Czy przestrzeganie Bożego Prawa oznacza
odpadnięcie od łaski?
Czy podążając drogą Bożego Prawa przeciwstawiamy się łasce? Co Paweł
miał na myśli, gdy oskarżał Galacjan o odpadanie od łaski? Co oni takiego
zrobili? Jak to się stało, że nasz Zbawiciel stał się bezużyteczny?
Gal. 5:4
Zostaliście odłączeni od Chrystusa, wy, którzy uznajecie się za sprawiedliwych w Prawie; wypadliście z łaski.
Ponieważ List do Galacjan jest listem z konkretnym kontekstem, a nie pojedynczym wersetem, musimy to sobie uzmysłowić i dobrze zrozumieć.
Galacjanie fałszywie byli nauczani, że przestrzeganie Prawa daje
zbawienie.
Fałszywi nauczyciele (’Partia obrzezania’ - Gal. 2:7-12; 5:12 i ’Uczynki
Prawa’ - Gal. 2:16; 3:2; 3:5; 3:10) zaczęli promować swoją doktrynę (“prawo
oralne”) mówiącą, że Poganie muszą zostać w odpowiedni sposób obrzezani, by
mogli zostać usprawiedliwionymi ku zbawieniu (zbawieni).
Gal. 2:16
A wiedząc, że człowiek nie jest uznawany za sprawiedliwego z uczynków
Prawa, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa
uwierzyli, abyśmy zostali uznani za sprawiedliwych z wiary Chrystusa, a
nie z uczynków Prawa. Bowiem z uczynków Prawa nie zostanie uznane
za sprawiedliwe żadne ciało wewnętrzne.
Temat ten przewija się w całym Liście do Galacjan (np. Gal. 2:21; 3:2-3; 3:5;
3:11; 5:4).
“Uczynki Prawa”
Dokument z Qumran oznaczony symbolem 4QMMT (4Q394-5) daje nam
nieco wglądu na żydowską sektę z pierwszego wieku, nazwaną “Uczynki Prawa”.
Żydowscy zwolennicy Uczynków Prawa wierzyli w wiele rzeczy sprzecznych z
Bożym Prawem, uczyli także, że Poganie nie mogą być zbawieni. Nie żyli oni
wiarą zgodnie z Bożym Prawem, lecz żyli według swojego własnego, wymyślonego prawa, które było powykręcaną formą Bożego Prawa i podobną praktyką
6 różnych sekt Faryzeuszów. Ich doktryna była bardzo podobna do tej z Partii
Obrzezania. To zapewne dlatego Gal. 6:13 mówi, że grupa ta uczy zbawienia
przez uczynki z Bożego Prawa, a sama nawet nie czyni tych uczynków.
“Partia Obrzezania”
Żydowska sekta “Partii Obrzezania” pojawia się w Dz. Ap. 10:45; 11:2; 15;
Gal 2:7-12; 5:12; Efez. 2:11; Tyt. 1:10.
Wiedząc o tym, werset ten staje się teraz wyraźniejszy.
Gal. 5:4
Zostaliście odłączeni od Chrystusa, wy, którzy uznajecie się za sprawiedliwych
w Prawie; wypadliście z łaski.
Starać się być usprawiedliwionym z prawa jest tym samym, co odpadnięcie od
łaski. Jesteśmy usprawiedliwieni ku zbawieniu wiarą, poprzez łaskę, a nie poprzez wypełnianie Bożego Prawa.
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Czy w takim razie oznacza to, że w naszej wierze nie mamy być posłuszni
“Bożemu Prawu”?
Oczywiście, że nie. Paweł też o tym pisał:
Rzym. 3:31
Czy zatem z powodu wiary znosimy Prawo? Nie może być; przecież
Prawo utwierdzamy.
Rzym. 7:12
Tak, że Prawo jest święte, i przykazanie jest święte oraz sprawiedliwe i
dobre.
Rzym. 7:22-23
Razem się cieszę Prawem Boga z powodu wewnętrznego człowieka, ale w
moich członkach widzę inne prawo, prowadzące wojnę przeciwko Prawu
mojej myśli oraz biorące mnie do niewoli w prawie winy, tym, co jest w
moich członkach.
Nawet Jaszua (Jezus) powiedział:
Mat. 5:17-19
Nie mniemajcie, że przyszedłem rozluźnić Prawo lub Proroków; nie przyszedłem
rozluźnić, ale dopełnić. Bo zaprawdę, powiadam wam: Dopóki nie przeminie
niebo i ziemia, ani jedna jota, albo kreska, nie przeminie z Prawa, aż
wszystko to się stanie. Jeśli więc, ktoś by rozluźnił jedno z tych najmniejszych
przykazań, i tak by nauczał ludzi - najmniejszym będzie nazwany w
Królestwie Niebios; a ktokolwiek by je czynił i nauczał, ten będzie nazwany
wielkim w Królestwie Niebios.
Jaszua (Jezus) nauczał, że żadne z Bożych przykazań nie będzie “unieważnione”
lub “rozluźnione” dopóki całe Prawo oraz Prorocy nie zostaną dopełnione, a
niebo i ziemia nie przeminą.
Przeminięcie nieba i ziemi poprzez pojawienie się nowych jest
ostatnim proroctwem przepowiedzianym nam w Piśmie.
Izaj. 65:17
Oto stworzę nowe niebiosa i nową ziemię, więc poprzednie rzeczy nie będą
wspomniane, ani nie przejdą przez myśl.
Obj. 21:1
Ujrzałem też nowe niebo i nową ziemię; bowiem pierwsze niebo i pierwsza
ziemia przeminęły, i morze już nie istnieje.
Proszę zwrócić uwagę, że to wydarzenie jeszcze nie miało miejsca.
Jaszua (Jezus) powiedział nam, że całe Boże Prawo będzie istnieć
CO NAJMNIEJ AŻ do dnia, o którym Pan mówi:
Obj. 21:5-6
Także Ten, co siedział na tronie, powiedział: Oto wszystko czynię nowe.
Mówi też: Zapisz, bo te słowa są godne zaufania i zgodne z prawdą. I mi
powiedział: Dokonało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i spełnienie.
Dzieło Chrystusa na krzyżu, dla naszego zbawienia, jest skończone (Jan 19:30),
jednakże Pan nie skończył jeszcze z tym wszystkim, o czym jest powiedziane w
całym Jego Prawie i u Proroków, i dopóki nie powie: “Dokonało się.” A jak
widzimy, to zdanie jest poprzedzone Nowym Niebem i Nową Ziemią.
Jeśli ten fragment Pisma jest prawdziwy, to jaką biblijną i logiczną
gimnastykę muszą wykonać ci, którzy nauczają, żeby nie dojść do
takiego wniosku?
Cóż, jeśli w ogóle wspominają ten werset, to wytwarza on dość żenującą
sytuację.
Niektórzy uczą, że słowo wypełnić w Mateuszu 5:17 oznacza “skończyć”, “zaprzestać”, “znieść”. Robią tak (od samych siebie) by uniknąć jasnego i wyraźnego
nauczania Jezusa, że żadne z Bożych przykazań nie zniknie z prawa. To wspiera
także ich błędną interpretację listów Pawła.
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Jeśli taka interpretacja rzeczywiście byłaby poprawna, to powinniśmy być
w stanie zastosować to nauczanie do Pisma i powinno to być logiczne, gdyż
Bóg nie jest Bogiem zamieszania i niepewności. Mamy przykazane, by wszystko
badać, lecz trzymać się tylko tego, co dobre (1 Tes. 5:21). Zbadajmy zatem
nauczanie twierdzące, że słowo “wypełnić” oznacza “zaprzestać” lub “skończyć”
w porównaniu z teorią, gdzie “wypełnić” oznacza po prostu “wypełnić całe i w
pełnym znaczeniu” Boże Prawo.
Czy “wypełnić” z Mateusza 5:17 może oznaczać “zakończyć”?
Mat. 5:17
Nie mniemajcie, że przyszedłem rozluźnić Prawo lub Proroków; nie przyszedłem
rozluźnić (Prawo), ale “zakończyć” (Prawo).
Hę?
Mat. 5:18
Bo zaprawdę, powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani
jedna jota, albo kreska, nie przeminie z Prawa, aż wszystko (Prawo i
Prorocy) to się stanie.
Drugie hę?
Mat. 5:19
Jeśli więc, ktoś by rozluźnił jedno z tych najmniejszych przykazań (to,
które właśnie zakończam), i tak by nauczał ludzi - najmniejszym będzie
nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by je czynił i nauczał (choć
je zakończyłem), ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
Trzecie hę?
Istnieją tylko dwie możliwe interpretacje słowa “wypełnić” w Mateuszu 5:17:
1. Jedna, to taka, że Jaszua (Jezus) przyszedł “wypełnić i pokazać prawdziwe
znaczenie Bożego Prawa”, które faryzeusze zanieczyścili swoim oralnym (ustnym) prawem. Ma to sens, gdyż za każdym razem, kiedy Jaszua (Jezus) był
w pobliżu faryzeuszów, to taki był cel i punkt całego Jego nauczania. Jaszua
był żywą i chodzącą Torą (Słowem), która uczyła nas jak właściwie chodzić
drogą, którą Bóg chce, abyśmy chodzili w Jego Prawie, a nie drogą, jaką
ludzie by chcieli, byśmy chodzili w Bożym Prawie.
2. Druga, taka, że “wypełnić” w Mateuszu 5:17 oznacza “zakończyć, skończyć,
znieść, unieważnić”. Wszystko, co ktoś musi zrobić, to wstawić tę definicję w
kontekst Pisma i przekonać się na własne oczy jak nielogiczna i absurdalna
jest taka interpretacja.
Technicznie rzecz biorąc literalne oddanie greckiego słowa dopuszcza obie interpretacje.
G4137 πληρόω, pleroo, od G4134
1. napełnić, zapełnić; 2. nasycić; 3. wypełnić, dopełnić; 4. spełnić, urzeczywistnić; 5. spełnić się; 6. być napełnionym, być pełnym czegoś
W Biblii Gdańskiej - wypełnić się 33, napełnionym być 10, napełnić 9, wypełnić 7, zupełnym być 5, pełnym być 3, wypełnionym być 3, wykonać 2, -wypełnić
-się 2, być (5550) 1, dokonać 1, dokonać się 1, dokończyć 1, dopełniać 1, dopełnić
1, dopełnić się 1, dopełnionym być 1, doskonały 1, doskonałym być 1, napełniać
1, podstąpić 1, przejść 1, wyjść 1, zamykać się 1, ziścić 1 (Słownik Stronga)
Jedyną interpretacją słowa “dopełnić”, która pasuje do kontekstu i nie sprawia logicznych absurdów, jest ta, w której Jezus uczy, że przyszedł On uczynić
pełnym lub w całości nauczać Bożego Prawa.
Jaszua (Jezus) przyszedł, by w całości zwiastować i uczyć nas pełnego znaczenia Bożego Prawa.
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Galacjanie popełnili błąd, stosując fałszywe doktryny, które mówiły, że muszą być oni obrzezani, aby uzyskać zbawienie. Jest to legalizm, a nie zwykłe
posłuszeństwo.
1 Tym. 1:8
A wiemy, że Prawo jest szlachetne, jeśli ktoś posługuje się nim należycie.
A wiemy, że Galacjanie niewłaściwie używali “Bożego Prawa”; prawnie, lecz
niewłaściwie.
Mamy przestrzegać Bożego Prawa, by wyrażać Mu tym swoją miłość, a nie
żeby zaskarbić sobie nasze zbawienie.
Jan 14:15
Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania.
Jan 14:21
Ten, który ma moje przykazania oraz je zachowuje, mnie miłuje; zaś
miłujący mnie zostanie umiłowany przez mego Ojca i ja go będę miłował
oraz mu objawię samego siebie.
Jan 14:23-24
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał
moje słowo, a mój Ojciec będzie go miłował oraz przyjdziemy do niego
i uczynimy u niego mieszkanie. Kto mnie nie miłuje, moich słów nie
zachowuje; a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale Ojca, który mnie
posłał.
Jan 15:10
Jeśli zachowacie moje polecenia, zamieszkacie w mojej miłości, tak jak i
ja dochowałem poleceń mojego Ojca oraz mieszkam w Jego miłości.
1 Jana 2:4-5
Kto mówi, że Go poznał, a nie strzeże Jego przykazań, jest kłamcą i
nie ma w nim prawdy. Zaś kto strzeże Jego słowo, w tym naprawdę
wypełniła się miłość Boga. Przez to poznajemy, że w nim jesteśmy.
1 Jana 5:3
Gdyż to jest miłość Boga, aby strzec Jego przykazań; a Jego przykazania
nie są ciężkie.
2 Jana 1:6
A to jest miłość - byśmy żyli według Jego przykazań. To jest to przykazanie, jakie usłyszeliście od początku, abyście w nim żyli.
Mamy być posłuszni Bożemu Prawu z powodu naszego zbawienia, nie dla
naszego zbawienia.
1 Jana 4:19
My go miłujemy (posłuszeństwo), bo on pierwszy nas umiłował (łaska).
Posłuszeństwo jest po prostu świadectwem naszej wiary (Jakub 2:26).
Jakub 2:26
Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest
martwa.
Paweł starał się po prostu sprowadzić Galacjan na właściwe tory; przyprowadzić
ich do Bożej łaski, poprzez wiarę, i uczył, że błędem jest próba stosowania Prawa
do osiągnięcia zbawienia. Nigdzie, w całym Liście do Galacjan Paweł nie naucza,
że w naszym posłuszeństwie nie musimy przestrzegać Bożego Prawa. Gdyby tak
uczył, przeczyłby samemu sobie, Jezusowi (Jaszua) i wielu wersetom z Pisma.
Zadawaj sobie trudne pytania. Zadawaj je innym. Pytaj się Słowa. Sprawdzaj swoją wiarę. Rzucaj sobie wyzwania. Wszystko sprawdzaj i wszystko
testuj.

tłumaczył Bogusław Kluz
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