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PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ
PRAWA W NAUCZANIU PAWŁA

„A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie 
nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie 
przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w 
Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w 
Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą 
uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą 
uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia” (Ga 2,16). 



SPRZECZNE POGLĄDY PAWŁA 
NA TEMAT PRAWA?
WYPOWIEDZI NEGATYWNE:

• Teraz zaś Prawo straciło moc nad nami, gdy umarliśmy temu, 
co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w 
nowym duchu, a nie według przestarzałej litery (Rz 7,6). 

• Lecz jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, 
dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli 
spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego 
oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały 
będzie posługiwanie Ducha? (2 Kor 3,7-8). 



SPRZECZNE POGLĄDY PAWŁA 
NA TEMAT PRAWA?
WYPOWIEDZI NEGATYWNE:

• Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach 
Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty 
każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje 
wykonać Księga Prawa (Ga 3,10).

• Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i 
trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. (24) Tym 
sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, /który miał 
prowadzić/ ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali 
usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie 
jesteśmy poddani wychowawcy (Prawu) (Ga 3,24-25). 



SPRZECZNE POGLĄDY PAWŁA 
NA TEMAT PRAWA?
WYPOWIEDZI NEGATYWNE:

• I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego 
/grzesznego/ ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował 
nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas 
nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z 
drogi, przygwoździwszy do krzyża  (Kol 2,13-14).

• Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga 
jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku 
przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł Prawo przykazań i 
przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z 
dwóch jednego nowego człowieka (Ef 2,14-15).



SPRZECZNE POGLĄDY PAWŁA 
NA TEMAT PRAWA?
WYPOWIEDZI POZYTYWNE:

• Czy więc przez wiarę usuwamy Prawo? Ależ nie! Raczej Prawo 
utwierdzamy (Rz 3,31).

• A przecież Prawo jest święte, także przykazanie jest święte, 
sprawiedliwe i dobre. (Rz 7,12).

• Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, 
zaprzedany w niewolę grzechu (Rz 7,14). 

• W głębi serca Prawo Boga napełnia mnie radością (Rz 7,22). 



SPRZECZNE POGLĄDY PAWŁA 
NA TEMAT PRAWA?
WYPOWIEDZI POZYTYWNE:

• Nikomu nie bądźcie nic dłużni oprócz wzajemnej miłości. Ten 
bowiem, kto miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. (9) Ponieważ 
przykazania: Nie dopuścisz się cudzołóstwa, nie popełnisz 
morderstwa, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał, i każde 
inne, zawiera się w tym: Będziesz miłował bliźniego swojego jak 
siebie samego (Rz 13,8-9). 

• Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą. Ważne jest 
przestrzeganie przykazań Bożych (1 Kor 7,19). 



PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ
PRAWA W NAUCZANIU NOWEGO TESTAMENTU

„Tak więc człowiek w stanie natury nieskażonej potrzebuje 
darmo danej siły dodatkowej, uzupełniającej jego siły 
naturalne, tylko do czynienia i chcenia dobra 
nadprzyrodzonego. Natomiast w stanie natury skażonej 
potrzebuje tej siły w dwojakim celu: najpierw aby powrócić do 
zdrowia, a następnie – aby móc spełniać dobre uczynki cnót 
nadprzyrodzonych, mające wartość zasługi. Ponadto w obu 
stanach niezbędna jest człowiekowi pomoc Boża, dająca 
poruszenie do dobrego działania” 

(Tomasz z Akwinu, Summa Theologica, I-II.109.2)



PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ
PRAWA W NAUCZANIU NOWEGO TESTAMENTU

„Mimo całej swej mądrości i sprawiedliwości wobec Bożego Prawa, 
mimo wszelkich uczynków, zasług, uczestnictwa we mszy świętej i 
innych form oddawania czci Bogu – człowiek nie może zostać 
usprawiedliwiony”.

(M. Luter, komentarz do Ga 2,16, w: LW, 26,140)



LUTERSKIE ROZUMIENIE PRAWA 

Judaizm  
okresu 
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II. KOŚCIÓŁ I PRAWO 
W CZASACH KOŃCA –
PERSPEKTYWA 
APOKALIPSY JANA



STRUKTUR LITERACKA APOKALIPSY (J. PAULIEN) 

Prolog (1,1-8)
A – Listy do siedmiu Kościołów (1,9 – 3,22)

B – Siedem pieczęci (4,1 – 8,1)
C – Siedem trąb (8,2 – 11,18)

D – Ostateczny kryzys (11,19 – 15,4)
C’ – Siedem plag (15,5 – 18,24)

B’ – Zakończenie dzieła zbawienia (19,1 – 21,4)
A’ – Nowe Jeruzalem (21,1 – 22,5)

Epilog (22,6-21)



STRUKTURA APOKALIPSY I SCENY ŚWIĄTYNNE

1. Ap 1,12-20 
2. Ap 4 – 5 (inauguracja)

3. Ap 8,2-6 (pośrednictwo)
4. Ap 11,19 (sąd)

5. Ap 15,5-8 (zakończenie usług)
6. Ap 19,1-10 (uwielbienie)

7. Ap 21,1 – 22,5

Prolog (1,1-8)
A – Listy do siedmiu Kościołów (1,9 – 3,22)

B – Siedem pieczęci (4,1 – 8,1)
C – Siedem trąb (8,2 – 11,18)

D – Ostateczny kryzys (11,19 – 15,4)
C’ – Siedem plag (15,5 – 18,24)

B’ – Zakończenie dzieła zbawienia (19,1 –
21,4)

A’ – Nowe Jeruzalem (21,1 – 22,5)
Epilog (22,6-21)



SĄD
Ap 11,19: „I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i 
ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się 
błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki 
grad”.



SĄD
Ap 11,19: „I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i 
ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się 
błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki 
grad”.

1. Świątynia i Skrzynia Przymierza

2. Zjawiska: błyskawice, grzmoty, trzęsienie ziemi, wielki grad



MOTYW PRAWA BOŻEGO W AP 12 – 14
1. Ap 12,17 – atrybuty „resztki” (przykazania Boże)

2. Ap 13 – aktywność smoka, zwierząt z wody i morza 
(występowanie przeciwko prawu Bożemu –
aktywność triumwiratu oraz przymus przyjęcia 
znamienia na czoło/rękę)

3. Ap 14,6-7 – Ewangelia i szabat 

4. Ap 14,12 – wytrwanie świętych, którzy przestrzegają 
przykazań Bożych



III. RESZTKA, 
KTÓRA STRZEŻE 
PRZYKAZAŃ 
BOŻYCH



BIBLIJNA KONCEPCJA RESZTKI
ra;v.; loipo,j – reszta, resztka, pozostałość

1. Lud sprawiedliwy, wierny Bogu (Rdz 6,9; 7,23)
2. Wierni w kontekście powszechnego odstępstwa 

(1 Krl 19,18) 
3. Inicjujący reformację/nowy początek (Iz; Am; 

Ag – Za; Ne – Ezd)
4. NT – usprawiedliwieni w Chrystusie (Rz 9 – 11)



POZYTYWNA PERSPEKTYWA NA PRAWO
Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą. 
Ważne jest przestrzeganie przykazań Bożych (1 Kor 
7,19).



POZYTYWNA PERSPEKTYWA NA PRAWO
Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą. 
Ważne jest przestrzeganie przykazań Bożych (1 Kor 
7,19).

Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, 
ani nieobrzezanie, ale wiara wyrażająca się w miłości 
(Ga 5,6).



POZYTYWNA PERSPEKTYWA NA PRAWO
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Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, 
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Obrzezanie bowiem nic nie znaczy ani nieobrzezanie, 
tylko nowe stworzenie (Ga 6,15)
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