A SZUKAJĄC JEDNOŚCI. Galacjan 2:1-3; Dzieje Apostolskie 15
❖ Judaizanci, którzy przybyli do Antiochii, spowodowali poważny spór, kwestionując nauczanie
Pawła i Barnaby.
❖ Wówczas Bóg objawił, aby Pawła, Barnabę i kilku wierzących z pogan wyprawić w podróż do
Jerozolimy w celu omówienia tej kwestii z apostołami i starszymi.
❖ To spotkanie było początkowo nieoficjalne. Jednak niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów
doprowadzili do publicznego sporu.
❖ Po długiej naradzie Kościół poparł Pawła i na jakiś czas jedność została przywrócona.
B FAŁSZYWI BRACIA. Galacjan 2:4-5
❖ Zewnętrzne obrzezanie miało być symbolem obrzezania serca (5 Mojż. 10:16; 30 :6; Jer. 4:4;
Rzym. 2:29). Obrzezanie reprezentuje wyzbycie się naszej pewności siebie i zamiast tego
pełne poleganie na Bogu.
❖ Uczynienie jakiegokolwiek rytuału warunkiem zbawienia jest zaprzeczeniem odkupieńczej
mocy ofiary Chrystusa.
❖ Nauka fałszywych braci była próbą zamiany „wolności, którą mamy w Chrystusie Jezusie” na
niewolnictwo. Co oznacza „wolność w Chrystusie”? (Jan 8:33-34; Rzymian 6:17)
❖ Wolność dla chrześcijanina jest możliwością życia nieskrępowanego poświęcenia Bogu.
Zawiera w sobie wolność od zniewolenia przez pragnienia grzesznej natury, wolność od
potępienia przez zakon, wolność od mocy śmierci.
C JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI. Galacjan 2:6-10
❖ Żydzi mieli solidne biblijne podstawy i dlatego mogli przyjąć Jezusa jako Mesjasza, ponieważ
spełniał wszystko, co było o Nim objawione w Piśmie. Taka służba została powierzona
Piotrowi.
❖ Paweł był przygotowany, by pozyskać tych, którzy nie znali prawdy wcześniej. Została mu
powierzona służba poganom.
❖ Paweł, Piotr i inni apostołowie używali różnych stylów, jednakże poselstwo było takie samo.
D KONFRONTACJA W ANTIOCHII. Galacjan 2:11-13
❖ Kiedy Bóg dał Piotrowi wizję, wtedy przestał on uważać pogan za nieczystych i zaczął z nimi
przebywać (Dz. Ap. 10). Dlatego też Piotr bez żadnych obaw żył z poganami, kiedy odwiedzał
Kościół w Antiochii.
❖ Jednak kiedy kilku Żydów przybyło z Jerozolimy, to aby im się przypodobać, przestał
przebywać z poganami. Jego dwulicowość wpłynęła na innych Żydów w Kościele.
E STAWIAJĄC CZOŁA KONFRONTACJI. Galacjan 2:14
❖ Sednem sprawy nie było to, że Piotr jadał z Żydami z Jerozolimy, ale to, że celowo
dystansował się od pogan, nie pozwalając im spożywać posiłków z Żydami.
❖ Jego postawa rodziła pytanie: czy poganie są drugorzędnymi chrześcijanami?
❖ Najbardziej wrażliwi poganie myśleli, że aby zostać chrześcijanami, muszą najpierw być
Żydami (przyjmując doktryny fałszywych braci).
❖ Jedność Kościoła i Ewangelii zwyciężyła.

