Na podstawie Listu do Galacjan 3:15-20
A PRZYMIERZE I OBIETNICA
❖ Greckie słowo „przymierze” to diathēkē. Oznacza ono zarówno przymierze, jak i
testament. Jest to taki typ przymierza, w którym tylko jedna strona składa obietnicę
drugiej. Ta obietnica jest zazwyczaj spełniana w określonym momencie (na przykład
gdy spadkodawca umiera).
❖ Bóg obiecuje i otrzymujemy. Abraham po prostu przyjął obietnicę przez wiarę. Bóg
zawsze spełnia swoje obietnice (2 Koryntian 1:20).
B OBIETNICA I PRAWO
❖ Czy prawo unieważniło wcześniejszą obietnicę? Nie. Czy wypełnienie obietnicy
[Chrystus] unieważniło prawo? Nie.
❖ Zbawienie jest przez wiarę w obietnicę, więc prawo nie może nas zbawić.
C CEL PRAWA BOŻEGO
❖ Prawo zostało wprowadzone, by pokazać nam nasz grzeszny stan i otworzyć oczy na
grzech w naszym życiu (Rzymian 7:13).
❖ Termin „aż do przyjścia potomka” mógłby oznaczać, że po przyjściu Chrystusa prawo
nie było więcej potrzebne. Jednak „aż do” nie zawsze oznacza pewien okres czasu.
Na przykład Jezus powiedział: „trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż
przyjdę” (Obj. 2:25). Nie oznacza to, że nie będziemy więcej potrzebować miłości ani
dobroci po Jego powtórnym przyjściu…
❖ Prawo znaczyło więcej niż wypełnienie pustki 430 lat po obietnicy (Synaj) aż do jej
wypełnienia (Chrystus). Jego czas jest o wiele dłuższy.
❖ Na przykład Bóg powiedział o Abrahamie: „był posłuszny głosowi mojemu i strzegł
tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich” (1 Mojż.
26:5). Józef wiedział, że cudzołóstwo jest grzechem przeciw Bogu (1 Mojż. 39:7-10).
Naród izraelski zachowywał dzień sabatu, zanim prawo zostało nadane (2 Mojż.
16:22-26).
❖ Dlaczego zatem Bóg na Synaju ogłosił przez Mojżesza prawo dla narodu izraelskiego?
❖ Ponieważ naród zapomniał podczas niewoli egipskiej większość prawa.
D PRZEWAGA OBIETNICY
❖ Prawo, które Bóg dał Izraelitom, jest wieczne, ale nie może zbawić nikogo.
❖ Ofiara Jezusa (obietnica) była punktem zwrotnym w historii zbawienia. Od tej chwili
jest droga do zbawienia (była zapowiedziana przez prawo ceremonialne).
❖ Prawo jest ważne, ale nie można go wymienić na zbawienie wyłącznie przez łaskę i
wiarę. To dzięki Prawu możemy lepiej zrozumieć, jak cudowna jest ta obietnica.

