
 

 Wszyscy zgrzeszyli 
(Dziedzina: Harmartiologia, tj. nauka o grzechu,  

i soteriologia, tj. nauka o zbawieniu.) 
 

Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

 

Stawka:1 Na ile powszechny jest grzech i co nas może z niego 

wyratować?  

Główna Prawda: Wszyscy zgrzeszyli, a usprawiedliwienia mogą 

dostąpić tylko mocą prawa wiary — dzięki wierze w Jezusa jako 

Zbawiciela, niezależnie od przestrzegania prawa. 

 

 

 

 

 

Ważne spostrzeżenia. 

 

 Grzech jest przede wszystkim tkwiącym w naturze 

człowieka skażeniem, uniemożliwiającym mu pełnie-

nie woli Boga. Grzechem jest też każdy czyn wynika-

jący z tego skażenia, naznaczony pychą i niewiarą w 

to, co Bóg podał nam w swoim objawieniu. Grzech 

pociąga za sobą skutek, którym jest śmierć i wieczne 

oddzielenie od Boga.  

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest drugim z serii czterech rozważań o naturze i atry-

butach Boga. Zapoznaj się z art. Bóg we W co wierzymy. 
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Złota myśl: Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej 

(Rz 3:23). 

Gdzie więc chluba? Wykluczona! Przez które prawo? Uczyn-

ków? Nie! Ale przez prawo wiary (Rz 3:27). 

Fragment główny: Rz 3:21-26 

 

Rok: 02 

Turniej: 10 

Data: 20.12.15 



str. 2 Nauka o grzechu, nauka o zbawieniu. 

Wyjątkowe w naszym podejściu do tematu jest to, że dostrzegamy w 

grzechu przede wszystkim nieodwracalny stan, a ratunek widzimy w 

nowym życiu. 

Co chcemy pogłębić? Dostrzec powszechność grzechu. 

 

Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

 

Powszechność grzechu 

1W czym więc przewaga Żyda?2 Albo jaka korzyść z ob-

rzezania? 2Wielka pod każdym względem. Przede wszyst-

kim3 taka, że im zostały powierzone4 słowa Boga.
a
 3Cóż 

bowiem? Czy to, że niektórzy nie dochowali wiary,
a5 zni-

weczy wierność Boga?
b
 

 

Ww. 1-2: Jedną z największych korzyści człowieka jest powierzenie 

mu przez Boga Jego poselstwa! 

Czy posiadanie dobrej nowiny wpisuję po stronie moich zysków? 

______________________________________________________ 

4W żadnym razie! Niech Bóg pozostaje prawdomówny,
a
 choćby 

[nawet] każdy człowiek był kłamcą,
b
 jak napisano:

 

 Aby okazało się, że masz słuszność 

                                                   

2  Pytanie postawione w tym wersecie i powtórzone w Rz 3:9 wynika z Rz 

2:28-29: Skoro o autentyzmie bycia Żydem oraz obrzezania decyduje we-

wnętrzna postawa, to jaki pożytek z żydostwa w sensie etnicznym? 

3  Inne korzyści bycia Żydem Paweł wymienia w Rz 9:4-5. 

4  Fakt powierzenia człowiekowi słów lub mów Bożych czyni go odpowie-

dzialnym za przekazywanie zawartych w nich prawd. Jeśli chodzi o Izrael, 

powierzone mu słowa Boga zostały przekazane światu (zob. J 4:22). 

5  Lub: wierności. zob. wierność, gr. πίστις, w odniesieniu do Boga w dal-

szej części wersetu. 

3 
2aPwt 4:7-8; Ps 103:7; 

147:19-20; Rz 9:4  

3aHbr 4:2; bLb 23:19; Rz 

11:29; 2Tm 2:13  

4aTt 1:2; bPs 116:11; cPs 50:6 



Wszyscy zgrzeszyli. str. 3 

    w swoich słowach,  

i byś zwyciężył, gdy będziesz sądzony.
c6  

5Jeśli zaś nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość 

Boga, to co powiemy?7 Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy wy-

wiera gniew? Po ludzku mówię. 6W żadnym razie! Jak inaczej 

Bóg miałby osądzić świat? 7Jeśli Boża prawda, dzięki mojemu 

kłamstwu, obfituje ku Jego chwale, to dlaczego ja miałbym być 

sądzony jako grzesznik? 

Ww. 3-8: Bóg jest wierny sam z siebie.  

Czy to jest dla mnie źródłem nadziei i zapału? Co w moim przypadku 

tego dowodzi? 

_______________________________________________________ 

 

 8Czy nie tak właśnie nas obrażają8 i czy nie o to nas pomawiają, 

że mówimy: Czyńmy to, co złe, by przyszło to, co dobre?
a9 Wy-

rok na takich jest słuszny! 

                                                   

6  Za G.; wg BHS: Tak, że jesteś sprawiedliwy w swojej mowie,/ Czysty w 

swoim sądzie. 

7  Jeśli nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, to można 

by wyciągnąć przewrotny wniosek, że jest ona przydatna, pożądana i 

przynosi chwałę Bogu — i jeśli Bóg ją gani, to jest wręcz niesprawiedli-

wy! (zob. w. 7). Fakt uwypuklania sprawiedliwości Bożej przez naszą 

niesprawiedliwość nie uświęca jednak naszej niesprawiedliwości i nie 

chroni jej przed gniewem Boga. Inaczej Bóg nie mógłby nas sądzić i po-

tępić tego, co jest godne potępienia. Przeciwnie, nasza niesprawiedliwość 

tym bardziej podkreśla ogrom Bożej sprawiedliwości. 

8  Lub: nam bluźnią, gr. μὴ καθὼς βλασφημούμεθα. 

9  Czyńmy to, co złe, to znaczy: Uwydatniajmy przez naszą niegodziwość 

chwałę Bożej sprawiedliwości. Powoływanie się na tak przewrotny argu-

ment jest dowodem zepsucia tych, którzy się nań powołują, i czyni ich po-

tępienie tym bardziej sprawiedliwym. Współcześnie podobnego typu za-

rzuty padają pod adresem takich stwierdzeń, jak: Nie jesteście pod Pra-

wem, lecz pod łaską (Rz 6:14); Jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja 

to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie (Rz 7:17, 20); Wy do wolno-

ści powołani jesteście (Ga 5:13); Bóg to według upodobania sprawia w 

nas chcenie i wykonanie (Flp 2:13). Jako usprawiedliwienia duchowego 

letargu używa się prawd o nieutracalności zbawienia, o poniechaniu walk 

8aRz 6:1 



str. 4 Nauka o grzechu, nauka o zbawieniu. 

9Cóż więc? Mamy przewagę? Wcale nie! Przecież już obwinili-

śmy wszystkich Żydów i Greków [twierdząc], że ciąży na nich 

grzech.
a10 10Tak też napisano:  

 Nie ma sprawiedliwego
a
—  ani jednego!

 

11 nie ma, kto by rozumiał, nie ma,  
   kto by szukał Boga; 
12 wszyscy zboczyli, razem stali się podli,  

nie ma, kto postępowałby dobrze,  
   nie ma ani jednego.

a
 

13 Ich gardło to otwarty grób,  

ich języki knuły zdradę
a 
—  

jad żmij pod ich wargami;
b
  

14 ich usta wypełnia przekleństwo i gorycz;
a
  

15 ich nogi prędkie do rozlewu krwi,
a
  

16 zniszczenie i nędza na ich drogach,  
17 a drogi pokoju nie poznali.

a
 

18 Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.
a11 

Ww. 9-18: Oto, co znaczy, że na wszystkich ciąży grzech. Groza 

sytuacji polega na tym, że te słowa dotyczą każdego człowieka. 

Czy dzielisz świat na dobrych i złych, winnych i niewinnych? Jeśli 

ulegasz tej tendencji, to ____________________________________ 

______________________________________________________ 

Jak to się odnosi do mnie jako osoby odrodzonej? Możemy 

 _____________________________________________________, 

ale świat ______________________________________________. 

Czy kibicuję którejś z „drużyn” świata? Której? 

_____________________________________________________ 

                                                                                                    

z pokusami, o odstąpieniu od pytania o zło i dobro, o wierze jako kryte-

rium tego, co grzeszne i niegrzeszne, oraz o mocy nowego życia przeja-

wiającej się w spontaniczności naszych pragnień. 

10  Grzech jest przypadłością każdego człowieka. Nakazy Prawa tej przypa-

dłości nie leczą, a jedynie ją potwierdzają (w. 20). 

11  Cytat za G. 

9aRz 1:18-24; 3:23; Ga 3:22 

10aKzn 7:20 

12aPs 14:1-3; 53:2-4 

13aPs 5:10; b140:4 

14aPs 10:7  

15aPrz 1:16; Iz 59:7  

17aIz 59:8 

18aPs 36:2; Prz 8:13 



Wszyscy zgrzeszyli. str. 5 

______________________________________________ 

Jako chrześcijanin mogę być człowiekiem Kazania na górze, osobą po 

ośmiokroć szczęśliwą. 

 

19Wiemy zaś, że cokolwiek Prawo mówi, mówi do tych, którzy 

podlegają Prawu,12 aby wszelkie usta były zamknięte, a cały 

świat — odpowiedzialny wobec Boga.
a
 20Stąd z uczynków Pra-

wa nie zostanie usprawiedliwione
a13 przed Nim żadne ciało,14 bo 

dzięki Prawu [mamy jedynie] poznanie grzechu.
b
  

Sprawiedliwość Boża  

przez wiarę w Jezusa Chrystusa 

21Teraz zaś niezależnie od Prawa została [nam] objawiona spra-

wiedliwość Boża, poświadczona przez Prawo i proroków,
a
 

22sprawiedliwość Boża przez wiarę15 Jezusa Chrystusa16 dla 

wszystkich, którzy wierzą.
a
 Nie ma bowiem różnicy, 23gdyż 

wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,
a
 24a uspra-

wiedliwieni są darmo,17 z Jego łaski,
a
 przez odkupienie, które jest 

w Chrystusie Jezusie,
b
 25którego Bóg już wcześniej ustanowił 

przebłaganiem
a18 — przez wiarę, w Jego krwi — dla okazania 

                                                   

12  Tj. są w Prawie, gr. τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ. 

13  usprawiedliwione, gr. δικαιωθήσεται (dikaiothesetai), tzn. uczynione 

sprawiedliwym, uznane za sprawiedliwe, zob. Rz 2:13. 

14  żadne ciało, πᾶσα σὰρξ, idiom hbr. ר  .nikt; nic, co żyje :(kol-basar) כָּל־בָּשָּ

15  Lub wierność — NET 532. 

16  przez wiarę Jezusa Chrystusa, gr. διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, wyrażenie 

pojawiające się jeszcze w Rz 3:26; Ga 2:16,20; 3:22; Ef 3:12; Flp 3:9. 

Lub: (1) przez wiarę w Jezusa Chrystusa; (2) przez Chrystusową wiarę, tj. 

przez Niego objawioną lub daną, o objawionej przez Niego treści, w ob-

jawionym lub danym przez Niego rodzaju. Przemawia za tym to, że ile-

kroć wiara występuje w genetiwie w związku z osobą, prawie nigdy nie 

odnosi się do obiektu — NET 532. Przy takim rozumowaniu mogłoby też 

chodzić o wiarę Jezusa Chrystusa obecną w nas, wiarę, która przeistacza 

się w wiarę, za sprawą której my uwierzyliśmy w Niego (Hbr 12:2). 

17  Lub: w darze, gr. δωρεὰν. 

18  przebłaganiem, gr. ἱλαστήριον, lub: (1) metonimicznie: źródłem lub 

środkiem przebłagania; (2) pokrywą przebłagania, tj. wiekiem skrzyni 

19aRz 2:12; Ga 3:22  

20aPs 143:2; Ga 2:16; 3:10; 
bRz 5:20; 7:7 

21aDz 10:43  

22aRz 1:17; Ga 2:16  

23aRz 3:9  

24aEf 2:8; Tt 3:5,7; bRz 5:1 

25aWj 25:17-22; Kpł 16:2; 

Hbr 10:4; bEf 1:7; Hbr 9:11-

28 



str. 6 Nauka o grzechu, nauka o zbawieniu. 

swojej sprawiedliwości poprzez nieuwzględnienie19 wcześniej 

popełnionych grzechów,
a
 26w [okresie] powściągliwości Boga,20 

dla okazania swojej sprawiedliwości w teraźniejszym czasie, aby 

On był sprawiedliwy i usprawiedliwiający21 tego, kto jest z wiary 

Jezusa.22  

Ww. 19-26: Wszyscy zgrzeszyli!  

Jako zakażeni grzechem utraciliśmy Bożą chwałę, zob. przypis. 

Nikt nie może zapewnić sobie usprawiedliwienia! 

27Gdzie więc chluba? Wykluczona!
a
 Przez które prawo? 

Uczynków? Nie! Ale przez prawo wiary. 28Uznajemy bowiem, 

że człowiek jest usprawiedliwiany przez wiarę, niezależnie od 

uczynków Prawa.
a23 29Czy Bóg jest tylko [Bogiem] Żydów? Czy 

nie pogan24 także? Owszem — także pogan!
a
 30Jeden jest zatem 

Bóg,
a
 który usprawiedliwi obrzezanych z wiary, a nieobrzeza-

                                                                                                    

przymierza, która znajdowała się w Miejscu Najświętszym przybytku i 

dla przebłagania Boga była skrapiana krwią ofiary w Dniu Pojednania na 

znak zadośćuczynienia za grzechy ludzi (Wj 25:17-22; Kpł 16:2). 

19  nieuwzględnienie, gr. πάρεσις (paresis), lub: przejście ponad, tj. „prze-

baczenie”, „przeoczenie”, pozostawienie grzechów epoki ST bez natych-

miastowego ukarania, odkupionych tylko tymczasowo lub symbolicznie 

do czasu ofiary złożonej na krzyżu przez Jezusa, różne od przebaczenia, 

zwolnienia, odpuszczenia, gr. ἄφεσις (afesis), tj. właściwego, stosownego 

i ostatecznego rozprawienia się z grzechem, zob. Rz 3:25; Hbr 10:18; zob. 

też Friberg.  

20  w [okresie] powściągliwości Boga, ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, lub: dzięki 

powściągliwości Boga. 

21  usprawiedliwiający, gr. δικαιοῦντα, lub: (1) czyniący sprawiedliwym; (2) 

usprawiedliwiający w sensie uznania za sprawiedliwego lub w sensie roz-

liczenia niedopełnionego obowiązku, zob. Friberg.  

22  kto jest z wiary Jezusa, gr. τὸν ἐκ πίστεως Ἰησου, tj.: kto [liczy na spra-

wiedliwość] z wiary Jezusa lub kto wierzy w Jezusa. 

23  niezależnie od uczynków Prawa, gr. χωρὶς ἔργων νόμου, lub: bez, z pomi-

nięciem, uczynków Prawa; wg hbr. Dlatego zaznaczamy mówiąc, że czło-

wiek jest usprawiedliwiany dzięki wierze, nie ze względu na uczynki wyni-

kające z Prawa, hbr.  ר ַרְצנּו ֵלאמֹר בֱָּאמּונָּה יְִצַדק ִאיׁש ִמַבְלֲעֵדי ַהַמֲעִשים ֲאׁשֶׁ ֵכן חָּ לָּ

ה   .ַעל־ִפי ַהּתֹורָּ

24  Lub: narodów, hbr. ἔθνος. 

27a1Kor 1:31  

28aDz 13:38; Rz 8:3; Ga 

2:16; 1Tm 1:9; Tt 3:5; Hbr 

7:19  

29aRz 10:12  

30aPwt 6:4; Ga 3:20; bRz 

4:11-12  

31aMt 5:17; Rz 8:4 



Wszyscy zgrzeszyli. str. 7 

nych przez wiarę.
b25 31Czy więc przez wiarę niweczymy Prawo? 

W żadnym razie — raczej Prawo podtrzymujemy.
a 

Przekład dosłowny EIB 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

Ww. 27-31: Jezus jest dla nas jedyną szansą. Wiara jest jedynym 

prawem. 

Jeśli widzę dla siebie krztę nadziei, to nie poznałem grozy własnego 

położenia z Bożego punktu widzenia. 

Jeśli nie dostrzegam w Chrystusie jedynego ratunku, jedynej nadziei 

na duchowy rozwój i powrót do chwały, to pozostaję w stanie zguby i 

stagnacji. 

Żyję według prawa wiary, na przykład w odniesieniu do grzechu: 1J 

1:9: ___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

w odniesieniu do rozwoju: Flp 4:13: _________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

J_________ R_________ Ż________ znaczy żyć według za-

sad prawa wiary. 

 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

SMS:26 W okresie poprzedzające Święta określ 

lub uaktualnij swój plan dystrybucji dobrej nowiny. 

_________________________________________ 

_________________________________________

                                                   

25  Lub: Skoro jeden jest Bóg, [On] obrzezanych uzna za sprawiedliwych na 

podstawie [ich] wiary, a nieobrzezanych — dzięki [ich] wierze. 

26  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 



str. 8 Nauka o grzechu, nauka o zbawieniu. 

____________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

SMS: Napisz, w czym wyraża się Twoje kibicowanie „drużynie” Kró-

lestwa Bożego. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

SMS:  Modlitwa konwersacyjna, to rozmowa z Bogiem, która prze-

biega wg zasady: Trwam przed Bogiem w danym temacie do momen-

tu nabrania pewności, że jestem we właściwym na daną chwilę miej-

scu, a jednocześnie przekonania co do tego, jaki ma być mój kolejny 

krok. Celem modlitwy konwersacyjnej jest objawienie się mocy Bożej 

w jak najpełniejszym wymiarze.   

SMS: Wypełnij do piątku wszystkie puste przestrzenie przy 

Odniesieniach. 

 

Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

Na ile powszechny jest grzech oraz kto i co może nas z niego 

uratować. 

Umiem:  

Wskazać w Biblii fragmenty, które uzasadniają to, czego się 

dowiedziałem. 

Chcę/Potrafię: 

Przedstawić moim najbliższym poruszany w rozważaniu temat.  

 

Dariusz Banicki, KChB w Gnieźnie: dariusz-banicki@o2.pl 


