
 Autor:  Łukasz (autor Ewangelii).
 Czas: Ok. 63–65 r. po Chr.
 Miejsce: Nieznane.
 Cel: Ukazanie misji jako kontynuacji dzieła rozpoczętego przez Pana Jezusa Chrystusa.
 Temat: Napełnieni Duchem Świętym ludzie kontynuatorami dzieła Pana Jezusa Chrystusa.

Wstęp

1Teofilu, mój pierwszy traktat do-
tyczył wszystkiego, co Jezus czy-

nił i czego nauczał,a od rozpoczęcia 
swej działalności 2 aż do dnia, kiedy 
to za sprawą Ducha Świętego wydał 
poleceniaa wybranymb przez siebie 
apostołom, a następnie został zabra-
ny w górę.c 3 Im też, po swojej męce, 
przedstawił się jako żywy.a Dał na to 
wiele przekonywających dowodów. 
Ukazywał się im bowiem przez czter-
dzieści dni i mówiłb o Królestwie Bo-
żym. 4 W czasie jednego z takich 
wspólnych spotkań zarządził: Nie od-
dalajcie się z Jerozolimy, ale oczekuj-
cie obietnicy Ojca,a o której słysze-
liście ode Mnie.b 5 Mówiłem, że Jan 
wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jed-
nak po niedługim czasie zostaniecie 
ochrzczeni w Duchu Świętym.a

Wniebowstąpienie Jezusa
(Mk 16:19-20; Łk 24:50-53)

6 Kiedy ich więc zgromadził, zapyta-
li Go: Panie, czy w tym okresie przy-
wrócisz Izraelowi królestwo do jego 
dawnej świetności?a 7 W odpowiedzi 
usłyszeli: Nie do was należy poznanie 
okresów i dat, które sam Ojciec usta-
lił z racji swojej władzy.a 8 Otrzymacie 
moca Ducha Świętego, kiedy na was 
zstąpi,b i będziecie Mi świadkamic tu, 
w Jerozolimie, w całej Judei, Samariid 
– i aż po najdalsze krańce ziemi.e 
9 Po tych słowach, a widzieli to na 
własne oczy, został uniesiony w gó-
ręa i obłok zabrał Go sprzed ich oczu. 
10 A gdy tak patrzyli, jak On wstępuje 
do nieba, stanęli przy nich dwaj męż-
czyźni ubrani w białe szaty.a 11 Galilej-

czycya – zapytali – dlaczego tak stoicie 
i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który 
został zabrany od was w górę, do nie-
ba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki 
widzieliście, że odszedł.b 

Powrót do Jerozolimy 
12 Po tym wszystkim zeszli z góry zwa-
nej Oliwną,a leżącej w pobliżu Jerozo-
limy, w odległości drogi szabatniej,1 
i wrócili do miasta. 13 Tam udali się 
do sali na piętrze, w której zatrzyma-
li się: Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, 
Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, 
syn Halfeusza, Szymon Zelota i Juda, 
syn Jakuba.a 14 Ci wszyscy trwali jed-
nomyślniea w modlitwieb wraz z kobie-
tamic oraz Marią, matką Jezusa, i Jego 
braćmi.d

Wybór dwunastego apostoła
15 W tych dniach Piotra wystąpił 
wśród bracib – a było tam zgroma-
dzonych około stu dwudziestu osób2 
– i powiedział: 16 Drodzy bracia! Mu-
siały się spełnić słowa Pisma, w któ-
rych Duch Święty ustami Dawida za-
powiedział, że pojawi się ktoś taki jak 
Judasza i stanie się przewodnikiem 
tych, którzy schwytali Jezusa.b 17 Bo 
rzeczywiście ten człowiek zaliczał się 
do nasa i miał udział w posłudzeb po-
dobnej do naszej. 18 On to za zapła-
tę uzyskaną z niesprawiedliwościa 
nabył pole, a kiedy upadł na twarz, 
pękł mu brzuch i wypłynęły wszyst-
kie jego wnętrzności.b 19 Dowiedzieli 

1 Droga szabatnia: 1 km.
2 Hebraizm: stu dwudziestu imion.
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się o tym wszyscy mieszkańcy Jerozo-
limy, tak że nazwano to pole w ich wła-
snym języku Hakeldamah, to jest: Pole 
Krwi.a 20 W Księdze Psalmów czyta-
my bowiem:
 Niech jego siedziba stanie się  

 pusta 
i niech nie będzie nikogo, 
 kto by w niej zamieszkał.a1 

Oraz: 
 A jego urząd niech weźmie  

 ktoś inny!b 
21 Należałoby więc spośród mężczyzn, 
którzy towarzyszyli nam przez cały 
czas, gdy przebywał z namia Pan Je-
zus, 22 począwszy od chrztu Janaa 
aż do dnia, w którym został zabra-
ny od nas w górę,b wybrać jednego, 
który byłby wraz z nami świadkiemc 
Jego zmartwychwstania.d 23 Wów-
czas wskazali dwóch: Józefa, zwane-
go Barsabbasema lub Justusem,b oraz 
Macieja. 24 Następnie wznieśli mo-
dlitwę:a Ty, Panie, znasz serca wszyst-
kich.b Wskaż, którego z tych dwóch 
wybrałeś, 25 aby zastąpił Judasza 
w tej posłudze i apostolstwie,a od któ-
rego on się odwrócił i odszedł na wła-
sne miejsce. 26 Potem podali im losya 
i los padł na Macieja. Dołączono go za-
tem do grona jedenastu apostołów.

Zstąpienie Ducha Świętego

2A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiąt-
nicy,a byli wszyscy razem zgroma-

dzeni w jednym miejscu. 2 Naglea od 
strony nieba dał się słyszeć szum. Był 
jak uderzenie potężnego wiatru.b Wy-
pełnił cały dom,c w którym się zebra-
li. 3 Wówczas zobaczyli jakby języki 
ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły 
na każdym z nich. 4 Wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętyma i zaczę-
li mówić innymi językami,b stosownie 
do tego, jak Duch im to umożliwiał.c 
5 W Jerozolimie natomiast byli obecni 
religijnia Żydzi, którzy przybyli z ziem 
zamieszkanych przez wszystkie na-
rody pod niebem. 6 Odgłos uderze-

1 Sparafrazowany cytat za MT lub G.

nia wiatru przyciągnął cały tłum ta-
kich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, 
był zdziwiony, że słyszy ich mówią-
cych w jego własnym języku.a 7 Czy ci 
wszyscy, którzy mówią, nie są Galilej-
czykami?a – pytali zaskoczeni i zdu-
mieni.b – 8 Więc jak to się dzieje, że 
każdy z nas słyszy swój własny dia-
lekt, w którym się urodził? 9 My Parto-
wie, Medowie,a Elamici,b mieszkańcy 
Mezopotamii,c Judei, Kapadocji,d Pon-
tu,e Azji,f 10 Frygii,a Pamfilii,b Egiptuc 
i tych części Libii,d które leżą koło Cy-
reny,e przybysze z Rzymu – 11 zarów-
no Żydzi, jak i prozelici – Kreteńczy-
cya oraz Arabowieb – słyszymy ich, jak 
w naszych językach mówią o wielkich 
dziełach Boga. 12 Wszyscy zatem, za-
skoczenia i oniemiali, mówili jeden 
do drugiego: Co to wszystko znaczy? 
13 Ale byli i tacy, którzy drwili: Ci lu-
dzie upili sięa młodym winem.

Mowa Piotra
14 Wówczas powstał Piotr wraz z je-
denastoma, podniósł swój głos i wy-
raźnie przemówił do zgromadzonych: 
Judejczycy i wy, którzy przebywacie 
w Jerozolimie! Posłuchajcie uważnie 
tego, co mam wam do powiedzenia. 
15 Wbrew waszym przypuszczeniom, 
ci ludzie nie są pijani.a Jest dopiero 
dziewiąta rano.2 16 Tu chodzi o to, co 
zapowiedział prorok Joel:a 
17 Oto w dniach ostatecznycha –  

 mówi Bóg –  
wyleję z mego Duchab  
 na wszelkie ciało.3  
Prorokować będą  
 wasi synowie i córki.c  
Wasza młodzież mieć będzie  
 widzenia,d  
a waszym starcom dane będą sny. 

18  Nawet na moich niewolników  
 i niewolnice wyleję  
 w tych dniach z mego Ducha

   i będą prorokować!a 

2 Lub: trzecia godzina dnia, wg ówczesnej 
rachuby czasu.

3 Lub: na wszystkich bez wyjątku,  cytat za G.
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19  Dokonam cudów na niebie,a  
 wysoko,  
a także znaków na ziemi, nisko –  
krew i ogień oraz kłęby dymu! 

20  Słońce przemieni się w ciemność, 
 a księżyc w krew,a 
zanim nadejdzie dzień Pana,  
 wielki i wspaniały!b

21  Wtedy każdy, kto wezwie  
 imienia Pana,a  
 będzie zbawiony.b 

22 Izraelici! Posłuchajcie tych słów. 
Będę mówił o Jezusie z Nazaretu.a Wska-
zał wam na Niego sam Bóg przez dzie-
ła dokonane w mocy, przez cuda oraz 
znaki.b Tego wszystkiego Bóg doko-
nał wśród was za Jego pośrednictwem. 
Sami o tym wiecie. 23 Następnie zo-
stał On wydanya zgodnie z wcześniej-
szym postanowieniem i uprzednią 
wiedzą Boga.b Jego to przybiliście do 
krzyża rękami ludzi lekceważących 
Prawo1 i w ten sposób zamordowali-
ście.c 24 Bóg jednak wzbudził Go.a Ze-
rwał więzy śmierci!b Było niemożliwe, 
aby był On przez nią trzymany. 25 Da-
wid bowiem tak mówi o Nim:a 
 Pan jest u mnie zawsze 

 na pierwszym miejscu,  
z Nim u mojej prawicy  
 nie zachwieję się!

26  Dlatego poweselało me serce  
 i język głosi radość. 
Więcej! Ciało również  
 odpocznie w nadziei, 

27  gdyż nie zostawisz mej duszy 
 w świecie zmarłycha 
i nie dopuścisz, aby Twój Świętyb  
 został dotknięty skażeniem.c

28  Dałeś mi poznać drogi życia,  
pełną radość przebywania  
 w Twojej obecności.a2

29 Drodzy bracia, mogę śmiało po-
wiedzieć, że patriarcha Dawid umarł 
i został pochowany,a a jego gróbb jest 
wśród nas do dzisiejszego dnia. 30 Był 
on jednak prorokiem. Jako taki wie-

1 Lub: nie mających Prawa.
2 Cytat za G.

dział o tym, że jeden z jego potomkówa3 
zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to po-
twierdził przysięgą.b 31 Dlatego w swo-
ich słowach odniósł się do zmartwych-
wstania Chrystusa, które uprzednio zo-
baczył. Powiedział, że Chrystus nie po-
zostanie w świecie zmarłych ani Jego 
ciało nie dozna rozkładu.a 32 I to wła-
śnie Jezusa wzbudził Bóg,a czego my 
wszyscy jesteśmy świadkami.b 33 Zo-
stał On następnie wyniesiony do nie-
ba. Tam zajął miejsce po prawej stro-
nie Boga.a Otrzymał od Ojca obietnicę 
– Ducha Świętego.b I tego Ducha wy-
lał na nas,c co sami widzicie i słyszy-
cie. 34 Bo to nie Dawid wstąpił do nie-
ba,a a jednak sam mówi:b 
 Pan oświadczył memu Panu:  

Usiądź po mojej prawicy, 
35  aż położę Twoich wrogów  

jako podnóżek dla Twoich stóp. 
36 A zatem niech wie to na pewno cały 
dom Izraela, że Bóg ustanowił Panema 
i Chrystusemb tego Jezusa, którego wy 
ukrzyżowaliście.c 
37 Słowa te przeszyły ich do głębi serca. 
Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozo-
stałych apostołów: Drodzy bracia, co 
mamy teraz robić?a 38 Opamiętajcie 
sięa – odpowiedział Piotr – i niech każ-
dy z was da się ochrzcićb w imię Jezusa 
Chrystusa dla odpuszczeniac waszych 
grzechów, a otrzymacie dar – Ducha 
Świętego.d 39 Obietnica ta bowiem od-
nosi się do was, do waszych dzieci oraz 
do wszystkich pozostających z dala,a4 
ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła.b 
40 W inny też sposób, jeszcze wy-
raźniej, składał im mocne świadec-
twoa i zachęcał: Ratujcie się spośród 
tego wypaczonego pokolenia!b 41 Ci 
więc, którzy przyjęli jego słowa, zosta-
li ochrzczeni i tego dnia dołączyło do 
nich około trzech tysięcy osób.a5

3 Idiom: że jeden z owocu jego lędźwi.
4 Lub: nienależących do was.
5 Lub: dusz.
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Życie we wczesnym Kościele 
42 Trwali oni w nauce apostołów, 
we wspólnocie, razem łamali chleba 
i nie ustawali w modlitwie.b 43 Każ-
da osoba była przejęta lękiem przed 
Panem,a ponieważ za sprawą apo-
stołów działo się wiele cudów i zna-
ków.b 44 A wszyscy wierzący trzyma-
li się razem i mieli wszystko wspól-
ne.a 45 Sprzedawali przy tym posia-
dłości oraz mienie i uzyskane w ten 
sposób środki dzielili między sobą, 
zgodnie z tym, jaką kto miał potrze-
bę.a 46 Codziennie też jednomyślniea 
gromadzili się w świątyni,b a łamiąc 
chleb po domach,c przyjmowali po-
karm z wielką radością i w prostocie 
serca. 47 Wielbili przy tym Boga i cie-
szyli się łaskawym przyjęciem u całe-
go ludu. Pan natomiast codziennie do-
dawał do ich grona tych, którzy dostę-
powali zbawienia.a

Uzdrowienie niepełnosprawnego

3 Jednego razu, w porze modlitwy, 
Piotr i Jan wstępowali do świąty-

ni.a Było około piętnastej.b1 2 W tym 
też czasie przynoszono tam pewne-
go człowieka, który nie mógł chodzića 
od urodzenia.2 Codziennie sadzano go 
przy bramie świątyni, zwanej Piękną, 
gdzie prosił wchodzących o wsparcie. 
3 Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. 
Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy 
poprosił, czy nie zechcieliby go wes-
przeć. 4 Wówczas Piotr – wraz z Ja-
nem – wpatrzył się w niegoa i polecił: 
Spójrz na nas. 5 Tamten uczynił to – 
w oczekiwaniu, że coś od nich otrzy-
ma. 6 Tymczasem Piotr powiedział: 
Nie mama srebra ani złota, lecz daję 
ci to, co mam: W imieniu Jezusa Chry-
stusa z Nazaretu,b wstań i rusz z miej-
sca! 7 Następnie uchwycił go za pra-
wą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten 
natychmiast odzyskał siłę w stopach 
i kostkach. 8 Podskoczył,a stanął na 

1 Lub: o dziewiątej, według ówczesnej ra-
chuby czasu.

2 Idiom: niechodzący od łona matki.

nogach i ruszył przed siebie; wszedł 
razem z nimi do świątyni,b a tam cho-
dził dookoła, podskakiwał i wielbił Bo-
ga.c 9 Cały lud zobaczył go, jak cho-
dzi i chwali Boga.a 10 Rozpoznali też, 
że to ten sam człowiek, który w poszu-
kiwaniu wsparcia siadał przy Bramie 
Pięknej świątyni. Byli więc tym bar-
dziej zdumienia i zachwyceni tym, co 
go spotkało. 11 A gdy on tak trzymał 
się Piotra i Jana, cały zdumiony lud 
zbiegł się do nich do portyku zwanego 
Salomonowym.a 

Mowa Piotra w świątyni
12 Gdy Piotr to zobaczył, odezwał się 
do ludu: Izraelici, dlaczego się temu 
dziwicie? I dlaczego nam się tak przy-
patrujecie, jakbyśmy to własną mocą 
lub pobożnością sprawili,a że ten czło-
wiek chodzi? 13 Bóg Abrahama, Iza-
aka i Jakubaa – Bóg naszych ojców, 
obdarzył chwałąb swego Sługę,c Jezu-
sa, właśnie Tego, którego wy wydali-
ścied i którego zaparliście się przed Pi-
łatem. Piłat uznał, że należy Go uwol-
nić,e 14 wy tymczasem zaparliście się 
Świętegoa i Sprawiedliwegob i wypro-
siliście sobie ułaskawienie mordercy.c 
15 W ten sposób zabiliściea Sprawcę 
życia,b którego Bóg wzbudził z mar-
twychc – czego my jesteśmy świad-
kami.d 16 Dzięki wierze w Jego imię 
wzmocniło Jego imię tego, którego 
widzicie i znacie, a wiara przez Niego 
wzbudzona dała mu to pełne zdrowie, 
o czym na własne oczy mogliście się 
przekonać. 
17 Lecz teraz wiem, bracia, że zrobi-
liście to nieświadomia rzeczy. Wasi 
przełożenib podobnie. 18 Bóg nato-
miast wypełnił w ten sposób to, co za-
powiedział przez usta wszystkich pro-
rokówa – mianowicie, że Jego Chrystus 
będzie cierpiał.b 19 Dlatego opamiętaj-
cie sięa i nawróćcie, aby zostały zma-
zane wasze grzechy,b 20 aby za spra-
wą Pana nastał czas wytchnienia oraz 
aby posłał wam wybranego już wcze-
śniej Chrystusa Jezusa.a 21 Musi On 
pozostać w niebie do czasu odnowya 
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wszystkiego. Bóg mówił o tym od wie-
ków przez usta swoich świętych proro-
ków.b 22 Mojżesz powiedział przecież: 
Pan, wasz Bóg, wzbudzi wam, spo-
śród waszych braci, Proroka podobne-
go do mnie.a Jemu będziecie posłuszni 
we wszystkim, cokolwiek wam powie.b 
23 I stanie się tak, że każdy, kto nie po-
słucha tego proroka, będzie całkowi-
cie usunięty z ludu.a 24 Dni te zapo-
wiadali wszyscy prorocy, którzy prze-
mawiali kolejno, począwszy od Sa-
muela.a 25 Wy jesteście synami tych 
proroków i przymierza,a które Bóg za-
warł z waszymi ojcami. Oświadczył On 
Abrahamowi: W twoim nasieniu będą 
błogosławione wszystkie rody ziemi.b 
26 Bóg zatem wzbudził swego Sługęa 
przede wszystkimb dla was. Posłał Go, 
aby wam błogosławił, dając każdemu 
z was możliwość odwrócenia się od 
własnej niegodziwości.c

Aresztowanie Piotra i Jana

4Gdy oni przemawiali do ludu, po-
deszli do nich kapłani, dowódca 

straży świątynneja oraz saduceusze.b 
2 Byli oburzeni, że nauczają lud i gło-
szą, że zmartwychwstaniea jest w Je-
zusie. 3 Schwytali ich zatem i osadzili 
pod strażąa do następnego dnia, ponie-
waż zbliżał się wieczór. 4 Tymczasem 
wielu spośród tych, którzy usłysze-
li to Słowo, uwierzyło. Liczba samych 
mężczyzn dochodziła do około pięciu 
tysięcy.a 

Piotr i Jan przed Wysoką Radą
5 Następnego dnia natomiast zeszli się 
w Jerozolimie ich przełożeni, starsi, 
znawcy Prawaa 6 oraz arcykapłan An-
nasz, Kajfasz,a Jan, Aleksander i wszy-
scy, ilu ich było z rodu arcykapłańskie-
go. 7 Postawili ich pośrodku i wypyty-
wali: Jaką mocą albo w czyim imieniu 
to uczyniliście?a

8 Wówczas Piotr, napełniony Duchem 
Świętym,a przemówił: Przełożeni ludu 
i starsi! 9 Ponieważ jesteśmy dzisiaj 
przesłuchiwani z powodu dobrodziej-
stwaa wyświadczonego niepełno-

sprawnej osobie, dzięki któremu zo-
stała ona uzdrowiona,1 10 to niech 
dla was wszystkich, a także dla całe-
go ludu Izraela, będzie jasne, że stało 
się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Na-
zaretu,a którego wy ukrzyżowaliście,b 
a którego Bóg wzbudził z martwych.c 
Dzięki Niemu ten człowiek stoi przed 
wami zdrowy. 11 Jezus z Nazaretu jest 
tym kamieniem, który odrzuciliście 
wy, budujący, a który stał się kamie-
niem węgielnym.a 12 I nie ma w nikim 
innym zbawienia, gdyż nie dano nam 
ludziom żadnego innego imienia pod 
niebem, w którym moglibyśmy być 
zbawieni.a 
13 Śmiałość Piotra i Jana,  a przy tym 
ich nieuczoność i prostolinijność, które 
zauważyli, wywołała u nich zdziwie-
nie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że 
ci ludzie byli z Jezusem. 14 Jednocze-
śnie, widząc uzdrowionego człowie-
ka,a który stał razem z nimi, nie mie-
li nic przeciwko nim do powiedzenia. 
15 Polecili im zatem opuścić Wyso-
ką Radęa i naradzali się między sobą. 
16 Co mamy zrobić z tymi ludźmi? – 
rozważali. – Wiadomo przecież, że za 
ich pośrednictwem stał się cud. Jest to 
jasne dla wszystkich mieszkańców Je-
rozolimy.a Temu nie jesteśmy w stanie 
zaprzeczyć. 17 Nie możemy jednak do-
puścić, aby się to między ludem jeszcze 
bardziej rozniosło. Dlatego zakażmy im 
surowo, aby w tym imieniu już więcej 
do nikogo nie przemawiali. 18 Wezwa-
li ich więc i nakazali, aby nawet nie 
próbowali mówić lub nauczać w imie-
niu Jezusa.a 19 Lecz Piotr i Jan odpo-
wiedzieli: Co jest słuszne przed obli-
czem Boga: Słuchać bardziej was czy 
Jego? Osądźcie.a 20 My nie potrafimy 
nie mówića o tym, co widzieliśmy i sły-
szeliśmy.b 21 Wtedy oni, po dodatko-
wych groźbach, zwolnili ich. Nie zna-
leźli bowiem nic, za co mogliby ich 
ukarać. Do ich zwolnienia przyczynił 
się również fakt, że cały luda chwalił 
Boga za to, co się stało, 22 szczególnie 

1 Lub: zbawiona.
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że człowiek, na którym dokonał się ten 
cud uzdrowienia, liczył sobie ponad 
czterdzieści lat. 

Zwolnienie z aresztu
23 Po odzyskaniu wolności, przyszli 
do swoich i powiadomili ich o wszyst-
kim, co im powiedzieli arcykapła-
ni oraz starsi. 24 Ci natomiast, gdy to 
usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos 
do Boga: Władco – zawołali – Ty, któ-
ry stworzyłeś niebo i ziemię, morze 
i wszystko, co je wypełnia,a 25 który 
ustami naszego ojca Dawida, Twoje-
go sługi, powiedziałeś przez Ducha 
Świętego:a 
 Dlaczego zbuntowały się narody, 

 a ludy radzą daremnie? 
26  Powstali ziemscy królowie 

i wspólnie spiskują książęta 
przeciwko Panu  
 i Jego Pomazańcowi. a1 

27 Rzeczywiście zeszli sięa w tym mie-
ście przeciwko Twojemu świętemu Słu-
dze, Jezusowi,b którego namaściłeś:c 
Herod i Poncjusz Piłatd wraz z pogana-
mi i plemionami Izraela. 28 Uczynili 
to jednak, aby wypełnić wszystko, co 
i tak, w swojej mocy i ze swej woli, już 
wcześniej ustaliłeś, że ma się wyda-
rzyć.a2 29 A teraz, Panie, zwróć uwagę 
na ich groźby. Pozwól Twoim sługom 
głosić Twe Słowo z przekonaniem i od-
wagą,a 30 gdy Ty ze swej strony wycią-
gasz rękę,a aby leczyć oraz dokonywać 
znaków i cudówb przez imięc świętego 
Sługi Twego, Jezusa.d 
31 Gdy skończyli modlitwę, zatrzę-
sło się miejsce,a na którym się zebra-
li. Wszyscy też zostali napełnieni Du-
chem Świętymb i głosili Słowo Boże 
z przekonaniem i odwagą.c

Codzienność wierzących
32 Cała rzesza tych, którzy uwierzy-
li, miała jakby jedno serce i jedną du-
szę.a Nikt też nie nazywał własnym 

1 Cytat za G.
2 Idiom: co Twoja ręka i Twoje postanowie-

nie już wcześniej ustaliły.

tego, co posiadał, ale wszystko mieli 
wspólne.b 33 Apostołowie z ogromną 
mocąa składali świadectwob o zmar-
twychwstaniu Pana Jezusa,c a wszyst-
kim towarzyszyła wielka łaska.d 
34 Nikt między nimi nie cierpiał nie-
dostatku.a Ci bowiem, którzy byli wła-
ścicielami gruntów lub domów, sprze-
dawali je,b przynosili pieniądze uzy-
skane ze sprzedaży 35 i kładli je u stóp 
apostołów. Tak zgromadzone środki 
rozdzielano każdemu zgodnie z tym, 
jaką miał potrzebę.a 36 Tak uczynił 
Józef, nazwany przez apostołów Bar-
nabą,a co można przetłumaczyć jako 
Syn Zachęty. Był on Lewitąb rodem 
z Cypru.c 37 Po sprzedaniu swojej roli 
przyniósł pieniądze i położył u stóp 
apostołów.

Ananiasz i Safira

5Pewien człowiek natomiast, imie-
niem Ananiasz, wraz ze swoją żoną 

Safirą, sprzedał posiadłość 2 i pota-
jemnie, lecz za wiedzą swej żony, za-
chował dla siebie część zapłaty. Resz-
tę przyniósł i położył u stóp aposto-
łów.a 3 Wówczas Piotr powiedział: 
Ananiaszu, dlaczego szatan napeł-
nił twoje serce,a tak że okłamałeś Du-
cha Świętego i zachowałeś dla siebie 
częśćb zapłaty za rolę? 4 Czy gdy na-
leżała do ciebie, nie miałeś do niej 
prawa własności? A po sprzedaży – 
czy nie mogłeś zarządzać pieniędz-
mi według swojej woli? Co sprawi-
ło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na 
taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz 
Boga. 5 Gdy Ananiasz usłyszał te sło-
wa, padł martwy.3 Tych wszystkich na-
tomiast, którzy tego słuchali, ogarnął 
wielki strach.a 6 Młodsi wiekiem za-
jęli się zmarłym. Owinęli go, wynieśli 
i pogrzebali. 7 Po mniej więcej trzech 
godzinach nadeszła żona Ananiasza, 
nieświadoma tego, co się stało. 8 Piotr 
zapytał ją: Powiedz mi, czy za tyle pie-
niędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle 
– odpowiedziała. 9 Piotr na to: Co się 

3 Idiom: padł i wydał ostatnie tchnienie.
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stało, że zmówiliście się, aby wystawić 
na próbęa Ducha Pańskiego? Ci, którzy 
pogrzebali twojego męża, zbliżają się 
do drzwi.1 Ciebie też wyniosą. 10 Na te 
słowa Safira natychmiast padła mar-
twa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi 
i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli 
ją i pochowali obok męża. 11 Wydarze-
nie to sprawiło, że wielki stracha ogar-
nął cały kościółb oraz wszystkich, któ-
rzy o tym usłyszeli.

Działalność apostołów
12 Przez ręce apostołów działo 
się wśród ludu wiele znaków i cu-
dów.a Wszyscy zaś jednomyślnie gro-
madzili się w portyku Salomona.b 
13 Jeśli chodzi o postronnych, to nikt 
nie ośmielał się do nich dołączać, cho-
ciaż lud miał ich w wielkim poważa-
niu.a 14 Przybywało też coraz więcej 
tych, którzy zawierzyli Panu,a mnó-
stwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 
15 Było tak, że nawet na ulice wynosi-
li chorych, kładli ich na noszach i po-
słaniach, aby przynajmniej cień prze-
chodzącego Piotra padł na niektórych 
z nich.a 16 Schodziły się również tłu-
my z miast wokół Jerozolimy. Ludzie 
przynosili ze sobą chorych i nękanych 
przez duchy nieczyste, i wszyscy oni 
doznawali uzdrowienia.a

Uwolnienie apostołów
17 Wydarzenia te wzbudziły zazdrośća 
arcykapłana i ludzi z jego otocze-
nia, należących do stronnictwab sa-
duceuszów.c 18 Z jego postanowie-
nia schwytali oni apostołów i osadzi-
li w publicznym więzieniu.a 19 Jednak 
anioł Panaa otworzył w nocy drzwi 
więzienia,b wyprowadził ich i polecił: 
20 Idźcie, stańcie w świątyni i ogła-
szajcie ludowi wszystkie te słowa, któ-
re darzą życiem.a 21 Posłuchali go więc 
i z nastaniem poranka weszli do świą-
tyni, gdzie zaczęli nauczać. Tymcza-
sem arcykapłan i jego świta zwołali 

1 Idiom: Oto nogi tych, którzy pogrzebali 
twojego męża, są u drzwi.

Wysoką Radę oraz całą starszyznę sy-
nów Izraelaa i posłali swych podwład-
nych do więzienia, żeby sprowadzić 
apostołów. 22 Jednak po przybyciu 
na miejsce podwładni nie znaleźli ich 
w więzieniu.a Wrócili zatem i oznajmi-
li: 23 Więzienie znaleźliśmy zamknię-
te z całą starannością. Strażnicy stali 
przy bramach. Ale po otwarciu nikogo 
wewnątrz nie znaleźliśmy. 24 Gdy do-
wódca straży świątynneja oraz arcyka-
płani usłyszeli te słowa, wpadli w za-
kłopotanie; nie mieli pewności, co się 
stało z więźniami. 25 Wtem ktoś przy-
był i doniósł: Ludzie, których osadzi-
liście w więzieniu, są w świątyni. Sto-
ją tam i nauczają lud. 26 Wówczas do-
wódca straży świątynnej udał się tam 
wraz z podwładnymi i sprowadził ich 
bez użycia siły. Obawiali się bowiem, 
aby ich luda nie ukamienował.b 

Apostołowie przed Wysoką Radą 
27 Po przybyciu postawili ich przed 
Wysoką Radą.a Arcykapłan powie-
dział: 28 Surowo wam zakazaliśmy na-
uczać w tym imieniu.a Wy tymczasem 
napełniliście Jerozolimę waszą nauką 
i chcecie na nas ściągnąć krew tego 
człowieka.b 29 Piotr w imieniu aposto-
łów odpowiedział: Trzeba być posłusz-
nym bardziej Bogu niż ludziom.a 30 Wy 
zgładziliście Jezusa. Zawiesiliście Go 
na krzyżu.a2 Ale Bóg naszych ojcówb Go 
wzbudził.c 31 Wywyższyła Go w swojej 
mocyb3 jako Władcę i Zbawcę,c aby dać 
Izraelowi możliwość opamiętania się 
i odpuszczenia grzechów.d 32 My je-
steśmy tego świadkami,a a także Duch 
Święty,b którego Bóg dał tym, którzy są 
Mu posłuszni. 
33 Gdy to usłyszeli, wpadli w furięa 
i postanowili ich zabić. 34 Wtedy jed-
nak wystąpił w Wysokiej Radzie pe-
wien faryzeusz, imieniem Gama-
liel.a Był on nauczycielem Prawab 
i cieszył się poważaniem całego ludu. 

2 na krzyżu: gr. ξύλον (ksylon), czyli: drze-
wo, oznacza również krzyż. 

3 Lub: swoją prawicą.
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Polecił wyprowadzić apostołów na 
chwilę,c 35 a gdy to uczyniono, po-
wiedział: Izraelici, dobrze się zasta-
nówcie, co chcecie zrobić z tymi ludź-
mi. 36 Niedawno powstał Teudas, po-
dawał się za kogoś wielkiego, przyłą-
czyło się do niego około czterystu lu-
dzi, lecz gdy został usunięty, wszy-
scy, ilu ich za nim poszło, rozproszyli 
się i zniknęli. 37 Po nim powstał Juda 
Galilejczyk w czasie spisua i pociągnął 
lud za sobą. On też zginął, a ci wszy-
scy, którzy go posłuchali, poszli w roz-
sypkę. 38 I w tym przypadku wam ra-
dzę: Zostawcie tych ludzi w spokoju. 
Jeśli ich zamiary i działania wynikają 
z pobudek czysto ludzkich, to spełzną 
na niczym.a 39 Jeśli jednak jest to spra-
wa Boża, to nie zdołacie ich zniszczyć, 
a przy tym może się okazać, że walczy-
cie z Bogiem.a I posłuchali go. 
40 Następnie przywołali apostołów, 
wymierzyli im chłostę,a zabronili mó-
wić w imieniu Jezusab i zwolnili. 
41 Oni natomiast opuszczali Wysoką 
Radę, ciesząc się, że zostali uznani za 
godnych tak niegodnego potraktowa-
nia – dla Jego imienia.a 42 Każdego też 
dnia w świątyni i po domacha nie prze-
stawali nauczać ludzi i głosić im do-
brej nowinyb o Chrystusie Jezusie.c

Problemy rozwoju

6W tym czasie, gdy liczba uczniów 
rosła,a helleniścib zaczęli zarzucać 

Hebrajczykom, że przy codziennej po-
słudzec lekceważą ich wdowy.d 2 Wów-
czas Dwunastua zwołało pozostałych 
uczniów i wystąpiło z taką propozy-
cją: Byłoby rzeczą niepożądaną, gdy-
byśmy zaniedbali Słowo Boga, a zajęli 
się usługiwaniem przy stołach. 3 Dla-
tego znajdźcie sobie, bracia, siedmiu 
mężczyzn cieszących się powszech-
nym uznaniem,a pełnych Ducha i mą-
drości,b którym moglibyśmy zlecić ten 
obowiązek,c 4 a sami poświęcić się 
modlitwiea oraz głoszeniu Słowa.b 
5 Rada ta spodobała się całemu zgro-
madzeniu. Wybrali zatem Szczepa-
na, człowieka pełnego wiary i Ducha 

Świętego,a Filipa,b Prochorosa, Nika-
nora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, 
prozelitę z Antiochii. 6 Tych przedsta-
wili apostołom, którzy pomodlili się 
o nich i włożyli na nich ręce.a 7 W ten 
sposób Słowo Boga krzewiło sięa i licz-
ba uczniów w Jerozolimie niezmiernie 
rosła.b Liczna też rzesza kapłanów da-
wała posłuch wierze.c

Historia Szczepana
8 Co do Szczepana, to pełen łaski i mo-
cya czynił cuda i wielkie znakib wśród 
ludu. 9 Wówczas zebrali się niektó-
rzy z tak zwanej synagogi wyzwoleń-
ców, do której należeli też Cyrenejczy-
cy,a Aleksandryjczycy oraz ludzie po-
chodzący z Cylicjib i Azji, i rozprawia-
li ze Szczepanem. 10 Nie mogli jed-
nak sprostać jego mądrości ani Ducho-
wi,a pod wpływem którego przema-
wiał.b 11 Podstawili zatem osoby, któ-
re zeznały:a Usłyszeliśmy, jak wypo-
wiada bluźnierstwa przeciwko Mojże-
szowi oraz Bogu. 12 W ten sposób pod-
burzyli lud, starszych oraz znawców 
Prawa, zebrali się przeciwko niemu, 
schwytali go i zawlekli przed Wysoką 
Radę. 13 Tam również podstawili fał-
szywych świadków. Utrzymywali oni: 
Ten człowiek bez przerwy wypowia-
da się przeciwko temu świętemu miej-
scu oraz przeciwko Prawu.a 14 Słysze-
liśmy, jak mówi, że ten Jezus z Naza-
retu zburzy to miejsce i zmieni zwy-
czajea przekazane nam przez Mojże-
sza. 15 A gdy wszyscy, którzy zasia-
dali w Wysokiej Radzie, utkwili w nim 
wzrok, uderzyło ich, że jego twarz 
przypomina oblicze anioła.

7Arcykapłan zapytał więc: Czy to 
prawda? 2 Wtedy Szczepan odpo-

wiedział: Bracia i ojcowie, posłuchaj-
cie!a Bóg chwałyb ukazał się naszemu 
ojcu Abrahamowi, gdy ten przeby-
wał w Mezopotamiic i nie przeprowa-
dził się jeszcze do Charanu.d 3 Powie-
dział tam do niego: Wyjdź ze swej zie-
mi, opuść swą rodzinę i udaj się do zie-
mi, którą ci wskażę.a 4 Abraham wy-
szedł zatem z ziemi Chaldejczykówa 

37aŁk 2:1-3
38aPrz 21:30; Iz 8:10; 
Mt 15:13
39a2Krn 13:12; 
Dz 9:5
40aMt 10:17; 23:34; 
Mk 13:9; Dz 22:19; 
bDz 4:18; 5:28
41aMt 5:10-12; 
1P 4:13-14; Dz 9:16
42aDz 2:46; bDz 8:4, 
35; 11:20; 13:32; 
17:18; cDz 17:3; 
18:5, 28

Rozdział 6
1aDz 5:14; 6:7; 
bDz 9:29; cDz 2:45; 
4:35; dPwt 10:18; 
24:17, 19-21; 26:12-
13; Iz 1:17, 23; Jr 7:6; 
Ml 3:5; Dz 9:39, 41; 
1Tm 5:3-16
2aDz 1:26
3aDz 10:22; 16:2; 
22:12; 1Tm 3:7-
10; 3J 12; bDz 6:5, 
10; cWj 18:17-26; 
Pwt 1:13; Ne 13:13
4aDz 1:14; 2:42; 
bDz 20:24
5aDz 6:3, 10; 11:24; 
bDz 8:5, 26; 21:8
6aMk 5:23; Dz 
1:24; 8:17; 9:17; 
13:3; 14:23; 19:6; 
1Tm 4:14; 2Tm 1:6
7aDz 12:24; 19:20; 
bDz 2:41, 47; 4:4; 
5:14; 6:1; 11:21, 
24; 14:1; 21:20; 
cDz 14:22; Rz 16:26
8aDz 1:8; 4:33; 
bMk 16:17; J 4:48; 
Dz 2:43; 5:12; 14:3; 
15:12
9aMt 27:32; 
bDz 15:23, 41; 22:3; 
23:34
10aŁk 21:15; 
bDz 6:3, 5
11a1Krl 21:10, 
13; Mt 26:59-61; 
Mk 14:55-58
13aJr 26:11; 
Mt 26:59-60; 
Dz 7:58; 21:28; 25:8
14aDz 15:1; 21:21; 
28:17

Rozdział 7
2aDz 22:1; bPs 29:3; 
cRdz 24:10; Dz 2:9; 
dRdz 11:31; 12:4-
5; 15:7
3aRdz 12:1
4aRdz 15:7; Ne 9:7;

34cDz 4:15



147 DZIEJE APOSTOLSKIE 7:33

i zamieszkał w Charanie.b Stamtąd, po 
śmierci ojca,c Bóg przesiedlił go do tej 
ziemi, w której wy teraz mieszkacie.d 
5 W ziemi tej jednak nie dał mu ani 
żadnego działu, ani nawet jej skraw-
ka.1 Obiecał natomiast, że da ją w po-
siadanie zarówno jemu, jak i jego na-
sieniu po nim,a chociaż Abraham nie 
miał jeszcze dziecka.b 6 W ten sposób 
Bóg zaznaczył, że potomkowie Abra-
hama będą mieszkać jako cudzoziem-
cya w obcej ziemi, że ujarzmiąb ich tam 
i będą krzywdzić przez czterysta lat,c 
7 a naród, któremu będą służyć,a On 
osądzi – powiedział Bóg – po czym oni 
wyjdą i będą Mu służyli na tym miej-
scu.b 8 Bóg też zawarł z Abrahamem 
przymierze obrzezania.a Gdy więc uro-
dził się Izaak, jego ojciec obrzezał go 
ósmego dnia,b Izaak obrzezał Jakuba,c 
a Jakub dwunastu patriarchów.d 
9 Patriarchowie, zazdroszcząc Józe-
fowi,a sprzedali go do Egiptu.b Bóg 
jednak był z nimc 10 i wyrwał go ze 
wszystkich jego niepowodzeń. Ponad-
to obdarzył go łaską i mądrością wo-
bec faraona,a króla Egiptu, tak że ten 
ustanowił go zarządcą Egiptu oraz ca-
łego swojego domu.b 11 Potem na Egipt 
i na Kanaana spadła klęska głodu. Łą-
czył się z tym wielki ucisk. Naszym oj-
com zabrakło żywności. 12 Gdy Jakub 
usłyszał, że w Egipcie jest zboże, po-
słał tam naszych ojców po raz pierw-
szy.a 13 Za drugim zaś razem Józef dał 
się poznać swoim bracioma i faraon 
dowiedział się o jego pochodzeniu.b 
14 Józef natomiast posłał ludzi i we-
zwał do siebie swego ojca Jakuba wraz 
z całą rodziną,a liczącą siedemdzie-
siąt pięć osób.b 15 W ten sposób Jakub 
przeniósł się do Egiptu.a Tam doko-
nał życia zarówno on,b jak i nasi ojco-
wie.c 16 Po śmierci przeniesiono ich do 
Sychem i złożono w grobowcu, który 
Abraham nabył za pieniądze od synów 
Hemmora z Sychem.a 
17 A gdy zbliżał się czas wypełnie-
nia obietnicy,a którą Bóg ogłosił Abra-

1 Idiom: ziemi ani na krok, tj. 75 cm.

hamowi, lud rozrósł się i rozmnożył 
w Egipcie,b 18 aż nastał w Egipcie inny 
król, który nie znał Józefa.a 19 Ten po-
stąpił z naszym rodem podstępnie 
i krzywdził naszych ojców,a zmusza-
jąc ich do porzucania niemowląt i po-
zbawiania ich życia.b 20 W tym cza-
sie urodził się Mojżesz. Był on pięk-
ny w oczach Boga. Przez trzy miesią-
ce karmiono go w domu ojca,a 21 a gdy 
został porzucony, znalazła go córka 
faraona i wychowała go sobie jako sy-
na.a 22 Mojżesza wdrożono we wszel-
ką mądrość Egipcjan,a stał się czło-
wiekiem dzielnym tak w mowie, jak 
i w czynie.b 23 A kiedy ukończył czter-
dzieści lat, przyszło mu na myśl, że 
powinien odwiedzić swoich braci, sy-
nów Izraela.a 24 W trakcie odwiedzin 
zobaczył, jak kogoś krzywdzono. Ujął 
się za nim i wymierzył mu sprawie-
dliwość, zadając cios Egipcjaninowi. 
25 Sądził, że jego bracia zrozumieją, 
iż Bóg za jego pośrednictwem zsyła im 
ratunek2 – oni jednak nie zrozumie-
li. 26 Następnego dnia zjawił się, gdy 
z sobą walczyli. Chcąc ich nakłonić 
do zgody, powiedział: Ludzie, jeste-
ście braćmi, dlaczego krzywdzicie je-
den drugiego?a 27 Wówczas ten, który 
krzywdził, odepchnął go i powiedział: 
Kto cię ustanowił przełożonym albo sę-
dzią nad nami?a 28 Czy chcesz mnie za-
bić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjani-
na?a 29 Te słowa sprawiły, że Mojżesz 
uciekł z Egiptu i stał się przychodniem 
w ziemi madiamskiej.a Tam urodziło 
mu się dwóch synów.b 
30 Gdy się wypełniło dalszych czter-
dzieści lat, na pustyni, niedaleko 
góry Synaj, w ogniu płonącego krza-
ka, ukazał mu się anioł.a 31 Mojżesza 
zdziwił ten widok.a Lecz kiedy pod-
chodził, by mu się dokładniej przy-
patrzyć, rozległ się głos Pana:b 32 Ja 
jestem Bogiem twoich ojców, Bogiem 
Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mojżesz, 
zdjęty strachem, nie śmiał nawet pod-
nieść oczu.a 33 Pan zaś powiedział do 

2 Lub: zbawienie.
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niego: Zdejmij obuwie ze swoich nóg, 
bo miejsce, na którym stoisz, jest zie-
mią świętą.a 34 Napatrzyłem się na 
krzywdę mojego ludu w Egipcie, usły-
szałem jego wzdychaniea i zstąpiłem, 
aby go wybawić.b Dlatego teraz idź! 
Posyłam cię do Egiptu.c 35 Tego Mojże-
sza, którego się zaparli, mówiąc: Kto 
cię ustanowił przełożonym i sędzią?a – 
tego właśnie Bóg posłał jako wodza 
i odkupiciela, przy wsparciu anioła, 
który mu się ukazał w krzaku.b 36 On 
ich wyprowadził.a Najpierw dzięki cu-
dom i znakom, których dokonał w zie-
mi egipskiejb i na Morzu Czerwonym,c 
a potem dzięki tym, których – przez 
czterdzieści latd – dokonywał na pu-
styni.e 37 Ten Mojżesz zapowiedział 
synom Izraela: Bóg spośród waszych 
braci wzbudzi wam proroka podob-
nego do mnie.a 38 Ten Mojżesz prze-
bywał w zgromadzeniu na pustyni 
z aniołem,a który przemawiał do nie-
go na górze Synaj,b i z naszymi ojcami. 
On otrzymał słowa życia,c aby nam je 
przekazać. 39 Jemu nasi ojcowie nie 
chcieli być posłuszni. Jego odsunęli 
i w swoich sercach zwrócili się w stro-
nę Egiptu.a 40 Powiedzieli bowiem do 
Aarona: Zrób nam bogów, którzy pójdą 
przed nami, bo nie wiemy, co się sta-
ło z tym Mojżeszem, który nas wypro-
wadził z ziemi egipskiej.a 41 Uczynili 
też sobie wtedy cielca,a złożyli ofiarę 
bożkowi i cieszyli się dziełami swoich 
rąk.b 42 Z tego powodu Bóg odwrócił 
się od nich i wydał icha na służbę za-
stępom nieba,b jak czytamy w zwoju 
Proroków:c 
 Czy to Mnie przez czterdzieści lat  

 na pustyni  
składaliście zwierzęta i ofiary, 
 domu Izraela? 

43  Nosiliście raczej namiot Molocha a  
oraz gwiazdę bożka Refana –  
wyobrażenia, które uczyniliście,  
 aby się im kłaniać.  
Dlatego przesiedlę was  
 poza Babilon. 

44 Nasi ojcowie mieli na pustyni na-
miot świadectwa.a Urządzony on był 

zgodnie ze wskazaniami Tego, który 
powiedział Mojżeszowi, że ma go wy-
konać dokładnie tak, jak to sam zo-
baczył.b 45 Ten namiot nasi ojcowie 
wraz z Jozuem wnieśli w posiadłości 
pogan,a których Bóg przed nimib wy-
pędził. Mieli go do czasów Dawida,c 
46 który znalazł łaskę w oczach Boga 
i prosił Go o wskazanie mu miejsca, 
gdzie mógłby postawić przybytek Boży 
dla domu Jakuba.a1 47 Lecz dopiero Sa-
lomon zbudował Mu dom.a 48 Najwyż-
szy jednak nie mieszka w budowlach 
zbudowanych rękami ludzkimi.a Pro-
rok mówi:b 
49  Niebo jest moim tronem,  

 a ziemia podnóżkiem  
 dla mych stóp.  
Jaki dom mi zbudujecie? – mówi Pan.  
Jakie miejsce, w którym mógłbym  
 odpocząć? 

50  Czy nie moja ręka uczyniła  
 to wszystko? 

51 O, ludzie twardego karku,a nieob-
rzezanych sercb i uszu!c Wy zawsze 
opieracie się Duchowi Świętemud – 
jak wasi ojcowie, tak i wy! 52 Którego 
z proroków nie prześladowali wasi oj-
cowie?a Pozabijali też tych, którzy za-
powiedzieli przyjście Sprawiedliwe-
go.b Wy teraz staliście się Jego zdraj-
cami i mordercami – 53 wy, którzy za 
pośrednictwem aniołów otrzymaliście 
Prawo,a którego nie wypełniliście.b 
54 Słuchając tego, zawrzeli gniewem 
w swych sercach.a Zaczęli zgrzytać 
na niego zębami.b 55 On tymczasem, 
pełen Ducha Świętego,a utkwił wzrok 
w niebie i zobaczył chwałę Bogab oraz 
Jezusa stojącego z prawej strony Bo-
ga.c 56 Oto widzę otwarte nieboa – po-
wiedział – i Syna Człowieczego,b stoją-
cego po prawej stronie Boga. 57 Na te 
słowa podnieśli wielki krzyk, zatkali 
sobie uszya i zgodnie rzucili się na nie-

1 dla domu Jakuba P74 א* B D H 049 pc 
sams; dla Boga Jakuba 2א A C E Ψ 33. 1739 
m lat sy co.
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go. 58 Następnie wywlekli go za mia-
stoa i tam kamienowali.b Świadkowiec 
natomiast złożyli swoje szaty u stóp 
młodego człowieka imieniem Saul.d 
59 Kamienowali tam Szczepana, który 
wzywał imienia Pana i mówił: Panie 
Jezu, przyjmij mego ducha.a 60 A gdy 
upadł na kolana,a zawołał donośnym 
głosem: Panie, nie policz im tego grze-
chu.b Po tych słowach zasnął.c

8Saul pochwalał to ich zabójstwo.a 

Prześladowanie Kościoła 
W tym dniu wybuchło wielkie prze-
śladowanieb kościołac w Jerozolimie. 
Wszyscy, oprócz apostołów, rozpro-
szyli sięd po okolicach Judei i Samarii.e 
2 Szczepanem zajęli się oddani Bogu 
ludzie. Bardzo go opłakiwano.1 3 Saul 
natomiast tępił kościół: wchodził do 
domów, wywlekał stamtąd mężczyzn 
oraz kobiety i wtrącał do więzienia.a 

Tryumf w Samarii 
4 Ci z kolei, którzy się rozproszyli,a prze-
nosili się z miejscab na miejsce i głosili 
słowo dobrej nowiny.c 5 Filipa dotarł 
do miasta Samariib i tam głosił Chry-
stusa. 6 Całe tłumy uważnie i zgodnie 
słuchały tego, co ma do powiedzenia. 
I nie tylko słuchały. Oglądały również 
znaki, które czynił,a 7 bo duchy nie-
czyste krzycząc donośnie wychodzi-
ły z wielu, którzy je mieli. Wielu też 
sparaliżowanych i ułomnych zostało 
uzdrowionych.a 8 W mieście zapano-
wała wielka radość.a 
9 Przebywał tam także pewien czło-
wiek o imieniu Szymon. Wcześniej zaj-
mował się magiąa i wprawiał lud Sa-
marii w zachwyt, podając się za kogoś 
wielkiego. 10 Poważali go wszyscy, 
mali oraz wielcy: Ten człowiek – ma-
wiali – uosabia moc Boga, która zwie 
się Wielka.a 11 Szanowali go zaś dla-
tego, że przez dłuższy czas zadziwiał 
ich magicznymi sztukami. 12 Gdy jed-
nak uwierzyli Filipowi, który głosił im 

1  Idiom: Z jego powodu uczyniono wielkie 
bicie się w pierś.

dobrą nowinę o Królestwie Bożyma 
i o imieniu Jezusa Chrystusa,b dawali 
się ochrzcić,c zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety. 13 Sam Szymon także uwie-
rzył, a gdy został ochrzczony, trzymał 
się Filipa. Widząc wielkie znaki i prze-
jawy mocy,a nie mógł wyjść z podziwu. 
14 Gdy apostołowie w Jerozolimie 
usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo 
Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, 
15 którzy po przybyciu modlili się za 
nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. 
16 Na nikogo z nich bowiem jeszcze 
nie zstąpił, byli jedynie ochrzczeni 
w imię Pana Jezusa.a 17 Wkładali za-
tem na nich ręce,a a oni otrzymywali 
Ducha Świętego.b 
18 Kiedy Szymon spostrzegł, że Duch 
bywa udzielany przez wkładanie rąk 
apostołów, przyniósł im pieniądze 
19 i powiedział: Dajcie i mnie tę wła-
dzę, aby ten, na kogo włożę ręce, 
otrzymywał Ducha Świętego. 20 Piotr 
odpowiedział mu jednak: Niech twe 
srebro przepadnie wraz z tobą, ponie-
waż sądziłeś, że dar Bogaa można na-
być za pieniądze.b 21 Nie masz cząstki 
ani udziałua w tym poselstwie, gdyż 
twoje serce nie jest szczere wobec 
Boga.b 22 Opamiętaj się więca i od-
wróć od tego zła. Proś też Pana, czy 
nie mógłby ci być przebaczony zamysł 
twojego serca. 23 Bo widzę, że jesteś 
pogrążony w gorzkiej żółcia i zniewo-
lony przez nieprawość.b2 24 Szymon 
odpowiedział: Módlcie się wy za mną 
do Pana, aby nie przyszło na mnie nic 
z tego, co powiedzieliście. 
25 Oni natomiast, gdy już złożyli świa-
dectwoa i przekazali Słowo Pana, wy-
ruszyli w drogę powrotną do Jerozoli-
my. Po drodze głosili dobrą nowinęb 
w wielu samarytańskich wioskach. 

Filip i dostojnik
26 Tymczasem anioł Panaa przemówił 
do Filipab tymi słowami: Wstań i idź 

2 Lub: Bo widzę, że cię zatruwa pycha, 
chciwość, zazdrość i obłuda oraz zniewa-
la nieprawość. 
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na południe, na drogę, która biegnie 
z Jerozolimy do Gazy.c Jest to droga pu-
stynna. 27 Filip zatem wstał i poszedł. 
A właśnie tą drogą podróżował pe-
wien człowiek. Był to Etiopczyk, eu-
nuch, dostojnik etiopskiej królowej, 
kandake. Zarządzał całym jej skarbem. 
Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić 
się Bogu,a 28 i jechał z powrotem. Sie-
dział w swoim rydwanie i czytał proro-
ka Izajasza. 29 Duch powiedziała Fili-
powi: Idź, przyłącz się do tego rydwa-
nu. 30 Gdy Filip podbiegł, usłyszał, 
że tamten czyta proroka Izajasza. Czy 
rozumiesz to, co czytasz? – zapytał. 
31 Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi 
kto wyjaśnić?a – odpowiedział tamten. 
I poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł 
przy nim. 32 A czytał akurat ten frag-
ment Pisma:a 
 Jak owca na rzeź prowadzona  

i jak baranek niemy przed tym,  
 który go strzyże,  
podobnie nie otworzył swych ust.b 

33  W Jego poniżeniua odmówiono Mu 
 sądu.  
Co powiedzieć  o Jego rodzie?!  
Bo Jego życie usuwane jest z ziemi.1 

34 Przy tych słowach eunuch odezwał 
się do Filipa: Powiedz, proszę, o kim 
prorok to mówi? O sobie samym, czy 
też o kimś innym? 35 Filip otworzył 
usta i rozpoczynając od tego fragmentu 
Pisma,a głosił mu dobrą nowinęb o Je-
zusie. 36 Gdy tak jechali drogą, przy-
byli nad jakąś wodę i eunuch zapy-
tał: Oto woda. Co stoi na przeszkodzie, 
abym został ochrzczony?a 37 Filip od-
powiedział: Jeśli wierzysz z całego ser-
ca, możesz. A on na to: Wierzę, że Jezus 
Chrystus jest Synem Boga.2 38 Rozka-
zał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip 
i eunuch, zeszli do wody, i ochrzcił 
go.a 39 Gdy zaś wyszli z wody, Duch 

1 Cytat za G.
2 W. 37 nie występuje w: P45 P74 א A B 

C Ψ 33 81 181 614 1175 1409 2344 Byz. 
Występuje z małymi odmianami w: E 
323 453 945 1739 1891 2818 (it vgcl syh** 
mae; Ir Cyp).

Pański porwał Filipaa i eunuch go już 
więcej nie zobaczył, lecz z radościąb 
podążał dalszą drogą. 40 Filip nato-
miast znalazł się w Azocie i obchodząc 
wszystkie miasta, głosił dobrą nowi-
nę,a aż doszedł do Cezarei.b

Nawrócenie Saula

9Saul z kolei, wciąż owładnięty żą-
dzą mordu w stosunku do uczniów 

Pańskich,a przyszedł do arcykapła-
na 2 i uprosił go o listya do synagogb 
w Damaszku. Planował sprawdzić, czy 
są tam jacyś zwolennicy Drogi,c męż-
czyźni lub kobiety. A jeśliby się oka-
zało, że są, chciał takie osoby schwy-
tać i sprowadzić do Jerozolimy. 3 Gdy 
był w drodze do Damaszku i już zbliżał 
się do miasta, otoczyło go nagle świa-
tło pochodzące z nieba.a 4 Padając na 
ziemię, usłyszał głos: Saulu! Saulu! 
Dlaczego Mnie prześladujesz?a 5 Kim 
jesteś, Panie? – zapytał. Ja jestem Je-
zusa – usłyszał – którego ty prześla-
dujesz.b 6 Powstań jednak. Wejdź do 
miasta. Tam ci powiedzą, co masz ro-
bić. 7 Mężczyźni, którzy towarzyszy-
li Saulowi w drodze, stanęli oniemia-
li. Słyszeli wprawdzie głos,a ale niko-
go nie dostrzegali. 8 Saul podniósł się 
z ziemi, lecz gdy otworzył oczy, nic nie 
widział.a Do Damaszku zatem prowa-
dzili go za rękę. 9 Tam przez trzy dni 
nic nie widział, nie jadł i nie pił.
10 W Damaszku natomiast miesz-
kał pewien uczeń. Miał na imię Ana-
niasz.a Pan przemówił do niego w wi-
dzeniu:b Ananiaszu! Jestem, Panie!c 
– odpowiedział. 11 Wstań!a – polecił 
mu Pan. – Idź na ulicę Prostą i w domu 
Judy odszukaj człowieka o imieniu 
Saul. Pochodzi on z Tarsu.b Właśnie 
się modli. 12 W widzeniua zobaczył 
człowieka o imieniu Ananiasz, któ-
ry wszedł, włożył na niego ręce,b a on 
w ten sposób odzyskał wzrok.c 13 Ana-
niasz na to: Panie, od wielu ludzi sły-
szałem o tym człowieku. W Jerozo-
limie wyrządził on Twoim świętyma 
wiele złego.b 14 Tutaj też ma pełno-
mocnictwo od arcykapłanów, aby poj-
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mać wszystkich,a którzy wzywają Two-
jego imienia.b 15 Pan jednak powie-
dział do niego: Idź, gdyż ten człowiek 
jest moim wybranym naczyniem.a On 
zaniesie moje imię przed pogan,b kró-
lówc i synów Izraela.d 16 Ja sam poka-
żę mu, ile będzie musiał wycierpieć 
dla mojego imienia.a 17 I Ananiasz po-
szedł. Wszedł do domu, włożył na Sau-
la ręce i oznajmił: Saulu! Bracie! Przy-
syła mnie Pan, Jezus, Ten, który ci się 
ukazał w czasie drogi. Przychodzę, 
abyś odzyskał wzrok i został napeł-
niony Duchem Świętym. 18 Na te sło-
wa Saulowi natychmiast opadły z oczu 
jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał 
i został ochrzczony.a 19 A po zjedzeniu 
posiłku powrócił do sił.
Po paru dniach przebywania z ucznia-
mi w Damaszkua 20 Saul zaczął gło-
sić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, 
że to On jest Synem Boga.a 21 Wszy-
scy, którzy go słuchali, byli zdziwie-
ni: Czy to nie ten człowiek – pytali – 
występował w Jerozolimie przeciwko 
ludziom wzywającym tego imienia? 
I czy nie przyszedł po to, aby również 
tutaj schwytać im podobnych i odpro-
wadzić do arcykapłanów?a 22 Saul 
tymczasem występował coraz śmie-
lej.a Wprawiał w zakłopotanie Żydów 
mieszkających w Damaszku, bo dowo-
dził, że Jezus jest Chrystusem.b 23 Tak 
minęło wiele dni. W końcu Żydzi 
uknuli spisek, aby go zabić.a 24 Saul 
dowiedział się jednak o tym.a Chcąc 
go w jakiś sposób zgładzić, jego prze-
ciwnicy dniem i nocą strzegli nawet 
bram.b 25 Uczniowie jednak pomo-
gli mu i pod osłoną nocy opuścili go 
w koszu przez mur.a 
26 Po przybyciu do Jerozolimya Saul 
starał się przyłączyć do uczniów. 
Wszyscy się go jednak bali. Nikt nie 
chciał uwierzyć, że stał się uczniem. 
27 Dopiero Barnabaa go przygarnął. 
Zaprowadził go do apostołów,b opo-
wiedział im, jak to w drodze Saul zo-
baczył Pana,c jak Pan do niego prze-
mówiłd i jak w Damaszku śmiało prze-
mawiał w imieniu Jezusa.e 28 W ten 

sposób Saul znalazł się w ich kręgu, 
poruszał się swobodnie po Jerozoli-
mie i odważnie występował w imie-
niu Pana. 29 Rozprawiał też z helle-
nistami,a przekonując ich o swej racji. 
Oni jednak postanowili go zgładzić. 
30 Gdy bracia dowiedzieli się o tym, 
odprowadzili go do Cezarei,a a stam-
tąd wyprawili do Tarsu.b 
31 Dla kościołaa w całej Judei, Galilei 
i Samariib nastał czas pokoju. Wierzą-
cy budowali się duchowo, żyli w bo-
jaźni Pana,c a dzięki zachęcie Ducha 
Świętego ich grono rosło liczebnie.d

Piotr w Judei
32 Gdy Piotr odwiedzał wszystkich, 
przybył również do świętycha zamiesz-
kałych w Liddzie. 33 Tam natknął się 
na niejakiego Eneasza. Człowiek ten 
był sparaliżowany.a Przez osiem lat 
nie podnosił się z łóżka. 34 Piotr zwró-
cił się do niego: Eneaszu, Jezus Chry-
stus cię uzdrawia.a Wstań,b zwiń swoje 
posłanie. I Eneasz natychmiast wstał. 
35 Widzieli go wszyscy mieszkańcy 
Liddy oraz Saronu,a którzy też nawró-
cili się do Pana.b

36 W Joppie natomiast mieszkała pew-
na uczennica, imieniem Tabita. W tłu-
maczeniu na grecki znaczy to Dor-
kas. Wyświadczyła ona innym wiele 
dobraa i okazała wiele miłosierdzia. 
37 W tych dniach zasłabła i umarła. 
Obmyto ją więc i złożono w sali na pię-
trze.a 38 A ponieważ Lidda leży bli-
sko Joppy, uczniowie, gdy usłyszeli, 
że Piotr przebywa tak blisko, wysłali 
do niego dwóch mężczyzn z prośbą: 
Przyjdź do nas jak najprędzej. 39 Piotr 
przygotował się więc do drogi i wyru-
szył wraz z nimi. Gdy przybył na miej-
sce, zaprowadzili go do sali na piętrze, 
gdzie obstąpiły go wszystkie wdowy. 
Płakały i pokazywały mu suknie oraz 
płaszcze zrobione przez Dorkas, gdy 
jeszcze żyła wśród nich. 40 Wtedy 
Piotr usunął wszystkich,a padł na ko-
lana, pomodlił się,b a następnie zwró-
cił się do ciała i powiedział: Tabito, 
wstań! Ona zaś otworzyła oczy i – gdy 
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zobaczyła Piotra – usiadła.c 41 Wów-
czas Piotr podał jej rękę i podniósł ją. 
Potem przywołał świętych oraz wdo-
wy i przedstawił ją żywą.a 42 Wieść 
o tym rozniosła się po całej Joppie 
i wielu uwierzyło w Pana.a 43 Piotr 
natomiast przez wiele jeszcze dni 
przebywał w Joppie, goszcząc u nieja-
kiego Szymona, garbarza.a

Nawrócenie Korneliusza

10W Cezareia stacjonował pewien 
setnik.b Miał na imię Korneliusz 

i należał do kohorty zwanej italską. 
2 Korneliusz był człowiekiem poboż-
nyma i bogobojnym,b zarówno on sam, 
jak i cały jego dom. Jako człowiek mi-
łosierny wspierał lud hojnymi datka-
mi i nieustannie modlił się do Boga. 
3 Pewnego popołudnia, około godzi-
ny piętnastej,a1 zobaczył w widzeniu,b 
w sposób bardzo wyraźny, Bożego 
anioła.c Anioł podszedł i przemówił: 
Korneliuszu! 4 Korneliusz, wpatrzo-
ny w niego i przestraszony, zapytał: 
Co się stało, panie? Twoje modlitwy 
oraz twoje datkia – odpowiedział anioł 
– sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie 
uwagę.b 5 Teraz więc poślij swoich lu-
dzi do Joppy i sprowadź stamtąd nieja-
kiego Szymona, którego nazywają Pio-
trem.a 6 Gości on u pewnego garba-
rza Szymona,a który ma dom nad mo-
rzem. 7 Gdy anioł odszedł, Korneliusz 
przywołał dwóch swoich domowni-
ków oraz pobożnego żołnierza z grona 
tych, którzy mu osobiście usługiwa-
li, 8 i po wyjaśnieniu im wszystkiego, 
posłał ich do Joppy.a

9 Tymczasem następnego dnia oko-
ło południa2 – gdy oni byli w drodze 
i zbliżali się do miasta – Piotr wyszedł 
na taras na dachua i tam się modlił.b 
10 Zgłodniał przy tym bardzo i chcia-
ło mu się jeść. A gdy już przyrządzano 
posiłek, wpadł w zachwycenie.a 11 Zo-

1 Lub: około godziny dziewiątej, według 
ówczesnej rachuby czasu.

2 Lub: około godziny szóstej, według ów-
czesnej rachuby czasu.

baczył otwarte niebo.a Z nieba zstępo-
wał w dół jakiś przedmiot. Przypo-
minał wielkie lniane płótno, trzyma-
ne za cztery rogi i opuszczane w kie-
runku ziemi. 12 Wewnątrz znajdo-
wały się różne czworonożne zwie-
rzęta, płazy oraz ptaki. 13 Rozległ się 
również głos: Piotrze, wstań, zabijaj 
i jedz!a 14 Piotr odpowiedział: O tym 
nie może być mowy, Panie, bo jeszcze 
nigdy nie jadłem nic skalanego i nie-
czystego.a 15 Wtedy głos zabrzmiał 
ponownie: Tego, co Bóg oczyścił, ty 
nie uważaj za skalane.a 16 Wszystko 
to powtórzyło się trzy razy, po czym 
przedmiot został wzięty do nieba. 
17 Podczas gdy Piotr zastanawiał się, 
co mogłoby oznaczać to widzenie,a lu-
dzie wysłani przez Korneliusza odna-
leźli dom Szymona, stanęli u bramy 
18 i podniesionym głosem zaczęli 
pytać, czy Szymon, zwany Piotrem, 
przebywa tam w gościnie. 19 Pogrą-
żony w myślach Piotr usłyszał głos 
Ducha:a Szukają cię trzej mężczyźni. 
20 Ale wstań, zejdź na dół i idź z nimi 
bez wahania, bo to Ja ich posłałem. 
21 Piotr zszedł więc do tych męż-
czyzn i powiedział: To ja jestem tym, 
którego szukacie. Co was tu sprowa-
dza? 22 Wówczas oni odparli: Korne-
liusz, setnik, człowiek sprawiedliwy 
i bogobojny,a cieszący się uznaniemb 
całego narodu żydowskiego, otrzy-
mał wiadomość od świętego anio-
ła, że ma cię sprowadzić do swojego 
domu i posłuchać, co masz do powie-
dzenia.c 23 Piotr zaprosił ich więc do 
środka i ugościł. Nazajutrz zaś wstał 
i poszedł z nimi, a wraz z nim wyru-
szyło kilku braci z Joppy.a

24 Następnego dnia Piotr przybył do 
Cezarei. Korneliusz już na nich cze-
kał. Na spotkanie zaprosił swoich 
krewnych i najbliższych przyjaciół. 
25 Kiedy Piotr się zbliżał, Korneliusz 
wyszedł mu naprzeciw i w pokło-
nie upadł mu do stóp.a 26 Piotr pod-
niósł go i powiedział: Wstań, ja też je-
stem człowiekiem.a 27 A rozmawiając 
z nim, wszedł i zastał wielu zgroma-
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dzonych. 28 Przemówił do nich w ten 
sposób: Wy wiecie, jak bardzo nie-
zgodne z Prawem jest dla Żyda prze-
stawanie z ludźmi innej narodowo-
ści lub odwiedzanie ich.a Mnie jednak 
Bóg pokazał, abym żadnego człowie-
ka nie nazywał skalanym lub nieczy-
stym.b 29 Właśnie dlatego na wasze 
wezwanie przyszedłem bez sprzeci-
wu. Zapytuję więc, w jakiej sprawie 
posłaliście po mnie? 30 Wtedy zabrał 
głos Korneliusz: Przed czterema dnia-
mi, mniej więcej o tej godzinie, czy-
li o dwunastej, modliłem się w moim 
domu. Nagle stanął przede mną męż-
czyzna w lśniącej szacie.a 31 Zwrócił 
się do mnie: Korneliuszu, twoja mo-
dlitwa została wysłuchanaa i twoje 
datki sprawiły, że Bóg zwrócił na cie-
bie uwagę.b 32 Poślij zatem do Joppy 
i sprowadź stamtąd Szymona, którego 
nazywają Piotrem. Gości w domu Szy-
mona,a garbarza, nad morzem. 33 Dla-
tego natychmiast posłałem po ciebie, 
a ty wspaniale postąpiłeś, że przysze-
dłeś. Teraz my wszyscy zebraliśmy się 
przed Bogiem, aby wysłuchać wszyst-
kiego, co zostało ci zlecone przez 
Pana.a

34 Piotr otworzył zatem usta i prze-
mówił: Naprawdę, zaczynam rozu-
mieć, że Bóg nie traktuje jednych le-
piej niż innych,a 35 lecz w każdym na-
rodziea miły mu jest ten, kto Go szanu-
jeb i postępuje sprawiedliwie.c 36 Od-
niosę się teraz do poselstwa,a które 
przekazał synom Izraela, głosząc za 
pośrednictwem Jezusa Chrystusa,b 
który jest Panem wszystkich,c dobrą 
nowinę o pokoju.d 37 Otóż wiecie, 
co się działo w całej Judei, począw-
szy od Galilei,a po chrzcie, który gło-
sił Jan. 38 Wiecie o Jezusie z Nazare-
tu,a że Bóg namaścił Go Duchem Świę-
tymb i mocą.c Wiecie też, że wszędzie, 
gdzie chodził, czynił dobrze i leczył 
wszystkich dręczonych przez diabła, 
a działo się tak dlatego, że był z Nim 
Bóg.d 39 My jesteśmy świadkamia tego 
wszystkiego, co uczynił na terenach 
zamieszkałych przez Żydów i w Jero-

zolimie. Jego też zawiesili na krzyżub1 
i w ten sposób zabili.c 40 Bóg jednak 
wzbudziła Go trzeciego dnia i sprawił, 
że stał się widzialny,b 41 lecz nie dla 
całego ludu, a tylko dla świadkówa 
uprzednio wybranych przez Boga,b to 
znaczy dla nas, którzy po Jego zmar-
twychwstaniu jedliśmy i piliśmyc wraz 
z Nim. 42 On też polecił nam głosić lu-
dowia i składać o Nim świadectwo,b 
że jest ustanowionym przez Boga sę-
dzią żywych i umarłych.c 43 O Nim 
świadczą wszyscy prorocy.a Głoszą, 
że każdy, kto w Niego wierzy,b dostę-
puje, przez Jego imię,c przebaczenia 
grzechów.d

44 Piotr jeszcze mówił o tych spra-
wach, a Duch Święty już zstąpił na 
wszystkich słuchających jego mo-
wy.a 45 Zaskoczyło to tych wszystkich 
wierzących, którzy należeli do obrze-
zanycha i przybyli z Piotrem,b że i na 
poganc został wylany dar Ducha Świę-
tego.d 46 Słyszeli ich bowiem, jak mó-
wili językamia i wywyższali Boga. 
Wtedy odezwał się Piotr: 47 Czy ktoś 
może odmówić wody, aby ochrzcića 
tych, którzy otrzymali Ducha Świę-
tego, podobnie jak my?b 48 I rozka-
zał, aby ich ochrzczono w imię Jezusa 
Chrystusa.a Następnie uprosili go, aby 
pozostał z nimi kilka dni.b

Reakcja Żydów  
na nawrócenie się pogan

11Apostołowie zaś oraz braciaa roz-
rzuceni po Judei usłyszeli, że 

poganie również przyjęli Słowo Bo-
ga.b 2 Gdy więc Piotr przybył do Je-
rozolimy, ci, którzy byli z obrzeza-
nych,a zaczęli wysuwać przeciwko nie-
mu zarzuty:b 3 Gościłeś u ludzi nie-
obrzezanych – mówili – i zasiadałeś 
z nimi do stołu.a 4 Wówczas Piotr za-
czął im wyjaśniać wszystko po kolei:  
5 Przebywałem w mieście Joppie. Tam 
podczas modlitwy, będąc w zachwy-
ceniu, miałem widzenie. Oto jakiś 

1 na krzyżu: gr. ξύλον (ksylon), czyli: drze-
wo, oznacza również krzyż.
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przedmiot przypominający wielkie 
płótno, trzymany za cztery rogi, opusz-
czał się z nieba i zatrzymał tuż przy 
mnie.a 6 A gdy przyjrzałem się mu 
uważnie, zobaczyłem żyjące na zie-
mi czworonogi, dzikie zwierzęta, pła-
zy oraz ptaki. 7 Usłyszałem też głos, 
który tak zwracał się do mnie: Piotrze, 
wstań, zabijaj i jedz! 8 O tym nie może 
być mowy, Panie – odpowiedziałem. 
– Tego, co skalane i nieczyste, nigdy 
jeszcze nie miałem w ustach. 9 Wtedy 
znów odezwał się do mnie głos z nieba: 
Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za 
skalane. 10 Powtórzyło się to trzykrot-
nie. Następnie wszystko powróciło do 
nieba. 11 Po chwili tuż przed domem, 
w którym przebywałem, stanęli trzej 
mężczyźni, posłani do mnie z Cezarei. 
12 A Duch podpowiedział mi, że mam 
z nimi iść bez wahania. Wyruszy-
ło też ze mną tych sześciu bracia i tak 
przyszliśmy do domu tego człowieka. 
13 Opowiedział nam on, jak zobaczył 
anioła, który stanął w jego domu i po-
lecił mu: Poślij do Joppy i sprowadź 
stamtąd Szymona, którego nazywają 
Piotrem. 14 On skieruje do ciebie sło-
wa, dzięki którym będziesz zbawiony 
ty i cały twój dom.a 15 A gdy zaczą-
łem mówić, zstąpił na nich Duch Świę-
ty,a podobnie jak na nas na początku.b 
16 Przypomniałem sobie wówczas 
wypowiedź Pana. Powiedział On: Jan 
chrzcił w wodzie, wy zaś zostaniecie 
ochrzczeni w Duchu Świętym.a 17 Je-
śli więc Bóg dał im ten sam dar,a co 
i nam,b którzy uwierzyliśmy w Pana Je-
zusa Chrystusa, to kim ja jestem, abym 
mógł sprzeciwiać się Bogu? 18 Gdy to 
usłyszeli, uspokoili się i zaczęli chwa-
lić Boga:a Tak więc i poganomb – mó-
wili – Bóg sprawił opamiętanie, aby 
mogli otrzymać życie.c

Powstanie Kościoła w Antiochii
19 Tymczasem ci, którzy się rozpro-
szyli na skutek prześladowania,a roz-
pętanego z powodu Szczepana, dotar-
li aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. 
Poza Żydami nikomu jednak nie gło-

sili Słowa. 20 Za to niektórzy, pocho-
dzący z Cypru i Cyreny, po przybyciu 
do Antiochii zaczęli rozmawiać rów-
nież z Grekamia i głosić im dobrą no-
winę o Panu Jezusie.b 21 Pan ich w tym 
wspomagał,a1 bo rzeczywiście duża 
liczba osób, które uwierzyły, nawró-
ciła się do Niego.b 22 Wieść o nich do-
tarła do kościoła w Jerozolimie, tak że 
wysłali do Antiochii Barnabę.a 23 Ten, 
gdy przybył na miejsce i przekonał 
się, że Bóg okazał im łaskę,a ucieszył 
się i zachęcał wszystkich, aby całym 
sercem trzymali się Pana.b 24 Był on 
dobrym człowiekiem, pełnym Du-
cha Świętego i wiary.a Spora też gru-
pa ludzi została pozyskana dla Pana.b 
25 Barnaba udał się również do Tarsu 
w poszukiwaniu Saula.a 26 Znalazł go 
tam, sprowadził do Antiochiia i przez 
cały rok przebywali razem w koście-
le.b W tym czasie objęli nauczaniem 
znaczną liczbę osób. To w Antiochii 
po raz pierwszy nazwano uczniów 
chrześcijanami.c 
27 W tych zaś dniach przyszli do An-
tiochii prorocya z Jerozolimy. 28 Jeden 
z nich, imieniem Hagabos,a zapowie-
dział pod wpływem Ducha,b że na ca-
łym świecie nastanie wielki głód.c Na-
stał on też za panowania Klaudiusza.d 
29 Co do uczniów natomiast, tyle na 
ile każdego było stać, wszyscy posta-
nowili wysłać pomoc bracioma miesz-
kającym w Judei.b 30 Zgodnie z posta-
nowieniem posłali ją starszyma2 za po-
średnictwem Barnaby i Saula.b

Prześladowanie Kościoła  
przez Heroda

12W tym mniej więcej czasie król 
Herod podjął działaniaa na szko-

dę pewnych członków kościoła.b 2 Ja-
kuba, brata Jana,a ściął mieczem.b 

1 Idiom: Ręka Pana była przy tym z nimi.
2 starszy: tym słowem, w kontekście ko-

ścioła, oddano w niniejszym przekła-
dzie gr. πρεσβύτερος (presbyteros); sy-
nonimiczne biskup, gr. ἐπίσκοπος (epi-
skopos), oddano słowem przełożony.
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3 A gdy zobaczył, że to się podoba Ży-
dom,a posunął się dalej i schwytał 
również Piotra. Było to w czasie Święta 
Przaśników.b 4 Po aresztowaniu osa-
dził go w więzieniua i przekazał pod 
straż czterem czwórkom żołnierzy, 
zamierzając po święcie Paschyb urzą-
dzić mu publiczny proces. 5 Strzeżono 
więc Piotra w więzieniu, kościół nato-
miast trwał w usilnych modlitwacha 
za nim do Boga. 6 W noc poprzedza-
jącą zaplanowany przez Heroda pro-
ces Piotr, skuty dwoma łańcucha-
mi, spał pomiędzy dwoma żołnierza-
mi. Ponadto strażnicy strzegli drzwi 
więzienia.a 7 Wtem stanął przy nim 
anioł Pana.a W celi rozbłysło światło. 
Anioł trącił Piotra w bok, obudził go 
i powiedział: Wstawaj czym prędzej! 
Z rąk Piotra opadły łańcuchy.b 8 Prze-
pasz się – usłyszał – i załóż sandały. 
Posłuchał. Zarzuć płaszcz – polecił 
anioł – i idź za mną. 9 Wyszedł więc 
i ruszył za nim, lecz nie sądził, że to, 
co się z nim za sprawą anioła dzieje, 
jest prawdą. Myślał raczej, że oglą-
da widzenie.a 10 Tymczasem minę-
li pierwszą straż, drugą, doszli do że-
laznej bramy prowadzącej do miasta, 
która im się sama otworzyła,a wyszli 
na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i na-
gle anioł znikł. 11 Gdy Piotr doszedł do 
siebie, stwierdził: Teraz wiem na pew-
no, że Pan posłał swego anioła,a wy-
rwał mnieb z ręki Heroda i uchronił 
przed tym wszystkim, na co czekał lud 
żydowski. 12 Gdy to sobie uświadomił, 
udał się do domu Marii, matki Jana, 
którego nazywano Markiem,a gdzie 
wiele osób zgromadziło się i modliło.b 
13 Piotr zakołatał do bramy. Wtedy po-
deszła Rode, służąca, i nadsłuchiwa-
ła. 14 Gdy rozpoznała głos Piotra, z ra-
dości nie otworzyła bramy, ale pobie-
gła z powrotem z wieścią, że Piotr stoi 
na zewnątrz. 15 Oszalałaś!a – orzekli. 
Ona jednak upierała się, że jest tak, jak 
mówi. Wówczas stwierdzili: To jego 
anioł.b 16 Piotr jednak nie przestawał 
kołatać. Gdy więc otworzyli drzwi i zo-
baczyli go, nie posiadali się ze zdzi-

wienia. 17 On zaś dał im znak ręką,a by 
ucichli, i opowiedział, jak Pan wypro-
wadził go z więzienia. Powiadomcie 
o tym Jakubab oraz braci – zakończył. 
Następnie wyszedł i udał się w inne 
miejsce. 
18 Z nastaniem dnia to, co się zda-
rzyło z Piotrem, wywołało popłocha 
wśród żołnierzy. 19 Herod zarządził 
pościg, a ponieważ go nie znaleziono, 
przesłuchał strażników i skazał ich na 
śmierć.a Wkrótce potem wyjechał z Ju-
dei i przebywał w Cezarei.b 

Okoliczności śmierci Heroda
20 Herod toczył zacięty spór z miesz-
kańcami Tyru i Sydonu.a Ci jednak 
jednomyślnie przybyli do niego, pozy-
skali dla swej sprawy Blasta, podko-
morzego królewskiego, i prosili o po-
kój. Ich kraj bowiem pobierał żywność 
z ziem królewskich.b 21 W oznaczo-
nym dniu Herod, ubrany w królewską 
szatę, zasiadł na tronie, aby publicz-
nie do nich przemówić. 22 Ludzie byli 
zachwyceni: To głos boga, nie czło-
wieka! – wołali. 23 W tym momencie 
anioł Panaa uderzył Heroda. Nie oddał 
on bowiem chwały Bogu.b Wkrótce 
potem, stoczony przez robactwo, He-
rod zmarł. 
24 A Słowo Boga rozszerzało się i po-
mnażało.a 25 Barnaba zaś i Saul, po 
spełnieniu posłannictwa,a wrócili z Je-
rozolimy, zabierając przy tym ze sobą 
Jana, zwanego Markiem.b

Działalność kościoła w Antiochii

13W Antiochii,a w tamtejszym ko-
ściele,b prorokamic i nauczycie-

lami byli: Barnaba, Symeon,d noszą-
cy przydomek Niger, Lucjusz Cyre-
nejczyk, Manaen, który wychowywał 
się z tetrarchą Herodem,e oraz Saul.f 
2 W czasie gdy prowadzili publicz-
ne nabożeństwo i pościli, Duch Świę-
tya powiedział: Oddzielcie mi Barnabę 
i Saula do tego dzieła, do którego ich 
powołałem.b 3 Wtedy, po zakończeniu 
postu i modlitwy, włożyli na nich ręcea 
i ich wyprawili.

9aPs 126:1; Dz 9:10; 
10:3, 17; 11:5; 16:9-
10; 2Kor 12:1
10aDz 5:19; 16:26
11aRdz 48:16; 
Ps 34:8; 91:11; 
Dn 3:28; 6:23; 
bPs 33:19-20; 97:10; 
2Kor 1:10 
12aDz 12:25; 
13:5, 13; 15:37, 39; 
Kol 4:10; 2Tm 4:11; 
Flm 24; 1P 5:13; 
bDz 12:5
15aDz 26:24; 
bMt 18:10
17aDz 13:16; 19:33; 
21:40; bGa 1:19; 
Jk 1:1
18aDz 5:22-24
19aDz 16:27; 
bDz 10:1, 24
20aMt 11:21; 
b1Krl 5:11; Ezd 3:7; 
Ez 27:17
23a2Sm 24:17; 
2Krl 19:35; bDn 4:30; 
5:20
24aIz 55:11; Dz 6:7; 
19:20
25aDz 11:29-30; 
bDz 12:12; 13:5, 13; 
15:37

Rozdział 13
1aDz 11:26; bDz 5:11; 
14:23; cDz 11:27; 
15:32; Ef 4:11; dDz 
11:22, 24; eŁk 3:1; 
fDz 11:25
2aDz 8:29; 10:19; 
16:6-7; 20:28; 
bDz 9:15; 22:21; 
Rz 1:1; Ga 1:15-16; 
1Tm 2:7; 2Tm 1:11
3aDz 6:6; 14:23; 
1Tm 4:14; 5:22

3aDz 24:27; 25:9; 
bWj 12:15-20; 23:15; 
Dz 20:6

4aŁk 21:12; J 21:18; 
Dz 4:3; bWj 12:11

5aDz 12:12; Rz 15:30-
31; Ef 6:18; Jk 5:16

6aDz 5:23

7a1Krl 19:7; Łk 2:9; 
24:4; bDz 5:19; 16:26



156DZIEJE APOSTOLSKIE 13:4

PIERWSZA PODRÓŻ MISYJNA  
Wydarzenia na Cyprze
4 Oni więc, wysłani przez Ducha Świę-
tego, udali się do Seleucji, a stamtąd 
odpłynęli na Cypr.a 5 Po przybyciu do 
Salaminy, głosili Słowo Bożea w ży-
dowskich synagogach.b Jako pomoc-
nika mieli z sobą Jana.c 6 Tak przeszli 
całą wyspę. Doszli aż do Pafos, gdzie 
spotkali pewnego maga,a fałszywe-
go proroka,b Żyda imieniem Barjezus. 
7 Przebywał on u prokonsulaa Sergiu-
sza Pawła, dość rozumnego człowieka, 
który zaprosił do siebie Barnabę i Sau-
la, gdyż pragnął posłuchać Słowa Bo-
żego. 8 Jednak mag Mędrzec,1 bo tak 
go też określano, zaczął podważać ich 
słowa,a starając się odwieść prokonsu-
la od wiary. 9 Wtedy Saul, albo Paweł, 
napełniony Duchem Świętym,a wpa-
trzył się w niego 10 i powiedział: Synu 
diabelski,a pogrążony w najgorszym 
oszustwie i bezwstydzie, nieprzyja-
cielu wszelkiej sprawiedliwości! Czy 
nie przestaniesz wykrzywiać prostych 
dróg Pana?!b 11 Oto ręka Pana spo-
cznie na tobie!a Oślepniesz i przez pe-
wien czas nie będziesz oglądał słońca! 
Na te słowa mag ociemniał i błądząc 
bezradnie dookoła, prosił, by go ktoś 
wziął za rękę i poprowadził.b 12 Gdy 
prokonsul zobaczył, co się stało, uwie-
rzył, zdumiony nauką Pana.

Wydarzenia  
w Antiochii Pizydyjskiej
13 Po odpłynięciu z Pafos Paweł i jego 
towarzysze przybyli do Perge w Pam-
filii.a Jan tymczasem odłączył się od 
nich i wrócił do Jerozolimy.b 14 Oni na-
tomiast wyruszyli z Perge i dotarli do 
Antiochii Pizydyjskiej.a W dzień sza-
batub udali się do synagogic i usiedli. 
15 Po odczytaniu fragmentów Prawaa 
i Proroków,b przełożenic synagogi po-
słali do nich zaproszenie: Drodzy bra-
cia, skoro przybywacie z jakimś sło-
wem zachęty do ludu – przemówcie.

1 Mędrzec: od arab. alim, czyli: mądry; 
w gr. Elimas.

16 Wówczas Paweł powstał, dał znak 
rękąa i zaczął: Drodzy Izraelici oraz 
wy, którzy czcicie Boga,b posłuchajcie! 
17 Bóg tego ludu, Izraela, wybrał sobie 
naszych ojców.a Wywyższył On swój 
lud na obczyźnie, w ziemi egipskiej.b 
Wyprowadził go w swojej mocy.c 18 Po-
tem, przez blisko czterdzieści lat,a zno-
sił ich cierpliwieb na pustyni. 19 Gdy 
zaś wytępił z Kanaanu siedem naro-
dów,a dał im ich ziemię w dziedzictwob 
20 na około czterysta pięćdziesiąt lat. 
Zapewniał im też sędziów,a aż do pro-
roka Samuela.b 21 Następnie zażąda-
li króla.a Wówczas Bóg – na czterdzie-
ści lat – dał im Saula, syna Kisza, z po-
kolenia Beniamina.b 22 A gdy go od-
rzucił,a powołał im na króla Dawida,b 
któremu wystawił świadectwo: Zna-
lazłem Dawida, syna Jessaja, człowie-
ka według mojego serca.c On w pełni 
wykona moją wolę.d 23 Z jego potom-
kówa Bóg, zgodnie ze swą obietnicą,b 
wywiódł Izraelowi Zbawcę, Jezusa,c 
24 przed którego przyjściem Jan gło-
sił całemu Izraelowi chrzest opamię-
tania.a 25 A przy końcu swojej misji 
Jan oświadczył: Jeśli uważacie mnie za 
Chrystusa, to ja nim nie jestem.a Lecz 
za mną idzie Ten, któremu nie jestem 
godny rozwiązać rzemieni u sanda-
łów.b 26 Drodzy bracia, synowie rodu 
Abrahama, oraz ci wśród nas, którzy 
czcicie Boga,a nam zostało posłane 
Słowob o tym zbawieniu. 27 Mieszkań-
cy Jerozolimy bowiem oraz ich przeło-
żeni nie rozpoznali Go.a Skazując Go 
jednak, wypełnili zapowiedzi proro-
ków czytane w każdy szabat.b 28 Choć 
nie mogli w żaden sposób uzasadnić 
kary śmierci,a zażądali od Piłata, aby 
wydał taki wyrok.b 29 A gdy wykona-
li wszystko, co było o Nim napisane, 
zdjęli Go z krzyżaa2 i złożyli w grobow-
cu.b 30 Ale Bóg wzbudził Go z mar-
twych.a 31 Potem, przez wiele dni, wi-

2 z krzyża: gr. ξύλον (ksylon), czyli: drze-
wo, oznacza również krzyż. 
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dywalia Go ci, którzy przyszli z Nim 
z Galilei do Jerozolimy.b Oni są teraz 
Jego świadkamic wobec ludu. 32 I my 
ogłaszamy wam dobrą nowinę o obiet-
nicya złożonej ojcom, 33 że Bóg wypeł-
nił ją względem ich dzieci przez wzbu-
dzenie nam Jezusa, jak o tym czytamy 
w Psalmie drugim:a 
 Ty jesteś moim Synem,b 
 Ja Cię dziś zrodziłem. 
34 A to, że Go wzbudził z mar-
twych,a aby już nie podlegał skażeniu, 
wynika z zapowiedzi, że: dotrzymam 
wobec was niezawodnych obietnic zło-
żonych Dawidowi.b 35 Jak też w innym  
miejscu czytamy: Nie dopuścisz, aby 
Twój Święty został dotknięty skaże-
niem.a1 36 Dawid, gdy względem swe-
go pokolenia spełnił służbę zgodną 
z Bożym planem,a zasnął,b został przy-
łączony do swych ojców – i oglądał 
skażenie. 37 Ten natomiast, którego 
Bóg wzbudził z martwych,a nie oglą-
dał skażenia. 38 Niech wam zatem 
będzie wiadomo, drodzy bracia, że 
właśnie przez Tego zwiastowane jest 
wam przebaczenie grzechówa – 39 i to 
wszystkich, nawet tych, za które nie 
ma usprawiedliwienia w Prawie Moj-
żesza.a W Nim każdy, kto wierzy,b do-
stępuje usprawiedliwienia.c 40 Uwa-
żajcie więc, by nie spełniło się na was 
to, co zapowiedzieli prorocy:a 
41  Spójrzcie, szydercy,  

 podziwiajcie i gińcie, 
 bo za waszych dni dokonuję dzieła, 
 dzieła, któremu nie dalibyście wiary, 
 nawet gdyby wam ktoś o nim  

 opowiedział.a2 
42 A gdy wychodzili, zapraszano ich, 
aby w następny szabat dalej mówili 
o tych sprawach. 43 Ponadto po opusz-
czeniu synagogi wielu Żydów oraz po-
bożnych prozelitówa poszło za Pawłem 
i Barnabą, którzy rozmawiali z nimi 
i przekonywali ich, aby trwali w Bożej 
łasce.b

1 Cytaty w ww. 33 i 35 pokrywają się z MT; 
w w. 34 – z G.

2 Wolny cytat za G.

44 W następny szabat prawie całe mia-
sto zgromadziło się, aby słuchać Sło-
wa Pana.3 45 Gdy Żydzi zobaczyli tłu-
my, wpadli w zazdrość;a zaczęli bluź-
nić i podważać to, co Paweł mówił.b 
46 Wtedy Paweł i Barnaba oświadczy-
li im śmiało i z przekonaniem:a Wam 
jako pierwszymb mieliśmy przekazać 
Słowo Boga,c skoro je jednak lekcewa-
życie i uznajecie się za niegodnych ży-
cia wiecznego,d to zwracamy się do po-
gan.e 47 Tak bowiem polecił nam Pan: 
 Ustanowiłem cię światłema  

 dla narodów,  
abyś niósł zbawienie  
 aż po krańce ziemi.4 

48 Słysząc to, poganie cieszyli się 
i wyrażali z uznaniem o Słowie Pana, 
a ci wszyscy, którzy byli przygoto-
wani5 na przyjęcie życia wiecznego, 
uwierzyli.a 49 W ten sposób Słowo 
Pana roznosiło się po całej okolicy. 
50 Wówczas Żydzi podburzylia poboż-
ne, wpływowe kobiety oraz ważniej-
sze osobistościb w mieście i wywołali 
prześladowaniec skierowane przeciw-
ko Pawłowi i Barnabie. Tak doprowa-
dzili do ich wypędzenia ze swoich gra-
nic. 51 Oni natomiast strząsnęli proch 
z nóga na świadectwo przeciwko nim 
i udali się do Ikonium.b 52 Zostawili po 
sobie grono uczniów, pełnych radościa 
i Ducha Świętego.b

Wydarzenia w Ikonium

14W Ikoniuma również przybyli 
do synagogi.b Przemówili tam 

tak, że uwierzyło spore grono Żydów 
oraz Greków. 2 Ci Żydzi jednak, któ-
rzy odmówili posłuszeństwa głoszo-
nemu poselstwu,a zbuntowalib pogan 
i zwrócili ich przeciw braciom.c 3 Stąd 
Paweł i Barnaba zatrzymali się tam na 
dłuższy czas i głosili odważnie,a ufni 

3 Słowa Pana P74 א A B2 33 81 323 945 1175 
1739 gig vgst sa; Słowa Boga B* C E L Ψ 
614 1241 1505 m vgcl sy bo.

4 Wolny cytat za G.
5 Lub: nastawieni, poświęceni, wyznacze-

ni; którzy należeli do ludzi poszukują-
cych życia wiecznego.
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w Panu, który potwierdzał słowa swo-
jej łaskib znakami i cudami, które za 
Jego sprawą działy się przez ich ręce.c 
4 Co do mieszkańców miasta, to byli 
podzieleni.a Jedni popierali Żydów, 
drudzy – apostołów.b 5 Gdy jednak po-
ganie oraz Żydzi wraz ze swoimi prze-
łożonymi zaczęli przygotowywać na 
nich napad, chcąc ich znieważyć i uka-
mienować,a 6 oni, dowiedziawszy się 
o tym, ucieklia do miast likaońskich: 
Listry, Derbe i okolicb – 7 i tam głosili 
dobrą nowinę.a

Wydarzenia w Listrze
8 W Listrze mieszkał pewien człowiek. 
Cierpiał on na bezwład nóg, był nie-
sprawny od urodzeniaa – nigdy nie 
chodził. 9 Człowiek ten słuchał prze-
mówienia Pawła, a Paweł, gdy mu się 
przyjrzał i dostrzegł, że ma on wia-
rę,a aby być uzdrowiony, 10 zawołał do 
niego: Stań prosto na nogi! Wówczas 
człowiek ten zerwał się i zaczął cho-
dzić.a 11 A kiedy tłumy zobaczyły, cze-
go Paweł dokonał, zaczęły nawoływać 
po likaońsku: Zstąpili do nas bogowie! 
Przyjęli postać ludzi!a 12 I okrzyknię-
to Barnabę Zeusem, a Pawła Herme-
sem, ponieważ on był głównym mów-
cą.a 13 A kapłan Zeusa, którego świą-
tynia znajdowała się u wejścia do mia-
sta, sprowadził do bram okryte wień-
cami woły i, wraz z tłumem, chciał je 
złożyć w ofierze. 14 Gdy apostołowie, 
Barnaba i Paweł, o tym usłyszeli, roz-
darli swoje szaty,a wybiegli przed tłum 
i krzyczeli: 15 Ludzie, dlaczego to ro-
bicie?! Jesteśmy ludźmi, podobnie jak 
wy!a Głosimy wam dobrą nowinę,b 
abyście się odwrócili od tych marno-
ścic do Boga żywego,d który stworzył 
niebo i ziemię, morze oraz to, co je na-
pełnia.e 16 Dotychczas pozwalał On1 
wszystkim poganom chodzić własny-
mi drogami,a 17 choć nie krył świadec-
twa o sobie.a Wyświadczał wam dobro, 
zsyłał z nieba deszcz,b dawał urodzaj, 
zapewniał pokarm i budził tym radość 

1 Lub: dopuszczał, znosił to, że...

w waszych sercach.c 18 To mówiąc, le-
dwie powstrzymali tłumy od złożenia 
im ofiary. 19 Tymczasem z Antiochiia 
i Ikoniumb przybyli Żydzi, nakłonili 
tłumy do swoich racji,c ukamienowali 
Pawład i – w przekonaniu, że nie żyje 
– wywlekli go poza mury. 20 Kiedy 
jednak obstąpili go uczniowie, wstał 
i wszedł do miasta. Nazajutrz nato-
miast odszedł z Barnabą do Derbe.a

Wydarzenia w Derbe
21 Gdy ogłosili dobrą nowinęa rów-
nież temu miastu i pozyskali znacz-
ną liczbę uczniów,b wrócili do Listry,c 
Ikoniumd i Antiochii.e 22 Tam umac-
niali dusze uczniów;a zachęcali ich, 
aby trwalib w wierze, i mówili, że trze-
ba doświadczyć wielu trudności,c aby 
wejść do Królestwa Bożego.d 23 A gdy 
z ich udziałem wybrali im po kościo-
łach starszych,a w modlitwie połączo-
nej z postamib polecili ich Panu,c któ-
remu zaufali. 
24 Potem przeszli przez Pizydię i doszli 
do Pamfilii. 25 A gdy podzielili się Sło-
wem w Perge, zeszli do Attalii, 26 stam-
tąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie 
powierzono ich łasce Boga do tego 
dzieła,a które wykonali. 27 Po przyby-
ciu zaś i zgromadzeniu kościoła, opo-
wiedzieli, jak wiele Bóg przez nich 
dokonał,a oraz o tym, że otworzył po-
ganomb drzwi wiary.c 28 I na dłuższy 
czas pozostali z uczniami.

Sobór w Jerozolimie

15Z Judei natomiast przybyli pew-
ni ludzie, którzy zaczęli nauczać 

braci, że jeśli nie zostaną obrzezania 
zgodnie ze zwyczajem Mojżesza,b nie 
dostąpią zbawienia. 2 Gdy na tym tle 
doszło do poważnego zatargu i sporu 
między Pawłem i Barnabą a nimi, po-
stanowiono, że Paweł, Barnaba oraz 
kilku spośród nich uda się w tej spra-
wie do apostołów i starszycha do Jero-
zolimy.b 3 Wyprawienia zatem przez ko-
ściół,b ruszyli przez Fenicję i Samarię, 
szczegółowo opowiadając o nawróceniu 
poganc i sprawiając tym wielką radość 
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wszystkim braciom.d 4 Po przybyciu 
do Jerozolimy zostali przyjęci przez ko-
ścióła oraz przez apostołów i starszych. 
Opowiedzieli im o wszystkim, czego Bóg 
przez nich dokonał.b 5 Wówczas wystą-
pili pewni ludzie ze stronnictwaa fary-
zeuszów, którzy uwierzyli, i stwierdzili: 
Trzeba ich obrzezaćb i nakazać, aby prze-
strzegali Prawa Mojżesza.c

6 Zeszli się więc apostołowie i starsi, 
aby rozpatrzyć tę sprawę. 7 A gdy ją 
już długo rozpatrywano, powstał Piotr 
i powiedział do nich: Drodzy bracia, wy 
wiecie, że Bóg już dawno wybrała mnie 
spośród was, aby z moich ust poganieb 
usłyszeli Słowo dobrej nowinyc i uwie-
rzyli. 8 Bóg też, który zna serca,a po-
twierdził to, dając im Ducha Świętego, 
podobnie jak nam.b 9 Nie zrobił przy 
tym żadnej różnicy między nami a ni-
mi,a gdyż oczyścił ich sercab na podsta-
wie wiary. 10 Dlaczego więc teraz chce-
cie narażać się Bogu,a wkładając na 
kark uczniów jarzmo,b którego nie mo-
gli unieść nasi ojcowie, a i dla nas było 
ono ponad siły?c 11 Przecież wierzymy, 
że zostaliśmy zbawieni dzięki łasce 
Pana Jezusaa – zupełnie tak samo, jak 
oni. 12 Wówczas cały tłum umilkł. Za-
częto słuchać, jak Barnaba i Paweł opi-
sują znaki i cuda, których Bóg dokonał 
za ich pośrednictwem między pogana-
mi.a 13 Po ich wystąpieniu zabrał głos 
Jakub:a Posłuchajcie, drodzy bracia! 
14 Szymon zwrócił naszą uwagę,a że 
to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, by 
przygotować sobie wśród pogan lud 
mający czcić Jego imię.b 15 Potwierdza-
ją to pisma Proroków, gdzie czytamy:a

16  Potem wrócę i odbuduję  
 podupadły przybytek Dawida.  
Naprawię jego zniszczenia,  
 wzniosę go na nowo, 

17  by pozostali ludzie mogli znaleźć Pana,a  
a w tym wszystkie narody,  
 nad którymi wezwano  
 mojego imieniab –  
mówi Pan, który te rzeczy czyni 

   18 znanymi od wieków.a1

1 Wolny cytat za G (?).

19 Dlatego ja uważam, że nie należy 
czynić trudnościa tym spośród pogan, 
którzy nawracają się do Boga.b 20 Na-
leży natomiast powiadomić ich listem, 
aby wstrzymywali się od rzeczy spla-
mionycha przez ofiarowanie ich bó-
stwom,b od nierządu,c od tego, co udu-
szone, oraz od krwi.d 21 Mojżesz bo-
wiem od pokoleń ma w różnych mia-
stach tych, którzy go głoszą w syna-
gogach, ponieważ jego pisma czyta się 
w każdy szabat.a

22 Wtedy apostołowie oraz starsi wraz 
z całym zgromadzeniema postanowili 
posłać do Antiochii, razem z Pawłem 
i Barnabą, wybranych spośród siebie 
ludzi. Byli nimi Juda, zwany Barsabba-
sem,b i Sylas.c Należeli oni wśród braci 
do przywódców. 23 Za ich pośrednic-
twem przekazali na piśmie: 
 Apostołowie i starsi, 
 Braciaa 
 Do braci pochodzących z pogan 
 w Antiochii, w Syriib i w Cylicjic

  Witajcie,
 24 Dowiedzieliśmy się, że dotar-

li do was pewni ludzie, wywodzą-
cy się z naszego środowiska. Bez 
naszego upoważnienia zaniepo-
koili was oni swoimi wypowie-
dziami i wzbudzili w waszych du-
szach obawy.a 25 Dlatego rozwa-
żyliśmy tę sprawę, doszliśmy do 
jednomyślnościa i uznaliśmy za 
słuszne posłać do was wybrane 
osoby wraz z naszymi ukochany-
mib Barnabą i Pawłem, 26 ludź-
mi, którzy poświęcili swoje życie 
dla imienia naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa.a 27 Posyłamy zatem 
Judę i Sylasa.a Oni wam ustnie prze-
każą to samo. 28 Uznaliśmy bo-
wiem za słuszne, Duch Świętya i my, 
nie nakładać na was żadnego inne-
go ciężarub oprócz tych rzeczy ko-
niecznych: 29 Wstrzymujcie się od 
tego, co ofiarowane bóstwom,a od 
krwi,b od tego, co uduszone, i od 
nierządu.c Stosując się do tych pole-
ceń, uczynicie dobrze. 

 Bywajcie zdrowi.
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30 A gdy posłańcy przybyli do An-
tiochii, zwołali ogólne zgromadzenie 
i przekazali list. 31 Jego zachęcająca 
treść ucieszyła zebranych. 32 Juda zaś 
i Sylas, którzy byli prorokami,a swo-
imi licznymi wypowiedziami zachę-
cali i umacnialib braci. 33 Po spędze-
niu tam pewnego czasu zostali w po-
koju odesłania przez braci do tych, któ-
rzy ich posłali. 34 Sylas jednak po-
stanowił pozostać.1 35 Paweł i Bar-
naba natomiast pozostawali w Antio-
chii.a Wraz z wieloma innymi nauczali 
tam i głosilib Słowo Pana.

DRUGA PODRÓŻ MISYJNA
36 Po pewnym czasie Paweł powie-
dział do Barnaby: Powróćmy już do 
tych wszystkich miast,a w których 
głosiliśmy Słowo Pana, i odwiedźmy 
tam braci. Sprawdźmy, jak się mają.b 
37 Barnaba jednak zamierzał zabrać 
z sobą również Jana, zwanego Mar-
kiem.a 38 Paweł natomiast obstawał 
przy tym, że lepiej nie zabierać z sobą 
kogoś, kto opuścił ich w Pamfilii i nie 
brał już udziału w ich dalszej pra-
cy.a 39 Na tym tle doszło między nimi 
do ostrego sporu, tak że się z sobą roz-
stali: Barnaba zabrał Marka i odpły-
nął na Cypr.a 40 Paweł natomiast, po-
lecony przez braci łasce Pana,a dobrał 
sobie Sylasab i także odszedł. 41 Prze-
chodzili razem przez Syrię i Cylicję, 
umacniając tamtejsze kościoły.a

Wydarzenia w Derbe i Listrze

16W trakcie podróży Paweł dotarł 
też do Derbe i Listry.a Mieszkał 

tam pewien uczeń o imieniu Tymote-
usz.b Był on synem wierzącejc Żydów-
ki, a jego ojciec był Grekiem. 2 Bracia 
z Listry i Ikonium wystawiali mu do-
bre świadectwo.a 3 Paweł postanowił 

1 W. 34 występuje w: C 33 323 453 614 945 
1175 1739 1891 2818 syh** sa bomss lub jako: 
Sylas jednak postanowił z nimi pozostać, 
a tylko Juda odszedł (do Jerozolimy) w: 
D vgcl. Brak go w: P74 א A B E L Ψ 81 1241 
1505 m vgst syp bo.

zabrać go z sobą, dlatego wziął go i ob-
rzezał. Uczynił to ze względu na Ży-
dów,a którzy mieszkali w tamtych oko-
licach, wszyscy bowiem wiedzieli, że 
jego ojcem był Grek.b 
4 Wędrując z miasta do miasta, mówi-
li im o potrzebie przestrzegania posta-
nowień powziętych przez apostołów 
i starszych w Jerozolimie.a 5 Dzięki 
nim kościoły rzeczywiście utwierdza-
ły się w wierzea i z każdym dniem rosły 
liczebnie.b 

Podróż do Macedonii 
i wydarzenia w Filippi
6 Przez Frygię i Galacjęa przeszli nie 
głosząc Słowa – Duch Świętyb po-
wstrzymał ich od tego w Azji. 7 Gdy 
zbliżyli się do Myzji, próbowali skie-
rować się do Bitynii, lecz Duch Jezusaa 
nie pozwolił im na to. 8 Minęli zatem 
Myzję i doszli do Troady.a 9 Nocą Pa-
weł przeżył widzenie:a Jakiś Macedoń-
czyk stał i prosił go: Przepraw się do 
Macedoniib i pomóż nam. 10 Zaraz po 
tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć 
do Macedonii, dochodząc wspólnie do 
wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy 
głosili im dobrą nowinę.a

11 Odbiliśmy zatem z Troady i skie-
rowaliśmy się do Samotraki. Następ-
nego dnia dotarliśmy do Neapolis, 
12 a stamtąd do Filippi,a miasta po-
łożonego w pierwszym okręgu Ma-
cedonii,2 będącego kolonią rzymską. 
W tym mieście zatrzymaliśmy się na 
kilka dni. 13 W szabata wyszliśmy za 
bramę nad rzekę.b Spodziewaliśmy 
się, że tam jest miejsce modlitwy. Usie-
dliśmy i rozmawialiśmy z przybyłymi 
kobietami. 14 Przysłuchiwała się temu 
niejaka Lidia, bogobojnaa sprzedaw-
czyni purpury z Tiatyry.b Pan otwo-
rzył jej serce,c tak że uważnie słuchała 
słów Pawła. 15 A gdy została ochrzczo-
na, wraz ze swoim domem,a oznajmi-
ła: Skoro uznaliście mnie za wierzą-

2 Za vgmss; wg P74  א A C Ψ 33 81 945 1175 
1891 2818:  które jest przodującym mia-
stem tego okręgu Macedonii.
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cą Panu, wstąpcie i zamieszkajcie 
w moim domu. I wymogła to na nas. 
16 Pewnego dnia, gdy szliśmy na mo-
dlitwę, natknęliśmy się na młodą ko-
bietę, która była czyjąś służącą. Miała 
ona ducha wieszczegoa i swoim wróże-
niem przynosiła spory zyskb właścicie-
lom. 17 Idąc za Pawłem i za nami, wo-
łała: Ci ludzie są sługami Najwyższe-
go Boga!a Oni głoszą wam drogę zba-
wienia!b 18 Czyniła tak przez wiele 
dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, 
zwrócił się do ducha i powiedział: Roz-
kazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, 
żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili 
wyszedł.a

19 Gdy właściciele służącej spostrze-
gli, że ich nadzieja na zysk przepa-
dła,a schwytali Pawła oraz Sylasab i za-
wlekli ich na rynek do przedstawicie-
li władzy.c 20 Tam wprowadzili ich 
przed pretorówa i wnieśli skargę: Ci oto 
ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepo-
koją nasze miasto.b 21 Głoszą zwycza-
je,a których nam, jako Rzymianom,b 
nie wolno przyjmować ani praktyko-
wać. 22 Oskarżycieli poparł też tłum. 
Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich 
szaty i wychłostać.a 23 A gdy im zada-
li wiele razów, wtrącili ich do więzie-
niaa i nakazali stróżowi więziennemu, 
by objął ich szczególnym nadzorem. 
24 Po otrzymaniu takiego rozkazu, 
stróż zamknął ich w wewnętrznym lo-
chu, a ich nogi zakuł w dyby.a 25 Oko-
ło północy Paweł i Sylas modlili się 
i śpiewali Bogu hymny.a Przysłuchi-
wali się im więźniowie. 26 Nagle za-
trzęsła się ziemia,a na tyle mocno, że 
przesunęły się fundamenty więzie-
nia. Wszystkie drzwib stanęły natych-
miast otworem i więzy wszystkich roz-
luźniły się. 27 Obudzono stróża wię-
ziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte 
drzwi więzienia, dobył miecza i chciał 
się zabić, sądząc, że więźniowie ucie-
kli.a 28 Lecz Paweł zawołał: Nie czyń 
sobie nic złego! Jesteśmy tu wszyscy. 
29 Stróż poprosił o światło. Wskoczył 
do środka i przerażony przypadł do 
Pawła i Sylasa. 30 A gdy już wypro-

wadził ich na zewnątrz, zapytał: Pa-
nowie, co mam czynić,a abym był zba-
wiony? 31 Odpowiedzieli mu: Uwierz 
w Pana Jezusa,a a będziesz zbawionyb 
– ty i twój dom. 32 Następnie przeka-
zali mu Słowo Pana, jemu oraz wszyst-
kim, którzy byli w jego domu. 33 Wtedy 
stróż wziął ich, o tej godzinie, w nocy, 
obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić, za-
równo on sam, jak i wszyscy jego do-
mownicy.a 34 Wprowadził ich też do 
swojego domu, zastawił stóła i wraz 
z całym domem cieszył się,b że uwie-
rzył Bogu. 35 Z nastaniem dnia preto-
rzy posłali straż z poleceniem: Zwolnij 
tych ludzi. 36 Stróż więzienny przeka-
zał Pawłowi: Pretorzy przysłali polece-
nie, że macie być zwolnieni. Teraz za-
tem wyjdźcie i idźcie w pokoju. 37 Pa-
weł jednak powiedział do nich: Wy-
chłostali nas, obywateli rzymskich, 
publicznie i bez sądu,a wtrącili nas do 
więzienia, a teraz potajemnie nas wy-
pędzają? O, nie! Niech tu sami przyj-
dą i nas wyprowadzą. 38 Straż donio-
sła pretorom te słowa. A ci, gdy usły-
szeli, że mają do czynienia z Rzymia-
nami, przestraszyli się.a 39 Przyby-
li więc, przeprosili ich, wyprowadzili 
i prosili, aby odeszli z miasta.a 40 Po 
wyjściu więc z więzienia, wstąpili do 
Lidii,a a gdy zobaczyli braci,b dodali im 
otuchy i odeszli.

Wydarzenia w Tesalonikach

17Po przejściu przez Amfipolis 
i Apolonię, przybyli do Tesalo-

nik.a Mieściła się tu synagogab Żydów. 
2 Paweł, zgodnie ze zwyczajem,a od-
wiedził ich i przez trzy szabaty rozpra-
wiał z nimi. Powoływał się na Pisma,b 
3 wyjaśniał i dowodził, że Chrystus 
musiał cierpieća i zmartwychwstać.b 
Oznajmił im też, że tym Chrystusem 
jest Jezus,c którego on im głosi. 4 Nie-
którzya dali się przekonać i dołączy-
li do Pawła i Sylasa.b Przyłączyła się 
do nich również wielka liczba poboż-
nych Grekówc oraz niemało wybit-
nych kobiet.d 5 To wywołało zazdrośća 
u Żydów. Dobrali więc sobie paru 
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niegodziwców spośród próżnujących 
na rynku mężczyzn, wywołali zbiego-
wisko, podburzyli miasto, naszli dom 
Jazonab i próbowali wyprowadzić ich 
przed lud. 6 Gdy ich jednak nie znaleź-
li, zawlekli Jazona i niektórych braci 
do przedstawicieli władz miejskich. Ci 
ludzie – krzyczeli – szerzą zamęta po 
całym zamieszkałym świecie! Przybyli 
i tutaj! 7 Przyjął ich Jazon! Wszyscy oni 
występują przeciwko postanowieniom 
cesarza! Głoszą, że jest inny król – Je-
zus!a 8 Słuchając tego, tłum i władze 
miasta zaniepokoili się. 9 Wzięli jed-
nak kaucję od Jazona oraz pozostałych 
i zwolnili ich.

Wydarzenia w Berei
10 Jeszcze tej samej nocy braciaa wy-
prawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci 
natomiast, gdy tam przybyli, zaczę-
li uczęszczać do synagogi.b Żydzi, 
11 którzy się tam gromadzili, byli szla-
chetniejsi od tych w Tesalonikach. 
Przyjęli oni Słowo z całą otwartością 
i codziennie badali Pisma,a sprawdza-
jąc, czy rzeczywiście tak się rzeczy ma-
ją.b 12 Wielu zatem prawdziwie uwie-
rzyło, w tym też niemało wybitnych 
Greczyneka oraz mężczyzn. 13 A gdy 
Żydzi z Tesalonik dowiedzieli się, że 
Paweł głosi Słowo Boże również w Be-
rei, udali się tam, podburzając przeciw 
nim całe tłumy.a 14 Wtedy braciaa na-
tychmiast wyprawili Pawłab nad mo-
rze, a Sylas i Tymoteusz pozostali na 
miejscu.c 15 Ci z kolei, którzy towarzy-
szyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do 
Aten.a Tam odebrali od niego polece-
nie dla Sylasa i Tymoteusza,b aby czym 
prędzej do niego przyszli – i wyruszyli 
w powrotną drogę.

Wydarzenia w Atenach
16 Paweł zatem pozostał w Atenach. 
Zgodnie z ustaleniami czekał na Sy-
lasa i Tymoteusza. Widok miasta po-
grążonego w bałwochwalstwiea wpra-
wił go w stan duchowego wzburze-
nia. 17 Rozprawiał więc w synago-
dzea z Żydami, dyskutował z innymi 

pobożnymi osobami i codziennie, na 
rynku, rozmawiał z tymi, którzy się 
tam akurat znaleźli.b 18 W czasie tych 
rozmów ścierali się z nim niektórzy fi-
lozofowie epikurejscy i stoiccy. Jedni 
mówili: Cóż to chce nam powiedzieć 
ta papuga?1 Drudzy zaś: Zdaje się, że 
głosi obce bóstwa. Głosił im bowiem 
dobrą nowinę o Jezusiea i zmartwych-
wstaniu.b 19 Wzięli go więc i zaprowa-
dzili na Areo pag.a Tam zapytali: Czy 
możesz nam wyjaśnić, cóż to za nową 
naukęb głosisz? 20 Wkładasz nam do 
uszu jakieś nowe poglądy. Chcieliby-
śmy wiedzieć, o co właściwie chodzi. 
21 Bo sami Ateńczycy, podobnie jak 
mieszkający tam cudzoziemcy, nicze-
mu innemu nie poświęcali tyle cza-
su, co opowiadaniu lub słuchaniu naj-
świeższych nowin.
22 Paweł stanął więc na środku Are-
opagu i powiedział: Ateńczycy! Wi-
dzę, że w swej religijności jesteście 
bardzo przezorni. 23 Przechodząc bo-
wiem i przyglądając się waszym świę-
tościom,a znalazłem również ołtarz 
z napisem: Nieznanemu Bogu.b To za-
tem, co wy czcicie, a czego nie znacie, 
ja wam głoszę. 24 Bóg, który stwo-
rzył świat i wszystko, co na nim,a On, 
który jest Panem nieba i ziemi,b nie 
mieszka w świątyniach zbudowa-
nych rękami.c 25 Nie służy Mu się też 
za pomocą rąk, jak gdyby czegoś po-
trzebował.a Przeciwnie, to właśnie 
On daje wszystkim życie i tchnienie,b 
i wszystko. 26 Z jednego też wyprowa-
dził każdy naród ludzki, by zamiesz-
kiwał oblicze całej ziemi,a a wszyst-
kim tym narodom ustalił czas i grani-
ce zamieszkania,b 27 aby szukały Bo-
ga,a czy Go może nie wyczują albo nie 
odnajdą, chociaż nie jest On daleki od 
nikogo z nas.b 28 W Nim żyjemy,a po-

1 Slang ateński (?): ziarnozbieracz. Słowo 
określające osoby kręcące się po rynku 
i zbierające okruchy żywności zgubione 
przez wozy, lub mówców, którzy budują 
własne wypowiedzi w oparciu o wypo-
wiedzi innych.
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ruszamy się i jesteśmy, jak to niektó-
rzy z waszych poetów wyrazili: Bo 
z Jego rodu jesteśmy. 29 Jako pocho-
dzący z rodu Bożegoa nie powinniśmy 
zatem sądzić, że Boski byt przypo-
mina złoto, srebro, kamień, wytwór 
sztuki lub myśli ludzkiej.b 30 Pomi-
nąwszy więc czasy niewiedzy,a Bóg 
wzywa teraz wszędzie wszystkich lu-
dzi, aby się opamiętali,b 31 ponieważ 
wyznaczył też dzień,a w którym spra-
wiedliwie osądzi zamieszkały świat. 
Sędzią będzie Człowiek, którego On 
ustanowił,b a dowód na to przed-
stawił wszystkim, gdy wzbudził Go 
z martwych.c 
32 Kiedy usłyszeli o zmartwychwsta-
niu,a jedni zaczęli szydzić,b a drudzy 
powiedzieli: O tym nam opowiesz przy 
innej okazji.c 33 W ten sposób Paweł 
opuścił ich grono. 34 Niektórzy jed-
nak przyłączyli się do niego i uwierzy-
li.a Wśród nich był Dionizy Areopagitab 
oraz kobieta imieniem Damaris.

Wydarzenia w Koryncie

18Potem Paweł opuścił Atenya 
i przybył do Koryntu.b 2 Tam 

spotkał pewnego Żyda imieniem 
Akwila,a rodem z Pontu,b który świe-
żo przybył z Italii,c oraz jego żonę Pry-
skę. Klaudiuszd bowiem zarządził, że 
wszyscy Żydzi mają opuścić Rzym.e 
Paweł zaznajomił się z Akwilą i Pry-
ską, 3 a ponieważ uprawiał to samo 
rzemiosło, zamieszkał u nich i z nimi 
pracował.a Byli oni z zawodu wytwór-
cami namiotów. 4 W każdy szabat na-
tomiast udawał się na rozmowy do sy-
nagogi.a Tam starał się przekonać za-
równo Żydów, jak i Greków.b 5 Kie-
dy jednak Sylas i Tymoteusza przyszli 
z Macedonii, Paweł w pełni poświęcił 
się głoszeniu Słowa. Przedstawiał Ży-
dom świadectwa, że Jezus jest Chry-
stusem.b 6 Lecz gdy mu się przeciwsta-
wiali, a nawet posuwali do bluźnier-
stw,a otrząsnął proch z szatb i oznaj-
mił: Krew wasza na głowę waszą,c ja 
jestem czysty.d Odtąd moje poselstwo 
będę kierował do pogan.e 

7 Po odejściu stamtąd, udał się do 
domu niejakiego Tycjusza Justusa. Był 
to człowiek bogobojny,a a jego dom 
sąsiadował z synagogą. 8 Tymczasem 
uwierzył Panu Kryspus,a przełożony 
synagogi – on sam i cały jego dom.b 
Poza tym wielu Koryntian, którzy 
słuchali Pawła, uwierzyło i zostało 
ochrzczonych. 9 Ponadto w nocnym 
widzeniua Pan powiedział Pawłowi: 
Przestań się bać!b Mów i nie milcz, 
10 dlatego że Ja jestem z tobąa i nikt 
się nie targnie, aby ciebie skrzywdzić. 
Bo mój lud w tym mieścieb jest licz-
ny. 11 Pozostał tam zatem przez półto-
ra roku i w tym czasie nauczał wśród 
nich Słowa Bożego. 
12 Jednak gdy Gallio został prokon-
sulema Achai,b Żydzi powstali jedno-
myślnie przeciwko Pawłowi.c Posta-
wili go przed sądemd 13 pod takim 
zarzutem: Ten człowiek namawia lu-
dzi, aby czcili Boga niezgodnie z Pra-
wem. 14 Paweł miał już otworzyć usta, 
gdy Gallio powiedział Żydom: Gdy-
by tu rzeczywiście chodziło o jakieś 
bezprawie albo groźne przestępstwo, 
miałbym powód, aby przyjąć was, 
Żydzi. 15 Skoro jednak spór dotyczy 
słów,a nazw i waszego własnego Pra-
wa,b zajmijcie się tym sami. Ja nie chcę 
być sędzią w tych sprawach. 16 I prze-
pędził ich z sądu. 17 Wtedy wszyscy 
oni rzucili się na Sostenesa,a przełożo-
nego synagogi, i zaczęli go bić przed 
krzesłem sędziowskim. Gallio jednak 
wcale się tym nie zajął. 
18 Paweł przebywał więc w Koryncie 
jeszcze przez wiele dni. W końcu poże-
gnał się z braćmi i odpłynął do Syrii, 
a z nim Pryska i Akwila,a po tym, jak 
ze względu na złożony ślubb ostrzygł 
w Kenchrachc włosy.1 

Wizyta w Efezie i powrót do Antiochii
19 Przybyli do Efezu.a Tu Paweł ich po-
zostawił i udał się do synagogi. Roz-
prawiał tam z Żydami.b 20 I choć go 

1 Według składni greckiej włosy mógł 
ostrzyc zarówno Paweł, jak i Akwila.
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prosili, by pozostał z nimi dłużej, nie 
zgodził się. 21 Przy pożegnaniu na-
tomiast oznajmił: Jeśli Bóg pozwoli, 
to jeszcze do was wrócę.a I odpłynął 
z Efezu. 22 A po przybyciu do Ceza-
rei,a odwiedził kościół, pozdrowił go,b 
a następnie udał się do Antiochii.c 

TRZECIA PODRÓŻ MISYJNA
23 W Antiochii Paweł spędził jakiś 
czas, potem jednak wyprawił się stam-
tąd i przemierzał kolejno Galację i Fry-
gię.a Po drodze utwierdzał wszystkich 
napotkanych uczniów.b

Notatka o Apollosie 
24 Tymczasem do Efezu przybył pe-
wien Żyd. Miał na imię Apollosa 
i pochodził z Aleksandrii. Był człowie-
kiem wymownym oraz biegłym w Pi-
smach. 25 Obeznany był też z drogą 
Pana i z żarem, z głębi ducha,a prze-
mawiał i dobrze uczył o tym, co doty-
czyło Jezusa. Wiedział jednak tylko 
o chrzcie Jana.b 26 Zaczął on otwar-
cie i odważniea przemawiać w syna-
godze. Gdy Pryska i Akwilab go usły-
szeli, zajęli się nim i wyłożyli mu do-
kładniej drogę Bożą.c 27 A kiedy za-
pragnął przenieść się do Achai, bracia 
zachęcili go do tego, a także napisalia 
do uczniów, aby go przyjęli. Na miej-
scu okazało się, że był bardzo pomoc-
ny dla tych, którzy dzięki łasceb uwie-
rzyli. 28 Potrafił bowiem skutecznie 
obalać twierdzenia Żydów, wykazując 
publicznie, na podstawie Pism,a że Je-
zus jest Chrystusem.b

Paweł w Efezie

19Właśnie gdy Apollosa przebywał 
w Koryncie, Paweł przeszedł ob-

szary wyżynne i przybył do Efezu.b Tam 
spotkał jakichś uczniów 2 i zapytał: 
Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy 
uwierzyliście?a A oni mu na to: Nawet 
nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty.b 
3 Zapytał więc: W jakim zatem chrzcie 
zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli: 
W chrzcie Jana.a 4 Wtedy Paweł wyja-
śnił: Jan zanurzał w chrzcie opamięta-

niaa1 i powtarzał ludowi, że ma uwie-
rzyć w Tego, który idzie za nim,b to jest 
w Jezusa. 5 Gdy to usłyszeli, przyjęli 
chrzest w imię Pana Jezusa.a 6 A kie-
dy Paweł włożył na nich ręce,a zstąpił 
na nich Duch Święty,b mówili też języ-
kamic i prorokowali.d2 7 A było wszyst-
kich tych mężczyzn około dwunastu.
8 Następnie Paweł udał się do synago-
gi.a Tam przez trzy miesiące odważnieb 
i otwarcie głosił, dyskutował i przeko-
nywałc o sprawach dotyczących Kró-
lestwa Bożego.d 9 Kiedy jednak nie-
którzy upierali się przy swoim,a odma-
wiali wiary i wobec tłumów znieważa-
lib Drogę Pana,c odłączył się od nich,d 
oddzielił uczniów i codziennie rozpra-
wiał w szkole Tyrannosa. 10 Działo się 
to przez dwa lata, tak że wszyscy miesz-
kańcy Azji,a zarówno Żydzi, jak i Gre-
cy,b usłyszeli Słowo Pana. 11 Bóg też 
przez ręcea Pawła w niezwykły sposób 
okazywał swoją moc.b 12 Było nawet 
tak, że wkładano na chorych chust-
ki lub przepaski,a które dotknęły jego 
ciała. To wystarczało, aby ustępowały 
choroby, a złe duchy wychodziły.b

13 Niektórzy wędrowni egzorcyści ży-
dowscya również próbowali wzywać 
imienia Pana Jezusa nad ludźmi opa-
nowanymi przez złe duchy.b Mawia-
li: Zaklinam was przez Jezusa, którego 
głosi Paweł. 14 Tak czyniło siedmiu sy-
nów niejakiego Skewasa, arcykapłana 
żydowskiego. 15 Jednego razu zły duch 
odpowiedział: Jezusa znama i wiem, 
kim jest Paweł, lecz wy kim jesteście? 
16 Następnie człowiek, w którym był 
zły duch, rzucił się na nich, pokonał 
obu3 i pobił ich tak, że nadzy i poranie-
ni uciekli z tego domu. 17 Dowiedzieli 
się o tym wszyscy Żydzi i Grecy miesz-
kający w Efezie, padł na nich stracha 
i zaczęto wywyższać imię Pana Jezusa.b 

1 Lub: w chrzcie, który łączył się z opamię-
taniem.

2 Lub: zaczęli też mówić językami i proro-
kować.

3 obu P74 א A B D 33. 36. 104. 614. 1175. 
1505 pc syh; ich (Ψ) 1739 m.
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18 Wielu też tych, którzy uwierzyli, 
przychodziło, wyznawało i ujawnia-
ło swoje praktyki.a 19 Pokaźna liczba 
osób, które zajmowały się magią, po-
znosiła księgi i publicznie je paliła. Po 
podliczeniu wartości tych ksiąg oka-
zało się, że wynosiła ona pięćdziesiąt 
tysięcy srebrnych denarów.1 20 W taki 
właśnie sposób, stosownie do potęgi 
Pana, Słowo krzewiło się i umacniało.a

21 Po tych wydarzeniach Paweł, pod 
wpływem Ducha, postanowił przejść 
przez Macedonięa i Achaję, a następ-
nie udać się do Jerozolimy.b Mówił: 
Potem, gdy się już tam znajdę, trzeba 
mi będzie zobaczyć również Rzym.c 
22 W związku z tym wysłał do Macedo-
nii dwóch swoich pomocników, Tymo-
teuszaa i Erastosa,b a sam przez jakiś 
czas pozostał w Azji.
23 Mniej więcej w tym czasie wybuchły 
w Efezie poważne zamieszkia z powodu 
Drogi Pana.b 24 Otóż pewien złotnik, 
imieniem Demetriusz, który wytwarzał 
srebrne świątynki Artemidy i przyno-
sił rzemieślnikom znaczny zysk,a 25 ze-
brał ich oraz innych pracujących w tym 
samym rzemiośle i powiedział: Pano-
wie, wiecie, że ta praca zapewnia nam 
dobrobyt.a 26 Tymczasem przyjrzyjcie 
się i posłuchajcie, co robi ten Paweł. Nie 
tylko w Efezie, ale niemal w całej Azji 
przekonał masy, że figurki wykonane 
pracą rąk to żadni bogowie, i odwiódł 
ludzi od ich czczenia.a 27 Zagraża nam 
nie tylko to niebezpieczeństwo, że na-
sze rzemiosło pójdzie w poniewierkę, 
ale i to, że świątynia wielkiej bogini Ar-
temidya utraci swe znaczenie. Dojdzie 
też do tego, że ta, którą czci cała Azja 
oraz cały zamieszkały świat, zostanie 
odarta ze swej wielkości. 
28 Gdy to usłyszeli, wpadli w strasz-
ny gniew i zaczęli krzyczeć: Wiel-

1 W NT denar stanowił zapłatę za dzień 
pracy robotnika sezonowego (np. 
w winnicy). Zob. Mt 18:28. Można by za 
te pieniądze kupić stado 50.000 owiec 
lub przez dwa miesiące utrzymywać 
1000 robotników.

ka jest Artemida Efeska! 29 Wkrótce 
całe miasto wrzało. Tłum jednomyśl-
nie ruszył do teatru. Po drodze po-
rwano Gajuszaa i Arystarchosa.b Byli 
oni Macedończykami i towarzysza-
mi podróży Pawła. 30 Paweł również 
chciał wyjść do ludu, lecz uczniowie 
mu zabronili. 31 Podobnie niektórzy 
przedstawiciele władz Azji,2 zaprzy-
jaźnieni z Pawłem, przesłali mu wia-
domość, prosząc, żeby nie ryzykował 
pójściem do teatru. 32 W tłumie nato-
miast różni ludzie wykrzykiwali roz-
maite rzeczy,a bo w zgromadzeniu pa-
nował bezład, a większość nawet nie 
wiedziała, z jakiej przyczyny się ze-
szli. 33 Dość zgodnie jednak wskazy-
wano na Aleksandra, wypchniętego 
naprzód przez Żydów. Aleksander dał 
znak ręką,a że chce coś ludziom wyja-
śnić. 34 Lecz gdy rozpoznano, że jest 
Żydem, jeden głos wyrwał się z piersi 
wszystkich: Wielka jest Artemida Efe-
ska!a Krzyczano tak prawie dwie go-
dziny. 35 Kiedy wreszcie pisarz uspo-
koił masy, powiedział: Ludzie! Efezja-
nie! Kto nie zna miasta Efez i nie wie, 
że jest ono stróżem świątyni wielkiej 
Artemidy oraz posągu, który zesłał Ze-
us?!a 36 Ponieważ jest to niezaprze-
czalne, uspokójcie się i nic pochopnie 
nie czyńcie. 37 Przyprowadziliście tu-
taj tych ludzi, którzy nie są ani świę-
tokradcami,a ani nie bluźnią naszej 
bogini. 38 Jeśli więc Demetriusz i po-
zostali rzemieślnicy, którzy się wokół 
niego skupili, mają przeciwko komuś 
jakąś sprawę, to przecież w sądach od-
bywają się rozprawy. Są też prokon-
sulowie.a Niech jedni drugich oskarża-
ją. 39 Jeśli zaś czegoś więcej żądacie, 
zostanie to rozpatrzone na prawomoc-
nym zgromadzeniu. 40 Narażamy się 
bowiem na niebezpieczeństwo, że bę-
dziemy oskarżeni za dzisiejsze rozru-
chy,a bo nie ma żadnej przyczyny, któ-
rą moglibyśmy usprawiedliwić to zbie-
gowisko. Po tych słowach rozwiązał 
zgromadzenie.

2 Lub: niektórzy z azjarchów.
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Paweł w Macedonii

20Gdy zamieszki ustały, Paweł 
posłał po uczniów, dodał im 

otuchy, pożegnał się z nimi i odszedł 
do Macedonii.a 2 Po drodze wielokrot-
nie przemawiał, służąc zachętą tym, 
których odwiedzał. Tak przybył do Gre-
cji. 3 Tu spędził trzy miesiące. A gdy 
zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzia 
uknuli przeciwko niemu spisek.b Po-
stanowił zatem wrócić przez Macedo-
nię. 4 Towarzyszył mu Sopatros, syn 
Pyrrosa z Berei, z Tesaloniczan Ary-
starchosa i Sekundus, ponadto Gajusz 
z Derbe i Tymoteusz,b a z Azjatów Ty-
chikosc i Trofimos.d 5 Oni poszli pierw-
si i mieli czekać na nas w Troadzie. 
6 My natomiast odpłynęliśmy z Filip-
pia po Dniach Przaśnikówb i po pięciu 
dniach dołączyliśmy do nich w Troa-
dzie,c gdzie spędziliśmy siedem dni.

Wydarzenia w Troadzie
7 Pierwszego dnia po szabacie, gdy się 
zebraliśmy na łamanie chleba,a Paweł, 
który miał odjechać nazajutrz, rozpra-
wiał z nimi i przedłużył swą mowę aż 
do północy. 8 A w górnej sali, gdzie się 
zebraliśmy, było sporo lamp. 9 Był tam 
też pewien młody chłopiec o imieniu 
Eutychos. Był senny i usiadł w oknie. 
Ale Paweł mówił tak długo, że chło-
piec zasnął i spadł z trzeciego pię-
tra. Gdy go podniesiono, był martwy. 
10 Paweł zszedł, przypadł do niego, 
otoczył go ramionamia i powiedział: 
Przestańcie rozpaczać, jego dusza jest 
w nim. 11 Potem wrócił na górę, zła-
mał chleb, skosztował, następnie roz-
mawiał z nimi do świtu, a z nastaniem 
dnia odszedł. 12 Chłopca natomiast 
odprowadzono żywego, co przyniosło 
wszystkim ogromną ulgę.

Podróż do Miletu
13 My tymczasem udaliśmy się jako 
pierwsi na statek i odpłynęliśmy do 
Assos, skąd mieliśmy zabrać Paw-
ła. Tak właśnie zarządził, zamierza-
jąc odbyć drogę pieszo. 14 Z Assos, 
już razem z nim, przybyliśmy do Mi-

tyleny. 15 Stamtąd wyruszyliśmy i na-
zajutrz byliśmy na wysokości Chios, 
następnego dnia zawinęliśmy do Sa-
mos, a kolejnego dotarliśmy do Mi-
letu.a 16 Paweł bowiem uznał, że bę-
dzie lepiej opłynąć Efez, aby nie tra-
cić czasu w Azji. Śpieszył się, aby – je-
śli to możliwe – dzień Pięćdziesiątni-
cya spędzić w Jerozolimie.b 17 Z Miletu 
natomiast posłał do Efezua wiadomość 
i wezwał do siebie starszych kościoła.b 

Mowa Pawła do starszych z Efezu
18 Gdy starsi stawili się u Pawła, on 
zwrócił się do nich: Wy wiecie, jak 
żyłema wśród was przez cały czas, 
od pierwszego dnia mojego pobytu 
w Azji.b 19 Służyłema Panu z całą po-
korą,b wśród łezc i prób,d które spoty-
kały mnie ze strony spiskujących Ży-
dów.e 20 Wiecie, że w żaden sposób 
nie przemilczałem niczego,a co poży-
teczne. Przeciwnie, przekazywałem 
wam to i pouczałem o tym publicznie 
i po domach.b 21 Na podstawie świa-
dectwa wzywałem Żydów i Grekówb 
do opamiętania sięc przed Bogiem i do 
wiaryd w naszego Pana Jezusa. 22 A te-
raz ja, zobowiązany w Duchu,1 idę do 
Jerozolimy,a niepewny, co mnie tam 
spotka. 23 Wiem tylko – co mi zresz-
tą Duch Święty w każdym mieście po-
świadczaa – że czekają mnie więzy 
i ucisk.b 24 Nie przywiązuję jednak 
wagi do mojego życia.a2 Zależy mi tyl-
ko na tym, aby dokończyć biegub oraz 
wykonać zadanie,c zlecone przez Pana 
Jezusa,d to znaczy służyć świadec-
twem dobrej nowiniee o łasce Bożej.f 
25 A oto teraz wiem, że już więcej nie 
zobaczycie mojego obliczaa – wy wszy-
scy, wśród których chodziłem, ogła-
szając Królestwo.b 
26 Dlatego oświadczam wam w dniu 
dzisiejszym, że nie ponoszę winy za 
czyjąkolwiek krew,a 27 ponieważ nie 

1 Lub: zobowiązany w duchu, czyli w po-
czuciu obowiązku.

2 Lub: Ale o moim życiu słowa powiedzieć 
nie warto.
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uchylałem się od głoszenia wam całego 
planu Boga. 28 Uważajcie na samych 
siebiea i na całą trzodę,b w której was 
Duch Święty ustanowił przełożonymi.c 
Dbajcie o to, aby paść kościół Boga, 
który sobie nabyłd własną krwią.e 29 Ja 
wiem, że po moim odejściu wejdą mię-
dzy was drapieżne wilki,a które nie 
będą oszczędzać stada.b 30 Również 
spomiędzy was samych powstaną lu-
dzie mówiący rzeczy przewrotne,a aby 
pociągnąć za sobą uczniów.b 31 Dla-
tego bądźcie czujni!a Pamiętajcie, że 
przez trzy lata,b dniem i nocą, nie prze-
stawałem ze łzami napominać każde-
go z was.c 32 A teraz powierzam was 
Bogua oraz Słowu Jego łaski.b Ono jest 
zdolne was budować i zapewnić dzie-
dzictwoc między tymi wszystkimi, któ-
rzy dostąpili uświęcenia.d 33 Nie po-
żądałema srebra ani złota, ani niczyjej 
szaty. 34 Sami wiecie, że te ręce służy-
ły potrzebom moim oraz tych, którzy 
byli ze mną.a 35 Przez to wszystko po-
kazałem wam, że w ten sposób pracu-
jąc,a trzeba wspierać słabychb i pamię-
tać o słowach Pana Jezusa, który sam 
powiedział: Więcej szczęścia jest w da-
waniu niż w braniu.c 
36 A gdy skończył mówić, zgiął wraz 
z nimi wszystkimi kolana i modlił 
się.a 37 Nikt też nie mógł powstrzymać 
łez. Wszyscy rzucali się Pawłowi na 
szyję i całowali go. 38 Każdy odczuwał 
ból, szczególnie z powodu tych słów, że 
już nigdy nie zobaczą jego oblicza.a Po-
tem odprowadzili go na statek.b

W drodze do Jerozolimy

21Po rozstaniu z nimi, gdy już 
nam przyszło odpłynąć, skiero-

waliśmy się prosto na Kos. Nazajutrz 
byliśmy na Rodos, a stamtąd udaliśmy 
się do Patary. 2 W Patarze znaleźliśmy 
statek udający się w rejs do Fenicji. 
Weszliśmy na pokład i odpłynęliśmy. 
3 Żeglując w kierunku Syrii,a Cyprb zo-
stawiliśmy po lewej stronie i zawinę-
liśmy do Tyru. W tym mieście miano 
rozładować statek. 4 Odszukaliśmy 
zatem uczniów i pozostaliśmy u nich 

siedem dni. Oni natomiast pod wpły-
wem Ducha ostrzegali Pawła, żeby nie 
szedł do Jerozolimy.a 5 Gdy nasz pobyt 
miał się ku końcowi, wyruszyliśmy 
odprowadzani przez wszystkich, wraz 
z ich żonami i dziećmi, aż za miasto. 
Na wybrzeżu zgięliśmy kolana i modli-
liśmy się.a 6 Potem pożegnaliśmy jed-
ni drugich i weszliśmy na pokład. Oni 
zaś wrócili do swoich.
7 My natomiast odbiliśmy z Tyru i za-
kończyliśmy żeglugę w Ptolemais. Tam 
przywitaliśmy się z braćmia i zatrzy-
maliśmy się u nich jeden dzień. 8 Na-
zajutrz wyruszyliśmy i dotarliśmy do 
Cezarei.a Wstąpiliśmy do domu Fili-
pa, ewangelisty,b jednego z Siedmiu,c 
i u niego już pozostaliśmy. 9 Miał on 
cztery niezamężne córki, które pro-
rokowały.a 10 A gdy przebywaliśmy 
tam przez dłuższy czas, przybył 
z Judei pewien prorok, imieniem Haga-
bos.a 11 Przyszedł on do nas, wziął pas 
Pawła, związał sobie nogi i ręce,a a na-
stępnie oznajmił: To mówi Duch Świę-
ty: Mężczyznę, do którego należy 
ten pas, w ten sposób zwiążą Żydzi 
w Jerozolimie i wydadzą w ręce po-
gan.b 12 Gdy to usłyszeliśmy, zaczę-
liśmy prosić Pawła – my i ludzie z Ce-
zarei – aby nie szedła do Jerozolimy.b 
13 Wtedy Paweł odpowiedział: Dlacze-
go płaczecie i rozdzieracie mi serce? Je-
stem gotów, aby w Jerozolimie nie tylko 
mnie związano, ale i zabitoa dla imie-
nia Pana Jezusa.b 14 Nie zdołaliśmy go 
przekonać. Dlatego ucichliśmy i stwier-
dziliśmy: Niech się dzieje wola Pana.a

15 Gdy nasz pobyt u Filipa dobiegł 
końca, spakowaliśmy się i wyruszyli-
śmy do Jerozolimy.a 16 Przyłączyli się 
do nas niektórzy uczniowie z Ceza-
rei.a Zaprowadzili nas oni do niejakie-
go Mnazona z Cypru,b który od daw-
na był uczniem, abyśmy się u niego 
zatrzymali w gościnie. 17 A kiedy już 
znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia 
przyjęli nasa z radością.
18 Dzień po przybyciu Paweł wraz 
z nami udał się do Jakuba.a Zebra- 
li się tam także wszyscy starsi.b 
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19 Paweł przywitał się z nimi i zaczął 
po kolei opisywać, czego Bóg przez 
jego posługę dokonał wśród po-
gan.a 20 A oni, gdy o tym usłyszeli, 
chwalili Boga.a. Powiedzieli mu rów-
nież: Widzisz, bracie, ile tysięcy Ży-
dów uwierzyło, a każdy gorliwieb prze-
strzega Prawa.c 21 O tobie jednak do-
niesiono im, że wszystkich Żydów za-
mieszkałych wśród pogan nauczasz 
odstępstwa od Mojżesza,a mówiąc, 
żeby nie obrzezywali dziecib i nie prze-
strzegali zwyczajów. 22 Co tu począć? 
Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. 
23 Postąp więc tak, jak ci radzimy: 
Otóż są u nas czterej mężczyźni, któ-
rzy złożyli ślub.a 24 Weź ich, poddaj 
się wraz z nimi oczyszczeniua i wnieś 
opłatę za zgolenie ich włosów. Wtedy 
wszyscy się przekonają, że to, co się 
o tobie mówi, jest nieprawdą, skoro ty 
sam przestrzegasz Prawa.b 25 Co do 
wierzących pogan natomiast, rozstrzy-
gnęliśmy na piśmie, że mają wystrze-
gać się rzeczy złożonych w ofierze bó-
stwom, krwi, tego, co uduszone, oraz 
nierządu.a 26 Zgodnie z tą radą Paweł 
zabrał z sobą mężczyzn, o których była 
mowa, i następnego dnia poddał się 
wraz z nimi oczyszczeniu. Następnie 
chodził do świątynia i zgłaszał koniec 
dni oczyszczenia, dopóki za każdego 
z nich nie została złożona ofiara.b 
27 Gdy siedem dni miało się ku koń-
cowi, Żydzia z Azjib zauważyli Paw-
ła w świątyni. Podburzyli cały tłumc 
i rzucili się na niego.d 28 Izraelici! – 
krzyczeli. – Pomóżcie! Ten człowiek 
wszędzie i wszystkich nastawia prze-
ciwko ludowi, Prawu i temu miej-
scu!a Więcej, wprowadził do świątyni 
Greków i zbezcześcił to święte miej-
sce!b 29 Przedtem bowiem widywa-
li go w mieście z Trofimosema z Efe-
zu i sądzili, że Paweł wprowadził go 
do świątyni. 30 Rozruchy objęły całe 
miasto. Zbiegł się lud. Schwytanego 
Pawłaa wywleczono ze świątynib i na-
tychmiast zamknięto bramy. 31 Chcia-
no go zabić,a gdy dowódca kohortyb 
otrzymał wiadomość, że w Jerozolimie 

wrze. 32 Wziął więc żołnierzy oraz set-
ników i natychmiast zjawił się na miej-
scu. Na widok dowódcy z żołnierzami 
zaprzestano bić Pawła. 33 Dowódca 
podszedł, schwytał go i rozkazał zwią-
zać dwoma łańcuchami.a Następnie 
zapytał, kim jest i co zrobił. 34 Z tłu-
mu wykrzykiwano różne rzeczy. Zgiełk 
był jednak tak wielki, że nie mógł do-
wiedzieć się niczego pewnego.a Rozka-
zał zatem prowadzić go do twierdzy.b 
35 Gdy byli na schodach, tłum napie-
rał tak mocno, że żołnierze musieli 
nieść Pawła. 36 Szła za nimi bowiem 
ogromna rzesza ludzi. Z tłumu krzy-
czano: Precz z nim!a 37 Tuż przed wej-
ściem do twierdzy, Paweł zwrócił się 
do dowódcy: Czy mogę coś ci powie-
dzieć? To ty rozumiesz po grecku? – 
zapytał zdziwiony dowódca. – 38 Nie 
jesteś więc tym Egipcjaninem, który 
nie tak dawno wywołał bunt i wypro-
wadził na pustynię cztery tysiące no-
żowników? 39 Ja jestem Żydem z Tar-
sua w Cylicji – odparł Paweł – i oby-
watelem niepośledniego miasta. Pro-
szę, pozwól mi przemówić do ludu. 
40 A kiedy mu pozwolił, Paweł stanął 
na schodach i skinął rękąa do ludu. Za-
padło głębokie milczenie. Paweł prze-
mówił po hebrajsku.b1

Mowa Pawła do Żydów

22Drodzy braciaa i ojcowie!b Po-
słuchajcie mnie. Chcę przemó-

wić w swojej obronie.c 2 Gdy usłysze-
li, że mówi do nich po hebrajsku,a tym 
bardziej się uciszyli. A on ciągnął: 3 Je-
stem Żydema urodzonym w Tarsie w Cy-
licji.b Wychowałem się jednak w tym 
mieście. Tu byłem uczniem Gamaliela.c 
Wykształcono mnie według rygorów 
ojczystego Prawad i stałem się gorliwy 
dla Boga – podobnie jak wy wszyscy 
dzisiaj jesteście.e 4 Prześladowałema 
zwolenników tej Drogi. Nie cofałem się 
nawet przed wyrokami śmierci.b Chwy-
tałem i wtrącałem do więzień męż-
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22:2; 26:14.
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czyzn i kobiety,c 5 co może potwierdzić 
arcykapłana i cała Rada starszych. Od 
nich właśnie otrzymałem listy również 
do bracib w Damaszku.c Planowałem 
tam pójść i rozprawić się z tamtejszy-
mi zwolennikami. Chciałem ich spro-
wadzić do Jerozolimy i tutaj ukarać. 
6 Byłem już w drodzea i zbliżałem się 
do Damaszku. Dochodziło południe. 
Nagle poraziło mnie potężne światło 
z nieba. 7 Padłem na ziemię i usłysza-
łem: Saulu! Saulu! Dlaczego Mnie prze-
śladujesz? 8 Kim jesteś, Panie? – za-
pytałem. A On do mnie: Ja jestem Je-
zus z Nazaretu,a którego ty prześladu-
jesz. 9 Ci, którzy byli ze mną, światło 
wprawdzie zobaczyli, ale głosu Tego, 
który ze mną rozmawiał, nie usłysze-
li. 10 Zapytałem więc: Co mam czy-
nić, Panie?a A Pan na to: Wstań i idź 
do Damaszku. Tam będzie ci powie-
dziane o wszystkim, co ci wyznaczo-
no uczynić. 11 Wstałem, ale ponieważ 
od chwały tego światła oślepłem, po-
szedłem do Damaszku prowadzony za 
rękę przez tych, którzy mi towarzyszy-
li. 12 Tam niejaki Ananiasz,a człowiek 
pobożny według Prawa, cieszący się 
też dobrym świadectwemb u wszyst-
kich zamieszkałych tam Żydów, 
13 przyszedł do mnie, stanął obok i po-
wiedział: Bracie Saulu, przejrzyj!a W tej 
chwili spojrzałem na niego. 14 A on po-
wiedział: Bóg naszycha ojców wybrał 
cię,b abyś poznał Jego wolę,c zobaczył 
Sprawiedliwegod i usłyszał głos z Jego 
ust. 15 On cię przeznaczył, abyś wo-
bec wszystkich ludzi był Jego świad-
kiema i mówił o tym, co zobaczyłeś i co 
usłyszałeś.b 16 A teraz – dlaczego zwle-
kasz? Wstań, daj się ochrzcića i obmyj 
się z twoich grzechów, wzywając Jego 
imienia.b 
17 Gdy już wróciłem do Jerozolimya 
i modliłem się w świątyni,b doznałem 
zachwycenia. 18 Zobaczyłem Go, jak 
do mnie mówi: Śpiesz się! Czym prę-
dzej opuść Jerozolimę,a ponieważ nie 
przyjmą twego świadectwa o Mnie.b 
19 Wtedy ja powiedziałem: Panie, 
przecież oni wiedzą, że ja więziłema 

i biczowałem w synagogachb tych, któ-
rzy w Ciebie wierzą. 20 A kiedy roz-
lewano krew Szczepana,a Twojego 
świadka,b ja tam stałem i pochwala-
łem ten czyn.c Pilnowałem nawet szat 
tych, którzy go zabijali. 21 Lecz On po-
wiedział do mnie: Idź, bo Ja cię wyślę 
daleko do pogan.a 
22 Słuchali Pawła aż dotąd. Przy 
tych słowach wybuchli: Precz z zie-
mi z takim człowiekiem!a Bo nie go-
dzi się, żeby taki żył! 23 Gdy tak krzy-
czeli, rzucali szatami i ciskali w po-
wietrze piach, 24 dowódca rozkazał 
wprowadzić go do twierdzya i przesłu-
chaćb z zastosowaniem chłosty, aby 
dowiedzieć się, z jakiej przyczyny tak 
krzyczeli przeciwko niemu. 25 A kie-
dy rozciągnięto mu ręce i skrępowano 
je rzemieniami, Paweł zapytał stojące-
go obok setnika: Czy wolno wam chło-
stać człowieka, który jest obywatelem 
rzymskim,a i to bez wyroku sądowego? 
26 Po tych słowach setnik podszedł 
do dowódcy i doniósł: Co zamierzasz 
zrobić? Bo ten człowiek jest Rzymia-
ninem. 27 Dowódca przyszedł zatem 
do Pawła i zapytał: Powiedz mi, czy ty 
jesteś Rzymianinem? Tak – odpowie-
dział. 28 Wtedy dowódca wyznał: Ja 
za dużą sumę to obywatelstwo naby-
łem. Paweł na to: A ja mam je od uro-
dzenia. 29 Zaraz też odstąpili od niego 
ci, którzy go mieli przesłuchiwać, a do-
wódca, który kazał go związać,a gdy 
się dowiedział o jego obywatelstwie 
rzymskim, przestraszył się.b 

Paweł przed Wysoką Radą
30 Nazajutrz dowódca postanowił do-
wiedzieć się czegoś pewniejszego na 
temat oskarżeń wysuwanych przez 
Żydów przeciwko Pawłowi. Uwolnił 
go więc i polecił zwołać arcykapłanów 
oraz całą Wysoką Radę.a Następnie 
sprowadził Pawła i postawił go przed 
nimi.

23Paweł z uwagą spojrzał na 
Radę i powiedział: Drodzy bra-

cia,a do dziś dnia żyję przed Bogiem 
z całkowicie czystym sumieniem.b 
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2 Na te słowa arcykapłan Ananiasza 
rozkazał tym, którzy przy nim stali, 
uderzyć go w twarz.b 3 Wtedy Paweł 
odezwał się do niego: Ciebie uderzy 
Bóg, ściano pobielona.a I ty siedzisz 
tu, sądząc mnie według Prawa,b 
a wbrew Prawu każesz mnie bić? 
4 Wówczas ci, którzy stali obok, 
zwrócili Pawłowi uwagę: Ubliżasz 
arcykapłanowi Boga.a 5 Paweł odpo-
wiedział: Nie wiedziałem, bracia, że 
to arcykapłan. Wiem, że jest napi-
sane: Nie złorzecz przywódcy swego 
ludu.a 6 Paweł, świadomy, że jedna 
część zgromadzonych składa się z sa-
duceuszów,a a druga z faryzeuszów, 
oznajmił wobec Rady:b Drodzy bra-
cia, ja jestem faryzeuszemc i synem 
faryzeuszów. Jestem tu dziś sądzony 
z powodu nadzieid i zmartwychwsta-
nia.e 7 Te słowa wywołały spór mię-
dzy faryzeuszami i saduceuszami. 
Ich tłum podzielił się na dwie grupy. 
8 Saduceusze bowiem twierdzą, że 
nie ma zmartwychwstania,a aniołów 
ani duchów, faryzeusze natomiast 
uznają i jedno, i drugie. 9 Hałas był 
wielki. Niektórzy znawcy Prawaa 
należący do faryzeuszów ostro wy-
stępowali przeciwko oskarżeniu. Nic 
złego nie znajdujemy w tym człowie-
kub – mówili. – A co, jeśli naprawdę 
przemówił do niego duch albo anioł?c 
10 Spór się zaogniał.a Dowódca zaczął 
się obawiać, że Pawła rozerwą. Polecił 
zatem straży zejść, wyciągnąć go spo-
śród nich i odprowadzić do twierdzy. 
11 Następnej nocy natomiast stanął 
przy Pawlea Pan: Bądź dobrej myślib 
– powiedział – bo jak złożyłeś o Mnie 
świadectwoc w Jerozolimie, tak przyj-
dzie ci złożyć je w Rzymie.d

Sprzysiężenie przeciwko Pawłowi
12 Z nastaniem dnia Żydzia zawiąza-
li spisek.b Zobowiązali się też, że nie 
będą jeść ani pić,c dopóki nie zabi-
ją Pawła.d 13 Do tego sprzysiężenia 
przystąpiło ponad czterdziestu lu-
dzi. 14 Udali się oni do arcykapłanów 
oraz starszych i oznajmili: Zobowią-

zaliśmy się pod przysięgą, że niczego 
nie skosztujemy, dopóki nie zabijemy 
Pawła. 15 Teraz więc wy wraz z Wy-
soką Radą dajcie znać dowódcy, żeby 
go do was sprowadził, niby dla do-
kładniejszego zbadania jego sprawy, 
a my, zanim przyjdzie, jesteśmy goto-
wi go zgładzić.a 16 O tej zasadzce usły-
szał siostrzeniec Pawła. Przybył zatem 
do twierdzy i powiadomił go o tym. 
17 Paweł z kolei przywołał jednego 
z setników i poprosił: Zaprowadź tego 
młodzieńca do dowódcy,a bo ma mu 
coś do przekazania. 18 Setnik zabrał 
więc chłopca do dowódcy i wyjaśnił: 
Więzień Paweła przywołał mnie i po-
prosił, abym przyprowadził do ciebie 
tego młodzieńca. Ma on ci coś do po-
wiedzenia. 19 Dowódca wziął chłop-
ca za rękę, odprowadził na bok i zapy-
tał: Z jaką wiadomością przychodzisz? 
20 Żydzi postanowili cię prosić – od-
powiedział – abyś jutro sprowadził 
Pawła do Radya pod pretekstem do-
kładniejszego zbadania jego sprawy. 
21 Lecz ty nie daj się im przekonać, 
bo czyha na niego w zasadzce ponad 
czterdziestu ludzi, którzy zobowiąza-
li się pod przysięgą, że nie będą jeść 
ani pić, dopóki go nie zabiją. Są już 
w pogotowiu i czekają na twoje zezwo-
lenie. 22 Dowódca zatem odesłał mło-
dzieńca i polecił: Przed nikim się nie 
zdradź, że mi to wyjawiłeś.

PODRÓŻ PAWŁA DO RZYMU 
Nocna podróż do Cezarei
23 Następnie dowódca przywołał 
dwóch setników i polecił: Na godzi-
nę dwudziestą pierwszą1 przygotuj-
cie dwustu żołnierzy, siedemdziesię-
ciu jezdnych i dwustu oszczepników. 
Udadzą się do Cezarei. 24 Ponadto do-
wódca rozkazał podstawić zwierzę-
ta juczne, aby wsadzić na nie Pawła 
i bezpiecznie odstawić go do namiest-
nikaa Feliksa.b 25 Napisał też list ta-
kiej treści:

1 Trzecia w nocy, według ówczesnej ra-
chuby czasu.
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26 Klaudiusz Lizjasz
Do Najdostojniejszego  
Namiestnika1 Feliksa
Witaj, 
27 Ten człowiek został schwyta-
ny przez Żydów. Zamierzali oni go 
zabić. Wraz z wojskiema uratowa-
łem go, gdy się dowiedziałem, że 
jest Rzymianinem.b 28 Dla pozna-
nia wysuwanych przeciwko nie-
mu oskarżeńa postawiłem go przed 
ich Wysoką Radą.b 29 Stwierdzi-
łem, że go oskarżają o sporne za-
gadnieniaa dotyczące ich Prawa.b 
Nie wysunięto zarzutów podle-
gających karze śmierci lub wię-
zienia.c 30 Gdy mi doniesiono, że 
urządzają na niego zasadzkę,a na-
tychmiast wysłałem go do ciebie,b 
a oskarżycieli powiadomiłem, aby 
tobie przedłożyli, co mają przeciw-
ko niemu.c 

31 Żołnierze więc, zgodnie z rozka-
zem, wzięli Pawła i nocą odprowadzili 
do Antypatris. 32 Nazajutrz pozwolili 
jezdnym oraz jemu odjechać, a sami 
powrócili do twierdzy.a 33 Jezdni nato-
miast przybyli do Cezarei,a oddali list 
namiestnikowi i dostawili mu Pawła. 
34 Namiestnik po przeczytaniu listu 
zapytał Pawła, z jakiej jest prowincji. 
Gdy usłyszał, że z Cylicji,a 35 powie-
dział: Przesłucham cię, gdy zjawią się 
też twoi oskarżyciele.a I polecił strzec 
go w pretoriumb Heroda.

Obrona Pawła przed Feliksem

24Po pięciu dniach przybył arcy-
kapłan Ananiasz.a Towarzyszy-

ło mu kilku starszych oraz rzecznik 
prawny, niejaki Tertyllos. Wnieśli oni 
przed namiestnikiemb pozew przeciw-
ko Pawłowi.c 
2 Gdy Paweł został wezwany, Tertyllos 
rozpoczął mowę oskarżycielską: Dzię-
ki tobie oraz reformom, które za spra-
wą twojej przezorności zostały wpro-
wadzone w tym narodzie, cieszymy się 

1 Lub: prokuratora.

wielkim pokojem. 3 Zawsze i wszędzie 
przyjmujemy to, najdostojniejszya Fe-
liksie,b z wielką wdzięcznością. 4 Aby 
zbytnio cię nie trudzić, proszę, abyś 
nas pokrótce w swojej cierpliwości wy-
słuchał. 5 Otóż stwierdziliśmy, że ten 
człowiek szerzy zarazę i wywołuje po-
wstaniaa wśród wszystkich Żydów na 
całym świecie jako przywódca here-
tyckiegob stronnictwa Nazaretańczy-
ków.c 6 Próbował2 on też zbezcześcić 
świątynięa i wtedy go schwytaliśmy.b 
8 On również – jeśli go o to zapytasz 
– może ci powiedzieć, o co go oskar-
żamy.a 9 Żydzi potwierdzili to oskar-
żenie, zapewniając, że tak się sprawy 
mają. 
10 Namiestnik dał Pawłowi znak 
ręką, że teraz może się bronić. Pa-
weł powiedział: Od wielu lat sprawu-
jesz sądy w tym narodzie, dlatego je-
stem dobrej myśli, broniąca się przed 
tobą w sprawach, które mnie dotyczą. 
11 Możesz sprawdzić, że nie upłynę-
ło więcej niż dwanaście dni, odkąd 
przybyłem do Jerozolimy,a a przyby-
łem oddać cześć Bogu.b 12 I nie spo-
tkali mnie w świątyni w czasie sporu 
z kimkolwiek. Nie przyłapali mnie też 
na wywoływaniu buntu wśród tłumu 
– czy to w synagogach,a czy w mie-
ście. 13 Nie mogą również dowieść 
tego, o co mnie teraz oskarżają.a 14 To 
natomiast wyznaję przed tobą, że 
zgodnie z Drogą,a którą oni nazywa-
ją herezją,b służęc ojczystemu Bogu,d 
wierząc wszystkiemu temu, co jest 
zgodne z Prawem, oraz temu, co zo-
stało napisane u Proroków.e 15 Mam 
przy tym nadzieję, że Bóg dotrzyma 

2 Wariant przyjęty w tekście głównym po-
świadczony jest w: P74 א A B H L P 049 
81 1175 1241 pm p* s vgst co. W: E Ψ 33 323 
614 945 1505 1739 pm gig vgcl sy(p) wystę-
puje wariant dłuższy: 6 Próbował on też 
zbezcześcić świątynię. Wtedy właśnie 
schwytaliśmy go i chcieliśmy osądzić we-
dług naszego Prawa. 7 Przybył jednak do-
wódca Lizjasz, siłą wyrwał go z naszych 
rąk i polecił, aby jego oskarżyciele udali 
się do ciebie. 
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obietnicy, której spełnienia również 
oni oczekują, to znaczy, że nastąpi 
zmartwychwstanie sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych.a 16 W związku 
z tym usilnie się starama mieć zawsze 
czysteb sumienie wobec Boga oraz wo-
bec ludzi. 17 Po wielu latacha przyby-
łem, aby przynieść wsparcieb mojemu 
narodowi oraz złożyć ofiary.c 18 Wła-
śnie przy ich składaniu spotkali mnie 
w świątyni – po tym, jak dokonałem 
oczyszczenia, bez tłumu i bez zgieł-
ku – 19 jacyś Żydzi z Azji.a To oni po-
winni tu być przed tobą i wysuwać 
oskarżenia,b jeżeli mają coś przeciw-
ko mnie. 20 Albo niech obecni tutaj 
sami powiedzą, jaką nieprawość zna-
leźli u mnie, gdy stałem przed Wyso-
ką Radą.a 21 Chyba tylko ten jeden 
okrzyk, który wydałem, gdy stałem 
pośród nich, a mianowicie: Jestem 
dziś przez was sądzony z powodu 
zmartwychwstania.a

22 Feliks, dość dobrze zaznajomio-
ny ze sprawami dotyczącymi Dro-
gi,a odroczył sprawę: Gdy przybędzie 
dowódca Lizjasz,b wydam postano-
wienie w waszej sprawie. 23 I rozka-
zał setnikowi strzec Pawła, traktować 
łagodnie i nikomu z bliskich nie za-
braniać służenia mu pomocą.a 

Dalsze losy Pawła
24 Po kilku dniach zjawił się Feliks 
i jego żona Druzylla. Była ona Żydów-
ką. Feliks posłał po Pawła i wysłuchał 
go w sprawie wiary w Chrystusa Je-
zusa.a 25 Lecz gdy Paweł zaczął mó-
wić o sprawiedliwości,a wstrzemięźli-
wościb i nadchodzącym sądzie,c prze-
straszony Feliks przerwał: Na teraz 
odejdź. Gdy znajdę czas, poślę po cie-
bie.d 26 Jednocześnie miał nadzieję, 
że Paweł wręczy mu łapówkę.a Wła-
śnie dlatego po niego posyłał i czę-
ściej z nim rozmawiał. 27 Po upły-
wie dwóch lat Feliksa zastąpił Pon-
cjusz Festus.a A Feliks, chcąc zyskać 
względy Żydów,b pozostawił Pawła 
w więzieniu.c

Losy Pawła pod rządami Festusa

25Po trzech dniach od przybycia 
do prowincji, Festusa udał się 

z Cezareib do Jerozolimy. 2 Arcyka-
płani oraz główni przedstawiciele Ży-
dów wykorzystali to i wnieśli do niego 
oskarżenie przeciwko Pawłowi.a Nale-
gali też, 3 aby im okazał łaskę w jego 
sprawie i zechciał przysłać go do Jero-
zolimy. Chcieli bowiem urządzić za-
sadzkę i zgładzić go w drodze.a 4 Lecz 
Festus odpowiedział, że Paweł osa-
dzony jest pod strażą w Cezarei i że on 
sam niebawem tam wyruszy. 5 Niech 
więc ci spośród was – zaproponował – 
którzy są pełnomocni, pójdą razem ze 
mną i oskarżą go, skoro człowiek ten 
popełnił coś niestosownego.a 
6 Zabawił jeszcze wśród nich nie wię-
cej niż osiem lub dziesięć dni, po czym 
odjechał do Cezarei. Tam już następ-
nego dnia zasiadł na krześle sędziow-
skima i polecił przyprowadzić Paw-
ła. 7 A gdy on się zjawił, Żydzi, którzy 
przybyli z Jerozolimy, obstąpili go i ob-
ciążyli wieloma poważnymi zarzuta-
mi,a których nie potrafili udowodnić.b 
8 Paweł natomiast bronił się:a Niczym 
nie zgrzeszyłem ani przeciwko żydow-
skiemu Prawu,b ani przeciwko świąty-
ni,c ani przeciwko cesarzowi.d 9 Festus 
jednak, chcąc Żydom okazać wzglę-
dy,a postawił Pawłowi pytanie: Czy 
chcesz udać się do Jerozolimyb i tam 
być przede mną w tych sprawach są-
dzony? 10 Paweł odpowiedział: Sto-
ję przed sądem cesarskim i ten sąd 
ma rozpatrywać moją sprawę.a Ży-
dom w niczym nie zawiniłem, o czym 
i ty wiesz dobrze.b 11 Jeśli zrobiłem coś 
złegoa lub popełniłem coś podlegają-
cego karze śmierci,b nie wzbraniam się 
umrzeć. Ale jeśli to, o co ci ludzie mnie 
oskarżają, nie ma żadnego uzasadnie-
nia,c nikt nie może mnie im wydać na 
łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesa-
rza. 12 Wtedy Festus porozumiał się ze 
swą radą i ogłosił: Odwołałeś się do ce-
sarza, to pójdziesz do cesarza.
13 Po kilku dniach przybyli do Ceza-
rei król Agryppaa oraz Berenike i po-
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witali Festusa. 14 Gdy przebywali tam 
już dłuższy czas, Festus przedstawił 
królowi sprawę Pawła: Jest tu pewien 
człowiek – powiedział – pozostawiony 
przez Feliksa w więzieniu.a 15 W cza-
sie mojego pobytu w Jerozolimie arcy-
kapłani i starsi żydowscy wnieśli prze-
ciwko niemu sprawę,a domagając się 
dla niego wyroku śmierci. 16 Odpar-
łem, że nie ma u Rzymian zwyczajua 
wydawać człowieka na łaskę i niełaskę 
jego przeciwników, zanim oskarżo-
ny nie stanie twarzą w twarz z oskar-
życielami ani nie stworzy mu się moż-
liwości do obrony przed zarzutami. 
17 Gdy więc przyszli tu razem ze mną, 
niezwłocznie, zaraz następnego dnia, 
zasiadłem na krześle sędziowskima 
i kazałem przyprowadzić tego czło-
wieka. 18 Oskarżyciele w swoim wy-
stąpieniu nie wnieśli przeciwko niemu 
żadnego z tych poważnych oskarżeń, 
których się spodziewałem. 19 Ich za-
rzuty dotyczyły natomiast jakichś za-
gadnień ich własnej religiia oraz jakie-
goś nieżyjącego Jezusa, o którym Pa-
weł twierdził, że żyje.b 20 Ja z kolei, 
niepewny jak te sprawy zbadać, zapy-
tałem, czy chciałby pójść do Jerozoli-
my i tam być dalej sądzony.a 21 Ponie-
waż jednak Paweł złożył odwołanie, 
chcąc zostać pod strażą aż do wyroku 
cesarza, rozkazałem go strzec, dopóki 
nie odeślę go do jego wysokości, cesa-
rza.a1 22 Wtedy Agryppa powiedział do 
Festusa: Chciałbym i ja posłuchać tego 
człowieka.a Jutro go usłyszysz – odparł 
Festus.

Paweł przed Agryppą i Berenike
23 Nazajutrz, z wielką pompą, zjawili 
się Agryppa i Berenike. Wkroczyli do 
audytorium w towarzystwie dowód-
ców i głównych osobistości miasta.a Na 
znak Festusa wprowadzono Pawła. 
24 Królu Agryppo – rozpoczął Festus 
– i wy panowie, którzy z nami jeste-
ście. Stoi przed wami człowiek, o któ-
rego skazanie wystąpił do mnie cały 

1 Lub: czcigodnego.

tłum Żydówa zarówno w Jerozolimie, 
jak i tutaj, wołając, że nie powinien 
on dłużej żyć.b 25 Ja jednak stwierdzi-
łem, że nie popełnił on nic, co zasłu-
giwałoby na śmierć.a A ponieważ sam 
odwołał się do czcigodnego,b posta-
nowiłem go tam odesłać. 26 Nie mam 
jednak nic konkretnego, co mógłbym 
o nim napisać mojemu panu, dlatego 
stawiam go przed wami, a szczególnie 
przed tobą, królu Agryppo, abym po 
przeprowadzonym przesłuchaniu wie-
dział, jak sprawę ująć w słowa. 27 Nie-
rozsądne bowiem wydaje mi się posy-
łać więźniaa bez podania wysuwanych 
przeciwko niemu zarzutów.

Mowa Pawła przed Agryppą

26Agryppa zwrócił się do Pawła: 
Pozwala ci się mówić we wła-

snej obronie. Wówczas Paweł wycią-
gnął rękę i przemówił:a 2 Uważam 
się za szczęśliwego, królu Agryppo, 
że mogę się dziś wobec ciebie bronić 
w związku z tym, o co mnie oskarżają 
Żydzi.a 3 Mówię tak dlatego, że jesteś 
znawcą wszystkich zwyczajówa i za-
gadnień, które są u Żydówb przedmio-
tem sporów. Dlatego proszę, wysłuchaj 
mnie cierpliwie. 
4 Otóż moje życie,a które od najwcze-
śniejszych lat toczyło się pośród moje-
go narodub w Jerozolimie, znają wszy-
scy Żydzi. 5 Od dawna wiedzą – gdyby 
tylko chcieli to poświadczyć – że żyłem 
według najsurowszego stronnictwa 
naszej religii jako faryzeusz.a 6 A teraz 
jestem sądzony z powodu nadziei.a Ta 
nadzieja łączy się z Bożą obietnicą zło-
żoną naszym ojcom. 7 Jej spełnienia 
spodziewa się naszych dwanaście ple-
mion.a W związku z nią dniem i nocą, 
wytrwale, odprawiana jest służba.b 
Z powodu tej nadziei jestem oskar-
żanyc przez Żydów, królu. 8 Dlacze-
go uchodzi u was za niewiarygodne 
to, że Bóg wzbudza umarłych?a 9 Ja 
sam pierwotnie twierdziłem, że na-
leży ostro wystąpića przeciwko imie-
niu Jezusa z Nazaretu.b 10 To też ro-
biłem w Jerozolimie. Wielu świętych 
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wtrąciłem tam do więzienia,a ponie-
waż działałem z pełnomocnictwa ar-
cykapłanów.b A gdy chodziło o wyrok 
śmierci, opowiadałem się za jego wy-
konaniem.c1 11 Często karałem tych lu-
dzi w przeróżnych synagogach. Próbo-
wałem zmusić ich do bluźnierstwa. Tę-
piłem ich rzeczywiście nieprzeciętnie. 
Prześladowałem ich nawet w obcych 
miastach.a 
12 Właśnie w takich okolicznościach 
szedłem do Damaszku.a Miałem z sobą 
pełnomocnictwo i polecenie arcyka-
płanów. 13 Nagle, w środku dnia, na 
drodze, zobaczyłem, o królu, światło 
z nieba. Było jaśniejsze niż blask słoń-
ca. Otoczyło mnie samego oraz tych, 
którzy szli ze mną. 14 A gdy wszy-
scy padliśmy na ziemię, usłyszałem 
głos, który mówił do mnie po hebraj-
sku:a Saulu! Saulu! Dlaczego Mnie 
prześladujesz? Trudno ci wierzgać 
przeciw ościeniowi. 15 A ja zapytałem: 
Kim jesteś, Panie? Pan odpowiedział: 
Ja jestem Jezus, którego ty prześladu-
jesz. 16 Ale podnieś się! Stań na no-
gach!a Ukazałem ci się po to, aby wy-
braćb cię na sługę i świadkac nie tyl-
ko tego, w czym Mnie już zobaczyłeś, 
ale i tego, w czym ci się jeszcze obja-
wię. 17 Ochronię cię przed tym ludem 
i przed poganami.a Bo do nich cię po-
syłam.b 18 Chcę im otworzyć oczy,a od-
wrócić od ciemności do światłab i od 
władzy szatanac do Boga, by dostąpi-
li przebaczenia grzechówd oraz otrzy-
mali dział wśród uświęconyche – dzię-
ki wierze we Mnie. 
19 Dlatego, królu Agryppo, nie byłem 
nieposłuszny temu widzeniu z nieba. 
20 Głosiłem najpierw tym w Damasz-
ku,a następnie w Jerozolimie,b potem 
na całym obszarze Judeic oraz pośród 
pogan.d Wzywałem, aby się opamięta-
li,e zwrócili do Bogaf i spełniali uczynki 
godne opamiętania.g 21 Z tych powo-
dów Żydzi schwytali mnie, gdy byłem 
w świątyni,a i usiłowali zabić.b 22 Po-
nieważ jednak Bóg mi pomógł,a prze-

1 Lub: rzuciłem kamyk poparcia.

żyłem aż do dzisiejszego dnia. Nadal 
świadczęb zarówno małym, jak i wiel-
kim. Nie mówię o niczym oprócz tego, 
czego nadejście zapowiedzieli proro-
cy, a także Mojżesz,c 23 a mianowi-
cie, że Chrystus będzie poddany cier-
pienioma i że jako pierwszy ze zmar-
twychwstałychb ogłosi światłoc zarów-
no ludowi, jak i poganom. 
24 Gdy Paweł tak przemawiał we wła-
snej obronie, Festus zawołał: Szale-
jesz, Pawle! Wielka wiedza przywo-
dzi cię do szaleństwa.a 25 Nie szale-
ję, najdostojniejszy Festusie – odparł 
Paweł – wypowiadam słowa prawdya 
i rozsądku. 26 Król wie o tych spra-
wach. Mówię o tym do niego otwar-
cie i odważnie, gdyż jestem przekona-
ny, że nic z tych rzeczy nie umknęło 
jego uwadze. Nie działo się to przecież 
w jakimś zakątku.a 27 Królu Agryp-
po, czy wierzysz Prorokom? Wiem, że 
wierzysz. 28 Agryppa na to do Paw-
ła: Zaraz mnie przekonasz, bym został 
chrześcijaninem.a 29 A Paweł: Dałby 
Bóg, aby zaraz lub później nie tylko 
ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słu-
chają, stali się tacy jak ja,a pomijając 
te więzy. 
30 Po tych słowach król, namiestnik, 
Berenike oraz ci, którzy z nimi siedzie-
li, powstali ze swoich miejsc. 31 A gdy 
się oddalali, wymieniali między sobą 
uwagi: Człowiek ten nie czyni nic, 
co zasługiwałoby na śmierć lub wię-
zienie.a 32 Agryppa zaś powiedział 
do Festusa: Człowiek ten mógłby być 
zwolniony, gdyby nie odwołał się do 
cesarza.a

Z Cezarei do Dobrych Portów

27Kiedy już postanowiono, że 
mamy płynąć do Italii,a przeka-

zano Pawła i kilku innych więźniów 
niejakiemu Juliuszowi, setnikowi z Ko-
hortyb Czcigodnego. 2 Weszliśmy więc 
na statek adramyteński, który miał 
płynąć do portów Azji, i wyruszyliśmy 
w drogę, mając ze sobą Arystarcho-
sa,a Macedończyka z Tesalonik. 3 Na-
stępnego dnia przybyliśmy do Sydonu. 
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Juliusz potraktował tam Pawła przy-
jaźnie, pozwolił mu pójść do przyja-
ciół i skorzystać z pomocy.a 4 Stamtąd 
płynęliśmy pod osłoną Cypru, ponie-
waż wiatry były przeciwne. 5 Po prze-
byciu otwartego morza na wysokości 
Cylicji i Pamfilii przybyliśmy do Myry 
w Licji. 6 Tam setnik znalazł statek 
aleksandryjski,a który płynął do Ita-
lii, i umieścił nas na nim. 7 Płynęli-
śmy powoli, żegluga zajęła wiele dni. 
Z trudem dotarliśmy na wysokość Kni-
dos. Wiatr nie pozwalał nam posuwać 
się naprzód, dlatego popłynęliśmy 
pod osłoną Krety na wysokość Sal-
mone. 8 Przemieszczając się z trudem 
wzdłuż wyspy, dobiliśmy do pewnego 
miejsca o nazwie Dobre Porty, w pobli-
żu miasta Lasea.

Podróż na Maltę
9 Umknęło nam sporo czasu: okres po-
stu minąła i ze względu na porę żeglu-
ga stawała się niebezpieczna.b Dlate-
go Paweł ostrzegł: 10 Panowie, wiem 
z doświadczenia, że jeśli teraz wyru-
szymy, będzie to ze szkodą i wielką 
stratą nie tylko dla ładunku i statku, 
ale również dla naszego życia.a 11 Set-
nik jednak bardziej ufał sterniko-
wi i właścicielowi statku niż temu, co 
mówił Paweł. 12 A ponieważ przystań 
nie nadawała się do przezimowania, 
większość postanowiła, aby stamtąd 
odpłynąć i – o ile można – dostać się 
do Feniksu, by spędzić zimę w por-
cie na Krecie, otwartym na południo-
wy i północny zachód. 13 Gdy więc 
powiał łagodny wiatr z południa, są-
dząc, że dopną celu, podnieśli kotwicę 
i wyruszyli w kierunku Krety. 14 Jed-
nak niedługo potem uderzył od jej 
strony huraganowy wiatr,a zwany eu-
rakylon.1 15 Statek został porwany. Nie 
mógł sprostać sile huraganu. Zdaliśmy 
się zatem na wiatr i pozwoliliśmy się 
unosić. 16 Pędząc pod osłoną wysep-
ki zwanej Kauda, z trudem zdołaliśmy 
zabezpieczyć łódź ratunkową.a 17 Zo-

1 Lub: północno-wschodni.

stała wciągnięta na pokład, a lin pod-
trzymujących użyto do opasania stat-
ku. W obawie,a aby nie wpaść na Syr-
tę, żeglarze opuścili pływającą kotwi-
cę – i tak ich niosło. 18 Burza jednak 
nie przestawała miotać nami gwałtow-
nie, dlatego następnego dnia wyrzu-
cono za burtę ładunek.a 19 Trzeciego 
dnia załoga własnoręcznie pozbyła się 
osprzętu. 20 Lecz słońce ani gwiazdy 
nie ukazywały się jeszcze przez wiele 
dni. Sztorm wciąż się nasilał. Cała po-
została nadzieja na nasze ocalenie za-
częła topnieć. 21 Wtedy, gdy już długo 
byli bez posiłku, stanął pośród nich 
Paweł. Panowie – powiedział – trze-
ba było posłuchać mojej rady,a nie ru-
szać się z Krety i uniknąć tych wiel-
kich strat. 22 Tym razem wam radzę: 
Bądźcie dobrej myśli!a Nikt z was nie 
zginie. Przepadnie tylko statek.b 23 Bo 
tej nocy stanął przy mniea aniołb tego 
Boga, do którego należę i któremu od-
daję cześć.c

24 Powiedział mi: Nie bój się,a Paw-
le! Musisz stanąć przed cesarzem. Po-
nadto Bóg podarował ci wszystkich, 
którzy płyną z tobą.b 25 Dlatego bądź-
cie dobrej myśli,a panowie. Wierzę bo-
wiem Bogu, że będzie tak, jak mi po-
wiedziano.b 26 Kierujmy się zatem na 
jakąś wyspę.a 27 Gdy nastała czterna-
sta noc, jak nami miotało po Adriaty-
ku, i było około północy, żeglarze za-
częli przypuszczać, że zbliża się jakiś 
ląd. 28 Spuszczono sondę. Stwierdzo-
no dwadzieścia sążni.2 Po chwili że-
glugi znów ją spuszczono. Było piętna-
ście sążni. 29 Zrodziła się zatem oba-
wa, że możemy wpaść na skały. Dlate-
go z rufy zrzucono cztery kotwice i mo-
dlono się o nastanie dnia. 30 A gdy że-
glarze próbowali uciec ze statku i spu-
ścili na morze łódź ratunkową pod po-
zorem, że chcą opuścić kotwicę od stro-
ny dziobu, 31 Paweł powiedział setni-
kowi oraz żołnierzom: Jeśli ci ludzie 
nie pozostaną na statku, wy nie zdo-
łacie się ocalić.a 32 Wtedy żołnierze 

2 Tj. 37 m i 28 m.
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odcięli liny łodzi ratunkowej i pozwo-
lili jej spaść. 33 Kiedy natomiast miał 
nastać dzień, Paweł zachęcał wszyst-
kich do posiłku. Dziś czternasty dzień 
– zauważył – jak czekacie zmartwieni 
i nic nie jecie. 34 Dlatego zachęcam: 
Posilcie się. To wam pomoże ocaleć. 
Bo nikomu z was nawet włos z gło-
wy nie spadnie.a 35 Po tych słowach 
wziął chleb, podziękował Bogu wo-
bec wszystkich, złamała i zaczął jeść.b 
36 Po takim pocieszeniu wszyscy inni 
też zabrali się do jedzenia. 37 A było 
nas na statku dwieście siedemdziesiąt 
sześć osób. 38 Wzmocnieni posiłkiem, 
odciążyli statek, wyrzucając zboże do 
morza. 39 Gdy nastał dzień, zobaczy-
li ląd, lecz nie potrafili go rozpoznać. 
Dostrzegli jednak jakąś zatokę o pła-
skim wybrzeżu. Do niego – o ile się 
da – zamierzali przybić. 40 Usunęli 
zatem kotwice, zostawiając je w mo-
rzu. Równocześnie poluzowali wiąza-
nia sterowe, przedni żagiel nastawi-
li pod wiatr i trzymali kurs na brzeg. 
41 Wpadli jednak na mieliznę. Osiedli 
ze statkiem. I o ile dziób był osadzony, 
rufą targały fale.a 42 Wtedy żołnierze 
postanowili pozabijać więźniów, aby 
po dopłynięciu do brzegu żaden nie 
uciekł. 43 Jednak setnik, chcąc urato-
wać Pawła, nie dopuścił do tego. Roz-
kazał natomiast tym, którzy umieją 
pływać, aby pierwsi skoczyli do mo-
rza i płynęli do brzegu. 44 Pozostałym 
kazał płynąć na deskach lub na czym-
kolwiek ze statku. W ten sposób wszy-
scy ocaleli – wszyscy przedostali się 
na ląd.a

Paweł na Malcie

28Gdy już byliśmy ocaleni, do-
wiedzieliśmy się, że wyspa, na 

której wylądowaliśmy,a nosi nazwę 
Malta. 2 Miejscowa ludność okazała 
nam niespotykaną życzliwość.a Roz-
palili dla nas ognisko i zajęli się nami 
wszystkimi, bo zaczął padać deszcz 
i było zimno.b 3 A gdy Paweł zgarnął 
kupę chrustu i włożył ją na ogień, od 
gorąca wypełzła żmija i uczepiła się 

jego ręki. 4 Na widok gada zwisające-
go mu u ręki tubylcy zaczęli mówić je-
den do drugiego: Ten człowiek jest na 
pewno mordercą. Wyszedł co praw-
da cało z morza, ale sprawiedliwość 
nie pozwala mu żyć. 5 Paweł jednak 
strząsnął gada w ogień i w niczym 
nie ucierpiał.a 6 Oni tymczasem ocze-
kiwali, że spuchnie lub zaraz padnie 
trupem. Ale gdy długo czekali i nie za-
uważyli, by działo się z nim coś podej-
rzanego, zmienili zdanie – stwierdzili, 
że jest bogiem.a 
7 W pobliżu miejsca, gdzie wyszliśmy 
na ląd, rozciągały się dobra naczelni-
ka wyspy. Był nim niejaki Publiusz. 
Przyjął on nas i przyjaźnie gościł przez 
trzy dni. 8 W czasie naszego pobytu 
okazało się, że ojciec Publiusza leży 
złożony gorączkąa i czerwonką. Paweł 
wstąpił do niego, pomodlił się, włożył 
na niego ręceb i uzdrowił go. 9 Kiedy to 
się stało, również inni niedomagający 
mieszkańcy wyspy przychodzili i do-
znawali uzdrowienia. 10 Okazywali 
nam też wiele szacunku, a gdy mie-
liśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas we 
wszystko, co było nam potrzebne.

Dalsza podróż do Rzymu
11 Po trzech miesiącach odpłynęliśmy 
statkiem aleksandryjskim,a który zi-
mował na wyspie, a nosił godło Dio-
skurów. 12 Na nim przypłynęliśmy do 
Syrakuz, gdzie zatrzymaliśmy się trzy 
dni. 13 Stamtąd, po podniesieniu ko-
twicy, dotarliśmy do Regium. A gdy po 
upływie dnia powiał wiatr południo-
wy, w dniu następnym przybyliśmy 
do Puteoli. 14 Tam spotkaliśmy bra-
ci.a Skorzystaliśmy z ich zaproszenia 
i pozostaliśmy u nich siedem dni. Tak 
dotarliśmy do Rzymu.

Pierwsze dni w Rzymie 
15 W Rzymie bracia usłyszeli o na-
szym przybyciu i wyszli nam na spo-
tkanie aż do Forum Appiusza i do 
Trzech Gospód. Gdy Paweł ich ujrzał, 
podziękował Bogu i nabrał otuchy. 
16 A gdy doszliśmy do Rzymu, Pawło-
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wi pozwolono mieszkać osobnoa z żoł-
nierzem, który go pilnował.

Spotkania z Żydami w Rzymie
17 Po trzech dniach Paweł zwołał przy-
wódców żydowskich. Gdy się zeszli, 
powiedział: Drodzy bracia,a w Jerozo-
limie wydano mnie w ręce Rzymian 
jako więźnia. Nie uczyniłem jednak 
nic przeciwko ludowib ani zwycza-
jom ojczystym.c 18 Sami Rzymianie, 
po przesłuchaniu, chcieli mnie zwol-
nić,a ponieważ nie znaleźli u mnie 
żadnego powodu, bym miał być skaza-
ny na śmierć.b 19 Lecz gdy Żydzi sprze-
ciwili się temu, uznałem za koniecz-
ne odwołać się do cesarza.a Nie cho-
dzi jednak o to, że chcę o coś oskarżać 
mój naród.b 20 Właśnie dlatego zapro-
siłem was. Chciałem się z wami zoba-
czyć i porozmawiać, bo z powodu na-
dzieia Izraela ciąży na mnie ten łań-
cuch.b 21 Wówczas powiedzieli do nie-
go: Nie otrzymaliśmy z Judei żadnych 
pisma na twój temat. Nikt też z bra-
ci nie przybył, nie doniósł na ciebie 
ani nie powiedział czegokolwiek złe-
go. 22 Ale chcielibyśmy z twoich ust 
usłyszeć, co myślisz o tej herezji,a gdyż 
wiadomo nam, że wszędzie spotyka 
się ze sprzeciwem.b 
23 Wyznaczyli więc Pawłowi dzień 
i przyszli go odwiedzić jeszcze liczniej. 
On zaś od rana do wieczora wyjaśniał 
im, o co chodzi.a Poświadczał Króle-
stwo Boże,b a na podstawie Prawa Moj-
żesza i Prorokówc przekonywał o Je-
zusie. 24 Jedni dawali przekonać się 
przez to, co mówił.a Drudzy natomiast 

nie wierzyli. 25 W końcu, skłóceni ze 
sobą, zaczęli się rozchodzić. Wtedy Pa-
weł skierował do nich te słowa: Trafnie 
Duch Świętya powiedział do waszych 
ojców przez proroka Izajasza. 26 Mam 
na myśli te słowa:a 
 Idź i powiedz do tego ludu: 
 Będziecie się wsłuchiwać,  

 lecz nie zrozumiecie; 
będziecie się wpatrywać,  
 lecz nie zobaczycie.b

27  Gdyż niewrażliwe stało się 
 serce tego ludu,a 
 jego słuch – przytępiony.  
 oczy – pozamykane, 
by nie zobaczyć oczami  
 i nie usłyszeć uszami, 
 by nie zrozumieć sercem, 
 nie przeżyć nawrócenia – 
 i nie dać się uzdrowić.1

28 Niech wam zatem będzie wiado-
me, że to Boże zbawieniea zostało po-
słane do pogan – i oni będą słuchać.b 
29 Kiedy to powiedział, Żydzi odeszli. 
Po drodze wiedli z sobą zacięty spór.2

Podsumowanie
30 Paweł przebywał w Rzymie przez 
całe dwa lata. Mieszkał w wynajętym 
przez siebie mieszkaniua i przyjmował 
wszystkich, którzy do niego przycho-
dzili. 31 Bez przeszkóda głosił im Kró-
lestwo Bożeb i otwarcie, z odwagą, na-
uczał o Panu Jezusie Chrystusie.

1 Cytat za G.
2 Po drodze wiedli z sobą zacięty spór m it 
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