26.Zapowiedź prześladowań
Autor tekstu: oprac. Krzysztofa Sykty
XXVI. fr: Zap. prześladowań — poróżnienie bliskich (Lc)
21.18. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie.
21.19. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.
(Publikacja: 02-08-2002 Ostatnia zmiana: 17-09-2002)
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