „Szukanie dziś ochrony Bożej” na „Trzeba szukać dziś ochrony 

Bożej”. 

Pkt 23.D W pierwszym zdaniu zmieniono cytat: z Łk 21:25, 26 na Łk 21:10, 11 

W drugim zdaniu zmieniono: „Zapanuje Królestwo Boże, a nie ludzie” na „Dokona tego 

Królestwo Boże, a nie ludzie”. 

Pkt 24.B 

 

W trzecim zdaniu zmieniono przytoczenie wersetu: Ps 49:8 na Ps 49:7. 

W czwartym zdaniu zmieniono kolejność słów. 

Pkt 25 Zmieniono słowo „obchodzenie” na „upamiętnienie”. 

Pkt 26.A 

 

W drugim zdaniu zmieniono przytoczenie z Ps 6:6 na Ps 6: 5 i usunięto odniesienia dotyczące 

Biblii Tysiąclecia. 

W trzecim zdaniu usunięto odniesienie dotyczące Biblii gdańskiej. 

Pkt 27.A W czwartym zdaniu usunięto cytat: Mt 25:31. 

Pkt 27.B W trzecim zdaniu usunięto cytat: Łk 21:25-32. 

Pkt 29.A W czwartym zdaniu zmieniono: „Miłość, zgoda wśród członków” na: „Miłość, zgoda wśród 

współwyznawców”. 

Pkt 29.B W pierwszym zdaniu słowo „potępił” zamieniono na „potępiał”. 

W drugim zdaniu zmieniono kolejność słów. 

Pkt 29.C Zmieniono słowa: „Trzeba zmienić religię, która okazuje się fałszywa” na: „Trzeba zmienić 

religię, jeśli okaże się fałszywa”. 



Pkt 30.A W trzecim zdaniu zmieniono słowo: „itp.” na „i in.” 

Pkt 32.C W trzecim zdaniu zmieniono słowo „męża” na „człowieka”. 

Pkt 34.B W pierwszym zdaniu usunięto odniesienie dotyczące Biblii gdańskiej i Biblii Tysiąclecia. 

W drugim zdaniu usunięto odniesienia dotyczące Biblii gdańskiej. 

Pkt 36.A W trzecim zdaniu zmieniono: „Hulanki są niewłaściwe” na: „Hulanki są niestosowne”. 

Pkt 37.A 

 

W trzecim zdaniu zmieniono przytoczenie z Dn 4:32 na Dn 4:35. 

W czwartym zdaniu zmieniono: „Boga należy wywyższać ponad wszystko” na „Boga należy 

wywyższać ponad wszystkich”. 

Pkt 37.C W trzecim zdaniu zmieniono kolejność słów. 

Pkt 37.D  Zmieniono słowa: „Słudzy Boży są obdarzani duchem i nim kierowani” na: „Słudzy Boży są 

obdarzani i kierowani duchem”. 

Pkt 38.A W pierwszym zdaniu zmieniono „Choroba duchowa jest zgubna” na „Choroba duchowa niesie 

zgubne skutki”. 

Pkt 38.B W drugim zdaniu zmieniono przytoczenie z Iz 9:6 na Iz 9:7. 

Pkt 38.D W trzecim zdaniu zmieniono słowo „niezbitym” na „niepodważalnym”. 

Pkt 39.B W drugim zdaniu wstawiono zamiast myślnika słowo „są”. 

Pkt 39.C W drugim zdaniu zmieniono słowo „modlitwy” na „modlitwę” oraz przytoczenie z Ps 65:2, 3 na 

Ps 65:1, 2. 

Pkt 40.B Zmieniono zdanie: „To nieprawda, że "w każdej religii jest coś dobrego"” na To nieprawda, że 

"każda religia jest dobra"”. 

Pkt 41.A W trzecim zdaniu słowo „pokuty” zamieniono na „skruchy”. 

Pkt 41.C 

 

W pierwszym zdaniu zmieniono słowa: „Dla niektórych skrucha niemożliwa” na „U niektórych 

skrucha niemożliwa”. 

W trzecim zdaniu dodano słowo „jednak”. 

Pkt  42.A W trzecim zdaniu zmieniono przytoczenie z Iz 9:5, 6 na Iz 9:6, 7. 

W czwartym zdaniu zmieniono słowa: „Raj ma być przywrócony przez Królestwo” na: „Raj 

zostanie przywrócony przez Królestwo”. 

Pkt 42.B W trzecim zdaniu usunięto cytat Mt 24:34. 

Pkt 43.B W czwartym zdaniu dodano słowo „żyć”. 
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