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23 zanim nadeszła wiara, jako pozostający w niewoli grzechu, byliśmy strzeżeni 
przez Prawo do czasu jej objawienia.
24 Tak więc Prawo było naszym pedagogiem wiodącym do Chrystusa, abyśmy 
zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary.
25 A kiedy nastał czas wiary, przestaliśmy być pod władzą pedagoga.
26 Wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
27 Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się 
odzialiście.
28 Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem czy 
wolnym, mężczyzną czy kobietą – wszyscy jesteście jednością w Jezusie 
Chrystusie.

4,1 Powiem jeszcze, że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest panem 
wszystkiego, nie różni się od niewolnika.
2 Na czas ustalony przez ojca pozostaje on pod kontrolą opiekunów i przełożonych.
3 Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem.

4 Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się 
z kobiety i podlegał Prawu,
5 aby wykupić żyjących pod Prawem i umożliwić nam usynowienie.
6 A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, 
który woła: Abba, Ojcze!

7 Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to – za sprawą 
Boga – również dziedzicem.

Kontekst (Ga 3,23-4,7)



Lektura w języku greckim (Ga 4,4-7)



Lektura w języku greckim (Ga 4,4-7)



Kontekst (Ga 3,23-4,7)

Metafora: Prawo jako paidagogos
Chiazm i antyteza: czas Prawa / czas synowstwa



Punkt wyjścia: 
trójca święta

Bóg Ojciec: źródło posałania 
(NB czasownik eks-apesteilen)

Syn – posłany w historię jako 
Człowiek. Kondycja: zrodzony 
(daje poznać Boga w 
człowieczeństwie). Funkcja: 
wykupuje nas z niewolnictwa. 

Duch – posłany do serc ludzi. 
Kondycja: wołający: Abba (w 
nas rozpoznaje Boga w 
człowieczeństwie Jezusa). 
Funkcja: czyni nas synami



„Bóg będzie uwielbiony w swoim stworzeniu, gdy 
zostanie ono dostosowane 
i odpowiednio się upodobni do Jego Syna. Gdyż 
Ręce Ojca [por. Rdz 2:7], to jest Syn 
i Duch, uczyniły człowieka na podobieństwo Boże, 
całego, nie tylko część człowieka” 
(św. Ireneusz, Przeciw herezjom 5.6.1).

Ciekawostka!
W słynnym sporze Filioque ten werset był wykorzystywany przez obydwie strony! (wysłany przez Boga, ale Duch Syna) 

Syn i duch: Dwie ręce boga
Wcielenie = dzieło całej trójcy





Syn

Stał się człowiekiem

Człowiek
dzięki Duchowi 

nie jest już niewolnikiem, 

ale stał się synem Boga 



Słowo Boga stało się człowiekiem. Ten, który jest Synem Boga, stał się Synem 
człowieka, aby człowiek zjednoczony ze Słowem i przybrany, stał się dzieckiem Boga 
(Ireneusz)

Wzbogacający drugich staje się żebrakiem, gdyż bierze na siebie żebractwo mojego 
ciała, abym ja się wzbogacił Jego boskością 
(Grzegorz z Nazjanzu)



Czy jesteśmy bogami tak jak Jezus jest Bogiem? 

• On jest Bogiem „z natury” (Credo: Bóg z Boga)
• My jesteśmy bogami [= dziećmi Boga] 

przez adopcję i przez usynowienie



Co to jest Usynowienie?



Adopcja 
w prawie rzymskim

5 aby wykupić żyjących pod Prawem i umożliwić nam usynowienie.



Model relacji człowieka do Boga

Bóg Ojciec

Syn z natury Synowie adoptowani

bracia

Równi w świetle prawa



Równi w świetle prawa • Gdy byliśmy niewolnikami, nie byliśmy osobami prawnymi
• Stając się synami, nabywamy zdolność prawną
• Konsekwencja: mamy – jako usynowieni w adopcji – takie same 

prawo do spradku, co synowie biologiczni. 
Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, 
a jeśli synem, to – za sprawą Boga – również dziedzicem.



List do rzymian - Równi w świetle prawa

14 Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są 
dziećmi Boga.
15 Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by 
ponownie żyć w zastraszeniu, 
lecz Ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba, 
Ojcze!
16 Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym 
duchem, że jesteśmy dziećmi Boga.
17 A jeśli dziećmi, to i dziedzicami – dziedzicami 
Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, 
jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z 
Nim mieć również udział w chwale.
(Rz 8,14-17)



Wcielenie 
jako kenoza boga 

(flp 2,6-11)



1 Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota 
Ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie,
2 pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na 
wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem.
3 Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale 
raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie.
4 Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze.
5 Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus.

6 On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym.
7 Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się 
człowiekiem,
8 uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu.
9 Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż 
wszelkie inne,
10 aby na dźwięk imienia Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią
11 i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – na chwałę Boga Ojca.

12 Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni – nie tylko, gdy jestem z wami, lecz 
tym bardziej, gdy mnie nie ma – czyńcie użytek ze swego zbawienia, w poczuciu czci i 
odpowiedzialności wobec Pana.
13 Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli.
14 Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania,
15 tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego 
zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie.
16 Trzymajcie się przy tym Słowa życia, abym mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia 
Chrystusa, żebym miał dowód, że nie na próżno biegałem i nie na darmo się trudziłem.

Kontekst (Flp 2,1-16)

Hymn chrystologiczny

Exhortatio

Exhortatio



1. Retoryka
2. Morfe
3. Kenosis
4. Nowy Adam
5. Ubóstwo jako Życie kenotyczne



Sktruktura literacka (flp 2,6-11)
• Dwa podmioty (Jezus / Bóg Ojciec)

• Dwa ruchy przeciwne [góra dół] – dwa działania: uniżył - wywyższył.

• Dwa ruchy przeciwne [od wewnątrz na zewnątrz: ekenosen / od zewnątrz do wewnątrz: merizm: istoty 

niebieskie, ziemski i podziemne].

• Człowieczeńsywo / Bóstwo



1. Retoryka
2. Morfe
3. Kenosis
4. Nowy Adam
5. Ubóstwo jako Życie kenotyczne



Lektura egzegetyczna (flp 2,6-11)

(1) μορφη (= morfe) jako kształt lub postać

• Grecki poeta Pindar, żyjący w VI wieku przed Chrystusem w „Odach istmijskich” wspomina o 
pewnym bohaterze, który był „niskiej postury” (postura / wzrost jako gr. morfe).

• Eurypides, dramaturg grecki, pisał w V wieku przed Chr.: „Ty kobieto, kimkolwiek jesteś, tego 
co Alkestis wzrostu, z postaci (gr. morfe) tak ją przypominasz” (Eurypides, Alkestis). Autor 
łączy termin „morfe” z wyglądem zewnętrznym kobiety.

• Tragik grecki Ajschylos, żyjący na przełomie VI/V wieku, pisał: „Mnie nieraz mądra matka ma, 
Temida i Ziemia – wiele imion, jeden kształt (gr. morfe mia) – jak losy przyszłe spełnić się 
mają wieściła” (Ajschylos, Prometeusz w okowach).





Lektura egzegetyczna (flp 2,6-11)

(2) μορφη (= morfe) jako forma w metafizyce Arystotelesa

• Arystoteles dokonał podziału rzeczywistości na materię i formę. Dla wyrażenia formy 
wykorzystywał dwa terminy: morfe (forma), oraz eidos (wygląd). 

• Forma dla Arystotelesa nie jest jedynie czymś zewnętrznym czy powierzchownym, lecz wyraża 
przede wszystkim wewnętrzną naturę rzeczy, ich istotę: coś, co jest fundamentalne dla 
każdego bytu. 

• Z drugiej strony forma jest dla Arystotelesa ściśle powiązana z materią: w pewien sposób 
manifestuje się przez materię, nie jest czymś zupełnie ukrytym. Arystoteles, formułując zasadę 
hylemorfizmu (sam termin wskazuje na JEDNOŚĆ i KOMPLEMENTARNOŚĆ gr. hyle = materii i gr. 
morfe = formy ), wyniósł termin „morfe” na wyższy poziom – odtąd termin oznacza nie tylko 
zewnętrzne i przypadłościowe cechy bytu, ale także wewnętrzną strukturę istnienia.



Lektura egzegetyczna (flp 2,6-11)

3. μορφοω (= morfoo) jako forma czasownikowa

Czasownik oznacza: nadawać kształt, modelować. Eneasz Taktyk (grecki pisarz żyjący w IV wieku 
przed Chrystusem, znany przede wszystkim z dzieł dotyczących sztuki wojennej) w swoim dziele 
„Obrona oblężonego miasta” pisał: „Kiedy mieszkańcy Synopy w czasie wojny z Datamasem 
znaleźli się w niebezpieczeństwie i brakowało im ludzi, na ile to możliwe ucharakteryzowali 
(gr. morfosantes) na mężczyzn te kobiety, które miały najbardziej odpowiednie kształty i figurę”. 
Chodzi przede wszystkim o zmianę wyglądu zewnętrznego – tak, by móc zwieść przeciwnika.



Lektura egzegetyczna (flp 2,6-11)

4. μεταμορφω (gr. metamorfoo) = „przemieniam się”

• Elian Klaudiusz (żyjący w II wieku) używa tego terminu dla opisania polowania na ryby. Metamorfoza łowców polega na tym, że zmieniają
kolor tak, by nie zostać rozpoznanym przez ewentualną zdobycz.

• Diodor Sycylijski (I wiek przed Chr.) posługiwał się terminem „metamorfoza” w formie biernej (takie użycie pojawia się częściej w literaturze 
greckiej). Diodor pisze o całkowitej zmianie postaci z człowieka w zwierzę.

• Charakterystyka przemiany w bardzo rozbudowanej poetyckiej formie pojawia się u Owidiusza w jego słynnym dziele „Metamorfozy”. Zbiór 
poezji powstał u progu I wieku (ok. 2 – 8 roku). Tytułowe przemiany u Owidiusza dotyczyły przede wszystkim ludzi i bogów i są – co ciekawe 
– synonimem kary: ukarani ludzie i bogowie byli przemieniani w zwierzęta, rośliny, gwiazdy czy kamienie. Taka przemiana miała przede 
wszystkim charakter zewnętrzny, widoczny dla wszystkich.



In nova fert animus mutatas dicere formas

corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illas)

adspirate meis primaque ab origine mundi

ad mea perpetuum deducite tempora carmen!

W nową postać zmienione chcę opiewać ciała.

Bogi! Wasza to wszechmoc tych zmian dokonała.

Wy, mój zamiar wspierając, od początku świata

Pieśń ciągłą aż po moje doprowadźcie lata.

Metamorfozy Owidiusza

wydanie z 1529 roku







1.
Wcielenie to zmiana morfe
z morfe Boga na rzecz morfe niewolnika 

• Zmiana. Kto jest obserwatorem? Świat zewnętrzny (rezygnacja z pojawienia się na świecie w en morfe

theou) – pierwszy poziom semantyki morfe.

• Zmiana w wewnętrznej strukturze bytu Boga? – drugi poziom semantyki morfe.



2. Paradoksalnie
Boże Narodzenie z perspektywy Boga 
to pewien rodzaj śmierci Boga
rezygnacja





Lektura egzegetyczna (flp 2,6-11)

3. Podmiot: Jezus Chrystus = manifestacja wolności
Jest Bogiem, światu daje się jako niewolnik



"Żeby dobrze służyć, żeby mieć 
poczucie sensowności służby, 
to trzeba mieć poczucie 
własnej wartości. Człowiek 
małego ducha, będzie 
podkreślał własne znaczenie i 
będzie udowadniał światu, jaki 
jesteś świetny. Człowiek, który 
jest zakorzeniony w Bogu, 
człowiek głębokiej duchowości, 
wie, że świat mu nie jest 
potrzebny do tego, by 
potwierdzać jego wartość. Taki 
człowiek nie musi udowadniać, 
jaki jest świetny i wtedy 
znacznie łatwiej służyć. 
Chrystus - zanim umył 
apostołom nogi - powiedział: 
wiem skąd przyszedłem i dokąd 
idę..."



1. Retoryka
2. Morfe
3. Kenosis
4. Nowy Adam
5. Ubóstwo jako Życie kenotyczne



Lektura egzegetyczna (flp 2,6-11)



Lektura egzegetyczna (flp 2,6-11)



Lektura egzegetyczna (flp 2,6-11)

Kenoza

1. Ruch na zewnątrz: wyjście drugiej Osoby Trójcy Świętej z wnętrza 
Boga Trynitarnego na zewnątrz, czyli do świata

2. Ogołocić – aspekt rezygnacji z siebie, czegoś wartościowego
3. Słabnąć, niknąć: na poziomie poznania pokazać się jako słaby (małe 

Dziecko położone w stajni) 



Kenoo a merizm – retoryka (flp 2,6-11)



Kenoza jako chrześcijański styl życia

Dr Danuta Piekarz: Chrystus, jak pisze Paweł, „ogołocił samego siebie” -
heauton ekenosen. 

Kenoo (opróżnić) jest antonimem innego czasownika bliskiego św. 
Pawłowi – pleroo (napełnić). 

Jeśli więc spojrzymy całościowo na teologię Apostoła, można by 
powiedzieć, opierając się na stwierdzeniu z 2 Kor 8, 9, że Chrystus, który 

„stał się ubogim / „by nas ubogacić”,
„ogołocił siebie” /  „by nas „napełnić”.

Na poparcie takiej interpretacji można przytoczyć Ef 4, 10: 
„Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, 
aby wszystko napełnić”.

Św. Paweł wskazuje więc, że Chrystus stał się ubogim, rezygnując w swym 
wcieleniu z oznak Boskiej chwały. Można by powiedzieć, że w swym 
ogołoceniu wytworzył w sobie przestrzeń na przyjęcie ludzkiej natury, po 
to, by móc napełnić człowieka Boskim sposobem istnienia. 

Ubóstwo człowieka ma za cel wytworzenie w sobie przestrzeni na 
przyjęcie tych darów, by także móc przekazywać je innym.



Kenoza jako chrześcijański styl życia



1. Retoryka
2. Morfe
3. Kenosis
4. Nowy Adam
5. Ubóstwo jako Życie kenotyczne



2,6a Istnieje w postaci 

Bożej…

Rdz 

1,27  

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz…

2,6b

c

Nie skorzystał ze 
sposobności, aby na 
równi być z Bogiem…

Rdz 
3,5

Będziecie jak Bóg… 

2,7 Ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy 
postać sługi…

Mdr 
2,23

Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go 
obrazem swej własnej wieczności.

2,8 Stał się posłusznym aż 
do śmierci…

Rdz 
2,17

… ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z 
niego spożyjesz, niechybnie umrzesz

2,8-

11

Wywyższony i 
uwieńczony chwałą

Ps 
8,5-
6  

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn 
człowieczy, że się nim zajmujesz?  Uczyniłeś go niewiele 
mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Tradycja tekstów skupionych wokół teologii creatio

• μορφή jako obraz Boży w człowieku. Człowiek 
pierwotnie został stworzony na obraz Boży. Ale obraz ten 
został zatracony. 

• W Chrystusie obraz Boga był doskonały (bo Chrystus był 
Bogiem), a przez to, że stał się człowiekiem, obraz został 
przywrócony człowiekowi. 

• On "nauczył nas", co znaczy być w pełni człowiekiem, 
tzn. być na obraz Boga.



Adam i Chrystus

45 Jak też napisano: Pierwszy 
człowiek, Adam, powstał, by być 
żywą duszą, ostatni Adam powstał, 
by być ożywiającym duchem.
46 Przy czym nie duchowe jest 
najpierw, lecz materialne – potem 
natomiast duchowe.
47 Pierwszy człowiek wyszedł z 
prochu ziemi, drugi człowiek – z 
nieba.
48 Jaki jest ziemski człowiek, tacy też 
ziemscy ludzie; jaki jest niebieski –
tacy też niebiescy.
49 I jak nosiliśmy obraz ziemskiego 
człowieka, tak też będziemy nosić 
obraz niebieskiego.



(1) Księga Rodzaju

 Ha Adam = człowiek / 
rodzajnik, stworzył ich 
mężczyzną i niewiastą.

 Myślenie archetypiczne: w 
Adamie wypędzonym z raju 
byliśmy wszyscy

 Tło: sceną grzechu jest TA 
historia (=ludzkość). 
Naprawienie może nastąpić 
tylko TUTAJ (=na poziomie 
ludzkości i historii = bez 
Wcielenia nie ma mowy o 
zbawieniu i 
zmartwychwstaniu). 



Filon z Aleksandrii



(b) Co to jest typologia? 

(c) Teksty Filona o Adamie i ich reinterpretacja u Pawła 







1. Retoryka
2. Morfe
3. Kenosis
4. Nowy Adam
5. Ubóstwo jako Życie kenotyczne



Fil 2,(5)6-11 - Jezus Chrystus Flp 3,6-14 - Paweł z Tarsu

5 
Miejcie w sobie takie usposobienie, jakie też było w Chrystusie Jezusie.

6 
On, mając naturę (ἐν μορφῇ) Boga, nie uznał za stosowne (ἡγήσατο) korzystać 

ze swojej równości z Bogiem,
7 

lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę (ἐν μορφῇ) sługi i stając się 
(γενόμενος) podobnym do ludzi.
A z zewnętrznego wyglądu uznany (εὑρεθεὶς) za człowieka,
8 

uniżył siebie samego,
stając się (γενόμενος) posłusznym aż do śmierci (θανάτου),
i to śmierci na krzyżu.
9 

Dlatego Bóg Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie 
imię,
10 

aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
11 

i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca.

6 
co do gorliwości - prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem się (γενόμενος) bez zarzutu.

7 
Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu (ἥγημαι) na Chrystusa uznałem za stratę.

8 
I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana 

mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to (ἥγημαι) za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa
9 

i znalazł się (εὑρεθῶ) w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, 
otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze -
10

przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że 
upodabniając się (συμμορφιζόμενος) do Jego śmierci (τῷ θανάτῳ),
11

dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
12

Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem 
zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
13 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając 
siły ku temu, co przede mną, 
14

pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.

1. morfe = forma; 2,6-7) / sym-morfo-
dzomenos = upodobniony (3,10) 

2. egeomai = myśleć (2,6; 3,7.8) 
3. genomenos = stawszy się (2,7.8; 3,6) 
4. euretheis = znaleziony (2,7; 3,9) 
5. thanatos = śmierć (2,8; 3,10) 

Chrystus jako model naśladowania dla Pawła



Dziękuję za uwagę!


