
  

Ja i prawa życia  

I and the Laws of Life  

RzRzRzRz ( ( ( (RomansRomansRomansRomans) ) ) ) 7777::::(7)(7)(7)(7)----11114444----25252525----8:88:88:88:8----(17)(17)(17)(17)----39393939    
11113333. . . . czerwcaczerwcaczerwcaczerwca    2020202011110 r.0 r.0 r.0 r.    

amierzamy dziś rozważyć bardzo ważny fragment. Powinien on 

zainteresować każdego z nas, bo każdego z nas dotyczy. Rozpatru-

je on tragiczną sytuację każdego człowieka. Żeby wzbudzić zain-

teresowanie tym rozważaniem, dokonam opisu naszej sytuacji. 

Oto opis tej sytuacji: Każdy człowiek jest grzesznikiem. Grzech to pro-

blem z wielu powodów. Wymienię trzy. (1) Bóg, który nas stworzył, 

ustanowił pewną normę bycia i postępowania. Chodzi o Prawo podane 

w Piśmie Świętym, do którego nasz Pan, Jezus Chrystus, często się od-

woływał, i które przy jednej okazji streścił w dwóch poleceniach: „Masz 

kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy 

i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. 

Drugie zaś, podobne temu, brzmi: Masz kochać swojego bliźniego tak, 

jak samego siebie” (Mt 22:37-39).  

Większość z nas zna te normy w postaci 10 przykazań: (1) Bóg ma być 
dla Ciebie ważniejszy niż wszystko inne; 2. Masz nie czynić i nie czcić 
żadnych wyobrażeń bóstw; (3) Masz nie wzywać imienia Boga nada-

remnie; (4) Jeden dzień w tygodniu masz poświęcić Mnie; (5) Masz 

szanować rodziców; (6) Masz nie zabijać (nawet przez nienawiść, 
oszerstwo i pogardę); (7) Masz nie uprawiać seksu przed ani poza mał-

żeństwem; (8) Masz nie kraść; (9) Nie poświadczać nieprawdy; (10) nie 

pożądać cudzej żony ani niczego, co cudze.  

Rzecz w tym, że każdy z nas którąś z tych norm przynajmniej raz zła-

mał. Złamanie tej normy oznacza grzech. Za grzech Bóg wyznaczył 

karę, oddzielenie od siebie. W Liście do Hebrajczyków czytamy, że 

straszną rzeczą jest wpaść w ręce żywego Boga (Hbr 10:31).  

Czy wzbudziłem Twoje zainteresowanie? 

(2) My nie tylko — i to wszyscy bez wyjątku — złamaliśmy którąś z 

Bożych norm. My nie jesteśmy w stanie — i to wszyscy bez wyjątku — 

Z 
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wypełnić tych norm. Ta niemożność wynika z naszego inwalidztwa, z 

tego, że z natury nie jesteśmy w stanie dostosować się do wymogów 

Boga. Są one dla nas niemożliwe do spełnienia. To powszechne inwa-

lidztwo, ta niemożność, też jest nazwana grzechem. Skoro tak, skoro i 

to jest grzech, to kara za grzech, jest też nieunikniona. W Liście do 

Hebrajczyków czytamy, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce żywego 

Boga.  

Czy wzbudziłem Twoje zainteresowanie? 

(3) Nie radzimy sobie z grzechem również jako ludzie, którzy wyznali 

swoje grzechy Bogu, uwierzyli w Jezusa, przyswoili sobie Jego ofiarę 
za grzech na krzyżu, przyjęli chrzest i zostali napełnieni Duchem Świę-
tym.  

Czy w takich środowiskach, które określamy jako nasze, Chrystus sta-

wiany jest zawsze i przez wszystkich na pierwszym miejscu? Czy nie 

ma kłótni, zawiści, zazdrości, plotkarstwa, znieczulicy czy też arogan-

cji? Czy nie ma seksu przed i poza małżeństwem  i czy nie ma rozwo-

dów? Czy nie ma lekceważenia Pisma Świętego albo woli Bożej? 

Oczywiście trzeba zrobić zastrzeżenie, że tylko Pan zna tych, którzy są 
Jego. Z Biblii wynika, że być może tylko 25% tych, którzy swoje życie 

powierzyli Jezusowi, zrobili to rzeczywiście szczerze — o wiele tra-

giczniejsze jest to, że sama Biblia przestrzega przed wmawianiem sobie 

bezgrzeszności, a raczej zachęca do szczerego przyjrzenia się sobie i 

zaleca korzystanie błogosławieństwa przebaczenia.  

A zatem nie radzimy sobie jeszcze z grzechem. Ja przynajmniej sobie 

jeszcze nie poradziłem. Czy ktoś z Was sobie już całowicie poradził?  

Skoro tak, to dzisiejszy fragment jest ważny dla każdego z nas. On wła-

śnie opisuje tę tragiczną sytuację i podaje rozwiązanie. Myślę, że frag-

ment ten jest wyrazem długich, może nawet długoletnich przemyśleń z 

zmagań samego apostoła Pawła. 

Jest to trudny fragment. Jak samo życie. Wydaje mi się, że jest on trud-

ny po części dlatego, że Paweł ten List dyktował Tercjuszowi. Dla usys-

tematyzowania myśli apostoła posłużymy się nawet tabelką z podaniem, 

z których wierszy pochodzą spostrzeżenia. 

Opis sytuacjiOpis sytuacjiOpis sytuacjiOpis sytuacji:::: Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7)----14141414----25252525        

Cały ten fragment jest przede wszystkim opisem sytuacji. Rozwiązanie, 

wskazane w wierszu 25, jest rozwinięte dopiero w rodziale 8. 
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Jak przedstawia się ta sytuacja? Otóż jestem skazany na grzech. Odwo-

łując się do gorzkiego żartu można powiedzieć, że za mądrego w sło-

wach uchodzę dopóty, dopóki milczę, a za pięknego tylko na retuszo-

wanym zdjęciu. 

Co jest powodem takiej sytuacji? Ciało. 

Ciało to moja materialna powłoka i to wszystko, co łączy się z jej funk-

cjonowaniem. Już materialna powłoka jest niedoskonała (zmęczenie, 

starzenie i ogrniczenie). 

W jaki sposób Paweł to przedstawia? Jak zrozumieć ten zawiły frag-

ment? 

(1) JA jako człowiek (7:25) 

(2) JA jako wewnętrzny człowiek 

(7:22), jako ja sam (7:25). 

(3) JA jako cielesny człowiek 

(7:14), jako moje członki (7:23), 

jako ciało śmierci (7:24), ciało 

(7:25). JA 2 jest uwięzione w JA 3 

(7:24). 

Tu mieszka ROZUM i WOLA 

(7:18) 

Tu mieszka GRZECH (7:17, 20) 

jako rozum ze złym zamysłem 

(8:7), czynnik zniewalający i mo-

tor sprawczy złego postępowania 

(7:14,18-20).  

Tu sympatią ROZUMU I WOLI 

cieszy się PRAWO BOŻE (7:22), 

ale jego zastosowania na ogół brak 

(7:21), jest niemocne (8:3) z po-

wodu ciała (8:3). 

Tu skutecznie rządzi INNE 

PRAWO (7:23), PRAWO 

GRZECHU (7:23) i ŚMIERCI 

(8:1) 

RozwiRozwiRozwiRozwiązanieązanieązanieązanie:::: Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans) 8:8:8:8:1111----8888----(17)(17)(17)(17)----39393939        

JEZUS CHRYSTUS: 8:1-8 

1. Znaleźć się w Chrystusie (8:1) = w Duchu (8:9) = stać się Jego wła-

snością (8:9) 

2. Tu działa PRAWO DUCHA, według którego da się postępować (8:4), 

mocniejsze od PRAWA GRZECHU i uwalniające od niego (8:2) 

RozwiRozwiRozwiRozwiązanieązanieązanieązanie    szczegółowoszczegółowoszczegółowoszczegółowo:::: Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans) 8:8:8:8:1111----8888----(17)(17)(17)(17)----39393939        

1. PRAWO BOŻE nie ma mocy — z powodu ciała (8;3). 
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2. Bóg posyła swojego Syna jako człowieka, w takim ciele, jak nasze, 

On nie popełnia żadnego grzechu, a zostaje ukarany za grzech, tak 

jakby go popełnił — został zatem potępiony grzech i wymierzona 

kara bez winy. Stąd jeśli grzesznik — taki jak ty i ja — znajdzie się 
w Chrystusie ze swoją winą, nie zostanie wymierzona mu kara — 

nie dlatego, że na nią nie zasłużył, ale dlatego, że Jezus Chrystus już 
ją poniósł. 

3. Słuszna norma Prawa (dikai,oma tou/ qeou) spełnia się w tych, którzy 

znaleźli się w Chrystusie (8:3), a nie w tych, którzy przestrzegają 
Prawa.  

ZastosoZastosoZastosoZastosowanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?        

Uwaga: Żyjemy w okresie przejściowym, kiedy to nasz ożywiony duch 

pozostaje w śmiertelnym ciele. 

1. Myśleć o tym, co od Ducha (8:6), nastawić się na życie (np. wiecz-

ne, co mogłoby oznaczać misję) i na pokój (własny i innych — z 

Bogiem) (8:6). 

2. Żyć w obecności Ducha, Jego obecnością (8:9-11). 

3. Żyć według sprawiedliwości, której normą jest wiara (np. Rz 1:16) 

4. Dać się prowadzić przez Ducha (8:14-16). 

5. Żyć w kontakcie z Nim przez modlitwę (8:26-28). 

6. Żyć w zaufaniu Jego planowi (8:28).  

7. Żyć według zasad zawartych w Piśmie Świętym (1Tm 1:8-11). 

Uwagi końcowe: 

1. Nie powracać powracać do przestrzegania Prawa. Przestrzeganie 

Prawa nie spełnia normy Prawa. Tę normę spełnia życie w Chrystu-

sie. 

2. Dbać o ciało, ale nie zaspokajać jego grzesznych żądz — nie rozmy-

ślać o tym, co cielesne, bo spotka nas śmierć. Myśleć o tym, co od 

Ducha i zawęzić się do tego, co realne, a co może się spełnić w k5n 

i przez k5n. 

Piotr Zaremba, Kościół 5N  
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amierzamy dziś rozważyć bardzo ważny fragment. Powinien on 

zainteresować każdego z nas, bo każdego z nas dotyczy. Rozpatru-

je on tragiczną sytuację każdego człowieka. Żeby wzbudzić zain-

teresowanie tym rozważaniem, dokonam opisu naszej sytuacji. 

Oto opis tej sytuacji: Każdy człowiek jest grzesznikiem. Grzech to pro-

blem z wielu powodów. Wymienię trzy. (1) Bóg, który nas stworzył, 

ustanowił pewną normę bycia i postępowania. Chodzi o Prawo podane 

w Piśmie Świętym, do którego nasz Pan, Jezus Chrystus, często się od-

woływał, i które przy jednej okazji streścił w dwóch poleceniach: „Masz 

kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy 

i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. 

Drugie zaś, podobne temu, brzmi: Masz kochać swojego bliźniego tak, 

jak samego siebie” (Mt 22:37-39).  

Większość z nas zna te normy w postaci 10 przykazań: (1) Bóg ma być 
dla Ciebie ważniejszy niż wszystko inne; 2. Masz nie czynić i nie czcić 
żadnych wyobrażeń bóstw; (3) Masz nie wzywać imienia Boga nada-

remnie; (4) Jeden dzień w tygodniu masz poświęcić Mnie; (5) Masz 

szanować rodziców; (6) Masz nie zabijać (nawet przez nienawiść, 
oszerstwo i pogardę); (7) Masz nie uprawiać seksu przed ani poza mał-

żeństwem; (8) Masz nie kraść; (9) Nie poświadczać nieprawdy; (10) nie 

pożądać cudzej żony ani niczego, co cudze.  

Rzecz w tym, że każdy z nas którąś z tych norm przynajmniej raz zła-

mał. Złamanie tej normy oznacza grzech. Za grzech Bóg wyznaczył 

karę, oddzielenie od siebie. W Liście do Hebrajczyków czytamy, że 

straszną rzeczą jest wpaść w ręce żywego Boga (Hbr 10:31).  

Czy wzbudziłem Twoje zainteresowanie? 

(2) My nie tylko — i to wszyscy bez wyjątku — złamaliśmy którąś z 

Bożych norm. My nie jesteśmy w stanie — i to wszyscy bez wyjątku — 

Z 
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wypełnić tych norm. Ta niemożność wynika z naszego inwalidztwa, z 

tego, że z natury nie jesteśmy w stanie dostosować się do wymogów 

Boga. Są one dla nas niemożliwe do spełnienia. To powszechne inwa-

lidztwo, ta niemożność, też jest nazwana grzechem. Skoro tak, skoro i 

to jest grzech, to kara za grzech, jest też nieunikniona. W Liście do 

Hebrajczyków czytamy, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce żywego 

Boga.  

Czy wzbudziłem Twoje zainteresowanie? 

(3) Nie radzimy sobie z grzechem również jako ludzie, którzy wyznali 

swoje grzechy Bogu, uwierzyli w Jezusa, przyswoili sobie Jego ofiarę 
za grzech na krzyżu, przyjęli chrzest i zostali napełnieni Duchem Świę-
tym.  

Czy w takich środowiskach, które określamy jako nasze, Chrystus sta-

wiany jest zawsze i przez wszystkich na pierwszym miejscu? Czy nie 

ma kłótni, zawiści, zazdrości, plotkarstwa, znieczulicy czy też arogan-

cji? Czy nie ma seksu przed i poza małżeństwem  i czy nie ma rozwo-

dów? Czy nie ma lekceważenia Pisma Świętego albo woli Bożej? 

Oczywiście trzeba zrobić zastrzeżenie, że tylko Pan zna tych, którzy są 
Jego. Z Biblii wynika, że być może tylko 25% tych, którzy swoje życie 

powierzyli Jezusowi, zrobili to rzeczywiście szczerze — o wiele tra-

giczniejsze jest to, że sama Biblia przestrzega przed wmawianiem sobie 

bezgrzeszności, a raczej zachęca do szczerego przyjrzenia się sobie i 

zaleca korzystanie błogosławieństwa przebaczenia.  

A zatem nie radzimy sobie jeszcze z grzechem. Ja przynajmniej sobie 

jeszcze nie poradziłem. Czy ktoś z Was sobie już całowicie poradził?  

Skoro tak, to dzisiejszy fragment jest ważny dla każdego z nas. On wła-

śnie opisuje tę tragiczną sytuację i podaje rozwiązanie. Myślę, że frag-

ment ten jest wyrazem długich, może nawet długoletnich przemyśleń z 

zmagań samego apostoła Pawła. 

Jest to trudny fragment. Jak samo życie. Wydaje mi się, że jest on trud-

ny po części dlatego, że Paweł ten List dyktował Tercjuszowi. Dla usys-

tematyzowania myśli apostoła posłużymy się nawet tabelką z podaniem, 

z których wierszy pochodzą spostrzeżenia. 

Opis sytuacjiOpis sytuacjiOpis sytuacjiOpis sytuacji:::: Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7)----14141414----25252525        

Cały ten fragment jest przede wszystkim opisem sytuacji. Rozwiązanie, 

wskazane w wierszu 25, jest rozwinięte dopiero w rodziale 8. 



Raport Pastora str. 3 

Jak przedstawia się ta sytuacja? Otóż jestem skazany na grzech. Odwo-

łując się do gorzkiego żartu można powiedzieć, że za mądrego w sło-

wach uchodzę dopóty, dopóki milczę, a za pięknego tylko na retuszo-

wanym zdjęciu. 

Co jest powodem takiej sytuacji? Ciało. 

Ciało to moja materialna powłoka i to wszystko, co łączy się z jej funk-

cjonowaniem. Już materialna powłoka jest niedoskonała (zmęczenie, 

starzenie i ogrniczenie). 

W jaki sposób Paweł to przedstawia? Jak zrozumieć ten zawiły frag-

ment? 

(1) JA jako człowiek (7:25) 

(2) JA jako wewnętrzny człowiek 

(7:22), jako ja sam (7:25). 

(3) JA jako cielesny człowiek 

(7:14), jako moje członki (7:23), 

jako ciało śmierci (7:24), ciało 

(7:25). JA 2 jest uwięzione w JA 3 

(7:24). 

Tu mieszka ROZUM i WOLA 

(7:18) 

Tu mieszka GRZECH (7:17, 20) 

jako rozum ze złym zamysłem 

(8:7), czynnik zniewalający i mo-

tor sprawczy złego postępowania 

(7:14,18-20).  

Tu sympatią ROZUMU I WOLI 

cieszy się PRAWO BOŻE (7:22), 

ale jego zastosowania na ogół brak 

(7:21), jest niemocne (8:3) z po-

wodu ciała (8:3). 

Tu skutecznie rządzi INNE 

PRAWO (7:23), PRAWO 

GRZECHU (7:23) i ŚMIERCI 

(8:1) 

RozwiRozwiRozwiRozwiązanieązanieązanieązanie:::: Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans) 8:8:8:8:1111----8888----(17)(17)(17)(17)----39393939        

JEZUS CHRYSTUS: 8:1-8 

1. Znaleźć się w Chrystusie (8:1) = w Duchu (8:9) = stać się Jego wła-

snością (8:9) 

2. Tu działa PRAWO DUCHA, według którego da się postępować (8:4), 

mocniejsze od PRAWA GRZECHU i uwalniające od niego (8:2) 

RozwiRozwiRozwiRozwiązanieązanieązanieązanie    szczegółowoszczegółowoszczegółowoszczegółowo:::: Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans) 8:8:8:8:1111----8888----(17)(17)(17)(17)----39393939        

1. PRAWO BOŻE nie ma mocy — z powodu ciała (8;3). 
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2. Bóg posyła swojego Syna jako człowieka, w takim ciele, jak nasze, 

On nie popełnia żadnego grzechu, a zostaje ukarany za grzech, tak 

jakby go popełnił — został zatem potępiony grzech i wymierzona 

kara bez winy. Stąd jeśli grzesznik — taki jak ty i ja — znajdzie się 
w Chrystusie ze swoją winą, nie zostanie wymierzona mu kara — 

nie dlatego, że na nią nie zasłużył, ale dlatego, że Jezus Chrystus już 
ją poniósł. 

3. Słuszna norma Prawa (dikai,oma tou/ qeou) spełnia się w tych, którzy 

znaleźli się w Chrystusie (8:3), a nie w tych, którzy przestrzegają 
Prawa.  

ZastosoZastosoZastosoZastosowanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?        

Uwaga: Żyjemy w okresie przejściowym, kiedy to nasz ożywiony duch 

pozostaje w śmiertelnym ciele. 

1. Myśleć o tym, co od Ducha (8:6), nastawić się na życie (np. wiecz-

ne, co mogłoby oznaczać misję) i na pokój (własny i innych — z 

Bogiem) (8:6). 

2. Żyć w obecności Ducha, Jego obecnością (8:9-11). 

3. Żyć według sprawiedliwości, której normą jest wiara (np. Rz 1:16) 

4. Dać się prowadzić przez Ducha (8:14-16). 

5. Żyć w kontakcie z Nim przez modlitwę (8:26-28). 

6. Żyć w zaufaniu Jego planowi (8:28).  

7. Żyć według zasad zawartych w Piśmie Świętym (1Tm 1:8-11). 

Uwagi końcowe: 

1. Nie powracać powracać do przestrzegania Prawa. Przestrzeganie 

Prawa nie spełnia normy Prawa. Tę normę spełnia życie w Chrystu-

sie. 

2. Dbać o ciało, ale nie zaspokajać jego grzesznych żądz — nie rozmy-

ślać o tym, co cielesne, bo spotka nas śmierć. Myśleć o tym, co od 

Ducha i zawęzić się do tego, co realne, a co może się spełnić w k5n 

i przez k5n. 

Piotr Zaremba, Kościół 5N  
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amierzamy dziś rozważyć bardzo ważny fragment. Powinien on 

zainteresować każdego z nas, bo każdego z nas dotyczy. Rozpatru-

je on tragiczną sytuację każdego człowieka. Żeby wzbudzić zain-

teresowanie tym rozważaniem, dokonam opisu naszej sytuacji. 

Oto opis tej sytuacji: Każdy człowiek jest grzesznikiem. Grzech to pro-

blem z wielu powodów. Wymienię trzy. (1) Bóg, który nas stworzył, 

ustanowił pewną normę bycia i postępowania. Chodzi o Prawo podane 

w Piśmie Świętym, do którego nasz Pan, Jezus Chrystus, często się od-

woływał, i które przy jednej okazji streścił w dwóch poleceniach: „Masz 

kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy 

i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. 

Drugie zaś, podobne temu, brzmi: Masz kochać swojego bliźniego tak, 

jak samego siebie” (Mt 22:37-39).  

Większość z nas zna te normy w postaci 10 przykazań: (1) Bóg ma być 
dla Ciebie ważniejszy niż wszystko inne; 2. Masz nie czynić i nie czcić 
żadnych wyobrażeń bóstw; (3) Masz nie wzywać imienia Boga nada-

remnie; (4) Jeden dzień w tygodniu masz poświęcić Mnie; (5) Masz 

szanować rodziców; (6) Masz nie zabijać (nawet przez nienawiść, 
oszerstwo i pogardę); (7) Masz nie uprawiać seksu przed ani poza mał-

żeństwem; (8) Masz nie kraść; (9) Nie poświadczać nieprawdy; (10) nie 

pożądać cudzej żony ani niczego, co cudze.  

Rzecz w tym, że każdy z nas którąś z tych norm przynajmniej raz zła-

mał. Złamanie tej normy oznacza grzech. Za grzech Bóg wyznaczył 

karę, oddzielenie od siebie. W Liście do Hebrajczyków czytamy, że 

straszną rzeczą jest wpaść w ręce żywego Boga (Hbr 10:31).  

Czy wzbudziłem Twoje zainteresowanie? 

(2) My nie tylko — i to wszyscy bez wyjątku — złamaliśmy którąś z 

Bożych norm. My nie jesteśmy w stanie — i to wszyscy bez wyjątku — 

Z 
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wypełnić tych norm. Ta niemożność wynika z naszego inwalidztwa, z 

tego, że z natury nie jesteśmy w stanie dostosować się do wymogów 

Boga. Są one dla nas niemożliwe do spełnienia. To powszechne inwa-

lidztwo, ta niemożność, też jest nazwana grzechem. Skoro tak, skoro i 

to jest grzech, to kara za grzech, jest też nieunikniona. W Liście do 

Hebrajczyków czytamy, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce żywego 

Boga.  

Czy wzbudziłem Twoje zainteresowanie? 

(3) Nie radzimy sobie z grzechem również jako ludzie, którzy wyznali 

swoje grzechy Bogu, uwierzyli w Jezusa, przyswoili sobie Jego ofiarę 
za grzech na krzyżu, przyjęli chrzest i zostali napełnieni Duchem Świę-
tym.  

Czy w takich środowiskach, które określamy jako nasze, Chrystus sta-

wiany jest zawsze i przez wszystkich na pierwszym miejscu? Czy nie 

ma kłótni, zawiści, zazdrości, plotkarstwa, znieczulicy czy też arogan-

cji? Czy nie ma seksu przed i poza małżeństwem  i czy nie ma rozwo-

dów? Czy nie ma lekceważenia Pisma Świętego albo woli Bożej? 

Oczywiście trzeba zrobić zastrzeżenie, że tylko Pan zna tych, którzy są 
Jego. Z Biblii wynika, że być może tylko 25% tych, którzy swoje życie 

powierzyli Jezusowi, zrobili to rzeczywiście szczerze — o wiele tra-

giczniejsze jest to, że sama Biblia przestrzega przed wmawianiem sobie 

bezgrzeszności, a raczej zachęca do szczerego przyjrzenia się sobie i 

zaleca korzystanie błogosławieństwa przebaczenia.  

A zatem nie radzimy sobie jeszcze z grzechem. Ja przynajmniej sobie 

jeszcze nie poradziłem. Czy ktoś z Was sobie już całowicie poradził?  

Skoro tak, to dzisiejszy fragment jest ważny dla każdego z nas. On wła-

śnie opisuje tę tragiczną sytuację i podaje rozwiązanie. Myślę, że frag-

ment ten jest wyrazem długich, może nawet długoletnich przemyśleń z 

zmagań samego apostoła Pawła. 

Jest to trudny fragment. Jak samo życie. Wydaje mi się, że jest on trud-

ny po części dlatego, że Paweł ten List dyktował Tercjuszowi. Dla usys-

tematyzowania myśli apostoła posłużymy się nawet tabelką z podaniem, 

z których wierszy pochodzą spostrzeżenia. 

Opis sytuacjiOpis sytuacjiOpis sytuacjiOpis sytuacji:::: Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7)----14141414----25252525        

Cały ten fragment jest przede wszystkim opisem sytuacji. Rozwiązanie, 

wskazane w wierszu 25, jest rozwinięte dopiero w rodziale 8. 
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Jak przedstawia się ta sytuacja? Otóż jestem skazany na grzech. Odwo-

łując się do gorzkiego żartu można powiedzieć, że za mądrego w sło-

wach uchodzę dopóty, dopóki milczę, a za pięknego tylko na retuszo-

wanym zdjęciu. 

Co jest powodem takiej sytuacji? Ciało. 

Ciało to moja materialna powłoka i to wszystko, co łączy się z jej funk-

cjonowaniem. Już materialna powłoka jest niedoskonała (zmęczenie, 

starzenie i ogrniczenie). 

W jaki sposób Paweł to przedstawia? Jak zrozumieć ten zawiły frag-

ment? 

(1) JA jako człowiek (7:25) 

(2) JA jako wewnętrzny człowiek 

(7:22), jako ja sam (7:25). 

(3) JA jako cielesny człowiek 

(7:14), jako moje członki (7:23), 

jako ciało śmierci (7:24), ciało 

(7:25). JA 2 jest uwięzione w JA 3 

(7:24). 

Tu mieszka ROZUM i WOLA 

(7:18) 

Tu mieszka GRZECH (7:17, 20) 

jako rozum ze złym zamysłem 

(8:7), czynnik zniewalający i mo-

tor sprawczy złego postępowania 

(7:14,18-20).  

Tu sympatią ROZUMU I WOLI 

cieszy się PRAWO BOŻE (7:22), 

ale jego zastosowania na ogół brak 

(7:21), jest niemocne (8:3) z po-

wodu ciała (8:3). 

Tu skutecznie rządzi INNE 

PRAWO (7:23), PRAWO 

GRZECHU (7:23) i ŚMIERCI 

(8:1) 

RozwiRozwiRozwiRozwiązanieązanieązanieązanie:::: Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans) 8:8:8:8:1111----8888----(17)(17)(17)(17)----39393939        

JEZUS CHRYSTUS: 8:1-8 

1. Znaleźć się w Chrystusie (8:1) = w Duchu (8:9) = stać się Jego wła-

snością (8:9) 

2. Tu działa PRAWO DUCHA, według którego da się postępować (8:4), 

mocniejsze od PRAWA GRZECHU i uwalniające od niego (8:2) 

RozwiRozwiRozwiRozwiązanieązanieązanieązanie    szczegółowoszczegółowoszczegółowoszczegółowo:::: Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans) 8:8:8:8:1111----8888----(17)(17)(17)(17)----39393939        

1. PRAWO BOŻE nie ma mocy — z powodu ciała (8;3). 
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2. Bóg posyła swojego Syna jako człowieka, w takim ciele, jak nasze, 

On nie popełnia żadnego grzechu, a zostaje ukarany za grzech, tak 

jakby go popełnił — został zatem potępiony grzech i wymierzona 

kara bez winy. Stąd jeśli grzesznik — taki jak ty i ja — znajdzie się 
w Chrystusie ze swoją winą, nie zostanie wymierzona mu kara — 

nie dlatego, że na nią nie zasłużył, ale dlatego, że Jezus Chrystus już 
ją poniósł. 

3. Słuszna norma Prawa (dikai,oma tou/ qeou) spełnia się w tych, którzy 

znaleźli się w Chrystusie (8:3), a nie w tych, którzy przestrzegają 
Prawa.  

ZastosoZastosoZastosoZastosowanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?        

Uwaga: Żyjemy w okresie przejściowym, kiedy to nasz ożywiony duch 

pozostaje w śmiertelnym ciele. 

1. Myśleć o tym, co od Ducha (8:6), nastawić się na życie (np. wiecz-

ne, co mogłoby oznaczać misję) i na pokój (własny i innych — z 

Bogiem) (8:6). 

2. Żyć w obecności Ducha, Jego obecnością (8:9-11). 

3. Żyć według sprawiedliwości, której normą jest wiara (np. Rz 1:16) 

4. Dać się prowadzić przez Ducha (8:14-16). 

5. Żyć w kontakcie z Nim przez modlitwę (8:26-28). 

6. Żyć w zaufaniu Jego planowi (8:28).  

7. Żyć według zasad zawartych w Piśmie Świętym (1Tm 1:8-11). 

Uwagi końcowe: 

1. Nie powracać powracać do przestrzegania Prawa. Przestrzeganie 

Prawa nie spełnia normy Prawa. Tę normę spełnia życie w Chrystu-

sie. 

2. Dbać o ciało, ale nie zaspokajać jego grzesznych żądz — nie rozmy-

ślać o tym, co cielesne, bo spotka nas śmierć. Myśleć o tym, co od 

Ducha i zawęzić się do tego, co realne, a co może się spełnić w k5n 

i przez k5n. 

Piotr Zaremba, Kościół 5N  



  

Ja i prawa życia  

I and the Laws of Life  

RzRzRzRz ( ( ( (RomansRomansRomansRomans) ) ) ) 7777::::(7)(7)(7)(7)----11114444----25252525----8:88:88:88:8----(17)(17)(17)(17)----39393939    
11113333. . . . czerwcaczerwcaczerwcaczerwca    2020202011110 r.0 r.0 r.0 r.    

amierzamy dziś rozważyć bardzo ważny fragment. Powinien on 

zainteresować każdego z nas, bo każdego z nas dotyczy. Rozpatru-

je on tragiczną sytuację każdego człowieka. Żeby wzbudzić zain-

teresowanie tym rozważaniem, dokonam opisu naszej sytuacji. 

Oto opis tej sytuacji: Każdy człowiek jest grzesznikiem. Grzech to pro-

blem z wielu powodów. Wymienię trzy. (1) Bóg, który nas stworzył, 

ustanowił pewną normę bycia i postępowania. Chodzi o Prawo podane 

w Piśmie Świętym, do którego nasz Pan, Jezus Chrystus, często się od-

woływał, i które przy jednej okazji streścił w dwóch poleceniach: „Masz 

kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy 

i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. 

Drugie zaś, podobne temu, brzmi: Masz kochać swojego bliźniego tak, 

jak samego siebie” (Mt 22:37-39).  

Większość z nas zna te normy w postaci 10 przykazań: (1) Bóg ma być 
dla Ciebie ważniejszy niż wszystko inne; 2. Masz nie czynić i nie czcić 
żadnych wyobrażeń bóstw; (3) Masz nie wzywać imienia Boga nada-

remnie; (4) Jeden dzień w tygodniu masz poświęcić Mnie; (5) Masz 

szanować rodziców; (6) Masz nie zabijać (nawet przez nienawiść, 
oszerstwo i pogardę); (7) Masz nie uprawiać seksu przed ani poza mał-

żeństwem; (8) Masz nie kraść; (9) Nie poświadczać nieprawdy; (10) nie 

pożądać cudzej żony ani niczego, co cudze.  

Rzecz w tym, że każdy z nas którąś z tych norm przynajmniej raz zła-

mał. Złamanie tej normy oznacza grzech. Za grzech Bóg wyznaczył 

karę, oddzielenie od siebie. W Liście do Hebrajczyków czytamy, że 

straszną rzeczą jest wpaść w ręce żywego Boga (Hbr 10:31).  

Czy wzbudziłem Twoje zainteresowanie? 

(2) My nie tylko — i to wszyscy bez wyjątku — złamaliśmy którąś z 

Bożych norm. My nie jesteśmy w stanie — i to wszyscy bez wyjątku — 

Z 
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wypełnić tych norm. Ta niemożność wynika z naszego inwalidztwa, z 

tego, że z natury nie jesteśmy w stanie dostosować się do wymogów 

Boga. Są one dla nas niemożliwe do spełnienia. To powszechne inwa-

lidztwo, ta niemożność, też jest nazwana grzechem. Skoro tak, skoro i 

to jest grzech, to kara za grzech, jest też nieunikniona. W Liście do 

Hebrajczyków czytamy, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce żywego 

Boga.  

Czy wzbudziłem Twoje zainteresowanie? 

(3) Nie radzimy sobie z grzechem również jako ludzie, którzy wyznali 

swoje grzechy Bogu, uwierzyli w Jezusa, przyswoili sobie Jego ofiarę 
za grzech na krzyżu, przyjęli chrzest i zostali napełnieni Duchem Świę-
tym.  

Czy w takich środowiskach, które określamy jako nasze, Chrystus sta-

wiany jest zawsze i przez wszystkich na pierwszym miejscu? Czy nie 

ma kłótni, zawiści, zazdrości, plotkarstwa, znieczulicy czy też arogan-

cji? Czy nie ma seksu przed i poza małżeństwem  i czy nie ma rozwo-

dów? Czy nie ma lekceważenia Pisma Świętego albo woli Bożej? 

Oczywiście trzeba zrobić zastrzeżenie, że tylko Pan zna tych, którzy są 
Jego. Z Biblii wynika, że być może tylko 25% tych, którzy swoje życie 

powierzyli Jezusowi, zrobili to rzeczywiście szczerze — o wiele tra-

giczniejsze jest to, że sama Biblia przestrzega przed wmawianiem sobie 

bezgrzeszności, a raczej zachęca do szczerego przyjrzenia się sobie i 

zaleca korzystanie błogosławieństwa przebaczenia.  

A zatem nie radzimy sobie jeszcze z grzechem. Ja przynajmniej sobie 

jeszcze nie poradziłem. Czy ktoś z Was sobie już całowicie poradził?  

Skoro tak, to dzisiejszy fragment jest ważny dla każdego z nas. On wła-

śnie opisuje tę tragiczną sytuację i podaje rozwiązanie. Myślę, że frag-

ment ten jest wyrazem długich, może nawet długoletnich przemyśleń z 

zmagań samego apostoła Pawła. 

Jest to trudny fragment. Jak samo życie. Wydaje mi się, że jest on trud-

ny po części dlatego, że Paweł ten List dyktował Tercjuszowi. Dla usys-

tematyzowania myśli apostoła posłużymy się nawet tabelką z podaniem, 

z których wierszy pochodzą spostrzeżenia. 

Opis sytuacjiOpis sytuacjiOpis sytuacjiOpis sytuacji:::: Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7) Rz (Romans) 7:(7)----14141414----25252525        

Cały ten fragment jest przede wszystkim opisem sytuacji. Rozwiązanie, 

wskazane w wierszu 25, jest rozwinięte dopiero w rodziale 8. 
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Jak przedstawia się ta sytuacja? Otóż jestem skazany na grzech. Odwo-

łując się do gorzkiego żartu można powiedzieć, że za mądrego w sło-

wach uchodzę dopóty, dopóki milczę, a za pięknego tylko na retuszo-

wanym zdjęciu. 

Co jest powodem takiej sytuacji? Ciało. 

Ciało to moja materialna powłoka i to wszystko, co łączy się z jej funk-

cjonowaniem. Już materialna powłoka jest niedoskonała (zmęczenie, 

starzenie i ogrniczenie). 

W jaki sposób Paweł to przedstawia? Jak zrozumieć ten zawiły frag-

ment? 

(1) JA jako człowiek (7:25) 

(2) JA jako wewnętrzny człowiek 

(7:22), jako ja sam (7:25). 

(3) JA jako cielesny człowiek 

(7:14), jako moje członki (7:23), 

jako ciało śmierci (7:24), ciało 

(7:25). JA 2 jest uwięzione w JA 3 

(7:24). 

Tu mieszka ROZUM i WOLA 

(7:18) 

Tu mieszka GRZECH (7:17, 20) 

jako rozum ze złym zamysłem 

(8:7), czynnik zniewalający i mo-

tor sprawczy złego postępowania 

(7:14,18-20).  

Tu sympatią ROZUMU I WOLI 

cieszy się PRAWO BOŻE (7:22), 

ale jego zastosowania na ogół brak 

(7:21), jest niemocne (8:3) z po-

wodu ciała (8:3). 

Tu skutecznie rządzi INNE 

PRAWO (7:23), PRAWO 

GRZECHU (7:23) i ŚMIERCI 

(8:1) 

RozwiRozwiRozwiRozwiązanieązanieązanieązanie:::: Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans) 8:8:8:8:1111----8888----(17)(17)(17)(17)----39393939        

JEZUS CHRYSTUS: 8:1-8 

1. Znaleźć się w Chrystusie (8:1) = w Duchu (8:9) = stać się Jego wła-

snością (8:9) 

2. Tu działa PRAWO DUCHA, według którego da się postępować (8:4), 

mocniejsze od PRAWA GRZECHU i uwalniające od niego (8:2) 

RozwiRozwiRozwiRozwiązanieązanieązanieązanie    szczegółowoszczegółowoszczegółowoszczegółowo:::: Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans)  Rz (Romans) 8:8:8:8:1111----8888----(17)(17)(17)(17)----39393939        

1. PRAWO BOŻE nie ma mocy — z powodu ciała (8;3). 
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2. Bóg posyła swojego Syna jako człowieka, w takim ciele, jak nasze, 

On nie popełnia żadnego grzechu, a zostaje ukarany za grzech, tak 

jakby go popełnił — został zatem potępiony grzech i wymierzona 

kara bez winy. Stąd jeśli grzesznik — taki jak ty i ja — znajdzie się 
w Chrystusie ze swoją winą, nie zostanie wymierzona mu kara — 

nie dlatego, że na nią nie zasłużył, ale dlatego, że Jezus Chrystus już 
ją poniósł. 

3. Słuszna norma Prawa (dikai,oma tou/ qeou) spełnia się w tych, którzy 

znaleźli się w Chrystusie (8:3), a nie w tych, którzy przestrzegają 
Prawa.  

ZastosoZastosoZastosoZastosowanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?wanie: Jak żyć według Ducha?        

Uwaga: Żyjemy w okresie przejściowym, kiedy to nasz ożywiony duch 

pozostaje w śmiertelnym ciele. 

1. Myśleć o tym, co od Ducha (8:6), nastawić się na życie (np. wiecz-

ne, co mogłoby oznaczać misję) i na pokój (własny i innych — z 

Bogiem) (8:6). 

2. Żyć w obecności Ducha, Jego obecnością (8:9-11). 

3. Żyć według sprawiedliwości, której normą jest wiara (np. Rz 1:16) 

4. Dać się prowadzić przez Ducha (8:14-16). 

5. Żyć w kontakcie z Nim przez modlitwę (8:26-28). 

6. Żyć w zaufaniu Jego planowi (8:28).  

7. Żyć według zasad zawartych w Piśmie Świętym (1Tm 1:8-11). 

Uwagi końcowe: 

1. Nie powracać powracać do przestrzegania Prawa. Przestrzeganie 

Prawa nie spełnia normy Prawa. Tę normę spełnia życie w Chrystu-

sie. 

2. Dbać o ciało, ale nie zaspokajać jego grzesznych żądz — nie rozmy-

ślać o tym, co cielesne, bo spotka nas śmierć. Myśleć o tym, co od 

Ducha i zawęzić się do tego, co realne, a co może się spełnić w k5n 

i przez k5n. 

Piotr Zaremba, Kościół 5N  


