Poziom 3 Lekcja 8
WŁAŚCIWE UŻYWANIE BOŻEGO PRAWA
Opracował Don Krow
Pewnego razu Joe i ja rozmawialiśmy nad jeziorem z Billem i Stevem. Powstało pytanie: „W jaki
sposób ktoś, kto nigdy wcześniej nie słyszał o Bogu ani o Jezusie, miałby zostać pociągnięty
do odpowiedzialności przed Bogiem?”. Powiedziałem: „Bill, przypuśćmy, że udałeś się do domu
Steva, ale go tam nie zastałeś. Jedynie jego żonę. Jeśli popełniłbyś z nią cudzołóstwo, czułbyś się
winny za naruszenie żony swojego przyjaciela? Nawet nie słysząc wcześniej o Dziesięciu
Przykazaniach, czy nie mając nigdy Biblii w ręku? Skąd wzbudziłoby się w tobie poczucie winy?”.
Widzisz, Bóg dał każdej osobie, poprzez Prawo i sumienie, zdolność do rozróżniania tego, co jest
właściwe i poczucia winy, za swoje błędy. Prawo i sumienie to sędziowie, którzy albo oskarżają, albo
usprawiedliwiają tego kogoś, w zależności od postępowania (List do Rzymian 2:14-15).
Do tego momentu Bill opowiadał mi o tym, jaką wspaniałą jest osobą. W ogóle nie odczuwał
potrzeby Zbawcy. Udałem się więc do 2 Ks. Mojżeszowej 20 i zacząłem z Biblii czytać Dziesięć
Przykazań. „Bill, czy Bóg zawsze był na pierwszym miejscu w twoim życiu? Czy zawsze go kochałeś
bardziej niż wszystko inne na tym świecie? Jeśli nie, złamałeś pierwsze przykazanie”
(2 Ks. Mojżeszowa 20:3). „Czy kiedykolwiek stawiałeś coś na równi z Bogiem? Jeśli tak, złamałeś
także drugie przykazanie” (2 Ks. Mojżeszowa 20:4). „Czy kiedykolwiek używałeś imienia Jezusa
Chrystusa na przemian z przekleństwami? Jesteś winien złamania trzeciego przykazania”
(2 Ks. Mojżeszowa 20:7). „Czy zawsze przestrzegałeś dnia, w którym uwielbiałeś i czciłeś Boga?
Złamałeś przykazanie czwarte” (2 Ks. Mojżeszowa 20:8). „Czy zawsze czciłeś i szanowałeś swoich
rodziców? Złamałeś także piąte przykazanie” (2 Ks. Mojżeszowa 20:12). „Czy kiedykolwiek byłeś
wściekły na kogoś do granic możliwości? Złamałeś szóste przykazanie” (2 Ks. Mojżeszowa 20:13
i Ew. Mateusza 5:21-22). „Czy kiedykolwiek patrzyłeś na kobietę pożądając jej? Złamałeś siódme
przykazanie” (2 Ks. Mojżeszowa 20:14 i Ew. Mateusza 5:27-28). „Czy kiedykolwiek zabrałeś coś,
co nie należało do ciebie? Złamałeś także ósme przykazanie” (2 Ks. Mojżeszowa 20:15). „Zawsze
mówiłeś prawdę? Jeśli nie, złamałeś dziewiąte przykazanie” (2 Ks. Mojżeszowa 20:16). „Czy
kiedykolwiek pragnąłeś czegoś, co należało do kogoś innego? Złamałeś dziesiąte przykazanie”
(2 Ks. Mojżeszowa 20:17). „Czy już rozumiesz, dlaczego Jezus powiedział, że przyszedł zbawić
grzeszników?” (Ew. Marka 2:16-17).
Problemem myślenia, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, by dostać się do nieba jest fakt,
że wszyscy przekroczyliśmy Dziesięć Przykazań. List Jakuba 2:10 mówi, że jeśli ktoś zachował całe
Prawo, ale je złamał tylko w jednym punkcie, jest WINIEN złamania całego Prawa. Prawo zostało
nadane nie po to, aby uczynić cię sprawiedliwym, ale po to, aby objawić twój grzech (List do Rzymian
3:19-20).
Wszyscy potrzebujemy Zbawiciela! Słowo Zbawiciel oznacza kogoś, kto może cię wyratować
z kary za grzech. Jezus uratował ginących, aby mieli życie wieczne (Ew. Mateusza 1:21). Nasza
sprawiedliwość musi się równać Bożej, abyśmy byli wystarczająco dobrzy, by wejść do nieba
(2 List do Koryntian 5:21). Dobrą nowiną Ewangelii nie jest jedynie przebaczenie grzechów, które
oferuje Jezus, ale także otrzymanie Jego własnej sprawiedliwości, jako dar. 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.
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Pytania
1. Przeczytaj Ew. Marka 2:16-17. Kogo przyszedł zbawić Jezus?
____________________________________________________________________________
2. Przeczytaj List do Rzymian 2:1. Osądzając innych, co robimy samym sobie? Dlaczego?
____________________________________________________________________________
3. Przeczytaj List Jakuba 2:10. Jeśli zachowamy całe Boże Prawo, ale uchybiamy w jednym
punkcie, jesteśmy winni...?______________________________________________________
4. Przeczytaj List do Galacjan 3:10. Jeśli mamy zamiar osiągnąć sprawiedliwość przez
przestrzeganie Prawa, jaką jego część powinniśmy przestrzegać?________________________
Jak długo musimy ich przestrzegać?_______________________________________________
Czy widzisz dlaczego nie możemy zostać zbawieni, przez staranie się być wystarczająco
dobrym?_____________________________________________________________________
5. Przeczytaj List do Galacjan 2:16. Usprawiedliwienie jest darem sprawiedliwości,
zagwarantowanym przez Boga, które sprawia, że człowiek jest z Bogiem pojednany.
Usprawiedliwienie grzeszników jest zaoferowane przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jest
dokonane raz na zawsze przez Jego śmierć i zmartwychwstanie (1 List do Koryntian 15:3-4
i List do Rzymian 4:25). Przez co człowiek nie jest usprawiedliwiony? ___________________
W jaki sposób można zostać zbawionym?___________________________________________
Ilu ludzi będzie usprawiedliwionych przez Prawo?____________________________________
6. Przeczytaj List do Rzymian 6:14. Jako chrześcijanin, jesteś:
A. pod Prawem.
B. pod łaską.
7. Przeczytaj Ks. Ezechiela 18:20. Jeśli byłeś pod Prawem, jaką karę byś otrzymał za swój
grzech?______________________________________________________________________
8. Przeczytaj List do Rzymian 4:6-8. Jakie trzy rzeczy robi Bóg z twoimi grzechami, jeśli jesteś
pod łaską?____________________________________________________________________
9. Przeczytaj List do Rzymian 5:1. Czym możemy się cieszyć, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni?
____________________________________________________________________________
10. Przeczytaj List do Rzymian 5:9. Zbawieni przez krew Jezusa, zostaliśmy uratowani od...?
____________________________________________________________________________
11. Przeczytaj List do Rzymian 10:4. Chrystus zakończył Prawo osiągając jako człowiek
________________________________________________________________ przed Bogiem.
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12. Przeczytaj 1 List do Koryntian 1:30. Bóg ustanowił Jezusa, aby był naszą _________________
____________________________________________________________________________
13. Przeczytaj List do Filipian 3:9. Działając w Prawie Mojżesza, starasz się posiąść swoją własną
____________________________________________________________________________
14. Przeczytaj 1 List do Koryntian 11:1. Jako chrześcijanie, żyjemy pod prawem Chrystusa. Prawo
Chrystusa to nie ustawy, których należy przestrzegać, ale życie, za które odpowiadamy przed
pewną osobą. Tą osobą jest?_____________________________________________________
15. Przeczytaj List do Rzymian 8:3. Prawo nie mogło nas nigdy zbawić, ale nie dlatego, że było
ono złe, tylko dlatego, że w słabościach naszego_______________________, nie mogliśmy
go przestrzegać.

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Marka 2:16-17 - A gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że je z grzesznikami
i celnikami, rzekli do uczniów jego: Czemu je z celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy
to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać
do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników.
List do Rzymian 2:1 - Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze,
który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz
to samo.
List Jakuba 2:10 - Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym
wszystkiego.
List do Galacjan 3:10 - Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem;
napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze
zakonu.
List do Galacjan 2:16 - wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków
zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali
usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie
będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.
List do Rzymian 6:14 - Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod
zakonem, lecz pod łaską.
Ks. Ezechiela 18:20 - Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec
nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność
spadnie na bezbożnego.
List do Rzymian 4:6-8 - jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela
usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków; Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości
i których grzechy są zakryte; Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta.
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List do Rzymian 5:1 - Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego,
Jezusa Chrystusa.
List do Rzymian 5:9 - Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego
zachowani od gniewu.
List do Rzymian 10:4 - Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy,
kto wierzy.
1 List do Koryntian 1:30 - Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas
mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
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,
1 List do Koryntian 11:1 - Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.
List do Rzymian 8:3 - Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała,
tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech,
potępił grzech w ciele.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Marka 2:16-17. Kogo przyszedł zbawić Jezus? Grzeszników.
2. Przeczytaj List do Rzymian 2:1. Osądzając innych, co robimy samym sobie? Potępiamy
samych siebie, to znaczy ogłaszamy sąd nad sobą Dlaczego? Ponieważ osądzając innych,
robimy to samo.
3. Przeczytaj List Jakuba 2:10. Jeśli zachowamy całe Boże Prawo, ale uchybimy w jednym
punkcie, jesteśmy winni całego Prawa.
4. Przeczytaj List do Galacjan 3:10. Jeśli mamy zamiar osiągnąć sprawiedliwość przez
przestrzeganie Prawa, jaką jego część powinniśmy przestrzegać? Wszystko. Jak długo musimy
je przestrzegać? Bez żadnego uchybienia przez cały czas. Czy widzisz, dlaczego nie możemy
zostać zbawieni przez staranie się być wystarczająco dobrym? Tak.
5. Przeczytaj List do Galacjan 2:16. Usprawiedliwienie jest darem sprawiedliwości,
zagwarantowanym przez Boga, które sprawia, że człowiek jest z Bogiem pojednany.
Usprawiedliwienie grzeszników jest zaoferowane przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jest
dokonane raz na zawsze przez Jego śmierć i zmartwychwstanie (1 List do Koryntian 15:3-4
i List do Rzymian 4:25). Przez co człowiek nie jest usprawiedliwiony? Przez własne uczynki,
czyli uczynki Prawa. W jaki sposób można zostać zbawionym? Przez wiarę (zaufanie)
w Jezusa Chrystusa. Ilu ludzi będzie usprawiedliwionych przez Prawo? Nikt.
6. Przeczytaj List do Rzymian 6:14. Jako chrześcijanin, jesteś B. pod łaską.
7. Czytaj Ks. Ezechiela 18:20. Jeśli byłeś pod Prawem, jaką karę byś otrzymał za swój grzech?
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Śmierć.
8. Przeczytaj List do Rzymian 4:6-8. Jakie trzy rzeczy robi Bóg z twoimi grzechami, jeśli jesteś
pod łaską? Przebacza je, zakrywa je i nie zalicza ich na moje konto.
9. Przeczytaj List do Rzymian 5:1. Czym możemy się cieszyć, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni?
Pokojem z Bogiem (On nie jest na nas zły).
10. Przeczytaj List do Rzymian 5:9. Zbawieni przez krew Jezusa zostaliśmy uratowani od gniewu
(sądu za grzechy).
11. Przeczytaj List do Rzymian 10:4. Chrystus zakończył Prawo osiągając jako człowiek
sprawiedliwość przed Bogiem.
12. Przeczytaj 1 List do Koryntian 1:30. Bóg ustanowił Jezusa, aby był naszą mądrością,
sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem.
13. Przeczytaj List do Filipian 3:9. Działając w Prawie Mojżesza, starasz się posiąść swoją własną
sprawiedliwość.
14. Przeczytaj 1 List do Koryntian 11:1. Jako chrześcijanie, żyjemy pod prawem Chrystusa. Prawo
Chrystusa to nie ustawy, których należy przestrzegać, ale życie, za które odpowiadamy przed
pewną osobą. Tą osoba jest Chrystus.
15. Przeczytaj List do Rzymian 8:3. Prawo nie mogło nas nigdy zbawić, ale nie dlatego, że było
ono złe, ale dlatego, że w słabościach naszego ciała, nie mogliśmy go przestrzegać.
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