
Teksty na adorację. (MPO – Tydzień 2) 
Rz 2 17-24: Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz.  Mówiąc, 

że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynie?  Ty, który chlubisz się 

Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga.  Z waszej to bowiem przyczyny - zgodnie z tym, jest 

napisane - poganie bluźnią imieniu Boga. 

Rz 3, 21-26:  Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i 

Proroków.  Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie 

ma tu różnicy:  wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,  a dostępują usprawiedliwienia darmo, 

z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.  Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania 

przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych 

dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się  w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego 

sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. 

Ez 36, 16-23:  Pan skierował do mnie te słowa:  "Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, 

wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami: postępowanie ich wobec Mnie było jak 

nieczystość miesięczna kobiety.  Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z 

powodu bożków, którymi go splugawili.  I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy, i rozsypali się po krajach, 

osądziłem ich według postępowania i czynów.  W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, 

bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich: "To jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze 

swego kraju".  Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów 

pogańskich, do których przybyli.  Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to 

czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do 

których przyszliście.  Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, 

zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan - wyrocznia Pana Boga - gdy okażę 

się Świętym względem was przed ich oczami. 

Ps 8, 4-7  Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest 

człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?  Uczyniłeś go niewiele mniejszym 

od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.  Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś 

wszystko pod jego stopy 

1 Kor 6, 9-11:  Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani 

rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,  ani złodzieje, 

ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.  A takimi byli niektórzy z 

was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez 

Ducha Boga naszego. 

Kol 3, 9-10: Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,  a 

przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go 

stworzył. 

J 17, 6 – 19:  Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni 

zachowali słowo Twoje.  Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.  Słowa bowiem, 

które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz 

uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.  Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ 

są Twoimi.  Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą.  Już nie 

jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim 

imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.  Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim 

imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło 

Pismo.  Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej 

pełni.  Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze 

świata.  Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.  Oni nie są ze świata, jak i Ja nie 

jestem ze świata.  Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.  Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich 

na świat posłałem.  A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. 


