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    A w szo;stym miesiaçcu Bo;g pos¬a¬ anio¬a Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, 
do panny poólubionej meçzæowi, kto;remu by¬o na imieç Jo;zef, z domu Dawidowego, a pannie by¬o 
na imieç Maria.  I wszed¬szy do niej, rzek¬> Baçdz; pozdrowiona, ¬askaç obdarzona, Pan z tobaç, 
b¬ogos¬awionaó ty mieçdzy niewiastami.  Ale ona zatrwozæy¬a sieç tym s¬owem i rozwazæa¬a, co by 
mog¬o znaczyc; to pozdrowienie.  I rzek¬ jej anio¬> Nie bo;j sieç Mario, znalaz¬aó bowiem ¬askeç u 
Boga.  I oto poczniesz w ¬onie, i urodzisz syna, i nadasz mu imieç Jezus.  Ten beçdzie wielki i 
beçdzie nazwany Synem Najwyzæszego.  I da mu Pan Bo;g tron jego ojca Dawida.  I beçdzie 
kro;lowa¬ nad domem Jakuba na wieki, a jego kro;lestwu nie beçdzie kon;ca.  I rzek¬a Maria> 
Oto ja s¬uzæebnica Pan;ska, niech mi sieç stanie wed¬ug s¬owa twego.  I anio¬ odszed¬ od niej.   
                        (Ew. Òukasza 1>26-33 & 38)

* * * * *

   Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazareth, 
een dorp in Galilea.  Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een 
zekere Jozef, die nog van koning David afstamde.  Gabriël kwam bij haar binnen en zei:  "Ik 
wens u vrede toe!  U bent een gelukkige vrouw.  De Here zij met u!  Maria raakte daardoor 
in de war en werd bang.  Zij vroeg zich af wat hij bedoelde.  "Wees niet bang, Maria", zei de 
engel, "want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen.  U zult zwanger worden en 
een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven.  Hij zal een groot man zijn en 'Zoon van 
de Allerhoogste God' worden genoemd.  God, de Here, zal Hem de troon van Zijn voor-
vader David geven.  Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan Zijn regering zal 
geen einde komen." "Goed", zei Maria, "de Here mag met mij doen wat Hij wil.  Ik hoop dat 
het zo zal gaan als u mij hebt gezegd."  Daarop ging de engel weg.   (Lukas 1:26-33 & 38)



   Poszed¬ tezæ i Jo;zef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, 
zwanego Betlejem, dlatego, zæe by¬ z domu i z rodu Dawida, aby by¬ spisany wraz z 
Mariaç, poólubionaç sobie ma¬zæonkaç, kto;ra by¬a brzemiennaç.  I gdy tam byli, nadszed¬ 
czas, aby porodzi¬a.  I porodzi¬a syna swego pierworodnego i owineç¬a go w 
pieluszki i po¬ozæy¬a go w zæ¬obie, gdyzæ nie by¬o dla nich miejsca w gospodzie.     
                     (Ew. Òukasza 2>4-7)

* * * * *

   En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want 
daar had David vroeger gewoond.  Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, 
verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven.  Toen zij in Bethlehem 
waren, moest Maria bevallen.  Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen.  
Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg 
van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. (Lukas 2:4-7)



   A byli w tej krainie pasterze w polu 
czuwajaçcy i trzymajaçcy nocne strazæe 
nad stadem swoim.  I anio¬ Pan;ski stanaç¬ 
przy nich, a chwa¬a Pan;ska zewszaçd ich 
oówieci¬a< i ogarneç¬a ich bojaz;n; wielka.  
I rzek¬ do nich anio¬> Nie bo;jcie sieç, bo oto zwiastujeç wam radoóc;        
wielkaç, kto;ra beçdzie udzia¬em wszystkiego ludu, gdyzæ dzió narodzi¬ sieç wam Zbawiciel, 
kto;rym jest Chrystus Pan, w mieócie Dawidowym.  A to beçdzie dla was znakiem> Znajdziecie 
niemowlaçtko owinieçte w pieluszki i po¬ozæone w zæ¬obie.  I zaraz z anio¬em zjawi¬o sieç 
mno;stwo wojsk niebieskich, chwalaçcych Boga i mo;wiaçcych> Chwa¬a na wysokoóci Bogu, 
a na ziemi poko;j ludziom, w kto;rych ma upodobanie.             (Ew. Òukasza 2>8-14)

* * * * *
   Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachtten 
en op wacht zaten bij hun kudde.  Door de verschijning van de engel werd de omgeving in 
een helder licht gezet.  De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust.  
"Wees niet bang", zei hij, "want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord.  
Het is groot nieuws voor het hele volk.  Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren:  
Christus, de Here.  Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: Het kindje ligt in doeken 
gewikkeld in een voerbak."  Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die 
God loofden.  Een hemels leger was het.  "Ere zij God in de hoge", zongen zij.  "Vrede op 
aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven."! ! ! ! !       (Lukas 2:8-14)



    A dziecieç ros¬o i nabiera¬o si¬, by¬o pe¬ne maçdroóci, i ¬aska Bozæa by¬a 
nad nim.                  (Ew. Òukasza 2>40)

* * * * *

   Daar groeide het kind op tot een flinke, sterke jongen.  Hij bleek 
een bijzondere wijsheid te hebben.  De ganade van God was op Hem.
     ! ! ! ! ! ! ! ! !        (Lukas 2:40)



   Na pustyni wystaçpi¬ Jan Chrzciciel i g¬osi¬ chrzest upamieçtania na odpuszczenie grzecho;w.  I 
wychodzi¬a do niego ca¬a kraina judzka i wszyscy mieszkan;cy Jerozolimy, a on chrzci¬ w rzece 
Jordanie wyznajaçcych grzechy swoje.  A Jan mia¬ na sobie odzienie z sieróci wielb¬açdziej i pas 
sko;rzany woko;¬ bioder swoich, i jada¬ szaran;czeç i mio;d leóny, i g¬osi¬, mo;wiaçc> Idzie za mnaç moc-
niejszy, nizæ ja, kto;remu nie jestem godzien, schyliwszy sieç, rozwiaçzac; rzemyka u sanda¬o;w jego.  
Ja chrzci¬em was wodaç, On zaó beçdzie chrzci¬ was Duchem S:wieçtym.  I sta¬o sieç w owe dni, zæe 
przyszed¬ Jezus z Nazaretu Galilejskiego i zosta¬ ochrzczony przez Jana w Jordanie.  I zaraz, kiedy 
wychodzi¬ z wody, ujrza¬ rozsteçpujaçce sieç niebiosa i Ducha, nan; zsteçpujaçcego, jako go¬eçbica.  I ro-
zleg¬ sieç glos z nieba> Tyó jest syn mo;j umi¬owany, kto;rego sobie upodoba¬em. (Ew.Marka 1>4-11)

* * * * *

   Deze boodschapper was Johannes de Doper.  Hij leefde in de woestijn en vertelde de mensen 
dat zij zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug 
toe te keren, zodat God hen kon vergeven.  Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele 
mensen naar Johannes toe.  Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de 
Jordaan.  Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om.  Hij at sprinkhanen 
en honing van wilde bijen.  "Het duurt niet lang meer", riep hij," en dan komt er Iemand, die veel 
belangrijker is dan ik.  Vergeleken bij Hem ben ik niets.  Ik ben niet eens waard Zijn schoenen los 
te maken.  Ik heb u gedoopt in water, maar Hij zal u dopen in de Heilige Geest."  Op een dag 
kwam Jezus daar ook.  Hij was uit Nazareth gekomen om Zich door Johannes in de Jordaan te 
laten dopen.  Direct toen Hij uit het water kwam, zag Jezus dat de hemel openscheurde en de 
Heilige Geest als een duif op Hem neerstreek.  Een stem uit de hemel zei:  "U bent mijn geliefde 
Zoon.  U verheugt mijn hart."  ! !       ! ! ! ! ! ! !       (Markus 1:4-11)



   I wstaípi¬ na go;reç i wezwa¬ tych, kto;rych sam chcia¬, a oni przyszli do niego.  
I powo¬a¬ ich dwunastu, zæeby z nim byli, i zæeby ich wys¬ac; na zwiastowanie 
ewangelii, i zæeby mieli moc wyleczyc; choroby i wypeçdzac; demony.  
               (Ew. Marka 3>13-15)

* * * * *

   Later koos Hij een aantal mannen uit.  Hij wilde dat zij met Hem 
meegingen.  Samen trokken ze de bergen in.  Hij wees er twaalf aan als 
Zijn vaste discipelen.  Die zou Hij erop uitsturen om de mensen Gods plan 
bekend te maken.  Zij zouden macht krijgen boze geesten weg te jagen.!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !       (Markus 3:13-15)



   A by¬ cz¬owiek z faryzeuszo;w, imieniem Nikodem, dostojnik zæydowski.  Ten przyszed¬ do 
Jezusa w nocy i rzek¬ mu> Mistrzu!  Wiemy, zæe przyszed¬eó od Boga jako nauczyciel< nikt 
bowiem takich cudo;w czynic; nie mozæe, jakie Ty czynisz, jeóliby Bo;g z nim nie by¬.  Odpowi-
adajaçc Jezus, rzek¬ mu>  Zaprawdeç, zaprawdeç, powiadam ci, jeóli sieç kto nie narodzi na nowo, 
nie mozæe ujrzec; Kro;lestwa Bozæego.  Rzek¬ mu Nikodem> Jakozæ sieç mozæe cz¬owiek narodzic;, 
gdy jest stary$  Czyzæ mozæe powto;rnie wejóc; do ¬ona matki swojej i urodzic; sieç$  Odpowiedzia¬ 
Jezus> Zaprawdeç, zaprawdeç, powiadam ci< jeóli sieç kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie mozæe 
wejóc; do Kro;lestwa Bozæego.  Co sieç narodzi¬o z cia¬a, cia¬em jest, a co sieç narodzi¬o z Ducha, 
duchem jest.                       (Ew. Jana 3>1-6)

* * * * *
   Op een nacht kwam Nicodémus met Jezus praten.  Hij was een Farizeeër en lid van de 
Hoge Raad.  "Meester", zei hij, "wij weten dat God U gezonden heeft om ons te leren.  Alle 
wonderen bewijzen dat."  Jezus antwoordde:  "Luister goed, wie niet opnieuw geboren 
wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken."  "Opnieuw geboren?" vroeg 
Nicodémus.  "Hoe kan dat?  Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders 
lichaam geboren worden?"  Jezus antwoordde:  "Toch is het zoals Ik zeg.  Als iemand na zijn 
natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk 
van God komen.  Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt 
geestelijk leven voort."! ! ! ! ! ! ! ! ! !      (Johannes 3:1-6)



A zaraz potem uda¬ 
sieç do miasta, zwanego 
Nain i szli z nim uczniowie 
jego i mno;stwo ludu.  A gdy sieç 
przyblizæy¬ do bramy miasta, oto 
wynoszono zmar¬ego, jedynego syna matki, 
kto;ra by¬a wdowaç, a wiele ludzi z tego miasta by¬o z niaç.
A gdy jaç Pan zobaczy¬, uzæali¬ sieç nad niaç i rzek¬ do niej> 
Nie p¬acz.  I podszed¬szy dotknaç¬ sieç noszy, a ci, kto;rzy je 
nieóli, staneçli.  I rzek¬> M¬odzien;cze, tobie mo;wieç> Wstan;.  
I podnio;s¬ sieç zmar¬y, i zaczaç¬ mo;wic;.  I odda¬ go jego matce.  
Wtedy leçk ogarnaç¬ wszystkich, i wielbili Boga, mo;wiaçc> 
Prorok wielki powstal wóro;d nas i Bo;g nawiedzi¬ lud swo;j.              (Ew. Òukasza 7>11-16)

* * * * *
  De volgende dag ging Jezus met Zijn discipelen naar het dorp Naïn.  Zoals gewoonlijk 
liepen er drommen mensen achter Hem aan.  Bij de poort van het dorp zag Hij een lange 
begrafenisstoet aankomen.  De dode was de enige zoon van een vrouw, die ook haar man 
al had verloren.  Toen Jezus de vrouw zag, kreeg Hij diep medelijden met haar.  "Huil maar 
niet", zei Hij.  Hij liep naar de baar en legde Zijn hand erop.  De dragers bleven stil staan.  
"Jongen", zei Hij, "word weer levend."  De dode jongen ging zitten en begon te praten.  
Jezus zei tegen de moeder:  "Hier is uw zoon weer."  Er ging een golf van ontzag door de 
mensen.  Zij eerden en prezen God.  "Wat een geweldige profeet heeft God naar ons toeges-
tuurd!  Vandaag hebben wij gezien wat God kan doen!" zeiden zij.     (Lukas 7:11-16)



   A Jezus podnio;s¬szy oczy i ujrzawszy, zæe mno;stwo ludu przychodzi don;, rzek¬ do Filipa> Skaçd kupimy 
chleba, aby ci mieli co jeóc;$  A mo;wi¬ to, wystawiajaçc go na pro;beç< sam bowiem wiedzia¬, co mia¬ czynic;.  
Odpowiedzia¬ mu Filip> Za dwieócie denaro;w nie wystarczy dla nich chleba, choc;by kazædy tylko odrobineç 
otrzyma¬.  Rzek¬ do niego jeden z ucznio;w jego, Andrzej, brat Szymona Piotra> Jest tutaj ch¬opiec, kto;ry 
ma pieçc; chlebo;w jeçczmiennych i dwie ryby, lecz co;zæ to jest na tak wielu$  Rzek¬ Jezus> Kazæcie ludziom 
usiaçóc;.   A by¬o duzæo trawy na tym miejscu.  Usiedli wieçc meçzæczyz;ni w liczbie oko¬o pieçciu tysieçcy.  Jezus 
wziaç¬ wieçc chleby, i podzieçkowawszy rozda¬ uczniom, a uczniowie siedzaçcym, podobnie i z ryb tyle, ile 
chcieli.  A kiedy sieç nasycili, rzek¬ do ucznio;w swoich> Pozbierajcie pozosta¬e okruchy, aby nic nie prze-
pad¬o!  Pozbierali wieçc, i z pieçciu chlebo;w jeçczmiennych nape¬nili dwanaócie koszo;w okruchami, 
pozostawionymi przez tych, kto;rzy jedli.  Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczyni¬, rzekli> Ten naprawdeç 
jest prorokiem, kto;ry mia¬ przyjóc; na ówiat.      (Ew. Jana 6>5-14)

* * * * *
  Toen Jezus al die mensen zag aankomen, vroeg Hij aan Filippus:  "Waar kunnen wij brood vandaan 
halen om die mensen te eten te geven?"  Niet dat Jezus eten wilde kopen.  Hij was iets anders van plan, 
maar was alleen benieuwd wat Filippus zou antwoorden.  Filippus zei:  "Al kopen wij voor 200 zilver-
stukken brood, dan hebben wij nog niet genoeg om iedereen te eten te geven."  Andreas mengde zich in 
het gesprek.  "Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee gedroogde vissen heeft.  Maar wat hebben 
wij daaraan voor zoveel mensen?"  Jezus zei tegen Zijn discipelen:  "Laat alle mensen in het gras gaan 
zitten."  Toen bleek dat er alleen al zo'n 5000 mannen waren.  Toen iedereen zat, nam Jezus de broden, 
dankte God ervoor en begon het brood uit te delen.  Met de vissen deed Hij net zo.  En iedereen kon naar 
behoefte eten.  Toen de mensen verzadigd waren, zei Jezus tegen Zijn discipelen:  "Er is nog heel wat over.  
Haal het op, want er mag niets blijven liggen."  De discipelen hadden twaalf manden nodig om het over-
schot op te halen.  Het drong tot de mensen door dat Hij iets geweldigs had gedaan.  "Ja", zeiden zij, "Hij 
moet de Profeet zijn, die komen zou!"      ! ! ! ! !              (Johannes 6:5-14)



    A gdy nasta¬ wieczo;r, uczniowie jego zeszli nad morze i wsiedli w ¬o;dz;, i pop¬yneçli na 
drugi brzeg morza do Kafarnaum.  Ciemnoóc; juzæ zapad¬a, a Jezus jeszcze do nich nie 
przyszed¬.  Morze zaó burzy¬o sieç pod wp¬ywem silnego wiatru.  Gdy wieçc przep¬yneçli oko¬o 
dwudziestu pieçciu do trzydziestu stadio;w, ujrzeli Jezusa chodzaçcego po morzu i zblizæajaçcego 
sieç do ¬odzi, i strach ich ogarnaç¬.  A On odezwa¬ sieç do nich> Ja jestem, nie bo;jcie sieç!  
Cheçtnie wieçc zabrali go do ¬odzi, a ¬o;dz; od razu przybi¬a do brzegu, do kto;rego p¬yneçli. 
                (Ew. Jana 6>16-21)

* * * * *

    Bij het vallen van de avond daalden Zijn discipelen de berg af en kwamen bij het 
meer.  Toen het al donker was en Jezus nog steeds wegbleef, gingen zij in een boot en 
staken over naar Kapernaüm.  Plotseling begon het vreselijk te waaien en kwamen er 
hoge golven op het meer.  Nadat zij ongeveer vijf kilometer geroeid hadden, zagen zij 
Jezus over het water lopen.  Hij kwam naar hun boot toe.  Zij werden bang, maar Hij 
zei:  "Ik ben het!  Jullie hoeven niet bang te zijn."  "Kom aan boord", zeiden ze.  Even 
later legden zij in Kapernaüm aan.! ! ! ! !        (Johannes 6:16-21)



   I przynosili do niego dzieci, aby sieç ich dotknaç¬, ale uczniowie gromili ich.  Gdy 
Jezus to spostrzeg¬, oburzy¬ sieç i rzek¬ do nich> Pozwo;lcie dziatkom przychodzic; do 
mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Kro;lestwo Bozæe.  Zaprawdeç powia-
dam wam, ktokolwiek by nie przyjaç¬ Kro;lestwa Bozæego jak dziecieç, nie wejdzie do 
niego.  I bra¬ je w ramiona i b¬ogos¬awi¬, k¬adaçc na nie reçce.   (Ew. Marka 10>13-16)

* * * * *

   Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus.  Zij wilden graag dat Hij ze 
zou aanraken, maar de discipelen traden daartegen op.  Jezus zag het en nam hun 
dat kwalijk.  "Laat die kinderen toch bij Mij komen", zei Hij.  "Houd ze niet tegen, 
want juist voor kinderen is het Koninkrijk van God.  Het is zelfs zo dat wie niet 
als een kind in het Koninkrijk van God gelooft, er nooit kan komen."  Hij nam de 
kinderen in Zijn armen, legde Zijn handen op hun hoofd en zegende hen.! !
     ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (Markus 10:13-16)



   Ja jestem dobry pasterz.  Dobry pasterz zæycie swoje k¬adzie za owce. 
Owce moje g¬osu mojego s¬uchajaç, i Ja znam je, a one idaç za mnaç.  I Ja dajeç 
im zæywot wieczny, i nie ginaç na wieki, i nikt nie wydrze ich z reçki mojej.  
         (Ew. Jana 10>11 & 27-28)

* * * * *

   "Ik ben de goede herder.  De goede herder geeft Zijn leven voor zijn schapen.  
Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze.  Zij volgen Mij en Ik geef 
hun eeuwig leven.  Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij 
afnemen."! ! ! !        ! ! ! ! (Johannes 10:11 & 27-28)



   Tedy arcykap¬ani i faryzeusze zwo¬ali Radeç Najwyzæszaç i mo;wili> Co;zæ uczynimy$  Cz¬owiek 
ten dokonuje wielu cudo;w.  Jeóli go tak zostawimy, wszyscy uwierzaç w niego> wtedy przyjdaç 
Rzymianie i zabioraç naszaç ówiaçtynieç i nasz naro;d.  A jeden z nich, Kajfasz, kto;ry tego roku by¬ 
arcykap¬anem, rzek¬ do nich> Wy nic nie wiecie, i nie myólicie, zæe lepiej jest dla nas, by jeden 
cz¬owiek umar¬ za lud, nizæ zæeby wszystek ten lud zginaç¬.  A tego nie mo;wi¬ sam z siebie, ale jako 
arcykap¬an w owym roku prorokowa¬, zæe Jezus mia¬ umrzec; za naro;d.  A nie tylko za naro;d, lecz 
tezæ, aby zebrac; w jedno rozproszone dzieci Bozæe.  Od tego tezæ dnia naradzali sieç, aby go zabic;. 
           (Ew. Jana 11>47-53)

* * * * *
   Daarop belegden de leidende priesters en de Farizeeërs een spoedvergadering.  "Wat kunnen 
wij doen?" vroegen zij.  "Die Man doet het ene wonder na het andere.  Als wij Hem Zijn gang 
laten gaan, gaat iedereen in Hem geloven.  Als de Romeinen moeten ingrijpen, zal het met onze 
invloed gedaan zijn.  Dan hebben we niets meer over de heilige stad en dit volk te zeggen."  
Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei: "U hebt geen flauw idee wat hier aan de hand is.  
Begrijpt u niet dat het in ons voordeel is als deze Man in plaats van het volk sterft?  Anders 
raken wij dit hele volk nog kwijt."  Dat zei hij niet uit zichzelf.  Als hogepriester van dat jaar 
werd dit hem door God ingegeven.  Hij voorspelde daarmee dat Jezus voor het Joodse volk zou 
sterven; en niet alleen voor dat volk, maar ook voor de kinderen van God die over de wereld 
verspreid zijn.  Jezus zou hen allemaal bijeenbrengen.  Vanaf die dag zochten de Joodse leiders 
naar een gelegenheid om Hem te doden. ! ! ! !   ! (Johannes 11:47-53)



   A gdy nasta¬ wieczo;r, usiad¬ przy stole z dwunastoma uczniami.  I gdy oni 
jedli, rzek¬> Zaprawdeç powiadam wam, izæ jeden z was wyda mnie.  I bardzo 
zasmuceni poczeçli mo;wic; do niego jeden po drugim> Chyba nie ja, Panie$  A 
On, odpowiadajaçc, rzek¬> Kto ze mnaç umacza¬ reçkeç w misie, ten mnie wyda. 
                    (Ew. Mateusza 26>20-23)

* * * * * 

   Terwijl Hij die avond met Zijn twaalf discipelen zat te eten, zei Hij:  
"Een van jullie zal Mij verraden."  Dat sneed hen diep door de ziel. En een 
voor een vroegen zij:  "Ik ben het toch niet?"  Jezus antwoordde:  "Aan wie 
Ik het eerst het eten heb aangereikt, die is het."! (Matthew 26:20-23)



   A prowadzono takzæe dwo;ch innych z¬oczyn;co;w, by ich razem z nim zg¬adzic;.  A gdy przyszli 
na miejsce, zwane Trupiaç Czaszkaç, ukrzyzæowali go tam, takzæe i z¬oczyn;co;w, jednego po prawicy, 
a drugiego po lewicy.  Tedy jeden z zawieszonych z¬oczyn;co;w uraçga¬ mu, mo;wiaçc> Czy nie Ty 
jesteó Chrystusem$  Ratuj siebie i nas.  Drugi natomiast, odezwawszy sieç, zgromi¬ tamtego tymi 
s¬owy> Czy ty sieç Boga nie boisz, choc; taki sam wyrok ciaçzæy na tobie$  Na nas co prawda 
sprawiedliwie, gdyzæ s¬usznaç ponosimy kareç za to, co uczyniliómy, ten zaó nic z¬ego nie uczyni¬.  
I rzek¬> Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Kro;lestwa swego.  I rzek¬ mu> Zaprawdeç 
powiadam ci, dzió beçdziesz ze mnaç w raju.       (Ew. Òukasza 23>32-33 & 39-43)

* * * * *
   Twee misdadigers werden samen met Hem naar de plaats van terechtstelling gebracht.  
'Schedel' of 'Golgotha' heette die plaats.  Daar werden ze alle drie gekruisigd.  Jezus in het 
midden en de twee misdadigers aan weerszijden van Hem.  Eén van de misdadigers die 
naast Hem hing, zei spottend:  "Zo, U bent dus de Christus?  Bewijs dat eens.  Red Uzelf en 
ons."  Maar de ander snoerde hem de mond. "Heb je nu nog geen ontzag voor God, zo vlak 
voor de dood?  Wij krijgen ons verdiende loon, maar deze Man heeft niets verkeerds 
gedaan."  Hij zei tegen Jezus:  "Jezus, denk aan mij als U in Uw koninkrijk komt."  Jezus 
antwoordde:  "Vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn.  Daar kunt u zeker van zijn."
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !         (Lukas 23:32-33 & 39-43)

Król 
Żydów



    A by¬a juzæ mniej wieçcej godzina szo;sta i ciemnoóc; zaleg¬a ca¬aç ziemieç azæ do godziny 
dziewiaçtej, gdy zac;mi¬o sieç s¬on;ce< i rozdar¬a sieç zas¬ona na dwoje.  A Jezus, zawo¬awszy 
wielkim g¬osem, rzek¬> Ojcze, w reçce twoje polecam ducha mego.  I powiedziawszy to 
skona¬.  Wtedy setnik, ujrzawszy, co zasz¬o, odda¬ chwa¬eç Bogu, powiadajaçc> Zaiste, 
cz¬owiek ten by¬ sprawiedliwy.              (Ew. Òukasza 23>44-47)

* * * * *

   Tegen de middag werd het in het hele land donker.  Dat duurde tot een uur of 
drie.  Het zonlicht was weg.  Plotseling scheurde het zware gordijn in de tempel 
door-midden.  Op dat moment riep Jezus:  "Vader, Ik vertrouw mijn geest aan U 
toe!"  En met die woorden blies Hij Zijn laatste adem uit.  De Romeinse officier 
begreep dat God de hand in dit alles had en zei vol ontzag:  "Deze Man was 
werkelijk onschuldig."!! ! ! ! ! ! ! !  (Lukas 23:44-47)

Koning
van de
Joden



    A gdy nasta¬ wieczo;r, przyszed¬ cz¬owiek bogaty z Arymatei, imieniem Jo;zef, kto;ry tezæ 
by¬ uczniem Jezusa.  Ten przyszed¬ do Pi¬ata i prosi¬ o cia¬o Jezusa.  Wtedy Pi¬at kaza¬ je 
wydac;.  A Jo;zef wziaç¬ cia¬o i owinaç¬ je w czyste przeócierad¬o. I z¬ozæy¬ je w swoim 
nowym grobie, kto;ry by¬ wyku¬ w skale, i zatoczy¬ przed wejscie do grobu wielki kamien;, 
i odszed¬.  A by¬a tam Maria Magdalena i druga Maria< siedzia¬y one naprzeciw grobu. 
                 (Ew. Mateusza 27>57-61)

* * * * *

   Bij het invallen van de avond ging een zekere Jozef van Arimathea, een rijk man 
en discipel van Jezus, naar Pilatus toe.  Hij vroeg hem om het lichaam van Jezus.  
Pilatus zei dat hij het mocht hebben.  Jozef nam het lichaam en wikkelde het in 
nieuw, schoon linnen.  Daarna legde hij het in een nieuw graf dat hij pas in de rotsen 
had laten uithakken.  Hij rolde een grote steen voor de ingang en ging weg.  Maria 
van Magdala en de andere Maria zaten tegenover het graf.! (Mattheüs 27:57-61)



   A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przysz¬y do grobu, niosaçc wonnoóci, kto;re 
przygotowa¬y.  I zasta¬y kamien; odwalony od grobowca.  A wszed¬szy do órodka, nie znalaz¬y 
cia¬a Pana Jezusa.  Gdy by¬y z tego powodu zak¬opotane, sta¬o sieç, zæe oto dwaj meçzæowie przys-
taçpili do nich w lóniaçcych szatach.  A gdy sieç zatrwozæy¬y i schyli¬y twarze ku ziemi, oni rzekli 
do nich> Dlaczego szukacie zæyjaçcego wóro;d umar¬ych$  Nie ma go tu, ale wsta¬ z martwych.  
Wspomnijcie, jak mo;wi¬ wam, beçdaçc jeszcze w Galilei, zæe Syn Cz¬owieczy musi byc; wydany 
w reçce grzesznych ludzi i musi byc; ukrzyzæowany, a dnia trzeciego powstac;.  I wspomnia¬y na 
jego s¬owa.         (Ew. Òukasza 24>1-8)

* * * * *
   Op zondagmorgen vroeg gingen ze meteen naar het graf.  Ze hadden de speciale kruiden 
bij zich.  Maar ze ontdekten dat de steen voor de ingang was weggerold.  Toen ze naar binnen 
stapten, zagen ze dat het lichaam van de Here Jezus er niet meer was.  Ze wisten niet wat ze 
daarmee aan moesten.  Plotseling waren er twee mannen bij hen, in blinkende kleren.  De 
schrik sloeg de vrouwen om het hart en ze bogen zich diep neer.  De mannen vroegen:  
"Waarom komt u in een graf zoeken naar de Levende?  Hij is hier niet.  Hij leeft weer!  Herin-
nert u zich niet wat Hij heeft gezegd toen u nog met Hem in Galilea was?  Hij zei immers dat 
Hij door verraad in de handen van slechte mensen zou vallen en door hen gekruisigd zou 
worden.  Maar ook dat hij op de derde dag uit de dood zou opstaan."  Zij herinnerden zich dat 
Hij dat inderdaad had gezegd.! ! ! ! ! ! ! ! (Lukas 24:1-8)



    I wstawszy tejzæe godziny, powro;cili do Jerozolimy i znalez;li zgromadzo-
nych Jedenastu i tych, kto;rzy z nimi byli, mo;wiaçcych> Wsta¬ Pan prawdziwie 
i ukaza¬ sieç Szymonowi.  A oni tezæ opowiedzieli o tym, co zasz¬o w drodze i 
jak go poznali po ¬amaniu chleba.
    A gdy oni to mo;wili, On sam stanaç¬ wóro;d nich i rzek¬ im> Poko;j wam!  
Wtedy zatrwozæyli sieç i pe¬ni leçku mniemali, zæe widzaç ducha.  Lecz On rzek¬ 
im> Czemu jesteócie zatrwozæeni i czemu waçtpliwoóci budzaç sieç w waszych 
sercach$  Spo;jrzcie na reçce moje i nogi moje, zæe to Ja jestem.  Dotknijcie 
mnie i patrzcie> Wszak duch nie ma cia¬a ani koóci, jak widzicie, zæe Ja mam.  
A gdy to powiedzia¬, pokaza¬ im reçce i nogi.  (Ew. Òukasza 24>33-40)

    * * * * *

    Ze stonden onmiddellijk op en liepen vlug terug naar Jeruzalem.  Daar vonden ze de 
elf discipelen van Jezus en Zijn andere volgelingen allemaal bij elkaar.  Zodra die hen 
zagen, zeiden ze:  "Het is toch waar!  De Here is weer levend geworden!  Simon heeft 
Hem gezien!"  De twee mannen uit Emmaüs vertelden dat zij Jezus ook hadden gezien.  
Dat Hij met hen was meegelopen en dat ze Hem pas hadden herkend toen Hij het brood 
brak.  Terwijl zij nog aan het vertellen waren, stond Jezus plotseling bij hen.  Ze schrokken 
allemaal en dachten dat Hij een geest was.  "Waarom zijn jullie zo van streek?"  vroeg Hij.  
"Waarom twijfelen jullie eraan of Ik het werkelijk ben?  Kijk maar eens naar mijn handen 
en mijn voeten.  Ik ben het echt.  Ik ben geen geest.  Voel maar.  Jullie zien toch wel dat Ik 
een lichaam heb?  En een geest heeft geen lichaam."  Terwijl Hij dit zei, liet Hij Zijn 
handen en voeten zien.           ! ! ! ! ! !        (Lukas 24:33-40)



   I rzek¬ im> Tak jest napisane, zæe Chrystus mia¬ cierpiec; i trzeciego dnia zmartwych-
wstac;, i zæe, poczaçwszy od Jerozolimy, w imieç jego ma byc; g¬oszone wszystkim narodom 
upamieçtanie dla odpuszczenia grzecho;w.  Wy jesteócie ówiadkami tego.  I wywio;d¬ ich 
azæ do Betanii, a podnio;s¬szy reçce swoje, b¬ogos¬awi¬ ich.  I sta¬o sieç, gdy ich b¬ogos¬awil, 
zæe rozsta¬ sieç z nimi, i wstaçpi¬ do nieba.          (Ew. Òukasza 24>46-48 & 50-51)

* * * * *

   "Dus", zei Hij, "het was al lang voorzegd dat de Christus zou lijden en sterven.  
En op de derde dag zou Hij weer levend worden.  Van Jeruzalem uit zou dit bericht 
over de hele wereld uitgaan:  'Ieder die zijn zonden aan Christus belijdt, krijgt 
vergeving.'  Jullie hebben nu zelf gezien dat deze woorden zijn uitgekomen.  Toen 
nam Jezus hen mee naar Bethanië.  Hij hief Zijn handen op en zegende hen.  Terwijl 
Hij dat deed, werd Hij opgenomen in de hemel.!       (Lukas 24:46-48 & 50-51)



Albowiem tak Bo;g umi¬owa¬ ówiat, zæe Syna swego jednorodzonego da¬, aby kazædy, kto wen; 
wierzy, nie zginaç¬, ale mia¬ zæywot wieczny.  Bo nie pos¬a¬ Bo;g Syna na ówiat, aby saçdzi¬ ówiat, lecz 
aby ówiat by¬ przez niego zbawiony.  Kto wierzy w niego, nie beçdzie saçdzony< kto zaó nie wierzy, 
juzæ jest osaçdzony dlatego, zæe nie uwierzy¬ w imieç jednorodzonego Syna Bozæego.(Ew. Jana 3>16-18)

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder 
die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  God heeft Zijn Zoon niet naar de 
wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden.  Wie 
zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld.  Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld 
omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon.         (Johannes 3:16-18)

__________________________________________________________________

Jeóli mo;wimy, zæe grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.  Jeóli 
wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bo;g i sprawiedliwy i odpuóci nam grzechy, i oczyóci nas 
od wszelkiej nieprawoóci.        (I List S:w. Jana 1>8-9)

Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld 
aan.  Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven.  
Hij reinigt ons van alle zonde.! ! ! ! ! ! !    ! ! (I Johannes 1:8-9)

__________________________________________________________________

Odpowiedzia¬ mu Jezus> Ja jestem droga i prawda, i zæywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 
przeze mnie.          (Ew. Jana 14>6)

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven", antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader."!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (Johannes 14:6)

 ___________________________________________________________

Po;jdz;cie do mnie wszyscy, kto;rzy jesteócie spracowani i obciaçzæeni, a Ja wam dam ukojenie.  
Wez;cie na siebie moje jarzmo i uczcie sieç ode mnie, zæe jestem cichy i pokornego serca, a 
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest mi¬e, a brzemieç moje lekkie. 
               (Ew. Mateusza 11>28-30)

"Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij.  Ik zal u rust geven.  Voeg u naar 
Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart.  Bij Mij zult u diepe 
innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, 
is licht."! ! ! ! ! ! ! ! !    ! ! !      (Mattheüs 11:28-30)

 __________________________________________________________

I wiele innych cudo;w uczyni¬ Jezus wobec ucznio;w, kto;re nie saç spisane w tej ksieçdze< te zaó saç 
spisane, abyócie wierzyli, zæe Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyócie wierzaçc mieli zæywot 
w imieniu jego.         (Ew. Jana 20>30-31)

Veel van de wonderen die Jezus voor de ogen van Zijn discipelen heeft gedaan, staan niet in dit 
boek vermeld.  Ik heb hier enkele opgeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Christus is, de 
Zoon van God.  Als u in Hem gelooft, leeft u in Zijn naam.!   ! ! (Johannes 20:30-31)

 ___________________________________________________________

Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, poczaçtek i koniec.         (Objawienie Sw. Jana 22>13)

"Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde."  (Openbaring 22:13)

AW



Czy ta modlitwa oddaje pragnienie twojego serca$  Jezæeli tak, pomo;dl sieç taç modlitwaç, a 
Chrystus wejdzie do twojego zæycia, tak jak obieca¬>

Panie Jezu, zdajeç sobie spraweç, zæe jestem grzesznikiem i potrzebujeç Ciebie w moim zæyciu.  
Dzieçkujeç Ci za to, zæe umar¬eó za mnie na krzyzæu i zabra¬eó moje grzechy.  Dzieçkujeç Ci za 
to, zæe przebaczy¬eó mi moje grzechy i da¬eó mi zæycie wieczne.  Zapraszam Cieç do mojego 
zæycia, jako Zbawiciela i Pana.  Proszeç przejmij kontroleç w moim zæyciu.

Imieç     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ____ _ _Data  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

* * * * *

Als dit gebed je aanspreekt, kan je het gebruiken om te vragen of de Here Jezus in 
je hart komt wonen. Hij heeft het immers zelf aan ons beloofd. 

     "Here Jezus, ik weet dat ik verkeerde dingen heb gedaan, maar wilt U in mijn hart 
komen wonen.  Ik dank U Heer, dat U voor mijn zonden aan het kruis bent gestorven. Dat 
U mijn zonden wilt vergeven, zodat ik eeuwig leven heb en elke dag weer op nieuw kan 
beginnen.  Here Jezus wilt U mij leiden op Uw weg, opdat ik een kind van U mag zijn.  In 
Jezus naam, Amen." 

Naam ____________________________________________Datum ________________
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