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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2
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Zaproszenie do Listu do Rzymian

Zapraszam do korzystania z wykładów z Listu do Rzymian w ramach 

„SZKÓŁKI DLA DOROSŁYCH” na: http://swietochlowice.kwch.org
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Zaproszenie do Listu do Rzymian

Zapraszam do korzystania z wykładów z Listu do Rzymian w ramach 

„SZKÓŁKI DLA DOROSŁYCH” na: http://swietochlowice.kwch.org
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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

SEKCJE
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Tu jesteśmy

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

PODSEKWENCJA B – Rz 3,19-30

PODSEKWENCJA A – Rz 1,18-3,18

PODSEKWENCJA A1 – Rz 5,12-21

PODSEKWENCJA B1 – Rz 5,1-11

PODSEKWENCJA C – Rz 3,31-4,25

�
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Plan

• Omówienie SEKCJI D/ SEKWENCJI A1 [Rz 1,18-5,21] (c.d.)

– Omówienie WARSTWY I - PODSEKWENCJA A1 [Rz 5,12-21] 

(dokończenie)

– Omówienie WARSTWY II - PODSEKWENCJE B i B1 [Rz 3,19-30 

i Rz 5,1-11]

– Omówienie WARSTWY III - PODSEKWENCJA C [Rz 3,31-4,25]
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Omówienie SEKCJI D/ SEKWENCJI A1

SEKCJA D [1,18-7,25]

SEKWENCJA A1 [1,18-5,21]

c.d.
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SEKCJE D i D1 – wydruk potrzebny dzisiaj

Dzisiaj omówimy pozostałą część
SEKWENCJI A1.
Omówienie przeprowadzimy warstwami, 
tj. zestawiając FRAGMENTY paralelne 
obok siebie. 

Tę część, tj. PODSEKWENCJĘ A, 
omówiliśmy na poprzednim wykładzie. 
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SEKWENCJA A1 (i A2) – główny kierunek

PODSEKWENCJA B – Rz 3,19-30

PODSEKWENCJA A – Rz 1,18-3,18

PODSEKWENCJA A1 – Rz 5,12-21

PODSEKWENCJA B1 – Rz 5,1-11

PODSEKWENCJA C – Rz 3,31-4,25

PODSEKWENCJA B – Rz 9,6-28

PODSEKWENCJA A – Rz 9,1-5

PODSEKWENCJA A1 – Rz 11,25-36

PODSEKWENCJA B1 – Rz 11,11-24

PODSEKWENCJA C – Rz 9,29-10,10

SEKWENCJA A1 – Rz 1,18-5,21

SEKWENCJA A2 – Rz 9,1-11,36

Wywód Pawła skupia się na 
argumentacji skierowanej do 
judeochrześcijan. Ukazuje jaki plan 
Boga był od początku i jak teraz w 
Chrystusie został ukazany wszystkim 
ludziom. 
Ci, którzy dostrzegają w Jezusie 
Chrystusie Odkupiciela (Wybawiciela) i 
odpowiadają zaufaniem, doświadczają
pojednania z Bogiem (niezależnie od 
Prawa) i wchodzą do rodziny Boga.
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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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PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] – układ treści

FRAGMENT B [Rz 2,1-12] – Bóg okaże wierzącym łaskę lub sąd, stosownie do ich postaw; 
wezwanie do odstąpienia od wzajemnego osądzania i od wynoszenia się nad drugich - ich 
kondycja moralna nie daje im do tego prawa (razem polegają jedynie na łasce Boga). 

FRAGMENT A [Rz 1,18-32] – Upadek moralny i umysłowy człowieka w wyniku odwrócenia się
od Stworzyciela; w upadkach człowiek ponosi karę przez to, co sam wybrał i czym zastąpił
poddanie Bogu; podkreślenie powszechności zła człowieka.

FRAGMENT A1 [Rz 3,10-18] – Świadectwo Słowa o moralnym upadku Izraela na przestrzeni 
historii – jego stan odstępstwa od Boga stawia Żydów obok wszystkich innych ludzi (Żydom 
również brak poddania Bogu i szukania Go, odrzucają Jego drogę pokoju).

FRAGMENT B1 [Rz 3,4b-9] – Boża władza nad światem ludzi podległych grzechowi. Bóg 
kieruje swoim planem wybawienia człowieka posługując się łaską i sądem. W swoim działaniu 
Bóg rozróżnia pomiędzy ludźmi zbuntowanymi, a tymi, którzy Go szukają i ufają Mu.

FRAGMENT D [Rz 3,1-2] – Podkreślenie wartości Izraela; główną wartością bycia 
Żydem jest przynależność do społeczności, którą Bóg obdarzył swoim słowem.

FRAGMENT C [Rz 2,13-29] – Potępienie wyniosłości Żydów i ich wina za zły 
obraz Boga wśród pogan; odpowiedź wiary pogan i spełnienie się obietnicy Boga

FRAGMENT C1 [Rz 3,3-4a] – Wierność Boga Izraelowi przewyższa niewierność
Żydów (podkreślenie zachowania się wiary u części Żydów).
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PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] – argument Pawła

WARSTWA I
FRAGMENTY A [Rz 1,18-32] i A1 [Rz 3,10-18]

Bunt przeciw Bogu pogrąża człowieka w stanie sądu; 
człowiek gubi samego siebie i zwraca się przeciwko innym

WARSTWA II
FRAGMENTY B [2,1-12] i B1 [Rz 3,4b-9]

Jedna kondycja – dwie drogi

WARSTWA IV
FRAGMENT D [Rz 3,1-2]

Przywilej Żydów to dostęp do Bożego świadectwa 
i udział w Bożym planie.

WARSTWA III
FRAGMENT C [2,13-29] i C1 [Rz 3,3-4a]

Wierność Boga pomimo niewierności Izraela
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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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PODSEKWENCJA A1 – WARSTWA I (BW)

[Rz 5]

(12) Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi 

śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli; (13) albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się

nie liczy, gdy zakonu nie ma; (14) lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie 

popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. (15) Lecz nie tak jak z 

upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko 

obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. (16) I nie tak 

ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka; albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł

potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. (17) Albowiem jeśli przez upadek jednego 

człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru 

usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. (18) A zatem, jak przez upadek 

jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego 

przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego 

człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. 

(20) A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły; gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej 

obfitowała, (21) żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku 

żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.



2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 162017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 16

Podobieństwa pomiędzy Rz 1,18-3,18 a 5,12-21

• Powszechność podlegania grzechowi – całość ludzkości obciążona winą za 

osobiste zło

• Sąd Boga nad człowiekiem

• Odpowiedź Boga w Chrystusie na stan człowieka – odkupienie / 

usprawiedliwienie

• Chrystus wyłącznym wykonawcą odkupienia 

• Dostęp do dzieła Chrystusa jest dla wszystkich ludzi (nie tylko dla Żydów)
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Rz 5,12-21 (BW+kor.)

A a1 (12) Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na
wszystkich ludzi śmierć przeszła, w której wszyscy zgrzeszyli;

b1 (13) albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy nie ma zakonu;
(14) lecz zaczęła królować śmierć od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na

podobieństwo przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść.

B (15) Lecz nie tak jak z występkiem, tak i dar; albowiem jeśli przez występek jednego umarło
wielu, to o wiele bardziej łaska Boża i dar łaski od jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, dla

wielu zaobfitował. (16) [MK] A nie jakoby z powodu tego jednego, który zgrzeszył, owy dar;

bo choć sąd, z powodu jednego, sprowadza wyrok skazujący, to jednak dar łaski, z powodu

wielu występków, daje usprawiedliwienie. (17) Albowiem jeśli przez występek jednego śmierć
zaczęła królować przez tego jednego, o wiele bardziej ci, którzy obfitość łaski i daru
usprawiedliwienia otrzymali,  królować będą w życiu przez Tego jednego, Jezusa Chrystusa.
(18) A zatem, jak przez jednego występek (-) na wszystkich ludzi wyrok skazujący, tak też
przez jednego dzieło sprawiedliwe (-) dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi.

A1 a2 (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stali się liczni, tak też przez
posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi ustanowieni zostaną liczni.

b2 (20) A zakon wkroczył, aby zaobfitowały występki; gdzie zaś zaobfitował grzech, tam bardziej
obfitowała łaska, (21) żeby, jak królować zaczął grzech przez śmierć, tak i łaska by zaczęła królować

przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
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Rz 5,12-21 (BW+kor.)

A a1 (12) Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na
wszystkich ludzi śmierć przeszła, w której wszyscy zgrzeszyli;

b1 (13) albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy nie ma zakonu;
(14) lecz zaczęła królować śmierć od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na

podobieństwo przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść.

B (15) Lecz nie tak jak z występkiem, tak i dar; albowiem jeśli przez występek jednego umarło
wielu, to o wiele bardziej łaska Boża i dar łaski od jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, dla

wielu zaobfitował. (16) [MK] A nie jakoby z powodu tego jednego, który zgrzeszył, owy dar;

bo choć sąd, z powodu jednego, sprowadza wyrok skazujący, to jednak dar łaski, z powodu

wielu występków, daje usprawiedliwienie. (17) Albowiem jeśli przez występek jednego śmierć
zaczęła królować przez tego jednego, o wiele bardziej ci, którzy obfitość łaski i daru
usprawiedliwienia otrzymali,  królować będą w życiu przez Tego jednego, Jezusa Chrystusa.
(18) A zatem, jak przez jednego występek (-) na wszystkich ludzi wyrok skazujący, tak też
przez jednego dzieło sprawiedliwe (-) dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi.

A1 a2 (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stali się liczni, tak też przez
posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi ustanowieni zostaną liczni.

b2 (20) A zakon wkroczył, aby zaobfitowały występki; gdzie zaś zaobfitował grzech, tam bardziej
obfitowała łaska, (21) żeby, jak królować zaczął grzech przez śmierć, tak i łaska by zaczęła królować

przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

Grzech (śmierć) – od jednego na wszystkich

Odniesienie do Prawa – panowanie grzechu przed Prawem� oczekiwanie na 
Chrystusa

Sfera śmierci a sfera obfitości życia przez Chrystusa

Przez jednego wejście w śmierć i przez jednego w sferę życia.

Usprawiedliwienie w miejsce wyroku skazującego

Usprawiedliwienie dla wszystkich ludzi
w miejsce wyroku skazującego

Grzech przez jednego na wszystkich, a usprawiedliwienie dla 
wszystkich przez Chrystusa

Odniesienie do Prawa – Prawo pogłębiło świadomość grzechu�
usprawiedliwienie w Chrystusie to królowanie łaski i życia
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Rz 5,12-21 (BW+kor.)

A a1 (12) Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na
wszystkich ludzi śmierć przeszła, w której wszyscy zgrzeszyli;

b1 (13) albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy nie ma zakonu;
(14) lecz zaczęła królować śmierć od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na

podobieństwo przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść.

B (15) Lecz nie tak jak z występkiem, tak i dar; albowiem jeśli przez występek jednego umarło
wielu, to o wiele bardziej łaska Boża i dar łaski od jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, dla

wielu zaobfitował. (16) [MK] A nie jakoby z powodu tego jednego, który zgrzeszył, owy dar;

bo choć sąd, z powodu jednego, sprowadza wyrok skazujący, to jednak dar łaski, z powodu

wielu występków, daje usprawiedliwienie. (17) Albowiem jeśli przez występek jednego śmierć
zaczęła królować przez tego jednego, o wiele bardziej ci, którzy obfitość łaski i daru
usprawiedliwienia otrzymali,  królować będą w życiu przez Tego jednego, Jezusa Chrystusa.
(18) A zatem, jak przez jednego występek (-) na wszystkich ludzi wyrok skazujący, tak też
przez jednego dzieło sprawiedliwe (-) dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi.

A1 a2 (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stali się liczni, tak też przez
posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi ustanowieni zostaną liczni.

b2 (20) A zakon wkroczył, aby zaobfitowały występki; gdzie zaś zaobfitował grzech, tam bardziej
obfitowała łaska, (21) żeby, jak królować zaczął grzech przez śmierć, tak i łaska by zaczęła królować

przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

A1 a1 a1 (19a) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka

b1 (19b) grzesznikami stali się liczni,

a2 (19c) tak też przez posłuszeństwo jednego

b2 (19d) sprawiedliwymi ustanowieni zostaną liczni.

b2 a1 (20a) A zakon wkroczył, aby zaobfitowały upadki ;
b1 (20b) gdzie zaś zaobfitował grzech, tam bardziej obfitowała łaska,

a2 (21a) żeby, jak królować zaczął grzech przez śmierć,
b2 (21b) tak i łaska by zaczęła królować przez usprawiedliwienie ku żywotowi

wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

A a1 (12) Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, 

tak i na wszystkich ludzi śmierć przeszła, w której wszyscy zgrzeszyli;

b1 a1 (13a) albowiem już przed zakonem grzech był na świecie,

b1 (13b) ale grzechu się nie liczy, gdy nie ma zakonu;

a2 (14a) lecz zaczęła królować śmierć od Adama aż do Mojżesza i nad tymi,

b2 (14b) którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa jak Adam, 

będący obrazem tego, który miał przyjść.
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Rz 5,12-21 (BW+kor.)

A a1 (12) Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na
wszystkich ludzi śmierć przeszła, w której wszyscy zgrzeszyli;

b1 (13) albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy nie ma zakonu;
(14) lecz zaczęła królować śmierć od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na

podobieństwo przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść.

B (15) Lecz nie tak jak z występkiem, tak i dar; albowiem jeśli przez występek jednego umarło
wielu, to o wiele bardziej łaska Boża i dar łaski od jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, dla

wielu zaobfitował. (16) [MK] A nie jakoby z powodu tego jednego, który zgrzeszył, owy dar;

bo choć sąd, z powodu jednego, sprowadza wyrok skazujący, to jednak dar łaski, z powodu

wielu występków, daje usprawiedliwienie. (17) Albowiem jeśli przez występek jednego śmierć
zaczęła królować przez tego jednego, o wiele bardziej ci, którzy obfitość łaski i daru
usprawiedliwienia otrzymali,  królować będą w życiu przez Tego jednego, Jezusa Chrystusa.
(18) A zatem, jak przez jednego występek (-) na wszystkich ludzi wyrok skazujący, tak też
przez jednego dzieło sprawiedliwe (-) dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi.

A1 a2 (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stali się liczni, tak też przez
posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi ustanowieni zostaną liczni.

b2 (20) A zakon wkroczył, aby zaobfitowały występki; gdzie zaś zaobfitował grzech, tam bardziej
obfitowała łaska, (21) żeby, jak królować zaczął grzech przez śmierć, tak i łaska by zaczęła królować

przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

B a1 a1 (15a) Lecz nie tak jak z występkiem, tak i dar; albowiem jeśli przez występek jednego

b1 (15b) umarło wielu, 
a2 (15c) to o wiele bardziej łaska Boża i dar łaski od jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, 

b2 (15d) dla wielu zaobfitował.

b1 a1 (16a) [MK] A nie jakoby z powodu tego jednego, który zgrzeszył, owy dar; bo choć sąd, 

b1 (16b) z powodu jednego, 

c1 (16c) sprowadza wyrok skazujący,

a2 (16d) to jednak dar łaski, 

b2 (16e) z powodu wielu występków, 

c2 (16f) daje usprawiedliwienie.

a2 a1 (17a) Albowiem jeśli przez występek jednego
b2 (17b) śmierć zaczęła królować

c1 (17c) przez tego jednego, 
a2 (17d) o wiele bardziej ci, którzy obfitość łaski i daru usprawiedliwienia otrzymali,  

b2 (17e) królować będą w życiu 
c2 (17f) przez Tego jednego, Jezusa Chrystusa.

b2 a1 (18a) A zatem, jak przez jednego występek

b1 (18b) (-) na wszystkich ludzi wyrok skazujący, 
a2 (18c) tak też przez jednego dzieło sprawiedliwe

b2 (18d) (-) dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi.
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SEKWENCJA A1 [Rz 1,18-5,21] – argument Pawła

WARSTWA I
PODSEKWENCJE A [Rz 1,18-3,18] i A1 [Rz 5,12-21]

Boży plan usprawiedliwienia w Chrystusie i dzieło Chrystusa
są odpowiedzią na stan upadku ludzkości i kluczową potrzebę człowieka            

powrotu do sfery życia.

WARSTWA II
PODSEKWENCJE B [Rz 3,19-30] i B1 [Rz 5,1-11]

WARSTWA III
PODSEKWENCJA C [Rz 3,31-4,25]
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Przerwa…

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.
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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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PODSEKWENCJA B – WARSTWA II (BW)

[Rz 3]

(19) A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były 

zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. (20) Dlatego z uczynków zakonu nie będzie 

usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. (21) Ale teraz niezależnie 

od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, (22) i to 

sprawiedliwość Boża przez wierność Jezusa Chrystusa (BW: wiarę w Jezusa Chrystusa) dla wszystkich 

wierzących. Nie ma bowiem różnicy, (23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, (24) i są

usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, (25) którego Bóg ustanowił jako 

przebłagalnię (BW: ofiarę przebłagalną) przez krew jego, skuteczną przez wiarę [wierność?], dla okazania 

sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych 

grzechów, (26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym 

i usprawiedliwiającym tego, z wierności Jezusa (BW: który wierzy w Jezusa). (27) Gdzież więc chluba twoja? 

Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. (28) Uważamy bowiem, że 

człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. (29) Czy Bóg jest Bogiem tylko 

Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan, (30) albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych 

na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę.
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Rz 3,19-30 (BW+kor.)

A (19) A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta

były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. (20) Dlatego z uczynków zakonu nie będzie

usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. (21) Ale teraz

niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, (22) i to

sprawiedliwość Boża przez wierność Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy,

(23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,

B (24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,

C (25) którego Bóg ustanowił jako przebłagalnię przez wiarę [wierność?], we krwi jego, dla

okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do

przedtem popełnionych grzechów, (26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym

czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, dzięki wierności Jezusa.

B1 (27a) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez 

zakon wiary.

A1 (28) Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

(29) Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan, (30) albowiem jeden jest

Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę.
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Rz 3,19-30 (BW+kor.)

A (19) A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta

były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. (20) Dlatego z uczynków zakonu nie będzie

usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. (21) Ale teraz

niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, (22) i to

sprawiedliwość Boża przez wierność Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy,

(23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,

B (24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,

C (25) którego Bóg ustanowił jako przebłagalnię przez wiarę, we krwi jego, dla okazania

sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem

popełnionych grzechów, (26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, 

aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, dzięki wierności Jezusa.

B1 (27a) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez 

zakon wiary.

A1 (28) Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

(29) Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan, (30) albowiem jeden jest

Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę.

A a1 a1 (19) A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie
usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu.
b1 (20a) Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, 

a2 (20b) gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
b2 (21) Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon 

i prorocy,
b1 (22) i to sprawiedliwość Boża przez wierność Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących.

Nie ma bowiem różnicy, (23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,

B (24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,

C a (25a) którego Bóg ustanowił jako przebłagalnię przez wiarę [wierność], we krwi jego,

b a1 (25b) dla okazania sprawiedliwości swojej 
b1 (25c) przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się

do przedtem popełnionych grzechów,
a2 (26a) dla okazania sprawiedliwości swojej

b2 (26b) w teraźniejszym czasie,

a1 (26c) aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego,
dzięki wierności Jezusa.

B1 (27) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, 
lecz przez zakon wiary.

A1 a2 (27b) (28) Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków
zakonu.

b2 (29) Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan, (30) albowiem
jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę.
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Przebłagalnia

Wyj 25,10-22

(10) Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką. (11) 
Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dokoła złoty wieniec. (12) Odlejesz także 
dla niej cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie po jednej stronie i dwa pierścienie 
po drugiej stronie. (13) I zrobisz drążki z drzewa akacjowego, i pokryjesz je złotem. (14) Drążki te włożysz do pierścieni po 
bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. (15) W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki; nie będą z nich wyjmowane. (16) 
Do tej skrzyni włożysz Świadectwo, które ci dam. (17) I zrobisz wieko ze szczerego złota dwa i pół łokcia długie, a półtora 
łokcia szerokie. (18) Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach wieka. (19) Jednego cheruba zrobisz 
na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony; razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na 
obu jego krawędziach. (20) Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a 
twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. (21) Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w 
skrzyni zaś złożysz Świadectwo, które ci dam. (22) Tam będę się spotykał z tobą i sponad wieka będę z tobą rozmawiał
spośród dwu cherubów, które są na Skrzyni Świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich.

Czyste 
złoto

Deski z drzewa 
akacjowego okute 

w złoto

PRZEBŁAGALNIA
(pokrywa skrzyni świadectwa)

Zawartość arki
- tablice Świadectwa (wola i plan
dla nowego życia w wolności)

- dzban z manną (pożywienie)
- laska Aarona (ożywienie)
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PODSEKWENCJA B1 – WARSTWA II (BW)

[Rz 5]

(1) Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, (2) dzięki 

któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. (3) A 

nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, (4) a cierpliwość

doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; (5) a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach 

naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. (6) Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we 

właściwym czasie umarł za bezbożnych. (7) Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za 

dobrego gotów ktoś umrzeć. (8) Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze 

grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (9) Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez 

niego zachowani od gniewu. (10) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez 

śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. (11) A nie tylko to, 

lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy 

pojednania.
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Podobieństwa pomiędzy Rz 3,19-30 a 5,1-11

• Usprawiedliwienie

• Ofiara Chrystusa / Jego krew, jako klucz do usprawiedliwienia

• Wierność Chrystusa i wiara jako właściwa odpowiedź człowieka

• Odniesienie do łaski / braku zasługi względem pojednania

• Chwała Boża jako coś, co dotyczy człowieka: brak – nadzieja

• Brak chwały, grzeszność – grupa określeń: bezbożny, słaby, grzesznik, 
nieprzyjaciel 

• Cierpliwość Boga – cierpliwość człowieka

• Sprawiedliwość Boga, która odpuszcza grzech poza Prawem – miłość Boga, 
która ukazuje się w stanie sprzeciwu człowieka 

• Chluba:  brak chluby w sobie – chlubienie się Bogiem, Chrystusem i 
nadzieją chwały Bożej, tym czego oczekujemy (8,19-21)
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Rz 5,1-11 (BW+kor.)

A1 (1) Usprawiedliwieni tedy dzięki wierności, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa

Chrystusa, (2) dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, 

i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

B1 (3) A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje

cierpliwość, (4) a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; (5) 

a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez

Ducha Świętego, który nam jest dany.

A2 (6) Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie za bezbożnych umarł.

(7) Z trudem ktoś umrze za sprawiedliwego; za dobrego może ktoś i odważa się umrzeć. (8)

Daje zaś dowód swojej miłości ku nam Bóg, bo jeszcze grzesznikami kiedy byliśmy, Chrystus

za nas umarł. (9) Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, zachowani będziemy

przez niego od gniewu. (10) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani

z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez

życie jego.

B2 (11) A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa

Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.
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Rz 5,1-11 (BW+kor.)

(1) Usprawiedliwieni tedy dzięki wierności, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, (2) dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i 
chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

(3) A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje

cierpliwość, (4) a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; (5) 

a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez

Ducha Świętego, który nam jest dany.

(6) Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie za bezbożnych umarł. (7) Z 

trudem ktoś umrze za sprawiedliwego; za dobrego może ktoś i odważa się umrzeć. (8) Daje zaś

dowód swojej miłości ku nam Bóg, bo jeszcze grzesznikami kiedy byliśmy, Chrystus za nas umarł. 
(9) Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, zachowani będziemy przez niego od 
gniewu. (10) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć
Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.

(11) A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa

Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.

A2 a1 a (6) Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie za   

bezbożnych umarł.

b (7) Z trudem ktoś umrze za sprawiedliwego; za dobrego może ktoś

i odważa się umrzeć.

b1 (8a) Daje zaś dowód swojej miłości ku nam Bóg, 

a1 (8b) bo jeszcze grzesznikami kiedy byliśmy, Chrystus za nas umarł.

b1 (9a) Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, 

c1 (9b) zachowani będziemy przez niego od gniewu.

a2 (10a) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez

śmierć Syna jego,

b2 (10b) tym bardziej, będąc pojednani, 

c2 (10c) dostąpimy zbawienia przez życie jego.
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SEKWENCJA A1 [Rz 1,18-5,21] – argument Pawła

WARSTWA I
PODSEKWENCJE A [Rz 1,18-3,18] i A1 [Rz 5,12-21]

Boży plan usprawiedliwienia w Chrystusie i dzieło Chrystusa
odpowiedzią na stan upadku ludzkości i kluczową potrzebę człowieka            

(powrotu do sfery życia).

WARSTWA II
PODSEKWENCJE B [Rz 3,19-30] i B1 [Rz 5,1-11]

Bóg w Chrystusie objawił (udowodnił) swoją miłość i wierność w stosunku 
do człowieka jednając go ze Sobą. 

Miłość Boga, której wierzący są świadomi, i którą doświadczają już teraz, 
sprawia, że wytrwale oczekują dopełnienia się odkupienia.

WARSTWA III
PODSEKWENCJA C [Rz 3,31-4,25]
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Przerwa…

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.
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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 dzięki wierności Chrystusa i dostępnego 
przez wiarę (odpuszczenie win niezależnie od Prawa).

�

�

�

�
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PODSEKWENCJA C – WARSTWA III (BW+kor.)

[Rz 3] (31) Czy więc zakon unieważniamy ze względu na wiarę [wierność]? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy.

[Rz 4] (1) Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? (2) Bo jeśli Abraham z uczynków 
został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i 
poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (4) Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według 

należności; (5) zaś nie pracującemu, wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się

wiarę jego za sprawiedliwość, (6) jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, 
niezależnie od uczynków; (7) błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy; (8) 
błogosławiony mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. (9) Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do 
nieobrzezania? Mówimy bowiem: poczytano Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość. (10) W jakich więc okolicznościach 
poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu czy w nieobrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. (11) I 
otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej którą miał w nieobrzezaniu, po to, by był ojcem 
wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im poczytano to za sprawiedliwość, (12) oraz ojcem obrzezania – dla tych 

nie z obrzezania jedynie, ale i dla tych idących śladami - w nieobrzezaniu - wiary naszego ojca Abrahama. (13) Albowiem 
nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na 
podstawie usprawiedliwienia z wiary. (14) Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy jest daremna 
wiara i wniwecz się obróciła obietnica; (15) gdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też
przestępstwa. (16) Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona obietnica całemu 
potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie tylko, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem 

wszystkich nas, (17) jak napisano: ojcem wielu narodów ustanowiłem cię, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, 
który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. (18) Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, 
uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. (19) I nie 
zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; (20) i nie 
zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, (21) mając zupełną pewność, że 
cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (22) I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (23) A nie napisano 
tego, tylko ze względu na niego, że mu poczytano (24) ale i ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy 
wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, (25) który został wydany ze względu na grzechy 
nasze i wzbudzony z martwych ze względu na usprawiedliwienia naszego.
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[Rz 3] (31) Czy więc zakon unieważniamy ze względu na wiarę [wierność]? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy.

[Rz 4] (1) Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? (2) Bo jeśli Abraham z uczynków 
został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i 
poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (4) Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według 

należności; (5) zaś nie pracującemu, wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się

wiarę jego za sprawiedliwość, (6) jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, 
niezależnie od uczynków; (7) błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy; (8) 
błogosławiony mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. (9) Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do 
nieobrzezania? Mówimy bowiem: poczytano Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość. (10) W jakich więc okolicznościach 
poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu czy w nieobrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. (11) I 
otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej którą miał w nieobrzezaniu, po to, by był ojcem 
wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im poczytano to za sprawiedliwość, (12) oraz ojcem obrzezania – dla tych 

nie z obrzezania jedynie, ale i dla tych idących śladami - w nieobrzezaniu - wiary naszego ojca Abrahama. (13) Albowiem 
nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na 
podstawie usprawiedliwienia z wiary. (14) Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy jest daremna 
wiara i wniwecz się obróciła obietnica; (15) gdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też
przestępstwa. (16) Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona obietnica całemu 
potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie tylko, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem 

wszystkich nas, (17) jak napisano: ojcem wielu narodów ustanowiłem cię, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, 
który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. (18) Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, 
uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. (19) I nie 
zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; (20) i nie 
zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, (21) mając zupełną pewność, że 
cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (22) I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (23) A nie napisano 
tego, tylko ze względu na niego, że mu poczytano (24) ale i ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy 
wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, (25) który został wydany ze względu na grzechy 
nasze i wzbudzony z martwych ze względu na usprawiedliwienia naszego.

PODSEKWENCJA C – WARSTWA III – układ treści

Rozpoznanie wierności Boga jako fundamentu usprawiedliwienia, to potwierdzenie Prawa.

Samo Prawo wzywa do wiary w moc, miłość i wyzwolenie od Boga w Chrystusie.

Boży dar dla człowieka, jako jednostki i jako społeczności,  to 
usprawiedliwienie, odpuszczenie win niezależne od uczynków.

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

Błogosławieństwo usprawiedliwienia nie jest dane jedynie Izraelowi (wg ciała), ale 
wszystkim, którzy są gotowi odpowiedzieć wiarą na zaproszenie Chrystusa.

Usprawiedliwienie jest łaską Boga, a nie zapłatą.

Obietnica dziedzictwa Bożego, to dar łaski wiernego i mocnego Boga, a nie zapłata za 
spełnianie uczynków Prawa.
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Rz 3,30-4,25 (BW+kor.)

[Rz 3] (31) Czy więc zakon unieważniamy  ze względu na wiarę [wierność]? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. 

[Rz 4] (1) Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? (2) Bo jeśli Abraham z uczynków 
został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i 
poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (4) Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według 

należności; (5) zaś nie pracującemu, wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się

wiarę jego za sprawiedliwość, (6) jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, 
niezależnie od uczynków; (7) błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy; (8) 
błogosławiony mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. (9) Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do 
nieobrzezania? Mówimy bowiem: poczytano Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość. (10) W jakich więc okolicznościach 
poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu czy w nieobrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. (11) I 
otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej którą miał w nieobrzezaniu, po to, by był ojcem 
wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im poczytano to za sprawiedliwość, (12) oraz ojcem obrzezania – dla tych 

nie z obrzezania jedynie, ale i dla tych idących śladami - w nieobrzezaniu - wiary naszego ojca Abrahama. (13) Albowiem 
nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na 
podstawie usprawiedliwienia z wiary. (14) Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy jest daremna 
wiara i wniwecz się obróciła obietnica; (15) gdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też
przestępstwa. (16) Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona obietnica całemu 
potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie tylko, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem 

wszystkich nas, (17) jak napisano: ojcem wielu narodów ustanowiłem cię, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, 
który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. (18) Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, 
uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. (19) I nie 
zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; (20) i nie 
zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, (21) mając zupełną pewność, że 
cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (22) I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (23) A nie napisano 
tego, tylko ze względu na niego, że mu poczytano (24) ale i ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy 
wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, (25) który został wydany ze względu na grzechy 
nasze i wzbudzony z martwych ze względu na usprawiedliwienia naszego.

FRAGMENT A1

A a1 (23a) A nie napisano tego, tylko ze względu na niego, 

b1 (23b) że mu poczytano

a2 (24a) ale i ze względu na nas, 

b2 (24b) którym ma to być poczytane 

B (24c) i którzy wierzymy w tego, który wzbudził
Jezusa, Pana naszego, z martwych,

A1 a1 (25a) który został wydany 

b1 (25b) ze względu na grzechy nasze 

a2 (25c) i wzbudzony z martwych 

b2 (25d) ze względu na usprawiedliwienia naszego.

FRAGMENT A

[Rz 3] (31) Czy więc zakon unieważniamy ze względu na wierność? Wręcz przeciwnie, zakon 
utwierdzamy.
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Rz 3,30-4,25 (BW+kor.)

[Rz 3] (31) Czy więc zakon unieważniamy  ze względu na wiarę [wierność]? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. 

[Rz 4] (1) Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? (2) Bo jeśli Abraham z uczynków 
został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i 
poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (4) Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według 

należności; (5) zaś nie pracującemu, wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się

wiarę jego za sprawiedliwość, (6) jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, 
niezależnie od uczynków; (7) błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy; (8) 
błogosławiony mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. (9) Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do 
nieobrzezania? Mówimy bowiem: poczytano Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość. (10) W jakich więc okolicznościach 
poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu czy w nieobrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. (11) I 
otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej którą miał w nieobrzezaniu, po to, by był ojcem 
wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im poczytano to za sprawiedliwość, (12) oraz ojcem obrzezania – dla tych 

nie z obrzezania jedynie, ale i dla tych idących śladami - w nieobrzezaniu - wiary naszego ojca Abrahama. (13) Albowiem 
nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na 
podstawie usprawiedliwienia z wiary. (14) Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy jest daremna 
wiara i wniwecz się obróciła obietnica; (15) gdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też
przestępstwa. (16) Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona obietnica całemu 
potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie tylko, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem 

wszystkich nas, (17) jak napisano: ojcem wielu narodów ustanowiłem cię, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, 
który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. (18) Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, 
uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. (19) I nie 
zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; (20) i nie 
zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, (21) mając zupełną pewność, że 
cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (22) I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (23) A nie napisano 
tego, tylko ze względu na niego, że mu poczytano (24) ale i ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy 
wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, (25) który został wydany ze względu na grzechy 
nasze i wzbudzony z martwych ze względu na usprawiedliwienia naszego.

FRAGMENT B1 

ELEMENT A2

A (9a) Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do nieobrzezania?
B (9b) Mówimy bowiem: poczytano Abrahamowi [wiarę] za sprawiedliwość.

C a1 (10a) W jakich więc okolicznościach poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu 
b1 (10b) czy w nieobrzezaniu?

a2 (10c) Otóż nie w obrzezaniu, 
b2 (10d) lecz w nieobrzezaniu.

B1 (11a) I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej którą miał
w nieobrzezaniu, 

A1 a1 (11b) po to, by był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im poczytano to za
sprawiedliwość, 
b1 (12a) oraz ojcem obrzezania 

a2 (12b) – dla tych nie z obrzezania jedynie, 
b2 (12c) ale i dla tych idących śladami - w nieobrzezaniu - wiary naszego 

ojca Abrahama.
ELEMENT B2 (…) 

FRAGMENT B 

ELEMENT A1

A2 [Rz 4] (1) Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała?
B1 (2a) Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić,

A2 (2b) ale nie przed Bogiem. (3a) Bo co mówi Pismo? 
B2 (3b) Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.

ELEMENT B1 (…)
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Rz 3,30-4,25 (BW+kor.)

[Rz 3] (31) Czy więc zakon unieważniamy  ze względu na wiarę [wierność]? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. 

[Rz 4] (1) Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? (2) Bo jeśli Abraham z uczynków 
został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i 
poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (4) Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według 

należności; (5) zaś nie pracującemu, wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się

wiarę jego za sprawiedliwość, (6) jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, 
niezależnie od uczynków; (7) błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy; (8) 
błogosławiony mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. (9) Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do 
nieobrzezania? Mówimy bowiem: poczytano Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość. (10) W jakich więc okolicznościach 
poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu czy w nieobrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. (11) I 
otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej którą miał w nieobrzezaniu, po to, by był ojcem 
wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im poczytano to za sprawiedliwość, (12) oraz ojcem obrzezania – dla tych 

nie z obrzezania jedynie, ale i dla tych idących śladami - w nieobrzezaniu - wiary naszego ojca Abrahama. (13) Albowiem 
nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na 
podstawie usprawiedliwienia z wiary. (14) Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy jest daremna 
wiara i wniwecz się obróciła obietnica; (15) gdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też
przestępstwa. (16) Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona obietnica całemu 
potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie tylko, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem 

wszystkich nas, (17) jak napisano: ojcem wielu narodów ustanowiłem cię, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, 
który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. (18) Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, 
uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. (19) I nie 
zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; (20) i nie 
zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, (21) mając zupełną pewność, że 
cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (22) I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (23) A nie napisano 
tego, tylko ze względu na niego, że mu poczytano (24) ale i ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy 
wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, (25) który został wydany ze względu na grzechy 
nasze i wzbudzony z martwych ze względu na usprawiedliwienia naszego.

FRAGMENT B1

ELEMENT A2 (…) 
ELEMENT B2

A2 (13) Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu,
że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. (14) Bo jeśli
dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy jest daremna wiara i wniwecz się
obróciła obietnica; (15) gdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też
przestępstwa. (16) Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była
zapewniona obietnica całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie tylko, ale 
i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem wszystkich nas, (17) jak napisano: ojcem
wielu narodów ustanowiłem cię, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia
umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. (18) Abraham wbrew nadziei, żywiąc
nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie
będzie potomstwo twoje. (19) I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje,
mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; (20) i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę
Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, (21) mając zupełną pewność, że cokolwiek On
obiecał, ma moc i uczynić. (22) I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.

FRAGMENT B

ELEMENT A1 (…) 
ELEMENT B1
A1 (4a) Zaś pracującemu 

B1 (4b) zapłata nie jest liczona według łaski,
C1 (4c) ale według należności;

A2 (5a) zaś nie pracującemu,
B2 (5b) wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, 

C2 (5c) poczytuje mu się wiarę jego za sprawiedliwość,
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Rz 3,30-4,25 (BW+kor.)

[Rz 3] (31) Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. [Rz 4] (1) Cóż tedy 
powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? (2) Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, 
ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało 
za sprawiedliwość. (4) Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według należności; (5) zaś nie 

pracującemu, wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się wiarę jego za 
sprawiedliwość, (6) jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie 
od uczynków; (7) błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy; (8) błogosławiony 
mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. (9) Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do nieobrzezania? 
Mówimy bowiem: poczytano Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość. (10) W jakich więc okolicznościach poczytano? Czy 
był on wówczas w obrzezaniu czy w nieobrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. (11) I otrzymał znak 
obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej którą miał w nieobrzezaniu, po to, by był ojcem wszystkich wierzących 
w nieobrzezaniu, aby i im poczytano to za sprawiedliwość, (12) oraz ojcem obrzezania – dla tych nie z obrzezania 

jedynie, ale i dla tych idących śladami - w nieobrzezaniu - wiary naszego ojca Abrahama. (13) Albowiem nie na 
podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na 
podstawie usprawiedliwienia z wiary. (14) Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy jest daremna 
wiara i wniwecz się obróciła obietnica; (15) gdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też
przestępstwa. (16) Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona obietnica całemu 
potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie tylko, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem 

wszystkich nas, (17) jak napisano: ojcem wielu narodów ustanowiłem cię, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, 
który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. (18) Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, 
uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. (19) I nie 
zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; (20) i nie 
zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, (21) mając zupełną pewność, że 
cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (22) I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (23) A nie napisano 
tego, tylko ze względu na niego, że mu poczytano (24) ale i ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy 
wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, (25) który został wydany ze względu na grzechy 
nasze i wzbudzony z martwych ze względu na usprawiedliwienia naszego.

A a1 (13a) Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem
świata,
b1 (13b) lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary.

B a1 (14a) Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, 
b1 (14b) tedy jest daremna wiara i wniwecz się obróciła obietnica; 

a2 (15a) gdyż zakon pociąga za sobą gniew; 
b2 (15b) gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa.

C (16a) Przeto została dana na podstawie wiary [wierności], aby była z łaski

B1 a (16b) i aby była zapewniona obietnica całemu potomstwu, 
b a1 (16c) nie tylko temu, 

b1 (16c) które polega na zakonie tylko, 
a2 (16d) ale i temu, 

b2 (16e) które ma wiarę Abrahama, 
a1 (16f) który jest ojcem wszystkich nas, (17a) jak napisano: ojcem wielu narodów ustanowiłem cię,

A1 a2 a (17b) zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał,

b aa (17c) który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. 
bb (18a) Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, 

cc (18b) aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie 
będzie potomstwo twoje. 

bb1 (19a) I nie zachwiał się w wierze, 
aa1 (19b) choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary;

a1 aa (20a) i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, 
bb (20b) lecz wzmocniony wiarą

cc (20c) dał chwałę Bogu, 
bb1 (21a) mając zupełną pewność, 

aa1 (21b) że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.

b2 (22) I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.
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Rz 3,30-4,25 (BW+kor.)

[Rz 3] (31) Czy więc zakon unieważniamy ze względu na wiarę [wierność]? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. 

[Rz 4] (1) Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? (2) Bo jeśli Abraham z uczynków 
został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i 
poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (4) Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według 

należności; (5) zaś nie pracującemu, wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się

wiarę jego za sprawiedliwość, (6) jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, 
niezależnie od uczynków; (7) błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy; (8) 
błogosławiony mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. (9) Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do 
nieobrzezania? Mówimy bowiem: poczytano Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość. (10) W jakich więc okolicznościach 
poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu czy w nieobrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. (11) I 
otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej którą miał w nieobrzezaniu, po to, by był ojcem 
wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im poczytano to za sprawiedliwość, (12) oraz ojcem obrzezania – dla tych 

nie z obrzezania jedynie, ale i dla tych idących śladami - w nieobrzezaniu - wiary naszego ojca Abrahama. (13) Albowiem 
nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na 
podstawie usprawiedliwienia z wiary. (14) Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy jest daremna 
wiara i wniwecz się obróciła obietnica; (15) gdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też
przestępstwa. (16) Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona obietnica całemu 
potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie tylko, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem 

wszystkich nas, (17) jak napisano: ojcem wielu narodów ustanowiłem cię, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, 
który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. (18) Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, 
uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. (19) I nie 
zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; (20) i nie 
zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, (21) mając zupełną pewność, że 
cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (22) I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (23) A nie napisano 
tego, tylko ze względu na niego, że mu poczytano (24) ale i ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy 
wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, (25) który został wydany ze względu na grzechy 
nasze i wzbudzony z martwych ze względu na usprawiedliwienia naszego.

FRAGMENT C

A a1 (6a) jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, 

b1 (6b) któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, 

niezależnie od uczynków; 

B a1 (7a) błogosławieni, którym odpuszczone są

b1 (7b) nieprawości

a2 (7c) i których są zakryte

b2 (7d) grzechy;

A1 a2 (8a) błogosławiony mąż, 

b2 (8b) któremu nie poczyta Pan grzechu. 
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PODSEKWENCJA C [Rz 3,31-4,25] – blokowo

Uwolnienie od winy za zło, przez łaskę
Boga, prowadzi do szczęścia, pokoju z 
Bogiem, możliwości nowego początku.

Usprawiedliwienie jest darem, łaską i wiąże się
z zaufaniem Bożej obietnicy 

(nie jest zapłatą).

Nasze doświadczenie usprawiedliwienia nie sprzeciwia się
Prawu, ale jest spełnieniem Prawa i prorockich zapowiedzi.

Wiara jako zasada doświadczenia usprawiedliwienia 
dotyczy wszystkich wierzących, nie jedynie Żydów 

(nie jest według ciała).

Pozycja wierzących w 
stosunku do Prawa
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SEKWENCJA A1 [Rz 1,18-5,21] – argument Pawła

WARSTWA I
PODSEKWENCJE A [Rz 1,18-3,18] i A1 [Rz 5,12-21]

Boży plan usprawiedliwienia w Chrystusie i dzieło Chrystusa są
odpowiedzią na stan upadku ludzkości i kluczową potrzebę człowieka            

(powrotu do sfery życia).

WARSTWA II
PODSEKWENCJE B [Rz 3,19-30] i B1 [Rz 5,1-11]

Bóg w Chrystusie objawił (udowodnił) swoją miłość i wierność w stosunku 
do człowieka jednając go ze Sobą. 

Miłość Boga, której wierzący są świadomi, i którą doświadczają już teraz, 
sprawia, że wytrwale oczekują dopełnienia się odkupienia.

WARSTWA III
PODSEKWENCJA C [Rz 3,31-4,25]

Świadectwo pism potwierdza, że usprawiedliwienie 
(uwolnienie od win i pojednanie) oparte na wierności Boga 

i dostępne przez wiarę, jest darem łaski dla wszystkich 
ludzi (nie jest wyłącznie dla Żydów).
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.


