
Odwieczne SŁOWO [J 1, 1-18] 

1.   Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,  

      καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,  

      καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 

2.   οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 

3.   πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο,  

      καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν.  

4.   ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,  

      καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 

5    καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,  

      καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 

6.   Ἐγένετο ἄνθρωπος  

      ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ,  

      ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· 

7.   οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν,  

      ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός,  

      ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ. 

8.   οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς,  

      ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 

9.   Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,  

       ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον,  

       ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 

10.  ἐν τῷ κόσμῳ ἦν,  

       καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο,  

       καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 

11.  εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν,  

       καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 

12.  ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν,  

       ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι,  

       τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

13.  οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων  

1.   [Już] na początku było SŁOWO, 
      a SŁOWO było u Boga 
      i Bogiem było SŁOWO. 
2.   Ono właśnie od początku było u Boga. 
3.   Wszystko przez NIE się stało, 
      a bez NIEGO nic nie zaistniało. 
4.   A co zaistniało, było życiem w NIM, 
      a życie było Światłem w człowieku, 
5.   a Światło w ciemności świeci, 
      ale ciemność go nie pokonała. 
6.   Pojawił się człowiek 
      posłany przez Boga, 
      któremu na imię Jan. 
7.   Przyszedł on, by dać świadectwo, 
      by świadczyć o Świetle, 
      by wszyscy dzięki Niemu uwierzyli. 
8.   Jan nie był światłem, 
      ale dawał świadectwo o Świetle. 
9.   Istniało jednak Światło prawdziwe, 
      które oświeca każdego człowieka 
      przychodzącego na świat. 
10. Pojawiło się w świecie, 
      i chociaż świat powstał dzięki Niemu, 
      to świat Go nie rozpoznał. 
11. Przyszedł do swojej własności, 
       ale swoi Go nie przyjęli. 
12. Tym jednak, którzy Go przyjęli, 
       którzy uwierzyli w Imię Jego, 
      dało moc, by stali się dziećmi Bożymi. 
13. Oni urodzili się nie z krwi,  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



       οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς  

       οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς  

       ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

14.  Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο  

       καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,  

       καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,  

       δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός,  

       πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 

15.  Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ  

       καὶ κέκραγεν λέγων,  

       Οὗτος ἦν ὃν εἶπον,  

       Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος  

       ἔμπροσθέν μου γέγονεν,  

       ὅτι πρῶτός μου ἦν. 

16.  ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ  

       ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν,  

       καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 

17.  ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη,  

       ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια  

       διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 

18.  θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·  

       μονογενὴς θεὸς  

       ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς 

       ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

      nie z pragnienia ciała, 
      ani z woli mężczyzny, 
      ale z decyzji Boga. 
14. SŁOWO stało się ciałem 
      i zamieszkało między nami, 
      i ujrzeliśmy Jego chwałę, 
      chwałę pełną łaski i prawdy 
      jako Jednorodzonego swego Ojca. 
15. Jan dał o Nim świadectwo, 
      gdy wołał: 
      "To Ten, o którym powiedziałem: 
      >Ten, który idzie za mną, 
      istniał już przede mną, 
      ponieważ był wcześniej niż ja;<" 
16. I z Jego pełni 
      my wszyscy zaczerpnęliśmy, 
      łaskę po łasce, 
17. bo Prawo zostało dane przez Mojżesza, 
      natomiast dar łaski i prawdę 
      zawdzięczamy Jezusowi Chrystusowi. 
18. Boga nikt nigdy nie widział, 
       poza Jednorodzonym Bogiem, 
       który istnieje w łonie Ojca: 
       On nam Go objawił. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świadectwo Jana Chrzciciela [J 1, 19-34] 

19  Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ 

Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν] οἱ 

Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ 

Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; 

20  καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ 

ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός. 

21  καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν σύ; Ἠλίας 

εἶ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; 

καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ. 

22  εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν 

δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ 

σεαυτοῦ; 

23  ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν 

Ἠσαΐας ὁ προφήτης. 

24  Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν 

Φαρισαίων. 

25  καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί 

οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ 

Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης; 

26  ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, 

Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν 

ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, 

27  ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ 

[ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα 

τοῦ ὑποδήματος. 

19. A takie jest świadectwo Jana, kiedy 
Żydzi z Jerozolimy posłali do niego 
kapłanów i lewitów z pytaniem: "Kim ty 
jesteś?" 
20. I wyznał z całą szczerością: "Ja nie 
jestem Chrystusem." 
21. A gdy go zapytali: "To kim ty jesteś? 
Może Eliaszem?" odpowiedział: "Nie 
jestem nim." "To może jesteś 
prorokiem?" Odpowiedział: "Nie 
jestem." 
22. W końcu zapytali: "To kimże jesteś, 
byśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy 
nas posłali? Za kogo sam się uważasz?" 
23. Odpowiedział: ">Jestem głosem 
wołającym na pustyni. Przygotujcie 
drogę dla Pana< - jak powiedział prorok 
Izajasz." 
24. Także wysłali niektórych faryzeuszy, 
25. z pytaniem: "Dlaczego więc chrzcisz, 
skoro nie jesteś ani Chrystusem, ani 
Eliaszem, ani prorokiem?" 
26. Odpowiedział im na to Jan: "Ja 
chrzczę wodą, ale wśród was już pojawił 
się Ten, którego wy nie znacie; 
27. On wprawdzie idzie po mnie, ale nie 
jestem godzien rozwiązać Mu nawet 
rzemyka u sandałów. 

 

 

 
 

 

 
 

 



28  Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ 

Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων. 

29  Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν 

ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, Ἴδε ὁ 

ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 

κόσμου. 

30  οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω 

μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου 

γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 

31  κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα 

φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ 

ἐν ὕδατι βαπτίζων. 

32  Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι 

Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς 

περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ 

αὐτόν· 

33  κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ὁ πέμψας 

με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν, 

Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ 

μένον ἐπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων 

ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 

34  κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι 

οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 

28. Działo się to w Betanii za Jordanem, 
gdzie chrzcił Jan. 
29. Nazajutrz, gdy dostrzegł Jezusa, 
który zbliżał się do niego, oświadczył: 
"Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy 
świata. 
30. On jest właśnie Tym, o którym 
powiedziałem: >Po mnie idzie Człowiek, 
który istniał przede mną, ponieważ był 
wcześniej niż ja.< 
31. Ja Go wcześniej nie znałem, ale po to 
przyszedłem, chrzcząc wodą, aby Go 
objawić w Izraelu. 
32. Również Jan zaświadczył: 
"Widziałem Ducha, który zstępował z 
nieba jakoby gołębica i pozostał na Nim. 
33. Ja Go wprawdzie nie znałem, ale 
Ten, który mnie posłał, bym chrzcił 
wodą, sam mi zapowiedział: >Gdy 
zobaczysz człowieka, na którego 
zstępuje Duch i na nim pozostaje, to jest 
On właśnie Tym, który chrzcić będzie 
Duchem Świętym.< 
34. I ja to zobaczyłem i poświadczam, że 
On właśnie jest Synem Bożym." 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Świadectwo pierwszych uczniów Jezusa [J 1, 35-51] 

35  Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης 

καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, 

36  καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι 

λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ. 

37  καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ 

λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 

38  στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος 

αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς, Τί 

ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί [ὃ λέγεται 

μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε], ποῦ μένεις; 

39  λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε. 

ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρ᾽ 

αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν 

ὡς δεκάτη. 

40  Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου 

εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ 

Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ· 

41  εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν 

ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν 

τὸν Μεσσίαν [ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον 

Χριστός]· 

42  ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 

ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Σὺ εἶ Σίμων 

ὁ υἱὸς Ἰωάννου· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς [ὃ 

ἑρμηνεύεται Πέτρος]. 

43  Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν 

35. Nazajutrz Jan wraz z dwoma swoimi 
uczniami znowu tam [przy Jordanie] stał, 
36. a gdy dostrzegł przechodzącego 
Jezusa, rzekł: "Oto Baranek Boży." 
37. Usłyszeli to dwaj uczniowie Jana i 
poszli za Jezusem. 
38. Jezus obrócił się i zobaczył, że idą za 
Nim; zwrócił się do nich: "Czego 
szukacie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Rabbi 
[to znaczy: Nauczycielu], gdzie 
mieszkasz?" 
39. On do nich: "Chodźcie i zobaczcie." 
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał i 
pozostali u Niego przez ów dzień do 
godziny około szesnastej. 
40. Jednym zaś z tych dwóch, którzy 
usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, 
był Andrzej, brat Szymona Piotra. 
41. Odszukał czym prędzej swojego brata 
Szymona i mu oznajmił: "Znaleźliśmy 
Mesjasza [to znaczy: Chrystusa]" 
42. Przyprowadził go do Jezusa, a Jezus 
spojrzał na niego i rzekł: "Ty jesteś 
Szymon, syn Jony. Będziesz [teraz] 
nazywał się Kefas [to znaczy: Piotr] 
43. Nazajutrz Jezus, gdy zamierzał udać 
się do Galilei, spotkał Filipa, któremu 
powiedział: "Pójdź za Mną!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀκολούθει μοι. 

44  ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς 

πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. 

45  εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ 

λέγει αὐτῷ, Ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ 

νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν 

υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 

46  καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ Ναζαρὲτ 

δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ 

Φίλιππος, Ἔρχου καὶ ἴδε. 

47  εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον 

πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, Ἴδε 

ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν. 

48  λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με 

γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, 

Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν 

συκῆν εἶδόν σε. 

49  ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ, Ῥαββί, σὺ εἶ 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ. 

50  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι 

εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς 

πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. 

51  καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς 

ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ 

καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 

 

44. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z 
miasta Andrzeja i Piotra. 
45. Z kolei Filip spotkał Natanaela i mu 
oznajmił: "Znaleźliśmy Jezusa z Nazaretu, 
syna Józefa, o którym pisał Mojżesz w 
Prawie i prorocy. 
46. Odpowiedział mu Natanael: "Czy 
może z Nazaretu pochodzić coś dobrego? 
Na to Filip: "Chodź i sam sprawdź." 
47. Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się do 
Niego Natanaela, scharakteryzował go: 
"Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie 
ma podstępu." 
48. Spytał Go Natanael: "Skąd mnie 
znasz?" Odpowiedział mu Jezus: "Zanim 
Filip cię przywołał, zobaczyłem cię pod 
figą." 
49. Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, 
Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem 
Izraela." 
50. Na to mu Jezus: "Czy dlatego 
wierzysz, że ci powiedziałem: >ujrzałem 
cię pod figą<? Nie takie rzeczy jeszcze 
zobaczysz." 
51. I dodał do tego: "Zapewniam was, że 
zobaczycie otwarte niebo i aniołów 
Bożych wstępujących i zstępujących na 
Syna Człowieczego 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Wesele w Kanie Galilejskiej [J 2, 1-12] 

1  Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν 

Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ 

Ἰησοῦ ἐκεῖ· 

2  ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 

3  καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ 

τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 

4  [καὶ] λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, 

γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου. 

5  λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, Ὅ τι 

ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε. 

6  ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν 

καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, 

χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. 

7  λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Γεμίσατε τὰς 

ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 

8  καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἀντλήσατε νῦν καὶ 

φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν. 

9  ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ 

οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν 

ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες 

τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος 

10  καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον 

τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν 

μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν 

καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 

1. W trzecim dniu [po powrocie z Judei?] w 
Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, na 
którym przebywała matka Jezusa. 
2. Zaproszono również na wesele Jezusa oraz 
Jego uczniów. 
3. A gdy zabrakło wina, zwróciła się matka 
Jezusa do Niego: "Nie mają już wina." 
4. odpowiedział jej Jezus: "Kobieto, czy to 
moja lub twoja sprawa? Jeszcze nie nadeszła 
moja pora." 
5. Matka zaś Jego zwróciła się do służących: 
"Uczyńcie to, co wam poleci." 
6. Stało zaś tam sześć kamiennych naczyń na 
wodę, które służyły do żydowskich rytualnych 
obmyć. Każda z nich miała pojemność dwóch 
albo trzech wiader. 
7. Polecił im Jezus: "Napełnijcie naczynia 
wodą." I napełnili je aż po brzegi. 
8. Następnie powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i 
zanieście staroście weselnemu." I oni zanieśli. 
9. Skoro starosta weselny skosztował wody, 
która stała się winem – a nie wiedział, skąd 
ono się wzięło; wiedzieli jedynie służący, który 
zaczerpnęli wodę – poprosił pana młodego  
10. i mu powiedział: "Każdy człowiek daje 
najpierw dobre wino, a kiedy sobie goście 
podpiją, wtedy stawia gorsze. Ty przechowałeś 
lepsze wino na teraz." 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



11  Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ 

Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ 

ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

12  Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ 

αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ 

[αὐτοῦ] καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ 

ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.  

 

 

11. Taki to początek cudów uczynił Jezus w 
Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwalebną 
moc, i uwierzyli w Niego uczniowie Jego. 
12. Po tym wydarzeniu udał się Jezus ze swoją 
matką, braćmi i uczniami swoimi do 
Kafarnaum i tam pozostali przez kilka dni. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oczyszczenie świątyni ze sprzedawców [J 2, 13-22] 

13  Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, 

καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. 

14  καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας 

βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ 

τοὺς κερματιστὰς καθημένους, 

15  καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων 

πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε 

πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν 

κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰς 

τραπέζας ἀνέτρεψεν, 

16  καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν 

εἶπεν, Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε 

τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον 

ἐμπορίου. 

17  Ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι 

γεγραμμένον ἐστίν, Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου 

σου καταφάγεταί με. 

18  ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ 

εἶπαν αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, 

ὅτι ταῦτα ποιεῖς; 

19  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν 

ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 

20  εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσαράκοντα 

καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, 

καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 

13. Zbliżało się żydowskie Święto 
Paschy i Jezus udał się do 
Jerozolimy. 
14. Tam na dziedzińcu świątyni 
natknął się na sprzedawców bydła, 
owiec i gołębi oraz tych, którzy 
wymieniali pieniądze. 
15. Wtedy splótł bicz ze sznurków i 
przepędził wszystkich z terenu 
świątyni; również owce i bydło. 
Pieniądze bankierów porozrzucał, a 
ich stoły powywracał, 
16. sprzedawcom zaś gołębi nakazał: 
"Zabierzcie stąd wszystko i nie róbcie 
targowiska z domu Ojca Mojego. 
17. Przypomnieli sobie Jego 
uczniowie tekst Pisma: "Gorliwość o 
Dom Twój pochłania mnie." 
18. Żydzi zaś zapytali Go: "Jakim 
znakiem wykażesz nam, że masz 
prawo to czynić?" 
19. Odpowiedział im Jezus: "Zburzcie 
tę świątynię, a Ja ją w trzy dni 
odbuduję." 
20. Wtedy Żydzi zadali Mu pytanie: 
"Tę świątynię budowali przez 
czterdzieści sześć lat, a Ty ją chcesz 
odbudować w ciągu trzech dni?" 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



21  ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ 

σώματος αὐτοῦ. 

22  ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, 

ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο 

ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ 

λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.  

 

21. On jednak mówił o świątyni 
swojego ciała. 
22. Kiedy więc zmartwychwstał, 
przypomnieli sobie Jego uczniowie, 
że właśnie to powiedział i uwierzyli w 
Pismo oraz w słowa Jezusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znajomość ludzkiego wnętrza [J 2, 23-25] 

23  Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ 

πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν 

εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ 

τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει· 

24  αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν 

αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας, 

25  καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις 

μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς 

γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.  

23. W czasie Uroczystości Paschalnej 
w Jerozolimie wielu uwierzyło w imię 
Jego, widzieli bowiem Jego 
[niezwykłe] znaki, jakie czynił. 
24. Sam zaś Jezus samego siebie im 
nie odsłaniał, ponieważ znał ich 
wszystkich 
25. i nie potrzebował żadnego od 
nikogo świadectwa o człowieku, sam 
bowiem wiedział, co się w kim kryje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozmowa Jezusa z Nikodemem [J 3, 1-21] 

1  Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, 

Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν 

Ἰουδαίων· 

2  οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ 

εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ 

ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ 

δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ 

ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. 

3  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμὴν 

ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ 

ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν 

τοῦ θεοῦ. 

4  λέγει πρὸς αὐτὸν [ὁ] Νικόδημος, Πῶς 

δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων 

ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς 

μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ 

γεννηθῆναι; 

5  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω 

σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ 

πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 

6  τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ 

ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ 

πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. 

7  μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, Δεῖ ὑμᾶς 

γεννηθῆναι ἄνωθεν. 

1. Pewien faryzeusz o imieniu 
Nikodem, dostojnik żydowski, 
2. przyszedł nocą do Jezusa i zwrócił 
się do Niego: "Rabbi, wiemy, że 
przyszedłeś posłany od Boga jako 
nauczyciel, nikt bowiem nie potrafiłby 
czynić takich cudownych znaków, jakie 
Ty czynisz, jeśliby Bóg nie był z Nim. 
3. Odpowiedział mu Jezus: 
"Zapewniam cię, że jeśli się ktoś nie 
narodzi na nowo, nie będzie mógł 
zobaczyć Królestwa Bożego." 
4. Na to Nikodem: "Gdy człowiek jest 
starcem, to jakże może się narodzić? 
Czy potrafi wejść powtórnie w łono 
swej matki i znów się narodzić?" 
5. Odpowiedział mu Jezus: 
"Zapewniam cię, że jeżeli się ktoś nie 
narodzi z wody i z Ducha, to nie będzie 
mógł wejść do Królestwa Bożego. 
6. To, co się narodziło z ciała, jest 
ciałem, to zaś, co się narodziło z 
Ducha, jest duchem. 
7. Nie dziw się, że ci powiedziałem: 
>Trzeba wam narodzić się ponownie<. 
8. Wiatr wieje, gdziekolwiek chce i 
chociaż słyszysz jego szum, to nie 
wiesz, skąd przybywa, ani dokąd 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



8  τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν 

φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας 

πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως 

ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ 

πνεύματος. 

9  ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, 

Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; 

10  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ 

εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ 

γινώσκεις; 

11  ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν 

λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν 

μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν 

οὐ λαμβάνετε. 

12  εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ 

πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ 

ἐπουράνια πιστεύσετε; 

13  καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν 

οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

14  καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν 

ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 

15  ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν 

αἰώνιον. 

16  Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν 

κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ 

ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ 

podąża; podobnie jest z każdym 
narodzonym z Ducha. 
9. Zapytał Go Nikodem: "Jak to 
wszystko należy rozumieć?" 
10. Odpowiedział mu Jezus pytaniem: 
"Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego 
nie wiesz? 
11. Zapewniam cię, że > Głosimy to, o 
czym wiemy, poświadczamy to, co 
widzieliśmy, ale wy jednak naszego 
świadectwa nie przyjmujecie.< 
12. Jeżeli mówiłem wam o sprawach 
ziemskich, a wy w to nie wierzycie, to 
jakże uwierzycie, gdy będę wam głosił 
o sprawach niebiańskich? 
13. Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz 
Syna Człowieczego, który wcześniej z 
nieba zstąpił 
14. i tak, jak Mojżesz podniósł w górę 
węża na pustyni, tak również Syn 
Człowieczy powinien być podniesiony 
w górę, 
15. aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne. 
16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna Jednorodzonego ofiarował, aby 
każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 

17  οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς 

τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ 

ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 

18  ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ 

[δὲ] μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ 

πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 

μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 

19  αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς 

ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν 

οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, 

ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 

20  πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ 

φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ 

ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 

21  ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς 

τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι 

ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα. 

17. Nie posłał bowiem Ojciec Syna na 
świat, aby świat potępić, ale by świat 
ocalić. 
18. Kto wierzy w Niego, znajduje 
ocalenie, kto zaś nie wierzy, już 
doznaje potępienia, ponieważ nie 
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 
Bożego. 
19. Na tym polega to potępienie: 
Światło zjawiło się na świecie, ale 
ludzie bardziej umiłowali ciemność niż 
Światło, ponieważ ich czyny były złe. 
20. Każdy bowiem, który postępuje 
podle, nienawidzi Światła i nie idzie w 
kierunku Światła, by nie ujawniły się 
jego postępki. 
21. Kto zaś żyje prawdą, kieruje się ku 
Światłu, aby wyjawiły się jego czyny, a 
czyny te zostały dokonane w Bogu." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ostatnie świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie [J 3, 22-30] 

22  Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, 

καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν καὶ 

ἐβάπτιζεν. 

23  ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν 

Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα 

πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ 

ἐβαπτίζοντο· 

24  οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν 

φυλακὴν ὁ Ἰωάννης. 

25  Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν 

μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ 

καθαρισμοῦ. 

26  καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ 

εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ 

πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ 

μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ 

πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 

27  ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν, Οὐ 

δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν 

ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ. 

28  αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι 

εἶπον [ὅτι] Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός, 

ἀλλ᾽ ὅτι Ἀπεσταλμένος εἰμὶ 

ἔμπροσθεν ἐκείνου. 

22. Następnie Jezus i Jego 
uczniowie przybyli do ziemi 
judejskiej i tam przebywał z nimi 
udzielając chrztu. 
23. Jan zaś chrzcił w Ainon, 
niedaleko Salim, ponieważ było tam 
dużo wody; przychodzili zatem 
ludzie do niego, którym udzielał 
chrztu, 
24. nie był bowiem jeszcze Jan 
osadzony w więzieniu. 
25. Kiedyś między uczniami Jana a 
pewnym Żydem zaistniał spór na 
temat rytualnego oczyszczenia. 
26. Przyszli więc do Jana i go 
powiadomili: "Rabbi, Ten, który był 
z tobą za Jordanem i o którym dałeś 
świadectwo, teraz chrzci, a wszyscy 
przychodzą do Niego." 
27. Odpowiedział im Jan: "Niczego 
nie mógłby mieć człowiek, jeśliby 
mu to nie zostało dane z nieba. 
28. Wy sami jesteście świadkami, że 
powiedziałem: >Nie jestem 
Chrystusem, ale zostałem posłany 
przed Nim.< 
29. Ten, kto poślubił pannę młodą, 
jest panem młodym. Przyjaciel zaś 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29  ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· 

ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ 

ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν 

φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ 

ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. 

30  ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ 

ἐλαττοῦσθαι. 

 

pana młodego, który stoi przy nim i 
go słucha, cieszy się, gdy słyszy głos 
pana młodego. I taka właśnie 
radość mnie napełniła. 
30. On musi wzrastać, ja zaś 
powinienem się umniejszać. 
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Pochodzenie Jezusa i Jego nauki [J 3, 31-36] 

31  Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω 

πάντων ἐστίν· ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς 

γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ὁ ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος [ἐπάνω 

πάντων ἐστίν·] 

32  ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο 

μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ 

οὐδεὶς λαμβάνει. 

33  ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν 

ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν. 

34  ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ 

ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ 

μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα. 

35  ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ 

πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 

36  ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν 

αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ 

ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ 

μένει ἐπ᾽ αὐτόν.  

31. Ten, który przychodzi z wysoka, jest 
ponad wszystkim, natomiast ten, który 
jest z ziemi, jest ziemski i po ziemsku 
przemawia. Ten, który przybywa z 
nieba, jest ponad wszystkim 
32. i wyjawia to, co widział i słyszał, ale 
świadectwa jego nikt nie przyjmuje. 
33. Ten jednak, który przyjął jego 
świadectwo, potwierdza, że Bóg jest 
prawdziwą rzeczywistością. 
34. Posłaniec bowiem Boga przekazuje 
naukę Bożą, ponieważ Bóg daje mu 
[swego] Ducha bez ograniczeń. 
35. Ojciec miłuje Syna i wszystko 
przekazał w Jego ręce. 
36. Ten, kto wierzy w Syna, posiada 
życie wieczne, ten jednak, kto Synowi 
nie będzie posłuszny, nie będzie też 
oglądał Życia, ale gniew Boży zaciąży 
mu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozmowa Jezusa z Samarytanką [J 4, 1-42] 

1  Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ 

Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς 

ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης 

2  - καίτοι γε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν 

ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ - 

3  ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν 

πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

4  ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς 

Σαμαρείας. 

5  ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας 

λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ 

ἔδωκεν Ἰακὼβ [τῷ] Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· 

6  ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς 

κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο 

οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. 

7  Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας 

ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Δός 

μοι πεῖν· 

8  οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν 

εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. 

9  λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις, Πῶς 

σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς 

γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; [οὐ γὰρ 

συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις.] 

10  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ 

ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ 

λέγων σοι, Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας 

αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 

1. Gdy Jezus dowiedział się, że do 
faryzeuszy dotarła wiadomość o większej 
ilości Jego uczniów i ochrzczonych niż 
miał Jan 
2. – chociaż sam Jezus nie chrzcił, a 
czynili to Jego uczniowie – 
3. opuścił Judeę i udał się znowu do 
Galilei. 
4. W czasie Jego drogi, która prowadziła 
przez Samarię, 
5. skierował się do Sychar, pewnego 
miasta w Samarii, niedaleko posiadłości, 
którą niegdyś Jakub dał swojemu synowi 
Józefowi. 
6. Ne jej terenie znajdowała się Studnia 
Jakubowa. Ponieważ Jezus był utrudzony 
drogą, usiadł przy studni, a było niemal 
samo południe. 
7. Nadeszła pewna kobieta, Samarytanka, 
by zaczerpnąć wodę. Zwrócił się do niej 
Jezus: "Daj mi się napić." 
8. Uczniowie w tym czasie udali się do 
miasta, aby kupić coś do zjedzenia. 
9. Odpowiedziała Mu Samarytanka: 
"Jakże to, Ty, Żyd, prosisz mnie, chociaż 
jestem kobietą samarytańską, bym dała ci 
pić?" [Żydzi bowiem nie utrzymują 
kontaktów z Samarytanami]. 
10. Odpowiedział jej Jezus: "O, gdybyś 
znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, οὔτε 

ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· 

πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 

12  μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 

Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς 

ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ 

θρέμματα αὐτοῦ; 

13  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς ὁ 

πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· 

14  ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω 

αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ 

ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ 

πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

15  λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, Κύριε, δός μοι 

τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι 

ἐνθάδε ἀντλεῖν. 

16  Λέγει αὐτῇ, Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα 

σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 

17  ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Οὐκ 

ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Καλῶς 

εἶπες ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω· 

18  πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν 

ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς 

εἴρηκας. 

19  λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, θεωρῶ ὅτι 

προφήτης εἶ σύ. 

20  οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ 

προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν 

Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου 

προσκυνεῖν δεῖ. 

który mówi do ciebie: >Daj mi się napić<, 
to sama byś Go poprosiła i dałby ci wodę 
dającą życie." 
11. Kobieta Mu na to: "Panie, Ty nawet 
nie masz czerpaka, a przecież studnia jest 
głęboka, skądże więc miałbyś wodę życia? 
12. Czyżbyś Ty był kimś większym od ojca 
naszego Jakuba, który dał nam studnię i 
sam z niej pił, i synowie jego oraz jego 
trzody?" 
13. Odpowiedział jej Jezus: "Każdy, kto 
pije tę wodę, znów będzie spragniony, 
14. kto zaś natomiast będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie już pragnął 
na wieki, ponieważ woda, którą mu dam, 
stanie się w nim samym obfitym źródłem 
wody na życie wieczne." 
15. Poprosiła Go więc kobieta: "Panie, daj 
mi tej wody, abym już więcej nie 
odczuwała pragnienia i nie musiała tutaj 
przychodzić i czerpać." 
16. Odezwał się do niej: "Idź, zawołaj 
swojego męża i przyjdźcie tutaj." 
17. Odpowiedziała kobieta: "Nie mam 
męża." Na to Jezus: "Słusznie 
powiedziałaś, że nie masz męża, 
18. ponieważ miałaś pięciu mężów, a 
mężczyzna, którego masz teraz, nie jest 
twoim mężem, a zatem powiedziałaś 
prawdę." 
19. Kobieta do Niego: "Panie, widzę, że 
jesteś prorokiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21  λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, 

γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει 

τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε 

τῷ πατρί. 

22  ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε· ἡμεῖς 

προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ 

τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. 

23  ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ 

ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ 

πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ 

πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς 

προσκυνοῦντας αὐτόν. 

24  πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς 

προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ 

ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 

25  λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας 

ἔρχεται, ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ 

ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 

26  λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν 

σοι. 

27  Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 

καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· 

οὐδεὶς μέντοι εἶπεν, Τί ζητεῖς; ἤ, Τί λαλεῖς 

μετ᾽ αὐτῆς; 

28  ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ 

καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς 

ἀνθρώποις, 

29  Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι 

πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ 

Χριστός; 

20. Nasi przodkowie sprawowali kult na 
tej górze [Gerizim], wy zaś twierdzicie, że 
Jerozolima jest miejscem, gdzie powinno 
się czcić Boga." 
21. Odpowiedział jej Jezus: "Wierz mi, 
kobieto, że nadchodzi czas, kiedy nie 
będziecie czcić Ojca ani na tej górze, ani w 
Jerozolimie. 
22. Wy czcicie coś, czego nie znacie, my 
zaś oddajemy cześć Temu, którego 
znamy, ponieważ Zbawienie pochodzi od 
Żydów, 
23. nadchodzi jednak czas, a właściwie już 
jest, kiedy to prawdziwi czciciele oddawać 
będą Ojcu cześć w Duchu i w prawdzie, i 
takich właśnie czcicieli poszukuje Ojciec. 
24. Bóg jest Duchem, dlatego prawdziwi 
czciciele powinni Go uwielbiać w Duchu i 
w prawdzie." 
25. Na to kobieta: "Wiem, że nadchodzi 
Mesjasz, zwany Chrystusem, i kiedy 
nadejdzie, wszystko nam wyjaśni" 
26. Odpowiedział jej Jezus: "Ja nim 
jestem, który teraz rozmawiam z tobą." 
27. I w tym momencie nadeszli Jego 
uczniowie i dziwili się, że rozmawia z 
kobietą, ale nikt nie miał odwagi zapytać, 
czego od niej chce albo dlaczego w ogóle z 
nią rozmawia. 
28. Kobieta zaś pozostawiła swoje 
naczynie i poszła do miasta namawiać 
mieszkańców: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



30  ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο 

πρὸς αὐτόν. 

31  Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ 

μαθηταὶ λέγοντες, Ῥαββί, φάγε. 

32  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω 

φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 

33  ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, 

Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; 

34  λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐμὸν βρῶμά 

ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ 

πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ 

ἔργον. 

35  οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός 

ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω 

ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ 

θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς 

θερισμόν. ἤδη 

36  ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει 

καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων 

ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. 

37  ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς 

ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ 

θερίζων. 

38  ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ 

ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, 

καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν 

εἰσεληλύθατε. 

39  Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ 

τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι 

29. "Chodźcie zobaczyć człowieka, który 
mi wszystko wyjawił, co uczyniłam. Czyż 
nie jest On Chrystusem?" 
30. Wyszli więc z miasta i przybyli do 
Jezusa. 
31. Tymczasem uczniowie poprosili 
Jezusa: "Rabbi, jedz!" 
32. On im odpowiedział: "Ja mam 
pokarm do spożycia, o którym nie wiecie." 
33. Uczniowie więc spytali między sobą: 
"Czyżby ktoś mu coś przyniósł do 
jedzenia?" 
34. Rzekł im Jezus: "Moim pokarmem 
jest spełnienie woli Tego, który Mnie 
posłał oraz wykonanie wyznaczonego 
przez Niego dzieła. 
35. Czyż nie twierdzicie, że >jeszcze cztery 
miesiące, a nadejdą żniwa?< To wam 
dopowiadam: >Podnieście oczy wasze i 
przypatrzcie się polom, ponieważ już 
bieleją dojrzałe do żniw.< 
36. Żniwiarz otrzymuje zapłatę i zbiera 
plony na życie wieczne i tak jest radość 
dla siewcy jak i dla żniwiarza, 
37. ponieważ potwierdza się prawda 
sentencji: >Jeden sieje, a drugi zbiera.< 
38. Ja posłałem was na zbieranie plonów 
żniwnych, nad czym wcześniej się nie 
trudziliście. Inni się trudzili, a wy 
korzystacie z ich znoju," 
39. Wielu Samarytan z owego miasta 
uwierzyło w Jezusa na podstawie 
świadectwa kobiety, która zeznała, że: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. 

40  ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται, 

ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς· καὶ 

ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 

41  καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν 

λόγον αὐτοῦ, 

42  τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν 

σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ 

ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν 

ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου. 

"On mi wyjawił wszystkie postępki, które 
uczyniłam." 
40. Przyszli więc do Niego Samarytanie z 
prośbą, by pozostał u nich; zgodził się i 
przebywał tam przez dwa dni. 
41. Wtedy jeszcze więcej uwierzyło dzięki 
głoszonej przez Niego nauce. 
42. Do kobiety zaś rzekli: "Wierzymy już 
nie dzięki twoim słowom, ale dlatego, że 
sami usłyszeliśmy i nabraliśmy 
przekonania, że On naprawdę jest 
Zbawicielem świata. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzdrowienie syna urzędnika z Kafarnaum [J 4, 43-54] 

43  Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν 

ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· 

44  αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι 

προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ 

ἔχει. 

45  ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 

ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα 

ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις 

ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν 

ἑορτήν. 

46  Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς 

Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. 

καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν 

Καφαρναούμ· 

47  οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς 

Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς 

αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται 

αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ 

ἀποθνῄσκειν. 

48  εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, Ἐὰν μὴ 

σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ 

πιστεύσητε. 

49  λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός, Κύριε, 

κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. 

50  λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πορεύου· ὁ υἱός 

σου ζῇ. ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ 

43. [Dopiero] po dwóch dniach 
wyruszył stamtąd [z Sychar w Samarii, 
gdzie Go poważano] do Galilei, 
44. albowiem, jak zaświadczył sam 
Jezus, >prorok nie doznaje szacunku 
we własnej ojczyźnie.< 
45. Kiedy zaś przybył do Galilei, 
przyjęli Go [tylko] ci Galilejczycy, 
którzy widzieli wszystko, co uczynił w 
Jerozolimie w czasie Święta [Paschy], 
ponieważ i oni uczestniczyli w tym 
Święcie. 
46. Ponownie wstąpił do Kany 
Galilejskiej, gdzie wcześniej zamienił 
wodę w wino.  
W Kafarnaum mieszkał urzędnik 
królewski, którego syn był chory. 
47. Kiedy usłyszał, że Jezus powrócił z 
Judei do Galilei, poszedł do Niego i 
poprosił, by przyszedł i uzdrowił jego 
syna, który był bliski śmierci.  
48. Jezus zwrócił się do niego: "Jeżeli 
nie zobaczycie znaków i cudów, to nie 
uwierzycie." 
49. Ponownie poprosił Go urzędnik: 
"Panie, przyjdź, zanim umrze moje 
dziecko." 

 

 

 
 

 

 
 

 



ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο. 

51  ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι 

αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ 

παῖς αὐτοῦ ζῇ. 

52  ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ᾽ αὐτῶν ἐν ᾗ 

κομψότερον ἔσχεν· εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι 

Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ 

πυρετός. 

53  ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 

ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὁ υἱός σου ζῇ, 

καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ 

ὅλη. 

54  Τοῦτο [δὲ] πάλιν δεύτερον σημεῖον 

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

50. Odpowiedział mu Jezus: "Idź, syn 
twój żyje." Człowiek ten uwierzył 
słowom Jezusa i odszedł do swego 
domu. 
51. Gdy był jeszcze w drodze, wyszli 
mu naprzeciw jego służący z 
wiadomością, że chłopiec żyje. 
52. Zapytał ich o godzinę, kiedy mu się 
polepszyło. Odpowiedzieli: "Wczoraj o 
pierwszej po południu spadła 
gorączka." 
53. Uświadomił sobie ojciec, że 
właśnie o tej godzinie Jezus mu 
powiedział: "Syn twój żyje", dlatego i 
sam uwierzył, i cały dom jego. 
54. Taki to drugi cudowny znak 
uczynił Jezus po powrocie z Judei do 
Galilei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzdrowienie chorego przy sadzawce Betesda [J 5, 1-18] 

1  Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, 

καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. 

2  ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ 

προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη 

Ἑβραϊστὶ Βηθζαθά, πέντε στοὰς ἔχουσα. 

3  ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν 

ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν. 

5  ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα 

[καὶ] ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ 

αὐτοῦ· 

6  τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, 

καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, 

λέγει αὐτῷ, Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 

7  ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, Κύριε, 

ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ 

ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ 

δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ 

καταβαίνει. 

8  λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἔγειρε ἆρον τὸν 

κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 

9  καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, 

καὶ ἦρεν τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ 

περιεπάτει. Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ 

τῇ ἡμέρᾳ. 

10  ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ 

τεθεραπευμένῳ, Σάββατόν ἐστιν, καὶ 

1. Wkrótce po tym [uzdrowienie syna 
urzędnika] przypadało Święto żydowskie 
[Pascha] i Jezus udał się do Jerozolimy. 
2. W Jerozolimie znajdowała się przy 
Owczej Bramie sadzawka, nazywana po 
hebrajsku Betesda, z pięcioma 
krużgankami, 
3. w obrębie których leżało wielu chorych, 
ślepych, kulawych i sparaliżowanych [4] 
5. Był tam też pewien człowiek, który 
chorował już trzydzieści osiem lat. 
6. Gdy Jezus go zobaczył, tam leżącego, a 
wiedział, że już tak długo choruje, spytał 
go: ”Czy chcesz wyzdrowieć?" 
7. Odpowiedział Mu chory: "Panie, nie 
mam nikogo do pomocy, który zanurzyłby 
mnie w sadzawce, kiedy poruszy się woda. 
Gdy bowiem sam się tam dowlokę, ktoś 
inny mnie wyprzedza. 
8. Rzekł mu Jezus: "Powstań! Weź swoje 
posłanie i chodź!" 
9. Człowiek ów w momencie wyzdrowiał, 
zabrał swoje posłanie i zaczął chodzić. A 
zdarzyło się to w szabat, 
10. dlatego więc Żydzi upomnieli 
uzdrowionego: "Dziś jest szabat i nie 
wolno ci nosić swojego posłania." 

 

 
 

 
 



οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττόν σου. 

11  ὁ δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Ὁ ποιήσας με 

ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἆρον τὸν 

κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 

12  ἠρώτησαν αὐτόν, Τίς ἐστιν ὁ 

ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, Ἆρον καὶ 

περιπάτει; 

13  ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν, ὁ γὰρ 

Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ 

τόπῳ. 

14  μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς 

ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἴδε ὑγιὴς 

γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν 

σοί τι γένηται. 

15  ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν 

τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας 

αὐτὸν ὑγιῆ. 

16  καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τὸν 

Ἰησοῦν, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. 

17  ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, Ὁ 

πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ 

ἐργάζομαι. 

18  διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν 

οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον 

ἔλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα 

ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν 

τῷ θεῷ. 

 

 

11. On im odpowiedział: "Przecież Ten, 
który mnie uzdrowił, sam mi powiedział: 
>Weź swoje posłanie i chodź!<" 
12. Zapytali go więc: "Kimże jest ten 
człowiek, który ci powiedział: >Weź 
[swoje posłanie] i chodź!< 
13. Uzdrowiony jednak nie potrafił 
wskazać człowieka, Jezus bowiem oddalił 
się od zgromadzonego tam tłumu. 
14. Gdy Jezus spotkał go później w 
świątyni, zwrócił się do niego: "Jesteś już 
całkiem zdrowy, dlatego nie grzesz więcej, 
aby nie spotkało cię jeszcze coś gorszego." 
15. Po odejściu człowiek ów oznajmił 
Żydom, że to właśnie Jezus jest tym, który 
go uzdrowił. 
16. Dlatego Żydzi zaczęli atakować Jezusa 
oskarżeniami, ponieważ uzdrawiał w 
szabat. 
17. Jezus zaś im odpowiedział: "Ojciec 
mój działa nieustannie, również i ja 
działam stale." 
18. Dlatego też tym bardziej Żydzi starali 
się zabić Jezusa, ponieważ nie tylko łamał 
szabat, ale też Boga nazywał swoim 
Ojcem, siebie samego czyniąc równym 
Bogu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Władza udzielona Synowi przez Ojca [J 5, 19-30] 

19  Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ 

υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι 

βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν 

ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 

20  ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα 

δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα 

τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς 

θαυμάζητε. 

21  ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς 

καὶ ζῳοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει 

ζῳοποιεῖ. 

22  οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ 

τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 

23  ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς 

τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ 

τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 

24  Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον 

μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με 

ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ 

ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου 

εἰς τὴν ζωήν. 

25  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα 

καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς 

φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες 

ζήσουσιν. 

19. Jezus więc im [żydowskim 
przeciwnikom] odpowiedział: "Zapewniam 
was, że Syn nie może niczego zdziałać sam z 
siebie, jeśliby wcześniej nie widział tego u 
działającego Ojca, albowiem Syn czyni w 
sposób podobny tylko to, co Ojciec uczynił. 
20. Ojciec bowiem kocha Syna i pokazuje 
Mu wszystko, cokolwiek sam czyni, a nawet 
pokaże Mu dzieła większe, aby wzbudzić 
wasz podziw. 
21. Jak bowiem Ojciec wskrzesza zmarłych i 
obdarza życiem, tak i Syn obdarza życiem 
tych, których chce. 
22. Ojciec bowiem nikogo nie osądza, ale 
całą władzę sądzenia przekazał Synowi, 
23. aby wszyscy oddawali taką samą cześć 
Synowi, jaką czczą Ojca. Kto nie czci Syna, 
nie czci też Ojca, który Go posłał. 
24. Zapewniam was, że ten, kto jest 
posłuszny mojemu słowu i wierzy w Tego, 
który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie 
zostanie osądzony, ale już przeszedł ze 
śmierci do Życia. 
25. Zapewniam was, że nadchodzi godzina, a 
właściwie już jest, kiedy to zmarli [też 
duchowo] usłyszą głos Syna Bożego, a ci, 
którzy okażą posłuszeństwo, będą żyli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



26  ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, 

οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν 

ἑαυτῷ· 

27  καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, 

ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. 

28  μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν 

ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν 

τῆς φωνῆς αὐτοῦ 

29  καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ 

ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ 

φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 

30  Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ 

οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ 

ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ 

ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.  

26. Podobnie bowiem, jak Ojciec ma życie 
sam z siebie, to i Syna obdarzył życiem 
samym w sobie, 
27. dał Mu także władzę osądzania ludzi, 
ponieważ jest On też Synem człowieka [i 
poznał na sobie sytuację ludzi]. 
28. Nie dziwcie się temu, że nadchodzi czas, 
kiedy to wszyscy, którzy są w grobach, 
usłyszą Jego głos. 
29. I ci, którzy czynili dobro, 
zmartwychwstaną na życie wieczne, 
natomiast ci, którzy postępowali podle, 
powstaną na sąd. 
30. Ja sam z siebie nie mogę niczego czynić. 
Osądzam tak, jak słyszę [od Ojca] i sąd mój 
jest sprawiedliwy, ponieważ kieruję się nie 
moją wolą, ale wolą Tego, który Mnie posłał. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świadectwo Ojca o Jezusie [J 5, 31-40] 

31  ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ 

μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής· 

32  ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, 

καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν 

μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 

33  ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην, 

καὶ μεμαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ· 

34  ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν 

μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω 

ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. 

35  ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ 

φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε 

ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ 

αὐτοῦ. 

36  ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ 

Ἰωάννου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ 

πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα 

ἃ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ 

με ἀπέσταλκεν· 

37  καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος 

μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν 

αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος 

αὐτοῦ ἑωράκατε, 

38  καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν 

ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος 

τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 

31. Gdybym Ja sam o sobie świadczył, to 
moje świadectwo nie musiało by być 
prawdziwe, 
32. jest jednak ktoś inny, kto świadczy o 
Mnie, a wiem, że Jego świadectwo jest 
prawdziwe. 
33. Wyście posłali do Jana i on dał 
świadectwo zgodne z prawdą. 
34. Ja zaś nie bazuję na świadectwie 
pochodzącym od człowieka i o tym 
właśnie mówię, byście zostali zbawieni. 
35. On [Jan] był [jakby] palącą się i 
świecącą latarnią, a wyście chcieli jedynie 
przez chwilę cieszyć się jego światłem. 
36. Ja zaś mam poświadczenie większe od 
świadectwa Jana, albowiem czyny, które 
polecił Mi wypełnić Ojciec, właśnie te 
czyny, które wykonuję, dają dowód na to, 
że to Ojciec Mnie posłał. 
37. I to właśnie Ojciec Mój, który Mnie 
posłał, On sam poświadczył o Mnie, 
chociaż wy nigdy ani nie usłyszeliście 
głosu Jego, ani nie widzieliście Jego 
postaci. 
38. Nie macie również w sobie Jego 
nauki, która by w was trwała, ponieważ 
nie uwierzyliście Temu, którego On 
posłał. 

 
 

 
 

 
 

 



39  ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς 

δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ 

ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ· 

40  καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα 

ζωὴν ἔχητε. 

39. Zgłębiacie Pisma, ponieważ uważacie, 
że przez to osiągniecie życie wieczne, a to 
przecież właśnie one dają świadectwa o 
Mnie, 
40. a wy mimo to nie chcecie przyjść do 
Mnie, by osiągnąć Życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Źródło i skutki niewiary u ludzi [J 5, 41-47] 

41  Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, 

42  ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην 

τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 

43  ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 

πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν 

ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, 

ἐκεῖνον λήμψεσθε. 

44  πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν 

παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ τὴν 

δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ 

ζητεῖτε; 

45  μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν 

πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν 

ὑμῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. 

46  εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε 

ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 

47  εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ 

πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν 

πιστεύσετε; 

41. Ja uwielbienia od ludzi nie oczekuję, 
42. was zaś poznałem i wiem, że miłości 
do Boga w was samych nie macie. 
43. Przyszedłem w imieniu Ojca Mojego, 
a wyście Mnie nie przyjęli; jeśliby jednak 
ktoś przyszedł we własnym imieniu, to 
byście go przyjęli. 
44. Jakże możecie naprawdę stać się 
wierzącymi, skoro zabiegacie o wzajemne 
uznanie, a nie szukacie go ze strony 
jedynego Boga. 
45. Nie sądźcie, że Ja was będę oskarżał 
wobec Ojca; waszym oskarżycielem 
będzie Mojżesz, w którym wy pokładacie 
nadzieję. 
46. Gdybyście bowiem uwierzyli 
Mojżeszowi, to również i Mnie byście 
uwierzyli, bo to właśnie on o Mnie pisał. 
47. Jeżeli zaś nie wierzycie jego Pismom, 
to jakże możecie uwierzyć w Moją naukę? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cudowne nakarmienie wielkiej rzeszy ludzi [J 6, 1-15] 

1  Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν 

τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς 

Τιβεριάδος. 

2  ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι 

ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν 

ἀσθενούντων. 

3  ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ 

ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

4  ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν 

Ἰουδαίων. 

5  ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς 

καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται 

πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν 

ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 

6  τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς 

γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν. 

7  ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Φίλιππος, Διακοσίων 

δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα 

ἕκαστος βραχύ τι λάβῃ. 

8  λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 

Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, 

9  Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε 

ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ 

ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 

10  εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς 

ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς 

ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν 

ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι. 

1. Następnie Jezus udał się na drugą 
stronę Morza Galilejskiego, zwanego też 
Tyberiadzkim. 
2. A szedł za Nim wielki tłum ludzi, 
ponieważ widzieli cudowne znaki, jakie 
czynił, uzdrawiając chorych. 
3. Jezus wszedł na górę i tam usiadł 
razem ze swoim uczniami. 
4. Zbliżało się właśnie żydowskie Święto 
Paschy. 
5. Gdy Jezus spojrzał wokoło i zobaczył, 
że wielki tłum postępuje za Nim, zwrócił 
się do Filipa: "Gdzie zakupimy chleba, 
aby ich nakarmić?" 
6. Zapytał zaś go po to, by wystawić go 
na próbę, sam bowiem wiedział, co ma 
uczynić. 
7. Odpowiedział Mu Filip: "Chleba za 
dwieście denarów nie zakupimy na tyle, 
by każdy z nich choć kawałek otrzymał." 
8. Jeden z apostołów, Andrzej, brat 
Szymona Piotra, zwrócił się do Jezusa: 
9. Jest tutaj chłopiec, który ma pięć 
chlebów jęczmiennych i dwie ryby, ale 
cóż to jest na takie tłumy?" 
10. Polecił im Jezus: "Nakażcie ludziom 
usiąść." W tym miejscu zaś rosła obficie 
trawa. Usiedli więc, a samych mężczyzn 
było około pięciu tysięcy. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



11  ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ 

εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, 

ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 

12  ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ 

περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι 

ἀπόληται. 

13  συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα 

κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων 

τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς 

βεβρωκόσιν. 

14  Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν 

σημεῖον ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ 

προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. 

15  Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν 

ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα 

ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς 

τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 

11. Jezus wziął chleby, odmówił 
modlitwę dziękczynną i rozdzielił je 
siedzącym; podobnie uczynił z rybami i 
dał im tyle, ile chcieli. 
12. Kiedy się nasycili, Jezus polecił 
uczniom: "Zbierzcie pozostałe resztki, 
aby nic się nie zmarnowało." 
13. Zebrali więc i napełnili dwanaście 
koszy okruchami, które pochodziły z 
pięciu jęczmiennych chlebów, a które 
pozostały po spożywających. 
14. Ludzie więc, gdy zobaczyli cudowny 
znak, zaczęli mówić: "On naprawdę jest 
tym prorokiem, który miał przyjść na 
świat." 
15. Jezus zaś, gdy wyczuł, że ludzie 
zamierzają po pochwycić i uczynić 
królem, oddalił się i sam powrócił na 
górę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jezus chodzi po wodzie [J 6, 16-21] 

16  Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 

17  καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν 

τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία 

ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς 

αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, 

18  ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος 

διεγείρετο. 

19  ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι 

πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν 

περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς 

τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 

20  ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. 

21  ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, 

καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς 

εἰς ἣν ὑπῆγον. 

16. Gdy nastał wieczór, uczniowie Jego 
zeszli w kierunku Morza, 
17. weszli do łodzi i wybrali kurs na 
Kafarnaum, po drugiej stronie Morza. Było 
już ciemno, a Jezus jeszcze do nich nie 
dotarł; 
18. tymczasem Morze burzyło się z powodu 
gwałtownego wiatru. 
19. Gdy przepłynęli już niemal dwadzieścia 
pięć czy trzydzieści stadiów, zobaczyli 
Jezusa kroczącego po wodzie i zbliżającego 
się do łodzi – i wtedy się przelękli. 
20. On zaś ich uspokajał: "To ja jestem, nie 
bójcie się." 
21. Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź 
jakby natychmiast znalazła się przy brzegu, 
do którego zmierzali. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jezus chlebem dającym Życie [J 6, 22-59] 

22  Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν 

τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ 

ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ 

μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 

23  ἄλλα ἦλθεν πλοῖα ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς 

τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον 

[εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου]. 

24  ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ 

ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν 

αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς 

Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 

25  καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης 

εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας; 

26  ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, 

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι 

εἴδετε σημεῖα ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν 

ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 

27  ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν 

ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν 

μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ 

ἐσφράγισεν ὁ θεός. 

28  εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί ποιῶμεν ἵνα 

ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 

29  ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ἵνα 

πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 

22. Nastał poranek. Ludzie, którzy 
pozostali po drugiej stronie morza, widzieli 
[w przeddzień] tylko jedną łódź, jak i to, że 
Jezus nie zabrał się ze swoimi uczniami 
łodzią, ale uczniowie Jego odpłynęli sami. 
23. Tymczasem z Tyberiady przybyły inne 
łodzie w pobliże miejsca, gdzie jedli chleb, 
nad którym Jezus odmówił modlitwę 
dziękczynną. 
24. Gdy więc ludzie zauważyli, że ani 
Jezusa, ani Jego uczniów tam nie ma, 
wsiedli na swoje łodzie i popłynęli do 
Kafarnaum w poszukiwaniu Jezusa. 
25. Gdy Go tam, już na przeciwległym 
brzegu odnaleźli, zapytali: "Rabbi, kiedy tu 
przybyłeś?" 
26. Odpowiedział im Jezus: "Jestem 
głęboko przekonany, że szukacie Mnie nie 
ze względu na cuda będące też znakiem, ale 
dlatego, że najedliście się chleba do syta. 
27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ulega 
zniszczeniu, ale o pokarm, który przetrwa 
na życie wieczne, a który da wam Syn 
Człowieczy, albowiem na tym chlebie 
Ojciec postawił swoją pieczęć." 
28. Zapytali Go więc: "Cóż mamy czynić, 
byśmy wykonywali właśnie dzieła Boże?" 
29. Odpowiedział im Jezus: "Na tym polega 
spełnianie dzieła Bożego, że wierzycie w 
Tego, którego On posłał." 

 
 

 

 

 

 
 

 



30  εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, 

ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 

31  οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον, Ἄρτον ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 

32  εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν 

ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου 

δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν 

ἀληθινόν· 

33  ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 

34  Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Κύριε, πάντοτε 

δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 

35  εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος 

τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ 

πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ 

διψήσει πώποτε. 

36  ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ [με] καὶ 

οὐ πιστεύετε. 

37  Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, 

καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ ἐκβάλω 

ἔξω, 

38  ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα 

ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ 

πέμψαντός με· 

39  τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 

με, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ 

αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ 

ἡμέρᾳ. 

30. Oni pytali więc dalej: "To jakim to 
cudownym znakiem sprawisz, że go nie 
tylko zobaczymy, ale i uwierzymy Tobie? 
Cóż takiego uczynisz? 
31. Nasi przodkowie jedli mannę na 
pustyni, jak napisano: >Dał im do jedzenia 
chleb z nieba.<" 
32. Odpowiedział im Jezus: "Nie Mojżesz 
dał wam chleb z [prawdziwego] nieba, ale 
dopiero Ojciec mój da wam rzeczywiście 
prawdziwy chleb z Nieba. 
33. Chlebem bowiem Ojca jest Ten, który 
zstępuje z Nieba i daje Życie światu." 
34. Poprosili Go więc: "Panie, dawaj nam 
stale tego chleba!" 
35. Jezus im na to: "Ja jestem Chlebem 
Życia. Ten, kto idzie za Mną, nigdy nie 
będzie głodny, a ten, kto uwierzy we Mnie, 
nigdy nie będzie spragniony. 
36. Powiedziałem wam jednak, że 
>widzieliście Mnie, a nie uwierzyliście.< 
37. Wszystkie byty, które powierzył Mi Mój 
Ojciec, przyjdą do Mnie, a ja żadnego z nich 
nie odrzucę, 
38. ponieważ przyszedłem z Nieba nie po 
to, aby realizować swoją wolę, ale wolę 
Tego, który Mnie posłał. 
39. Wolą zaś Tego, który Mnie posłał, jest 
to, abym wszelki byt, który Mi powierzył, 
nie uśmiercił [odrywając] od Niego, ale 
bym wzbudził go na powrót do życia w dniu 
ostatecznym. 

 

 

 
 

 

 
 

 



40  τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός 

μου, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ 

πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ 

ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

41  Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι 

εἶπεν, Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ, 

42  καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ 

υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα 

καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ καταβέβηκα; 

43  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μὴ 

γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων. 

44  οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ 

πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ 

ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

45  ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις, 

Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ὁ 

ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν 

ἔρχεται πρὸς ἐμέ. 

46  οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὁ 

ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν 

πατέρα. 

47  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ἔχει 

ζωὴν αἰώνιον. 

48  ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 

49  οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ 

μάννα καὶ ἀπέθανον· 

50  οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ 

40. Wolą bowiem Ojca Mojego jest to, aby 
każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, 
miał życie wieczne i bym właśnie Ja go 
wskrzesił do życia w dniu ostatecznym." 
41. Żydzi więc na to oburzyli się, ponieważ 
o sobie samym powiedział: >Ja jestem tym 
chlebem, który zstąpił z Nieba< 
42. i szemrali, pytając: "Czyż nie jest to 
Jezus, syn Józefa? Czy nie znamy Jego ojca 
i matki? Jakże więc teraz mówi, że 
>zstąpiłem z Nieba<?" 
43. Odpowiedział im Jezus: "Nie oburzajcie 
się, szemrając między sobą. 
44. Nikt nie mógłby przyjść do Mnie, 
jeśliby go Ojciec, który Mnie posłał, [do 
Mnie] nie przyciągnął, a wtedy Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym. 
45. Napisano u Proroków: >Wszyscy staną 
się uczniami Boga.< Każdy, kto posłuchał 
Ojca i przyjął Jego naukę, przychodzi do 
Mnie 
46. i to nie dlatego, że ktoś zobaczył Ojca; 
Ojca bowiem zobaczył i widzi wyłącznie 
Ten, który trwa przy Bogu. 
47. Zapewniam was, że ten, kto wierzy, ma 
życie wieczne. 
48. Ja jestem Chlebem dającym Życie. 
49. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i 
pomarli. 
50. To jest natomiast Chleb, który pochodzi 
z Nieba, aby każdy, kto go będzie spożywał, 
nie zaznał śmierci. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



ἀποθάνῃ. 

51  ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου 

ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ 

δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου 

ζωῆς. 

52  Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι 

λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι 

τὴν σάρκα [αὐτοῦ] φαγεῖν; 

53  εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ 

υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, 

οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 

54  ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου 

τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω 

αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· 

55  ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις, καὶ 

τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις. 

56  ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου 

τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 

57  καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ 

ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με 

κἀκεῖνος ζήσει δι᾽ ἐμέ. 

58  οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ 

ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει 

εἰς τὸν αἰῶνα. 

59  Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν 

Καφαρναούμ. 

51. Ja jestem właśnie tym Chlebem Żywym, 
który przyszedł z Nieba. Jeśli ktoś będzie 
spożywał ten Chleb, będzie też żył na wieki. 
Chlebem zaś, który Ja dam, jest Ciało Moje 
[dane] dla życia świata. 
52. Wtedy Żydzi zaczęli gwałtownie się 
sprzeczać między sobą: "Jakże to On może 
nam dać swoje ciało do jedzenie?" 
53. Wtedy oświadczył im Jezus: 
"Zapewniam was, że jeśli nie będziecie jeść 
ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili 
Jego Krwi, to nie możecie mieć Życia w was 
samych. 
54. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją 
Krew, ma Życie wieczne i Ja go wskrzeszę w 
dniu ostatecznym. 
55. Ciało bowiem Moje jest rzeczywiście 
prawdziwym pokarmem, a Krew Moja jest 
rzeczywiście prawdziwym napojem. 
56. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją 
Krew, ten trwa we Mnie, a Ja w nim. 
57. I tak, jak posłał Mnie Żywy Ojciec, tak 
samo i Ja żyję dzięki Ojcu, a kto Mnie 
spożywa, to i on będzie żył dzięki Mnie. 
58. I to właśnie jest Chleb, który zstąpił z 
Nieba, nie taki, jaki jedli wasi przodkowie i 
pomarli. Ten, kto karmi się tym Chlebem, 
będzie żył na wieki." 
59. To wszystko powiedział w Kafarnaum, 
nauczając w synagodze. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Trudna doniosłość nauczania Jezusa [J 6, 60-71] 

60  Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν 

μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν, Σκληρός ἐστιν ὁ 

λόγος οὗτος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 

61  εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι 

γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο ὑμᾶς 

σκανδαλίζει; 

62  ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ 

πρότερον; 

63  τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ 

οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ 

λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή 

ἐστιν. 

64  ἀλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ 

πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς 

τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς 

ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. 

65  καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι 

οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ᾖ 

δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 

66  Ἐκ τούτου [οὖν] πολλοὶ ἐκ τῶν 

μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω 

καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. 

67  εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα, Μὴ 

καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 

60. Wielu z uczniów Jezusa, gdy 
usłyszało tę mowę, stwierdziło: "Trudna 
jest to nauka do przyjęcia. Któż może jej 
słuchać [ze zrozumieniem]? 
61. Gdy Jezus wyczuł, że uczniowie Jego 
szemrają na ten temat, zwrócił się do 
nich: "To was oburza? 
62. A co będzie, gdy zobaczycie Syna 
Człowieczego, wstępującego tam, gdzie 
był poprzednio? 
63. Duch daje życie, ciało zaś nie 
przydaje się do niczego. Słowa, które 
właśnie wam przekazałem, są Duchem i 
Życiem. 
64. Pomiędzy wami są jednak też tacy, 
którzy nie wierzą." Jezus bowiem od 
początku znał zarówno tych, którzy w 
Niego nie wierzyli oraz tego, który miał 
Go zdradzić, 
65. dlatego dodał: "Powiedziałem już 
wam, że >nikt nie mógłby przyjść do 
Mnie, jeśliby nie było mu to dane przez 
Ojca.<" 
66. Od czasu więc tej mowy wielu Jego 
uczniów wycofało się i już więcej z Nim 
nie chodziło. 
67. Zwrócił się więc Jezus do Dwunastu: 
"Czy także i wy chcecie odejść?" 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



68  ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, 

πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς 

αἰωνίου ἔχεις, 

69  καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ 

ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 

70  ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ ἐγὼ 

ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, καὶ ἐξ 

ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν; 

71  ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος 

Ἰσκαριώτου· οὗτος γὰρ ἔμελλεν 

παραδιδόναι αὐτόν, εἷς [ὢν] ἐκ τῶν 

δώδεκα. 

68. Odpowiedział Mu Szymon Piotr: 
"Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz 
przecież naukę o Życiu wiecznym, 
69. a myśmy uwierzyli i nabraliśmy 
przekonania, że Ty jesteś Świętym 
Boga." 
70. Wtedy oznajmił im Jezus: "Czyż nie 
wybrałem was dwunastu? A jednak 
jeden z was jest diabłem." 
71. Powiedział to o Judaszu, synu 
Szymona Iskarioty; właśnie on miał Go 
zdradzić, chociaż był jednym z 
Dwunastu. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niewiara krewnych Jezusa [J 7, 1-9] 

1  Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν 

τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ 

Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ 

Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 

2  ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ 

σκηνοπηγία. 

3  εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ 

αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς 

τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου 

θεωρήσουσιν [σοῦ] τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς· 

4  οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ 

αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, 

φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. 

5  οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον 

εἰς αὐτόν. 

6  λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ 

ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ 

ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. 

7  οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ 

δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι 

τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 

8  ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ 

ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ 

ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. 

9  ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ 

Γαλιλαίᾳ. 

1. Po tych wydarzeniach Jezus 
wędrował po Galilei, nie chciał bowiem 
iść do Judei, ponieważ Żydzi usiłowali 
Go zabić. 
2. Ponieważ zaś zbliżało się żydowskie 
Święto Namiotów, 
3. dlatego bracia Jezusa zwrócili się do 
Niego [z kpiną?]: "Opuść to miejsce i 
udaj się do Judei, by uczniowie Twoi 
również tam zobaczyli dzieła, których 
dokonujesz, 
4. nikt bowiem nie czyni niczego w 
ukryciu, jeśli równocześnie stara się 
być jawnym. Jeśli robisz tak wielkie 
rzeczy, to ujawnij się światu." 
5. Nawet bowiem Jego bracia nie 
wierzyli w Niego. 
6. Odpowiedział im Jezus: "Mój czas 
jeszcze nie nadszedł, dla was jednak 
każdy czas jest odpowiedni. 
7. Świat nie może was nienawidzić, 
Mnie zaś nienawidzi, ponieważ ja 
wykazuję, że jego działalność jest 
szpetna. 
8. Wy idźcie na to Święto, Ja tam nie 
pójdę, ponieważ mój czas jeszcze nie 
nadszedł." 
9. Tak powiedział i pozostał w Galilei. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

Jezus na Święcie Namiotów [J 7, 10-24] 

10  Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς 

τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ 

φανερῶς ἀλλ᾽ ἐν κρυπτῷ. 

11  οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ 

ἑορτῇ καὶ ἔλεγον, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; 

12  καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν [πολὺς] 

ἐν τῷ ὄχλῳ· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός 

ἐστιν, ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον, Οὔ, ἀλλὰ 

πλανᾷ τὸν ὄχλον. 

13  οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ 

αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. 

14  Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη 

Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. 

15  ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, 

Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ 

μεμαθηκώς; 

16  ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς καὶ 

εἶπεν, Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ 

τοῦ πέμψαντός με· 

17  ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, 

γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ 

τοῦ θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 

18  ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν 

ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ 

πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστιν 

10. Kiedy bracia Jezusa poszli na Święto 
[Namiotów do Jerozolimy], wtedy i On 
sam również poszedł, ale nie jawnie, ale 
po kryjomu. 
11. Żydzi zaś wyglądali Go na Święcie i 
pytali: "Gdzież On jest?" 
12. W tłumie powstało wielkie 
zamieszanie z Jego powodu, bowiem 
jedni uważali, że "On jest dobry", inni 
zaś twierdzili: "Ależ nie, On zwodzi lud." 
13. Nikt jednak nie miał odwagi mówić o 
Nim jawnie ze strachu przed Żydami. 
14. W trakcie zaś Świąt, około połowy, 
wszedł Jezus do świątyni i nauczał. 
15. Żydzi ze zdziwieniem pytali: "Skąd 
On zna Pisma, skoro się ich nie uczył?" 
16. Odpowiedział im na to Jezus: "Moja 
nauka nie jest Moją nauką, ale Tego, 
który Mnie posłał. 
17. Jeżeli ktoś zechce spełniać Jego 
wolę, to będzie umiał rozróżnić, czy ta 
nauka pochodzi od Boga, czy też 
nauczam sam od siebie. 
18. Kto naucza tylko tego, co jego, ten 
szuka wyłącznie chwały dla siebie, kto 
natomiast stara się o chwałę dla Tego, 
kto go posłał, to ten jest wiarogodny i 
nie ma w nim nieuczciwości. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 

19  οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; 

καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με 

ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 

20  ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος, Δαιμόνιον ἔχεις· 

τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 

21  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἓν 

ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε. 

22  διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν 

περιτομήν - οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως 

ἐστὶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων - καὶ ἐν 

σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. 

23  εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν 

σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως, 

ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ 

ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 

24  μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν 

δικαίαν κρίσιν κρίνετε. 

19. Czyż Mojżesz nie dał wam Prawa? A 
przecież nikt z was go nie przestrzega. 
Za co usiłujecie Mnie zabić?" 
20. Na to tłum: "Demon Cię opętał! Któż 
usiłuje Cię zabić?" 
21. Jezus im odpowiedział: "Dokonałem 
jednego czynu [uzdrowienie w szabat], a 
wy się temu dziwicie. 
22. Przecież Mojżesz dał wam [nakaz] 
obrzezania – chociaż nie pochodzi ono 
od Mojżesza, ale od praojców – i także w 
szabat obrzezujecie człowieka. 
23. Jeżeli więc w szabat dokonuje się 
obrzezania, aby nie łamać nakazu 
Mojżesza, to dlaczego się wściekacie, że 
uzdrowiłem w szabat całego człowieka? 
24. Nie wydawajcie osądu z [fałszywego] 
pozoru Prawa, ale według prawdziwej 
sprawiedliwości. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dyskusja na temat godności i pochodzenia Jezusa [J 7, 25-31] 

25  Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν 

Ἱεροσολυμιτῶν, Οὐχ οὗτός ἐστιν 

ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι; 

26  καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ 

οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μήποτε 

ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι 

οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; 

27  ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν 

ἐστίν· ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται 

οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 

28  ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ 

διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων, 

Κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· 

καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, 

ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε· 

29  ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ 

εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 

30  Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ 

οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν 

χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα 

αὐτοῦ. 

31  Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον, 

Ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα 

σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; 

25. Niektórzy mieszkańcy Jerozolimy 
pytali: "Czyż nie jest to Ten, kogo chcą 
zabić? 
26. A przecież jawnie przemawia i nikt 
Mu się nie sprzeciwia. Czyżby nasi 
przywódcy doszli do wniosku, że On 
jest naprawdę Chrystusem? 
27. Ale przecież my wiemy, skąd On 
pochodzi, o pochodzeniu zaś Chrystusa, 
gdy przyjdzie, nikt nie będzie wiedział." 
28. Jezus zaś, nauczając w świątyni, 
wołał donośnym głosem: "Wprawdzie 
znacie Mnie, wiecie również, skąd 
pochodzę, ale tak naprawdę nie 
przyszedłem z miejsca mojego 
[ziemskiego] bytowania, ale od Tego, 
rzeczywiście prawdziwego, który Mnie 
posłał, a którego wy nie znacie. 
29. Ja Go znam, ponieważ pochodzę od 
Niego i On Mnie posłał." 
30. Próbowali więc Go uwięzić, ale nikt 
nie odważył się podnieść ręki na Niego, 
ponieważ nie nadeszła jeszcze Jego 
godzina. 
31. Wielu jednak ludzi uwierzyło w 
Niego, którzy uzasadniali: "Czyż 
Chrystus, jeśliby przyszedł, uczyniłby 
więcej cudów, niż dokonał On?" 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Zapowiedź odejścia [J 7, 32-36] 

32  Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου 

γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ 

ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 

ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. 

33  εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, Ἔτι χρόνον 

μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς 

τὸν πέμψαντά με. 

34  ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], 

καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε 

ἐλθεῖν. 

35  εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, 

Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς 

οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν 

διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει 

πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας; 

36  τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν, 

Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ 

ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 

32. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że 
ludzie oburzali się na Jezusa, wtedy 
wspólnie z wyższymi kapłanami wysłali 
sługi, aby Go pojmać. 
33. Jezus więc oświadczył: "Jeszcze tylko 
przez krótki czas będę z wami przebywał, 
ponieważ wracam do Tego, który Mnie 
posłał. 
34. Będziecie Mnie szukać, ale Mnie nie 
znajdziecie, ponieważ wy nie możecie 
pójść tam, gdzie Ja JESTEM. 
35. Pytali więc Żydzi między sobą: 
"Dokąd to zamierza On pójść, że Go nie 
znajdziemy? Czy chce udać się do 
rodaków rozproszonych w świecie 
helleńskim i tam nauczać Greków? 
36. Co znaczą Jego słowa: >Będziecie 
Mnie szukać, ale nie znajdziecie Mnie< 
oraz: >Wy nie możecie pójść tam, gdzie 
Ja JESTEM.<?" 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Jezus wodą dającą życie [J 7, 37-39] 

37  Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς 

ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν 

λέγων, Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με 

καὶ πινέτω. 

38  ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ 

γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ 

ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 

39  τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος ὃ 

ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς 

αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς 

οὐδέπω ἐδοξάσθη. 

37. W ostatnim, najbardziej uroczystym 
dniu Świąt [Namiotów], Jezus stanął i 
zawołał: "Jeśli ktoś jest spragniony, 
niech przyjdzie do Mnie i niechaj pije. 
38. Jeśli ktoś uwierzy we Mnie, to wtedy 
– jak mówi Pismo – z jego wnętrza 
popłyną rzeki wody Życia." 
39. To zaś powiedział o Duchu, którego 
mają otrzymać wierzący w Niego. Duch 
jednak jeszcze nie zstąpił, ponieważ nie 
dokonało się też uwielbienie Jezusa. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolejny spór o godność Jezusa [J 7, 40-44] 

40  Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν 

λόγων τούτων ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν 

ἀληθῶς ὁ προφήτης· 

41  ἄλλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· 

οἱ δὲ ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ 

Χριστὸς ἔρχεται; 

42  οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ 

σπέρματος Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς 

κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 

43  σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ δι᾽ 

αὐτόν. 

44  τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι 

αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν 

τὰς χεῖρας. 

40. Niektórzy z tłumu, gdy usłyszeli  
słowa Jezusa, wyrazili opinię: "On 
naprawdę jest prorokiem." 
41. Inni stwierdzali: "On jest 
Chrystusem"; jeszcze inni pytali: "Czy 
Chrystus może pochodzić z Galilei?  
42. Czyż Pismo nie mówi, że będzie 
potomkiem Dawida? że przyjdzie z 
Betlejem, z miejscowości, skąd 
pochodził Dawid? 
43. I tak doszło wśród tłumu do 
podziału z Jego powodu. 
44. Niektórzy chcieli Go uwięzić, ale 
jednak nikt nie podniósł na Niego ręki. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niewiara przywódców żydowskich [J 7, 45-53] 

45  Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς 

ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον 

αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε 

αὐτόν; 

46  ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, 

Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος. 

47  ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ 

Φαρισαῖοι, Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; 

48  μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων 

ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν 

Φαρισαίων; 

49  ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ 

γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν. 

50  λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ 

ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν τὸ πρότερον, εἷς ὢν 

ἐξ αὐτῶν, 

51  Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν 

ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον 

παρ᾽ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 

52  ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Μὴ 

καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον 

καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας 

οὐκ ἐγείρεται. 

53  [Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν 

οἶκον αὐτοῦ, 

45. Gdy słudzy [którzy mieli pojmać 
Jezusa] powrócili do wyższych 
kapłanów i faryzeuszy, ci spytali: 
"Dlaczego nie przyprowadziliście 
Go?" 
46. Odpowiedzieli słudzy: "Nigdy 
żaden człowiek tak nie przemawiał." 
47. Na co faryzeusze: "Czyżby i was 
zbałamucił? 
48. Czy ktoś z przywódców 
[żydowskich] albo któryś z faryzeuszy 
uwierzył w Niego? 
49. A ten motłoch, który nie zna 
Prawa, jest przeklęty!" 
50. Wtedy Nikodem, jeden z nich, 
który wcześniej przyszedł [nocą] do 
Jezusa, zwrócił się do nich: 
51. "Czy nasze Prawo pozwala 
osądzać człowieka, jeśli go wcześniej 
nie przesłucha i nie rozpozna jego 
czynów?" 
52. Odpowiedzieli mu na to: "Czyżbyś 
i ty był z Galilei? Zbadaj i przekonaj 
się, że żaden prorok nie wywodzi się z 
Galilei." 
53. I rozeszli się, każdy do swojego 
domu. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

Jezus i kobieta złapana na cudzołóstwie [J 8, 1-11] 

1  Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ Ὄρος 

τῶν Ἐλαιῶν. 

2  Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ 

ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς 

αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 

3  ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 

Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ 

κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν 

ἐν μέσῳ 

4  λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὕτη ἡ 

γυνὴ κατείληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ 

μοιχευομένη· 

5  ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωϋσῆς 

ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν· σὺ 

οὖν τί λέγεις; 

6  τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, 

ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ 

Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ 

κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν. 

7  ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες [αὐτόν], 

ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὁ 

ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν 

βαλέτω λίθον· 

8  καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς 

τὴν γῆν. 

1. Jezus natomiast udał się na Górę 
Oliwną. 
2. Rankiem zaś ponownie udał się do 
świątyni; tam zgromadził się przy 
Nim cały lud, a On usiadł i ich 
nauczał. 
3. Wtedy uczeni w Piśmie i 
faryzeusze przyprowadzili kobietę 
pochwyconą na cudzołóstwie, 
postawili ją na środku 
4. i przerwali Mu: "Nauczycielu, tę 
kobietę przyłapano na gorącym 
uczynku cudzołóstwa. 
5. W Prawie Mojżesz nakazał nam 
takie kobiety kamienować. A Ty, co 
na to powiesz?" 
6. Zadali Mu jednak to prowokujące 
pytanie, aby mieć powód do 
oskarżenia Go. Jezus zaś pochylił się i 
zaczął coś pisać palcem na ziemi. 
7. Kiedy oni nie przestawali naciskać 
Go tym pytaniem, wyprostował się i 
rzekł: "Kto z was jest bez grzechu, 
niechaj pierwszy rzuci kamieniem." 
8. Po czym ponownie pochylił się i 
kontynuował pisanie na ziemi. 
9. Gdy oni to usłyszeli, zaczęli jeden 
po drugim rozchodzić się, począwszy 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



9  οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς 

καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν 

πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη μόνος, 

καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 

10  ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, 

Γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε 

κατέκρινεν; 

11  ἡ δὲ εἶπεν, Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ὁ 

Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· 

πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι 

ἁμάρτανε.] 

od najstarszych, tak że pozostał tylko 
On sam i kobieta pośrodku. 
10. Wtedy Jezus wstał i zwrócił się do 
kobiety: "Kobieto, gdzie się oni 
podziali? Nikt cię nie potępił? 
11. Ona odrzekła: "Nikt, Panie." 
Wtedy powiedział jej Jezus: "I Ja cię 
nie potępiam. Idź, jednak od tej pory 
nie grzesz już więcej." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jezus Światłością dla świata [J 8, 12-20] 

12  Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς 

λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ 

ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 

σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 

13  εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ 

σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· ἡ μαρτυρία σου οὐκ 

ἔστιν ἀληθής. 

14  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν 

ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν 

ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ 

ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν 

ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω. 

15  ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ 

κρίνω οὐδένα. 

16  καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ 

ἀληθινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ 

ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ. 

17  καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ 

γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία 

ἀληθής ἐστιν. 

18  ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ 

μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ. 

19  ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ 

σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε 

οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν 

πατέρα μου ἂν ᾔδειτε. 

12. Jezus ponownie zwrócił się do nich: "Ja 
jestem Światłością dla świata, a każdy, kto 
idzie za Mną, nie chodzi w ciemności, ale 
będzie miał Światło Życia. 
13. Zarzucili Mu na to faryzeusze: "Ty sam o 
sobie wydajesz świadectwo, a takie, Twoje 
świadectwo, nie jest wiarogodne." 
14. Odpowiedział im Jezus: "Chociaż sam o 
sobie wydaję świadectwo, to jednak moje 
świadectwo jest wiarogodne, ponieważ 
wiem, skąd przyszedłem i dokąd zmierzam, 
wy zaś ani nie wiecie, skąd pochodzę, ani 
dokąd idę. 
15. Wy osądzacie według "cielesnych norm", 
Ja zaś nie osądzam nikogo, 
16. a jeślibym nawet osądzał, to mój osąd 
jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, 
ale Ja i Ojciec, który Mnie posłał. 
17. W waszym Prawie napisano, że 
świadectwo oparte na zeznaniach dwóch 
ludzi jest prawdziwe. 
18. Ja jestem świadczącym o Mnie samym 
oraz o Mnie zaświadcza Ojciec, który Mnie 
posłał." 
19. Zapytali Go więc: "A gdzież jest Twój 
Ojciec?" Odpowiedział im Jezus: "Ani Mnie 
nie znacie, ani Ojca Mojego. Gdybyście Mnie 
znali, to również znalibyście i Ojca Mojego." 
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20  Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ 

γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ 

οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ 

ὥρα αὐτοῦ. 

20. Takie nauki przedstawiał w świątyni w 
pobliżu skarbony, nikt jednak nie odważył 
się Go pojmać, ponieważ nie nadeszła 
jeszcze Jego godzina.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolejna zapowiedź odejścia [J 8, 21-30] 

21  Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς, Ἐγὼ 

ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ 

ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου 

ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 

22  ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι 

ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, Ὅπου 

ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 

23  καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐκ τῶν 

κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς 

ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ 

εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. 

24  εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν 

ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ 

πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε 

ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 

25  ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; εἶπεν 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ 

λαλῶ ὑμῖν; 

26  πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ 

κρίνειν· ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με ἀληθής 

ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ 

ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. 

27  οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα 

αὐτοῖς ἔλεγεν. 

28  εἶπεν οὖν [αὐτοῖς] ὁ Ἰησοῦς, Ὅταν 

ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε 

21. Jezus ponownie zwrócił się do niech 
[wyższych kapłanów i faryzeuszy]: "Ja 
odchodzę, wy zaś będziecie Mnie szukać, ale 
umrzecie w waszym błędzie; gdzie Ja idę, tam 
wy pójść nie możecie." 
22. Zastanawiali się więc Żydzi: "Czyżby chciał 
popełnić samobójstwo, skoro mówi: >Gdzie 
Ja idę, tam wy pójść nie możecie<?" 
23. Jezus zaś kontynuował: "Wy jesteście z 
niskości, Ja zaś jestem z wysokości; wy 
jesteście z tego świata, Ja zaś z tego świata nie 
jestem. 
24. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie 
w waszych błędnych przekonaniach. Jeżeli 
bowiem nie uwierzycie, że Ja JESTEM, to 
pomrzecie w waszych błędach. 
25. Spytali więc Go: "To kimże Ty jesteś?" 
Odpowiedział im Jezus: "Po pierwsze, po co 
Ja z wami jeszcze rozmawiam? 
26. Wiele miałbym jeszcze do powiedzenia i 
wydania osądu na wasz temat, ale [to mniej 
ważne]; PRAWDĄ jest Ten, który Mnie posłał 
i Ja przekazuję to wszystko, co usłyszałem od 
Niego. 
27. Oni jednak nie pojęli, że mówił im o Ojcu. 
28. Jezus więc im powiedział: "Dopiero, kiedy 
wywyższycie Syna Człowieczego, to wtedy 
zrozumiecie, że Ja JESTEM i niczego nie 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ᾽ 

ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς 

ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ. 

29  καὶ ὁ πέμψας με μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν· 

οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ 

ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 

30  Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 

czynię sam od siebie, ale mówię jedynie to, 
czego nauczył Mnie Ojciec, 
29. i chociaż Mnie posłał, JEST ze Mną. Nie 
pozostawił Mnie samego, ponieważ Ja zawsze 
czynię [z Nim] to, co się Jemu podoba. 
30. Gdy On o tym mówił, wielu uwierzyło w 
Niego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syn Boży wyzwala [J 8, 31-38] 

31  Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς 

πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν 

ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, 

ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 

32  καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ 

ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 

33  ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν, Σπέρμα 

Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ 

δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις 

ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 

34  ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν 

ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν [τῆς ἁμαρτίας]. 

35  ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς 

τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

36  ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, 

ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 

37  οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ 

ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ 

ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 

38  ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· 

καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ 

πατρὸς ποιεῖτε. 

31. Zwrócił się więc Jezus do tych Żydów, 
którzy Mu uwierzyli: "Jeżeli wytrwacie w 
Mojej nauce, to naprawdę będziecie 
moimi uczniami 
32. i poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli." 
33. Na to Mu odpowiedzieli: "Jesteśmy 
potomstwem Abrahama i nigdy u nikogo 
nie byliśmy niewolnikami. Dlaczego więc 
twierdzisz, że >Staniecie się wolnymi<?" 
34. odpowiedział im Jezus: "Zapewniam 
was, że każdy, kto grzeszy [błędem], jest 
niewolnikiem błędu. 
35. Niewolnik zaś nie mieszka w domu na 
zawsze, jedynie syn mieszka tam do 
końca. 
36. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, to 
dopiero wtedy będziecie prawdziwie 
wolnymi. 
37. Wiem, że jesteście potomstwem 
Abrahama, ale jednak chcecie Mnie zabić, 
ponieważ nie rozwija się w was Moja 
nauka. 
38. Ja nauczam o tym, co widziałem u 
Mojego Ojca, a zatem i wy czyńcie to, o 
czym dowiedzieliście się od Ojca. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Syn Boży i dzieci diabła [J 8, 39-47] 

39  Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ὁ 

πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ 

ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε· 

40  νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, 

ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν 

λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· 

τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 

41  ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς 

ὑμῶν. εἶπαν [οὖν] αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ 

πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα 

ἔχομεν τὸν θεόν. 

42  εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ ὁ θεὸς 

πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ 

γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ 

γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ 

ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 

43  διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ 

γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν 

λόγον τὸν ἐμόν. 

44  ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου 

ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς 

ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος 

ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ ἐν 

τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν 

39. Odpowiedzieli Mu [Żydzi]: "Naszym 
ojcem jest Abraham." Na co Jezus: 
"Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to 
byście postępowali jak Abraham, 
40. wy zaś teraz chcecie Mnie, 
Człowieka, zabić, który objawiłem wam 
prawdę, jaką usłyszałem od Ojca. Tego 
Abraham by nie uczynił. 
41. Wy wykonujecie uczynki waszego 
ojca." Rzekli Mu na to: "My nie 
zrodziliśmy się z nierządu. Mamy 
jednego Ojca, Boga." 
42. Odpowiedział im Jezus: "Gdyby Bóg 
był waszym ojcem, to okazywalibyście 
Mi miłość, ponieważ Ja od Boga 
wyszedłem i od Niego przychodzę; nie 
przyszedłem sam od siebie, ale On Mnie 
posłał. 
43. Dlaczego nie pojmujecie Mojej 
nauki? Ponieważ nie potraficie wsłuchać 
się w Moje słowo. 
44. Wy pochodzicie od diabła, waszego 
ojca, i chcecie wypełniać zachłanne cele 
waszego ojca. On był od samego 
początku mordercą ludzi i nie kierował 
się prawdą, ponieważ w nim nie ma 
prawdy. Kiedy kłamie, płynie to z jego 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, 

ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν 

καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

45  ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ 

πιστεύετέ μοι. 

46  τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ 

ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί 

ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 

47  ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ 

θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ 

ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ. 

własnego kłamliwego wnętrza, ponieważ 
jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 
45. Mi zaś, ponieważ przekazuję wam 
prawdę, nie chcecie uwierzyć. 
46. Kto z was Mi udowodni, że się mylę? 
Jeżeli zaś mówię prawdę, to dlaczego nie 
chcecie Mi uwierzyć? 
47. Kto pochodzi od Boga, nauk Bożych 
słucha. Wy jednak ich nie przyjmujecie, 
ponieważ od Boga nie pochodzicie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odwieczne istnienie Jezusa [J 8, 48-59] 

48  Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν 

αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι 

Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 

49  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ 

ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ 

ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 

50  ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ 

ζητῶν καὶ κρίνων. 

51  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν 

ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ 

θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 

52  εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν 

ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ 

ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, 

Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ 

γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 

53  μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 

Ἀβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ 

προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν 

ποιεῖς; 

54  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω 

ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν ὁ 

πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε 

ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν· 

55  καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα 

αὐτόν. κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, 

48. Odpowiedzieli Mu na to Żydzi: "Czyż 
nie mamy słuszności, że jesteś 
Samarytaninem i demon Cię opętał?" 
49. Na to Jezus: "Mnie demon nie opętał, 
ale czczę Ojca Mojego, a wy Mną 
pogardzacie. 
50. Ja nie szukam chwały dla siebie, ale 
jest taki, który [o tę chwałę dla Mnie] 
zabiega i z tego też powodu osądza. 
51. Zapewniam was, że jeśli ktoś będzie 
przestrzegał Mojej nauki, nie umrze na 
wieki." 
52. Powiedzieli Mu na to Żydzi: "Teraz już 
wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł 
oraz prorocy, a Ty twierdzisz, że > jeśli 
ktoś będzie przestrzegał Mojej nauki, nie 
umrze na wieki.< 
53. Czyżbyś Ty był kimś większym niż 
nasz praojciec Abraham? Przecież 
również prorocy pomarli. Za kogo więc Ty 
się uważasz?" 
54. Odpowiedział Jezus: "Gdybym Ja sam 
sobie przydawał chwały, to taka chwała 
byłaby nic niewarta, ale to właśnie Ojciec 
Mój obdarza Mnie chwałą, o którym wy 
twierdzicie, że jest waszym Bogiem; 
55. Jednak wy Go nie poznaliście, a Ja Go 
znam. Gdybym powiedział, że Go nie 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα 

αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 

56  Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο 

ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν 

καὶ ἐχάρη. 

57  εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, 

Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ 

ἑώρακας; 

58  εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. 

59  ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ 

αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ 

τοῦ ἱεροῦ. 

znam, to byłbym kłamcą podobnym do 
was, ale Ja Go znam i przestrzegam Jego 
nauki. 
56. Wasz praojciec Abraham ucieszył się, 
ponieważ miał zobaczyć Moje istnienie; 
zobaczył i się uradował." 
57. Na to zapytali Go Żydzi: "Nie masz 
jeszcze pięćdziesięciu lat, a widziałeś 
Abrahama?" 
58. Odpowiedział im Jezus: "Zapewniam 
was, że zanim się narodził Abraham, Ja 
JESTEM." 
59. Pochwycili więc kamienie, aby rzucić 
w Niego, ale Jezus się ukrył i opuścił 
świątynię. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzdrowienie niewidomego od urodzenia [J 9, 1-12] 

1  Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον 

τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 

2  καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, 

οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς 

γεννηθῇ; 

3  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε οὗτος 

ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἵνα 

φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 

4  ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ 

πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται 

νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 

5  ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ 

κόσμου. 

6  ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ 

ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ 

ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς 

7  καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν 

κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ [ὃ 

ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος]. ἀπῆλθεν 

οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθεν βλέπων. 

8  Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες 

αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν 

ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος 

καὶ προσαιτῶν; 

1. Jezus przechodząc zobaczył 
człowieka, niewidomego od 
urodzenia. 
2. Wtedy uczniowie Jego zapytali Go: 
"Rabbi, kto popełnił grzech: on sam 
czy jego rodzice, skoro się urodził 
ślepy? 
3. Odpowiedział im Jezus: "Ani on 
nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale 
[tak jest], by ukazały się na nim 
dzieła Boże. 
4. My powinniśmy spełniać dzieła 
Tego, który Mnie posłał, póki jest 
dzień, nadchodzi bowiem noc, gdy 
nikt nie będzie mógł pracować. 
5. Póki jestem na świecie, jestem 
Światłem dla świata." 
6. Gdy to powiedział, napluł na 
ziemię, uczynił z tego trochę błota i 
posmarował nim oczy niewidomego, 
7. po czym mu rzekł: "Idź, przemyj 
oczy w sadzawce Siloe [co znaczy 
'Posłany']. Poszedł więc i się obmył, i 
wrócił jako widzący. 
8. Sąsiedzi więc i ci, którzy go 
wcześniej widywali, ponieważ był 
żebrakiem, pytali: "Czyż nie jest to 
ten, który tu przesiadywał i żebrał?" 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



9  ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν· ἄλλοι 

ἔλεγον, Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. 

ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι. 

10  ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Πῶς [οὖν] 

ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 

11  ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, Ὁ ἄνθρωπος ὁ 

λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ 

ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ 

εἶπέν μοι ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ 

νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος 

ἀνέβλεψα. 

12  καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; 

λέγει, Οὐκ οἶδα. 

9. Jedni mówili: "Tak, to jest ten", 
inni twierdzili: "Nie, to nie ten, ale 
jemu podobny." On zaś powiedział: 
"To ja nim jestem." 
10. Spytali więc go: "Jak zatem 
przejrzały twe oczy?" 
11. Odpowiedział im: "Człowiek, 
którego nazywano Jezusem, zrobił 
nieco błota i posmarował nim moje 
oczy, po czym polecił mi iść do 
sadzawki Siloe i się w niej obmyć. 
Poszedłem więc i po obmyciu 
przejrzałem. 
12. Spytali go: "A gdzie On jest?". On 
odrzekł: "Nie wiem." 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dochodzenie faryzeuszy w sprawie uzdrowienia niewidomego [J 9, 13-34] 

13  Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους 

τόν ποτε τυφλόν. 

14  ἦν δὲ σάββατον ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν 

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς 

ὀφθαλμούς. 

15  πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ 

Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν 

αὐτοῖς, Πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς 

ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. 

16  ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, 

Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, 

ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι [δὲ] 

ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος 

ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ 

σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. 

17  λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν, Τί σὺ 

λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς 

ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν. 

18  Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ 

αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως 

ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ 

ἀναβλέψαντος 

19  καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός 

ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι 

τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι; 

20  ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ 

εἶπαν, Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν 

καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη· 

13. Tego, który do tej pory był 
niewidomy, poprowadzono do 
faryzeuszy, 
14. albowiem był to dzień szabatu, kiedy 
Jezus zrobił błoto i uzdrowił jego oczy. 
15. Ponownie więc zapytali faryzeusze 
dopiero co uzdrowionego, jak do tego 
doszło. On im opowiedział: "Nałożył 
błoto na moje oczy, a je przemyłem i 
widzę." 
16. Niektórzy z faryzeuszy orzekli: "Ten 
człowiek nie pochodzi od Boga, 
ponieważ nie przestrzega szabatu", inni 
zaś pytali: "Jakże więc człowiek grzeszny 
może działać tak wielkie cuda?" i doszło 
miedzy nimi do podziału. 
17. Ponownie zaś zwrócili się do [byłego] 
niewidomego: "Co ty sądzisz o Tym, 
który uzdrowił ci oczy?" Ten zaś 
odpowiedział; "Uważam, że jest 
prorokiem." 
18. Żydzi zaś nie dowierzali, że był 
niewidomym i odzyskał wzrok, dlatego 
zawołali jego rodziców 
19. i zapytali ich: "Czy to jest wasz syn, o 
którym zapewniacie, że urodził się 
niewidomy? Jakże więc teraz widzi?" 
20. Odpowiedzieli na to jego rodzice: 
"Wiemy, że to jest nasz syn i że urodził 
się niewidomy, 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



21  πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς 

ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ 

οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἔχει, 

αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 

22  ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι 

ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ 

συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν 

ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος 

γένηται. 

23  διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι 

Ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε. 

24  Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ 

δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς 

δόξαν τῷ θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὁ 

ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν. 

25  ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, Εἰ ἁμαρτωλός 

ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι 

βλέπω. 

26  εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί ἐποίησέν σοι; πῶς 

ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; 

27  ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ 

οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ 

καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 

28  καὶ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον, Σὺ 

μαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως 

ἐσμὲν μαθηταί· 

29  ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ 

θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. 

30  ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν ὅτι 

21. jak to się jednak stało, że teraz widzi, 
tego nie wiemy; również tego nie wiemy, 
kto przywrócił mu wzrok. Jego samego 
zapytajcie, jest pełnoletni i niech mówi 
sam za siebie." 
22. Tak odpowiedzieli jego rodzice, 
ponieważ bali się Żydów, Żydzi bowiem 
już wcześniej uzgodnili miedzy sobą, że 
jeśli ktoś uzna Jezusa za Chrystusa, ten 
zostanie wykluczony ze wspólnoty. 
23. Dlatego też rodzice jego powiedzieli, 
że jest pełnoletni i by jego spytali. 
24. Przywołali więc powtórnie dopiero 
co niewidomego i zażądali: "Oddaj 
chwałę Bogu! My wiemy, że ten człowiek 
jest grzesznikiem." 
25. Od odpowiedział: "Czy on jest 
grzesznikiem, tego nie wiem, ale wiem 
na pewno, że byłem ślepcem, a teraz 
widzę." 
26. Znów go spytali: "Cóż więc uczynił? 
Jak uzdrowił twoje oczy?" 
27. Odpowiedział im: "Już wam przecież 
o tym mówiłem, a nie słuchaliście? Czy 
znowu chcecie posłuchać? Czy sami 
chcecie się stać Jego uczniami?" 
28. Wtedy go skarcili: "Uczniem Jego to 
jesteś ty, my zaś jesteśmy uczniami 
Mojżesza. 
29. My wiemy, że to Bóg przemawiał do 
Mojżesza, natomiast nie wiemy, skąd się 
wziął Ten." 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν 

μου τοὺς ὀφθαλμούς. 

31  οἴδαμεν ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ θεὸς οὐκ 

ἀκούει, ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ 

θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει. 

32  ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέν 

τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου· 

33  εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο 

ποιεῖν οὐδέν. 

34  ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, Ἐν 

ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ 

διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 

30. Odpowiedział im uzdrowiony: "To 
jest jednak w tym dziwne, że nie wiecie, 
skąd pochodzi, a przecież przywrócił mi 
wzrok. 
31. Wiemy też, że >Bóg nie wysłuchuje 
grzeszników, ale jedynie tego, kto jest 
bogobojny i spełnia Jego wolę.< 
32. Od wieków nie słyszano, by ktoś 
przywrócił wzrok ślepemu od urodzenia. 
33. Gdyby więc Ten nie był od Boga, nie 
potrafiłby niczego takiego uczynić." 
34. Odpowiedzieli mu: "Tyś cały urodził 
się w grzechach, a nas pouczasz?" i 
wyrzucili go precz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duchowa ślepota [J 9, 35-41] 

35  Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον 

αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν 

[αὐτῷ], Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου; 

36  ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Καὶ τίς 

ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; 

37  εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Καὶ ἑώρακας 

αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός 

ἐστιν. 

38  ὁ δὲ ἔφη, Πιστεύω, κύριε· καὶ 

προσεκύνησεν αὐτῷ. 

39  καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς 

τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ 

βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες 

τυφλοὶ γένωνται. 

40  Ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα 

οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες, καὶ εἶπον αὐτῷ, Μὴ 

καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν; 

41  εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ τυφλοὶ ἦτε, 

οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν· νῦν δὲ λέγετε 

ὅτι Βλέπομεν· ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 

35. Jezus dowiedział się, że wyrzucili 
go precz [człowieka z odzyskanym 
wzrokiem], dlatego odnalazł go i 
zapytał: "Czy wierzysz w Syna 
Człowieczego?" 
36. Odpowiedział Mu: "A kim On jest, 
Panie, bym mógł uwierzyć w Niego?" 
37. Na to Jezus: "Patrzysz na Niego i 
On teraz rozmawia z tobą." 
38. Wtedy rzekł: "Wierzę, Panie" i 
oddał Mu pokłon. 
39. Wtedy rzekł Jezus: "Przyszedłem 
na ten świat po to, by podąć decyzję: 
by niewidomi odzyskiwali wzrok, a 
widzący stawali się ślepcami." 
40. O tym wszystkim usłyszeli też 
niektórzy faryzeusze, którzy tam 
przebywali i zapytali Go: "Czyżbyśmy 
także my byli ślepcami?" 
41. Odpowiedział im Jezus: "Gdybyście 
byli ślepi, to nie mielibyście grzechu, 
ale wy twierdzicie, że widzicie, dlatego 
trwacie w grzechu." 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Przypowieść o dobrym pasterzu i owczarni [J 10, 1-6] 

1  Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος 

διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων 

ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος 

κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής· 

2  ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν 

ἐστιν τῶν προβάτων. 

3  τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα 

τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια 

πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. 

4  ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν 

αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ 

ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ· 

5  ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ 

φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν 

ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 

6  Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ 

Ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ 

ἐλάλει αὐτοῖς. 

1. Zapewniam was, że kto nie wchodzi 
przez bramę do owczarni, ale się tam 
wkrada w inny sposób, ten jest złodziejem i 
przestępcą. 
2. Kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem 
owiec. 
3. Jemu też otwiera bramę strażnik przy 
drzwiach, a owce są posłuszne jego głosowi, 
on przyzywa swoje owce po imieniu i 
wyprowadza je. 
4. Kiedy zaś wszystkie swoje owce 
wyprowadzi, idzie na przedzie przed nimi, 
a one idą za nim, ponieważ znają jego głos. 
5. Za kimś obcym nie pójdą wcale, ale 
uciekną przed nim, ponieważ nie znają 
głosu obcych. 
6. Taką to przypowieść opowiedział im 
Jezus, a oni nie zrozumieli, o czym On 
mówił. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jezus Dobrym Pasterzem [J 10, 7-21] 

7  Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα 

τῶν προβάτων. 

8  πάντες ὅσοι ἦλθον [πρὸ ἐμοῦ] 

κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ᾽ οὐκ 

ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 

9  ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις 

εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται 

καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. 

10  ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα 

κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ 

ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ 

περισσὸν ἔχωσιν. 

11  Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ 

ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· 

12  ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, 

οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, 

θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ 

ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει - καὶ 

ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει- 

13  ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει 

αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 

14  Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ 

γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με 

τὰ ἐμά, 

7. Jezus zatem po raz drugi 
przedstawił: "Zapewniam was, że to 
Ja jestem Bramą do owczarni. 
8. Wszyscy, którzy weszli nie przeze 
Mnie, są złodziejami i przestępcami, 
ale też owce nie słuchają ich. 
9. Ja jestem Bramą. Jeśli ktoś 
wejdzie przeze Mnie, ten będzie 
zbawiony; ten będzie wchodził i 
wychodził, i znajdować będzie 
pożywienie. 
10. Złodziej zaś wchodzi jedynie po 
to, by kraść, zabić, wytracić. Ja po 
to przyszedłem, aby miały Życie i 
oby miały w obfitości. 
11. Ja jestem Pasterzem Dobrym. 
Dobry Pasterz daje życie swoje za 
owce. 
12. Najemnik zaś i ten, kto nie jest 
pasterzem, czyli ten, kto nie jest 
właścicielem owiec, gdy widzi 
zbliżającego się wilka, porzuca je i 
ucieka. Wilk porywa je i rozprasza. 
13. Tak postępuje najemnik, 
ponieważ nie zależy mu na owcach. 
14. Ja jestem Dobrym Pasterzem i 
znam Moje owce, a one Mnie znają. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 



15  καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ 

γινώσκω τὸν πατέρα· καὶ τὴν ψυχήν 

μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 

16  καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ 

ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα 

δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου 

ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία 

ποίμνη, εἷς ποιμήν. 

17  διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι 

ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα 

πάλιν λάβω αὐτήν. 

18  οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ 

ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. 

ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ 

ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· 

ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ 

τοῦ πατρός μου. 

19  Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς 

Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους. 

20  ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, 

Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται· τί 

αὐτοῦ ἀκούετε; 

21  ἄλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήματα 

οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ 

δαιμόνιον δύναται τυφλῶν 

ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι; 

15. Podobnie jak Ojciec zna Mnie, a 
Ja znam Ojca. I Ja składam życie 
Moje za owce. 
16. Ale mam również owce, które 
nie są z tej owczarni; również i te 
owce muszę poprowadzić, i one 
usłyszą Mój głos, i wtedy nastanie 
jedna owczarnia i jeden Pasterz. 
17. Ojciec dlatego Mnie kocha, 
ponieważ poświęcam swoje życie, 
by na powrót odzyskać je. 
18. Nikt Mi go zabiera, ale Ja sam je 
poświęcam, ponieważ tak jak mam 
moc złożenia go w ofierze, to mam 
również moc na powrót je odzyskać. 
Takie polecenie otrzymałem od 
Ojca Mojego. 
19. I znowu doszło do podziału 
pomiędzy Żydami z powodu tych 
słów. 
20. Wielu z nich bowiem mówiło: 
"On jest opętany przez demona i 
jest chory na umyśle. Po co Go 
słuchacie?" 
21. Inni zaś stwierdzali: "Takiej 
nauki nie może głosić człowiek 
opętany. Czyż bowiem demon może 
przywrócić niewidomemu wzrok?" 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Postawa ludzi wobec Syna Bożego [J 10, 22-42] 

22  Ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς 

Ἱεροσολύμοις· χειμὼν ἦν, 

23  καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν 

τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος. 

24  ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ 

ἔλεγον αὐτῷ, Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν 

αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν 

παρρησίᾳ. 

25  ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν 

καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν 

τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα 

μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ· 

26  ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ 

ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν. 

27  τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου 

ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ 

ἀκολουθοῦσίν μοι, 

28  κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ 

οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ 

ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 

29  ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων 

μεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται 

ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 

30  ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. 

31  Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι 

ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 

22. W Jerozolimie w czas zimowy 
obchodzono Święto Poświęcenia 
Świątyni.  
23. Jezus przechadzał się po terenie 
świątynnym w Krużganku Salomona. 
24. Żydzi otoczyli Go i zadali pytanie: 
"Jak długo będziesz nas trzymał w 
niepewności? Jeżeli jesteś Chrystusem, 
po powiedz nam to otwarcie." 
25. Odpowiedział im Jezus: "Już wam 
to powiedziałem, a nie wierzycie. 
Czyny, które wykonuję w imię Mojego 
Ojca dają właśnie świadectwo o Mnie, 
26. ale wy nie wierzycie, ponieważ nie 
należycie do moich owiec. 
27. Moje owce słuchają głosu Mojego, 
Ja je znam, a one idą za Mną. 
28. Ja im daję życie wieczne i nie zginą 
na wieki, i nikt ich nie wyrwie z Mojej 
ręki. 
29. To, co dał Mi Mój Ojciec, jest 
czymś ważniejszym od wszystkiego i 
nikt nie może tego wyrwać z ręki Ojca. 
30. Ja i Ojciec jesteśmy JEDNO." 
31. Żydzi ponownie chwycili za 
kamienie, aby Go ukamienować. 
32. Wtedy Jezus zwrócił się do ich: 
"Wiele dzieł wam pokazałem, które 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



32  ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πολλὰ 

ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός· διὰ 

ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; 

33  ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Περὶ 

καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ 

βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν 

ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. 

34  ἀπεκρίθη αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς, Οὐκ 

ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι 

Ἐγὼ εἶπα, Θεοί ἐστε; 

35  εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς ὁ 

λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται 

λυθῆναι ἡ γραφή, 

36  ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν 

εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι 

Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, Υἱὸς [τοῦ] θεοῦ 

εἰμι; 

37  εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, 

μὴ πιστεύετέ μοι· 

38  εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, 

τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ 

γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν 

τῷ πατρί. 

39  Ἐζήτουν [οὖν] πάλιν αὐτὸν πιάσαι· 

καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 

40  Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ 

Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης 

τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 

pochodzą od Ojca. Z powodu którego z 
nich chcecie Mnie ukamienować?" 
33. Odpowiedzieli Mu Żydzi: "Nie 
chcemy Cię ukamienować z powodu 
dobrego czynu, ale z powodu 
bluźnierstwa, ponieważ Ty, chociaż 
jesteś człowiekiem, robisz z siebie 
Boga." 
34. Odpowiedział im Jezus: "A czyż nie 
jest napisane w waszym Prawie, że: 
>Ja powiedziałem: Bogami jesteście<? 
35. Jeśli więc nazwał 'Bogami' tych, do 
których skierowane zostało słowo Boże 
- a Pismo nie może być unieważnione -  
36. to dlaczego wy twierdzicie, że jest 
bluźniercą Ten, którego Ojciec uświęcił 
i posłał na świat, ponieważ powiedział: 
>Jestem Synem Bożym.<? 
37. Jeżeli nie czynię dzieł Ojca Mojego, 
to Mi nie wierzcie; 
38. Jeżeli jednak je czynię, to chociaż 
byście Mi nie wierzyli, to wierzcie 
dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że 
Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu." 
39. I znowu chcieli Go pochwycić, ale 
On uszedł z ich rąk, 
40. po czym udał się ponownie na 
drugi brzeg Jordanu w miejsce, gdzie 
kiedyś Jan udzielał chrztu i tam 
pozostał. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



41  καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ 

ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον 

ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν 

Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν. 

42  καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ. 

41. Wiele osób tam przychodziło do 
Niego i stwierdzało, że Jan wprawdzie 
nie uczynił żadnego cudu, ale jednak 
wszystko, co mówił o Jezusie, było 
prawdą. 
42. Tam też wielu uwierzyło w Niego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śmierć Łazarza [J 11, 1-16] 

1  Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ 

Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ 

Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 

2  ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν 

κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς 

πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ 

ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 

3  ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς 

αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς 

ἀσθενεῖ. 

4  ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἡ 

ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα 

δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτῆς. 

5  ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν 

καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν 

Λάζαρον. 

6  ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε 

μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο 

ἡμέρας· 

7  ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς 

μαθηταῖς, Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν 

πάλιν. 

8  λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββί, 

νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, 

καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 

1. Pewien człowiek z Betanii, 
miejscowości Marii i jej siostry 
Marty, zachorował. Na imię miał 
Łazarz. 
2. Maria zaś była tą kobietą, która 
namaściła Pana wonnym olejkiem 
i stopy Jego wytarła swoim 
włosami; właśnie jej brat, Łazarz, 
był chory. 
3. Siostry przekazały więc 
wiadomość Jezusowi: "Panie, ten, 
którego kochasz, jest chory." 
4. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: "Ta 
choroba nie prowadzi do śmierci, 
ale do ukazania chwały Bożej, aby 
Syn Boży dzięki niej doznał 
chwały. 
5. Jezus zaś kochał Martę, jej 
siostrę [Marię] i Łazarza. 
6. Mimo jednak, że usłyszał o jego 
chorobie, pozostawał jeszcze przez 
dwa dni w miejscu, w którym 
przebywał. 
7. Dopiero po tym czasie 
powiedział do uczniów: "Udajmy 
się znów do Judei." 
8. Na to uczniowie do Niego: 
"Rabbi, Żydzi usiłują Cię 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



9  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα 

ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις 

περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ 

προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 

τούτου βλέπει· 

10  ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, 

προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν 

αὐτῷ. 

11  ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο 

λέγει αὐτοῖς, Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν 

κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα 

ἐξυπνίσω αὐτόν. 

12  εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, 

Κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται. 

13  εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ 

θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν 

ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου 

λέγει. 

14  τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 

παρρησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν, 

15  καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα 

πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ 

ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 

16  εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος 

Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς, Ἄγωμεν 

καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ 

αὐτοῦ. 

ukamienować, a Ty chcesz tam 
znowu wrócić?" 
9. Odpowiedział im Jezus: "Czyż 
dniówka nie ma dwunastu godzin? 
Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie 
potyka się, ponieważ widzi światło 
tego świata. 
10. Jeżeli ktoś chodzi nocą, to się 
potyka, ponieważ nie ma w nim 
światła." 
11. Gdy im to powiedział, po chwili 
dodał: "Nasz przyjaciel Łazarz 
zasnął, ale idę, by go zbudzić. 
12. Rzekli Mu na to uczniowie: 
"Panie, jeżeli zasnął, to 
wyzdrowieje." 
13. Jezus jednak mówił o jego 
śmierci, oni zaś myśleli, że mówi o 
zapadnięciu w sen. 
14. Wtedy Jezus powiedział im już 
otwarcie: "Łazarz umarł, ale 
15. mimo to jednak cieszę się ze 
względu na was, abyście uwierzyli: 
nie byliśmy tam [gdy umarł], ale 
teraz pójdźmy go [wskrzesić]. 
16. Wtedy Tomasz, zwany 
Didimos, zwrócił się do swoich 
współuczniów: "Pójdźmy razem i 
my, byśmy też razem z Nim 
ponieśli śmierć." 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



Jezus Zmartwychwstaniem i Życiem [J 11, 17-37] 

17  Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν 

τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ 

μνημείῳ. 

18  ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν 

Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων 

δεκαπέντε. 

19  πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων 

ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ 

Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς 

περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 

20  ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι 

Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· 

Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 

21  εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν 

Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν 

ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου· 

22  [ἀλλὰ] καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν 

αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός. 

23  λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, 

Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 

24  λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα, Οἶδα ὅτι 

ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ 

ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

25  εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ 

ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς 

ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 

17. Gdy Jezus dotarł [w pobliże 
Betanii] Łazarz już od czterech dni 
leżał w grobie. 
18. Betania znajdowała się w 
pobliżu Jerozolimy w odległości 
około piętnastu stadiów. 
19. Wielu Żydów przybyło do 
Marty i Marii, aby je pocieszyć po 
śmierci brata. 
20. Marta, gdy dowiedziała się, że 
Jezus nadchodzi, wyszła Mu na 
spotkanie, Maria zaś pozostała w 
domu. 
21. Marta zwróciła się do Jezusa: 
"Panie, gdybyś tu był, brat mój by 
nie umarł, 
22. ale i teraz wiem, że o 
cokolwiek poprosisz Boga, On Ci 
to da." 
23. Na to rzekł jej Jezus: "Brat 
twój zmartwychwstanie." 
24. Odpowiedziała Mu Marta: 
"Wiem, że zmartwychwstanie w 
czasie zmartwychwstania w dniu 
ostatecznym." 
25. Jezus jej na to: "Ja jestem 
Zmartwychwstaniem i Życiem, a 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



26  καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς 

ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· 

πιστεύεις τοῦτο; 

27  λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε· ἐγὼ 

πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς 

τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον 

ἐρχόμενος. 

28  Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ 

ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν 

αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα, Ὁ 

διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. 

29  ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη 

ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν· 

30  οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς 

τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ 

ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. 

31  οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ 

αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ 

παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν 

Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ 

ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, 

δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον 

ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 

32  ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν 

Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ 

πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ, 

Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου 

ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός. 

kto wierzy we Mnie, to choćby i 
umarł, żyć będzie; 
26. każdy też, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki. Czy 
wierzysz w to? 
27. Odpowiedziała Mu: "Tak, 
Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś 
Chrystusem, Synem Boga, który 
przyszedł na świat." 
28. Gdy to powiedziała, odeszła i 
zawołała swoją siostrę Marię, 
mówiąc jej po kryjomu: 
"Nauczyciel jest tutaj i prosi cię." 
29. Ona, gdy to usłyszała, wstała 
szybko i pobiegła do Niego. 
30. Jezus zaś jeszcze nie wszedł do 
Betanii, ale pozostawał w miejscu, 
gdzie wyszła Mu na spotkanie 
Marta. 
31. Żydzi więc, którzy byli z nią w 
domu i pocieszali ją, gdy zobaczyli, 
że Maria szybko wstała i wyszła z 
domu, poszli za nią, sądząc, że 
udała się do grobu, aby tam 
płakać. 
32. Maria tymczasem dotarła do 
miejsca, gdzie przebywał Jezus. 
Gdy Go zobaczyła, padła do Jego 
stóp i rzekła: "Panie, gdybyś tu 
był, brat mój by nie umarł." 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



33  Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν 

κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας 

αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, 

ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ 

ἐτάραξεν ἑαυτόν, 

34  καὶ εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; 

λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 

35  ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. 

36  ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Ἴδε πῶς 

ἐφίλει αὐτόν. 

37  τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Οὐκ 

ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς 

ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα 

καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; 

33. Jezus zaś, gdy ją zobaczył w 
płaczu oraz Żydów idących za nią, 
którzy płakali wraz z nią, wzruszył 
się do głębi 
34. i rzekł: "Gdzie go 
pochowaliście?" Odpowiedzieli 
Mu: "Panie, chodź i zobacz." 
35. Zapłakał też Jezus. 
36. Wtedy Żydzi rzekli: 
"Popatrzcie, jak go kochał." 
37. Niektórzy zaś z nich mówili: 
"Czyż ten, który przywrócił wzrok 
niewidomemu, nie mógł sprawić, 
by i ten nie umarł?" 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wskrzeszenie Łazarza [J 11, 38-44] 

38  Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος 

ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν 

δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ 

αὐτῷ. 

39  λέγει ὁ Ἰησοῦς, Ἄρατε τὸν λίθον. 

λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ 

τετελευτηκότος Μάρθα, Κύριε, ἤδη 

ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν. 

40  λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν σοι 

ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ 

θεοῦ; 

41  ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς 

ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν, 

Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς 

μου. 

42  ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου 

ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν 

περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν 

ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

43  καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ 

ἐκραύγασεν, Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 
44  ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς 

πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις 

αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε 

αὐτὸν ὑπάγειν.  

38. Jezus zaś ponownie wzruszył się 
do głębi, podszedł do grobowca – 
była to grota zastawiona kamieniem 
- 
39. i rzekł: "Odsuńcie kamień!" Na 
to rzekła Mu Marta, siostra 
zmarłego: "Panie, już śmierdzi, to 
już cztery dni." 
40. Odpowiedział jej Jezus: "Czy nie 
powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, 
to ujrzysz chwałę Bożą?" 
41. Odsunięto więc kamień. Jezus 
wzniósł oczy w niebo i zaczął się 
modlić: "Ojcze! Dziękuję Ci, że 
Mnie wysłuchałeś. 
42. Ja wiem, że zawsze Mnie 
wysłuchujesz, ale tak powiedziałem 
ze względu na otaczających Mnie 
ludzi, aby uwierzyli, że to Ty Mnie 
posłałeś." 
43. Po tych słowach głośno zawołał: 
"Łazarzu! Wyjdź na zewnątrz!" 
44. I zmarły wyszedł, obwiązany 
opaskami na rękach i nogach, z 
twarzą owiniętą chustą. Wtedy 
Jezus polecił: "Uwolnijcie go z tego i 
pozwólcie mu chodzić." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Decyzja Wysokiej Rady o zgładzeniu Jezusa [J 11, 45-57] 

45  Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ 

ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ 

θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν, 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν· 

46  τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον 

πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν 

αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς. 

47  συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 

οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, 

Τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος 

πολλὰ ποιεῖ σημεῖα; 

48  ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, 

πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ 

ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν 

ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 

49  εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, 

ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, 

εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε 

οὐδέν, 

50  οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει 

ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ 

ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ 

ἔθνος ἀπόληται. 

51  τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, 

ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ 

ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν 

45. Wielu więc Żydów, którzy 
przyszli do Marii i zobaczyli, czego 
dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. 
46. Niektórzy jednak z nich poszli 
do faryzeuszy i opowiedzieli im, co 
uczynił Jezus. 
47. Wtedy wyżsi kapłani i 
faryzeusze zwołali Wysoką Radę i 
zastanawiali się: "Cóż mamy 
robić? Przecież Ten człowiek 
dokonuje wiele niesamowitych 
znaków. 
48. Jeżeli Mu na to pozwolimy, to 
wszyscy uwierzą w Niego, a wtedy 
przyjdą Rzymianie i zniszczą nas, 
to miejsce i nasz naród. 
49. Jeden zaś z nich, Kajfasz, który 
w owym roku pełnił funkcję 
arcykapłana, zwrócił się do nich: 
"Wy niczego nie rozumiecie, 
50. nie bierzecie również pod 
uwagę tego, że korzystniej będzie, 
jeśli jeden człowiek umrze za lud, 
niżby cały naród miał zginąć." 
51. A wygłosił te słowa nie od 
siebie samego, ale będąc w owym 
roku arcykapłanem, wypowiedział 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ 

ἔθνους, 

52  καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον 

ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ 

διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 

53  ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας 

ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν 

αὐτόν. 

54  Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ 

περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ 

ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν 

ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ 

λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβεν 

μετὰ τῶν μαθητῶν. 

55  Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν 

Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς 

Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ 

πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. 

56  ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ 

ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ 

ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ 

ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; 

57  δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 

οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὴν ἵνα ἐάν τις 

γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως 

πιάσωσιν αὐτόν. 

 

proroctwo, że Jezus zamierzał 
ponieść śmierć za naród 
52. i to nie tylko za naród, ale by 
[wszystkie] rozproszone dzieci 
Boże zgromadzić w jedno. 
53. W tym dniu podjęto decyzję, 
aby Go zabić. 
54. Jezus więc nie pojawiał się już 
jawnie wśród Żydów, ale odszedł 
stamtąd w miejsce bliżej pustyni, 
do miasta zwanego Efraim i tam 
przebywał ze swoim uczniami. 
55. Zbliżało się żydowskie Święto 
Paschy i wielu ludzi z tej okolicy 
przybyło do Jerozolimy jeszcze 
przed Paschą, aby się rytualnie 
oczyścić. 
56. Wypatrywali więc Jezusa w 
świątyni, pytając jeden drugiego: 
"Jak wam się wydaje? Czyżby nie 
zamierzał przyjść na święto? 
57. Wyżsi zaś kapłani oraz 
faryzeusze wydali rozporządzenie, 
by każdy, kto zna miejsce pobytu 
Jezusa, powiadomił ich, by mogli 
Go uwięzić. 
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Namaszczenie w Betanii [J 12, 1-8] 

1  Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ 

πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν 

Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. 

2  ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ 

Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ 

τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. 

3  ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου 

νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς 

πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς 

θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ 

οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 

4  λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν 

μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων αὐτὸν 

παραδιδόναι, 

5  Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη 

τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 

6  εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν 

πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης 

ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ 

βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 

7  εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, Ἄφες αὐτήν, ἵνα 

εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου 

τηρήσῃ αὐτό· 

8  τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ 

ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.  

1. Sześć dni przed Świętem Paschy 
Jezus przybył do Betanii, gdzie 
mieszkał Łazarz, którego to wcześniej 
Jezus wskrzesił z martwych. 
2. Przygotowano tam Jezusowi ucztę, 
na której Marta usługiwała, a Łazarz 
był jednym z uczestników stołu. 
3. Maria zaś wzięła funt pachnącego i 
drogiego olejku nardowego, 
namaściła nim stopy Jezusa i swoimi 
włosami wytarła je. Cały dom 
napełnił się zapachem nardu. 
4. Wtedy odezwał się Judasz 
Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, 
który zamierzał Go wydać: 
5. "Dlaczegóż to nie sprzeda się tego 
olejku za trzysta denarów i nie 
rozdzieli się ich ubogim?" 
6. Powiedział tak jednak nie dlatego, 
jakoby się troszczył o biedaków, ale 
dlatego, że był złodziejem; nosił 
bowiem sakiewkę i podkradał 
składane do niej datki. 
7. Jezus więc zwrócił się do niego: 
"Pozwól jej na to, przechowała go 
bowiem na dzień Mojego pogrzebu. 
8. Biedaków zawsze będziecie mieć u 
siebie, Mnie jednak tylko do czasu. 
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Spisek przeciwko Łazarzowi [J 12, 9-11] 

9  Ἔγνω οὖν [ὁ] ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν 

Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ 

τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν 

Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 

10  ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ 

τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 

11  ὅτι πολλοὶ δι᾽ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν 

Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 

9. Wielki zaś tłum Żydów dowiedział 
się, że Jezus tam przebywa, dlatego 
tam przyszli; przyszli też tam dlatego, 
by zobaczyć Łazarza wskrzeszonego 
przez Jezusa z martwych. 
10. Wyżsi zaś kapłani postanowili 
zabić również Łazarza, 
11. ponieważ wielu Żydów odwracało 
się od nich z jego powodu, a 
zaczynało wierzyć w Jezusa. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uroczysty wjazd do Jerozolimy [J 12, 12-19] 

12  Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν 

εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ 

Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, 

13  ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ 

ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ 

ἐκραύγαζον, Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ 

ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ ὁ 

βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 

14  εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν 

ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον, 

15    Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών·  

        ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται,     

        καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 

16  ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ 

τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς 

τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ 

γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 

17  ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ᾽ 

αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ 

μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 

18  διὰ τοῦτο [καὶ] ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ 

ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν 

πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 

19  οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς, 

Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε ὁ 

κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 

12. Nazajutrz wielki tłum wybrał się na 
święto, dowiedzieli się bowiem, że Jezus 
przybywa do Jerozolimy. 
13. Ludzie zerwali gałązki palmowe i 
wyszli Mu na spotkanie, wołając: 
"Hosanna! Błogosławiony, który 
przychodzi w imię Pana" oraz "Król 
Izraela!" 
14. Jezus zaś znalazł osiołka i usiadł na 
nim, zgodnie z tym, co napisano: 
15.  "Nie lękaj się, Córo Syjonu! 
         Oto nadchodzi twój król, 
         zasiadając na źrebięciu osła," 
16. Tego początkowo uczniowie Jego nie 
zrozumieli, ale gdy Jezus został 
uwielbiony, to wtedy uświadomili sobie, 
że napisano to właśnie o Nim, ale i tak z 
Nim uczyniono, jak napisano. 
17. Również ci, którzy byli z Nim u 
Łazarza, kiedy wywoływał go z grobu i 
wskrzesił z martwych, dawali o Nim 
świadectwo. 
18. Dlatego tłumy wyszły Mu na 
spotkanie, ponieważ dowiedzieli się o 
dokonanym przez Niego Znaku. 
19. Faryzeusze zaś mówili między sobą: 
"Popatrzcie, nie ma na Niego siły. Oto 
[cały] świat poszedł za Nim." 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Zapowiedź uwielbienia Jezusa [J 12, 20-36] 

20  Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν 

ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ 

ἑορτῇ· 

21  οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ 

Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν 

λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 

22  ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ· 

ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ 

Ἰησοῦ. 

23  ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων, 

Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου. 

24  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ 

σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς 

μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν 

φέρει. 

25  ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, 

καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ 

τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 

26  ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ 

ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· 

ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. 

27  Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται. καὶ τί εἴπω; 

Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ 

τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 

20. Wśród tych, którzy przybyli na święto 
oddać cześć Bogu, byli też Grecy [greccy 
Żydzi]. 
21. Przyszli oni do Filipa, który pochodził z 
Betsaidy w Galilei, i poprosili go: "Panie, 
chcielibyśmy się spotkać z Jezusem." 
22. Filip powiedział o tym Andrzejowi i 
razem poszli z tą prośbą do Jezusa. 
23. Jezus zaś im odpowiedział: "Nadeszła 
już godzina, by Syn Człowieczy został 
uwielbiony. 
24. Zapewniam was, że jeżeli ziarno 
pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, 
to pozostanie tam pojedyncze, ale jeżeli 
obumrze, przynosi plon obfity. 
25. Kto [przesadnie] kocha swoje 
[ziemskie] życie, ten traci je; kto natomiast 
nie przecenia swojego życia na tym świecie, 
zachowa je na życie wieczne. 
26. Jeżeli ktoś chce Mi służyć, to niechaj 
idzie za Mną i gdzie Ja jestem, tam będzie 
też i Mój sługa. Jeżeli ktoś chce Mi służyć, 
to Ojciec takiego obdarzy szacunkiem. 
27. Teraz ogarnął Mnie głęboki niepokój i 
cóż mam powiedzieć? Czy mam prosić 
Ojca, by Mnie ocalił od tej godziny? Ale 
przecież Ja przyszedłem [na ten świat] 
właśnie ze względu na tę godzinę. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



28  πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν 

φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν 

δοξάσω. 

29  ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν 

βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον, Ἄγγελος 

αὐτῷ λελάληκεν. 

30  ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Οὐ δι᾽ ἐμὲ ἡ 

φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς. 

31  νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ 

ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· 

32  κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας 

ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. 

33  τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ 

ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν. 

34  ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος, Ἡμεῖς 

ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς 

τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς σὺ λέγεις ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου; 

35  εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἔτι μικρὸν 

χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ 

φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ 

περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 

36  ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα 

υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, 

καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν. 

28. Ojcze, uwielbij Twoje imię!" Wtedy 
zabrzmiał głos z nieba: "Już uwielbiłem i 
znów uwielbię." 
29. Stojący tłum, gdy usłyszał ten dźwięk, 
stwierdził: "Zagrzmiało", inni zaś mówili: 
"Anioł przemówił do Niego." 
30. Jezus zaś na to: "Głos ten się rozległ nie 
z Mego powodu, ale jest to znak dla was." 
31. Teraz dokonuje się sąd nad tym 
światem, teraz władca tego świata zostanie 
precz wypędzony. 
32. Ja zaś, kiedy zostanę wywyższony 
ponad ziemię, wszystkich pociągnę do 
siebie." 
33. Powiedział tak, by podkreślić, w jaki 
sposób miał umrzeć. 
34. Z tłumu zadano pytanie: "My wiemy z 
Prawa, że Chrystus nie umrze na wieki. Jak 
więc Ty możesz mówić, że trzeba 
wywyższyć  Syna Człowieczego? Kimże jest 
ten Syn Człowieczy?" 
35. Odpowiedział im Jezus: "Jeszcze przez 
krótki czas Światłość jest miedzy wami. 
Chodźcie więc, póki macie Światło, aby nie 
ogarnęła was ciemność, bo chodzący w 
ciemności nie wie, dokąd zmierza. 
36. Póki macie Światłość, wierzcie w 
Światłość, byście się stali synami Światła." 
To im powiedział, a potem odszedł i ukrył 
się przed nimi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Brak wiary ze strony ludzi [J 12, 37-43] 

37  Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα 

πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ 

ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 

38  ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ 

προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν, Κύριε, 

τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ 

βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 

39  διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο 

πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας, 

40  Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς 

ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν 

τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς 

ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ 

καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 

41  ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας, ὅτι εἶδεν 

τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ 

αὐτοῦ. 

42  ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν 

ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 

αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους 

οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ 

ἀποσυνάγωγοι γένωνται· 

43  ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν 

ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν 

τοῦ θεοῦ. 

37. Pomimo, że Jezus uczynił tak 
wielkie ZNAKI wobec nich, nie 
wierzono w Niego, 
38. aby wypełniły się słowa 
wypowiedziane przez proroka 
Izajasza:  
 "Panie, któż uwierzył w nasze słowo?  
   Któż uznał moc Twojego ramienia? 
39. Nie mogli uwierzyć, ponieważ – 
jak dodał nadto Izajasz –  
40. "Oślepił ich oczy, 
        zamienił w kamień ich serce, 
        aby nie widzieli oczyma, 
        by w sercu nie zrozumieli, 
        i by się nie nawrócili, 
        bym uzdrowił ich. 
41. Izajasz wypowiedział te słowa, bo 
ujrzał Jego chwałę i o Nim 
prorokował. 
42. Jednak mimo tych proroczych 
słów, wielu przywódców ludu 
uwierzyło w Jezusa, ale nie 
przyznawało się do tego ze strachu 
przed faryzeuszami, aby nie 
wykluczono ich z grona synagogi. 
43. Bardziej bowiem ukochali chwałę 
ludzką niż chwałę Bożą.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Sąd nad niewiarą ludzi [J 12, 44-50] 

44  Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν, Ὁ 

πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ 

ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με, 

45  καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν 

πέμψαντά με. 

46  ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον 

ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ 

ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 

47  καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν 

ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ 

κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα 

κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σώσω 

τὸν κόσμον. 

48  ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων 

τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα 

αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος 

κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· 

49  ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, 

ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι 

ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί 

λαλήσω. 

50  καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ 

αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ, 

καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὕτως 

λαλῶ. 

44. Jezus zaś podniósł głos: "Kto 
wierzy we Mnie, to wierzy [nie tylko] 
we Mnie, ale i w Tego, który Mnie 
posłał, 
45. a kto patrzy na Mnie, to widzi też 
Tego, który Mnie posłał. 
46. Ja przyszedłem na ten świat jako 
Światłość, by każdy wierzący we Mnie, 
nie pozostawał w ciemności. 
47. Jeżeli ktoś słucha mojej nauki, ale 
jej nie przestrzega, to nie Ja będę 
takiego osądzał. Nie przyszedłem 
bowiem świat potępić, ale by go ocalić. 
48. Kto Mnie odrzuca i nie przyjmuje 
Mojej nauki, wtedy sam dla siebie 
będzie sędzią. Właśnie słowo, które 
wypowiedziałem, będzie go osądzać w 
dniu ostatecznym, 
49. ponieważ przemawiałem nie w 
Moim własnym imieniu, ale posłał 
Mnie Ociec Mój, który Mi dokładnie 
polecił, co mam mówić i czego 
nauczać. 
50. Wiem ponadto, że Jego polecenie 
jest Życiem wiecznym. Czego więc 
nauczam, tego nauczam dokładnie tak, 
jak Mi polecił Mój Ociec. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



Obmycie nóg uczniom i wyjaśnienie tego czynu [J 13, 1-20] 

1  Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ 

Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα 

μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν 

πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν 

τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 

2  καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου 

ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα 

παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος 

Ἰσκαριώτου, 

3  εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ 

εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν 

καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, 

4  ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ 

ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν 

ἑαυτόν. 

5  εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ 

ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν 

καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν 

διεζωσμένος. 

6  ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. 

λέγει αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς 

πόδας; 

7  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὃ 

ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ 

μετὰ ταῦτα. 

8  λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς μου 

1. Przed Świętem Paschy, gdy Jezus już 
wiedział, że nadszedł Jego czas, by 
przejść z tego świata do Ojca, a 
ponieważ kochał swoich bliskich na 
tym świecie, okazał im miłość 
[służebną] aż do końca.  
2. Podczas wieczerzy, gdy diabeł już 
wkradł się z pokusą w serce Judasza, 
syna Szymona Iskarioty, by zdradzić 
Jezusa,  
3. gdy Jezus uświadomił sobie, że 
Ojciec dał Mu już wszystko w Jego ręce 
i że od Boga wyszedł i do Boga 
powraca,  
4. wstał od wieczerzy, zdjął wierzchnią 
szatę i przepasał się lnianym 
ręcznikiem.  
5. Następnie nalał wody do miednicy i 
zaczął obmywać nogi swym uczniom, 
po czym wycierał je przepasanym 
ręcznikiem.  
6. Zbliżył się też do Szymona Piotra, a 
ten zapytał: "Panie, Ty chcesz mi myć 
nogi?"  
7. Odpowiedział mu Jezus: "Tego, co 
Ja czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale 
później to pojmiesz."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη 

Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις 

μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. 

9  λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ 

τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς 

χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 

10  λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὁ λελουμένος 

οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας 

νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ 

ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. 

11  ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ 

τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί 

ἐστε. 

12  Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν 

[καὶ] ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ 

ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε 

τί πεποίηκα ὑμῖν; 

13  ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος καὶ Ὁ 

κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ. 

14  εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ 

κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς 

ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας· 

15  ὑπόδειγμα γὰρ δέδωκα ὑμῖν ἵνα 

καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς 

ποιῆτε. 

16  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν 

δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ 

ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 

8. Na co Piotr: "Nigdy nie będziesz mył 
moich nóg." Odpowiedział mu Jezus: 
"Jeżeli cię nie obmyję, nie będziesz 
Moim wspólnikiem."  
9. Wtedy Szymon Piotr do Jezusa: "A 
zatem umyj nie tylko moje nogi, ale i 
ręce, i głowę."  
10. Odpowiedział mu Jezus: "Trzeba 
wymytemu umyć tylko nogi, ponieważ 
cały jest czysty. Wy jesteście czyści, ale 
jednak nie wszyscy."  
11. Wiedział bowiem, kto miał Go 
zdradzić, dlatego wypowiedział: >Nie 
wszyscy jesteście czyści.<  
12. Kiedy zaś obmył ich nogi, 
przywdział swe szaty i zajął na powrót 
miejsce przy stole, zadał pytanie: "Czy 
rozumiecie, co wam uczyniłem?  
13. Wy się do Mnie zwracacie: 
>Nauczycielu< czy >Panie< i słusznie 
tak mówicie, bo to prawda.  
14. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 
obmyłem wam nogi, to i wy 
powinniście sobie nawzajem nogi 
obmywać.  
15. Dałem wam bowiem przykład, 
byście czynili to, co i Ja wam 
uczyniłem.  
16. Zapewniam was, że sługa nie jest 
większy niż pan jego, ani posłaniec od 
tego, kto go posłał. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



17  εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν 

ποιῆτε αὐτά. 

18  οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα 

τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ 

πληρωθῇ, Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον 

ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 

19  ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, 

ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ 

εἰμι. 

20  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων 

ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ 

λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με. 

17. Jeżeli to nawet rozumiecie, to 
szczęśliwymi będziecie dopiero wtedy, 
gdy to spełnicie.  
18. Nie o wszystkich z was to jednak 
mówię. Wprawdzie wiem, kogo 
wybrałem, ale musi się wypełnić Pismo: 
"Kto jadał ze Mną chleb, uknuł przeciwko 
Mnie spisek."  
19. Mówię to przed wydarzeniem, byście 
uwierzyli po fakcie, że Ja JESTEM.  
20. Zapewniam was, że kto przyjmuje 
tego, kogo Ja poślę, to Mnie przyjmuje, 
kto zaś Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, 
który Mnie posłał. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ujawnienie zdrajcy [J 13, 21-30] 

21  Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ 

πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν, Ἀμὴν 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 

22  ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ 

ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 

23  ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς· 

24  νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς 

ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει. 

25  ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος 

τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν; 

26  ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ 

βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ 

ψωμίον [λαμβάνει καὶ] δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος 

Ἰσκαριώτου. 

27  καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς 

ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 

Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον. 

28  τοῦτο [δὲ] οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων 

πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ· 

29  τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον 

εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς, 

Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ 

τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 

30  λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν 

εὐθύς· ἦν δὲ νύξ. 

21. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty 
do głębi, oświadczył: "Zapewniam was, że 
jeden z was Mnie zdradzi." 
22. Zakłopotani uczniowie spoglądali 
jeden na drugiego, nie wiedząc, o kim 
mówi. 
23. Jednym z bliższych przy stole był 
umiłowany uczeń Jezusa [Jan], 
24. któremu Szymon Piotr dał znak, by 
zapytał, o kim się Jezus wypowiedział. 
25. Ów więc pochylił się do piersi Jezusa i 
zapytał Go: "Panie, kto nim jest?" 
26. Odpowiedział [mu] Jezus: "Jest to 
ten, któremu podam zamoczony kawałek 
chleba." Zamoczył więc kawałek i podał 
go Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. 
27. W niego zaś, gdy go przyjął, wstąpił 
szatan. Wtedy Jezus zwrócił się do niego: 
"Czyń natychmiast, co masz uczynić." 
28. Nikt z obecnych przy stole jednak nie 
zrozumiał, po co te słowa. 
29. Niektórzy pomyśleli, że Jezus polecił 
mu zrobić zakupy na święta, on bowiem 
był odpowiedzialny za sakiewkę, albo też 
dać coś ubogim. 
30. Gdy Judasz spożył kawałek chleba, 
zaraz wyszedł, a była już noc. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

Nowe przykazanie miłości. Zapowiedź zaparcia się Piotra [J 13, 31-38] 

31  Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς, Νῦν 

ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς 

ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ· 

32  [εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ] καὶ ὁ θεὸς 

δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει 

αὐτόν. 

33  τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι· 

ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις 

ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε 

ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. 

34  ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε 

ἀλλήλους· καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ 

ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 

35  ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ 

μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν 

ἀλλήλοις. 

36  Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ 

ὑπάγεις; ἀπεκρίθη [αὐτῷ] Ἰησοῦς, Ὅπου 

ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, 

ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. 

37  λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κύριε, διὰ τί οὐ 

δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν 

μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. 
38  ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ 

ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ 

φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς. 

31. Gdy zaś Judasz wyszedł, Jezus rzekł: 
"Syn Człowieczy teraz doznał chwały, a 
Bóg doznał chwały w Nim. 
32. [Jeżeli Bóg doznał chwały w Nim], to 
i Bóg otoczy Go chwałą w sobie, i  to 
uwielbi Go natychmiast. 
33. Dzieci, jeszcze przez chwilę będę z 
wami. Będziecie Mnie poszukiwać, ale – 
tak jak powiedziałem Żydom – >Dokąd 
Ja idę, wy nie możecie pójść<; i to 
powtarzam. 
34. Nowe wam daję przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali i tak jak Ja was 
umiłowałem, podobnie i wy miłujcie się 
nawzajem. 
35. Po tym wszyscy poznają, że jesteście 
Moimi uczniami, jeśli będziecie mieli 
miłość wzajemną. 
36. Spytał Go Szymon Piotr: "Panie, 
dokąd idziesz?" Odpowiedział mu Jezus: 
"Dokąd Ja idę, wy teraz nie możecie za 
Mną pójść, ale później pójdziecie." 
37. Na co Piotr: "Panie, dlaczego nie mogę 
teraz pójść za Tobą? Oddam życie za 
Ciebie." 
38. Odpowiedział mu Jezus: "Ty oddasz 
życie za Mnie? Zapewniam cię, że nim 
kogut zapieje, ty trzykrotnie się Mnie 
wyprzesz." 

 

 

 
 

 



Jezus Drogą do Ojca [J 14, 1-14] 

1  Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· 

πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ 

πιστεύετε. 

2  ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί 

εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι 

ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν; 

3  καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον 

ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι 

ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ 

ὑμεῖς ἦτε. 

4  καὶ ὅπου [ἐγὼ] ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. 

5  Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαμεν 

ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν 

εἰδέναι; 

6  λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ 

ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς 

τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 

7  εἰ ἐγνώκατέ με, καὶ τὸν πατέρα μου 

γνώσεσθε· καὶ ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν 

καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 

8  λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Κύριε, δεῖξον ἡμῖν 

τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 

9  λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ᾽ 

ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ 

ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ 

λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 

1. Niech się nie trwożą wasze serca. 
Wierzycie w Boga, ale i we Mnie wierzcie. 
2. W domu Ojca Mojego mieszkań jest 
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział, ale przecież idę przygotować 
wam miejsce. 
3. I jeżeli pójdę i przygotuję wam miejsce, 
to powtórnie przyjdę i wezmę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 
JESTEM.  
4. Wy znacie drogę, dokąd Ja idę. 
5. Zapytał Go Tomasz: "Panie, nie wiemy, 
dokąd idziesz, jakże więc mamy znać 
drogę?" 
6. Odpowiedział mu Jezus: "Ja JESTEM 
Drogą i Prawdą, i Życiem. Każdy 
przychodzi do Ojca wyłącznie przeze 
Mnie. 
7. Jeżeli poznaliście Mnie, to i Ojca 
poznacie. Zresztą wy Go już znacie, a 
nawet ujrzeliście." 
8. Wtedy Filip poprosił Go: "Panie, pokaż 
nam Ojca i to nam wystarczy." 
9. Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak 
długo przebywałem z wami, a jeszcze 
Mnie nie znasz? Kto widzi Mnie, widzi też 
Ojca. Jakże więc możesz mówić: >Pokaż 
nam Ojca<?" 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



10  οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ 

πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ 

ὑμῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ἐν 

ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

11  πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ 

πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ 

πιστεύετε. 

12  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς 

ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, 

καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς 

τὸν πατέρα πορεύομαι· 

13  καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου 

τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ 

υἱῷ· 

14  ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου 

ἐγὼ ποιήσω. 

10. Czyżbyś nie wierzył, że Ja JESTEM w 
Ojcu, a Ojciec we Mnie? Nauka, którą 
wam przekazuję, nie pochodzi ode Mnie; 
także właśnie Ojciec, który przebywa we 
Mnie, wykonuje swoje dzieła. 
11. Wierzcie Mi, że Ja JESTEM w Ojcu, a 
Ojciec we Mnie. Jeżeli nie wierzycie 
słowom, to uwierzcie [w tę prawdę] ze 
względu na Jego dzieła. 
12. Zapewniam was, że ten, kto wierzy we 
Mnie, także będzie dokonywał takich 
dzieł, jakie Ja dokonuję, a nawet 
większych od nich, ponieważ Ja już 
odchodzę do Ojca. 
13. A o cokolwiek poprosicie w imię Moje, 
spełnię to, aby Ojciec doznał chwały w 
Synu. 
14. [Powtarzam] O cokolwiek poprosicie 
Mnie w imię Moje, to Ja spełnię." 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obietnica Ducha Wspomożyciela [J 14, 15-31] 

15  Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς 

τηρήσετε· 

16  κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον 

παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα μεθ᾽ ὑμῶν εἰς 

τὸν αἰῶνα ᾖ, 

17  τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ 

δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ 

γινώσκει· ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ 

ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἐστιν. 

18  Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι 

πρὸς ὑμᾶς. 

19  ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι 

θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ 

ὑμεῖς ζήσετε. 

20  ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι 

ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ 

ἐν ὑμῖν. 

21  ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς 

ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με 

ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ 

ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ 

ἐμαυτόν. 

22  Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, 

Κύριε, [καὶ] τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις 

ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 

23  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις 

15. Jeżeli Mnie kochacie, to i strzec 
będziecie Moich przykazań. 
16. Ja zaś poproszę Ojca i On wam da 
innego Pocieszyciela, aby z wami był na 
zawsze: 
17. Ducha Prawdy, którego świat nie jest w 
stanie przyjąć, ponieważ ani Go nie widzi, 
ani nie pojmuje. Wy zaś znacie, ponieważ 
przebywa wśród was oraz jest w was. 
18. Nie pozostawię was sierotami, ale 
powrócę do was. 
19. Jeszcze chwila i świat już Mnie nie 
zobaczy, ale wy będziecie Mnie widzieć, 
ponieważ Ja ŻYJĘ i wy żyć będziecie. 
20. W tym czasie uświadomicie sobie, że Ja 
JESTEM  w Ojcu Moim, wy jesteście we 
Mnie, a Ja jestem w was. 
21. Kto zna Moje przykazania i przestrzega 
ich, to właśnie Mnie kocha; ten zaś kto 
Mnie kocha, tego pokocha też Mój Ojciec, a 
kogo Ja pokocham, to mu ukażę samego 
siebie." 
22. Zapytał Go Juda[sz], ale nie Iskariota: 
"Panie, a dlaczegóż to chcesz objawić siebie 
samego [tylko] nam, a nie światu?" 
23. Odpowiedział mu Jezus: "Jeżeli ktoś 
Mnie pokocha, to będzie przestrzegał Mojej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ 

πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν 

ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ 

ποιησόμεθα. 

24  ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ 

τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς 

ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. 

25  Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων· 

26  ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ 

πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος 

ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς 

πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν [ἐγώ]. 

27  Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν 

δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ 

δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία 

μηδὲ δειλιάτω. 

28  ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Ὑπάγω καὶ 

ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε 

ἄν, ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ 

πατὴρ μείζων μού ἐστιν. 

29  καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα 

ὅταν γένηται πιστεύσητε. 

30  οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, 

ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν 

ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, 

31  ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν 

πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατο μοι ὁ πατήρ, 

οὕτως ποιῶ. Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 

nauki; wtedy i Ojciec Mój pokocha Go i do 
niego przyjdziemy i zamieszkamy u niego. 
24. Kto Mnie nie kocha, ten również nie 
będzie przestrzegał Mojej nauki; nauka zaś, 
której słyszycie, nie jest Moją, ale Ojca, 
który Mnie posłał. 
25. To wam powiedziałem, gdy wśród was 
przebywałem; 
26. Pocieszyciel zaś, Duch Święty, którego 
pośle Ojciec w Moim imieniu, On was 
nauczy wszystkiego, a także przypomni 
wam o wszystkim, co wam powiedziałem. 
27. Pozostawiam wam pokój, obdarzam 
was Moim pokojem, ale nie takim 
pokojem, jaki daje wam świat, dlatego 
niechaj nie trwoży się wasze serce, ani 
niech się nie lęka. 
28. Słyszeliście przecież, że wam 
powiedziałem: >Idę, ale powrócę do was.< 
Gdybyście Mnie kochali, to ucieszylibyście 
się, ponieważ idę do Ojca, a Ojciec jest 
większy ode Mnie. 
29. O tym wam mówię już teraz, zanim się 
to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to 
stanie. 
30. Już niewiele wam powiem, ponieważ 
nadchodzi władca [tego] świata, a z nim nie 
mam niczego wspólnego. 
31. Lecz oby świat poznał, że Ja kocham Ojca i 
czynię tylko to, co Mi Ojciec polecił. 
Powstańcie, idźmy stąd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Alegoria o winorośli [J 15, 1-17] 

1  Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ 

πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν. 

2  πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, 

αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον 

καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. 

3  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον 

ὃν λελάληκα ὑμῖν· 

4  μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς 

τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ 

ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως 

οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 

5  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. 

ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος 

φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ 

δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 

6  ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς 

τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν 

αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ 

καίεται. 

7  ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου 

ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε 

καὶ γενήσεται ὑμῖν. 

8  ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου, ἵνα 

καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ 

μαθηταί. 

1. Ja jestem prawdziwym krzewem 
winnym, a Ojciec Mój hodowcą winnej 
latorośli. 
2. Każdą gałązkę we Mnie, która nie daje 
owocu, odcina, natomiast tę, która daje 
owoc, oczyszcza, by owocowała jeszcze 
obficiej. 
3. Wy już jesteście oczyszczeni przez słowo, 
które do was powiedziałem. 
4. A zatem trwajcie we Mnie, a Ja w was. 
Podobnie jak gałązka winnej latorośli nie 
może owocować sama z siebie, jeżeli nie 
tkwi w krzewie, tak samo i wy, jeżeli nie 
będziecie trwać we Mnie. 
5. Ja jestem krzewem winnym, a wy jej 
gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
to ten przynosi owoc obfity; beze Mnie 
bowiem nie możecie wcale owocować. 
6. Jeżeli ktoś nie trwa we Mnie, wtedy 
zostanie - jak gałązki - odrzucony i uschnie; 
zbierają je i wrzucają w ogień na spalenie. 
7. Jeżeli będziecie trwać we Mnie, a nauka 
Moja będzie trwała w was, to wtedy 
wszystko otrzymacie, o co poprosicie. 
8. I przez to Mój Ojciec został uwielbiony, 
ponieważ przynosicie obfity plon i staliście 
się Moimi uczniami. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



9  καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ 

ὑμᾶς ἠγάπησα· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ 

ἐμῇ. 

10  ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, 

μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς 

ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ 

μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 

11  Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ 

ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. 

12  αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα 

ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα 

ὑμᾶς· 

13  μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, 

ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν 

φίλων αὐτοῦ. 

14  ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ 

ἐντέλλομαι ὑμῖν. 
15  οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος 

οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ 

εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ 

τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 
16  οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ 

ἐξελεξάμην ὑμᾶς καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς 

ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς 

ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα 

ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν. 

17  ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε 

ἀλλήλους. 

9. Jak ukochał Mnie Ojciec, tak i Ja was 
ukochałem. Trwajcie w Mojej miłości. 
10. Jeżeli będziecie przestrzegali Moich 
przykazań, to wtedy trwacie w Mojej 
miłości, podobnie jak Ja przestrzegałem 
przykazań Mojego Ojca i trwam w Jego 
miłości. 
11. To wam powiedziałem, abyście mieli 
Moją radość w was, a wasza radość niechaj 
się stanie pełna. 
12. A Moje przykazanie jest takie: Miłujcie 
się nawzajem tak, jak i Ja was umiłowałem. 
13. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś oddaje swoje życie za swoich 
przyjaciół. 
14. Wy jesteście Moimi przyjaciółmi wtedy, 
gdy będziecie spełniali to, co Ja wam 
polecam. 
15. Już was nie nazywam sługami, 
ponieważ sługa nie wie, co czyni pan jego; 
was nazwałem przyjaciółmi, ponieważ 
zapoznałem was z wszystkim, co 
usłyszałem od Ojca. 
16. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was 
wybrałem i Ja wam wyznaczyłem, abyście 
szli i przynosili owoc, i by owoc wasz trwał, 
a Ojciec Mój da wam wszystko, o cokolwiek 
Go poprosicie w imię Moje. 
17. To wam nakazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali. 

 

 
 

 
 

 
 



Nienawiść świata do uczniów Jezusa [J 15, 18-27] 

18  Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε 

ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 

19  εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ 

ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ 

ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ 

κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 

20  μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ 

εἶπον ὑμῖν, Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων 

τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ 

ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου 

ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον 

τηρήσουσιν. 

21  ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς 

ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν 

τὸν πέμψαντά με. 

22  εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, 

ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ 

πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς 

ἁμαρτίας αὐτῶν. 

23  ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου 

μισεῖ. 

24  εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ 

οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ 

εἴχοσαν· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ 

μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα 

μου. 

18. Jeżeli świat was nienawidzi, to 
wiedzcie, że Mnie znienawidził wcześniej. 
19. Gdybyście byli ze świata, to świat by 
kochał to, co jego; ale przecież wy już nie 
jesteście ze świata, bo ja was ze świata 
wybrałem [dla siebie] i dlatego świat was 
nienawidzi. 
20. Przypomnijcie sobie słowa, które wam 
powiedziałem: >Sługa nie jest ważniejszy 
niż jego pan<. Jeżeli Mnie prześladowali, 
to i was będą prześladować, jeżeli zaś 
przestrzegali Mojej nauki, to i waszą 
przestrzegać będą. 
21. Wszystko zaś wobec was będą czynić 
ze względu na Mnie, ponieważ nie znają 
Tego, który Mnie posłał. 
22. Gdybym nie przyszedł i ich nie 
nauczał, nie mieliby grzechu, ale teraz nie 
mają wymówki dla swojego grzesznego 
błędu. 
23. Kto Mnie nienawidzi, nienawidzi też 
Ojca Mojego. 
24. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, 
jakich nie uczynił nikt inny, to nie mieliby 
grzechu, ale przecież je teraz widzieli, a 
mimo to znienawidzili zarówno Mnie, jak 
i Ojca Mojego; 

 

 

 
 

 



25  ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ 

νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι 

Ἐμίσησάν με δωρεάν. 

26  Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ 

πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ 

πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ 

πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος 

μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 

27  καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾽ 

ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστε. 

25. i tak wypełniło się słowo zapisane w 
ich Prawie: >Znienawidzili Mnie bez 
powodu.< 
26. Kiedy przyjdzie Pocieszyciel, którego 
Ja poślę do was od Ojca, Ducha Prawdy, 
który od Ojca pochodzi, wtedy On będzie 
świadczył o Mnie. 
27. Także wy powinniście świadczyć o 
Mnie, ponieważ jesteście ze Mną od 
początku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapowiedź prześladowań [J 16, 1-4] 

1  Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ 

σκανδαλισθῆτε. 

2  ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· 

ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας 

ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ 

θεῷ. 

3  καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ 

ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 

4  ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν 

ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν 

ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ 

ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην. 

1. Powiedziałem wam o tym, abyście 
się nie załamali, 
2. wykluczą was bowiem ze wspólnoty 
religijnej, co więcej, nadchodzi czas, że 
każdy, kto was zabije, będzie myślał, że 
czyni to na chwałę Bożą. 
3. Czynić zaś tak będą, ponieważ nie 
poznali ani Ojca, ani Mnie. 
4. Powiedziałem wam zaś o tym, 
abyście – kiedy nadejdą te czasy – 
przypomnieli sobie, że Ja wam to 
zapowiedziałem. Wcześniej wam o tym 
nie mawiałem, ponieważ byłem z 
wami. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzieła Ducha Pocieszyciela [J 16, 5-15] 

5  νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, 

καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με, Ποῦ 

ὑπάγεις; 

6  ἀλλ᾽ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ λύπη 

πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. 

7  ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, 

συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ 

μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται 

πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω 

αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 

8  καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον 

περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ 

περὶ κρίσεως· 

9  περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν 

εἰς ἐμέ· 

10  περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν 

πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με· 

11  περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ 

κόσμου τούτου κέκριται. 

12  Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ᾽ οὐ 

δύνασθε βαστάζειν ἄρτι· 

13  ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς 

ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ 

πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ 

ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα 

ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 

5. Teraz zaś powracam do Tego, który 
Mnie posłał, a nikt z was nie pyta 
Mnie: >Dokąd idziesz?<, 
6. ale ponieważ wam to powiedziałem, 
smutek napełnił wasze serca. 
7. Ja jednak mówię wam prawdę – 
lepiej bowiem dla was, bym odszedł. 
Jeżeli bowiem nie odejdę, to 
Pocieszyciel nie przyjdzie do was; jeżeli 
zaś odejdę, poślę Go do was. 
8. A gdy On przyjdzie, wykaże światu 
grzeszne błądzenie, wyjaśni, czym jest 
sprawiedliwość i sąd: 
9. grzeszne błądzenie, bo nie wierzą we 
Mnie; 
10. co do sprawiedliwości – że wracam 
do Ojca i już Mnie nie zobaczycie; 
11. co do sądu – że władca tego świata 
już został osądzony. 
12. Wiele miałbym wam jeszcze do 
powiedzenia, ale wy teraz tego nie 
moglibyście udźwignąć.  
13. Kiedy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, poprowadzi was do całej 
prawdy, ponieważ niczego nie będzie 
mówił od samego siebie, ale przekaże 
to, co usłyszy i ogłosi wam przyszłość. 

 

 

 

 
 



14  ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ 

λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 

15  πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν· 

διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει 

καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 

14. On otoczy Mnie chwałą, ponieważ 
weźmie ode Mnie i ujawni wam. 
15. Wszystko, co należy do Ojca, jest 
też Moje, dlatego powiedziałem, że 
>weźmie ode Mnie i ujawni wam.<" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przemiana smutku w radość [J 16, 16-24] 

16  Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ 

πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με. 

17  εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

πρὸς ἀλλήλους, Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει 

ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ 

πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί, Ὅτι 

ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 

18  ἔλεγον οὖν, Τί ἐστιν τοῦτο [ὃ λέγει], 

τὸ μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. 

19  ἔγνω [ὁ] Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν 

ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου 

ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων ὅτι εἶπον, Μικρὸν 

καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν 

καὶ ὄψεσθέ με; 

20  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε 

καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος 

χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἡ 

λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 

21  ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι 

ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ 

παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς 

θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη 

ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 

22  καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε· 

πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται 

ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν 

16. Jeszcze chwila i już nie zobaczycie 
Mnie, a potem znów chwila i ujrzycie Mnie 
ponownie. 
17. Pytali Jego apostołowie jeden drugiego: 
"Co znaczą Jego słowa do nas: >Jeszcze 
chwila i już nie zobaczycie Mnie, a potem 
znów chwila i ujrzycie Mnie ponownie< 
oraz >ponieważ wracam do Ojca<?" 
18. Pytali dalej: "Co znaczy: >jeszcze 
chwila<? Nie wiemy, o czym mówi." 
19. Jezus wyczuł, że chcieli Go zapytać, 
więc do nich rzekł: "Zastanawiacie się 
między sobą, co znaczą moje słowa: > 
Jeszcze chwila i już nie zobaczycie Mnie, a 
potem znów chwila i ujrzycie Mnie 
ponownie.< 
20. Zapewniam was, że będziecie płakać i 
lamentować, a świat będzie się radował. 
Wy będziecie się smucić, ale wasz smutek 
zamieni się w radość. 
21. Kiedy kobieta ma rodzić, martwi się 
niespokojna, ponieważ zbliżył się jej czas. 
Gdy jednak urodzi dziecko, to wtedy 
radosna zapomina o udręce, ponieważ na 
świecie pojawił się człowiek. 
22. Podobnie i wy teraz przeżywacie 
smutek, ale gdy was ponownie zobaczę, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν. 

23  καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ 

ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ 

ὀνόματί μου δώσει ὑμῖν. 

24  ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ 

ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα 

ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη. 

uradują się serca wasze, a radości waszej 
nikt wam nie odbierze. 
23. A w owym dniu nie będziecie Mnie już 
o nic pytać. Zapewniam was, że Ojciec da 
wam wszystko, o cokolwiek poprosicie Go 
w imię Moje. 
24. Do tej pory jeszcze nie prosiliście o nic 
w imię Moje, proście więc, a otrzymacie, 
aby radość wasza była pełna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwycięstwo Jezusa nad światem [J 16, 25-33] 

25  Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται 

ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ 

παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 

26  ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου 

αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω 

τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν· 

27  αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ 

πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ 

[τοῦ] θεοῦ ἐξῆλθον. 

28  ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς 

τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ 

πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. 

29  Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ἴδε νῦν ἐν 

παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν 

λέγεις. 

30  νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν 

ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι 

ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. 

31  ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἄρτι πιστεύετε; 

32  ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα 

σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον 

ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ 

ἐστιν. 

33  ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην 

ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, 

ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 

25. "Do tej pory mówiłem do was w 
przypowieściach, ale nadeszła pora, by już 
nie poprzez porównania, ale bym wam 
otwarcie obwieszczał o Ojcu. 
26. W owym dniu będziecie prosić w imię 
Moje, ale mówię wam, że już nie Ja będę 
prosił Ojca za wami, 
27. albowiem sam Ojciec kocha was, 
ponieważ wyście pokochali Mnie i 
uwierzyliście, że Ja wyszedłem od Ojca. 
28. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na 
świat; znowu opuszczam świat i 
powracam do Ojca." 
29. Na to uczniowie Jego: "Oto teraz 
wyrażasz się otwarcie i nie stosujesz 
żadnego porównania. 
30. Teraz wiemy, że znasz wszystko i nie 
ma potrzeby pytać Cię o wyjaśnienie. 
Dlatego też wierzymy, że wyszedłeś od 
Ojca." 
31. Odpowiedział im Jezus: "Dopiero 
teraz wierzycie? 
32. Oto nadchodzi godzina, a właściwie 
już nadeszła, kiedy to rozpierzchniecie się 
każdy w swoja stronę, a Mnie 
pozostawicie samego. Nie jestem jednak 
sam, ponieważ Ojciec jest ze Mną. 
33. To wam powiedziałem, abyście mieli 
pokój we Mnie. Świat was będzie uciskał, 
ale odwagi!, Ja zwyciężyłem świat." 

 

 
 

 



 

Modlitwa Jezusa [J 17, 1-26] 

1  Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν, 

Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν 

υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ, 

2  καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης 

σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ 

αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 

3  αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα 

γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν 

καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. 

4  ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον 

τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· 

5  καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ 

σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον 

εἶναι παρὰ σοί. 

6  Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις 

οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν 

κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου 

τετήρηκαν. 

7  νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι 

παρὰ σοῦ εἰσιν· 

8  ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα 

αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν 

ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ 

ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

1. Po tych słowach Jezus wzniósł oczy 
do nieba i zwrócił się do Ojca: "Ojcze, 
nadeszła godzina. Obdarz chwałą Syna 
Twojego, by i Syn uwielbił Ciebie: 
2. Dałeś Mu moc nad wszelkim bytem 
żyjącym, abyś wszelki byt, który Mu 
dałeś, obdarzył życiem wiecznym. 
3. A życie wieczne polega na tym, by 
poznali Ciebie jako jedynego, 
prawdziwego Boga oraz Tego, którego 
posłałeś, Jezusa Chrystusa. 
4. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi, bo 
dokonałem dzieła, które Mi zleciłeś; 
5.  Teraz Ty, Ojcze, obdarz Mnie 
chwałą przy sobie, jaką miałem u 
Ciebie, zanim powstał świat. 
6. Objawiłem imię Twoje ludziom, 
których Mi dałeś na świecie. Należeli 
do Ciebie, a dałeś ich Mnie i oni 
zachowali Twoją naukę. 
7. Teraz poznali, że wszystko, co Mi 
przekazałeś, pochodzi od Ciebie; 
8. że naukę, którą Mi przekazałeś, 
przekazałem im; wtedy sami ją przyjęli 
i naprawdę poznali, że od Ciebie 
przyszedłem i uwierzyli, żeś Ty Mnie 
posłał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ 

κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, 

ὅτι σοί εἰσιν, 

10  καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ 

ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. 

11  καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν 

τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. 

Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί 

σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς 

ἡμεῖς. 

12  ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν 

αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, 

καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο 

εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ 

πληρωθῇ. 

13  νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ 

ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν 

ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὑτοῖς. 

14  ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ 

κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ 

τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ 

κόσμου. 

15  οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ 

κόσμου ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ 

πονηροῦ. 

16  ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ 

εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 

17  ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ 

9. Ja się wstawiam za nimi. Nie proszę 
za światem, ale za tymi, których Mi 
dałeś, ponieważ należą do Ciebie. 
10. Wszystko, co Moje, jest również i 
Twoje, a Twoje jest też i Moim, i Ja w 
nich doznam chwały. 
11. Ja już nie jestem w świecie, ale oni 
jeszcze na świecie są; Ja wracam do 
Ciebie. Ojcze Święty, strzeż ich [mocą] 
imienia Twojego, którą dałeś i Mnie, 
aby byli jednością, tak jak i My nią 
jesteśmy. 
12. Kiedy byłem z nimi, wtedy Ja ich 
strzegłem [mocą] imienia Twojego, 
którą Mi dałeś i uchroniłem ich, i nikt 
z nich nie zginął, oprócz syna 
zatracenia, aby wypełniło się Pismo. 
13. Teraz zaś wracam do Ciebie i 
rozgłaszam to na świecie, aby posiedli 
Moją radość napełniającą ich wnętrza. 
14. Ja przekazałem im Twoją naukę, a 
świat ich znienawidził, ponieważ nie są 
z tego świata jak i Ja ze świata nie 
jestem.  
15. Nie proszę, byś ich zabrał ze świata, 
ale byś ich ustrzegł przed złem. 
16. Oni nie należą do świata, tak jak i 
Ja do świata nie należę. 
17. Uświęć ich przez Prawdę! Nauka 
Twoja Jest Prawdą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



σὸς ἀλήθειά ἐστιν. 

18  καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, 

κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον· 

19  καὶ ὑπὲρ αὐτῶν [ἐγὼ] ἁγιάζω ἐμαυτόν, 

ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. 

20  Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ 

καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου 

αὐτῶν εἰς ἐμέ, 

21  ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν 

ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν 

ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με 

ἀπέστειλας. 

22  κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα 

αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν, 

23  ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν 

τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος 

ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς 

καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 
24  Πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ 

ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν 

δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς 

με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 
25  πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ 

δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με 

ἀπέστειλας, 

26  καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ 

γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν 

αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 

18. Tak jak Ty posłałeś Mnie na świat, 
tak i Ja na świat ich posłałem. 
19. I Ja uświęcam samego siebie dla 
ich korzyści, aby i oni zostali uświęceni 
w Prawdzie. 
20. Proszę zaś nie tylko za nimi, ale też 
za wierzących we Mnie dzięki ich 
nauczaniu, 
21. aby wszyscy byli jednością, tak jak 
Ty, Ojcze, jesteś we Mnie, a Ja w 
Tobie, aby i oni byli w Nas, i aby świat 
uwierzył, że to Ty Mnie posłałeś. 
22. Ja im przekazałem [moc] Chwały, 
którą Mi dałeś, aby i oni stanowili 
jedno, jak i My jednością jesteśmy. 
23. Ja w nich, a Ty we Mnie – niech się 
staną doskonałą jednością, aby świat 
poznał, że Ty Mnie posłałeś i ich 
pokochałeś, jak i pokochałeś Mnie. 
24. Ojcze, pragnę, by i ci, których Mi 
dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja JESTEM, 
aby oglądali Moją Chwałę, którą Mnie 
obdarzyłeś, ponieważ umiłowałeś Mnie 
przed stworzeniem świata. 
25. Sprawiedliwy Ojcze! Świat Cię nie 
poznał, Ja zaś Cię znam, a ci poznali, żeś 
Ty Mnie posłał. 
26. Objawiłem im Imię Twoje i nadal 
będę objawiał, aby miłość, którą Mnie 
pokochałeś, była w nich; również bym 
Ja był w nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Pojmanie Jezusa [J 18, 1-14] 

1  Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ 

Κεδρὼν ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν 

αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

2  ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν 

τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς 

ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

3  ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ 

τῶν ἀρχιερέων καὶ [ἐκ] τῶν Φαρισαίων 

ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ 

λαμπάδων καὶ ὅπλων. 

4  Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ 

αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνα 

ζητεῖτε; 

5  ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν 

Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι. εἱστήκει 

δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽ 

αὐτῶν. 

6  ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον 

εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί. 

7  πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς, Τίνα 

ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. 

8  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· 

εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν· 

9  ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὓς 

δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 

1. Po tych słowach Jezus udał się wraz ze 
swoimi uczniami do ogrodu, który 
znajdował się za potokiem Cedron. 
2. Również Judasz, który Go zdradził, 
znał to miejsce, ponieważ Jezus często 
tam się gromadził ze swoim uczniami. 
3. Judasz więc przybył tam z oddziałem 
żołnierzy oraz grupą sług arcykapłanów 
i faryzeuszy, zaopatrzoną w pochodnie, 
lampy i broń. 
4. Jezus zaś, ponieważ znał dokładnie 
swoją przyszłość, wyszedł im na 
spotkanie i zapytał ich: "Kogo 
szukacie?" 
5. Odpowiedzieli Mu: "Jezusa z 
Nazaretu." Na to Jezus: "Ja JESTEM." 
Był zaś wraz z nimi Judasz, Jego 
zdrajca. 
6. Kiedy więc im powiedział: "Ja 
JESTEM", cofnęli się w tył i padli na 
ziemię. 
7. Zapytał więc ich powtórnie: "Kogo 
szukacie?", a oni odpowiedzieli: "Jezusa 
z Nazaretu." 
8. Jezus znów na to: "Już wam 
powiedziałem, że >Ja JESTEM<. Jeśli 
więc Mnie szukacie, pozwólcie tym 
odejść". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν 

εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ 

ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ 

ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ 

Μάλχος. 

11  εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Βάλε τὴν 

μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον ὃ 

δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό; 

12  Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ 

ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν 

Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν 

13  καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ 

πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ 

ἐνιαυτοῦ ἐκείνου· 

14  ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς 

Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον 

ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 

9. Tak miały się spełnić Jego słowa: 
>Nie utraciłem nikogo z tych, których 
mi powierzyłeś.< 
10. Szymon zaś Piotr, który nosił miecz, 
wydobył go, natarł na sługę arcykapłana 
i odciął mu prawe ucho. Sługa zaś na 
imię miał Malchos. 
11. Wtedy Jezus zwrócił się do Piotra: 
"Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie 
mam wypić kielicha, który podał Mi 
Ojciec?" 
12. Żołnierze więc wraz ze swoim 
dowódcą i żydowscy słudzy pochwycili 
Jezusa, związali Go 
13. i poprowadzili najpierw do Annasza, 
teścia Kajfasza, który [Annasz] pełnił w 
owym roku urząd najwyższego kapłana. 
14. Kajfasz zaś był tym, który doradził 
Żydom: >Jest korzystniejsze, by jeden 
człowiek umarł za naród.< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jezus przed Annaszem. Zaparcie się Piotra [J 18, 15-27] 

15  Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος 

καὶ ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν 

γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῷ 

Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 

16  ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. 

ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς 

τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ 

εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 

17  λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ 

θυρωρός, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ 

ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ εἰμί. 

18  εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται 

ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ 

ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ᾽ 

αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. 

19  Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν 

περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς 

διδαχῆς αὐτοῦ. 

20  ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ 

λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα 

ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ 

Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ 

ἐλάλησα οὐδέν. 

21  τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας 

τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον 

ἐγώ. 

15. Za Jezusem poszedł Szymon Piotr i 
drugi uczeń, który był znajomym 
arcykapłana, dlatego pozwolono mu 
wejść razem z Jezusem na dziedziniec 
arcykapłana. 
16. Piotr zaś pozostał na zewnątrz przy 
bramie. Ów drugi uczeń, znajomy 
arcykapłana, wrócił, porozmawiał z 
odźwierną i wprowadził Piotra. 
17. Wtedy służąca odźwierna zapytała 
Piotra: "Czy aby ty też nie jesteś jednym 
z uczniów Tego człowieka?" Na to on: 
"Nie jestem." 
18. Niewolnicy i słudzy arcykapłana 
grzali się przy rozpalonym ognisku, 
ponieważ był chłód. Również i Piotr 
grzał się razem z nimi. 
19. Arcykapłan zapytał Jezusa o Jego 
uczniów i Jego naukę.  
20. Jezus mu odpowiedział: "Ja 
otwarcie przemawiałem do ludzi, zawsze 
nauczałem w synagodze czy w świątyni, 
gdzie gromadzili się wszyscy Żydzi i 
nigdy niczego nie mówiłem w ukryciu. 
21. Dlaczego więc Mnie wypytujesz? 
Zapytaj Moich słuchaczy, o czym im 
mówiłem. Oni przecież wiedzą, co im 
powiedziałem. 

 
 

 

 
 
 

 
 



22  ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς 

τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ 

εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; 

23  ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ κακῶς 

ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ 

καλῶς, τί με δέρεις; 

24  ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἅννας 

δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 

25  Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ 

θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ 

ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος 

καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί. 

26  λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, 

συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον, 

Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; 

27  πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος· καὶ εὐθέως 

ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 

22. Po tych słowach jeden ze stojących 
obok sług z oburzeniem w głosie 
spoliczkował Jezusa: "Tak odpowiadasz 
arcykapłanowi?" 
23. Odpowiedział mu Jezus: "Jeżeli 
powiedziałem coś niewłaściwego, to 
udowodnij, co było złe; jeśli jednak było 
to właściwe, to dlaczego Mnie bijesz?" 
24. Annasz posłał związanego Jezusa do 
arcykapłana Kajfasza. 
25. W tym czasie wśród grzejących się 
stał też Szymon Piotr. Spytali go: "Czy ty 
też jesteś Jego uczniem?" On zaprzeczył: 
"Nie jestem." 
26. Wtedy jeden ze sług arcykapłana, 
krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, 
zapytał go: "Czy aby nie widziałem cię z 
Nim w ogrodzie?" 
27. Piotr zaś powtórnie zaprzeczył i 
zaraz potem zapiał kogut. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jezus przed Piłatem [J 18, 28-40] 

28  Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ 

Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· 

καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ 

πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ 

φάγωσιν τὸ πάσχα. 

29  ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς 

αὐτοὺς καὶ φησίν, Τίνα κατηγορίαν 

φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 

30  ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Εἰ μὴ 

ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι 

παρεδώκαμεν αὐτόν. 

31  εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Λάβετε 

αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν 

κρίνατε αὐτόν. εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ 

Ἰουδαῖοι, Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι 

οὐδένα· 

32  ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν 

εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν 

ἀποθνῄσκειν. 

33  Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον 

ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν καὶ 

εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 

Ἰουδαίων; 

34  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ 

τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; 

35  ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, Μήτι ἐγὼ 

28. Poprowadzili więc Jezusa od 
Kajfasza do pretorium. Był wczesny 
poranek i Żydzi nie weszli do środka, 
by się nie skalać przed spożyciem 
wieczerzy paschalnej. 
29. Piłat zatem wyszedł do nich na 
zewnątrz i zapytał: "Jakie oskarżenie 
wnosicie przeciwko temu 
człowiekowi?" 
30. Oni mu odpowiedzieli: "Gdyby 
On nie był złoczyńcą, to przecież nie 
przykazywalibyśmy Go tobie." 
31. Odpowiedział im Piłat: "Bierzcie 
więc Go sobie i osądźcie Go według 
waszego Prawa." Odpowiedzieli 
Żydzi: "My nie możemy nikogo 
skazywać na śmierć." 
32. I tak miała się wypełnić 
zapowiedź Jezusa, w której zaznaczył, 
w jaki sposób umrze. 
33. Piłat więc ponownie wszedł do 
pretorium, przywołał Jezusa i zapytał 
Go: "Czy Ty jesteś królem 
żydowskim?" 
34. Odpowiedział mu Jezus 
pytaniem: "Czy pytasz Mnie sam od 
siebie, czy też inni podpowiedzieli ci 
coś na Mój temat?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ 

ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί 

ἐποίησας; 

36  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ 

οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ 

κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ 

ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο [ἄν], ἵνα μὴ 

παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ 

βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 

37  εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Οὐκοῦν 

βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Σὺ 

λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο 

γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς 

τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· 

πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς 

φωνῆς. 

38  λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Τί ἐστιν 

ἀλήθεια; Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν 

πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, 

Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 

39  ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα 

ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε 

οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν 

Ἰουδαίων; 

40  ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες, Μὴ 

τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ 

Βαραββᾶς λῃστής. 

35. Na to Piłat: "Czyż Ja jestem 
Żydem? Twój naród i arcykapłani mi 
Ciebie wydali. Cóżeś uczynił?" 
36. Odpowiedział Jezus: "Moje 
Królestwo nie jest z tego świata; 
gdyby Moje Królestwo było stąd, to 
Moi poddani już by walczyli, bym nie 
został wydany Żydom. Moje jednak 
Królestwo nie jest teraz stąd. 
37. Powtórnie więc spytał Go Piłat: 
"Czy więc jesteś królem?" Na co 
Jezus rzekł: "Ty sugerujesz, że jestem 
królem [na tym świecie]. Ja zaś po to 
przyszedłem na świat, bym świadczył 
o Prawdzie, a każdy, kto jest z 
Prawdy, słucha Mojego głosu." 
38. Zapytał Go Piłat: "A czymże jest 
Prawda?", po czym znowu wyszedł na 
zewnątrz do Żydów i im 
zakomunikował: "Nie znalazłem w 
Nim żadnej winy. 
39. Utrwalił się u was zwyczaj, bym 
na Święta Paschy wypuszczał wam 
jednego więźnia. Czy chcecie więc, 
bym wypuścił wam króla 
żydowskiego?" 
40. Oni jednak wrzasnęli: "Nie tego, 
ale Barabasza!" Barabasz zaś był 
zbrodniarzem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Wyrok śmierci na Jezusa [J 19, 1-16] 

1  Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν 

Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν. 

2  καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες 

στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ 

τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν 

περιέβαλον αὐτόν, 

3  καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον, 

Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ 

ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα. 

4  Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ 

λέγει αὐτοῖς, Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, 

ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω 

ἐν αὐτῷ. 

5  ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν 

τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ 

πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, 

Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος. 

6  ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 

οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες, 

Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ 

Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ 

σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν 

αὐτῷ αἰτίαν. 

7  ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, 

Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν 

νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ 

1. Wtedy Piłat przekazał Jezusa na 
ubiczowanie; 
2. potem żołnierze upletli koronę z 
cierni i nałożyli na Jego głowę oraz 
przyodziali Go w szkarłatny płaszcz, 
3. podchodzili do Niego z 
szyderczym pozdrowieniem: 
>Witaj, królu żydowski!< i bili po 
twarzy. 
4. Piłat zaś ponownie wyszedł na 
zewnątrz i oznajmił Żydom: "Oto ja 
wyprowadzam Go do was, byście 
naocznie stwierdzili, że nie znajduję 
w Nim żadnej winy. 
5. Wyszedł więc Jezus na zewnątrz 
w purpurowym płaszczu i z koroną 
cierniową na głowie. Wtedy Piłat 
rzekł: "Oto człowiek!" 
6. Kiedy arcykapłani i ich słudzy 
zobaczyli Go, wrzasnęli: "Ukrzyżuj, 
ukrzyżuj Go!" Piłat im na to: 
"Weźcie Go i sami ukrzyżujcie, ja 
bowiem żadnej w Nim winy nie 
znajduję." 
7. Odpowiedzieli mu Żydzi: "My 
mamy Prawo i według tego Prawa 
powinien umrzeć, ponieważ z siebie 
samego robił Syna Bożego." 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ἑαυτὸν ἐποίησεν. 

8  Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον 

τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, 

9  καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν 

καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ 

Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 

10  λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Ἐμοὶ οὐ 

λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω 

ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω 

σταυρῶσαί σε; 

11  ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες 

ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν 

δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ 

παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν 

ἔχει. 

12  ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει 

ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι 

ἐκραύγαζον λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον 

ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· 

πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει 

τῷ Καίσαρι. 

13  Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων 

τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ 

ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον 

λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ 

Γαββαθα. 

14  ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν 

ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, Ἴδε ὁ 

8. Gdy Piłat usłyszał ten zarzut, jego 
niepokój wzrósł. 
9. Znowu wszedł do pretorium i 
zapytał Jezusa: "Skąd pochodzisz?", 
ale Jezus nic mu nie odpowiedział. 
10. Wtedy Piłat do Niego: "Ze mną 
nie chcesz rozmawiać? Czy nie 
wiesz, że mogę Cię uwolnić albo 
posłać na krzyż?" 
11. Odpowiedział mu Jezus: "Nie 
miałbyś żadnej władzy nade Mną, 
gdyby nie została ci dana z góry, 
dlatego też większy grzech popełnił 
ten, który Mnie wydał tobie." 
12. Od tego momentu Piłat usiłował 
Go uwolnić, ale Żydzi wrzeszczeli 
dalej: "Jeżeli Go uwolnisz, to 
przestaniesz być przyjacielem 
cesarza, każdy bowiem, kto mianuje 
się samozwańczym królem, 
przeciwstawia się cesarzowi." 
13. Gdy Piłat usłyszał te argumenty, 
wyprowadził na zewnątrz Jezusa, 
usiadł na sędziowskim tronie w 
miejscu zwanym Lithostrotos, a po 
hebrajsku – Gabbatha. 
14. Był to zaś dzień Przygotowania 
Paschy, tuż przed południem. Piłat 
odezwał się do Żydów: "Oto wasz 
król!" 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



βασιλεὺς ὑμῶν. 

15  ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι, Ἆρον ἆρον, 

σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ 

Πιλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; 

ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν 

βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 

16  τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς 

ἵνα σταυρωθῇ. Παρέλαβον οὖν τὸν 

Ἰησοῦν· 

15. A oni odwrzasnęli: "Precz! 
Wynocha! Ukrzyżuj Go!" Zapytał 
ich Piłat: "Czyż króla waszego mam 
ukrzyżować?" Arcykapłani 
odpowiedzieli: "Naszym jedynym 
królem jest cesarz." 
16. Wtedy wydał im Go na 
ukrzyżowanie, a oni Go zabrali. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa [J 19, 17-30] 

17  καὶ βαστάζων αὑτῷ τὸν σταυρὸν 

ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου 

Τόπον, ὃ λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ, 

18  ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ 

αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ 

ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 

19  ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ 

ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ 

γεγραμμένον, Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ 

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 

20  τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ 

ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν 

ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ 

Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, 

Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. 

21  ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς 

τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς 

τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν, 

Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων. 

22  ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, Ὃ γέγραφα, 

γέγραφα. 

23  Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν 

τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ 

ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ 

στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ 

ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν 

17. A Jezus, dźwigając krzyż dla 
siebie, przyszedł na miejsce zwane 
Miejscem Czaszki, po hebrajsku 
zwane Golgotha, 
18. gdzie Go ukrzyżowali, a wraz z 
Nim dwóch innych - po jednej i 
drugiej stronie, Jezusa zaś w 
środku. 
19. Piłat nakazał też napisać powód 
kary i umieścić go na krzyżu. 
Napisano na nim: >Jezus 
Nazareński, król żydowski<. 
20. Ten napis czytało wielu Żydów, 
ponieważ miejsce ukrzyżowania 
Jezusa było blisko miasta, a nadto 
było napisane po hebrajsku, łacinie 
i grecku. 
21. Wyżsi więc kapłani żydowscy 
zwrócili się do Piłata: "Nie pisz: 
>Król żydowski<, ale że On o sobie 
twierdził, że jest królem 
żydowskim." 
22. Piłat im na to: "Co napisałem, 
tak zostanie." 
23. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali 
Jezusa, wzięli Jego wierzchnie 
ubranie i podzielili na cztery części, 
po jednej na żołnierza. Ponieważ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ὑφαντὸς δι᾽ ὅλου. 

24  εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ 

σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ 

αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ 

πληρωθῇ ἡ λέγουσα, Διεμερίσαντο τὰ 

ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν 

ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν 

οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 

25  εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ 

Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς 

μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ 

Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 

26  Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν 

μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει 

τῇ μητρί, Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. 

27  εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, Ἴδε ἡ μήτηρ 

σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν 

αὐτὴν ὁ μαθητὴς εἰς τὰ ἴδια. 

28  Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη 

πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ 

γραφή, λέγει, Διψῶ. 

29  σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· 

σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους 

ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν 

αὐτοῦ τῷ στόματι. 

30  ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς 

εἶπεν, Τετέλεσται· καὶ κλίνας τὴν 

κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. 

zaś koszula nie była zszywana, ale w 
całości utkana, 
24. więc ustalili między sobą: "Nie 
rozdzierajmy jej, ale rzućmy losy o 
nią, czyja będzie." I tak wypełniło 
się Pismo: >Porozdzielali moje 
ubrania pomiędzy siebie, a o 
koszulę Moją rzucili los.< Tak też 
uczynili żołnierze. 
25. Przy krzyżu zaś Jezusa stała 
Matka Jego i siostra Jego Matki, 
Maria, żona Kleofasa, oraz Maria 
Magdalena. 
26. Jezus więc, gdy zobaczył Matkę i 
przy niej umiłowanego ucznia, rzekł 
do Matki: "Kobieto, oto syn Twój." 
27. Następnie zwrócił się do ucznia: 
"Oto Matka twoja." I od tej chwili 
uczeń wziął ją do siebie. 
28. Potem Jezus, wiedząc, że już 
wszystko się dokonało zgodnie z 
Pismem, wyrzekł: "Pragnę." 
29. Stało tam naczynie napełnione 
octem. Nałożono więc gąbkę 
nasączoną octem na gałązkę hyzopu 
i przystawili do Jego ust. 
30. Kiedy Jezus napił się octu, 
rzekł: "Wykonało się", po czym 
schylił głowę i oddał Ducha. 

 

 
 

 

 

 



 

Przebicie boku Jezusowi [J 19, 31-37] 

31  Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, 

ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ 

σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη 

ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, 

ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν 

αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν. 

32  ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ 

μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ 

ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ· 

33  ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς 

εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ 

κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, 

34  ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ 

αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ 

ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. 

35  καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ 

ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ 

ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ 

ὑμεῖς πιστεύσητε. 

36  ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ 

πληρωθῇ, Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται 

αὐτοῦ. 

37  καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, 

Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. 

31. Żydzi zaś, a był to Dzień 
Przygotowania [przed Uroczystością 
Paschalną], by ciała nie wisiały na 
krzyżu w czasie Święta - a dzień tego 
właśnie Święta był nader uroczysty - 
poprosili Piłata, aby skazańcom 
połamano golenie i ich zabrano. 
32. Przyszli więc żołnierze i połamali 
golenie najpierw jednemu, potem 
drugiemu, którzy byli z Nim 
ukrzyżowani. 
33. Gdy podeszli do Jezusa, zobaczyli 
że już umarł, dlatego nie łamali Mu 
nóg, 
34. jednak jeden z żołnierzy przebił 
dzidą Jego bok i natychmiast 
wpłynęła krew i woda. 
35. A ten, kto to wszystko widział, 
zaświadczył o tym, a świadectwo jego 
jest prawdziwe i on wie, że mówi 
prawdę, abyście i wy uwierzyli. 
36. Dokonało się bowiem to, co było 
wypełnieniem Pisma: "Kości Jego nie 
zostaną zmiażdżone." 
37. Również w innym miejscu Pisma 
napisano: "Zobaczą, kogo przebodli." 

 

 
 

 
 

 



Złożenie Jezusa do grobu [J 19, 38-42] 

38  Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ 

ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ 

κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, 

ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν ὁ 

Πιλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. 

39  ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν 

νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ 

ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. 

40  ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν 

αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος 

ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. 

41  ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ 

ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς 

ἦν τεθειμένος· 

42  ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, 

ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν. 

38. Po tych wydarzeniach Józef z Arymatei, 
który był uczniem Jezusa, ale ukrytym z 
obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby 
mógł wziąć ciało Jezusa. Gdy Piłat się zgodził, 
przyszedł i zabrał Jego ciało. 
39. Przybył także Nikodem, ten, który 
wcześniej przyszedł do Jezusa nocą. Przyniósł 
około stu funtów mirry zmieszanej z aloesem. 
40. Zabrali więc ciało Jezusa i zgodnie z 
żydowskim obyczajem grzebania zmarłych 
owinęli je w płótna wraz z tym wonnościami. 
41. W okolicach ukrzyżowania znajdował się 
ogród, a w nim nowy grobowiec, w którym 
jeszcze nikogo nie pochowano. 
42. Tam więc złożono Jezusa, ponieważ 
grobowiec był blisko, ze względu na Dzień 
Przygotowania przed Uroczystością 
Paschalną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmartwychwstanie Jezusa [J 20, 1-10] 

1  Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία 

ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ 

σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, 

καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ 

τοῦ μνημείου. 

2  τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς 

Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν 

ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἦραν τὸν κύριον 

ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν 

ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 

3  Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ 

ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ 

μνημεῖον. 

4  ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ 

ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον 

τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς 

τὸ μνημεῖον, 

5  καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα 

τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. 

6  ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος 

ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς 

τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια 

κείμενα, 

7  καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς 

κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν 

1. W pierwszy dzień tygodnia po 
szabatach [paschalny i właściwy] o 
świcie, gdy jeszcze było ciemnawo, 
przyszła Maria Magdalena do 
grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobowca. 
2. Pobiegła więc do Szymona 
Piotra i do drugiego ucznia, do 
tego, którego miłował Jezus i 
oznajmiła: "Zabrali Pana z 
grobowca i nie wiemy, gdzie Go 
złożono." 
3. Wyszedł więc Piotr i ów drugi 
uczeń i skierowali się do 
grobowca. 
4. Wybiegli zaś obaj razem, ale ów 
drugi uczeń był szybszy od Piotra i 
przybiegł przed Piotrem do grobu. 
5. Zajrzał do grobowca i zobaczył 
leżące tam płótna, ale do środka 
nie wszedł. 
6. Nadbiegł też za nim w tym 
czasie Szymon Piotr, wszedł do 
grobowca i przypatrywał się 
leżącym tam płótnom 
7. oraz chuście, którą owinęli 
głowę Jezusa. Leżała ona nie przy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς 

ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 

8  τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος 

μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ 

μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν· 

9  οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν 

ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν 

ἀναστῆναι. 

10  ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς 

αὑτοὺς οἱ μαθηταί. 

płótnach, ale osobno, zwinięta na 
innym miejscu. 
8. Wtedy wszedł do grobowca też 
ten drugi uczeń, który przybiegł 
pierwszy; pooglądał i uwierzył, 
9. jeszcze bowiem do tej pory nie 
rozumieli Pisma, że czymś 
oczywistym jest Jego 
Zmartwychwstanie. 
10. [Po jakimś czasie] uczniowie 
powrócili do siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkanie Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną [J 20, 11-18] 

11  Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ 

μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν 

ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ 

μνημεῖον, 

12  καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν 

λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ 

κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, 

ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 

13  καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, 

Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι 

Ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα 

ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 

14  ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ 

ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν 

ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς 

ἐστιν. 

15  λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Γύναι, τί 

κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη 

δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν 

λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας 

αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, 

κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 

16  λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Μαρία. 

στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ 

Ἑβραϊστί, Ραββουνι [ὃ λέγεται 

Διδάσκαλε]. 

11. Maria zaś płacząc, stała na 
zewnątrz grobowca i gdy tak 
płakała, spojrzała do grobowca 
12. i zobaczyła tam dwóch 
siedzących aniołów w bieli, 
jednego w miejscu, gdzie była 
położona wcześniej głowa 
zmarłego Jezusa, drugiego tam, 
gdzie były Jego nogi. 
13. Odezwali się do niej: "Kobieto, 
dlaczego płaczesz?" 
Odpowiedziała im: "Zabrali Pana 
mojego i nie wiem, gdzie Go 
złożono." 
14. Gdy to jeszcze mówiła, obróciła 
się za siebie i zobaczyła stojącego 
Jezusa, chociaż jeszcze nie 
wiedziała, że to Jezus. 
15. Zwrócił się do niej Jezus: 
"Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo 
szukasz?" Ona zaś myśląc, że to 
ogrodnik, odezwała się do Niego: 
"Panie, jeżeli Ty Go przeniosłeś, to 
powiedz mi, gdzie Go złożyłeś, a ja 
Go zabiorę." 
16. Odezwał się do niej Jezus: 
"Mario!" Ona zwrócona do Niego, 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



17  λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Μή μου 

ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς 

τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς 

ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, 

Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου 

καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ 

θεὸν ὑμῶν. 

18  ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 

ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι 

Ἑώρακα τὸν κύριον, καὶ ταῦτα 

εἶπεν αὐτῇ. 

rzekła po hebrajsku: "Rabbuni!", 
co znaczy: "Nauczycielu!" 
17. Wtedy do niej rzekł Jezus: "Nie 
dotykaj Mnie, jeszcze bowiem nie 
wstąpiłem do Ojca. Idź do Moich 
braci i powiedz im, że >Wstępuję 
do Ojca Mojego i Ojca waszego, do 
Boga Mojego i Boga waszego.<" 
18. Poszła więc Maria Magdalena i 
przekazała uczniom: >Zobaczyłam 
Pana< i że takie właśnie słowa jej 
powiedział.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami [J 20, 19-31] 

19  Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν 

κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ 

διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν 

ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ 

λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 

20  καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς 

χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. 

ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες 

τὸν κύριον. 

21  εἶπεν οὖν αὐτοῖς πάλιν, Εἰρήνη 

ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ 

πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 

22  καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ 

λέγει αὐτοῖς, Λάβετε πνεῦμα ἅγιον· 

23  ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας 

ἀφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε 

κεκράτηνται. 

24  Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ 

λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ 

αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς. 

25  ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι 

μαθηταί, Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ 

δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς 

χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων 

καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν 

19. Gdy nastał wieczór w ów 
pierwszy dzień tygodnia po 
Szabatach [paschalnym i 
właściwym], a drzwi pomieszczenia, 
gdzie przebywali uczniowie, były 
zamknięte z powodu strachu przed 
Żydami, przyszedł tam Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: "Pokój 
wam!" 
20. To powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Ucieszyli się więc 
uczniowie, ponieważ ujrzeli Pana. 
21. Ponownie zwrócił się do nich: 
"Pokój wam! Jak Mnie posłał 
Ojciec, tak i Ja was posyłam." 
22. Po tych słowach tchnął na nich i 
rzekł: "Przyjmijcie Ducha Świętego! 
23. Komu odpuścicie ich grzechy, 
będą im odpuszczone, a komu 
zatrzymacie, będą zatrzymane." 
24. Tomasz zaś, zwany Didimos, 
jeden z Dwunastu, nie był w tym 
czasie z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
25. Powiedzieli więc mu pozostali 
uczniowie: "Widzieliśmy Pana." On 
im odpowiedział: "Jeżeli nie 
zobaczę na Jego rękach dziury po 
gwoździach i nie włożę do niej 

 

 
 

 

 
 

 



τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν 

χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ 

πιστεύσω. 

26  Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν 

ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ 

Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς 

τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη 

εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν. 

27  εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, Φέρε τὸν 

δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς 

μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ 

βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ 

γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. 

28  ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ, 

Ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου. 

29  λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅτι 

ἑώρακάς με πεπίστευκας; μακάριοι 

οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. 

30  Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα 

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν 

μαθητῶν [αὐτοῦ], ἃ οὐκ ἔστιν 

γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 

31  ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα 

πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ 

Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα 

πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 

ὀνόματι αὐτοῦ. 

mojego palca, jeżeli nie włożę też 
mojej ręki w Jego bok, to nie 
uwierzę." 
26. A po ośmiu dniach znowu byli 
Jego uczniowie wewnątrz, ale tym 
razem był też z nimi i Tomasz. 
Wszedł wtedy Jezus, pomimo 
zamkniętych drzwi, stanął pośrodku 
i rzekł: "Pokój wam!" 
27. Następnie zwrócił się do 
Tomasza: "Włóż swój palec tutaj i 
sprawdź Moje ręce; podnieś swoją 
rękę i włóż ją w Mój bok, i nie bądź 
niedowiarkiem, ale wierzącym." 
28. Tomasz w odpowiedzi Mu 
wyznał: "Pan mój i Bóg mój!" 
29. Jezus zaś rzekł do niego: "Czy 
dlatego uwierzyłeś, ponieważ Mnie 
zobaczyłeś? Szczęśliwymi są ci, 
którzy uwierzyli, pomimo że Mnie 
nie widzieli. 
30. Jezus dokonał jeszcze wiele 
innych ZNAKÓW wobec swoich 
uczniów, które nie zostały spisane w 
tej księdze. 
31. Zostały jednak spisane właśnie 
te, abyście uwierzyli, że Jezus jest 
Chrystusem, Synem Bożym i 
abyście wierząc, mieli Życie w Jego 
imieniu.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami w Galilei [J 21, 1-14] 

1  Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν 

πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς 

θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν 

δὲ οὕτως. 

2  ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς 

ὁ λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ ὁ 

ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ 

Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ δύο. 

3  λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω 

ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόμεθα καὶ 

ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν 

εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ 

ἐπίασαν οὐδέν. 

4  πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη 

Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι 

ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν. 

5  λέγει οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς, Παιδία, 

μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν 

αὐτῷ, Οὔ. 

6  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ 

μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ 

εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ 

ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν 

ἰχθύων. 

7  λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν 

1. Potem Jezus znowu ukazał się 
swoim uczniom nad Morzem 
Tyberiadzkim; ukazał się zaś w 
taki sposób: 
2. Przebywali tam wspólnie 
Szymon Piotr, Tomasz zwany 
Didimos, Natanael z Kany 
Galilejskiej, synowie Zebedeusza 
[Jan i Jakub] i jeszcze inni dwaj 
Jego uczniowie. 
3. Piotr zwrócił się do nich: "Idę 
łowić ryby." Odpowiedzieli mu: 
"My także popłyniemy tobą." 
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale 
tej nocy nic nie złowili. 
4. Gdy zaś nastał poranek, Jezus 
stanął na brzegu, ale uczniowie nie 
poznali, że to jest Jezus. 
5. Jezus zapytał ich: "Dzieci! Czy 
macie coś do jedzenia? 
Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy." 
6. Wtedy im doradził: "Zarzućcie 
sieć po prawej stronie łodzi, a 
wyłowicie." Zarzucili więc, ale nie 
potrafili jej już wyciągnąć z 
powodu mnóstwa ryb. 
7. Umiłowany uczeń Jezusa rzekł 
do Piotra: "To jest Pan." Szymon 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Ὁ κύριός 

ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ 

κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, 

ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς 

τὴν θάλασσαν· 

8  οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ 

ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς 

γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, 

σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 

9  ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν 

βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ 

ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. 

10  λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐνέγκατε 

ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 

11  ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ 

εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν 

ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα 

τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη 

τὸ δίκτυον. 

12  λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε 

ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν 

μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; 

εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν. 

13  ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν 

ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ 

ὀψάριον ὁμοίως. 

14  τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς 

τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 

więc Piotr, skoro usłyszał, że to 
Pan, przyodział się – był bowiem 
nagi – i rzucił się w morze, 
8. pozostali uczniowie przypłynęli 
łodzią, ciągnąc za sobą sieć 
wypełnioną rybami, nie było 
bowiem daleko od brzegu, tylko 
około dwustu łokci. 
9. Kiedy wysiedli na brzeg, 
zobaczyli rozniecone ognisko oraz 
na nim rybę i chleb. 
10. Jezus poprosił ich: 
"Przynieście kilka ryb, które teraz 
złowiliście." 
11. Poszedł więc Szymon Piotr i 
wyciągnął na brzeg sieć 
wypełnioną stu pięćdziesięcioma 
trzema wielkimi rybami, a mimo, 
że tak wiele było ryb, sieć się nie 
rozerwała. 
12. Jezus zaprosił ich: "Chodźcie 
coś zjeść." Żaden zaś z uczniów nie 
miał odwagi zapytać Go wprost: 
"Kim Ty jesteś?", ponieważ 
wiedzieli, że to Pan. 
13. A Jezus podszedł, wziął chleb i 
podał im; podobnie też z rybą. 
14. To już po raz trzeci objawił się 
Jezus swoim uczniom po swoim 
zmartwychwstaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Powierzenie Piotrowi zadań pasterskich [J 21, 15-19] 

15  Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ 

Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς, Σίμων 

Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; 

λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι 

φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ ἀρνία 

μου. 

16  λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίμων 

Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ, Ναί, 

κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει 

αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. 

17  λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων 

Ἰωάννου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ 

Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, 

Φιλεῖς με; καὶ λέγει αὐτῷ, Κύριε, 

πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι 

φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ 

πρόβατά μου. 

18  ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς 

νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ 

περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ 

γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ 

ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ 

θέλεις. 
19  τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ 

θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο 

εἰπὼν λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. 

15. Skoro spożyli posiłek, Jezus spytał 
Szymona Piotra: "Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie bardziej niż 
oni? Odpowiedział Mu Piotr: "Tak, 
Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję." Na to 
Jezus: "Paś Moje baranki!" 
16. Spytał go Jezus powtórnie: 
"Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 
Mnie?" Znów Piotr Odpowiedział: 
"Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję." 
Jezus ponownie: "Paś Moje owce!" 
17. Spytał go Jezus po raz trzeci: 
"Symonie, synu Jana, czy miłujesz 
Mnie?" Piotr zasmucił się, że już po 
raz trzeci zapytał go: "Czy miłujesz 
Mnie?" i odpowiedział Mu: "Panie, 
Ty wszystko wiesz, Ty zatem też 
wiesz, że Cię miłuję." Na to Jezus: 
"Paś Moje owce! 
18. Zapewniam cię, że kiedy byłeś 
młody, opasywałeś samego siebie i 
szedłeś, dokąd chciałeś. Kiedy zaś się 
zestarzejesz, wyciągniesz swe ręce 
przed siebie, ktoś inny cię opasze i 
poprowadzi, dokąd nie chcesz." 
19. To zaś powiedział, by zaznaczyć, 
jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. 
Potem mu rzekł: "Pójdź za Mną!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



Przyszłość umiłowanego ucznia [J 21, 20-25] 

20  Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τὸν 

μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς 

ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ 

δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν, 

Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; 

21  τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ 

Ἰησοῦ, Κύριε, οὗτος δὲ τί; 

22  λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐὰν αὐτὸν 

θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 

σύ μοι ἀκολούθει. 

23  ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς 

ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ 

ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ 

Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, ἀλλ᾽, Ἐὰν 

αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι[, τί 

πρὸς σέ]; 

24  Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ 

μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας 

ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ 

ἡ μαρτυρία ἐστίν. 

25  Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ 

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν 

γράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι 

τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα 

βιβλία. 

20. Piotr Obrócił się i zobaczył 
umiłowanego ucznia Jezusa, który 
szedł z tyłu. On w czasie wieczerzy 
zapytał Jezusa, gdy oparł się o Jego 
piersi: "Panie, któż jest Twoim 
zdrajcą?" 
21. Gdy więc go zobaczył Piotr, 
spytał Jezusa: "Panie, a z tym co 
będzie?" 
22. Odpowiedział mu Jezus: "Jeżeli 
zechcę, aby ten pozostał aż do Mego 
powrotu, to czy jest to twoja 
sprawa? Ty idź za Mną." 
23. Rozeszła się więc wśród braci 
tak wiadomość, że ów uczeń nie 
umrze, ale Jezus nie powiedział mu, 
że nie umrze, ale: "Jeżeli zechcę, 
aby ten pozostał aż do Mego 
powrotu, to czy jest to twoja 
sprawa?" 
24. I to jest właśnie ten uczeń, który 
spisał te wydarzenia, a wiemy, że 
jego świadectwo jest prawdziwe. 
25. Jezus dokonał jeszcze wiele 
innych czynów, których – gdybym 
chciał opisać co do jednego – to cały 
świat nie pomieściłby tego [tak 
sądzę] w swoich bibliotekach. 
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