
Tekst rozważany; 

Jezus skarbem i fundamentem życia
3 W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu!1 Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś —
zabezpiecza.2 Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów2, uważajcie na złych pracowników,
uważajcie na fanatyków obrzezania3. 3 To my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy
czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z
pochodzeniem lub osiągnięciami.[a]4 A przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś
sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja: 5 obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z plemienia
Beniamina, Hebrajczyk od pokoleń4. W stosunku do Prawa: faryzeusz; 6 w kwestii gorliwości:
prześladowca Kościoła; co do sprawiedliwości — jeśli mierzyć ją normą Prawa — człowiek bez
zarzutu.7 A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za
stratę. 

Jak często się radujesz w Panu?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

1 Apostoł Paweł, pisze list z więzienia, pomimo trudów jest w stanie cieszyć się Panem. Nie polega na swoim ciele, lecz na Bogu, w 
oczekiwaniu na skazanie. Często fragment ten jest wykorzystywany w zachęceniu chrześcijan do przeżywania pełni radości w 
Jezusie Chrystusie, bo tylko to ma sens dla jego wybranych. Radować, z gr. χαίρω (chairō) może oznaczać także  radować się 
ogromnie, dobrze się miewać.
2  W niektórych tłumaczeniach uzyte jest słowo κύων – kuōn, pies. Paweł używa przenośni; która może oznaczać także człowieka 
nieczystego umysłu, człowieka zuchwałego. 
„ Judaizanci szczycili się tym, że byli wysłannikami sprawiedliwości. Jednak „Paweł mówił o  nich jako złych, ponieważ 
przyprowadzanie ludzi do Boga przez głoszenie ewangelii uczynków oraz odciąganie od osoby Chrystusa nie daje zbawienia i  jest 
jednym z najgorszych grzechów” John MacArthur. „Komentarz MacArthura do Nowego Testamentu”
3 Nakaz obrzezania, nałożony przez Stwórcę na  Abrahama i jego potomków, jest znakiem przymierza zawartego między Bogiem, a 
jego ludem. Karą grożącą za złamanie tego nakazu było wykluczenie ze społeczności (Księga Rodzaju XVII 10-14, Księga 
Kapłańska XII 3). Głęboko zakorzenione w tradycji starożytnych Hebrajczyków obrzezanie pozostawało przez wieki aktem 
włączenia do wspólnoty etnicznej i duchowej, aktem kształtującym świadomość żydowską od najwcześniejszego dzieciństwa.
4„Rodzice Pawła byli hebrajczykami i zachowywali tradycję hebrajską oraz język pomimo tego, że żyli w pogańskim mieście (zob. 
Dz 21:40; 26:4, 5). faryzeusz Faryzeusze byli fundamentalną partią legalistyczną, która gorliwie stosowała się do zaleceń zawartych 
w Starym Testamencie i ściśle przestrzegała zasad tradycji dotyczących uczynków i sprawiedliwości”
Wpis z książki: John MacArthur. „Komentarz MacArthura do Nowego Testamentu”
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Dlaczego Paweł wspomina swoje pochodzenie?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dlaczego Apostoł Paweł nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

8 Więcej, w świetle doniosłości poznania5 Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie
liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa 9 i
odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą Prawa, lecz tej, która
pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu — dzięki sprawiedliwości opartej na
wierze. 10 Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w
Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, 11 aby tak czy inaczej dostąpić
zmartwychwstania.

Na czym/kim polegała Pawła sprawiedliwość? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Co my jako wspolnota powinniśmy odrzucić jako odmęt naszego życia?

5 Z gr. Gnój lub też odpady, rzeczy bezwartościowe, budzące odrazę σκύβαλον
skubalon
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