A PRAWO I OBIETNICA. Galacjan 3:21
❖ Wiara i prawo pełnią różne role w planie zbawienia.
❖ Faryzeusze myśleli, że prawo może przynieść życie, ponieważ jest napisane, że
człowiek „żyje przez nie” (3 Mojż. 18:5). Lecz prawo nie może dać duchowego życia.
❖ Oto dlaczego Paweł wyjaśniał rolę prawa w naszym życiu.
B UWIĘZIENI I TRZYMANI POD STRAŻĄ PRAWA. Galacjan 3:22-23
❖ Wyrażenie „pod prawem” może być rozumiane na dwa sposoby:
— bycie pod prawem jako alternatywa zbawienia (Galacjan 4:21)
— bycie pod prawem jako potępienie przez nie z powodu grzechów (Galacjan 3:10;
Rzymian 6:14-15).
❖ Prawo jako strażnik, który więzi każdego, kto kiedykolwiek je przekroczył i który
skazuje na śmierć z powodu jego lub jej grzechów.
❖ Możemy znaleźć pozytywne znaczenie dla wyrażeń „poddane” i „pod strażą”:
— PODDANE: strzeżone i utrzymane (Filipian 4:7; 1 Piotra 1:5)
— POD STRAŻĄ: zgromadzone, zabezpieczone (Łukasz 5:6; Rzymian 11:32).
❖ Prawo nie było przekleństwem, ale błogosławieństwem. Chroniło Izraela od
występków, które innych ludzi doprowadziły do fizycznego i moralnego zepsucia.
C PRAWO JEST NASZYM OPIEKUNEM. Galacjan 3:24
❖ Dlaczego prawo było naszym przewodnikiem?
— Ono uczy i pokazuje, czym jest grzech.
— Ono napomina nas i potępia jako grzeszników.
— Ono prowadzi nas do Chrystusa jako jedynej drogi zbawienia.
❖ Prawo zostało dane po to, aby wskazać grzesznikowi na potrzebę zbawienia.
D PRAWO PRZYCHODZI PO WIERZE. Galacjan 3:25
❖ Chrystus uwalnia nas od potępienia Prawa i wypisuje swoje Prawo
w naszych sercach (Hebr. 8:10). Co to oznacza?
— Przebaczono nam i nie jesteśmy już dłużej pod przekleństwem Prawa, tylko pod
łaską (Rzym. 6:14).
— Prawo jest teraz wypisane w naszych sercach i pokazujemy je w naszym życiu, tak
jak pokazujemy charakter, ponieważ Prawo jest kopią charakteru Chrystusa (Mat.
5-7).
❖ W jaki sposób współpracujemy z Bogiem, kiedy On wypisuje prawa w naszych
sercach?

