Na podstawie Listu do Galacjan 4:21-31
A Przymierze z Adamem i Ewą
❖ Przed grzechem (1 Mojż. 2) przymierze dla ludzkości zawierało jedynie następujące
warunki:
— Zachowuj sabat (w. 3).
— Opiekuj się stworzeniem (w. 15).
— Nie spożywaj zakazanego owocu (w. 17).
❖ To było bardzo jasne: bądź posłuszny, a będziesz żyć! Adam i Ewa oczywiście mogli
wypełnić to przymierze, byli istotami doskonałymi.
❖ Od momentu ich nieposłuszeństwa Bóg wprowadził nowe przymierze łaski bazujące
na obietnicy Zbawiciela (1 Mojż. 3:15).
B Przymierze z Abrahamem
❖ Bóg chciał zagwarantować Abrahamowi, że będzie miał swoich potomków, więc
zawarł z Abramem mocne przymierze poprzez przejście między rozdzielonymi ciałami
ofiarowanych zwierząt (1 Mojż. 15:9-21).
❖ W ten sposób Bóg zagwarantował przymierze przez własne życie. Ostatecznie, aby
wypełnić obietnicę, złożył swoje życie na Kalwarii.
C Sara i Hagar
❖ Pierwszym błędem Abrama było opuszczenie ziemi obiecanej i udanie się do Egiptu.
Niektórzy z egipskich niewolników, których faraon podarował Sarze, dołączyli do
otoczenia Abrama. Hagar była jednym z nich.
❖ Saraj była bezpłodna, więc po 10 latach oczekiwania pomyślała, że może mieć syna,
używając do tego niewolnicy jako „matki zastępczej”, aby urodziła jej dziecko.
❖ Dlatego Ismael był rezultatem ludzkiego starania („według ciała”), podczas gdy Izaak
był synem Sary, w efekcie wiary („na podstawie obietnicy”, Galacjan 4:23).
D Hagar i Synaj
❖ Ludzie nie mogli dotrzymać przymierza, ponieważ próbowali wypełnić go o własnych
siłach, spychając wiarę na drugi plan (Hebr. 4:2; II Mojż. 19:8).
❖ W ten sam sposób Abraham i Sara próbowali pomóc Bogu wypełnić Jego obietnice.
Izraelici dążyli do tego, aby zamienić Boże przymierze łaski w Boże przymierze
uczynków. Hagar symbolizuje Synaj, który odsłania oba przymierza
i ludzkie próby zbawienia z uczynków.
E Ismael i Izaak
❖ Zbawienie z uczynków i zbawienie przez wiarę są całkowicie nie do pogodzenia.
Musimy „odrzucić” jeden z tych dwóch sposobów na zbawienie (Gal. 4:30).
❖ Ismael kpił sobie z Izaaka i jego dziedzictwa. „Synowie cieleśni” także drwią sobie z
„synów Ducha”.

„W potomstwie twoim będą błogosławione
wszystkie narody ziemi” (I Mojż. 26:4)
Hagar była niewolnicą, darem od Faraona.
Sara była prawowitą żoną Abrahama.
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Niektórzy ludzie patrzyli na Synaj i starali się o
zbawienie poprzez własne uczynki. My patrzymy
na Chrystusa i jesteśmy zbawieni przez wiarę.
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Niektórzy ludzie ufają w to, co mogą sami
uczynić w swoim życiu. My ufamy temu, co
Bóg już dla nas uczynił.
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Niektórzy ludzie są niewolnikami swoich uczynków.
My jesteśmy wolni w Jezusie Chrystusie, naszym
Zbawicielu.
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Ismael był gwałtownikiem.
Izaak był bezkonfliktowy.

