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Pozdrowienie

1Paweł, z woli Bożej apostoła Chry-
stusa Jezusa, i Tymoteusz,b nasz 

brat, do kościoła Bożego w Korynciec 
oraz do wszystkich świętych rozpro-
szonych po całej Achai:d 2 Niech łaska 
i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz 
Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, będą wa-
szym udziałem.a

Wdzięczność mimo ucisku
3 Błogosławiony niech będzie Bóg 
i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa,a który jako Ojciec miłosierdzia 
i Bóg wszelkiej pociechyb 4 pocieszaa 
nas w każdym ucisku.b Dzięki temu my 
potrafimy pocieszać tych, którzy prze-
chodzą przez ucisk, tą pociechą,c któ-
rej sami doznaliśmy od Boga. 5 Gdyż 
tak jak nie brak nam cierpień podob-
nych Chrystusowym,a tak za sprawą 
Chrystusa doświadczamy wielkiej po-
ciechy.b 6 Jeśli więc jesteśmy uciska-
ni, to dla waszej pociechy i zbawie-
nia.a I jeśli jesteśmy pocieszani, to też 
dla waszej pociechy, abyście trwali 
mimo tych samych cierpień, których 
my doznajemy. 7 A nasza nadzieja co 
do was jest mocna, bo wiemy, że jak 
jesteście uczestnikami cierpień,a tak 
i pociechy. 
8 Nie chcemy bowiem, bracia, aby-
ście byli nieświadomi, że ucisk, któ-
ry nas dotknął w Azji,a był niemal 
nie do zniesienia. Spadł na nas cię-
żar ponad nasze siły, tak że nie by-
liśmy pewni, czy w ogóle przeżyje-
my. 9 Właściwie pogodziliśmy się już 
z wyrokiem śmierci,a aby nie liczyć 
na to, że sami zdołamyb jeszcze coś 
zmienić. Zdaliśmy się na Boga,c który 

wzbudza umarłych.d 10 I On uchro-
nił nas od pewnej śmierci! A mamy 
w Nim nadzieję, że nie tylko tym ra-
zem. Liczymy, że nadal będzie nas 
chronił,a 11 między innymi dzięki wa-
szemu współdziałaniu z nami w mo-
dlitwie,a tak aby z wielu ust wzniosła 
się do Boga wdzięcznośćb za nas, za 
udzielony nam dar łaski. 
12 W tym wszystkim naszą chlubą było 
świadectwo naszego sumienia.a Po-
twierdzało nam ono, że w stosunkach 
z ludźmi, a szczególnie z wami, postę-
powaliśmy z właściwą Bogu prostotą 
i szczerościąb – nie jako po ludzku mą-
drzy,c lecz jako polegający na Jego ła-
sce.d 13 Bo w tym, co piszemy, nie ma 
nic oprócz tego, co czytacie i rozumie-
cie, a mam nadzieję, że całkowicie zro-
zumiecie. 14 Znacie nas przecież przy-
najmniej po części, więc wiecie, że 
w dniu przyjścia naszego Pana Jezusaa 
będziemy waszą chlubą,b podobnie jak 
wy naszą.c 

Plany odwiedzin
15 Z takim przeświadczeniem posta-
nowiłem już wcześniej przybyć do 
was.a Pragnąłem, abyście powtórnie 
dostąpili łaski.b 16 Planowałem udać 
się od was do Macedonii, a potem, 
z Macedonii, znów do was wrócić, li-
cząc, że mnie wyprawicie dalej do Ju-
dei.a 17 Czy ten plan był wyrazem lek-
komyślności? Albo czy planując, ro-
bię to czysto po ludzku,a tak że moje: 
tak, jest warte tyle, co: nie? 18 Bóg 
jest wierny.a To za Jego sprawą to, co 
wam mówimy, nie jest: tak, i zara-
zem: nie. 19 Syn Boży, Jezus Chrystus, 
którego wśród was głosiliśmy – ja, 
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Sylwana1 i Tymoteusz – nie był jedno-
cześnie: tak, i: nie. W Nim dokonało się 
tylko: tak. 20 Wszystkie Boże obietni-
ce mają w Nim swoje: tak!a Dlatego 
też przez Niego możemy potwierdzać: 
Tak, niech się stanieb2 – dla chwały 
Boga.c 21 On jest Tym, który nas, oraz 
was, utwierdza w Chrystusie i który 
udzielił nam namaszczenia.a 22 On też 
wycisnął na nas pieczęća i, jako zada-
tek,b dał nam do serc swego Ducha. 
23 Ja zaś wzywam Boga na świad-
ka mojej duszy,a że nie przybyłem do 
Koryntu tylko dlatego, że chcę was 
oszczędzić.b 24 To prawda, że nie je-
steśmy panami waszej wiary.a Jeste-
śmy jednak współtwórcami3 waszej 
radości, bo przecież oparliście swoje 
życie na wierze.b

2Postanowiłem sobie natomiast nie 
przychodzić znów do was ze smut-

kiem.a 2 Bo jeśli ja was zasmucam, 
to kto mnie ma rozweselić? Liczyłem 
przecież na tych, których zasmuciłem. 
3 Właśnie po to napisałema wcześniej, 
aby po przybyciu nie doznać smutkub 
ze strony tych, którzy powinni mnie 
cieszyć, przekonany co do was,c że 
moja radość jest radością was wszyst-
kich. 4 Pisałema bowiem do Was po-
grążony w zmartwieniach i przygnę-
bieniu serca. Czyniłem to ze łzami,b 
nie aby was zasmucić, ale dać wam 
poznać miłość,c którą mam względem 
was, i to niezmierną. 
5 Jeśli natomiast ktoś sprawił smutek, 
to nie tylko mnie, ale po części – aby nie 
przesadzić – wam wszystkim.a 6 Takie-
mu wystarczy ta kara,a która została 
nałożona przez większość. 7 Myślę, że 
teraz powinniście tej osobie wybaczyća 
i dodać otuchy, aby jej w jakiś sposób 
nie pochłonął nadmiar smutku. 8 Dla-
tego, proszę was, odnieście się do niej 
z miłością.a 9 Weźcie pod uwagę, że 
napisałema o tym do was również po 

1 Zwykle uważa się, że Sylwanus i Sylas to 
jedna i ta sama osoba.

2 Lub: amen.
3 Lub: współpracownikami.

to, aby się przekonać, na ile jesteście 
wypróbowani i czy jesteście posłusz-
nib we wszystkim. 10 Komu zaś wy wy-
baczacie, temu i ja.a Wybaczam – jeśli 
coś było do wybaczenia – ze względu 
na was, w obliczu Chrystusa, 11 aby się 
nie dać wykorzystać szatanowi.a Jego 
intrygib są nam przecież znane. 

Słowo o apostolskiej działalności
12 Gdy z dobrą nowinąa Chrystusa 
przybyłem do Troady,b Pan otworzył 
przede mną drzwi do działania.c 13 Nie 
miałem jednak spokoju ducha,a ponie-
waż nie znalazłem tam Tytusa,b moje-
go brata. Pożegnałem więc Troadczy-
ków i odszedłem do Macedonii.c

14 Bogu zaś niech będą dziękia za 
to, że zawsze daje nam zwycięstwob 
w Chrystusie i sprawia, że wońc Jego 
poznaniad rozchodzi się przez nas 
wszędzie. 15 To Bóg sprawił, że jeste-
śmy dla Niego zapachema Chrystusa 
– zarówno wśród tych, którzy dostę-
pują zbawienia, jak i tych, którzy gi-
ną.b 16 Dla jednych jest to woń śmier-
ci zapowiadająca śmierć,a dla drugich 
zapach życia – obwieszczający życie.b 
Kto się nadajec do pełnienia tej służby? 
17 My bowiem nie jesteśmy jak wielu 
kupczącycha Słowem Boga. Jesteśmy 
ludźmi, którzy ze szczerych pobudek,b 
posłani przez Boga i przed Jego obli-
czem, przemawiając w Chrystusie.

Dowód apostolskiego  
powołania Pawła

3Czy znów samych siebie poleca-
my?a A może potrzebujemy, jak 

niektórzy, listów polecających do was 
lub od was?b 2 Wy samia jesteście na-
szym listem, napisanym w naszych ser-
cach, rozpoznawalnym i czytelnym dla 
wszystkich ludzi. 3 To jest rzeczą jasną: 
Jesteście listem Chrystusa, który po-
wstał dzięki naszej posłudze,a napisa-
nym nie atramentem, lecz Duchem ży-
wego Boga, i nie na tablicach kamien-
nych,b ale na tablicach żywych serc.c 
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Posługa nowego przymierza
4 Z taką zatem ufnościąa stoimy dzię-
ki Chrystusowi przed Bogiem, 5 nie że 
my sami z siebie jesteśmy zdolni coś 
przedsięwziąć. Inaczej – nasza zdol-
ność pochodzi od Boga.a 6 To On nas 
przygotował, byśmy byli sługamia no-
wego przymierza,b nie litery, lecz du-
cha,c gdyż litera zabija, duch nato-
miast – ożywia.d 
7 Jeśli zaś posługa na rzecz śmier-
ci,a wyryta literami na kamiennych 
tablicach, rozpoczęła się w chwale, 
tak że synowie Izraela nie byli w sta-
nie spojrzeć na twarz Mojżesza, dla-
tego że promieniałab – przemijającą 
wprawdzie – chwałą,c 8 to czy tym 
bardziej w chwale nie rozpocznie się 
posługa Ducha?a 9 Jeśli bowiem w po-
słudze potępieniaa jest chwała, to tym 
większa w posłudze sprawiedliwości.b 
10 Porównując, można by wręcz po-
wiedzieć, że to, co wcześniej rozpo-
częło się chwałą,a w zestawieniu z po-
sługą Ducha, której chwała jest o wie-
le większa, w ogóle nie miało chwały. 
11 Bo jeśli to, co przemija, rozpoczęło 
się chwałą, to tym bardziej posiada ją 
to, co trwa. 
12 Mając więc taką nadzieję, poczyna-
my sobie niezwykle odważnie.a 13 Nie 
tak, jak Mojżesz, który opuszczał na 
twarz zasłonę,a aby synowie Izraela 
nie patrzyli na koniec tego, co i tak 
przemijające. 14 Jednak ich umysły 
straciły wrażliwość.a Bo do dnia dzi-
siejszego ta sama zasłona pozostaje 
nieodsłonięta przy czytaniu starego 
przymierza. Jest tak dlatego, że zni-
ka ona dopiero w Chrystusie. 15 A za-
tem aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest 
Mojżesz, zasłona leży na ich sercach, 
16 a ilekroć ktoś nawróci się do Pana 
– zasłona opada.a 17 Pan bowiem jest 
Duchem.a Gdzie Duch Pana, tam wol-
ność.b 18 My wszyscy więc, z odsłonię-
tą twarzą, odbijając niczym w zwiercia-
dle chwałę Pana,a1 przeobrażamy sięb 

1 Lub: oglądając jak w zwierciadle chwałę 
Pana.

na obraz jej samej,c z chwały w chwałę 
– tak, jak to sprawia Duch Pana.2

4Dlatego, pełniąc tę posługę,a zle-
coną według okazanego nam mi-

łosierdzia,b nie poddajemy się.c 2 Wy-
rzekliśmy się raczej tego, co ze wsty-
dem skrywane,a nie postępujemy prze-
biegleb i nie przekręcamy Słowa Bo-
żego, ale w świetle prawdyc – i przed 
obliczem Boga – stawiamy siebie sa-
mych wobec każdego ludzkiego su-
mienia. 3 A jeśli nawet głoszona przez 
nas dobra nowina jest zakryta,a to jest 
tak w przypadku tych, którzy giną,b 
4 niewierzących, których umysły za-
ślepiła bóg tego wieku,b aby nie do-
tarło do nich światło dobrej nowinyc 
o chwale Chrystusa,d który jest obra-
zem Boga.e 5 Gdyż nie siebie samych 
głosimy,a lecz Jezusa Chrystusa – Pa-
na.b Siebie natomiast przedstawiamy 
jako tych, którzy wam służąc ze wzglę-
du na Jezusa. 6 Bo Bóg, który rozkazał, 
by w ciemności zabłysło światło,a roz-
promienił nim nasze serca,b byśmy po-
znali blask chwały Boga promieniują-
cej z oblicza Jezusa Chrystusa.c 

Skarb w glinianych naczyniach
7 Skarba ten mamy w naczyniach gli-
nianych,b aby było widoczne, że źró-
dłem tej ogromnej mocyc jest Bóg, 
a nie my. 8 Zewsząd uciskani,a nie je-
steśmy przytłoczeni. Bywamy bezrad-
ni, lecz nie zrozpaczeni.b 9 Prześlado-
wani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, 
ale nie pokonani. 10 I zawsze śmierć 
Jezusa nosimya w swoich ciałach, aby 
i życie Jezusab stało się w naszym ciele 
wyraźne. 11 Stale bowiem my, którzy 
żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć 
dla Jezusa,a aby i życie Jezusab ujaw-
niło się w naszym śmiertelnym cie-
le.c 12 W ten sposób śmierć wykonu-
je swe dziełoa w nas, a życie – w was. 

2 Lub: Pan, który jest Duchem.

4aEf 3:12
5aMt 10:20; J 15:5; 
1Kor 15:10
6aEf 3:7; Kol 1:23, 
25; bJr 31:31; 32:40; 
Łk 22:20; 1Kor 11:25; 
Hbr 8:8-13; 9:15; 
cRz 2:29; 7:6; dJ 6:63; 
1Kor 15:45
7aRz 7:9, 11, 13; 
bWj 34:1; Pwt 10:1-
3; cWj 34:29-35; 
2Kor 4:6
8aGa 3:2, 5
9aPwt 27:26; 
Rz 3:20; 5:13, 20; 7:7; 
bRz 1:17; 3:21-22; 
5:17, 19, 21
10aWj 34:29-30
12a2Kor 7:4; Ef 6:19
13aWj 34:33-35
14aIz 6:9-10; 
Mk 6:52; Rz 11:7-8, 
25; 2Kor 4:4
16aWj 34:34; Iz 25:7
17aJ 7:39; bJ 8:32; 
Rz 8:2; Ga 5:1, 13
18aWj 16:7; 
24:17; Ps 27:4; 
J 1:14; 1Kor 13:12; 
2Kor 3:7; 4:4, 6; 
Hbr 2:9; 2P 1:17;  
bRz 12:2; c1Kor 15:49; 
Kol 3:10; Hbr 1:3; 2:10

Rozdział 4
1aDz 20:24; Rz 11:13; 
2Kor 3:6, 8; 5:18; 
1Tm 1:12; b1Kor 7:25; 
1Tm 1:13; c2Kor 4:16
2aRz 6:21; bEf 4:14; 
2Kor 2:17; 1Ts 2:5; 
cJ 1:14, 17; 8:32; 14:6; 
17:17; Ef 4:24; Kol 1:5; 
1Tm 2:4; 3:15
3aMt 13:15; 
2Kor 3:14-15; 
b1Kor 1:18; 2Kor 2:15
4aIz 6:10; Mt 15:14; 
23:16, 17, 19, 24; 
J 9:40; 12:40; 
bJ 12:31; Ef 2:2; 
c2Kor 4:6; d2Kor 3:8-
11, 18; eKol 1:15; 
Hbr 1:3
5a1Kor 1:23; 
b1Kor 8:6; 12:3; 
c1Kor 9:19
6aRdz 1:3; Jb 37:15; 
Iz 9:1-2; Mt 4:16; 
J 1:5; 8:12; 12:35, 
46; bDz 26:18; 
Ef 5:8; Kol 1:13; 
1Ts 5:5; 1P 2:9; 
2P 1:19; 1J 1:5; 2:8; 
c2Kor 3:18; 4:4
7aMt 6:21; 13:44; 
bTr 4:2; Dz 9:15; 
Rz 9:21, 23; 
2Kor 5:1; 2Tm 2:20; 
c1Kor 2:4; Ef 1:19; 3:7, 
20; Kol 1:29

8a2Kor 1:5; 7:5; b2Kor 1:8
10aRz 6:5, 8; 8:36; Flp 1:20; 3:10; bGa 2:20
11aPs 44:23; Rz 8:36; 1Kor 4:9; 15:31; 2Kor 1:9; 6:9; 2Tm 2:11; bDz 3:15; 
5:20; Rz 5:10; 6:4; Kol 3:4; 1J 1:2; cRz 8:11; 1Kor 15:53-54; 2Kor 5:4
12aJ 12:24; 1Kor 15:36



2162 KORYNTIAN 4:13

13 Mając zaś tego samego duchaa wia-
ry,b zgodnie z tym, co jest napisane: 
Uwierzyłem, dlatego przemówiłem,c 
wierzymy – i dlatego mówimy, 14 wie-
dząc, że Ten, który wzbudził Pana Je-
zusa,a nas też z Jezusem wzbudzib i ra-
zem z wami postawi przed sobą.c 15 To 
wszystko natomiast dzieje się ze wzglę-
du na was,a aby dzięki łasce,b która tak 
obficie dała o sobie znać w przypadku 
wielu, zaobfitowało też dziękczynie-
niec – dla chwały Bożej.d 

Życie w nadziei wieczności
16 Dlatego się nie poddajemy.a Wpraw-
dzie nasz zewnętrzny człowiek nisz-
czeje, za to nasz wewnętrznyb odna-
wia sięc z każdym dniem. 17 Chwilo-
wa lekkość naszego uciskua zapew-
nia nam nieporównywalnie większą 
wagę wiecznej chwały,b 18 nam, któ-
rzy zabiegamy nie o to, co widzialne, 
lecz o to, co niewidzialne.a Bo to, co wi-
dzialne, przemija, a to, co niewidzialne 
– jest wieczne.

5Wiemy bowiem, że gdy namiota 
naszego ziemskiego mieszkania 

się rozpadnie, otrzymamy od Boga 
prawdziwy dom, mieszkanie zbudo-
wane nie ręką,b lecz wieczne, w nie-
bie.c 2 W naszym ziemskim namiocie 
wzdychamy,a tęskniąc za mieszka-
niem z nieba, 3 jeśli się oczywiście nie 
okaże, że wyjdziemy z tego namiotu 
nadzy.a 4 Przecież przebywając w nim, 
tęsknimy obciążeni,a bo nie chcemy go 
po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć 
się w mieszkaniu pochodzącym z nie-
bab – aby to, co śmiertelne, zostało 
wchłonięte przez życie.c 5 A tym, który 
nas do tego przysposobił, jest Bóg. On 
też jako zadatek dał nam Ducha.a 
6 Pozostajemy zatem ufni. Wiemy, że 
przebywając w ciele, jesteśmy odda-
leni od Pana.a 7 Nasze postępowanie 
opiera się na wierze,a a nie na tym, co 
widzialne.b 8 Żyjemy więc ufnością, 
choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało 
i zamieszkać u Pana.a 9 Lecz zanim się 
to stanie, stawiamy sobie za cel, aby 
niezależnie od tego, czy zostajemy tu, 

czy też stąd odchodzimy, Jemu się po-
dobać.a 10 Wszyscy bowiem musimy 
stanąć przed trybunałem Chrystusa, 
aby każdy odebrał zapłatę za to, czego 
dokonał w ziemskim życiu – dobrego 
czy złego.a 

Posługa pojednania
11 Wiedząc zatem, co to znaczy bać się 
Pana,a przekonujemy ludzi, a wobec 
Boga wszystko w nas jest jawne. Spo-
dziewam się, że podobnie jawne jest 
w waszych sumieniach.b 12 Nie po-
lecamy się wam ponownie,a ale daje-
my wam powód do chluby z naszego 
powodu,b abyście mogli odeprzeć za-
rzuty tych, którzy szczycą się pozora-
mi,c a nie tym, co jest w sercu.d 13 Bo 
jeśli szalejemy,a to dla Boga, a jeśli je-
steśmy przy zdrowych zmysłachb – to 
dla was.c 14 Gdyż miłość Chrystusaa 
przenika nas,1 którzy stwierdziliśmy, 
że Jeden umarłb za wszystkich, a przez 
to – wszyscy umarli.c 15 Umarł zaś za 
wszystkich,a aby ci, którzy żyją,b żyli 
już nie dla siebie, ale dla Tego,c który 
za nich umarł i zmartwychwstał. 
16 Stąd nie jest już dla nas ważne, kto 
kim jest jako człowiek.a I nawet je-
śli w ten sposób poznaliśmy Chrystu-
sa,b to znamy Go teraz inaczej. 17 Tak 
więc kto jest w Chrystusie,a nowym 
jest stworzeniem.b Stare przeminęłoc 
– i nastało nowe!d 18 A wszystko to 
jest z Boga, który nas pojednał ze sobą 
przez Chrystusaa i zlecił nam posłu-
gę pojednania,b 19 to znaczy, że Bóg 
w Chrystusiea świat ze sobą jedna,b 
nie poczytując ludziom ich upadków,c 
i nam powierzył słowo pojednania. 
20 Dlatego w miejsce Chrystusa gło-
simy poselstwoa jakby samego Boga, 
który przez nas kieruje do ludzi we-

1 Lub: podtrzymuje nas, łączy nas, ogarnia 
nas, nagli nas, zniewala nas.
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zwanie. W miejsce Chrystusa błaga-
my: Pojednajcie się z Bogiem. 21 On 
Tego, który nie poznał grzechu,a za nas 
uczynił grzechem,b abyśmy my w Nim 
stali się sprawiedliwością Boga.c

Wezwanie do poszanowania łaski

6 Jako współpracownicy wzywamy 
też was,a abyście łaski Bożej nie 

przyjmowali na próżno.b 2 Czytamy 
bowiem: 
 W czasie przychylności  

 wysłuchałem cię  
i w dniu zbawienia pomogłem ci.a

Właśnie teraz jest ten czas przychylno-
ści!b Teraz jest dzień zbawienia! 3 Ni-
komu w niczym nie robimy przeszkód 
i nie chcemy, by ktoś podważał nasze 
posługiwanie. 4 We wszystkim na-
tomiast, jako przedstawicielea1 Boga, 
stawiamy siebieb za przykład: w wiel-
kiej wytrwałości,c w uciskach,d w po-
trzebach, w niewygodach, 5 w chło-
stach, w więzieniach, w rozruchach, 
w ciężkiej pracy, w bezsennych no-
cach, w postach,a 6 w czystości, w po-
znaniu, w cierpliwości, w uprzejmo-
ści, w Duchu Świętym, w nieobłudnej 
miłości,a 7 w Słowie prawdy,a w mocy 
Bożej;b przez oręż sprawiedliwościc 
w ataku i obronie,2 8 przez chwałę 
i hańbę,a przez sławę i niesławę;b jako 
zwodziciele,c a jednak godni zaufa-
nia;d 9 jako nieznani, a jednak dobrze 
znani; jako umierający,a a oto żyjemy!b 
Jako bici, a jednak nie zabici!c 10 Jako 
zasmucani,a a jednak zawsze radośni.b 
Jako ubodzy, a jednak wielu wzboga-
cający.c Jako nic nie mający,d a jednak 
posiadający wszystko.e 
11 Wciąż możemy z wami otwarcie roz-
mawiać,a3 Koryntianie. Nasze serca są 
otwarte szeroko.b 12 To nie u nas jest 
wam ciasno. Ciasno jest w waszych 

1 Lub: słudzy.
2 Lub: prawej i lewej dłoni; ówczesny żoł-

nierz w prawej ręce trzymał broń za-
czepną, w lewej – obronną.

3 Lub: Nasze usta pozostają przed wami 
otwarte.

wnętrzach. 13 W imię wzajemności – 
jak do dzieci mówięa – otwórzcie się 
i wy szeroko.b

Wezwanie do zerwania 
z niewierzącymi 
14 Przestańcie wprzęgać się w nierów-
ne jarzmoa z niewierzącymi. Cóż za 
towarzystwo sprawiedliwości z bez-
prawiem?b Co za wspólnota światłac 
i ciemności?d 15 Co za harmonia mię-
dzy Chrystusema a Beliarem?4 Gdzie 
część wspólna wierzącego z niewie-
rzącym? 16 Jaka zgoda między przy-
bytkiem Boga a bóstwami? My prze-
cież jesteśmy przybytkiem żywego 
Boga,a zgodnie z Jego słowami: 
 Zamieszkam z nimi i będę się 

 wśród nich przechadzał,  
będę ich Bogiem, a oni – 
 moim ludem.b 

17  Dlatego: Wyjdźcie spośród nich!  
 Odłączcie się od nich –  
 mówi Pan.  
I: Nieczystego nie dotykajcie,a 

   a ja was przyjmę.b 
18  I: Będę wam Ojcem,  

 a wy będziecie mi synami  
 i córkamia –  
 mówi Wszechmocny Pan.b

Wezwanie do czystości życia

7Mając zatem takie obietnice, uko-
chani, usuńmy każdą plamę ciała 

oraz ducha, i pełni szacunku dla Boga, 
doskonalmy się w poświęceniu. 

Wezwanie do otwartości
2 Zróbcie nam miejsce w swoich ser-
cach.a Przecież nikogo nie skrzywdzi-
liśmy.b Nikogo nie zrujnowaliśmy. Ni-
kogo nie oszukaliśmy. 3 Nie mówię, 
żeby potępiać. Bo już wcześniej po-
wiedziałem, że w naszych sercach je-
steściea na wspólną śmierć i wspólne 
życie. 4 Przemawiam do was z wielką 

4 Beliar: transliteracja hebrajskiego sło-
wa określającego to, co bezwartościo-
we, a odnoszonego do diabła (Księga 
Jubileuszy 1:20; Sdz 20:13 w G). 
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odwagą.a Bardzo się wami szczycę.b 
Czuję się całkowicie pocieszony.c Prze-
pełnia mnie radość w każdym naszym 
ucisku.d 
5 Bo gdy przybyliśmy do Macedo-
nii,a nasze ciało nie miało chwili wy-
tchnienia. Przeciwnie, zewsząd byli-
śmy dręczeni – na zewnątrz walki,b 
wewnątrz obawy. 6 Lecz Ten, który po-
ciesza uniżonych,a Bóg, pocieszył nasb 
przez przybycie Tytusa, 7 ale nie tyl-
ko przez jego przybycie. Pocieszył nas 
również wieściami, które Tytus od was 
przyniósł, a które jego samego podnio-
sły na duchu.a Opowiedział nam mia-
nowicie o waszej tęsknocie, o waszym 
płaczu i o waszej żarliwości względem 
mnie. Tak bardzo mnie to ucieszyło! 
8 Bo nawet jeśli zasmuciłem was li-
stem, nie żałuję. A jeśli żałowałem – 
widzę bowiem, że tamten list przynaj-
mniej na chwilę was zasmuciła – 9 to 
teraz się cieszę. Nie dlatego, że zostali-
ście zasmuceni, ale dlatego, że zostali-
ście zasmuceni dla opamiętania.a Zna-
czy to, że zostaliście zasmuceni po Bo-
żemu, tak że niczego z naszego powo-
du nie straciliście. 10 Gdyż smutek po-
chodzący od Boga wywołuje opamię-
tanie,a którego się nie żałuje. Ono pro-
wadzi do zbawienia. Natomiast smu-
tek wzbudzany przez świat, prowadzi 
do śmierci.b 11 Zauważcie, co wynikło 
z tego Bożego smutku. Jaka obudziła 
się w was tęsknota, jakie oburzenie na 
zło, jaka chęć wymierzenia kary!a We 
wszystkim – jeśli chodzi o tę sprawę – 
okazaliście się czyści. 12 A zatem, jeśli 
napisałem do was,a to nie ze względu 
na tego, który wyrządził krzywdę. Nie 
napisałem nawet z powodu pokrzyw-
dzonego. Uczyniłem to po to, aby uwi-
doczniła się wasza sumienność wzglę-
dem nas przed obliczem Boga. 13 I wła-
śnie dlatego doznaliśmy zachęty. Spo-
tęgowała ją jeszcze radość Tytusa, to, 
że podziałaliście odświeżającoa na 
jego ducha. 14 Bo jeśli się przed nim 
nieco wami szczyciłem,a to po jego 
przybyciu nie musiałem się wstydzić. 
Wszystko okazało się prawdą: i to, co 

wam powiedziałem, i to, jak się wami 
przed Tytusem szczyciłem. 15 Jego po-
dziw i sympatia dla was rosną jeszcze 
bardziej, gdy sobie przypomina wasze 
posłuszeństwoa oraz to, jak go przy-
jęliście: z szacunkiem i respektem.b 
16 Cieszę się, że we wszystkim mogę 
na was polegać.

Wsparcie dla wierzących 
w Jerozolimie

8A teraz pragniemy was, bracia, po-
wiadomić o łascea Boga okazanej 

kościołom w Macedonii.b 2 Otóż po-
mimo ciężkiej próby związanej z uci-
skiem, ich wielka radość i skrajne ubó-
stwo zaowocowały ogromną hojno-
ścią.a 3 Stosownie do swoich możli-
wości, a nawet – czego jestem świad-
kiem – ponad te możliwości, sponta-
nicznie,a 4 bardzo przy tym nalegając, 
prosili nas o łaskę dopuszczenia ich 
do udziału w posłudze na rzecz świę-
tych.a 5 Posunęli się dalej, niż mogli-
śmy się spodziewać, i najpierw odda-
li siebiea Panu, a potem nam, za wolą 
Bożą. 6 W związku z tym poprosiliśmy 
Tytusa,a aby – jak rozpoczął – tak też 
między wami dokończył tego dzieła ła-
ski. 7 U was z kolei widzimy obfitość 
we wszystkim:a w wierze, w słowie, 
w poznaniu,b w sumiennościc wzglę-
dem różnych spraw i w miłości, któ-
rą was darzymy. Niech tej obfitości 
nie zabraknie teraz w dziele łaski.d 
8 To, co mówię, nie jest żadnym roz-
kazem.a Chcę po prostu, wskazując na 
zapał innych, wypróbować szczerość 
również waszej miłości. 9 A znacie 
hojnośća naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze 
względu na was stał się ubogi,b aby-
ście wy, dzięki Jego ubóstwu, stali się 
bogaci.c 10 Daję wam zatem w tej spra-
wie taką radę; myślę, że będzie ona 
dla was korzystna. Wy bowiem już rok 
temu podjęliście się czynu szczegól-
nego przez to, że wypłynął z waszych 
pragnień. 11 Teraz więc dokończcie to, 
co rozpoczęliście, aby zgodnie z goto-
wością, którą wyraziliście w swoich 
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pragnieniach, doszło do zakończe-
niaa stosownie do posiadanych przez 
was środków. 12 Bo jeśli jest gotowość, 
to liczy się ona wtedy, gdy coś z sobą 
niesie, a nie wtedy, gdy nic za nią nie 
stoi.a 13 Nie chodzi przy tym o to, aby 
innym przynieść ulgę, a samemu nara-
zić się na brak – chodzi o równowagę. 
14 Niech teraz wasz nadmiar wyrówna 
ich niedostatek. Kiedyś być może ich 
nadmiar wyrówna wasz braka – i w ten 
sposób będzie równowaga, 15 zgodnie 
ze słowami: Ten, kto wiele zebrał, nie 
miał za wiele, a ten, kto mało, nie miał 
za mało.a 
16 Dzięki zaś niech będą Bogu,a że 
włożył w serce Tytusab to samo poczu-
cie troskic o was. 17 Rzeczywiście na-
brał chęci i jeszcze bardziej przejęty 
wyrusza do was z własnej woli. 18 Ra-
zem z nim posyłamy brata, którego sła-
wa jako głosiciela dobrej nowiny roz-
chodzi się po wszystkich kościołach. 
19 Co więcej, został on głosami kościo-
łów wybrany na towarzysza naszej po-
dróży, by razem z nami wyruszyć z tym 
dziełem łaski, owocem naszej posłu-
gi na chwałę samego Pana,a dowodem 
naszej gotowości do niesienia pomocy. 
20 Pragniemy zapobiec temu, aby ktoś 
nas ganił w związku z tym hojnym da-
rem, owocem posługi z naszej strony. 
21 Jak widzicie, zawczasu myślimy 
o tym, co dobre, nie tylko przed Pa-
nem, ale i przed ludźmi.a 22 Posyłamy 
też z nimi innego brata, którego rze-
telność wypróbowaliśmy wielokrot-
nie i w różnych sprawach. Teraz na-
tomiast, przez to, że się wiele po was 
spodziewa, tym rzetelniej chce speł-
nić swe zadanie. 23 A zatem, zarów-
no jeśli chodzi o Tytusa, mojego towa-
rzysza i współpracownika w waszych 
sprawach, jak i o pozostałych naszych 
braci – są oni apostołami kościołów,1 
chwałą Chrystusa. 24 Okażcie więc 
tym kościołom dowód swojej miłości 
oraz zasadności naszej chluby z wa-
szego powodu.a

1 Lub: wysłannikami kościołów.

9O posłudze na rzecz świętycha 
właściwie nie trzeba wam pisać. 

2 Znam waszą gotowość, którą szczycę 
się przed Macedończykami, mówiąc, że 
Achaja jest już od roku gotowa – i wa-
sza gorliwość wielu pobudziła do czy-
nu. 3 Posyłam natomiast braci,a aby ta 
nasza chluba nie okazała się w tej spra-
wie próżna, lecz abyście – tak, jak mó-
wiłem – rzeczywiście byli gotowi. 4 Bo 
gdyby przyszli ze mną Macedończycya 
i zastali was nieprzygotowanymi, było-
by nam wstyd, nie mówiąc już o was. 
5 Uznałem zatem, że warto popro-
sić braci, aby poszli do was wcześniej 
i zawczasu przygotowali obiecany już 
przez was dar,a tak aby rzeczywiście 
był to dar, a nie okruch skąpstwa. 
6 Pragnę bowiem podkreślić: Kto ską-
po sieje, skąpo też żąć będzie, a kto ob-
ficie sieje, obficie żąć będzie.a 7 Każdy 
więc niech się dzieli tak, jak postano-
wił w sercu, nie z żalem albo z przy-
musu, gdyż Bóg kocha radosnego daw-
cę.a 8 Bóg też jest w stanie udzielić 
wam obficie wszelkiej łaski, abyście 
zawsze we wszystkim mieli dostatek 
i coraz częściej brali udziała w każdym 
dobrym dziele, 9 zgodnie ze słowami:
 Hojnie rozdziela,  

wspiera ludzi biednych –  
Jego sprawiedliwość trwa  
 wiecznie.a

10 Ten zaś, który dostarcza siewcy 
ziarno i karmi go chlebem,a zaopa-
trzy również was, pomnoży wasz 
zasiew i przysporzy owoców waszej 
sprawiedliwości.b 11 Dzięki Niemu, 
bogaci we wszystko,a będziecie mo-
gli celować w hojności,2 która za na-
szym udziałem wywołuje wdzięcz-
ność dla Boga.b 12 Trzeba wam bo-
wiem wiedzieć, że udział w tej posłu-
dze nie tylko wypełnia niedostatek 
świętych,a ale także – ze strony wie-
lu – owocuje wdzięcznością dla Boga. 
13 Namacalny dowód tej posługi spra-
wi, że będą oni chwalić Boga za wasze 

2 Lub: będziecie mogli dążyć do szczerej 
prostoty. 
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24a2Kor 7:4, 14; 
9:2-3
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posłuszeństwo związane z wyznawa-
niem zasad dobrej nowiny Chrystusa. 
Będą Go też chwalić za szczerość wa-
szego poczucia jedności1 z nimi oraz 
ze wszystkimi. 14 Poza wsparciem 
w modlitwie, którego wam u nich nie 
zabraknie, darzyć was też będą wiel-
kim uczuciem – z powodu przeboga-
tej łaski Boga względem was. 15 Bogu 
niech będą dzięki za Jego niewysło-
wiony dar.

Obrona Pawła

10Ja sam natomiast, Paweł, napo-
minam was przez łagodnośća 

i uprzejmość Chrystusa. Czynię to ja, 
który – obecny wśród was – jestem 
uniżony,b a nieobecny odważny. 2 Bła-
gam zatem, abym, gdy przyjdę, nie 
musiał być odważny i być może bar-
dzo stanowczo wystąpića przeciwko 
tym, którzy uważają nas za żyjących 
według ciała.b 3 Bo chociaż żyjemy 
w ciele, nie walczymya według ciała. 
4 Narzędziaa naszej walki nie są cie-
lesne, a jednak, za sprawą Boga, mają 
mocb burzenia warowni. Nimi też bu-
rzymy wrogie zamiaryc 5 i wszelką zu-
chwałość,a podnoszącą się przeciw po-
znaniu Boga. Nimi zniewalamyb każdą 
myśl do posłuszeństwa Chrystusowi 
6 i jesteśmy gotowi do wymierzenia 
sprawiedliwościa każdemu przejawo-
wi nieposłuszeństwa, dopóki wasze 
posłuszeństwo nie stanie się pełne.b 
7 Patrzcie na to, co oczywiste.a2 Je-
śli ktoś jest przekonany, że należy do 
Chrystusa, niech weźmie pod uwagę, 
że jak on sam należy do Chrystusa, tak 
i my. 8 Bo choćbym nawet nieco bar-
dziej szczycił się naszą władzą,a którą 
Pan nam dał, aby was budować, a nie 
niszczyć,b nie mam się czego wsty-
dzić. 9 Ale niech wam się nie zdaje, 
że straszę was listami, 10 jak mówią: 
Listy wprawdzie groźne i surowe, lecz 
postura nędznaa i mowa do niczego.b 
11 Kto tak uważa, niech liczy się z tym, 

1 Lub: za hojność waszego wsparcia.
2 Lub: Patrzycie na to, co przed oczami.

że jacy jesteśmy w słowie przekaza-
nym listownie, pod nieobecność, tacy 
też będziemy w czynie, gdy się pojawi-
my.a 12 Nie ośmielamy się bowiem za-
liczać siebie do tych, lub porównywać 
się z tymi, którzy samych siebie pole-
cają.a Oni jednak popełniają błąd, gdy 
się mierzą sobą i siebie samych z sobą 
porównują. 13 My jednak nie będzie-
my szczycić się ponad miarę. Pozo-
staniemy przy mierze, której normę 
ustalił nam Bóg.a W jej ramach dotar-
liśmy do was. 14 Bo nawet jeśli posu-
wamy się daleko, to przecież nie jako 
ci, którzy do was nie dotarli. Przeciw-
nie, to właśnie my jako pierwsi przy-
szliśmy do wasa z dobrą nowiną Chry-
stusa.b 15 Nie przechwalamy się też 
ponad miarę trudem innych.a Mamy 
natomiast nadzieję, że wraz z pogłę-
bianiem się w was waszej wiary, nam 
– według naszej miary – dane będzie 
niepomiernie więcej.3 16 Mamy mia-
nowicie nadzieję, że będziemy głosić 
dobrą nowinę w stronach jeszcze dal-
szych niż wasze,a bez szczycenia się 
dokonaniami mierzonymi cudzą mia-
rą. 17 Bo ten, kto się chlubi, niech się 
chlubi w Panu.a 18 Wypróbowany jest 
nie ten, kto sam siebie poleca, ale ten, 
kogo poleca Pan.

11O, gdybyście mogli znieśća odro-
binę szaleństwa z mojej strony! 

Właściwie znosicie.4 2 Nie przeczę, je-
stem o was zazdrosny – Bożą zazdro-
ścią.a Poślubiłem was bowiemb z jed-
nym mężem, aby postawić przed Chry-
stusem czystąc dziewicę.d 3 Obawiam 
się jednak, czy w jakiś sposób – po-
dobnie jak wąża zwiódłb Ewę swoją 
przebiegłościąc – wasze myślid nie zo-
stały skażone i odwiedzione od szcze-
rości i czystości względem Chrystusa. 
4 Bo gdy przychodzi ktoś inny, gło-

3 Lub: Mamy natomiast nadzieję, że wraz 
z pogłębianiem się waszej wiary, nam – 
według naszej miary (l. normy) – będzie 
dane niepomiernie więcej wśród was 
(l. dzięki wam). 

4 Lub: A właściwie znoście! 
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si Jezusa, którego nie głosiliśmy,a lub 
gdy przyjmujecie innego ducha,b nie 
tego, którego otrzymaliście, lub inną 
dobrą nowinę,c nie tę, którą przyjęli-
ście, wówczas znosicie to z łatwością. 
5 Otóż uważam, że w niczym nie ustę-
puję tym arcyapostołom.a 6 Jeśli na-
wet jestem prostakiem w mowie,a to 
jednak nie w poznaniub – przecież na-
sze postępowanie pośród was było cał-
kowicie jawne.c 7 Czy popełniłem 
grzech – poniżając się dla waszego 
wywyższenia – że za darmo głosiłem 
wam ewangelię?a 8 Inne kościoły złu-
piłem, przyjmując wsparcie, aby wam 
służyć.a 9 A gdy przebywając u was, 
znajdowałem się w niedostatku,a kogo 
obciążałem?b Przecież mój brak uzu-
pełnili bracia przybyli z Macedonii. 
W niczym nie byłem ciężarem – tego 
pilnowałem i będę pilnował. 10 Mó-
wię prawdę w Chrystusie:a W grani-
cach Achai ta chluba nie zostanie mi 
zabrana.b 11 Dlaczego tak postępowa-
łem? Dlatego, że was nie kocham? Bóg 
to wie! 
12 Czyniłem tak, i będę czynił, aby 
odebrać podstawę do chluby tym, któ-
rzy jej szukają. Niech w tym, czym się 
szczycą, okażą się tacy, jak my! 13 Bo 
oni są fałszywymi apostołami, nie-
uczciwymi pracownikami.a Podszywa-
ją się tylko pod apostołów Chrystusa. 
14 I nic dziwnego. Przecież sam szatana 
podszywa się pod anioła światłości.b 
15 Cóż więc szczególnego, że jego pa-
robkowie podszywają się pod przed-
stawicieli sprawiedliwości? Lecz ich 
koniec będzie zgodny z ich czynami!a 
16 Powtarzam: Niech mnie nikt nie 
uważa za nierozumnego. A jeśli już, to 
przyjmijcie mnie jako takiego, abym 
i ja mógł się nieco poszczycić.a 17 To, 
co mówię, mówię nie po myśli Pana, 
lecz jakby w przypływie szaleństwa. 
Ono jest podstawą tej chluby. 18 Ponie-
waż tak wielu szczyci sięa według cia-
ła,b spróbuję i ja.c 19 Przecież jako ro-
zumni łatwo znosicie nierozumnych! 
20 Znosicie też, gdy was ktoś zniewa-
la,a gdy was ktoś objada, gdy ktoś wy-

korzystuje, gdy się nad wami wynosi, 
gdy po twarzy bije. 21 Ze wstydem mó-
wię: W tym my byliśmy słabi. 
Jeśli inni są tacy odważni – w przy-
pływie szaleństwa to mówię – to i ja 
się ośmielę. 22 Hebrajczykami są? Ja 
także.a Izraelitami? Ja także.b Potom-
stwem Abrahama?c Ja także. 23 Sługa-
mi Chrystusa są?a Jako obłąkany mó-
wię: Tym bardziej ja! Więcej zaznałem 
trudów, częściej byłem w więzieniach, 
ponad miarę poddawano mnie chło-
stom, często bywałem w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie.b 24 Od Żydów 
otrzymałem pięć razy po czterdzie-
ści razów bez jednego,a 25 trzy razy 
byłem chłostany,a1 raz ukamienowa-
ny,b trzy razy rozbił się ze mną okręt,c 
dzień i noc spędziłem na pełnym mo-
rzu. 26 Często bywałem w podróżach, 
w niebezpieczeństwach na rzekach, 
w niebezpieczeństwach ze strony zbój-
ców, w niebezpieczeństwach ze strony 
rodaków,a w niebezpieczeństwach ze 
strony pogan,b w niebezpieczeństwach 
w mieście, w niebezpieczeństwach na 
pustkowiu, w niebezpieczeństwach na 
morzu, w niebezpieczeństwach mię-
dzy fałszywymi braćmi;c 27 w trudzie 
i znoju, często w bezsennych nocach, 
w głodzie i pragnieniu, często w po-
stach, na zimnie i w nagości.a 28 Poza 
tymi sprawami zewnętrznymi, po-
zostaje moja codzienna odpowie-
dzialność, troska o wszystkie kościo-
ły. 29 Kto słabnie, a mnie to nie osła-
bia?a Kto wywołuje skandale,b a ja przy 
tym nie płonę? 30 Skoro już muszę się 
szczycić, to będę się szczycił moją sła-
bością.a 31 Bóg i Ojcieca Pana Jezusa, 
On, błogosławiony na wieki,b wie, że 
nie kłamię.c 32 W Damaszkua namiest-
nik2 króla Aretasa wystawił warty 
w mieście Damasceńczyków, aby mnie 
schwytać.b 33 Lecz spuszczono mnie 
w koszu przez okienko w murze i tak 
wymknąłem mu się z rąk.a

1 Lub: bity rózgą – odnosi się to do rzym-
skiej kary zwanej verberatio. 

2 Był on oficjalnie nazywany etnarchą.
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12Widzę, że trzeba się szczycić,a 
choć to niepożyteczne.b Przej-

dę więc do widzeńc i objawieńd Pana. 
2 Znam człowieka w Chrystusie,a któ-
ry przed czternastu laty – czy to w cie-
le, nie wiem, czy poza ciałem, też nie 
wiem, Bóg wie – został porwany aż do 
trzeciego nieba. 3 I wiem, że ten czło-
wiek – czy to w ciele, czy poza cia-
łem, nie wiem, Bóg wie – 4 został po-
rwany do raju i słyszał nieopisane 
rzeczy, o których nie wolno człowie-
kowi mówić.a 5 Takim będę się szczy-
cił,a ale sobą samym – nie; chyba że 
moimi słabościami.b 6 Bo jeśli chciał-
bym się szczycić,a nie byłbym bez ra-
cji. Powiedziałbym prawdę.b Wstrzy-
muję się jednak, aby ktoś nie przykła-
dał do mnie miary nie odpowiadają-
cej temu, co u mnie widzic lub co ode 
mnie słyszy,d 7 i nie łączył mnie z nad-
zwyczajnością objawień. Dlatego – by 
mnie uchronić przed pychą – wbito mi 
w ciało kolec.a To jakby anioł szatana,b 
zesłany, by mnie upokarzać,1 żebym 
się nie wynosił. 8 W tej sprawie trzy 
razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode 
mnie. 9 Ale mi odpowiedział: Wystar-
czy ci moja łaska,a w słabościb dosko-
nali się moc.c Z tym większą więc przy-
jemnością będę się szczycił ze słabo-
ści. Tak, chcę, by dzięki temu zamiesz-
kała we mnie moc Chrystusa. 10 Dla-
tego chwalę sobie słabości,a zniewa-
gi, potrzeby,b prześladowania i uciski 
dla Chrystusa.c Bo kiedy jestem słaby, 
wtedy jestem mocny. 
11 Stałem się nierozumny.a Wy mnie 
do tego zmusiliście. Tymczasem po-
winniście być tymi, którzy mnie pole-
cają.b Ja przecież pod żadnym wzglę-
dem nie ustępowałem tym arcyaposto-
łom,c chociaż jestem niczym.d 12 Gdy 
przebywałem wśród was, wyraźnie za-
znaczyły się u mnie znamiona aposto-
ła:a Byłem pod każdym względem cier-
pliwy,b a nie zabrakło też znaków, cu-
dów oraz przejawów mocy.c 13 W czym 
mogliście odczuć, że liczycie się mniej 

1 Lub: bić po twarzy.

niż inne kościoły? Chyba tylko w tym, 
że ja sam was nie obciążałem.a Prze-
baczcie mi tę niesprawiedliwość. 
14 Oto po raz trzeci wybieram się do 
was.a Nie, nie będę ciężarem. Nie szu-
kam bowiem tego, co wasze,b ale was 
samych. To nie dziecic powinny groma-
dzić środki dla rodziców, ale rodziced 
dla dzieci. 15 Z przyjemnością pokry-
ję własne koszty. Mogę się sprzedaća 
za wasze dusze. Czy im bardziej was 
kocham,b tym mniej mam być przez 
was kochany? 16 Ale niech będzie: Nie 
obciążałem was.a Za to, w swej prze-
biegłości, wziąłem was podstępem. 
17 Czy wykorzystałem was przez ko-
goś spośród tych, których do was po-
słałem?a 18 Poprosiłem Tytusa,a aby 
się do was wybrał, a z nim posłałem 
brata – czy Tytus was wykorzystał? 
Czy nie postępowaliśmy w tym samym 
duchu? Czy nie szliśmy tymi samymi 
śladami?b 
19 Od dawna myślicie, że się przed 
wami usprawiedliwiamy. W obliczu 
Boga, w Chrystusie mówimy,a że to 
wszystko, kochani, dla waszego zbu-
dowania.b 20 Obawiam się bowiem, 
czy w jakiś sposób, gdy przyjdę, nie 
zastanę was takimi, jakimi nie chciał-
bym was spotkać. I czy wy nie zobaczy-
cie mnie w stanie, w jakim nie chcieli-
byście mnie zastać.a Martwię się, czy 
w jakiś sposób nie dojdzie do kłótni,b 
zazdrości, wybuchów gniewu, rywa-
lizacji,c oszczerstw, plotek, unoszenia 
się, nieporządków.d 21 Czy, gdy znowu 
przyjdę, nie poniży mnie Bóg wobec 
was i nie będę musiał opłakiwać wielu 
spośród tych, którzy wcześniej zgrze-
szylia i, niestety, nie opamiętali sięb 
w nieczystości,c nierządzie oraz w roz-
wiązłości, której się dopuścili.d

13Wybieram się do was już po raz 
trzeci.a Na zeznaniu dwóch lub 

trzech świadków oprze się każda spra-
wa.b 2 Zapowiedziałem poprzednio 
i teraz zapowiadam – przedtem oso-
biście, a teraz listownie: Tym, którzy 
wcześniej zgrzeszyli, i wszystkim po-
zostałym, po swoim przybyciu nie 

Rozdział 12
1a2Kor 11:10, 16-
18; b1Kor 6:12; 
10:23; cDn 2:19; 7:2; 
Mt 17:9; Łk 1:22; 
24:23; Dz 2:17; 9:10, 
12; 10:3; 11:5; 16:9; 
18:9; 26:19; Obj 9:17; 
dMt 16:17; Łk 2:26; 
Rz 16:25; 1Kor 2:10; 
14:6, 26; Ga 1:12, 16; 
Ef 3:3; Obj 1:1
2a2Kor 5:17; 
Ga 3:27-28
4aDn 8:26; 12:4, 9; 
Obj 10:4

5a2Kor 5:12; 10:8; 
b1Kor 2:3; 2Kor 11:30

6a2Kor 11:16-17;  
bRz 9:1; 2Kor 7:14; 
cFlp 4:9; d2Tm 1:13; 
2:2

7aLb 33:55; Ez 28:24; 
bJb 2:6-7; Łk 13:16; 
1Kor 5:5
9aJ 1:17; 2Kor 8:9; 
13:13; b2Kor 11:30; 
12:5; cIz 40:29; 
1Kor 2:4-5; Ef 1:19-
20; Flp 3:10; 4:13 
10a1Kor 2:3; 9:22; 
b2Kor 6:4; Ga 5:11; 
6:12; 2Tm 3:11; 
cFlp 4:11, 13
11a2Kor 11:1, 16-17; 
b2Kor 3:1-2; 
c2Kor 11:5; d1Kor 3:7
12a1Kor 9:2; 
b2Kor 6:4; cRz 15:18-
19; Hbr 2:4
13a1Kor 9:12; 
2Kor 11:9
14a2Kor 13:1;  
b1Kor 10:24, 33; 
c1Kor 4:14-15;  
dPrz 19:14
15a1Ts 2:8;  
b2Kor 11:11
16a2Kor 11:9
17a2Kor 9:5
18a2Kor 8:6, 16-18, 
23; bRz 4:12
19aRz 9:1; 2Kor 2:17; 
bRz 14:19; 2Kor 10:8; 
13:10
20a2Kor 2:1-4;  
b1Kor 1:11; 3:3; 
Ga 5:20; cFlp 2:3; 
d1Kor 14:40
21a2Kor 13:2;  
b2Kor 7:9-10; 
c2Kor 7:1; 
d1Kor 14:40

Rozdział 13
1a2Kor 12:14;  
bPwt 19:15; 
Mt 18:16; J 8:17; 
1Tm 5:19; Hbr 10:28



223 2 KORYNTIAN 13:13

będę pobłażał.a 3 Szukacie dowodu 
na to, że przemawia przeze mnie Chry-
stus,a który nie jest w odniesieniu do 
was bezsilny, ale okazuje wśród was 
swoją mocb – to będziecie ten dowód 
mieli. 4 Bo chociaż został ukrzyżowa-
ny w słabości,a to żyjeb z mocy Boga. 
Podobnie my: Jesteśmy słabi w Nim,c 
ale będziemy wraz z Nim żyćd z mocy 
Bożeje wśród was. 
5 Poddawajcie samych siebie pró-
bie:a Czy trwacie w wierze? Doświad-
czajcie siebie: Czy dostrzegacie u sie-
bie to, że Jezus Chrystus jest w was?b 
Jeśli nie, to może rzeczywiście nie 
przeszliście próby. 6 Mam zaś nadzie-
ję, że przekonacie się o naszym wy-
próbowaniu. 7 Wiedzcie, że modli-
my się do Boga o to, abyście nie czy-
nili nic złego – lecz nie po to, abyśmy 
my dzięki temu mogli uchodzić za wy-
próbowanych. Chcemy, abyście postę-
powali szlachetnie, nawet gdybyśmy 
my mieli się okazać niewypróbowani. 
8 Bo nie jesteśmy w stanie uczynić nic 
przeciw prawdzie, ale tylko dla praw-

dy. 9 I cieszymy się, nawet gdy jeste-
śmy słabi.a Wy bądźcie mocni! O to 
też się modlimy – o waszą przydat-
ność.b 10 Dlatego jako nieobecny to pi-
szę,a abym – obecnyb – nie musiał po-
stąpić surowo,c korzystając z władzy, 
którą Pan dał mi do budowania, a nie 
do burzenia.d 
11 W końcu, bracia, radujcie się.a Bądź-
cie otwarci na pouczenie i napomnie-
nie. Pozostawajcie w jednomyślnościb 
i zachowujcie pokójc – a Bóg miłości 
i pokoju będzie z wami.d 12 Pozdrów-
cie się nawzajem świętym pocałun-
kiem.a1 Pozdrowienia od wszystkich 
świętych.b 
13 Niech łaskaa Pana Jezusa Chrystusa, 
miłość Bogab i wspólny udział w Duchu 
Świętymc nadają bieg waszemu życiu.

1 W synagogach żydowskich, gdzie męż-
czyzn i kobiety sadzano osobno, męż-
czyźni witali się pocałunkiem z mężczy-
znami, a kobiety z kobietami. Zwyczaju 
tego poniechano ze względu na oskarże-
nia ze strony pogan.
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