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Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Paw³owa refleksja o cz³owieku wyrasta z tradycji starotestamentowo-judaistycznej. Niemniej jednak Pawe³ by³ cz³owiekiem, na którego formacjê intelektualn¹ wp³ynê³a równie¿ stycznoæ z greck¹
refleksj¹ filozoficzn¹, co tak¿e mia³o wp³yw  choæ wyranie nale¿y podkreliæ, ¿e nie decyduj¹cy  na jego rozwa¿ania dotycz¹ce cz³owieka. Jest to
dostrzegalne przede wszystkim w bogatej terminologii antropologicznej.
W niniejszym artykule w pierwszej kolejnoci zaprezentowana zostanie struktura bytowa cz³owieka, a nastêpnie jego kondycja z punktu widzenia genologii,
hamartiologii oraz soteriologii1.

1 W rozwa¿aniach brane s¹ pod uwagê te listy, które w powszechnej opinii egzegetów pochodz¹
bezporednio od Paw³a, a wiêc w hipotetycznej, chronologicznej kolejnoci: 1 Tes, Ga, 1 Kor, Flp, Flm,
2 Kor, Rz, przy czym chronologiczne usytuowanie Flp i Flm nie jest pewne. Wa¿niejsza jednak¿e od
chronologii absolutnej jest chronologia wzglêdna, przede wszystkim pierwszeñstwo Ga w stosunku do
korespondencji z Koryntianami. Zob J. Gnilka, Pawe³ z Tarsu. Aposto³ i wiadek, przek³. W. Szymona,
Kraków 2001, s. 434n (orygina³: Paulus von Tarsus. Apostel und Zeuge, Freiburg im Breisgau 1996);
H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, Die Theologie des Paulus und ihre
neutestamentliche Wirkungsgeschichte, Göttingen 1993, s. 30.
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1. Struktura bytowa człowieka

1.1. Sw/ma
Pawe³ u¿ywa pojêcia sw/ma w celu scharakteryzowania egzystencji cz³owieka jako istoty cielesnej, bêd¹cej Bo¿ym stworzeniem. W myl teologii aposto³a cielesny wymiar ludzkiej egzystencji ukonstytuowany jest w akcie stworzenia2.
Sw/ma w sensie neutralnym mo¿e oznaczaæ cia³o cz³owieka w sensie jego
widzialnej, fizycznej struktury. Pawe³ wspomina o cielesnej obecnoci (np. 1 Kor
5,3; 2 Kor 10,10), o cielesnym cierpieniu (Ga 6,17) czy o ranach na ciele
(2 Kor 11,24n)3. Cia³o jest siedliskiem s³aboci (1 Kor 9,27). Posiada ono
wiele cz³onków tworz¹cych jego ca³oæ (1 Kor 12,12-26; Rz 12,4n)4.
Sw/ma stanowi fundament egzystencji cz³owieka, któr¹ wiedzie on w konkretnej rzeczywistoci, przynale¿y ono do jego istoty5. Dlatego mo¿e go charakteryzowaæ jako osobê i byæ to¿same z ja lub z innym zaimkiem osobowym (por. 1 Kor 13,3; 9,27)6.
Jako sw/ma cz³owiek stanowi czêæ stworzenia oraz historii, któr¹ kszta³tuje jako istota odpowiedzialna7. Jest wiadomy, ¿e w przysz³oci stanie przed
trybuna³em Chrystusa i odpowie za wszystko, co uczyni³ dia. tou/ sw,matoj
(2 Kor 5,10)8. Cia³o jest miertelne, a czas ¿ycia ograniczony (1 Kor 15,44;
Flp 3,21)9. W cielesnoci cz³owieka wyra¿a siê tak¿e jego indywidualnoæ,
któr¹ sw/ma gwarantuje10.
Sw/ma charakteryzuje cz³owieka zw³aszcza w jego egzystencjalnych
mo¿liwociach. Jako sw/ma pozostaje on okrelonej relacji do samego siebie
2 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie. Jesus  Paulus  Johannes, NeukirchenVluyn
1991, s. 66.
3 G. Bornkamm, Paulus. Zweite, durchgesehene Auflage, StuttgartBerlinKölnMainz 1969,
s. 141.
4 Tak rozumiane sw/ma Pawe³ stosuje w wypowiedziach o charakterze eklezjologicznym. Cia³a
wierz¹cych s¹ cz³onkami cia³a Chrystusa (1 Kor 6,15). Wszyscy wierz¹cy nale¿¹ do jednego cia³a
Chrystusa (1 Kor 12,27; por. 1 Kor 1,13; 6,15n; Rz 12,5 i in.).
5 J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a. Cz³owiek i Koció³ w zbawczym planie Boga, Warszawa
1979, s. 31.
6 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 9, Auflage, durchgesehen und ergänzt von
Otto Merk, Tübingen 1984, s. 195. Jako ¿e sw/ma odnosi siê zarówno do cielesnej struktury cz³owieka,
jak i okrela go jako osobê, nale¿y stwierdziæ, ¿e cz³owiek ma cia³o i ¿e jest on cia³em.
7 H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, s. 146.
8 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, prze³. W. Szymona, Kraków 2002, s. 50 (orygina³:
Theologie des Neuen Testaments, Freiburg im Breisgau 1994).
9 Prawdê tê wyra¿aj¹ sformu³owania sw/ma yuciko,n (1 Kor 15,44) czy sw/ma th/j tapeinw,sewj
(Flp 3,21). Nie znaczy to jednak, ¿e sw/ma oznacza gorsz¹ czêæ cz³owieka.
10 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 52.
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 dysponuje swym cia³em (1 Kor 9,27; 13,3)11. W ciele tak¿e komunikuje siê
z innymi ludmi12. Sw/ma stanowi jednak przede wszystkim obszar, w którym
cz³owiek s³u¿y13. W tym aspekcie panuje ambiwalencja  cia³o mo¿e byæ
oddane w s³u¿bê albo grzechowi (por. Rz 6), albo Bogu (por. 1 Kor 6,20; Flp
1,20; Rz 12,1). Sw/ma mo¿e z jednej strony stanowiæ podstawê egzystencji
cz³owieka nieodkupionego (np. Rz 1,24; 4,19), z drugiej za jest ono miejscem, gdzie rodzi siê wiara. Jako takie stanowi ono podstawê egzystencji
cz³owieka odkupionego (por. Rz 8,11.23)14.
Z perspektywy objawienia cz³owiek dowiadcza siebie w swej cielesnoci
jako grzesznika, jednak cielesnoæ oraz zbawienie przynale¿¹ do siebie15.
Myl, ¿e sw/ma jest obiektem zbawczego dzia³ania Boga, jest wyra¿ona szczególnie w tekstach traktuj¹cych o zmartwychwstaniu (1 Kor 15,35-49; Flp 3,20;
2 Kor 5,1-10). Po zmartwychwstaniu wierz¹cy nadal bêdzie istnia³ w ciele-sw/ma,
ale jego doczesne sw/ma ulegnie przemianie. Sw/ma stanowi wiêc o ci¹g³oci
miêdzy doczesn¹ a eschatologiczn¹ egzystencj¹ wierz¹cego, a tym samym
o jego personalnej to¿samoci.
1.2. Sa,rx
W znaczeniu neutralnym sa,rx oznacza miêso w sensie materialnej cielesnoci cz³owieka, innymi s³owy, jego cia³o. Sa,rx dotykaj¹ choroby i cierpienie
(Ga 4,13; 1 Kor 7,28), a jego kresem jest mieræ (1 Kor 5,5). Sa,rx mo¿e tak¿e
oznaczaæ indywidualn¹ osobê (2 Kor 7,5), a ³¹cznie z pa/sa ca³¹ ludzkoæ (Ga
2,16; 1 Kor 2,29)16. Sa,rx mo¿e wyra¿aæ te¿ pokrewieñstwo (np. Rz 9,3.5).
Sa,rx charakteryzuje tak¿e cz³owieka jako istotê s³ab¹ i przemijaln¹ (Ga
1,6; 1 Kor 15,50). Sa,rx oznacza sferê, w której cz³owiek ¿yje, i która nakrela
horyzonty dla jego dzia³añ oraz dowiadczeñ17. Wiod¹c¹ rolê w tym kontekcie pe³ni formu³a evn sarki, (np. Ga 2,20; Flp 1,22). Opisuje ona prowadzenie
11
12
13

R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 197.
H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, s. 147.
E. Schweizer, sw/ma, TWNT VII, s. 1063; W. Gutbrod, Die paulinische Anthropologie,
StuttgartBerlin 1934, s. 36n.
14 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 69. Owo ambiwalentne rozumienie terminu
sw/ma przez Paw³a ukazuje zw³aszcza Rz 6-8. W miejscu, gdzie jak wskazuje kontekst wypowiedzi,
powinno pojawiæ siê sa,rx, aposto³ u¿ywa pojêcia sw/ma (por. Rz 8,13), stosuje te¿ sformu³owania to. sw/ma
th/j a«marti,aj (Rz 6,6), qnhto.n sw/ma (Rz 6,12), nekro.n sw/ma (Rz 8,10-11) i to. sw/ma tou/ qanatou/
(Rz 7,24), przez co czyni z sw/ma korelat sa,rx. (Rz 1,24). Por. A. Paciorek, Cz³owiek bez Chrystusa
w soteriologii Listu w. Paw³a do Rzymian, Tarnów 1995, s. 4962.
15 K.A. Bauer, Leiblichkeit  das Ende aller Werke Gottes. Die Bedeutung der Leiblichkeit des
Menschen bei Paulus, Gütersloh 1971, s. 185.
16 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 233234.
17 Ibidem, s. 234.

66

Dominik Nowak
Teologia

¿ycia na sposób ludzki, bez momentu kwalifikacji etycznej czy teologiczno-antropologicznej18. vEn sarki, bywa jednak przeciwstawiane evn pneu,mati,
gdzie to ostatnie oznacza Ducha Bo¿ego. Dlatego wyra¿enie evn sarki,
mo¿e orzekaæ, ¿e ¿ycie w ciele jest grzesznym sposobem egzystencji (np.
Ga 2,20).
Sa,rx zatem to tak¿e sfera tego, co grzeszne. Myl tê wyra¿a zw³aszcza
formu³a kata. sa,rka19. Kto ¿yje kata. sa,rka, ugruntowuje swe ¿ycie nie
w Bogu, lecz w przynosz¹cej zgubê mocy cia³a (2 Kor 11,18). Sa,rx jawi siê
jako spersonifikowana i zniewalaj¹ca moc, sprawuj¹ca nad cz³owiekiem ca³kowit¹ w³adzê.
Sa,rx stanowi ród³o grzechu cz³owieka, ale nie samo z siebie, lecz
w takiej mierze, w jakiej cz³owiek czyni z niego normê swego postêpowania.
Cz³owiek nie potrafi sam z siebie wyzwoliæ siê ze zwi¹zku pomiêdzy mocami
cia³a, grzechu i mierci. Jest to mo¿liwe jedynie dziêki Chrystusowi, który
przyj¹³ cielesn¹ egzystencjê (Rz 8,3) i zniszczy³ moc grzechu tam, gdzie siê
ona ujawnia  w ciele20.
1.3. Yuch,
Termin yuch, pojawia siê u Paw³a rzadko. Mo¿e oznaczaæ naturalne ¿ycie ludzkie (por. Rz 2,9). Aposto³ wspomina o oddaniu swojego lub czyjego
¿ycia (Flp 3,20; 2 Kor 1,23) czy o nastawaniu na czyje ¿ycie (Rz 11,3)21.
Yuch, przynale¿y do sfery ziemskiej i dlatego jest przemijalne. Myl ta dochodzi tak¿e do g³osu w rozwa¿aniach o zmartwychwstaniu. W 1 Kor 15,44-46
Pawe³ pisze o Adamie, ¿e sta³ siê on istot¹ ¿yj¹c¹ (yuch.n zw/san), której
egzystencja, w przeciwieñstwie do Chrystusa okrelonego jako pneu/ma zw|opoiou/n,
by³a ograniczona22. U¿yta antyteza sw/ma yuciko,n sw/ma pneumatiko,n, odpowiednio odniesiona do Adama i Chrystusa, wskazuje, ¿e yuciko,j oznacza to,
18
19

J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 29.
Zwi¹zek cia³a z grzesznoci¹ Pawe³ opisuje za pomoc¹ okrelonych pojêæ i zwrotów, np.
evpiqumei/n/evpiqumi,a  pragn¹æ, po¿¹daæ/pragnienie, po¿¹danie, ¿¹dza (Ga 5,16n., 24; Rz 6,12), merimna/n
 martwiæ siê, niepokoiæ, mieæ staranie o co (1 Kor 7,32n; por. Flp 4,6); kauca/sqai  chlubiæ siê,
che³piæ, chwaliæ siê (1 Kor 1,19-31; Rz 2,17.23.27; por. Ga 6,4; 1 Kor 1,31; 2 Kor 10,17; Rz 11,17n)
oraz pepoiqe,nai evn sarki,  pok³adaæ zaufanie w ciele (Flp 3,3-9; Rz 2,19.23). Por. R. Bultmann,
Theologie des Neuen Testaments, s. 241n; R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pe³n¹ lokalizacj¹ greckich hase³, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1995, ad locos.
20 Por. U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 7374; J. Gnilka, Teologia Nowego
Testamentu, s. 72.
21 U. Schnelle, Seele, TBNT II, s. 1622.
22 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 65.
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co doczesne i podlegaj¹ce zniszczeniu23. Cz³owiek naturalny to yuciko.j a;nqrwpoj
(1 Kor 2,14), dlatego te¿ yuch, nie oznacza przeciwieñstwa cia³a ani jakiej
lepszej czêci cz³owieka.
Yuch, w sensie ¿ycie wskazuje te¿ na pe³niê egzystencji cz³owieka.
W zwi¹zku z tym oznacza tak¿e osobê jako ca³oæ (Rz 2,9; 13,1). Tak rozumiane mo¿e stanowiæ synonim zaimka osobowego (np. 1 Tes 2,8)24.
Znamienn¹ wymowê ma raz u¿yty przez Paw³a zwrot mia|/ yuch|/  jak
jeden cz³owiek, jednomylnie (Flp 1,27). Yuch, odniesione jest tu do wolitywnej sfery cz³owieka. Sformu³owanie mia/| yuch|/ dotyczy relacji interpersonalnych i oznacza jednomylnoæ co do ukierunkowania wspólnych d¹¿eñ. Mia/|
yuch|/ winno byæ zasad¹ wspólnotowego ¿ycia.
Raz w pismach Paw³owych wystêpuje zestawienie to. pneu/ma kai. h~« yuch.
kai. to. sw/ma (1 Tes 5,23), które mog³oby sugerowaæ, ¿e prezentuje on trychotomiczn¹ wizjê cz³owieka. Klucz do w³aciwej interpretacji tego fragmentu
stanowi¹ u¿yte w sensie przys³ówkowym przymiotniki o`«lotelh,j  w pe³ni
doskona³y, pe³ny oraz o`«lo,klhroj  ca³kowity, nienaruszony. Wskazuj¹ one,
¿e aposto³ ma tu na myli ca³ego cz³owieka25.
1.4. Pneu/ma
Pneu/ma mo¿e okrelaæ siedzibê myl i oraz aktów woli cz³owieka
(2 Kor 7,13; Rz 1,9). Wyra¿enia evn e`ni. pneumato,j lub koinwni,a pneumato,j
(Flp 1,27; 2,1) opisuj¹ jednomylnoæ w d¹¿eniach i dzia³aniach (2 Kor
12,18)26. Gdy mowa jest o pokrzepieniu ducha (1 Kor 16,18; 2 Kor 7,13) lub
o jego pokoju (2 Kor 2,13), pneu/ma jawi siê jako siedlisko uczuæ i wra¿eñ27.
W po³¹czeniu z odpowiedni¹ przydawk¹ pneu/ma mo¿e charakteryzowaæ usposobienie cz³owieka, np. duch ³agodnoci (1 Kor 4,21), duch wiary (2 Kor
4,13) czy duch niewoli (Rz 8,15)28.
Choæ pneu/ma oznacza najg³êbsz¹ warstwê w strukturze bytowej, jednak
obejmuje ca³ego cz³owieka. Nawet tam, gdzie pojawia siê zestawienie cia³o
i duch (1 Kor 7,34; 2 Kor 7,1), nie chodzi o dualistyczne przeciwstawienie,
23 J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 33, przyp. 21; W. Gutbrod, Die paulinische Anthropologie, s. 79.
24 E. Schweizer, yuch,, TWNT IX, s. 648.
25 G. Harder, U. Schnelle, Seele, TBNT II, s. 1622; A. Sand, yuch,, EWNT III, kol. 12001201.
Zob. te¿ T.M. D¹bek, Duch, dusza i cia³o w 1 Tes 5,23, RBL 40 (1987), nr 4, s. 288296.
26 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 207.
27 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 66.
28 J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 35.
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lecz o ukazanie zewnêtrznej i wewnêtrznej strony cz³owieka postrzeganego
jako ca³oæ29.
Duch jest udzielany cz³owiekowi przez Boga i nie stanowi jego autonomicznej w³asnoci (1 Kor 2,11; Rz 8,15n)30. Pneu/ma ukazuje cz³owieka i Boga
w dynamicznej relacji. Duch Bo¿y przekszta³ca ducha ludzkiego31. Nie istnieje
neutralny sposób istnienia  ¿yje siê albo wed³ug cia³a (kata. sa,rka), albo
wed³ug Ducha (kata. pneu/ma). Tê drug¹ mo¿liwoæ daje cz³owiekowi chrzest.
W nim udzielany jest mu Duch Bo¿y (np. Ga 3,2.4). Odt¹d wierz¹cy nie ¿yje
ju¿ sam z siebie, lecz z Boga i wiedzie pneumatyczny sposób egzystencji.
Nowoæ d(D)ucha (Rz 7,6) implikuje nowoæ ¿ycia (Rz 6,4). Cia³o nie jest
wiêzieniem dla d(D)ucha, lecz j(J)ego wi¹tyni¹ (1 Kor 6,19)32. Udzielony dar
Ducha konstytuuje spo³ecznoæ pomiêdzy cz³owiekiem a Chrystusem jako
Jego Panem  s¹ oni jednym duchem (1 Kor 6,17).
1.5. Kardi,a
Kardi,a w pismach Paw³a ma zawsze sens metaforyczny. Stanowi ono
centrum ludzkiego »ja«, najbardziej wewnêtrzn¹ czêæ cz³owieka, przeciwstawian¹ wszystkim zewnêtrznym przejawom33.
Kardi,a to ukryte miejsce w cz³owieku, w nim maj¹ siedzibê jego myli.
Mo¿e ono pozostaæ zakryte przed drug¹ osob¹, ale nie przed Bogiem (np. 1 Tes
2,4)34. Jako organ mylenia, rozwa¿ania oraz poznawania kardi,a zbli¿a siê
znaczeniowo do nou/j, ale aspekt intelektualny pozostaje w tle (np. 1 Kor 2,9;
Rz 2,15)35.
Kardi,a to siedlisko uczuæ i afektów. W sercu pojawia siê np. smutek
(Rz 9,2), strach (2 Kor 2,4) lub mi³oæ (2 Kor 7,3). Tu te¿ rodzi siê interpersonalna wiê (np. 2 Kor 3,2n)36.
Kardi,a odnosi siê tak¿e do sfery wolitywnej. Serce jest miejscem chcenia oraz planowania, jest podmiotem podejmowania decyzji (np. 1 Kor 7,37).
Pragnienia cz³owieka i wynikaj¹ce z nich dzia³ania mog¹ byæ wiadomie zwrócone ku dobru albo z³u (np. Ga 1,7; 4,9). Wola cz³owieka niekoniecznie musi
29
30
31
32

E. Kamlah, W. Klaiber, Geist, TBNT I, s. 705.
E. Schweizer, pneu/ma,, TWNT VI, s. 433434.
Por. J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 67.
Por. U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 5359; L. Goppelt, Theologie des Neuen Testaments. Herausgegeben von Jürgen Roloff. Unveränderter Nachdruck der dritte Auflage, Göttingen 1991, s. 447-453.
33 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 120.
34 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 64.
35 J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 37; R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 222.
36 V. Stolle, Herz, TBNT I, s. 951.
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wspó³graæ ze sfer¹ wiadomoci. Ujawnia siê wówczas tendencja ludzkiego
ja, której pozytywne nakierowanie mo¿e zostaæ zniekszta³cone przez sk³onnoæ cz³owieka do grzechu (por. Ga 5,17)37 .
Kardi,a, bêd¹ce centrum ja, a tak¿e charakteryzuj¹ce ludzk¹ egzystencjê
w jej ró¿nych przejawach, mo¿e opisywaæ ca³¹ osobê, staj¹c siê niekiedy
synonimem zaimka osobowego (np. Flp 1,7)38.
Przemo¿n¹ rolê odgrywa kardi,a w kontekcie teologicznym. Serce jest
siedzib¹ religijnego ¿ycia cz³owieka, podmiotem wiary lub zw¹tpienia39.
W sercu cz³owiek zwraca siê do Boga, a Bóg dzia³a przez nie w cz³owieku.
W kardi,a swój pocz¹tek maj¹ akt nawrócenia, wiary oraz wyznania (Rz
10,9n). Dziêki darowi Ducha udzielonego do serca jako zadatek (2 Kor 1,22),
cz³owiek jest zdolny do pos³uszeñstwa wiary (por. Rz 6,15n)40. Ludzkie serce
jednak¿e jest zdolne zamkn¹æ siê na Boga (Rz 2,5), dlatego potrzebuje Bo¿ego
owiecenia (2 Kor 4,6)41 .
1.6. nou/j
Wród autorów nowotestamentowych jedynie Pawe³ przypisuje pojêciu
nou/j szczególn¹ rolê42. Uwa¿a, ¿e cz³owiek jest wiadomym podmiotem
chcenia oraz dzia³ania43. Nou/j wyra¿a siê zasadniczo w swej egzystencjalnej
funkcjonalnoci. Jedn¹ z jego funkcji jest racjonalne rozumienie, istotne dla
w³aciwego funkcjonowania spo³ecznoci wierz¹cych (1 Kor 14,14n.19).
Ludzka zdolnoæ rozumowania jest jednak ograniczona (Flp 4,7)44.
37
38
39
40

R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 223224.
J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 38.
J. Behm, kardi,a,, TWNT III, s. 615.
U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 120. H. Schlier, Das Menschenherz nach dem
Apostel Paulus, w: idem, Das Ende der Zeit. Exegetische Aufsätze und Vorträge. III, FreiburgBaselWien
1971, s. 196n.
41 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 64; R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments,
s. 221.
42 Prócz listów proto-Paw³owych, termin ten wystêpuje jeszcze jedynie w pismach deuteroPaw³owych (Ef 4,17.23; Kol 2,18; 1 Tm 6,5; 2 Tm 3,8; Tyt 1,15) oraz w £k 24,45 i Ap 13,18; 17,9.
Pawe³ zapo¿yczy³ go z jêzyka filozofii greckiej, wp³yw na niego byæ mo¿e mia³a tak¿e literatura
judaizmu hellenistycznego (np. Mdr 4,12; 2 Mch 15,8; 4 Mch 1,35; FlavAnt VIII 23). Nou/j jest natomiast pojêciem obcym dla Starego Testamentu oraz judaizmu palestyñskiego. Przez nou/j LXX t³umaczy
najczêciej ble/bbe(le (np. Wj 7,23; Joz 14,7), a jeden raz x;Wr (Iz 40,13).
43 Nou/j nie oznacza jakiego boskiego lub spokrewnionego z bóstwem elementu w cz³owieku.
Jest ograniczony czasowo, a nie wieczny, immanentny, a nie transcendentny. Jednoczenie pozostaje on
Bo¿ym darem, który jest udzielony cz³owiekowi przez Stwórcê i przyczynia siê do cz³owieczej godnoci. J. Behm, nou/j, TWNT IV, s. 956; Th. Söding, Denken/Vernunft, TBNT I, s. 276.
44 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 124.
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Zasadniczo jednak nou/j akcentuje nie to, co teoretyczne, lecz to, co przek³ada siê na dzia³anie45. Tak pojmowane odnosi siê do sfery wolitywnej.
Jako nou/j cz³owiek rozumowo do czego d¹¿y, planuje i realizuje swoje zamiary46. Nou/j ma tak¿e zdolnoæ wydawania orzeczeñ o charakterze moralnym.
Cz³owiek oceniany jest w konkretnej sytuacji, a punktem odniesienia jest zawsze wiara i wola Bo¿a (np. Ga 6,4n)47.
W nou/j cz³owiek mo¿e nakierowaæ siê zarówno na to, co dobre, jak i na
to, co z³e. Wed³ug Rz 7,23 prawo w cz³onkach cz³owieka walczy z prawem
jego umys³u. To pierwsze jest identyfikowane z prawem grzechu (Rz 7,23), to
drugie oznacza ja cz³owieka, które zgadza siê w swoim najg³êbszym przekonaniu z wol¹ Bo¿¹. Nou/j cz³owieka zgodny z wol¹ Bo¿¹ sprzeciwia siê grzechowi (Rz 7,25)48. Cz³owiek za, który wiadomie odrzuci³ Boga, ma umys³
nieu¿yteczny, nieistniej¹cy, wiod¹cy go ku niestosownym czynom (Rz 1,28-31).
Jednak, by cz³owiek móg³ rozpoznawaæ Bo¿¹ wolê i stosownie do niej dzia³aæ,
jego umys³ potrzebuje odnowy (por. Rz 12,2).
Wed³ug Paw³a rozum i wiara siê nie wykluczaj¹. Dziêki nou/j mo¿liwoæ
poznania Boga na podstawie stworzenia mieli ju¿ poganie (por. Rz 1,20)49.
Tym bardziej okazuje siê, jak istotn¹ rolê pe³ni nou/j w kszta³towaniu chrzecijañskiej egzystencji. Nou/j wierz¹cego, odnawiany przez Ducha, nie utrudnia
poznania treci Bo¿ego objawienia  on dopiero je umo¿liwia. Poza wiar¹ nou/j
traci swe mo¿liwoci i cel50.
1.7. Sunei,dhsij
Pojêcie sunei,dhsij51 oznacza instancjê samooceny cz³owieka, w której
dokonywana jest krytyczna autorefleksja jego postêpowania52. Sunei,dhsij
z jednej strony zawiera wiedzê o tym, co s³uszne lub nie, z drugiej za dokonu45
46
47
48
49
50
51

W. Gutbrod, Die paulinische Anthropologie, s. 50.
R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 212.
J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 57.
Ibidem.
A. Paciorek, Cz³owiek bez Chrystusa, s. 120; J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 57.
U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 125.
Pawe³ przej¹³ ten termin z filozofii greckiej lub judaizmu hellenistycznego. Pojêcie to nie ma
odpowiednika w tradycji starotestamentowej. Pokrewnym znaczeniowo i funkcjonalnie terminem jest
ble/bbe(le. T¹ sam¹ drog¹ zmierza literatura qumrañska, apokryficzna i pseudoepigraficzna oraz rabinacka
(np. TestJud 5,20; TestRub 4,3). W LXX termin ten pojawia siê trzykrotnie (Kz 10,20; Mdr 17,10; Syr
42,18) i dochodz¹ w niej ju¿ do g³osu wp³ywy hellenizmu. Istotny rozwój w refleksji na temat tego pojêcia
widoczny jest natomiast u Filona (por. 1.2.1.7). Zob. H.Ch. Hahn, M. Karrer, Gewissen, TBNT I, s. 779.
52 Sunei,dhsij stanowi konstytutywny element struktury bytowej cz³owieka, ale zarazem jest ono,
w stosunku do niego samego oraz jego woli, instancj¹ samodzieln¹. Jest autonomicznym g³osem
w cz³owieku, wystêpuje jako samodzielny wiadek i sêdzia. W. Schrage, Ethik des Neuen Testaments,
Göttingen 1989, s. 200.
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je moralnej oceny postêpowania53. Sunei,dhsij ³¹czy wiêc w sobie aspekt intelektualny i moralny  tych, którym brak wiedzy, nazywa siê ludmi o s³abych
sumieniach (por. 1 Kor 8,1-13).
Kryterium oceny moralnej dla sumienia wierz¹cego stanowi Bo¿a wola,
która konkretyzuje siê zw³aszcza w obowi¹zku mi³oci wzglêdem bliniego
(np. 1 Kor 10,23-24). Istot¹ sunei,dhsij jest jego cis³e powi¹zanie z Bogiem,
który jest dla sumienia najwy¿sz¹ instancj¹ odwo³awcz¹54. Kto w swym
postêpowaniu nastaje na sumienie drugiego cz³owieka, grzeszy przeciwko
Chrystusowi (1 Kor 8,12)55. Tak rozumiane sunei,dhsij wyznacza zarazem
granicê wolnoci cz³owieka i wzywa go do odpowiedzialnego dzia³ania. Na tej
podstawie Pawe³ mo¿e apelowaæ do sumienia (Rz 13,5; 1 Kor 10,25-30).
Sunei,dhsij uchodzi dla aposto³a za fenomen ogólnoludzki (por. 2 Kor
4,2n; Rz 13,4). Choæ jego dzia³anie jest u wszystkich ludzi jednakowe, to
ró¿ne s¹ kryteria, do jakich ono siê odwo³uje. W Rz 2,14n Pawe³ opisuje
funkcjê sumienia w odniesieniu do pogan jako wewnêtrzn¹ walkê myli, które
nawzajem siê oskar¿aj¹ lub broni¹. Skoro poganie, nie maj¹c Prawa, potrafi¹ je
wype³niaæ, tzn. ¿e maj¹ oni Prawo Bo¿e wypisane w sercach. Sumienie jest
tego wiadkiem (Rz 2,14)56. Sumienie to nic innego jak Prawo wypisane
w sercach pogan (Rz 2,15a)57.
Sunei,dhsij nosi jednak na sobie znamiona ludzkiej s³aboci, która dotyczy zarówno wiedzy o swym postêpowaniu, jak i zwi¹zanego z nim os¹du,
dlatego jego wskazania nie zawsze s¹ nieomylne58.
2. Kondycja człowieka
2.1. Pochodzenie człowieka

Pawe³ odnosi pochodzenie cz³owieka do Boga. Myl ta wpisana jest
w ca³okszta³t jego przekonania o tym, ¿e Bóg jest pocz¹tkiem wszystkiego, co
istnieje (por. 1 Kor 1,18n; Rz 4,17)59. Aposto³ nie powo³uje siê nigdzie bezpo53
54

R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 217.
W tym momencie ujawnia siê równie¿ cis³a relacja pomiêdzy sunei,dhsij a pi,stij. Dochodzi
ona do g³osu w takiej mierze, w jakiej wiara oznacza dla Paw³a pos³uszeñstwo wobec Bo¿ych ¿¹dañ.
Zob. R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 219220.
55 W. Schrage, Ethik des Neuen Testaments, s. 201; K. Romaniuk, Studia nie tylko nad
w. Paw³em, Poznañ 1999, s. 230235.
56 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 61.
57 Wiêcej na temat sposobów interpretacji Rz 2,14n w dziejach egzegezy: U. Wilckens, Der Brief
an die Römer, Teilband 1. Röm 1-5, series: EKK VI/1, ZürichEinsiedelnKölnNeukirchenVluyn
1978, s. 138142.
58 J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 75.
59 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 4445.
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rednio na starotestamentowe przekazy o stworzeniu cz³owieka, lecz czyni doñ
pewne aluzje. Przewiadczenie o tym, ¿e Bóg jest Stwórc¹ cz³owieka, stanowi
dla Paw³a nie teoretyczn¹ odpowied na pytanie o antropogenezê,
a prawdê determinuj¹c¹ kondycjê ludzkiej egzystencji.
Protoplast¹ rodu ludzkiego jest Adam, który dziêki stwórczemu aktowi
Boga sta³ siê yuch. zw/sa (1 Kor 15,45)60. Powsta³ on z prochu ziemi (evk gh/j
coi?koj: 1 Kor 15,47) i jest cz³owiekiem ziemskim (yuciko.j a;nqrwpoj: 1 Kor
15,47n). Jako taki Adam  a tym samym ka¿dy cz³owiek, gdy¿ ka¿dy nosi
w sobie obraz Adama (th.n eivko,na tou/ coi?kou/: 1 Kor 15,49)  jest istot¹
przemijaj¹c¹ i zniszczaln¹. Czas ¿ycia cz³owieka jest ograniczony, a po jego
up³ywie powraca on do ziemi (por. 1 Kor 15,21-22)61. Cz³owiek, jako ¿e zawdziêcza swe ¿ycie Bogu, jest zupe³nie od Niego zale¿ny i winien Mu siê
podporz¹dkowaæ (Rz 9,20nn)62. Przed Bogiem ka¿dy jest równy (Rz 3,28n)63.
Stworzenie i wiat maj¹ wymiar pozytywny  cz³owiek jest z nimi nierozerwalnie po³¹czony, stanowi¹ one horyzont jego egzystencji i s¹ mu dane do
dyspozycji, ale tak¿e przynale¿y im rys pejoratywny, gdy¿ stanowi¹ obszar
dzia³ania demonicznych mocy (2 Kor 4,4). Jeli cz³owiek zwróci siê do wiata
zamiast do Boga, mo¿e on staæ siê dlañ destrukcyjn¹ moc¹ (Rz 1,25)64.
Aposto³owi znane jest równie¿ wyobra¿enie o stworzeniu cz³owieka, cile mê¿czyzny, na obraz Bo¿y (1 Kor 11,3nn)65. Szczególn¹ rolê odgrywa ono
w kontekcie soteriologii Paw³a. Z jednej strony bowiem nazywa Chrystusa
obrazem Boga (eivkw.n tou/ qeou/; 2 Kor 4,4), co oznacza uto¿samienie Go
60 Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e powy¿sza nauka Paw³a o pochodzeniu cz³owieka pojawia siê
w kontekcie jego rozwa¿añ o zmartwychwstaniu (1 Kor 15).
61 J. Gnilka, Pawe³ z Tarsu, s. 279280.
62 W. Foerster, kti,zw,, TWNT III, s. 1033.
63 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 232.
64 G. Bornkamm, Paulus, s. 140; R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 230231,
254260.
65 Myl ta pojawia siê ponownie przy okazji, a mianowicie w kontekcie pouczeñ aposto³a
dotycz¹cych w³aciwego porz¹dku i zachowania podczas nabo¿eñstw. W ich ramach pojawia siê nawi¹zanie do jahwistycznego opisu stworzenia niewiasty z mê¿czyzny. Interpretacja omawianego fragmentu
jest doæ problematyczna ze wzglêdu na to, ¿e obecne jest w nim, o teologicznym uzasadnieniu, wyobra¿enie o podporz¹dkowaniu kobiety mê¿czynie  to jedynie mê¿czyzna nazwany jest obrazem i odbiciem chwa³y Bo¿ej (w. 7) i g³ow¹ kobiety (w. 3), kobieta z kolei jedynie chwa³¹ mê¿czyzny (por. w. 7).
Pogl¹dy aposto³a zawarte w 1 Kor 11,3n s¹ przypuszczalnie efektem wp³ywów teologii aleksandryjskiej lub innych nurtów judaizmu. Filon z Aleksandrii wyra¿a ideê podobieñstwa cz³owieka do Boga za
pomoc¹ dwóch szeregów o charakterze zstêpuj¹cym: Bóg  Logos  cz³owiek; Bóg  Logos = Eikon
Boga  a;nqrwpoj kat eivkona  empiryczny cz³owiek. Pawe³ podejmuje tê myl w wierszu 3. Niewykluczone jednak, ¿e aposto³ przedstawi³ tu w³asne pogl¹dy, wykoncypowane z lektury i interpretacji jahwistycznego oraz kap³añskiego opisu stworzenia, choæ nieco dalej wskazuje na równoæ kobiety i mê¿czyzny wobec Pana (w. 11n). Wiêcej na ten temat: H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments,
Bd. 2, s. 176n.
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z Adamem, wzglêdnie wyra¿a ideê Chrystusa nowego Adama66. Z drugiej za
stwierdza, ¿e Bóg przeznaczy³ wierz¹cych, by mieli oni udzia³ w objawionym
w Chrystusie podobieñstwie do Boga (por. Rz 8,29). Proces upodabniania ma
charakter ci¹g³y i narastaj¹cy  rozpocz¹³ siê ju¿, a dope³ni siê w czasie paruzji
Chrystusa. Wskazuje na to w szczególnoci 2 Kor 3,18: My wszyscy za, którzy
ods³oniêt¹ twarz¹ odzwierciedlamy chwa³ê Pana, za spraw¹ Pana, którym jest
Duch, przemieniani jestemy od chwa³y ku chwale w ten sam obraz (th.n auvth.n
eivko,na metamorfou,meqa avpo. do,xhj eivj do,xan). Podobieñstwo do Boga  na co
wskazuje kontekst Rz 8,9, a w 2 Kor 3,18 wyra¿one jest explicite  jest identyczne z do,xa kuri,ou (por. Flp 3,21)67. Tylko ten, kto jest w Chrystusie, jest
obrazem Boga par excellence (por. Rz 3,23). Bycie obrazem Boga i posiadanie Bo¿ej chwa³y przynale¿¹ cile usprawiedliwionemu68. Eivkw,n, jako pojêcie odnosz¹ce siê do relacji pomiêdzy chrzecijaninem a Chrystusem, okrela
szczególny zwi¹zek istniej¹cy miêdzy nimi. Chrystus  jako eivkw,n tou/ qeou
 w³¹cza wierz¹cego w dziejowy proces, u koñca którego znajduje siê jego
przemiana69.
W teologii aposto³a stworzenie i ludzkoæ maj¹ nie tylko tê sam¹ przyczynê istnienia, lecz wzajemnie powi¹zany jest tak¿e ich eschatologiczny los.
Ujête w chrystologicznej perspektywie dzie³o stworzenia ma sw¹ dalsz¹ historiê i nakierowane jest na odkupienie (por. Rz 8,18n)70.
2.2. Grzeszność człowieka

Problem grzesznoci cz³owieka zajmuje w refleksji teologicznej Paw³a
istotne miejsce, jednak nie stanowi on tematu samodzielnego, lecz pozostaje
zwi¹zany z soteriologi¹. Wed³ug aposto³a odkupienie cz³owieka polega
w pierwszej mierze na wyzwoleniu z mocy grzechu i mierci71. Wypowiedzi
o grzechu nale¿y odczytywaæ w perspektywie chrystologicznej  to, co Pawe³
mówi na temat grzechu, wyp³ywa z wyroku wydanego przez Boga nad cz³owiekiem bez Boga w obliczu objawienia Chrystusa i Jego krzy¿a72.
Najwa¿niejszymi z pojêæ, którymi aposto³ opisuje rzeczywistoæ grzechu,
s¹: a`marta,nw  chybiæ celu, pob³¹dziæ; uchybiaæ, grzeszyæ; a`marti,a/a`ma,rthma
66 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 47; U. Luz, Obraz Bo¿y w Chrystusie i cz³owieku
wed³ug Nowego Testamentu, Concilium (wersja polska) 15 (1969), s. 288290.
67 G. Kittel, eivkw,n, TWNT II, s. 395; Ch. Wolff, Der zweite Brief des Paulus an die Korinther,
THNT VIII, Berlin 1989, s. 78n; H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, s. 216n.
68 H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, s. 217n.
69 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 116120.
70 Ibidem, s. 44; H.H. Eßer, Schöpfung, TBNT II, s. 1565.
71 G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, s. 136.
72 W. Grundmann, a`marta,nw, a`ma,rthma, a`marti,a,, TWNT I, s. 311.
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 chybienie celu, pob³¹dzenie, utracenie, zawinienie; grzech; a`martwlo,j
 grzeszny, grzesznik, para,ptwma  wykroczenie, przestêpstwo; grzech;
para,basij  przekroczenie, wykroczenie, przestêpstwo; avdike,w  czyniæ niesprawiedliwoæ; krzywdziæ oraz avdiki,a  nieprawoæ, niesprawiedliwoæ73.
Dla Paw³a grzech stanowi przede wszystkim z³owrog¹, demoniczn¹, niemal¿e spersonifikowan¹ moc, która zniewala cz³owieka, niszczy jego ¿ycie
i unieszczêliwia go, to moc, wobec której jest on zupe³nie bezradny (Rz
7,14.18)74. Ka¿dy pojedynczy grzech, przybieraj¹cy ró¿norakie zewnêtrzne
postaci, jest o tyle grzechem, o ile ujawnia siê w nim a`marti,a  moc grzechu75.
Istota grzechu polega na aktywnej postawie wrogoci cz³owieka wzglêdem Boga, innymi s³owy, na d¹¿eniu do samodzielnego rozporz¹dzania sob¹
i swym ¿yciem76. W tym sensie wyobra¿enie o grzesznoci cz³owieka koresponduje cile z pojêciem sa,rx (zob. wy¿ej). Cz³owiek nie jest w stanie sam
wyzwoliæ siê z mocy cia³a i grzechu (Rz 7,24-25). Mo¿liwoæ tê daje mu
jedynie przyjêcie w wierze prawdy o zbawieniu dokonanym w Chrystusie
i otrzymanie w chrzcie daru Ducha wiêtego. Wierz¹cy jest nadal sk³onny do
pope³niania uczynków cia³a, ale równoczenie jest uzdolniony do wype³niania
Bo¿ej woli (Ga 5,19-22n). Walcz¹ w nim ze sob¹ cia³o i Duch (Ga 3,3; Rz 8,12)77.
Grzech ma powszechny charakter. wiat i ludzkoæ s¹ naznaczone nie
tylko stwórczym charakterem (Rz 1,20), lecz tak¿e grzechem78. Nie ma tu
¿adnych wyj¹tków (Ga 3,22; Rz 3,23). Dla ludzi przed i poza Chrystusem
nie istnieje stan bezgrzesznoci, dlatego ca³a ludzkoæ potrzebuje wybawienia
od swej winy i gniewu Bo¿ego (Rz 1,18)79.
W Rz 5,12nn aposto³ wywodzi stan powszechnej grzesznoci od przestêpstwa pierwszego cz³owieka80. Czyn Adama, przez który grzech wszed³ na
73
74

R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, ad locos.
R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 245. Na temat zniewalaj¹cej mocy grzechu
Pawe³ traktuje wyczerpuj¹co w Rz 6,6.12n, gdzie uwik³anie cz³owieka w grzech ujmuje w ramy relacji
pan (= grzech)  niewolnik (= cz³owiek). Stosuje przy tym obrazowe pojêcia: douleu,ein  s³u¿yæ,
kurieu,ein  panowaæ, byæ panem, rz¹dziæ; basileu,ein  królowaæ, panowaæ; u`pakou,ein  byæ pos³usznym, uleg³ym, poddawaæ siê komu/czemu; pari,sthmi  oddawaæ, wystawiaæ do czyjej dyspozycji,
evleuqerwqh/nai  zostaæ wyzwolonym, uwolnionym; dou/loi  niewolnicy, oddani w niewolê. Por.
R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, ad locos.
75 A. Paciorek, Cz³owiek bez Chrystusa, s. 160n.
76 W. Grundmann, a`marta,nw, a`ma,rthma, a`marti,a, s. 312.
77 W. Günther, Schuld/Sünde, TBNT II, s. 1600.
78 W. Grundmann, a`marta,nw, a`ma,rthma, a`marti,a, s. 313.
79 G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, s. 138; K. Haacker, Zorn/Zank, TBNT II,
s. 2029; E.P. Sanders, Paulus und das palästinische Judentum. Ein Vergleich zweier Religionsstrukturen,
Göttingen 1997, s. 450.
80 Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zasadniczym tematem tej perykopy nie jest kwestia pocz¹tków,
wzglêdnie przyczyny grzechu, lecz rozwa¿ania na temat prawdziwego ¿ycia, którego ród³em jest zbawcze dzie³o Chrystusa. H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, s. 244.
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wiat (Rz 5,12), sytuuje cz³owieka w stanie grzechu, a w jakim cis³ym, choæ
dok³adnie nieokrelonym przez Paw³a zwi¹zku, z jego  Adama  grzechem
pozostaje grzesznoæ wszystkich ludzi (Rz 5,12: evf w|- pa,ntej h[marton; w. 19:
di,a th/j parakoh/j tou/ e`no.j avnqrw,pou a`martwloi. katesta,qhsan oi` polloi,)81.
Adam, jako protoplasta ca³ej ludzkoci, przywiód³ j¹ do grzesznej kondycji
i odt¹d ¿yje ona w sytuacji naznaczonej grzechem, win¹ i mierci¹82. Grzesznoæ jawi siê zatem poniek¹d jako los. Nie oznacza to jednak losu nieuniknionego i tego, ¿e cz³owiek jest pozbawiony odpowiedzialnoci za swe postêpowanie. Du¿o bardziej grzesznoæ stanowi egzystencjaln¹ mo¿liwoæ, która sta³a siê obiektywn¹ rzeczywistoci¹ wraz z grzechem Adama, ale realizowana
jest w indywidualnej odpowiedzialnoci przez ka¿dego cz³owieka83.
Grzech pozostaje w cis³ej relacji do Prawa. Poprzez Prawo dochodzi do
ujawnienia potêgi grzechu (Rz 3,20; 7,7n)84. Grzech istnia³ wprawdzie ju¿
przed i bez Prawa (Rz 5,13n), ale dopiero ono ujawni³o ca³y jego tragiczny
charakter (Rz 7,8). Prawo czy te¿ pojedyncze przykazanie nie jest identyczne
z grzechem, przeciwnie  jest ono wiête, sprawiedliwe i duchowe (Rz
7,12.14), ale jawi siê ono jako moc grzechu (1 Kor 15,56), gdy¿ wzbudza
w cz³owieku ró¿norakie po¿¹dliwoci, którymi grzech pos³uguje siê, by nad
nim zapanowaæ (Rz 7,13)85. Prawo nie tylko nie usunê³o grzechu, lecz zosta³o
nawet wykorzystane w celu jego pomno¿enia i ukazania jego ogromu (Rz 5,20;
7,14). Grzech zamieszkuje w cz³owieku i powoduje w nim tak g³êbokie rozdarcie, ¿e ten, choæ w g³êbi pragnie dobra, czyni w rezultacie to, czego nie chce
(Rz 7,20)86.
Nastêpstwem grzechu jest mieræ  jest ona zap³at¹ za grzech (Rz 6,23),
¿¹d³em mierci (1 Kor 15,56), przez ni¹ grzech zaznaczy³ swe panowanie (Rz
5,21). W panowaniu mierci jawnym staje siê powszechnoæ grzechu (Ga 3,22;
Rz 3,9.23; 5,9.10; 8,7). Jak wspomniano, istnieje cis³y zwi¹zek pomiêdzy
czynem Adama a powszechnym grzesznym stanem ludzkoci oraz jej przezna81 Zwi¹zek grzesznoci wszystkich ludzi z czynem Adama, wyra¿ony przez Paw³a sformu³owaniem evf w|- pa,ntej h[marton, stanowi egzegetyczno-teologiczny problem, który w dziejach egzegezy
doczeka³ siê ró¿nych prób rozwi¹zañ. Wiêcej na ten temat: K. Romaniuk, Soteriologia w. Paw³a,
s. 160164, w szczególnoci podana tam liczna bibliografia; M. Uglorz, Adam  Chrystus (Komentarz
do Rz 5,12-21), TA 14 (1997), s. 318; A. Paciorek, Cz³owiek bez Chrystusa, s. 172n.
82 J. Gnilka, Pawe³ z Tarsu, s. 306.
83 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 76n; G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, s. 138.
84 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 266.
85 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 81.
86 A. Paciorek, Cz³owiek bez Chrystusa, s. 215; zob. te¿ G. Bornkamm, Sünde, Gesetz und Tod.
Exegetische Studie zu Röm 7, w: idem, Das Ende des Gesetzes. Paulusstudien. Gesammelte Aufsätze,
Bd. 1, München 1958, s. 5169.
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czeniem ku mierci87. mieræ to nie tylko naturalna granica ¿ycia cz³owieka,
lecz tak¿e  w sensie duchowym  ¿ycie chybione i dalekie od Boga88.
Grzech wywo³uje gniew Boga. Aposto³ uwydatnia myl o karz¹cej dzia³alnoci Boga w trakcie s¹du eschatologicznego, ale zdarza siê, ¿e ideê tê
sytuuje ju¿ w teraniejszoci (np. 1 Tes 1,10; 2,16; 5,9; Rz 1,18n). Wyobra¿enie o s¹dzie nie jest jednolite. Z jednej strony pojawia siê myl o s¹dzie powszechnym (Rz 2,5-11; 14,10; 2 Kor 5,10), z drugiej za Pawe³ oczekuje
ponownego przyjcia Chrystusa jako Wybawiciela od gniewu Boga (1 Tes
1,10; Flp 3,20). W zwi¹zku z tym wierz¹cy nie musz¹ obawiaæ siê s¹du, gdy¿
nie jest on dlañ dniem gniewu (Rz 2,5.10), lecz momentem zbawienia (np.
2 Kor 2,15n)89. Zwyciêstwem nad grzechem jest eschatologiczne wydarzenie
Chrystusa. Celem Jego zbawczej misji by³o wydanie s¹du nad grzechem i jego
unicestwienie (Rz 8,3).
2.3. Zbawienie człowieka

Dla Paw³a jest oczywiste, ¿e zbawienia ludzkoci mo¿e dokonaæ jedynie
Bóg. Zbawienie, bêd¹ce dla cz³owieka niezas³u¿onym darem, urzeczywistni³o
siê przez Chrystusa, konkretnie przez Jego krzy¿ i zmartwychwstanie, które postrzega aposto³ w perspektywie cz³owieka i jego zbawienia (por. 1 Kor 15,1-4)90.
Skutki zbawczego wydarzenia Chrystusa maj¹ wieloaspektowy i donios³y
dlañ charakter, dlatego dla ich opisu stosuje bogat¹ terminologiê91. Najwa¿niejsze pojêcia to sw/|zw/swthri,a; katalla,ssw/katallagh,  pojednaæ, byæ pojednanym/pojednanie; avpolu,trwsij  wykupienie, uwolnienie, odkupienie; avgora,zw
 kupowaæ, wykupowaæ; evleuqero,w/evleuqeri,a  wyzwalaæ, czyniæ wolnym/
wolnoæ; oraz dikaio,w/dikaoisunh, (i ich derywaty)  czyniæ sprawiedliwym,
uznawaæ za sprawiedliwego/sprawiedliwoæ92 .
Rzeczywistoæ zbawienia wyra¿ana pojêciami sw/|zw i swthri,a ma dla
Paw³a charakter przysz³y (np. 1 Tes 5,8n; 1 Kor 3,15)93. Jednoczenie sw/|zw
i swthri,a stanowi¹ cel zwiastowania Ewangelii, mog¹cego przynieæ ratunek
87
88
89
90

W. Grundmann, a`marta,nw, a`ma,rthma, a`marti,a, s. 313.
J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 82.
E. Synofzik, Gerechtigkeit/Gericht, s. 750; F. Büchsel, kri,nw, TWNT III, s. 938.
J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 93; J. Jeremias, Neutestamentliche Theologi, Erster
Teil, Die Verkündigung Jesu, Berlin 1973, s. 277.
91 H. Ordon, Dzie³o odkupienia w nauczaniu w. Paw³a, w: R. Rubinkiewicz (red.), Biblia
o odkupieniu, Lublin 2000, s. 177.
92 Por. R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, ad locos.
93 W tym sensie myl o zbawieniu, wyra¿ana za pomoc¹ pojêæ sw/|zw/swthri,a, jest wyranie
odró¿niana  ale nie oddzielana  od rzeczywistoci usprawiedliwienia i pojednania (por. Rz 5,9n).
J. Schneider, W. Haubeck, Erlösung, TBNT I, s. 371; W. Foerster, sw/|zw ktl, TWNT VII, s. 992.
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ju¿ teraz (1 Kor 9,22; Rz 10,8n)94. Dla wierz¹cych zbawienie jest ju¿ rzeczywistoci¹ teraniejsz¹ (1 Kor 15,2: di ou- [to. euvagge,lion] sw,|zesqe; 2 Kor
6,2: ivdou. nu/n h`me,ra swthri,aj). Znamienne dla Paw³a napiêcie pomiêdzy ju¿
a jeszcze nie wyra¿a prawdê, ¿e wierz¹cy ju¿ teraz ¿yje w zainaugurowanym
przez Chrystusa eschatologicznym eonie, ju¿ teraz znalaz³ siê on w posiadaniu rodków koniecznych do tego, by zjednoczyæ siê z Bogiem, ale zjednoczenie to pozostaje kwesti¹ przysz³oci95.
Ju¿ teraz zbawienia Pawe³ wyra¿a przede wszystkim przez stwierdzenie, stanowi¹ce zarazem podstawow¹ tezê jego soteriologii, ¿e Bóg ju¿ teraz
usprawiedliwia cz³owieka przez wiarê w Jezusa Chrystusa, niezale¿nie od
uczynków wynikaj¹cych z Prawa (Rz 3,28; por. Ga 2,16). Wydarzenie Chrystusa zmieni³o zdecydowanie sytuacjê cz³owieka wobec Boga. Stanowi ono
zarazem objawienie dikaiosu,nh qeou/ (2 Kor 5,21; Rz 1,17; 3,5.21-26)96.
Wyra¿enie dikaiosu,nh qeou/ odnosi siê z jednej strony do Boga  Bóg jest
sprawiedliwy, innymi s³owy, wierny swym zbawczym obietnicom (Rz
3,5.25n). Z drugiej strony dikaiosu,nh qeou/ odnosi siê do cz³owieka  Bóg
czyni go sprawiedliwym, co jest dowodem Jego sprawiedliwoci (Rz 3,26). To
znacznie wiêcej ni¿ jedynie odpuszczenie grzechów  Bóg stawia w ten sposób
cz³owieka w personalnej i nowej relacji wobec siebie97. Jest to Jego ³askawy
dar. Usprawiedliwienie na podstawie uczynków Prawa (Ga 3,11; 5,4) czy sprawiedliwoæ na podstawie Prawa (Ga 3,21; por. Flp 3,9) s¹ wykluczone, gdy¿
nikt nie mo¿e wype³niæ Prawa98.
Usprawiedliwiaj¹cemu dzia³aniu Boga odpowiada ze strony cz³owieka
wiara, która stanowi jedyn¹ drogê wiod¹c¹ do usprawiedliwienia99. Strukturalnymi elementami wydarzenia usprawiedliwienia s¹ ³aska i wiara100. W wierze
cz³owiek partycypuje w Bo¿ym zwróceniu siê ku niemu, przy czym wiara nie
stanowi jego zas³ugi, a jest darem Boga (1 Kor 12,3b; por. Flp 1,29). Wiara
stanowi egzystencjalne za³o¿enie do przyjêcia daru usprawiedliwienia. Jako
94 Tak pojmowane sw/|zw/swthri,a staj¹ siê to¿same z usprawiedliwieniem i pojednaniem.
W. Radl, sw/z| w, EWNT III, s. 770.
95 K. Romaniuk, Soteriologia w. Paw³a, s. 190. W kontekcie tym przemo¿n¹ rolê spe³nia
pojêcie kairo,j  w³aciwa chwila, stosowna pora, w³aciwy czas; czas krytyczny, które u Paw³a nabiera
szczególnego teologicznego i historiozbawczego charakteru.
96 Dikaiosu,nh qeou/ stanowi dla Paw³a wyra¿enie soteriologiczne, z pomoc¹ którego rozwija on
swoj¹ naukê o usprawiedliwieniu. Wiêcej na ten temat: E. Käsemann, Gottesgerechtigkeit bei Paulus,
w: E. Käsemann, Exegetische Versuche und Besinnungen, Bd. 2, Göttingen 1964, s. 220233.
97 L. Goppelt, Theologie des Neuen Testaments, s. 471.
98 K. Grünwaldt, Gerechtigkeit/Gericht, TBNT I, s. 736.
99 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 104.
100 G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, s. 163; E.P. Sanders, Paulus und das palästinische Judentum, s. 464.
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usprawiedliwiony, cz³owiek jest uwolniony od zniewalaj¹cej mocy cia³a, grzechu i mierci, a zarazem uzdolniony oraz wezwany do uwiêcenia, nowego
pos³uszeñstwa oraz odpowiedzialnego dzia³ania. Wydarzenie Chrystusa,
w które wierz¹cy zostaje ontycznie w³¹czony przez Chrzest (Rz 6,1nn; por. Ga
3,27.29) jest dla Paw³a fundamentem chrzecijañskiej etyki101.
Eschatologiczne swthri,a obejmuje z jednej strony aspekt negatywny
 wybawienie od gniewu Bo¿ego (1 Tes 5,9; 1 Kor 3,15), z drugiej za pozytywny  odkupienie cia³a, pe³ne urzeczywistnienie Bo¿ego synostwa (Rz
8,23n), obdarzenie na powrót Bo¿¹ chwa³¹ (Rz 8,30; por. Rz 3,23) i przekszta³cenie na obraz Chrystusa (Rz 8,29)102. Z eschatologicznym swthri,a zwi¹zane
jest równie¿ cielesne zmartwychwstanie. Jak Chrystus zosta³ wskrzeszony
z martwych, tak wierz¹cy mo¿e mieæ nadziejê, ¿e Bóg tak¿e jego wzbudzi
z martwych (np. 1 Tes 4,14; Rz 6,4n). Pawe³ zna zarówno wyobra¿enie
o eschatologii powszechnej, z jej centraln¹ prawd¹ o paruzji (np. 1 Tes 4,13-18;
5,1-5), jak i indywidualnej, zwi¹zanej z byciem z Chrystusem zaraz po
mierci (Flp 1,20-24; 2 Kor 5,1-10)103.
Zakończenie

Dla Paw³owej wizji cz³owieka fundamentalnym punktem odniesienia jest
perspektywa chrystologiczna. Aposto³ Pawe³ nigdy nie postrzega cz³owieka
jako istotê sam¹ w sobie, obcy jest mu sposób abstrakcyjnych rozwa¿añ
o cz³owieku oraz jego dychotomiczna czy te¿ trychotomiczna wizja. W tym
typie antropologii cz³owiek stanowi¹cy psychosomatyczn¹ jednoæ oraz ca³oæ to zawsze cz³owiek przed Bogiem. Aposto³ wprawdzie nie rezygnuje ze
wskazania struktury bytowej cz³owieka, ale dokonuje wyranego przesuniêcia
akcentów. Jego antropologia jest na wskro egzystencjalna. Wed³ug Aposto³a
ludzka egzystencja we wszystkich swych wymiarach ukonstytuowana jest
w Bogu. W ¿yciu cz³owieka nie ma niczego, co nie pochodzi³oby od Boga i nie
by³oby Jego darem. To decyduj¹co determinuje jego stosunek do wiata i do
drugiego cz³owieka. P³aszczyzna teologiczna i antropologiczna wzajemnie
oraz istotnie siê przenikaj¹, warunkuj¹ oraz kwalifikuj¹.
101

H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, Wroc³aw 1985, s. 155n; R. Hoppe, Der Mensch
auf der Suche nach sich selbst. Zu einigen Ansätzen griechisch-hellenistischer und paulinischer Ethik,
Bibel und Kirche 40 (1985), s. 123n.
102 W. Foerster, sw/|zw ktl, s. 993.
103 Por. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, s. 50n, 195n;
J. Stêpieñ, Nauka w. Paw³a o mierci, RBL 15 (1962), nr 5, s. 283291.
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Aposto³ bardzo jaskrawo opisuje zepsucie cz³owieka i jego grzech. Cz³owiek jest poddany destrukcyjnej mocy grzechu, na skutek czego traci sw¹
podmiotowoæ. Grzech oddziela go tak g³êboko od Boga, ¿e sam nie jest on
w stanie tego oddzielenia pokonaæ i jest tragicznie uwik³any w nierozerwalny
zwi¹zek pomiêdzy mocami grzechu i mierci. Sytuacja cz³owieka jest wiêc
dramatyczna, ale nie beznadziejna. Pawe³ podkrela, ¿e mimo wszystko dla
ludzkoci istnieje ratunek  jest nim Chrystus. Cz³owiek jest istot¹, która, by
wyrwaæ siê spod potê¿nego panowania grzechu, potrzebuje Bo¿ej ³aski i mi³osierdzia, objawionych w Jezusie Chrystusie. Inaczej mówi¹c, cz³owiek jest
homo salvandus  tym, który potrzebuje ratunku od Boga.

HOMO SALVANDUS – THE CONTRIBUTION
FOR ANTHROPOLOGICAL THEOLOGY OF APOSTLE PAUL
(SUMMARY)

Anthropology of apostle Paul is entirely existential. According to him humans life with all
its dimensions has its source in God. In persons life there is nothing that would not come from
God and not be his gift at the same time. At the same time Paul describes very clearly the humans
sin. It separates human from God so much that he himself is not able too overcome it. The human
condition is then dramatic but all the same it isnt hopeless. Paul strongly emphasize that there is
salvation for all the humanity in the person of Jesus. The human for the apostle means homo
salvandus  the one who needs rescue from Gods.

HOMO SALVANDUS – EIN BEITRAG ZUR ANTHROPOLOGISCHEN
THEOLOGIE DES APOSTELS PAULUS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Apostel Paulus ist der älteste anthropologische Theologe des Neuen Testaments. Gültig
bleibt Behauptung Rudolph Bultmanns, dass jeder Satz über Gott zugleich ein Satz über den
Menschen ist und umgekehrt. In diesem Sinne ist die paulinische Theologie zugleich Anthropologie. Dieses organische Beziehung muss in diesem Sinne verstehen werden, daß jede Aussage über
Gott zugleich darüber redet, was er am Menschen tut und von Menschen fordert, und entschprechend umgekehrt  jede Aussage über den Menschen darüber redet, wie Gottes Tat und Forderung
den Menschen qualifizieren und wie sie sollen sich gegen sie verhalten. Durch diese Perspektive
ist auch die paulinische Christologie geprägt. Jede Aussage über Christus, wie er am Menschen für
ihre Heil wirkt, ist zugleich die Aussage über den Menschen und umgekehrt. Die Christologie des
Paulus ist demnach zugleich Soteriologie. Sowohl der Reichtum der anthropologischen Terminologie des Paulus als die Tiefe und Originalität seiner Reflexion über die menschliche Existenz mit
Gott, bzw. ohne Gott, machen den Apostel der größte anthropologische Theologe unter den Autoren des Neuen Testaments.

