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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2
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Plan

• Ekstremalnie krótka powtórka rzeczy podstawowych

• Wprowadzenie do SEKCJI D1/ SEKWENCJI A2 [Rz 9-11]

– Przypomnienie przesłania i kluczowych motywów SEKWENCJI A1 w 
SEKCJI D [Rz 1,18-5,21]

– Paralelność SEKWENCJI A1 oraz A2

– Rz 9-11 jako wyzwanie – przegląd podstawowych problemów

– Przegląd SEKWENCJI A2 i zarys kompozycji 
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SEKCJA B1 [15,33-16,24] – Pozdrowienia i wezwanie

SEKCJA B [1,7] – Pozdrowienia i zach ęta

SEKCJA C [1,8-17] - Zapowied ź odwiedzin; nadzieja pociechy ze wspólnoty wiary

SEKCJA C1 [15,14-32] - Zapowied ź odwiedzin, plany misyjne i nadzieja pociechy

SEKCJA E [8,1-39] - Wierz ący s ą zapowiedzi ą nowej rzeczywisto ści; 
już doświadczaj ą miło ści Ojca i Syna, blisko ści w 
Duchu Świętym i bezpiecze ństwa w Chrystusie

SEKCJA A1 [16,25-27] – Doksologia. Bóg spełnia obiet nic ę odkupienia w Chrystusie dla wszystkich

SEKCJA A [1,1- 6] - Paweł w słu żbie Ewangelii Boga o Jego Synu (spełnienie prorocki ch zapowiedzi)

Za nami: struktura Listu do Rzymian

SEKWENCJA A1 [1,18-5,21] - Uspr. w Ch. spełnieniem o bietnic pism; wierno ść Boga 

SEKWENCJA B1 [6,1-7,25] – Słu żba Bogu w wolno ści od Prawa (w nowo ści Ducha)

SEKCJA D – 1,18 – 7,25

SEKWENCJA A2 [9,1-11,36] – Uspr. w Ch. spełnieniem o bietnic pism; wierno ść Boga 

SEKWENCJA B2 [12,1-15,13] – Życie jako słu żba Bogu; poddanie prawu miło ści

SEKCJA D1 – 9,1 – 15,13
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Kontekst – jest problem!

7,1 „(…) mówię przecież
do tych, którzy 
zakon znają (…)”

11,13 ”Do was zaś, 
którzy jesteście 
z pogan, mówię (…)”

Słabi: 14,2 ”słaby 
zaś jarzynę jada”

Mocni: 14,2 „wierzy, 
że może jeść
wszystko (…)”

Oskarżanie,
odmawianie 
współudziału 
w Chrystusie

Potępianie MOCNYCH 
i osądzanie za

ignorowanie nieczystości

Wyniosłość
i dążenie do 
przewodzenia

Ignorowanie
i pogardzanie

SŁABYMI



2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 6

Dialog Pawła a struktura społeczności

Paweł korzysta ze wsparcia tych 
dwóch grup

judeochrześcijanie
którzy zgadzają się

z nauczaniem Pawła

judeochrześcijanie
którzy pozostają
pod wpływem

nauczania tradycyjnego
o roli Prawa i wyłączności 
Izraela jako ludu Bożego

poganochrześcijanie, 
którzy czują się lepsi 

od Żydów, gdyż
uznali Chrystusa

poganochrześcijanie
którzy podzielają

stanowisko Pawła

…a polemizuje przede wszystkim z tymi 
dwoma, ze zdecydowanym akcentem 
na grupie judeochrześcijan
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Zadnie Pawła a sytuacja odbiorców

Społeczność chrześcijan w Rzymie
potrzebuje lepszego zrozumienia 

Ewangelii i integracji obu środowisk 
wierzących w jedno ciało. 

judeochrześcijanie poganochrześcijanie

• Przyjmijcie właściwe poznanie
planu Boga!

• Porzućcie błędne wyobrażenia 
o usprawiedliwieniu przez uczynki
Prawa!

• Jesteśmy coś winni poganom, nasi
ojcowie zawiedli!

• I my, i poganie otrzymujemy
pojednanie z łaski, wyłącznie
dzięki Chrystusowi!

Paweł

To nam należy się
przywództwo!

To wy 
odrzuciliście 
Chrystusa!
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Za nami…

D – Rz 1,18-7,25

A – Rz 1,1-6

C – Rz 1,8-17

A1– Rz 1,18-5,21

B1 – Rz 6-7

E – Rz 8

A2 – Rz 9-11

A1 – Rz 16,25-27

C1 – Rz 15,14-32

B2 – Rz 12,1-15,13

D1 – Rz 9,1-15,13

B – Rz 1,7

B1 – Rz 15,33-16,24
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Chrystus Dobrą
Nowiną Boga dla 

człowieka; Paweł i 
wierzący (liderzy?) 
z misją wzywania 

wszystkich do 
posłuszeństwa 

wiary

Pozdrowienia i 
zachęta; przykłady 

życia oddanego 
Panu i usługiwania 

sobie różnych 
wierzących

Paweł spodziewa się doznać
zachęty przez czas z 

chrześcijanami w Rzymie ze 
względu na wspólnotę wiary; 

zapowiedź odwiedzin i usłużenia 
wierzącym Rzymie.

SEKCJA D

SEKWENCJA A1

�

SEKWENCJA A2

SEKCJA D1
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SEKCJA D/ SEKWENCJA A1 [Rz 1,18-5,21] – układ treści

PODSEKWENCJA B [Rz 3,19-30] – W Chrystusie objawiła się Boża sprawiedliwość przez 
odpuszczenie win i dar łaski pojednania dla każdego, kto zaufa Chrystusowi, niezależnie od 
uczynków Prawa. Pojednanie i usprawiedliwienie jest wyłącznym dziełem Boga w Chrystusie.

PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] – Łaska Boga w stosunku do Żydów (dar świadectwa 
pism) i pogan (dar Chrystusa) na tle tarć pomiędzy wierzącymi i, generalnie, złej kondycji 
moralnej człowieka – powszechność podlegania złu.

PODSEKWENCJA A1 [Rz 5,12-21] – Łaska Boga w dziele Chrystusa, to dar 
niewspółmiernie przezwyciężający zło człowieka, to odpowiedź Boga na stan 
powszechnego upadku człowieka ku przebaczeniu i pojednaniu.

PODSEKWENCJA B1 [Rz 5,1-11] – Wierzący, w rezultacie doświadczenia pojednania w 
Chrystusie, zyskują nadzieję dopełnienia się ich odkupienia. Duch Święty utwierdza w nich 
świadectwo o miłości Boga. Chrystus jest czytelnym znakiem miłości Boga i woli wydobycia 
człowieka ze stanu zagubienia.

PODSEKWENCJA C [Rz 3,31-4,25] – Obszerna argumentacja oparta na 
świadectwie Prawa, przez przykład Abrahama, oraz Pism, przez słowa Dawida, na 
rzecz usprawiedliwienia przez wiarę i odpuszczenia win niezależnie od Prawa.
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Za nami…

D – Rz 1,18-7,25

A – Rz 1,1-6

C – Rz 1,8-17

A1– Rz 1,18-5,21

B1 – Rz 6-7

E – Rz 8

A2 – Rz 9-11

A1 – Rz 16,25-27

C1 – Rz 15,14-32

B2 – Rz 12,1-15,13

D1 – Rz 9,1-15,13

B – Rz 1,7

B1 – Rz 15,33-16,24
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Chrystus Dobrą
Nowiną Boga dla 

człowieka; Paweł i 
wierzący (liderzy?) 
z misją wzywania 

wszystkich do 
posłuszeństwa 

wiary

Pozdrowienia i 
zachęta; przykłady 

życia oddanego 
Panu i usługiwania 

sobie różnych 
wierzących

Paweł spodziewa się doznać
zachęty przez czas z 

chrześcijanami w Rzymie ze 
względu na wspólnotę wiary; 

zapowiedź odwiedzin i usłużenia 
wierzącym Rzymie.

SEKCJA D

SEKWENCJA A1

�

SEKWENCJA A2

SEKCJA D1
?
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Przerwa…

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.
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Wprowadzenie do SEKWENCJI A2 w SEKCJI D1

SEKCJA D/ 

SEKWENCJA A1 [9,1-11,36]

- Wprowadzenie
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SEKCJE D i D1 – wydruk potrzebny dzisiaj

SEKWENCJĘ A1 omówiliśmy na 
ostatnich dwóch wykładach. 

Teraz czas na SEKWENCJĘ A2. 
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SEKWENCJE A1 i A2 – charakterystyka podstawowa

SEKCJA D – Rz 1,18-7,25

SEKWENCJA  A1 – Rz 1,18-5,21

SEKWENCJA B1 – Rz 6-7

SEKWENCJA A2 – Rz 9-11

SEKWENCJA B2 – Rz 12,1-15,13

SEKCJA D1 – Rz 9,1-15,13

Cechy wspólne SEKWENCJI A1 i A2

• Paweł zwraca się znacznie częściej do

judeochrześcijan niż do wierzących z pogan.

• Intensywna argumentacja w oparciu o pisma

(Prawo, Pisma i Proroków).

• Ekspozycja wierności Boga / Chrystusa jako

wyłącznej podstawy usprawiedliwienia i społeczności

wszystkich wierzących

• Podkreślenie wierności Boga w realizacji planu

wybawienia człowieka (wierność w stosunku do

złożonych obietnic Abrahamowi i Izraelowi).

• Temat usprawiedliwienia jest dyskutowany głównie

ze względu na judeochrześcijan.

• Dyskusja roli Izraela i Prawa w kontekście

szerokiego planu zbawienia człowieka.

• Obszerne i bardzo krytyczne wypowiedzi w stosunku

do Izraela i Żydów.

• Łaska i sąd jako narzędzia Boga, który włada i ma

plan.

Cechy wspólne SEKCJI D i D1

- wskazanie właściwej perspektywy 
na plan Boga w Chrystusie

- usuwanie błędów, które stały się

podstawą rywalizacji i braku poczucia
wspólnoty pomiędzy wierzącymi 

z pogan i Żydów
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Tematy w Rz 9-11 poruszone wcześniej w liście

Usprawiedliwienie przez wiarę, a usprawiedliwienie z uczynków Prawa.

� 9,30-32; 10,1-10   � 3,20-30; 4,1-3; 4,6-8; 5,1-2; 

Idea wypełnienia Prawa ku usprawiedliwieniu.
� 10,5   � 2,13-15

Argumentacja z Prawa przeciw ograniczeniu obietnicy potomstwa Abrahama do naturalnych potomków.
� 9,7-11   � 4,13-22

Wiara jako jedyna droga dla wszystkich, dla Żydów i dla pogan.
� 10,4; 10,11-13   � 3,22; 3,29-30; (1,16)

Ostra krytyka Izraela za jego bunt w stosunku do Boga.
� 9,31-32; 10,16-21; 11,7-10   � 2,21-24; 4,10-18

Niewierność Izraela i wierność Boga; Bóg odbuduje Izrael w stosownym czasie.

� 9,14-16; 9,25-26 (27); 9,29; 11,1-5; 11,11-15; 11,25-29   � 2,23-24; 3,3

Przywileje Izraela.

� 9,4-5; 11,16   � 3,1-2
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Tematy w Rz 9-11 poruszone wcześniej w liście

Wskazanie na wiarę pogan w Chrystusa; swoją postawą wyprzedzają Żydów.

� 9,30   � 2,14-15; 2,26-27 

Motyw tarć pomiędzy członkami społeczności z różnych środowisk i ich postaw wywyższania się.
� 11,17-20 (21-22); 11,25   � 2,1-8; 2,17-19

Motyw poznania Boga poprzez ogląd i refleksję nad stworzeniem.
� 10,17   � 1,19-20

Bóg jako sędzia, nad światem i pośród swojego ludu.
� 9,28; 11,7-10; 11,16-24   � 1,18; 3,5-8  

Idee duchowego bycia Żydem, wewnętrznego obrzezania (wypełnienie Prawa przez wiarę), synostwa 
Bożego według obietnicy (nie według urodzenia), duchowego Izraela (generalnie: przez zaufanie Bogu).
� 9,6b-8; 11,26a   � 2,13-15; 2,26-29

Motyw powszechnego upadku.
� 11,32   � 2,1-2; 3,9; 3,23; 5,12-21
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SEKCJE D i D1 – wydruk potrzebny dzisiaj

• Rz 9-11 charakteryzuje się bardzo 
intensywnym i specyficznym odnoszeniem się
do ST.

• Tekst ma bardzo liczne zwroty myśli, tak że 
trudno śledzić rozwój myśli Pawła i logikę
wywodu.

• Wiele odniesień do ST jest uznawanych za 
dyskusyjne (ocena zależy od wstępnych 
założeń).

• Tekst zawiera wiele skrótów myślowych i 
obrazów, które nie są całkiem czytelne.

• Ostatecznie pojawia się szereg miejsc 
trudnych interpretacyjnie.

Szczególnie trudne miejsca 
znajdują się w Rz 9 i 10.
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Rz 9

[Rz 9] (1) Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, (2) że mam wielki 
smutek i nieustanny ból w sercu swoim. (3) Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci 
moich, krewnych moich według ciała, (4) Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba 
Boża, i obietnice, (5) do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg 
błogosławiony na wieki. Amen. (6) Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z 
Izraela, są Izraelem; (7) i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się
będzie potomstwo twoje. (8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. (9) 
Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. (10) Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to 
również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. (11) Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły 
ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, (12) oparte nie na uczynkach, 
lecz na tym, który powołuje - powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, (13) jak napisano: Jakuba umiłowałem, a 
Ezawem wzgardziłem. (14) Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. (15) Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję
się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. (16) A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz 
od zmiłowania Bożego. (17) Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby 
rozsławiono imię moje po całej ziemi. (18) Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do 
zatwardziałości. (19) A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? (20) O człowiecze! 
Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? (21) Albo czy garncarz 
nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? (22) A cóż, jeśli Bóg, chcąc 
okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, (23) a uczynił tak, aby 
objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale, (24) takimi naczyniami 
jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan, (25) jak też u Ozeasza mówi: Nie mój lud nazwę moim ludem i tę, 
która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną; (26) i będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem 
moim - nazwani będą synami Boga żywego. (27) A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, 
tylko resztka ocalona będzie; (28) bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi. (29) I jak przepowiedział Izajasz: 
Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. (30) Cóż tedy 
powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary; (31) a 
Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. (32) Dlaczego? Dlatego, że było to nie z 
wiary, lecz jakby z uczynków; potknęli się oni o kamień obrazy, (33) jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę
zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony.
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Rz 10 i 11 (wersety 1-10)

[Rz 10] (1) Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (2) Daję im bowiem 
świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; (3) bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a 
własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. (4) Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był
usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. (5) Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu: Człowiek, który spełnił
zakon, przezeń żyć będzie. (6) A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu swym: Kto wstąpi do nieba? To 
znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół; (7) albo: Kto zstąpi do otchłani? To znaczy, aby Chrystusa wywieść z martwych w górę. 
(8) Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. (9) Bo 
jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. 
(10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, 
kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan 
wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. (13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (14) 
Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma 
tego, który zwiastuje? (15) A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy 
zwiastują dobre nowiny! (16) Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył
zwiastowaniu naszemu? (17) Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. (18) Ale mówię: Czy nie słyszeli? 
Ależ tak: Po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. (19) Ale mówię: Czy Izrael nie zrozumiał? Jako 
pierwszy Mojżesz powiada: Przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez naród nierozumny przyprowadzę
was do gniewu. (20) A Izajasz waży się nawet powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, 
którzy o mnie nie pytali. (21) A do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego.

[Rz 11] (1) Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z 
pokolenia Beniamina. (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o 
Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: (3) Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja 
sam, lecz i na moje życie nastają. (4) Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli 
kolan przed Baalem. (5) Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. (6) A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo 
inaczej łaska nie byłaby już łaską. (7) Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli 
zatwardziałości, (8) jak napisano: Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż
do dnia dzisiejszego. (9) A Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą; (10) niech 
zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. (…)
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Problemy z Rz 9-11

Źródła problemów 

z Rz 9-11

Rozpoznanie stylistyki 
wypowiedzi Pawła 

- tekst jest linearny albo paralelny 
(HRB)

- tekst jest dostosowany do 
odbiorcy z pogan albo z Żydów

Tradycje wyznaniowe 
- Rz 9-11 to pole sporu pomiędzy 
różnymi teologiami 

- odbiorca z danej tradycji ma 
zaszczepiony jakiś sposób odbioru 
tego tekstu (np. 9,15 lub 10,9-10)

Założenia wstępne 
- list jest lub nie jest interwencją

- Pawła bardzo interesuje 
środowisko judeochrześcijan 
lub jest skupiony na 
poganochrześcijanach

- jakie są cele Pawła względem 
odbiorców

Odrywanie Rz 9-10 od 
kontekstu

- od kontekstu lokalnego tj. Rz
11,11-24 (tekst jaśniejszy)

- od szerszego kontekstu Rz (Rz
3,19-5,11 to teksty jaśniejszy)
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Problemy z Rz 9-11 a nasze podejście

Rozpoznanie stylistyki 
wypowiedzi Pawła 

- tekst jest paralelny (HRB)

- tekst jest dostosowany

raczej do odbiorcy z Żydów

Założenia wstępne

- list jest interwencją

- Pawła bardzo interesuje

środowisko judeochrześcijan

Konsekwencje:
- zwrot i perswazja Pawła do 
judeochrześcijan nie dziwią, bo 
Paweł szuka sposobu połączenia 
dwóch środowisk, z których to 
Żydzi mają większe problemy z 
uporaniem się ze swoją tradycją

Kontekst Rz 9-10

- uwzględnimy kontekst lokalny, 
tj. Rz 11,11-24 jako tekst 
jaśniejszy

- przyjmujemy, że tekst 
paralelny Rz 1,18-5,11, jest 
podstawowym kontekstem  
wprowadzonym przez Pawła

Konsekwencje:
- kompozycja Rz 9-11 to 
propozycja porządku i logiki dla 
przeskoków myśli Pawła

- zbadanie szerszych kontekstów 
cytatów ze ST użytych przez 
Pawła

- uwzględnienie specyficznego 
języka tradycji biblijnej opisującej 
relacje pomiędzy Bogiem i 
człowiekiem

Konsekwencje:
- wsparcie z tekstów jasnych do 
tekstów mniej czytelnych

- widać kontynuację tematów 
poruszonych wcześniej; kluczowe 
to: wierność Boga, zaufanie 
Chrystusowi, usprawiedliwienie 
poza Prawem, krytyka postaw 
Izraela i Żydów
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Pewne problemy jednak pozostają

• Wypowiedzi nie wprost poprzez odniesienia do „ST” (ważnych tekstów 
hebrajskich i z LXX), aluzje i cytaty.

� Paweł zakłada ich znajomość w stopniu umożliwiającym rozpoznanie

• Oczekiwanie, że odbiorca zrekonstruuje znaczenie wskazane przez 
odwołanie do ST i powiąże z wypowiedzią Pawła.

� Paweł oczekuje zaangażowania odbiorców

• Paweł nie wyjaśnia znaczenia podsuwanego przez dane odniesienie do ST, 
ale zakłada, że odbiorca zna je lub potrafi je odczytać. 

� Paweł zakłada znajomość lekcji z Pism w stopniu umożliwiającym 
rozpoznanie związku ze swoim wywodem

• Prawie każdorazowo odniesienie do ST wymaga uchwycenia wymowy 
wskazanego tekstu w szerszym oryginalnym kontekście.

� Paweł zakłada pogłębioną świadomość wymowy tekstów 
przywoływanych (greckich z Septuaginty i hebrajskich)
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Rz 9,10-16

(10) Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z 

jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem.

(11) Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic 

dobrego lub złego - aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania,

(12) oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje - powiedziano jej, 

że starszy służyć będzie młodszemu,

(13) jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem.

(14) Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej.

(15) Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję

się, nad kim się zlituję.

(16) A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od 

zmiłowania Bożego.
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Oryginalny kontekst dla cytatu z Wyj 33,19b (Rz 9,15)

Mojżesz 
wstawia się za 

ludem; prośba o 
obecność i 
osobiste 

prowadzenie w 
drodze; łaskawa 

odpowiedź
[33,17] 

Prośba Mojżesza o ukazanie mu Bożego oblicza [33,19 „I 
odpowiedział mu Pan: Sprawię, że całe dostojeństwo moje 

przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię „Pan” przed tobą, i 
zmiłuję się nad kim się zmiłuję, i zlituję się nad kim 
się zlituję. Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza 
mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać
przy życiu. I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie. Stań na 

skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię
w rozpadlinie skalnej i osłonie cię dłonią moją, ujrzysz mnie 

z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można.”]

Bóg spełnia 
prośbę

Mojżesza i 
objawia mu 
swoje imię.
(Odnowienie 
przymierza.)

Spotkania 
Mojżesza z 
Bogiem w 
namiocie 

poza obozem
(podkreślenie 

bliskości 
relacji)

Wyj 24-34

33,7-33,11 33,12-33,17 33,18-33,23
34,1-34,9 
(34,10-28)

Mojżesz na 
górze odbiera 

tablice, 
przykazania i 
instrukcje;
przekazanie 
nadzoru nad 

ludem Aaronowi 
i Churowi

Odstępstwo ludu 
i skuteczne 

wstawiennictwo 
Mojżesza [32,14 
„I użalił się Pan 
nad złem, które 

zamierzał
sprowadzić na 

swój lud”]

Mojżesz sam 
podejmuje 
sąd nad 

odstępcami 
(wykonaw-
cami lewici) 

Zawarcie 
przymierza 

pod 
Horebem; 
spotkanie 
starszyzny 
Izraela z 
Bogiem

24,1-24,11 24,12-31,18 32,1-32,14 32,15-32,11

Mojżesz ponownie 
wstawia się za ludem; 

zapowiedź kary za 
grzech; podtrzymanie 

obietnicy nadania ziemi i 
odmowa osobistego 

towarzyszenia 
Izraelitom (pokuta ludu)

32,12-33,6
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Oryginalny kontekst dla cytatu z Wyj 33,19b (Rz 9,15)

Mojżesz 
wstawia się za 

ludem; prośba o 
obecność i 
osobiste 

prowadzenie w 
drodze; łaskawa 

odpowiedź
[33,17] 

Prośba Mojżesza o ukazanie mu Bożego oblicza [33,19 „I 
odpowiedział mu Pan: Sprawię, że całe dostojeństwo moje 

przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię „Pan” przed tobą, i 
zmiłuję się nad kim się zmiłuję, i zlituję się nad kim 
się zlituję. Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza 
mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać
przy życiu. I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie. Stań na 

skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię
w rozpadlinie skalnej i osłonie cię dłonią moją, ujrzysz mnie 

z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można.”]

Bóg spełnia 
prośbę

Mojżesza i 
objawia mu 
swoje imię.
(Odnowienie 
przymierza.)

Spotkania 
Mojżesza z 
Bogiem w 
namiocie 

poza obozem
(podkreślenie 

bliskości 
relacji)

Wyj 24-34

33,7-33,11 33,12-33,17 33,18-33,23
34,1-34,9 
(34,10-28)

Mojżesz na 
górze odbiera 

tablice, 
przykazania i 
instrukcje;
przekazanie 
nadzoru nad 

ludem Aaronowi 
i Churowi

Odstępstwo ludu 
i skuteczne 

wstawiennictwo 
Mojżesza [32,14 
„I użalił się Pan 
nad złem, które 

zamierzał
sprowadzić na 

swój lud”]

Mojżesz sam 
podejmuje 
sąd nad 

odstępcami 
(wykonaw-
cami lewici) 

Zawarcie 
przymierza 

pod 
Horebem; 
spotkanie 
starszyzny 
Izraela z 
Bogiem

24,1-24,11 24,12-31,18 32,1-32,14 32,15-32,11

Mojżesz ponownie 
wstawia się za ludem; 

zapowiedź kary za 
grzech; podtrzymanie 

obietnicy nadania ziemi i 
odmowa osobistego 

towarzyszenia 
Izraelitom (pokuta ludu)

32,12-33,6

WNIOSEK:

W wąskim i szerszym szerokim kontekście działań i 

wypowiedzi Boga brak takich, które ukazałyby 

arbitralność decyzji o odmowie zmiłowania się nad kimś.

Pytanie:

Czy rzeczywiście cytat niesie również znaczenie 

negatywne, jakie zwykle jest mu jest przypisywane?
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Przerwa…

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.
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Rz 9,22-26

(22) A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej 

cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę,

(23) a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami 

zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale,

(24) takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i 

z pogan,

(25) jak też u Ozeasza mówi: Nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie 

była umiłowana, nazwę umiłowaną;

(26) i będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem 

moim - nazwani będą synami Boga żywego.
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Oryginalny kontekst dla cytatów z Oz 2,1 i 25 (Rz 9,25-26)

Oz 1,1-2,25

„Daj mu na imię Jezreel, 
bo już wkrótce pomszczę

się za przelew krwi w 
Jezreelu na domu Jehu i 
położę kres królestwu 

domu Izraela”

„Daj jej na imię
Niemiłowana, bo już

nie będę dłużej 
okazywał miłości 

domowi Izraela ani 
nigdy nie przebaczę”

„Idź, weź sobie za żonę
nierządnicę i miej z nią
dzieci z nierządu, gdyż

kraj przez nierząd 
stale odwraca się od 

Pana”

1,2 1,4 1,6

„I rzekł Pan: Daj mu na 
imię Niemójlud, bo wy 
nie jesteście moim 

ludem, a Ja nie 
jestem waszym 

Bogiem.”

1,9

„(…) Wtedy powie: 
Nuże, wrócę do 

pierwszego swojego 
męża, gdyż wtedy mi 
było lepiej niż teraz”

Obraz działania Boga na rzecz 
odbudowy relacji z Izraelem i 

odnowy przymierza.
„Zaręczę cię z sobą na 

zasadzie sprawiedliwości i 
prawa, miłości i zmiłowania. I 

zaręczę cię z sobą na 
zasadzie wierności, i poznasz 

Pana” (21-22)

„(…) I będzie tak, że 
zamiast mówić do nich: 
Wy nie jesteście moim 
ludem, będzie się do 
nich mówiło: Synami 

Boga żywego 
jesteście.”

2,1 2,8b 2,16-25

„(…) I zmiłuje się
nad Niemiłowaną, i 

powiem do Nie-
ludu: Ty jesteś

moim ludem, a on 
powie: Boże mój.”

2,252,1 2,8b 2,16-25 2,25
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Oryginalny kontekst dla cytatów z Oz 2,1 i 25 (Rz 9,25-26)

Oz 1,1-2,25

„Daj mu na imię Jezreel, 
bo już wkrótce pomszczę

się za przelew krwi w 
Jezreelu na domu Jehu i 
położę kres królestwu 

domu Izraela”

„Daj jej na imię
Niemiłowana, bo już

nie będę dłużej 
okazywał miłości 

domowi Izraela ani 
nigdy nie przebaczę”

„Idź, weź sobie za żonę
nierządnicę i miej z nią
dzieci z nierządu, gdyż

kraj przez nierząd 
stale odwraca się od 

Pana”

1,2 1,4 1,6

„I rzekł Pan: Daj mu na 
imię Niemójlud, bo wy 
nie jesteście moim 

ludem, a Ja nie 
jestem waszym 

Bogiem.”

1,9

„(…) Wtedy powie: 
Nuże, wrócę do 

pierwszego swojego 
męża, gdyż wtedy mi 
było lepiej niż teraz”

Obraz działania Boga na rzecz 
odbudowy relacji z Izraelem i 

odnowy przymierza.
„Zaręczę cię z sobą na 

zasadzie sprawiedliwości i 
prawa, miłości i zmiłowania. I 

zaręczę cię z sobą na 
zasadzie wierności, i poznasz 

Pana” (21-22)

„(…) I będzie tak, że 
zamiast mówić do nich: 
Wy nie jesteście moim 
ludem, będzie się do 
nich mówiło: Synami 

Boga żywego 
jesteście.”

2,1 2,8b 2,16-25

„(…) I zmiłuje się
nad Niemiłowaną, i 

powiem do Nie-
ludu: Ty jesteś

moim ludem, a on 
powie: Boże mój.”

2,252,1 2,8b 2,16-25 2,25

WNIOSEK:

W kontekście oryginalnym zapowiedź dotyczy wyłącznie 

Izraela (królestwa północnego).

Pytanie:

Czy rzeczywiście przez określenie „nie mój lud” w Rz 9,25, 

Paweł ma na myśli pogan? Jaką ideę chciał przekazać

Paweł? 
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Rz 9,30-33

(30) Cóż tedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, 

sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary;

(31) a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z 

zakonu nie doszedł.

(32) Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków; potknęli 

się oni o kamień obrazy,

(33) jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę

zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony.
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Rz 9,33 łączy dwa fragmenty z księgi Izajasza

Iz 8,11-17

(11) Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie 
uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie 
chodził drogą tego ludu, mówiąc: (12) Nie 
nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten 
lud nazywa sprzysiężeniem, i nie bójcie się tego, 
czego on się boi, ani się nie trwóżcie! (13) Tylko 
Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On 
będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem! (14) 
I będzie wam świętością i kamieniem 

obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu 

domów Izraela, sidłem i siecią dla 

mieszkańców Jeruzalemu. (15) I wielu 
potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą
usidleni i schwytani. (16) Zabezpieczę
świadectwo, zapieczętuję naukę w moich 
uczniach. (17) I będę wyczekiwał Pana, który 
zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba, i w 
nim będę pokładał nadzieję.

Iz 28,14-17

(14) Dlatego słuchajcie słowa Pana, wy szydercy, 
panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie!

(15) Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze 
śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc 
gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, 
gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i 
ukryliśmy się pod fałszem, (16) dlatego tak mówi 
Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie 

kamień, kamień wypróbowany, kosztowny 

kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto 

wierzy, ten się nie zachwieje. (17) I uczynią
prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz 
schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę
zaleją wody.
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Oryginalny kontekst dla cytatu z Iz 8,16 (Rz 9,33)

Iz 1,1-8,20

Zapowiedź sądów 
nad Judą z powodu 
opuszczenia Jahwe 

na rzecz: 
bałwochwalstwa, 
pychy, zepsucia, 

buntu, obnoszenia 
się ze swoim złem, 

ucisków.

Zapowiedź dnia 
powrotu Chwały 
Pana na Syjon i 

sławy Odrośli Pana.
Pan przez sąd 
oczyści z winy.

Obraz rozkładu 
duchowego i 

moralnego Judy. 
„Biada narodowi 

grzesznemu, ludowi 
obciążonemu winą

(…)” (1,4)
Bóg pozostawia 
resztkę (1,9)

1,2-27 2,6-4,1 4,2-6

Obraz niewdzięczności 
ludu, który podeptał

wszelkie 
dobrodziejstwa od 

Pana. Odrzucił Prawo i 
słowa Boga, dlatego 

spotka go głód, 
upokorzenie, i 

niewola.

5,1-30

W obliczu zagrożenia 
najazdem wojsk Aramu i 

Izraela Bóg przez 
Izajasza wzywa króla 
Achaza do zaufania 
Panu i zdania się na 

Niego. Niestety, król i 
lud odrzucają oparcie 

się na Jahwe.

Wezwanie do Izajasza, by odrzucił
postawę swojego ludu, postawę braku 
ufności do Boga i sam trwał w wierze i 

poleganiu na Jahwe.
„(13) Tylko Pana Zastępów miejcie za 

Świętego, niech On będzie waszą
bojaźnią i On waszym lękiem! (14) I 
będzie wam świętością i kamieniem 

obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu 
domów Izraela, sidłem i siecią dla 

mieszkańców Jeruzalemu. (15) I wielu 
potknie się o nie i upadną, i potłuką

się, i będą usidleni i schwytani.”

Wizja Jahwe na tronie i 
powołanie Izajasza do 

misji „beznadziejnej”, bo 
wśród ludu, który zaparł
się w buncie. Dlatego 

sądem będzie spustoszenie 
i uprowadzenie Judy.

Ale pozostawiona reszta 
będzie świętym nasieniem 

(6,13b).

Z powodu odrzucenia 
zaufania Bogu przez lud 
w obliczu zagrożenia, 

pada kolejna zapowiedź
sądu. Sąd dokona się
przez najazd wojsk 
Asyrii i ogarnie całą

Judę.

6,1-13 7,1-8,4 8,5-10
8,11-20

Wizja przyszłego 
władania Jahwe i 
zwrotu pogan ku 

Bogu. 
„(…) gdyż z Syjonu 
wyjdzie zakon, a 

słowo Pana z 
Jeruzalemu.” (2,3)

2,1-5
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Oryginalny kontekst dla cytatu z Iz 8,16 (Rz 9,33)

Iz 1,1-8,20

Zapowiedź sądów 
nad Judą z powodu 
opuszczenia Jahwe 

na rzecz: 
bałwochwalstwa, 
pychy, zepsucia, 

buntu, obnoszenia 
się ze swoim złem, 

ucisków.

Zapowiedź dnia 
powrotu Chwały 
Pana na Syjon i 

sławy Odrośli Pana.
Pan przez sąd 
oczyści z winy.

Obraz rozkładu 
duchowego i 

moralnego Judy. 
„Biada narodowi 

grzesznemu, ludowi 
obciążonemu winą

(…)” (1,4)
Bóg pozostawia 
Resztkę (1,9)

1,2-27 2,6-4,1 4,2-6

Obraz niewdzięczności 
ludu, który podeptał

wszelkie 
dobrodziejstwa od 

Pana. Odrzucił Prawo i 
słowa Boga, dlatego 

spotka go głód, 
upokorzenie, i 

niewola.

5,1-30

W obliczu zagrożenia 
najazdem wojsk Aramu i 

Izraela Bóg przez 
Izajasza wzywa króla 
Achaza do zaufania 
Panu i zdania się na 

Niego. Niestety, król i 
lud odrzucają oparcie 

się na Jahwe.

Wezwanie do Izajasza, by odrzucił
postawę swojego ludu, postawę braku 
ufności do Boga i sam trwał w wierze i 

poleganiu na Jahwe.
„(13) Tylko Pana Zastępów miejcie za 

Świętego, niech On będzie waszą
bojaźnią i On waszym lękiem! (14) I 
będzie wam świętością i kamieniem 

obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu 
domów Izraela, sidłem i siecią dla 

mieszkańców Jeruzalemu. (15) I wielu 
potknie się o nie i upadną, i potłuką

się, i będą usidleni i schwytani.”

Wizja Jahwe na tronie i 
powołanie Izajasza do 

misji „beznadziejnej”, bo 
wśród ludu, który zaparł
się w buncie. Dlatego 

sądem będzie spustoszenie 
i uprowadzenie Judy.

Ale pozostawiona Reszta 
będzie świętym nasieniem 

(6,13b).

Z powodu odrzucenia 
zaufania Bogu przez lud 
w obliczu zagrożenia, 

pada kolejna zapowiedź
sądu. Sąd dokona się
przez najazd wojsk 
Asyrii i ogarnie całą

Judę.

6,1-13 7,1-8,4 8,5-10
8,11-20

Wizja przyszłego 
władania Jahwe i 
zwrotu pogan ku 

Bogu. 
„(…) gdyż z Syjonu 
wyjdzie zakon, a 

słowo Pana z 
Jeruzalemu.” (2,3)

2,1-5

WNIOSEK:

W kontekście oryginalnym obraz kamienia nie jest 

zapowiedzią Mesjasza ani Jego gorszącej śmierci, ale ma 

bezpośredni związek z teraźniejszością proroka i ludu 

Judy (podobnie jak w Iz 28,16). 

Pytanie:

Co oznacza określenie „kamień” w Iz 8,16 skoro nie 

oznacza Chrystusa? 

Na jakiej podstawie Paweł użył określenia w Rz 9,32? 
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SEKCJA D1/ SEKWENCJA A2 [Rz 9,1-11,36] – układ treści

PODSEKWENCJA B [Rz 9,6-28] – Boże miłosierdzie, wybór i sądy prowadzą ku powołaniu i 
odkupieniu Izraela oraz pogan.
Idea potomstwa Bożego (Izraela) i ścieżki planu Boga: według łaski i wyboru – nie według 
naturalnej linii urodzenia, nie według zasługi. Wierność Boga w stosunku do Izraela (pomimo 
niewierności).

PODSEKWENCJA A [Rz 9,1-5] – Troska Pawła o jego rodaków z powodu odrzucenia 
Chrystusa; podkreślenie bogactwa Bożych darów dla Izraela oraz faktu pochodzenia 
Chrystusa z ich narodu.

Doksologia Chrystologiczna [9,5b]

PODSEKWENCJA A1 [Rz 11,25-36] 

Zapowiedź odbudowy Izraela (naturalnego) i połączenie wszystkich ufających Bogu, 
Żydów i pogan.

Doksologia [11,33-36]

PODSEKWENCJA B1 [Rz 11,11-24] – Przestroga dla poganochrześcijan przed arogancją i 
wynoszeniem się nad judeochrześcijan (i Żydów). Taką postawą sprowadzą na siebie sąd Boga.
Bóg od swojego ludu oczekuje trwania w wierze. Brak wiary lub jej porzucenie prowadzą do 
sądu (wierzący poganie doświadczą go tak samo jak wcześniej Żydzi).

PODSEKWENCJA C [Rz 10,29-11,10] – Zdemaskowanie fałszu pobożności większości 
Izraela (Żydów) – tak jak w przeszłości, tak i teraz odrzucają zaufanie Bogu, Chrystusowi.
Potwierdzenie usprawiedliwienia jedynie w Jezusie Chrystusie. Argumenty z Prawa, Proroków 
i Pism za usprawiedliwieniem przez wiarę oraz przeciw Izraelowi. Potwierdzenie wierności 
Boga i nadziei dla Żydów.
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Kluczowe podobieństwa i różnice pomiędzy 
SEKWENCJAMI A1 a A2

Kluczowe podobieństwa

• Obie SEKWENCJE eksponują szczególnie wierność Boga

• Obie SEKWENCJE podkreślają fakt spełnienia się kluczowych obietnic Prawa 
(objawienie Chrystusa i usprawiedliwienie w Chrystusie sięgające pogan)

• Obie części w centrum zwracają się do judeochrześcijan ukazując plan Boga 
i znaczenie zaufania Bogu

Kluczowe różnice

• SEKWENCJA A1 w centrum jest konstruktywna, wolna od krytyki

• SEKWENCJA A2 jest bardzo krytyczna, obnażająca niewierność Izraela na 
przestrzeni historii i potwierdzająca fakt, że jedynie relatywnie niewielka 
grupa Żydów pozostawała wierna Bogu (reszta).

• W SEKWENCJI A2 dominuje perspektywa zbiorowa



2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 362017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 36

Cele Pawła w Rz 9-11

Społeczność chrześcijan w Rzymie

judeochrześcijanie poganochrześcijanie

Ale co z naszymi obietnicami 
i nadziejami? 

Co z zachowaniem Prawa? 
Którzy z nas są wierni Bogu?

Środowisko Żydów 
w Rzymie

Czy nasz wybór 
Chrystusa jest 

słuszny?!

Pawle, coś
piszesz, ale o co ci 

chodzi?!

Paweł

Z A C H Ę T A  

i  W
Z M O C N I E N I E

Z A C H Ę T A  i  PR Z E S T R O G A
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.


