
UCZCIWOŚĆ W DĄŻENIU DO DOSKONAŁOŚCI

List  do  Rzymian 7:14-25 jest  ważnym fragment  dla  każdego człowieka dążącego do doskonałości.
Apostoł Paweł mówi tam, jako narodzony na nowo chrześcijanin: „Albowiem mój wewnętrzny człowiek
ma upodobanie w prawie Boga” (Rz 7:22)”.

List  do  Rzymian  już  od  pierwszego  rozdziału  opisuje  Ewangelię  jako  „Moc  Boga,  prowadzącą  do
zbawienia” (Rz 1:16). Po omówieniu usprawiedliwienia przez wiarę (rozdz 3-5), w szóstym rozdziale
Paweł mówi o zwycięstwie nad grzechem, po czym w 7 rozdziale przechodzi  do kolejnego wątku.
Nie  wraca  już  do okresu  sprzed nawrócenia,  tylko  kontynuując  swój  wykład dobrej  nowiny,  teraz
opowiada  o  walce,  jaką  musi  stoczyć  w  swoim  wnętrzu  człowiek  zainteresowany  osiągnięciem
doskonałości, który świadomie decyduje się czynić wyłącznie wolę Boga, aby w przyszłości osiągnąć
zwycięstwo, i znaleźć łaskę w oczach Boga, aby w trudnych chwilach otrzymać od Boga pomoc. Paweł
zwraca tutaj  uwagę  na dwie  rzeczy:  (1)  że  w chwili  braku czujności  upada w sferze,  w której  ma
poznanie (świadomy grzech) i (2) że czasami upada w wyniku życia nie zgodnego z Bożymi standar-
dami, aby zrozumieć jakiś kolejny grzech (którego dotychczas nie był świadomy, ponieważ nie miał w
tej sferze poznania). 

Osoba, która nie jest zainteresowana całkowitym uświęceniem, nie ma takich dylematów, bo zatrzy-
muje  się  na  5  rozdziale  Listu  do  Rzymian.  A  ten,  kto  toczy  taką  walkę,  bo  dąży  do  całkowitego
zwycięstwa nad grzechem (Rz 6:14), mówi o sobie:  „O nędzny ja człowiek, któż mnie wyrwie z tego
grzesznego ciała, które cały czas prowadzi mnie do duchowej śmierci?” (Rz 7:24).

Osoby, które nie toczą takich walk,  nie  są uczciwe wobec Boga w kwestii  ich życia wewnętrznego.
Ale nam daje to wielką nadzieję, bo gdy w chwilach słabości nawet upadamy, to chociaż jest to grzech,
którego trzeba się wyrzec i pokutować, prosząc Chrystusa o oczyszczenie Jego krwią, to jednak nie jest
to  coś,  na  co  się  świadomie  decydujemy.  Świadczy  nasza  pokuta,  że  nienawidzimy tego grzechu i
żałujemy tego czynu, dlatego pewnego dnia odniesiemy także nad nim zwycięstwo.

Przeczytaj  uważnie  7 rozdział  Listu do Rzymian i  proś Boga,  aby dał  ci  zrozumienie  tych  rzeczy.
List do Rzymian 7:1-13 mówi o życiu wolnym od prawa, które było naszym przewodnikiem do Chry-
stusa. Teraz, będąc oblubienicą Chrystusa musimy żyć według wyższych standardów niż wymagało
prawo, ale nie z legalistycznym podejściem do przykazań, tylko „w nowym Duchu, a nie według prze-
stazałej litery prawa” (Rz 7:6).

Osoby nieuczciwe w swoich zmaganiach nigdy nie osiągają zwycięstwa. I nie chodzi tu o prawidłowe
zrozumienie  7  rozdziału  Listu  do  Rzymian,  tylko  o  całkowitą  uczciwość  wobec  Boga.  Dlatego
zachęcam cię do unikania każdego obłudnika, który nie jest uczciwy wobec Boga w swoich ducho-
wych  zmaganiach.  Do  tego  trzeba  być  wnikliwym,  sprytnym  jak  wąż  i  niewinnym  jak  gołębica
(Mt 10:16). Pamiętaj, że uczciwość jest najważniejszą rzeczą, której wymaga od ciebie Bóg, bo to jest
pierwszy krok do duchowej czystości.
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