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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2
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Plan

• Dwa słowa o strategii Pawła w Rz 9-11

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

– Omówienie PODSEKWENCJI A i A1 [Rz 9,1-5 i 11,25-36]

– Omówienie PODSEKWENCJI B i B1 [Rz 9,6-28 i 11,11-24]

– Omówienie PODSEKWENCJI C [Rz 9,29-10,10]
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SEKCJA D1 – wydruk potrzebny dzisiaj

Teraz czas na SEKWENCJĘ A2. 
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Co przed 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

B – Rz 9,6-28

C – Rz 9,29-11,10

B1 – Rz 11,11-24

A1 – Rz 9,1-5a

B1 – Rz 9,5b

A – Rz 9,1-5

B2 – Rz 11,33-36

A2 – Rz 11,25-32

A1 – Rz 11,25-36

SEKWENCJA A2

SEKCJA D1

PODSEKWENCJE
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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] – Apel do poganochrześcijan o docenienie łaski i przestroga 
przed arogancją i wynoszeniem się nad judeochrześcijan (i Żydów). Taką postawą sprowadzą
na siebie sąd Boga.

Bóg 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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Strategia argumentacji Pawła

• Wykazanie na podstawie pism, że postawa wiary od początku powołania 
Izraela była jego bardzo słabą stroną. Lud Izraela od początku przeciwstawiał
się Bogu i szukał innych źródeł oparcia i bezpieczeństwa niż poleganie na 
miłości i mocy Boga.

• Przypomnienie, że Bóg okazywał Izraelowi łaskę i wierność wielokrotnie 
pomimo odstępstw i buntów. Więcej, zapowiadał kolejne akty łaski pomimo 
aktualnego odstępstwa (przede wszystkim zapowiadał Chrystusa).

• Ukazanie Resztki jako tej grupy, która realizuje Boży plan w jego 
najistotniejszej warstwie, tj. przez trwanie w ufności do Jahwe i poleganie na 
Nim. Resztka to również ci, którzy rozumieją Słowo i zachowują je.

• Dlatego aktualny stan odrzucenia Chrystusa przez większość Żydów nie jest 
niczym nowym ani zaskakującym (choć przykrym).

• Judeochrześcijanie powinni się czuć zachęceni i umocnieni bo wybrali drogę
polegania na Bogu w Chrystusie. Są aktualną Resztką, która trafia w sedno 
odnośnie relacji z Bogiem.
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SEKCJA D1/ SEKWENCJA A2/ PODSEKWENCJE A i A1

WARSTWA I

PODSEKWENCJE A i A1 

[9,1-5 i 11,25-36]
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PODSEKWENCJA A i A1 - budowa

A1 – Rz 9,1-5a

A1 – Rz 11,25-32

B1 – Rz 9,5b

B2 – Rz 11,33-36

A – Rz 9,1-5

A1 – Rz 11,25-36

B – Rz 9,6-28

C – Rz 9,29-11,10

B1 – Rz 11,11-24

A – Rz 9,1-5

A1 – Rz 11,25-36



2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 102017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 10

WARSTWA I – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Izraela -
Rz 9,1-5a i 11,25-32 (BW+kor.) 

A1 (1) Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię,
a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu
Świętym,

B1 (2) że mam wielki smutek i nieustanny
ból w sercu swoim

A2 (3a) [Inter+MK] Życzyłbym sobie bowiem
przekleństwem być ja sam, 

B2 (3b) oddalony od Chrystusa, dla braci
mych,  krewnych moich według ciała, 
(4) którymi są Izraelici, do których
należy synostwo i chwała, i przymierza,
i nadanie zakonu, i służba Boża, 
i obietnice, (5a) do których należą
ojcowie i z których pochodzi Chrystus
według ciała;

(5b) Ten będący nad wszystkim Bóg niech 
będzie wysławiony na wieki. Amen.

ELEMENT A

A1 (25) [Inter+MK] Nie chcę bowiem, aby nie było wam 
wiadome, bracia, o tej tajemnicy - abyście o sobie samych 
nie mieli zbyt wielkiego mniemania, że zatwardziałość na 
część Izraela przyszła, aż do kiedy pełnia pogan wejdzie.

B1 (26) i w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony, jak
napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci
bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie z nimi moje
przymierze, gdy zgładzę grzechy ich.

ELEMENT B

(28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi ze
względu na was, lecz co do wybrania, są
umiłowanymi ze względu na praojców.

ELEMENT A1

A2 (29) Nieodwołalne* są bowiem dary i powołanie Boże.
B2 (30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu,
a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niepo-
słuszeństwa, (31) [NTE] tak i oni stali się teraz niepo-
słuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby
też i oni dostąpili miłosierdzia. (32) Albowiem Bóg
poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby
się nad wszystkimi zmiłować.
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WARSTWA I – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Izraela -
Rz 9,1-5a i 11,25-32 (BW+kor.)

A1 (1) Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię,
a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu
Świętym,

B1 (2) że mam wielki smutek i nieustanny
ból w sercu swoim

A2 (3a) [Inter.+MK] Życzyłbym sobie bowiem
przekleństwem być ja sam, 

B2 (3b) oddalony od Chrystusa, dla braci
mych,  krewnych moich według ciała, 
(4) którymi są Izraelici, do których
należy synostwo i chwała, i przymierza,
i nadanie zakonu, i służba Boża, 
i obietnice, (5a) do których należą
ojcowie i z których pochodzi Chrystus
według ciała;

(5b) Ten będący nad wszystkim Bóg niech 
będzie wysławiony na wieki. Amen.

ELEMENT A

A1 (25) [Inter.+MK] Nie chcę bowiem, aby nie było wam 
wiadome, bracia, o tej tajemnicy - abyście o sobie samych 
nie mieli zbyt wielkiego mniemania, że zatwardziałość na 
część Izraela przyszła, aż do kiedy pełnia pogan wejdzie.

B1 (26) i w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony, jak
napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci
bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie z nimi moje
przymierze, gdy zgładzę grzechy ich.

ELEMENT B

(28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi ze
względu na was, lecz co do wybrania, są
umiłowanymi ze względu na praojców.

ELEMENT A1

A2 (29) Nieodwołalne* są bowiem dary i powołanie Boże.
B2 (30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu,
a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niepo-
słuszeństwa, (31) [NTE] tak i oni stali się teraz niepo-
słuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby
też i oni dostąpili miłosierdzia. (32) Albowiem Bóg
poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby
się nad wszystkimi zmiłować.

B2 a (3b) oddalony od Chrystusa, dla braci
mych, krewnych moich według ciała,  
b (4a) którymi są Izraelici, 

c (4b) i do których należy synostwo  
i chwała,  
d (4c) i przymierza, 

e (4d) i nadanie zakonu,
d1 (4e) i służba Boża,  

c1 (4f) i obietnice, 
b1 (5a) do których należą ojcowie 

a1 (5b) i z których pochodzi Chrystus według
ciała; 

A1 (28a) Co do ewangelii, 

B1 (28b) są oni nieprzyjaciółmi 

C1 (28c) ze względu na was,

A2 (28d) lecz co do wybrania, 

B2 (28e) są umiłowanymi 

C2 (28f) ze względu na praojców.
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WARSTWA II – Panowanie Boga i Chrystusa nad planem i 
dziełem wybawienia człowieka - Rz 9,5b i 11,33-36 (BW+kor.)

(5b) Ten* będący nad wszystkim Bóg niech 

będzie wysławiony na wieki. Amen.

* - kontekst wskazuje na Chrystusa

A (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i 

poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki 

jego i nie wyśledzone drogi jego!

(34) Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był

doradcą jego?

B (35) Albo któż wpierw dał mu coś,

aby za to otrzymać odpłatę?

B1 (36a) Albowiem z Niego i przez

Niego i ku Niemu jest wszystko; 

A1 (36b) Jemu chwała na wieki. Amen
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WARSTWA II – Panowanie Boga i Chrystusa nad planem i 
dziełem wybawienia człowieka - Rz 9,5b i 11,33-36 (BW+kor.)

(5b) Ten* będący nad wszystkim Bóg niech 

będzie wysławiony na wieki. Amen.

* - kontekst wskazuje na Chrystusa

A (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i 

poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki 

jego i nie wyśledzone drogi jego!

(34) Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był

doradcą jego?

B (35) Albo któż wpierw dał mu coś,

aby za to otrzymać odpłatę?

B1 (36a) Albowiem z Niego i przez

Niego i ku Niemu jest wszystko; 

A1 (36b) Jemu chwała na wieki. Amen

A a (33a) O głębokości bogactwa i mądrości, 

i poznania Boga! 

b a1 (33b) Jakże niezbadane są

b1 (33c) wyroki jego 

a2 (33d) i nie wyśledzone 

b2 (33e) drogi jego!

a1 (34) Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż

był doradcą jego?

B (35) Albo któż wpierw dał mu coś, 

aby za to otrzymać odpłatę?

B1 (36a) Albowiem z Niego i przez

Niego i ku Niemu jest wszystko;

A1 (36b) Jemu chwała na wieki. Amen
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Argument WARSTWY I w SEKWENCJI A2

PODWARSTWA II
FRAGMENTY B1 [9,5b] i B2 [Rz 11,33-36]

Jedynie Bóg jest źródłem zbawienia, jego projektantem i 
wykonawcą, ku Niemu zmierza wszystko. 

PODWARSTWA I
FRAGMENTY A1 [9,1-5a] i A2 [Rz 11,25-32]

Aktualne odrzucenie Chrystusa przez Żydów nie jest ostateczne. 
Bóg jest wierny swoim obietnicom, dlatego, jak teraz doprowadził
pogan do wiary, doprowadzi też do wiary Żydów, w przyszłości 

zwrócą się do Chrystusa. 

WARSTWA I
PODSEKWENCJE A [9,1-5] i A1 [Rz 11,25-36]

Boża mądrość sprawi, że ostatecznie zaufanie Chrystusowi będzie 
udziałem zarówno Żydów jak i pogan
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SEKCJA D1/ SEKWENCJA A2/ PODSEKWENCJE B i B1

WARSTWA II

PODSEKWENCJE B i B1 

[9,6-28 i 11,11-24]
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SEKCJA D1/ SEKWENCJA A2/ PODSEKWENCJE B i B1

PODSEKWENCJA B1 

[11,11-24]
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PODSEKWENCJA B1 - budowa

A1 – Rz 11,11-15

B – Rz 11,22

A1 – Rz 11,23

B1 – Rz 11,16-21

B2 – Rz 11,24

A – Rz 11,11-21

A1 – Rz 11,23-24

B – Rz 9,6-28

C – Rz 9,29-11,10

B1 – Rz 11,11-24

A – Rz 9,1-5

A1 – Rz 11,25-36
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Rz 11,11-24 (BW+kor.)

FRAGMENT A
ELEMENT A1

(11) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Ależ wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w 
nich wzbudzić zawiść. (12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż
bardziej ich pełnia? (13) Do was zaś mówię, którzy jesteście z pogan: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją
chlubnie wykonuję; (14) może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. (15) Jeśli 
bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z 
martwych?

ELEMENT B1

(16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre 
z gałęzi zostały odłamane,  ty zaś, z dzikiego drzewa oliwnego będąc, zostałeś wśród nie wszczepiony 
i uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego stałeś się, (18) to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz
[-] nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był
wszczepiony. (20) Słusznie! z powodu niewiary odłamane zostały, ty zaś trwasz dzięki wierze; nie myśl
wyniośle, ale miej bojaźń. (21) Jeśli bowiem Bóg gałęzi naturalnych nie oszczędził, w żaden sposób 
i ciebie nie oszczędzi.

FRAGMENT B

(22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą [;] dla tych, którzy upadli surowość, a względem
ciebie dobrotliwość Bożą, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

FRGAMENT A1
ELEMENT A2

(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż ma moc Bóg wszczepić ich ponownie.

ELEMENT B2

(24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, i wbrew naturze zostałeś wszczepiony 
w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej ci, którzy z natury jego zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne.
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Rz 11,11-24 (BW+kor.)

FRAGMENT A
ELEMENT A1

(11) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Ależ wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w 
nich wzbudzić zawiść. (12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż
bardziej ich pełnia? (13) Do was zaś mówię, którzy jesteście z pogan: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją
chlubnie wykonuję; (14) może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. (15) Jeśli 
bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z 
martwych?

ELEMENT B1

(16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre 
z gałęzi zostały odłamane,  ty zaś, z dzikiego drzewa oliwnego będąc, zostałeś wśród nie wszczepiony 
i uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego stałeś się, (18) to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz
[-] nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był
wszczepiony. (20) Słusznie! z powodu niewiary odłamane zostały, ty zaś trwasz dzięki wierze; nie myśl
wyniośle, ale miej bojaźń. (21) Jeśli bowiem Bóg gałęzi naturalnych nie oszczędził, w żaden sposób 
i ciebie nie oszczędzi.

FRAGMENT B

(22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą [;] dla tych, którzy upadli surowość, a względem
ciebie dobrotliwość Bożą, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

FRGAMENT A1
ELEMENT A2

(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż ma moc Bóg wszczepić ich ponownie.

ELEMENT B2

(24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, i wbrew naturze zostałeś wszczepiony 
w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej ci, którzy z natury jego zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne.

Wezwanie do poganochrześcijan, by docenili łaskę jakiej doświadczają
i pamiętali o sądzie Boga, jeśli odwrócą się od wiary i dobra.

Abraham przykładem usprawiedliwienia przez wiarę, a nie przez siłę własną (ciało).

Gotowość Boga na przyjęcie Żydów, jeśli tylko ci odpowiedzą wiarą.

Przestroga dla poganochrzęścijan przed sądem za porzucenie wiary i 
wyniosłość w stosunku do Żydów 

Bóg, skoro mógł pojednać ze sobą pogan, tym bardziej może z powrotem 
przyjąć Żydów.

Nadzieja odbudowy Izraela w wierze (starania Pawła inspirowane Pismem).
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Rz 11,11-24 (BW+kor.)

FRAGMENT A
ELEMENT A1

(11) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Ależ wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w 
nich wzbudzić zawiść. (12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż
bardziej ich pełnia? (13) Do was zaś mówię, którzy jesteście z pogan: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją
chlubnie wykonuję; (14) może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. (15) Jeśli 
bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z 
martwych?

ELEMENT B1

(16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre 
z gałęzi zostały odłamane,  ty zaś, z dzikiego drzewa oliwnego będąc, zostałeś wśród nie wszczepiony 
i uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego stałeś się, (18) to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz
[-] nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był
wszczepiony. (20) Słusznie! z powodu niewiary odłamane zostały, ty zaś trwasz dzięki wierze; nie myśl
wyniośle, ale miej bojaźń. (21) Jeśli bowiem Bóg gałęzi naturalnych nie oszczędził, w żaden sposób 
i ciebie nie oszczędzi.

FRAGMENT B

(22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą [;] dla tych, którzy upadli surowość, a względem
ciebie dobrotliwość Bożą, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

FRGAMENT A1
ELEMENT A2

(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż ma moc Bóg wszczepić ich ponownie.

ELEMENT B2

(24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, i wbrew naturze zostałeś wszczepiony 
w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej ci, którzy z natury jego zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne.

ELEMENT A1 
A1 (11a) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Ależ wskutek ich upadku

zbawienie doszło do pogan, 
B1 (11b) aby w nich wzbudzić zawiść.

C1 (12a) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka
bogactwem pogan, 

D1 (12b) to o ileż bardziej ich pełnia?

A2 (13) Do was zaś mówię, którzy jesteście z pogan: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę
moją chlubnie wykonuję; 

B2 (14) może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.
C2 (15a) Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, 

D2 (15b) to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do 
życia z martwych?

ELEMENT A2
(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż ma moc Bóg wszczepić
ich ponownie.
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Żydzi odrzucający 
teraz Jezusa jako 

Chrystusa
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Oddanie Pawła misji wśród pogan a Żydzi odrzucający 
Chrystusa (Rz 11,11 i 13-14)

Pwp 32,21
„Pobudzili mnie do zazdrości tym, co 

nie jest bogiem, podniecili mnie 
marnościami swoimi, więc i Ja 

pobudzę ich do zazdrości tymi, 
którzy nie są ludem, Podniecę ich 

narodem nikczemnym.

poganie

Paweł

Z W
I A S T O W

A N I E  

C H R Y S T US A

Pismo świadczy, że Bóg 
zapowiedział to, co się
dzieje teraz. Poganie 

zwracają się do Chrystusa, 
a moi rodacy nie. Ale Bóg 

pobudzi Żydów przez 
wierzących pogan!

CHRYSTUS

w i ara

Wiara pogan to impuls
do zazdrości o więź z Jahwe

Rz 11,11

„Czy się potknęli, aby upaść?
Bynajmniej. Ależ wskutek ich 
upadku zbawienie doszło do 
pogan, aby w nich wzbudzić

zawiść.
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Rz 11,11-24 (BW+kor.)

FRAGMENT A
ELEMENT A1

(11) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Ależ wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w 
nich wzbudzić zawiść. (12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż
bardziej ich pełnia? (13) Do was zaś mówię, którzy jesteście z pogan: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją
chlubnie wykonuję; (14) może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. (15) Jeśli 
bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z 
martwych?

ELEMENT B1

(16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre 
z gałęzi zostały odłamane,  ty zaś, z dzikiego drzewa oliwnego będąc, zostałeś wśród nie wszczepiony 
i uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego stałeś się, (18) to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz
[-] nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był
wszczepiony. (20) Słusznie! z powodu niewiary odłamane zostały, ty zaś trwasz dzięki wierze; nie myśl
wyniośle, ale miej bojaźń. (21) Jeśli bowiem Bóg gałęzi naturalnych nie oszczędził, w żaden sposób 
i ciebie nie oszczędzi.

FRAGMENT B

(22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą [;] dla tych, którzy upadli surowość, a względem
ciebie dobrotliwość Bożą, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

FRGAMENT A1
ELEMENT A2

(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż ma moc Bóg wszczepić ich ponownie.

ELEMENT B2

(24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, i wbrew naturze zostałeś wszczepiony 
w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej ci, którzy z natury jego zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne.

ELEMENT A1 
A1 (11a) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Ależ wskutek ich upadku

zbawienie doszło do pogan, 
B1 (11b) aby w nich wzbudzić zawiść.

C1 (12a) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka
bogactwem pogan, 

D1 (12b) to o ileż bardziej ich pełnia?

A2 (13) Do was zaś mówię, którzy jesteście z pogan: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę
moją chlubnie wykonuję; 

B2 (14) może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.
C2 (15a) Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, 

D2 (15b) to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do 
życia z martwych?

ELEMENT A2
(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż ma moc Bóg wszczepić
ich ponownie.
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Rz 11,11-24 (BW+kor.)

FRAGMENT A
ELEMENT A1

(11) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Ależ wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w 
nich wzbudzić zawiść. (12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż
bardziej ich pełnia? (13) Do was zaś mówię, którzy jesteście z pogan: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją
chlubnie wykonuję; (14) może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. (15) Jeśli 
bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z 
martwych?

ELEMENT B1

(16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre 
z gałęzi zostały odłamane,  ty zaś, z dzikiego drzewa oliwnego będąc, zostałeś wśród nie wszczepiony 
i uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego stałeś się, (18) to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz
[-] nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był
wszczepiony. (20) Słusznie! z powodu niewiary odłamane zostały, ty zaś trwasz dzięki wierze; nie myśl
wyniośle, ale miej bojaźń. (21) Jeśli bowiem Bóg gałęzi naturalnych nie oszczędził, w żaden sposób 
i ciebie nie oszczędzi.

FRAGMENT B

(22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą [;] dla tych, którzy upadli surowość, a względem
ciebie dobrotliwość Bożą, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

FRGAMENT A1
ELEMENT A2

(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż ma moc Bóg wszczepić ich ponownie.

ELEMENT B2

(24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, i wbrew naturze zostałeś wszczepiony 
w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej ci, którzy z natury jego zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne.

ELEMENT B2
A1 (24a) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, i wbrew naturze

B1 (24b) zostałeś szczepiony w szlachetne drzewo oliwne,
A2 (24c) o ileż pewniej ci, którzy z natury jego

B2 (24d) zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne.

ELEMENT B1
A1 a1 (16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.

b1 (17a) Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, 
a2 (17b) ty zaś, z dzikiego drzewa oliwnego będąc, 

b2 (17c) zostałeś wśród nie wszczepiony i uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego 
stałeś się,

B1 (18a) to nie wynoś się nad gałęzie; 
C1 (18b) a jeśli się chełpisz [-] nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.

A2 a1 (19a) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, 
b1 (19b) abym ja był wszczepiony.

a2 (20a) Słusznie! z powodu niewiary odłamane zostały,
b2 (20b) ty zaś trwasz dzięki wierze; 

B2 (20c) nie myśl wyniośle, ale miej bojaźń.
C2 (21) Jeśli bowiem Bóg gałęzi naturalnych nie oszczędził,

w żaden sposób i ciebie nie oszczędzi.
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Rz 11,11-24 (BW+kor.)

FRAGMENT A
ELEMENT A1

(11) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Ależ wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w 
nich wzbudzić zawiść. (12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż
bardziej ich pełnia? (13) Do was zaś mówię, którzy jesteście z pogan: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją
chlubnie wykonuję; (14) może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. (15) Jeśli 
bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z 
martwych?

ELEMENT B1

(16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre 
z gałęzi zostały odłamane,  ty zaś, z dzikiego drzewa oliwnego będąc, zostałeś wśród nie wszczepiony 
i uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego stałeś się, (18) to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz
[-] nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był
wszczepiony. (20) Słusznie! z powodu niewiary odłamane zostały, ty zaś trwasz dzięki wierze; nie myśl
wyniośle, ale miej bojaźń. (21) Jeśli bowiem Bóg gałęzi naturalnych nie oszczędził, w żaden sposób 
i ciebie nie oszczędzi.

FRAGMENT B

(22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą [;] dla tych, którzy upadli surowość, a względem
ciebie dobrotliwość Bożą, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

FRGAMENT A1
ELEMENT A2

(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż ma moc Bóg wszczepić ich ponownie.

ELEMENT B2

(24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, i wbrew naturze zostałeś wszczepiony 
w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej ci, którzy z natury jego zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne.

FRAGMENT B
A a1 (22a) Zważ tedy na dobrotliwość

b1 (22b) i surowość Bożą [;] 

B a1 (22c) dla tych, którzy upadli 

b1 (22d) surowość, 

a2 (22e) a względem ciebie 

b2 (22f) dobrotliwość Bożą, 

A1 a2 (22g) o ile wytrwasz w dobroci, 

b2 (22g) bo inaczej i ty będziesz odcięty.
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Argument POSEKWENCJI B1

WARSTWA II
FRAGMENT B [11,22]

Apel do poganochrzęścijan, by wzięli na poważnie 
zarówno dobroć jakiej doświadczają od Boga, jak i 

Jego bezstronność i surowość w sądzie.

WARSTWA I
FRAGMENTY A [11,11-21] i A1 [11,23-24]

Jedynie trwanie w zaufaniu Bogu daje udział w społeczności Boga. 
I Żydzi i poganie mają tę samą drogę i to samo wyzwanie. Pycha i 

odwrócenie się od zaufania Bogu naraża każdego z nich na sąd 
(przestroga dla poganochrześcijan).
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Przerwa…

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.
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SEKCJA D1/ SEKWENCJA A2/ PODSEKWENCJE B i B1

PODSEKWENCJA B

[9,6-28]
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PODSEKWENCJA B – budowa

A – Rz 9,6a

B – Rz 9,6b-13

C – Rz 9,14-18

D – Rz 9,19-20

D1 – Rz 9,21-24

C1 – Rz 9,25-26

A1 – Rz 9,28

B1 – Rz 9,27

B – Rz 9,6-28

C – Rz 9,29-11,10

B1 – Rz 11,11-24

A – Rz 9,1-5

A1 – Rz 11,25-36
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WARSTWA I (Rz 9,6a i 9,28) – Boże słowo nie zawiodło

(6a) Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść
Słowo Boże.

(28) bo Pan wykona wyrok słowo, rychło 

i w krótkim czasie na ziemi.

Wersja krótsza
Interlinia - (28) słowo bowiem, oporządzając i obcinając, uczyni Pan na ziemi.
BEŚP - (28) Pan wypełni swoje słowo na ziemi, całkowicie i szybko.
PBD - (28) Pan bowiem wykona słowo na ziemi do końca i niezwłocznie.
PBT - (28) Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki.

Wersja dłuższa
Interlinia (z dodatkiem z przypisu)

(28) słowo bowiem, oporządzając i obcinając, obcinając w usprawiedliwieniu, 
bo słowo obciętym uczyni Pan na ziemi.

PUBG - (28) Zakończy bowiem dzieło i skróci je w sprawiedliwości. Istotnie, 
skróci Pan dzieło na ziemi.

PBKow - (28) Bo Pan spełni słowo swoje, w zupełności i szybko [w sprawiedliwości, 
tak, szybko je spełni] na ziemi

PBWuj - (28) Abowiem słowo skończając i skracając w sprawiedliwości, 
iż słowo skrócone uczyni Pan na ziemi.
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WARSTWA II (Rz 9,6b-13 i 9,27) – według wyboru, obietnicy i 
wiary

A1 (6b) Albowiem nie wszyscy z Izraela, są Izraelem; (7a) i nie

dlatego, że są potomstwem Abrahama, wszyscy są dziećmi

B1 (7b) lecz jest tak: [NTPop.] Z Izaaka będzie ci

powołane potomstwo

A2 (8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz

dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.

B2 (9) Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: O tym

samym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.

A3 (10) Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która

miała dzieci z jednym mężem, z Izaaka ojca naszego.

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

nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby (to) według

wybrania postanowienie Boże utrzymało się w mocy, (12)

nie dzięki czynom ale dzięki Powołującemu – powiedziano

jej, że starszy służyć będzie młodszemu,

B3 (13) jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem

wzgardziłem.

(27) A Izajasz woła nad Izraelem: 

Choćby liczba synów Izraela była jak 

piasek morski, tylko resztka ocalona 

będzie;
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WARSTWA II (Rz 9,6b-13 i 9,27) – według wyboru, obietnicy i 
wiary

A1 (6b) Albowiem nie wszyscy z Izraela, są Izraelem; (7a) i nie

dlatego, że są potomstwem Abrahama, wszyscy są dziećmi

B1 (7b) lecz jest tak: [NTPop.] Z Izaaka będzie ci

powołane potomstwo

A2 (8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz

dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.

B2 (9) Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: O tym

samym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.

A3 (10) Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która

miała dzieci z jednym mężem, z Izaaka ojca naszego.

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

nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby (to) według

wybrania postanowienie Boże utrzymało się w mocy, (12)

nie dzięki czynom ale dzięki Powołującemu – powiedziano

jej, że starszy służyć będzie młodszemu,

B3 (13) jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem

wzgardziłem.

(27) A Izajasz woła nad Izraelem: 

Choćby liczba synów Izraela była jak 

piasek morski, tylko resztka ocalona 

będzie;

A1 (6b) Albowiem nie wszyscy z Izraela, są Izraelem; (7a) i nie dlatego, że

są potomstwem Abrahama, wszyscy są dziećmi

B1 (7b) lecz jest tak: [NTPop.] Z Izaaka będzie ci powołane

potomstwo

A2 (8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci

obietnicy liczą się za potomstwo.

B2 (9) Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: O tym samym czasie

przyjdę i Sara będzie miała syna.

A3 a (10) Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała

dzieci z jednym mężem, z Izaaka ojca naszego.

b a1 (11a) Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie

uczyniły nic dobrego lub złego 

b1 (11b) - aby (to) według wybrania postanowienie Boże

utrzymało się w mocy,

a2 (12a) nie dzięki czynom

b2 (12b) ale dzięki Powołującemu

a1 (12c) - powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu,

B3 (13) jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem

wzgardziłem.
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WARSTWA II (Rz 9,6b-13 i 9,27) – według wyboru, obietnicy i 
wiary

A1 (6b) Albowiem nie wszyscy z Izraela, są Izraelem; (7a) i nie

dlatego, że są potomstwem Abrahama, wszyscy są dziećmi

B1 (7b) lecz jest tak: [NTPop.] Z Izaaka będzie ci

powołane potomstwo

A2 (8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz

dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.

B2 (9) Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: O tym

samym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.

A3 (10) Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która

miała dzieci z jednym mężem, z Izaaka ojca naszego.

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

nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby (to) według

wybrania postanowienie Boże utrzymało się w mocy, (12)

nie dzięki czynom ale dzięki Powołującemu – powiedziano

jej, że starszy służyć będzie młodszemu,

B3 (13) jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem

wzgardziłem.

(27) A Izajasz woła nad Izraelem: 

Choćby liczba synów Izraela była jak 

piasek morski, tylko resztka ocalona 

będzie;

Iz 10,20-23 (LXX)

„(20) W owym dniu ta ocalała resztka nie będzie się powierzać obcym; 

ostatki Jakuba nie będą już opierały swych nadziei na tych, którzy ich 

krzywdzą, ale całą swą ufność oprą szczerze na Bogu, Świętym Izraela. 

(21) To, co zostanie z Jakuba, zaufa wszechmocnemu Bogu. (22) 

Choćby bowiem ludność Izraela była tak liczna jak ziarna piasku nad 

morzem, tylko resztki z nich ocaleją. Ten bowiem, który słowa 

dotrzymuje, dokona tego zgodnie ze sprawiedliwością. (23) Zaprawdę

wypowiedziane słowo spełni Bóg na całej zamieszkanej ziemi.”
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WARSTWA II (Rz 9,6b-13 i 9,27) – według wyboru, obietnicy i 
wiary

A1 (6b) Albowiem nie wszyscy z Izraela, są Izraelem; (7a) i nie

dlatego, że są potomstwem Abrahama, wszyscy są dziećmi

B1 (7b) lecz jest tak: [NTPop.] Z Izaaka będzie ci

powołane potomstwo

A2 (8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz

dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.

B2 (9) Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: O tym

samym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.

A3 (10) Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która

miała dzieci z jednym mężem, z Izaaka ojca naszego.

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

nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby (to) według

wybrania postanowienie Boże utrzymało się w mocy, (12)

nie dzięki czynom ale dzięki Powołującemu – powiedziano

jej, że starszy służyć będzie młodszemu,

B3 (13) jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem

wzgardziłem.

(27) A Izajasz woła nad Izraelem: 

Choćby liczba synów Izraela była jak 

piasek morski, tylko resztka ocalona 

będzie;

Ograniczenie
przez wybór Boga 

(wybór ścieżki 
realizacji planu)

Ograniczenie przez 
wybór człowieka 

(odrzucenie wiary)
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WARSTWA III (Rz 9,14-18 i 9,25-26) – sprawiedliwie, tj. 
w wierności (w łaskawym miłosierdziu)

A1 (14) Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest
niesprawiedliwy? Bynajmniej. (15) Mówi bowiem
do Mojżesza: zmiłuję się nad tym, nad którym
zechcę się zlitować, i użalę się nad tym, nad
którym zechcę się użalić.

B1 (16) [Inter.] Zatem więc nie chcącego ani
biegnącego, ale tego mającego litość:
Boga

A2 (17) Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię
wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie 
i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi.

B2 (18) Zaiste więc, nad kim chce, okazuje
zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do
zatwardziałości.

A1 (25a) jak też u Ozeasza mówi:

B1 (25b) Nazwę nie mój lud 
– ludem mym 
i nie umiłowaną
– umiłowaną

A2 (26a) i będzie tak, że na tym miejscu,

gdzie im powiedziano: 

B2 (26b)  Nie jesteście ludem moim
nazwani będą synami Boga
żywego.
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WARSTWA III (Rz 9,14-18 i 9,25-26) – sprawiedliwie, tj. 
w wierności (w łaskawym miłosierdziu)

A1 (14) Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest
niesprawiedliwy? Bynajmniej. (15) Mówi bowiem
do Mojżesza: zmiłuję się nad tym, nad którym
zechcę się zlitować, i użalę się nad tym, nad
którym zechcę się użalić.

B1 (16) [Inter.] Zatem więc nie chcącego ani
biegnącego, ale tego mającego litość:
Boga

A2 (17) Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię
wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie 
i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi.

B2 (18) Zaiste więc, nad kim chce, okazuje
zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do
zatwardziałości.

A1 (25a) jak też u Ozeasza mówi:

B1 (25b) Nazwę nie mój lud 
– ludem mym 
i nie umiłowaną
– umiłowaną

A2 (26a) i będzie tak, że na tym miejscu,

gdzie im powiedziano: 

B2 (26b)  Nie jesteście ludem moim
nazwani będą synami Boga
żywego.

A1 a (14a) Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? 

b (14b) Bynajmniej. 

a1 a1 (15a) Mówi bowiem do Mojżesza: zmiłuję się nad tym, 

b1 (15b) nad którym zechcę się zlitować, 

a2 (15c) i użalę się nad tym, 

b2 (15d) nad którym zechcę się użalić.

B1 a1 (16a) [Inter.] Zatem więc nie

b1 (16b) chcącego ani biegnącego,

a2 (16c) ale tego

b2 (16d) mającego litość: Boga

A2 (17) Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać

moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi.

B2 a1 (18a) Zaiste więc, nad kim chce, 

b1 (18b) okazuje zmiłowanie,

a2 (18c) a kogo chce, 

b2 (18d) przywodzi do zatwardziałości.
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WARSTWA IV (Rz 9,19-20 i 9,21-24) – Miłość Boga pomimo; 
plan odrodzenia człowieka ku chwale 

A a1 (19) A zatem, powiesz mi: Czemu
jeszcze obwinia? Bo któż może
przeciwstawić się jego woli?

b1 (20a) O człowiecze! 

B (20b) Przeciwnie

A1 a2 (20c) Kimże ty jesteś, że wdajesz 
się w spór z Bogiem? 

b2 (20c) Czy powie twór do twórcy:
Czemuś mnie takim uczynił?

A (21) Czy nie ma władzy garncarz nad gliną,
żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie
kosztowne, a drugie pospolite?

B (22) A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać
gniew i objawić moc swoją, znosił
w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu
przeznaczone na zagładę, (23) aby
objawić bogactwo chwały swojej nad
naczyniami zmiłowania, które uprzednio
przygotował ku chwale,

A1 (24) takimi naczyniami jesteśmy i my, których
powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan.
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WARSTWA IV (Rz 9,19-20 i 9,21-24) – Miłość Boga pomimo; 
plan odrodzenia człowieka ku chwale 

A a1 (19) A zatem, powiesz mi: Czemu
jeszcze obwinia? Bo któż może
przeciwstawić się jego woli?

b1 (20a) O człowiecze! 

B (20b) Przeciwnie

A1 a2 (20c) Kimże ty jesteś, że wdajesz 
się w spór z Bogiem? 

b2 (20c) Czy powie twór do twórcy:
Czemuś mnie takim uczynił?

A (21) Czy nie ma władzy garncarz nad gliną,
żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie
kosztowne, a drugie pospolite?

B (22) A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać
gniew i objawić moc swoją, znosił
w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu
przeznaczone na zagładę, (23) aby
objawić bogactwo chwały swojej nad
naczyniami zmiłowania, które uprzednio
przygotował ku chwale,

A1 (24) takimi naczyniami jesteśmy i my, których
powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan.

A (21) Czy nie ma władzy garncarz nad gliną,

żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie

kosztowne, a drugie pospolite?

B a1 (22a) A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać

gniew i objawić moc swoją, 

b1 (22b) znosił w wielkiej cierpliwości

naczynia gniewu 

c1 (22c) przeznaczone na

zagładę,

a2 (23a) aby objawić bogactwo chwały

swojej 

b2 (23b) nad naczyniami zmiłowania, 

c2 (23c) które uprzednio

przygotował ku chwale,

A1 (24) takimi naczyniami jesteśmy i my, których

powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan.
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Argument POSEKWENCJI B

WARSTWA IV
FRAGMENT D [9,19-20] i D1 [9,21-24]

Wobec stanu upadku człowieka Bóg nie wycofuje się z pozycji 
Władcy nad światem i historią, jednak Jego akty łaski i sądu 

przede wszystkim prowadzą do wybawienia człowieka.

WARSTWA II
FRAGMENTY B [9,6b-13] i B1 [9,27]

Wybory Boga u zarania Izraela przeczą przekonaniu, że synostwo Boże wynika 
wprost z linii genealogicznej. Większość Izraelitów przez porzucenie zaufania do 

Boga sama pogardziła darem synostwa.

WARSTWA I
FRAGMENTY A [9,6a] i A1 [9,28]

Słowo Boga nie zawiodło i nie zawiedzie – Bóg spełni wszystko co zapowiedział, pozytywnego i 
negatywnego.

WARSTWA III
FRAGMENTY C [9,14-18] i C1 [9,25-26]

Wierność Boga i Jego łaska dla Izraela wynikają tylko z Jego woli, a nie 
z zasług jego ludu – historia Izraela jest tego świadectwem od początku 

do końca.
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Przerwa…

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.
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SEKCJA D1/ SEKWENCJA A2/ PODSEKWENCJA C

WARSTWA III

PODSEKWENCJA C 

[9,29-11,10]
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PODSEKWENCJA C - budowa 

B – Rz 9,6-28

C – Rz 9,29-11,10

B1 – Rz 11,11-24

A – Rz 9,1-5

A1 – Rz 11,25-36

B – Rz 10,1-3

B1 – Rz 10,19-21

C – Rz 10,4-18

A1 – Rz 9,29

B1 – Rz 9,30-32a

B2 – Rz 11,5-7a

A2 – Rz 11,1-4

A – Rz 9,29-33

A1 – Rz 11,1-10

C2 – Rz 11,7b-10

C1 – Rz 9,32b-33
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WARSTWA I (Rz 9,29-33 i 11,1-10) – zatwardziałość Izraela i 
wytrwałość Bożej łaski 

(29) I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby 

Pan Zastępów nie pozostawił nam zarodzi, 

jak Sodoma stalibyśmy się i do Gomory 

bylibyśmy podobni.

(30) Cóż tedy powiemy? To, że poganie, 

którzy nie dążyli do sprawiedliwości, 

dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, 

która jest z wiary; (31) a Izrael, który dążył

do sprawiedliwości z zakonu, do 

sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. (32a) 

Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, 

lecz jakby z uczynków; 

(32b) potknęli się oni o kamień obrazy, 

(33) jak napisano: Oto kładę na Syjonie 

Kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w 

niego wierzący, nie będzie zawstydzony.

(1) Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja 

jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina. (2) 

Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Czy nie 

wiecie, co o Eliaszu mówi Pismo, jak się uskarża przed Bogiem na 

Izraela: (3) Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i 

zostałem tylko ja sam, i nastają na moje życie. (4) Ale co mu mówi 

wyrocznia? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli 

kolan przed Baalem.

(5) Podobnie i obecnie resztka według wyboru łaski pozostała. (6) Jeśli 

zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

(7a) Cóż więc? Czego Izrael poszukuje, tego nie osiągnął, ale wybranie 

osiągnęło; 

(7b) 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 im; (10) niech 

zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze.
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WARSTWA I (Rz 9,29-33 i 11,1-10) – zatwardziałość Izraela i 
wytrwałość Bożej łaski 

(29) I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby 

Pan Zastępów nie pozostawił nam zarodzi, 

jak Sodoma stalibyśmy się i do Gomory 

bylibyśmy podobni.

(30) Cóż tedy powiemy? To, że poganie, 

którzy nie dążyli do sprawiedliwości, 

dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, 

która jest z wiary; (31) a Izrael, który dążył

do sprawiedliwości z zakonu, do 

sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. (32a) 

Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, 

lecz jakby z uczynków; 

(32b) potknęli się oni o kamień obrazy, 

(33) jak napisano: Oto kładę na Syjonie 

Kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w 

niego wierzący, nie będzie zawstydzony.

(1) Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja 

jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina. (2) 

Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Czy nie 

wiecie, co o Eliaszu mówi Pismo, jak się uskarża przed Bogiem na 

Izraela: (3) Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i 

zostałem tylko ja sam, i nastają na moje życie. (4) Ale co mu mówi 

wyrocznia? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli 

kolan przed Baalem.

(5) Podobnie i obecnie resztka według wyboru łaski pozostała. (6) Jeśli 

zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

(7a) Cóż więc? Czego Izrael poszukuje, tego nie osiągnął, ale wybranie 

osiągnęło

(7b) 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 im; (10) niech 

zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze.

Krytyka 
umiarkowana

Krytyka 
zdecydowana
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WARSTWA I (Rz 9,29-33 i 11,1-10) – zatwardziałość Izraela i 
wytrwałość Bożej łaski 

(29) I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby 

Pan Zastępów nie pozostawił nam zarodzi, 

jak Sodoma stalibyśmy się i do Gomory 

bylibyśmy podobni.

(30) Cóż tedy powiemy? To, że poganie, 

którzy nie dążyli do sprawiedliwości, 

dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, 

która jest z wiary; (31) a Izrael, który dążył

do sprawiedliwości z zakonu, do 

sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. (32a) 

Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, 

lecz jakby z uczynków; 

(32b) potknęli się oni o kamień obrazy, 

(33) jak napisano: Oto kładę na Syjonie 

Kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w 

niego wierzący, nie będzie zawstydzony.

(1) Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja 

jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina. (2) 

Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Czy nie 

wiecie, co o Eliaszu mówi Pismo, jak się uskarża przed Bogiem na 

Izraela: (3) Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i 

zostałem tylko ja sam, i nastają na moje życie. (4) Ale co mu mówi 

wyrocznia? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli 

kolan przed Baalem.

(5) Podobnie i obecnie resztka według wyboru łaski pozostała. (6) Jeśli 

zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

(7a) Cóż więc? Czego Izrael poszukuje, tego nie osiągnął, ale wybranie 

osiągnęło; 

(7b) 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 im; (10) niech 

zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze.

Bóg pozostaje wierny Izraelowi 
i zachowuje go przy istnieniu jako lud, 

pomimo jego postawy wrogości w stosunku do Boga.
Bóg sam dba o to, by zachować linię tych, którzy okazują Mu wiarę.

Sprawiedliwość, poprzez zdanie się na łaskę Boga i zaufanie Mu, 
osiągają poganie i pewna część Żydów, 

w przeciwieństwie do tych Żydów, którzy polegają
na spełnianiu uczynków Prawa jako podstawie usprawiedliwienia.

Niewiara i zatwardziałość Izraela
(Żydzi jak w przeszłości, tak i teraz popadli w stan zatwardziałości, 

dlatego narażają się na sąd)
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WARSTWA II (Rz 10,1-3 i 10,19-21) – opór, który rodzi brak 
poznania i zatrzymuje usprawiedliwienie

(1) Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa 

zanoszona do Boga na rzecz Izraela ku zbawieniu.

(2) Świadczę bowiem o nich, że gorliwość dla Boga 

mają, ale nie we właściwym poznaniu;

(3) bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi 

od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie 

podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.

(19) Ale mówię: Czy Izrael nie zrozumiał? Jako 

pierwszy Mojżesz powiada: Ja przez naród, który 

nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez 

naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu*.

(20) Izajasz zaś waży się nawet powiedzieć: 

Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, 

objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali**.

(21) I do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem 

ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego.

* Pwp 32,21b

** Iz 65,1nn
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umiarkowana

Krytyka 
zdecydowana

Świadectwo Pawła 
(proroka) przeciw 

Żydom

Świadectwo 
proroków Mojżesza 
i Izajasza przeciw 

Izraelowi



2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 472017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 47

WARSTWA II (Rz 10,1-3 i 10,19-21) – opór, który rodzi brak 
poznania i zatrzymuje usprawiedliwienie

(1) Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa 

zanoszona do Boga na rzecz Izraela ku zbawieniu.

(2) Świadczę bowiem o nich, że gorliwość dla Boga 

mają, ale nie we właściwym poznaniu;

(3) bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi 

od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie 

podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.

(19) Ale mówię: Czy Izrael nie zrozumiał? Jako 

pierwszy Mojżesz powiada: Ja przez naród, który 

nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez 

naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu*.

(20) Izajasz zaś waży się nawet powiedzieć: 

Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, 

objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali**.

(21) I do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem 

ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego.

* Pwp 32,21b

** Iz 65,1nn

To nie brak danych ani brak zdolności poznania woli Boga powodują, 
że Żydzi wybierają własny sposób usprawiedliwienia, przeciwny Bogu, 

ale niechęć do polegania na Bogu, uparty sprzeciw i bunt. 
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Łaska i sąd w Rz 9,29-11,10

A1 – Rz 9,29

B1 – Rz 9,30-32a

B – Rz 10,1-3

B1 – Rz 10,19-21

B2 – Rz 11,5-7a

A2 – Rz 11,1-4

A – Rz 9,29-33

A1 – Rz 11,1-10

C2 – Rz 11,7b-10

C1 – Rz 9,32b-33

- potknięcie
- zatwardziałość
- sąd

- wierność Boga
- zachowanie

resztki, która ufa

- Żydzi polegający na 
uczynkach nie dostępują
usprawiedliwienia
- ufający Bogu - tak

- brak poznania
- brak poddania
- dar Boga i 

sprzeciw ludu

Krytyka

Łaska i wierność

C – Rz 10,4-18
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.


