
 

List ap. Pawła do Rzymian 
Autor: Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 49 lat). 

Czas: ok. 57 r. po Chr. 

Miejsce: Korynt. 

Cel: Przedstawienie Rzymianom sprawy usprawiedliwienia i życia w 

Chrystusie, przed planowaną wizytą w ich wspólnocie.  

Temat: Usprawiedliwienie, którego podstawą jest wiara. 

Posłuszeństwo wiary (Obedience of Faith) 

Korzyść (Benefit): Poznanie jednej z tajemnic duchowego 

wzrostu. (Getting to know one of the sources of spiritual 

growth). _____________________________________________  

Najważniejsze w najbliższych trzech latach dla  _____________ : 

Jezus Chrystus: _______________________________________  

 ____________________________________________________  

My: _________________________________________________  

 ___________________________________________________ , 

Świat:  ______________________________________________  

 ____________________________________________________  

List do Rzymian:  ______________________________________  

 __________________________________________ (2Kor 13:5) 

Przywitanie i refleksja o godności apostoła  

1Paweł, sługa1 Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła
a
 

[i] oddzielony do ewangelii2 Bożej — 2którą [Bóg] już 

wcześniej przyobiecał przez swoich proroków w Pismach 

Świętych
a
 3o swoim Synu, który według ciała

a
 pochodzi z 

nasienia Dawida,
b
 4a według ducha uświęcenia3 został ustano-

wiony Synem Bożym
a
 w mocy4 przez zmartwychwstanie umar-

                                                      

1  sługa, gr. δοῦλος (doulos), oznacza też niewolnika. 

2  ewangelia, gr. εὐαγγέλιον (euangelion), tj. dobra nowina, dobre przesła-

nie; chodzi o dobrą nowinę pochodzącą od Boga. 

3  duch uświęcenia, gr. πνεῦμα ἁγιωσύνης, to najprawdopodobniej sposób, w 

jaki Paweł wyraża duchowy rodowód Jezusa w odróżnieniu od Jego rodo-

wodu cielesnego. Lub: (1) Ducha świętości; (2) Ducha poświęcenia. 

1
a
Dz 9:15; 13:2; Ga 1:15. 

2
a
Łk 1:70; Rz 16:25-26; Tt 

1:2  

3
a
Rz 9:5; 

b
Mt 1:1; 20:30; 

22:42; 2Tm 2:8 

4
a
Mt 17:5; 27:54; 1J 5:20 

5
a
J 15:10,14; Rz 15:18; 

16:26; Hbr 5:8-9; 
b
Dz 26:16-

18; Rz 15:18; Ga 2:7, 9 

7
a
Lb 6:25-26; 1Kor 1:3; 

2Kor 1:2; 
b
1Kor 1:2; 2Kor 

1:1; Ef 1:1 

1 



str. 2 Pismo Święte 

łych, [to jest] o Jezusie Chrystusie, naszym Panu, 5przez które-

go otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo,5 by [wezwać] do posłu-

szeństwa wiary
a6 we wszystkich narodach,

b
 ze względu na Jego 

imię, 6wśród których [to narodów] jesteście i wy,7 powołani 

Jezusa Chrystusa8 — 7do wszystkich przebywających w Rzy-

mie, umiłowanych Boga, powołanych świętych:
a
 Łaska wam i 

pokój od Boga, naszego Ojca, i [od] Pana, Jezusa Chrystusa.
b
  

Treścią ewangelii jest __________________________________  

 ___________________________________________________ . 

Posłuszeństwo Prawa stawiało ludzi wobec  _______________ . 

Niosło z sobą  _______________________________________ . 

Domagało się: _______________________________________ . 

Wymierzało:  ________________________________________ . 

Było dla  ___________________________________________ . 

Posłuszeństwo wiary polega  ____________________________  

a nie na  ____________________________________________ . 

Stawia nas ono wobec  ________________________________ . 

Zaprasza: __________________________________________ . 

Obiecuje:  __________________________________________ . 

Pociąga za sobą: _____________________________________ . 

Czyni nas  ___________________________________________  

                                                                                                         

4  Nie chodzi o to, że Jezus przez zmartwychwstanie został ustanowiony 

Synem Bożym, ale że dokonane przez Niego dzieło odkupienia dało Mu 

jeszcze bardziej szczególną pozycję niż ta, którą już posiadał (Por. Mt 

28:18-20; Flp 2:5-11). 

5  łaskę i apostolstwo, hendiadys (?): łaska apostolstwa (NET 525). 

6  Wyrażenie to bywa różnie rozumiane: (1) Chodzi o posłuszeństwo wierze 

(genetivus obiectivus); (2) chodzi o posłuszeństwo wynikające z wiary 

(genetivus subiectivus); (3) chodzi o ufne posłuszeństwo (genetivus attri-

butivus); (4) chodzi o wiarę, czyli posłuszeństwo (genetivus appositivus) 

(NET, 525).  

7  Wyrażenie może sugerować, że kościół w Rzymie składał się z pogan. 

8 Lub: (1) powołani [by należeć do] Jezusa Chrystusa, tj. po powołani 

genetivus jest orzekający; (2) powołani przez Jezusa Chrystusa.  
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 ___________________________________________________ . 

Uwalnia nas __________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ___________________________________________________ . 

Modlitwa dziękczynna 

8Po pierwsze dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za 

was wszystkich, za to, że wasza wiara rozgłaszana jest po całym 

świecie.
a
 9Świadkiem bowiem jest mi Bóg,

a
 któremu służę w 

moim duchu9 przy [głoszeniu] ewangelii Jego Syna, że nie-

ustannie was wspominam,
b
 10zawsze w moich modlitwach pro-

sząc, aby jakoś wreszcie kiedyś udało mi się, z woli Boga, do 

was przybyć.
a
 11Pragnę bowiem was zobaczyć,

a
 by udzielić 

wam nieco duchowego daru łaski10 dla utwierdzenia was, 12to 

znaczy aby wspólnie doznać zachęty pośród was dzięki wza-

jemnej wierze
a
 — waszej i mojej.  

Powód do prawdziwej wdzięczności: _____________________ . 

Duchowe dary łaski dają o sobie znać tam, _________________  

 ___________________________________________________ . 

Moc dobrej nowiny 

16Bo nie wstydzę się ewangelii;
a11 jest ona bowiem mocą Bożą

b
 

dla zbawienia każdego wierzącego,
c
 najpierw Żyda, a i Greka.

d
 

17Objawiona w niej jest sprawiedliwość Boga,12 z wiary do 

wiary,
a13 jak napisano: Sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie.

b
 

                                                      

9  w moim duchu, ἐν τῷ πνεύματί μου, hebraizm: z głębi ducha, z całej du-

szy, ze wszystkich sił, hbr. ִשי ַנפְּ רּוִחי וְּ  .בְּ

10 Lub: Pragnę bowiem was zobaczyć, aby wam przekazać jakiś duchowy 

dar ku utwierdzeniu was. 

11  ewangelia, gr. εὐαγγέλιον, tj. dobra nowina, dobre poselstwo. 

12  Sprawiedliwość Boga: (1) Sprawiedliwość, której zasady stanowi Bóg 

(genetivus pochodzenia lub subiectivus, podmiotowy); (2) sprawiedliwość 

Bożego rodzaju (genetivus obiectivus, przedmiotowy); (3) sprawiedliwość 

w sensie atrybutu Boga (genetivus attributivus; NET, 526). 

13  Z wiary do wiary lub: (1) przez wiarę dla wiary; (2) przez wiarę do wiary. 

8
a
Rz 16:19; 1Ts 1:8.  

9
a
Flp 1:8; 1Ts 2:5; 

b
Ef 1:16. 

10
a
Dz 19:21; Rz 15:23,32. 

11
a
1Ts 2:11; 3:10. 

12
a
2P 1:1. 

16
a
Ps 119:46; Mk 8:38; 2Tm 

1:8; 
b
1Kor 1:18,24; 

c
1Kor 

15:2; 1P 1:21; 
d
Dz 13:46. 

17
a
Rz 3:21-22; Flp 3:9; 

b
Ha 

2:4; Ga 3:11; Hbr 10:38. 
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Zastosowanie: Wyraźne — Mierzalne — Sprawdzalne 

Application: Definite — Measurable — Verifiable 

Czytaj Nowe Przymierze. Nie ma dnia bez obietnicy. Wyłuskuj z 

niego Boże obietnice, na przykład dotyczące tego, kim jestem 

jako nowy człowiek (zob. 2Kor 5:17; Ga 2:20). (Read New 

Covenant. No day without promise. Start with promises that 

pertain you as a new person): ____________________________  

 ____________________________________________________  

Inny przykład: Ewangelie: Ponieważ żyje we mnie Chrystus, to 

jakie nowe możliwości otwierają się dzięki temu przede mną? 

(Another example: Gospels: Because Christ lives in me, what 

new opportunities are available to me).  ___________________  

 ____________________________________________________  

Oczekiwanie wiary (Rz 6:14: Podobnie i wy zaliczajcie siebie 

do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją 

dla Boga w Chrystusie Jezusie):  _________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Prawdziwy atak pokuty jest zawsze na moją (Temptation always 

attacks my) __________________________________________  

 ___________________________________________________ . 

Czas Bożego zwlekania jest zawsze czasem mojego testowania 

(When God terries, I always test myself; Hbr 12:8: ___________  

 ____________________________________________________  

 

Jak mógłbym zorganizować grupę odkrywców: 

Kiedy?  _____________________________________________  

Gdzie? ______________________________________________  

Z kim? ______________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 


