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SPRAWIEDLIWOŚĆ POCHODZĄCA Z ŁASKI
Opracował Don Krow
Dziś zajmiemy się tematem uzyskania statutu sprawiedliwego z łaski. List do Rzymian 3:21-23
mówi: Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą
zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących.
Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.
Zauważ, że Pismo Święte mówi: Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość
Boża. Pewnego razu zapytałem kogoś: „Jak myślisz, co byś musiał zrobić, żeby pójść do nieba?”.
Odpowiedział, że musiałby przestrzegać Dziesięciorga Przykazań, być wiernym swojej żonie,
prowadzić się moralnie i wymienił jeszcze kilka innych warunków. Odpowiedziałem temu komuś:
„Czy wiesz, co powinieneś zrobić, by pójść do nieba, by przebywać w Bożej obecności w Jego
królestwie? Twoja sprawiedliwość powinna się równać Bożej sprawiedliwości”. On na to: „Że co? Nie
ma nikogo takiego, kto mógłby się równać z Bożą sprawiedliwością. Jedynie jeden człowiek posiadał
taką sprawiedliwość, a był nim Jezus Chrystus!”. Powiedziałem: „No właśnie! Dokładnie tak! Nikt
z nas nigdy nie był w stanie przestrzegać Prawa (Zakonu), czy przykazań idealnie. Czy to na zewnątrz,
czy w duchu i tak potrzebujemy sprawiedliwości, która równa się Bożej, byśmy mogli być przez
Niego zaakceptowani”.
Dokładnie to opisują wersety 21-22: Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została
sprawiedliwość Boża... i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich
wierzących. Sprawiedliwość, którą Bóg oferuje tobie i mnie, jest sprawiedliwością otrzymaną przez
wiarę w Jezusa Chrystusa i jest ona nad każdym, i dla każdego, kto wierzy. Są dwa rodzaje
sprawiedliwości. Sprawiedliwość ludzka i sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość ludzka, to inaczej
nasze najlepsze zachowanie i dobre uczynki, które nie mogą jednak sprawić, byśmy zostali
zaakceptowani przez Boga. Potrzebujesz takiej sprawiedliwości, która równa się Bożej, a On ją tobie
oferuje; sprawiedliwość niezależną od Prawa.
W grece nie ma określonego rodzajnika, który oznaczałby, że ten tekst mówi, iż Bóg oferuje Swoją
sprawiedliwość bez udziału Prawa. Sprawiedliwość wynikająca z Prawa, to sprawiedliwość
z uczynków, zasłużona, zdobyta, by móc zostać przyjętym przez Boga. Wszystkie religie świata
twierdzą, że musisz coś zrobić, zasłużyć, zdobyć, by Bóg mógł cię przyjąć. Ewangelia oznacza dobra
wiadomość, a dobrą wiadomością Ewangelii jest to, że Bóg oferuje swoją własną sprawiedliwość
i akceptację wszystkim tym, którzy uwierzyli w to, co Jezus zapewnił przez swoją śmierć na krzyżu
za nasze grzechy, przypisując nam sprawiedliwość równą Prawu. To jest sprawiedliwość Boża, która
jest niezależna od Prawa, bez naszych uczynków, zasług i osiągnięć; a przychodzi ona przez wiarę
w Jezusa Chrystusa.
Zauważ, w wersecie 22 czytamy, że sprawiedliwość Boża przychodzi przez wiarę w Jezusa
Chrystusa i jest dla wszystkich, i nad wszystkimi wierzącymi. Dlaczego Bóg oferuje swoją
sprawiedliwość każdemu? Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.
Zgrzeszyłem ja, zgrzeszyłeś ty i wszystkim nam zabrakło do Bożych standardów, i doskonałości.
Z powodu naszego grzechu, najbardziej potrzebna nam jest akceptacja, właściwa relacja i pojednanie
z Bogiem. Wszystko to Bóg nam zaoferował nie przez uczynki Prawa, ale przez wiarę w Jezusa
Chrystusa. Sprawiedliwość Boża nie przychodzi przez twoje starania, próby, zasługi czy chęć jej
zdobycia; przychodzi przez wiarę, zależność i poleganie na Panu Jezusie Chrystusie.
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W jaki sposób Abraham (ojciec narodu Żydowskiego) był zbawiony? Biblia mówi, że on uwierzył
Bogu, w Jego obietnice, a usprawiedliwienie zostało mu przypisane. To, że Abraham został ogłoszony
sprawiedliwym przed Bogiem przez swoją wiarę, nie było tylko jego udziałem. W Liście do Rzymian
3:21-22 czytamy, że człowiek może zostać uznany za sprawiedliwego przez Boga, wierząc w Jezusa
Chrystusa. Biblia stwierdza, że ze względu na cenę, którą poniósł Chrystus, przelewając swoją krew
za nasze grzechy, sprawiedliwość zostanie przypisana każdemu, kto po prostu wierzy w Chrystusa .
Rzymian 5:17: Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego,
o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu
przez jednego, Jezusa Chrystusa. Bóg oferuje ci dar sprawiedliwości, dar pojednania z Nim. Dar
oczywiście ileś kosztuje, ale nie osobę, dla której jest on przeznaczony. Jeśli chciałbyś mi coś
podarować a później żądałbyś zapłaty, nie byłby to dar, bo musiałbym zapłacić. Bóg udostępnił
ci sprawiedliwość w postaci daru. Dar sprawiedliwości, uniewinnienia i pojednania z Bogiem,
przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Pytania
1. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Czy sprawiedliwość której potrzebujemy jest tą samą, którą możemy
sami osiągnąć?
________________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Drugi list do Koryntian 5:21. Jakiego rodzaju sprawiedliwości nam potrzeba?
________________________________________________________________________________
3. Przeczytaj List do Rzymian 3:22. W jaki sposób otrzymujemy tą sprawiedliwość?
________________________________________________________________________________
4. Przeczytaj List do Filipian 3:9. Czym jest sprawiedliwość przychodząca z Prawa?
________________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Galacjan 2:21. W jaki sposób moglibyśmy udaremnić Bożą łaskę?
________________________________________________________________________________
6. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość Boża jest...?
________________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
List do Tytus 3:5 - Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla
miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego.
2 List do Koryntian 5:21 - On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim
stali się sprawiedliwością Bożą.
List do Rzymian 3:22 - I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich
wierzących. Nie ma bowiem różnicy.
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List do Filipian 3:9 - i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie,
lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary.
List do Galacjan 2:21 - Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy
Chrystus daremnie umarł.
List do Rzymian 5:17 - Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą
w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Czy sprawiedliwość, której potrzebujemy jest tą samą, którą możemy
sami osiągnąć? Nie.
2. Przeczytaj Drugi list do Koryntian 5:21. Jakiego rodzaju sprawiedliwości nam potrzeba?
Sprawiedliwości Bożej (która przychodzi przez Chrystusa).
3. Przeczytaj List do Rzymian 3:22. W jaki sposób otrzymujemy tą sprawiedliwość? Przez wiarę
w Jezusa Chrystusa.
4. Przeczytaj List do Filipian 3:9. Czym jest sprawiedliwość przychodząca z Prawa? To moja własna
sprawiedliwość. Sprawiedliwość, którą sam mogę osiągnąć.
5. Przeczytaj Galacjan 2:21. W jaki sposób moglibyśmy udaremnić Bożą łaskę? Udaremnić Bożą
łaskę możemy wtedy, gdy będziemy próbować osiągnąć zbawienie naszymi własnymi dobrymi
uczynkami, zamiast ufać Jezusowi i w jego śmierć dla naszego zbawienia.
6. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość Boża jest...? Jest darem.
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