W oparciu o List do Galacjan 2:15-21
A Kwestia usprawiedliwienia
❖ Czym jest usprawiedliwienie?
— Paweł jasno stwierdził: zarówno Żydzi jak i poganie potrzebują usprawiedliwienia
(czyli bycia uznanymi za prawych).
— Co wynika z usprawiedliwienia?
(a) Jest ono przeciwieństwem potępienia. Bóg przebacza nam i uznaje nas za prawych
(5 Mojż. 25:1).
(b) Stajemy się częścią ludu Bożego.
(c) Jesteśmy związani z Bogiem i Jego przymierzem.
B Środki usprawiedliwienia
❖ Uczynki prawa
— Wypełnianie uczynków prawa wymaga pełnej realizacji – zarówno w myślach jak i
czynach, w każdej sekundzie życia – wszystkich przykazań.
— Nawet gdybyśmy mogli to uczynić, uczynki prawa wcale nie mogłyby nas zbawić. Są
one tylko zasadami życia, a nie środkami odkupienia i przebaczenia.
❖ Wiara Jezusa Chrystusa
— Wiara nie musi być uzupełniona uczynkami. Usprawiedliwienie nie jest przez wiarę i
uczynki – jak nauczali judaizanci – ale tylko przez wiarę.
— Wiara nie jest koncepcją abstrakcyjną. Nie można po prostu posiadać wiary. Musisz
posiadać wiarę w coś: to znaczy w dzieło, którego Jezus dokonał dla nas.
— Wiara nie usprawiedliwia sama w sobie. Wiara jest drogą, dzięki której możemy
przylgnąć do Jezusa, który może nas usprawiedliwić.
— Naszą nadzieją jest „wiara Jezusa Chrystusa”. Jesteśmy zbawieni przez Jego wiarę, nie
przez naszą. W naszej wierze nie ma zasługi.
C Rezultat usprawiedliwienia
❖ Posłuszeństwo wiary
— Prawdziwa wiara pochodzi z poruszonego serca, które jest ożywione, aby kochać i
dziękować Bogu za Jego dobroć.
— Wierzymy po tym, jak zrozumieliśmy i zaakceptowaliśmy Boże wielkie cierpienie, aby
dać nam życie wieczne.
— Wiara jest odpowiedzią miłości na Bożą miłość.
— Kiedy wiara się ukształtuje, nie chcemy już więcej zasmucać Boga umyślnymi
grzechami.
❖ Czy dalej grzeszyć?
— Niektórzy oskarżali Pawła o podkreślanie wiary, a nie uczynków. Sądzili, że w ten
sposób zachęcał pogan do tego, aby nadal grzeszyli, po tym jak zostali
usprawiedliwieni.
— Rozumiał, że po tym jak zostaliśmy usprawiedliwieni, stajemy się nowymi
stworzeniami. Teraz Chrystus żyje w nas i spełniamy uczynki, jakie Chrystus już
przedtem dla nas przygotował i w jakich powinniśmy chodzić (Galacjan 2:20;
2 Koryntian 5:17; Efezjan 2:10).

