
Biblijna nauka na temat przymierzy Boga z człowiekiem      
Wprowadzenie 

a) Pełne znaczenie łaski w Biblii to niezasłużona przychylność. Jest to przychylność Boga, 
okazywana tym, którzy na nią nie zasługują. Lecz faktycznie oznacza ona coś więcej. Jest to 
przychylność okazana tym, którzy zasługują na coś wręcz przeciwnego. Grzeszny człowiek z 
natury zasługuje ze strony świętego Boga na gniew, sąd, piekło i potępienie. Mimo to, Bóg w 
Swej wielkiej miłości zniżył się, by okazać nam miłosierdzie, miłość, życzliwość i zbawczą moc.  

b)  Pewien aspekt łaski łączy się z tym, że Bóg zawiera przymierza z człowiekiem. Bóg tworzy i 
zawiera przymierza oraz dochowuje ich, czyniąc to z czystej łaski. Bóg nie ma obowiązku 
budowania tego rodzaju relacji ze Swoim ludem.   

   
1. Znaczenie przymierza  

1:1 Przymierze jest umową zawartą między dwoma osobami lub większą liczbą osób: prawnym 
porozumieniem, w którym są zazwyczaj tylko dwie strony. Każda formułuje pewną umowę, w 
oparciu o warunki postawione przez drugą stronę. W ramach porozumienia jest miejsce na 
nagrody, jeśli umowa zostanie dotrzymana, i często kary, jeśli warunki umowy zostaną 
naruszone.  

1:2 W umowie małżeńskiej następuje prawne porozumienie, wraz z nagrodami i karami. Jeśli jedna 
strona zerwie więź małżeńską, to sprawa musi być wniesiona do sądu. Każda strona 
zobowiązuje się do czegoś wobec drugiej, czyniąc to za pomocą określonych przysiąg i 
porozumień. Jeśli jedna strona jest niewierna i zrywa kontrakt, to druga strona ma prawo do 
wzięcia rozwodu. Jeśli wierność kontraktowi jest dochowana, to małżeństwo trwa i obydwie 
strony cieszą się jego nagrodami.  

1:3 Boga opisano jako Kogoś, kto zawiera przymierza ze Swym Ludem, przy czym towarzyszą 
temu takie samy podstawowe fakty (jak wyżej wymienione – przyp. tłum.). Dwie strony to często 
Bóg i człowiek, a obydwie strony biorą na siebie pewne obowiązki i składają pewne obietnice. 
Umowa jest aktem prawnym (w tym sensie, że Bóg jest prawym i świętym Bogiem), odwołującym 
się do Prawa działającego w obrębie Bóstwa. Obydwie strony deklarują osobiste zobowiązania, 
a nagrody są przewidziane w przypadku dotrzymania kontraktu, kary zaś – gdy zostanie 
zerwany.  

1:4 Bóg zawiera porozumienie z człowiekiem, biorąc na Siebie prawne obowiązki, co jest aktem 
łaski. Bóg nie musi zawierać przymierzy. Chce jednak to czynić, by pokazać nam głębię Swego 
oddania i miłości. Jego miłość nie jest czymś sentymentalnym i zmiennym, lecz miłością 
przymierza, opartą na Jego prawnych umowach. Bóg Sam narzuca Sobie obowiązki w ramach 
przymierza, nikt z zewnątrz tego nie czyni.  

1:5 Definicja przymierzy Boga z człowiekiem: Przymierze jest niezmienną, narzuconą przez Boga 
prawną umową Boga z człowiekiem, która określa warunki tej relacji. Kiedy Bóg zawiera 
przymierze, wówczas inicjatywa zawsze leży po Jego stronie. Treść przymierza nie podlega 
negocjacji ze strony człowieka. Bóg tworzy przymierze, a od człowieka oczekuje się, że je 
przyjmie. Człowiek nigdy nie może zmienić lub poprawić przymierza. Bóg ze swej strony nigdy 
nie łamie przymierza. Człowiek i Izrael stale łamią przymierze, lecz Bóg pozostaje niezmienny. 
Możesz polegać na Bogu, że On zawsze wywiąże się z tych zobowiązań, które leżą po Jego 
stronie umowy.  

1:6 Zwykłym klasycznym greckim słowem na przymierze jest syntheke, które ma co prawda takie 
samo znaczenie jak przymierze, to jednak zawiera ideę, że obydwie strony są równe. NT i LXX 
(Septuaginta, grecki przekład ST z ok. 200 roku przed Chr.) nigdy nie używają syntheke, gdyż 
Bóg i człowiek nie są równymi sobie stronami. Natomiast używają terminu diatheke, który 
podkreśla, że warunki przymierza zostały ustalone przez tylko jedną stronę, zatem jest 
oczywiste, że te dwie strony nie są sobie równe. Diatheke może oznaczać także testament (stąd 
mamy Nowy Testament) lub wolę, którą dana osoba wydała, aby dokładnie określić, co powinno 
zostać zrobione po jej śmierci z należącym do niej majątkiem.   
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1:7 W dziejach biblijnych zawarto różne przymierza Boga z człowiekiem. Ważne jest, byśmy starali 
się podzielić przymierza na dwie główne grupy:  
i] Po pierwsze, są przymierza, które Bóg tworzy w związku ze zbawieniem. Są znane jako: 
[a] Przymierze Uczynków   
[b] Przymierze Odkupienia  
[c] Przymierze Łaski  
ii] Po drugie, są przymierza, które Bóg zawiera ogólnie z ludzkością, a szczególnie z Izraelem. 
Są znane jako przymierza administracyjne, a to w celu odróżnienia ich od przymierzy 
zbawienia. Są to:-  
[a] Przymierze zawarte z Noem  
[b] Przymierze zawarte z Abrahamem  
[c] Przymierze zawarte z Izraelem u stóp Synaju  
[d] Przymierze zawarte z Izraelem za pośrednictwem Dawida  

1:8 Chcąc zacząć biblijnym stwierdzeniem, rozważmy fragment zawarty w Psalmie 105,8: Pamięta 
wiecznie o przymierzu swoim.  
   
2. Przymierze Uczynków 

2:1 To przymierze Bóg zawarł z Adamem w Ogrodzie Eden, 1 Mojżeszowa, rozdz. 1-3. W tym 
fragmencie nie wymieniono terminu przymierze. Mimo to, wyraźnie widoczne są warunki i treści, 
jakie występują przy zawieraniu przymierza. Ozeasza 6,7 jest wskazówką, że istniało coś 
takiego, jak Przymierze Uczynków zawarte z Adamem: Oni już przez Adama złamali przymierze, 
już wtedy okazali wobec Mnie niewierność (Biblia Warszawsko-Praska [Romaniuka]).  

2:2 Są dwie strony przymierza – Bóg i Adam. W tym przypadku Adam (patrz: Rzymian 5,12nn, oraz 
1 Koryntian 15,45nn) był przedstawicielem całego rodzaju ludzkiego. Cokolwiek uczynił Adam, 
uczyniła to również cała ludzkość. Było to zatem przymierze zawarte między Bogiem a całym 
rodzajem ludzkim.  

2:3 Warunki przymierza były takie, że Adamowi nie wolno było jeść owocu z drzewa poznania dobra 
i zła  (1 Mojżeszowa 2,15-16), lecz mógł jeść owoce z wszystkich innych drzew ogrodu. Karą za 
złamanie tej umowy miała być śmierć. Jednakże wypływa stąd wniosek, że jeśli Adam nie zjadłby 
z tego drzewa, to mógłby żyć. Oferta życia była Boskim wkładem w przymierze. Było ono 
nagrodą za posłuszeństwo ze strony Adama.   

2:4 Adamowi dano krótki okres próbny, tak że jeśli dotrzymałby umowy, to on i jego potomstwo 
nigdy by nie umarli i nigdy by nie opuścili Ogrodu. Gdyby Adam nie złamał swojego obowiązku w 
przymierzu, wówczas wszyscy wybrani cieszyliby się Edenem jako niebem, nie znając wcale 
grzechu ani śmierci.  

2:5 Adam zerwał umowę, a kiedy naruszył swoje warunki umowy, wówczas uczynił to cały rodzaj 
ludzki. Adam i ludzkość musieli otrzymać karę za niedochowanie przymierza, Rzymian 5,12. 
Adam złamał przymierze: Ozeasza 6,7 (Biblia Warszawsko-Praska). 

2:6 To przymierze jest znane jako Przymierze Uczynków. W tym przymierzu nie ma łaski, z 
wyjątkiem faktu, że Bóg zniża się, by zawrzeć taką umowę z Adamem. Patrząc z punktu 
widzenia Adama, jest oparte na uczynkach. Nie ma żadnego związku z wiarą, zaufaniem, czy 
miłością. Tym, co było wymagane, było tylko posłuszeństwo Adama. Czyń to, a będziesz żył 
(Rzymian 10,5; Galacjan 3,12) – taka jest nauka Prawa. Lecz, jak wiemy, Adam nie zdał 
egzaminu. Nie okazał posłuszeństwa. Naruszył swoje warunki umowy, dlatego musiał cierpieć 
konsekwencje, wciągając w to również całą ludzkość. Nie było dla Boga innej alternatywy jak ta, 
że musiał On spełnić swoje warunki tej prawnej umowy.   

2:7 Złamanie przymierza przez Adama oznaczało, że Bóg musiał utworzyć inne przymierze, jeśli 
miał dalej w jakiś sposób zajmować się ludzkością. Potrzebny był inny Adam, który nie 
zawiedzie, a tworząc to Nowe Przymierze Bóg musiał zająć się karami nałożonymi na Adama i 
na tych, których reprezentował. To utorowało drogę do Nowego Przymierza, znanego jako 
Przymierze Odkupienia.  
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3.  Przymierze Odkupienia  
3:1 Nie jest to przymierze zawarte między Bogiem a człowiekiem, choć pośrednio odbija się ono na 

człowieku. Jest to przymierze zawarte między Bogiem a drugim Adamem, mianowicie 
Chrystusem. Takie są dwie strony w tym przymierzu, skoro jednak Chrystus jest drugim Adamem 
reprezentującym Swój lud, to także ludzie są nim objęci. Jest to Nowe Przymierze wymienione w 
Ewangeliach podczas Ostatniej Wieczerzy (Łukasza 22,20), którą obchodzimy, ilekroć bierzemy 
udział w Wieczerzy Pańskiej. 

3:2 Chcąc dochować Swych warunków umowy, Chrystus jako drugi Adam miał obowiązek przyjść 
na ziemię jako człowiek, biorąc na Siebie ludzki kształt, będąc posłusznym Prawu (w czym 
zawiódł Adam), płacąc karę za niedotrzymanie przez Adama starego Przymierza Uczynków, oraz 
ponosząc śmierć. Nie była to tylko śmierć fizyczna, lecz także wycierpienie duchowego sądu nad 
grzechem, który odbył się nad Adamem oraz tymi, których on reprezentował. Chrystus wziął na 
Siebie grzech Adama i ludzkości, a jako ich Zastępca przecierpiał na krzyżu gniew Boga. To 
właśnie miał na myśli Jezus, kiedy powiedział: Nowe Przymierze w mojej krwi. Nie jest to 
przymierze uczynków, lecz przymierze we krwi. W ST i NT termin krew oznacza ofiarną, 
zastępczą śmierć.  

3:3 Bóg Ojciec, ze swej strony zgadza się dać Synowi ludzi, których reprezentuje, wybranych, jako 
lud odkupiony. Ojciec wyjmie spod wyroku sądu tych wszystkich, których reprezentuje Chrystus. 
Ojciec zaakceptuje dzieło Chrystusa jako wystarczające, by zakryć wszystkie grzechy Jego ludzi 
i przebaczyć im, zbawiając ich i przywracając ich do Swego Królestwa.  

3:4 Zwróć uwagę na wersety nawiązujące do rozmów dotyczących umowy Ojca z Synem, w których 
Ojciec daje Synowi specjalne zadanie: Psalm 40,7-9 (w Biblii ang. 40,6-8 – przyp. tłum.),  Ew. 
Jana 17,1-4.  

3:5 Dzieło, które Ojciec zlecił Synowi polegało na wypełnieniu Jego warunków przymierza. Musiał 
przestrzegać Prawa, a potem ofiarować Siebie na krzyżu. Później czytamy, że na krzyżu Jezus 
powiedział: Wykonało się! Chodziło o pracę, którą Ojciec Mu zlecił do wykonania; patrz Ew. Jana 
6,38.  

3:6 Jezus nawiązuje do określonej grupy ludzi, których dał Mu Ojciec, Ew. Jana 17,24. Kim są ci 
ludzie, dani Chrystusowi? To są wybrani. On otrzymał zadanie, by stać się ich Zbawicielem, oni 
zostali Mu powierzeni, ponieważ już przed założeniem świata zostali w Nim wybrani, Efezjan 1,4.  

3:7 Nie jest to przymierze zawarte między Bogiem Ojcem a wierzącym. Przymierze między Ojcem a 
wierzącym może być zawarte pod warunkiem, że zawarte i spełnione zostało omawiane 
przymierze Ojca z Synem. Gdyby Syn lub Ojciec zawiódł, to nie byłoby dalszych przymierzy.  

3:8 Syn, jako drugi Adam musi na nowo zawrzeć pierwotne, złamane przymierze, mianowicie 
Przymierze Uczynków. W pewnym sensie Przymierze Odkupienia jest przymierzem uczynków, 
ponieważ zależy całkowicie od tego, czy Syn wypełni Swe obowiązki, a Jego obowiązki zaliczają 
się do uczynków. On musiał wypełnić Prawo, tak jak powinien tego dokonać Adam. Musiał 
okazać doskonałe posłuszeństwo Ojcu przez pewien okres, w tym wypadku próbny okres 33 lat. 
Kluczem nie była wiara, lecz posłuszeństwo.  

3:9 Następnie Syn musiał umrzeć. Musiał zapłacić karę i wypełnić wymagania Prawa, przyjmując 
sąd i gniew. Tak jak karą za złamanie pierwszego przymierza uczynków była śmierć, podobnie 
przy tworzeniu nowego przymierza odkupienia, rezultatem była śmierć. Dlatego Jezus 
powiedział: Nowe Przymierze w mojej krwi.  

3:10 Wiemy, że to przymierze zostało wypełnione dzięki zmartwychwstaniu. Ojciec wskrzesił Syna, i 
czyniąc to dał Swoją pieczęć aprobaty dla Przymierza Odkupienia. Zamiast wymierzenia śmierci 
drugiej stronie umowy (jak w przypadku opisanym w 1 Mojżeszowej, gdy Adam umarł), Ojciec 
udziela życia.  

3:11 Zauważ, jak to jest ukazane w słowach z Filipian 2,8-9. Chrystus dotrzymał Swoich warunków 
umowy, dlatego Ojciec – na podstawie tego dzieła odkupienia dokonanego na krzyżu – wielce 
Go wywyższył…  
3:12 Położono teraz grunt pod ostateczne przymierze, Przymierze Łaski.  
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4. Przymierze Łaski 
4:1 W Przymierzu Łaski są dwie strony: Bóg i wierzący. Dlatego to przymierze jest zawierane 

indywidualnie z różnymi ludźmi w różnych czasach. Skoro Przymierze Uczynków między Bogiem 
a człowiekiem zawiodło, to nie ma sensu, żeby Bóg tworzył kolejne przymierze uczynków. Tym 
razem przymierze jest zawarte z upadłym człowiekiem. Skoro doskonały człowiek nie potrafił 
dotrzymać Przymierza Uczynków, to jest zupełnie oczywiste, że upadły człowiek nigdy nie 
dotrzymałby takiego przymierza. Zatem musi to być Przymierze Łaski.   

4:2 Bóg ze Swej strony zgadza się przyznać pełne zbawienie, przebaczenie, usprawiedliwienie, 
adopcję i wstęp do nieba. Wszystkie obietnice zbawienia wyrażają Boską stronę umowy. Boska 
strona Przymierza Łaski jest omówiona w Hebrajczyków 10,16-17. Inicjatywa leży po stronie 
Boga. To On jest Tym, który może wszystko uczynić. Nic nie wspomniano o działaniach 
człowieka. To nie znaczy, że człowiek nie pełni aktywnej roli, lecz że z powodu łaski, to tak 
naprawdę Bóg czyni wszystko.  

4:3 Boska strona umowy idzie jeszcze dalej, Hebrajczyków 8,10. Bóg obiecuje, że będzie ich 
Bogiem, a oni będą Moim ludem, patrz: 2 Koryntian 6,18.  

4:4 Ta kwestia relacji jest najważniejszym elementem Przymierza Łaski. Nie jest to tylko fakt, że 
dostąpiliśmy przebaczenia i usprawiedliwienia. To coś więcej. Zostaliśmy adoptowani do rodziny 
Boga. W tamach obietnicy przymierza, podanej z Boskiej strony, jest Jego gotowość, by uczynić 
nas Swoimi synami i córkami. Jest to szczyt i finał obietnic przymierza. Nie są to jacyś ludzie, ale 
rodzina. To jest łaska.  

4:5 Zatem w ramach Przymierza Łaski, oczywiście nie ma miejsca na uczynki. Prawo nie 
obowiązuje. Jest to czyste przymierze łaski, niezasłużonej przychylności. Warunkami Przymierza 
Łaski są ze strony wierzącego: pokuta i wiara w Chrystusa oraz Jego dzieło dokonane na krzyżu 
(tj. Jego dzieło w Przymierzu Odkupienia).   

4:6 Oczywiście łaska obejmuje pokutę i wiarę jako warunki ludzkiej strony, lecz one też są 
zasadniczo darami Bożej łaski. Dzieje Ap. 11,18, Efezjan 2,5.8. Usprawiedliwienie to też owoc 
Jego łaski, Tytusa 3,5-6.  

5. Różne administracyjne przymierza  
5:1 Trzy omówione dotąd przymierza składają się na przymierza dotyczące tylko zbawienia. Na ogół 

jednak inne przymierza zawarte w ST (z Noem, Abrahamem, Mojżeszem i Dawidem) były w 
rzeczywistości lokalnymi przymierzami administracyjnymi. Mimo to, choć tak zasadniczo było, 
wszystkie te przymierza (z wyjątkiem przymierza zawartego z Noem) zawierały elementy 
przymierzy zbawienia.  

5:2 Po pierwsze, przymierze zawarte z Noem było Boską obietnicą, że Bóg nigdy nie zniszczy 
ziemi powszechnym potopem (1 Mojżeszowa 9,8nn). Nie było obowiązków nałożonych na drugą 
stronę, na człowieka. Zaczyna się ono i kończy obietnicą daną przez Samego Boga.  

5:3 Po drugie, przymierza zawarte z Abrahamem, Mojżeszem i Dawidem (przymierza znane jako: 
Abrahamowe, Synajskie i Dawidowe) były zasadniczo umowami, które zawierał Bóg i Izrael w 
relacji do narodu jako ogółu. Bóg utworzył naród, Izrael. To jest Jego naród, którego On jest 
Królem. Chcąc utwierdzić ten lud, kontrolować go i kierować nim w jego wzroście i rozwoju, 
Jahwe tworzy przymierze. Po Exodusie zadaniem Boga było uformowanie z tej zbieraniny byłych 
niewolników i nomadów, świętego, duchowego i oddanego ludu, któremu Bóg przekaże Swoje 
prawa i Swoje przesłanie o zbawieniu. Ten lud będzie w końcu bezpieczny, otrzyma ziemię, i 
stanie się narodem na własnych prawach, a co najważniejsze, stanie się tyglem dla Mesjasza.  

5:4 W ten sposób, przymierze zaczyna się od Abrama, 1 Mojżeszowa 15,18. Pierwsza obietnica, 
którą Bóg dał Abramowi jest taka, że będzie on ojcem wielkiego narodu, a Bóg da ziemię Kanaan 
jego potomkom. To przymierze zostało następnie potwierdzone Abrahamowi, 17,1-2.  

5:5 Następnie zawarte jest przymierze z Mojżeszem przy Górze Synaj, 2 Mojżeszowa 19,5. 
Wymagania przymierza są potem objawione w 20 rozdziale 2 Mojżeszowej, w Dziesięciu 
Przykazaniach. Bóg, w ramach Swoich warunków umowy, uczyni Izrael Swą drogocenną 
własnością.  
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5:6 Przymierze jest podane w innej formie z Dawidem. Królestwo w Izraelu jest potwierdzone w 
przystępnej formie proroctwa Natana, skierowanego do Dawida, 2 Samuela 7,12-13. Jest to 
szerzej wyjaśnione w formie przymierza, występującej w Psalmie 89,4 (patrz także w. 28-30); [w 
Biblii ang. Psalm 89,3.27-29 – przyp. tłum.].  

5:7 Zasadniczo są to przymierza zawarte między Izraelem a Jahwe. Są to administracyjne 
przymierza, a nie przymierza zbawcze. Bóg tworzy i rozwija naród. Jeśli dochowa on swoich 
warunków umowy, tj. okazywania posłuszeństwa Jego prawom, to On, ze Swej strony, będzie go 
chronił, błogosławił i uzdrawiał, aby uczynić go szczęśliwym narodem, cieszącym się 
pomyślnością.  To przymierze ma zatem charakter nacjonalistyczny.  

5:8 Jednakże, niepoprawne byłoby twierdzenie, że przymierze zawarte z Izraelem nie zawierało 
elementu duchowego, związanego z odkupieniem. Choć na ogół postępowanie Boga z Izraelem 
miało charakter polityczny i administracyjny, to jednocześnie Bóg zabiegał o odkupienie wybranej 
reszty z Izraela (patrz: Rzymian 11,5). Np. w 1 Mojżeszowej 15, tam, gdzie rozpoczyna się 
przymierze z Abramem, stwierdzono, że Wtedy uwierzył [Abraham] Panu, a On poczytał mu to 
ku usprawiedliwieniu (1 Mojżeszowa 15,6). W erze Starego Testamentu istniała duchowa reszta, 
która dostępowała zbawienia z łaski przez wiarę. Taki był argument Pawła w Listach do Rzymian 
i do Galacjan, gdzie był on w stanie udowodnić, że usprawiedliwienie jedynie z wiary nie było 
nowością, skoro Abraham i Dawid byli przykładami zbawienia z wiary.  

5:9 Choć prawo moralne miało na celu uczynienie Izraela prawym narodem, gdyż Paweł stwierdza 
(Rzymian 3,20), że prawo daje poznanie grzechu, lecz również jego celem było doprowadzenie 
nas do Chrystusa (Galacjan 3,24). Podobnie, system krwawych ofiar pokazywał, że Bóg 
nienawidzi grzechu, a przebaczenie można uzyskać jedynie dzięki przelaniu krwi (tych ofiar – 
przyp. tłum.). Zbawienie przez pokutę i wiarę było dostępne także w Izraelu, dla pokutującego 
grzesznika.  
   
6.  Praktyczne wnioski z nauki o przymierzach  

6:1 Bóg jest Bogiem tworzącym przymierza i dotrzymującym ich. Taki sposób działania właśnie 
obrał. Jest to sposób okazania przez Niego zdumiewającej łaski. Zobowiązuje się sprostać 
pewnym oczekiwaniom. Zobowiązuje się, że spełni określone obowiązki. Bierze na siebie pewne 
obowiązki i umieszcza siebie w tym prawnie wiążącym scenariuszu.  

6:2 Wyrażająca się w przymierzu natura Boga uwypukla pewność poczynionych przez Niego 
obietnic. Obietnice zbawienia i błogosławieństwa, które zasadniczo należą do Jego warunków 
umowy nie są dane jedynie z Jego miłości, miłosierdzia czy życzliwości względem nas. Są 
wiążące na mocy prawa. Prawo jest oczywiście elementem natury Boga, lecz On mimo wszystko 
wziął na Siebie obowiązek wykonania pewnych rzeczy dla nas i w nas pod auspicjami prawa. 
Jego działania względem nas są działaniami prawnymi. Bóg prawnie zobowiązał się, by uczynić 
dla nas określone rzeczy.   

6:3 To w praktyce oznacza następujące sprawy: Kiedy grzesznik przedstawia siebie Bogu, 
poszukując zbawienia, to Bóg jest związany obowiązkiem, gdy tylko warunki ze strony człowieka 
są spełnione, by zaakceptować grzesznika, przebaczyć mu, usprawiedliwić i adoptować go. On 
nie może takiego człowieka odrzucić. On nie przyjmuje takiej osoby tylko dlatego, że ją kocha. 
Akceptuje ją, ponieważ jest to warunek przymierza łaski. Rzymian 10,13 to nie jest po prostu 
przyjemne zaproszenie, lecz jest jednym z warunków prawnie wiążącego przymierza łaski. Bóg 
musi do tego się dostosować. On nie może postąpić inaczej, gdyż jest Bogiem dotrzymującym 
przymierza.  

6:4 1 Jana 1,9: Jan nie mówi, że Bóg nam przebaczy nasze grzechy, ponieważ sprawia Mu to 
przyjemność, albo dlatego, że nas kocha. To oczywiście jest prawdą, lecz Jan mówi, że 
przebaczenie oparte jest na wierności Boga, i co ważniejsze, na Jego sprawiedliwości. To 
właśnie fakt, że Bóg jest sprawiedliwy sprawia, że On odpuszcza nasze grzechy. Gwarantuje to 
nam przymierze.  

6:5 Bóg jest Bogiem dotrzymującym przymierza. Choć Adam i Izrael złamali przymierza, to Bóg jest 
opisany jako Ten, który nigdy nie łamie przymierza. Psalm 89,35 (w Biblii ang. 89,34); Psalm 
111,5; Jeremiasza 32,40; Hebrajczyków 13,20. Możemy całkowicie polegać na Bogu, bo On 
zawsze pamięta o Swoim przymierzu.   
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6:6 Miłość Boga jest zawsze miłością przymierza. Hebrajskie słowo (oznaczające miłość – przyp. 
tłum.) oznacza wierność, lojalne postępowanie w ramach relacji, jest to wewnętrzne 
zobowiązanie i dobra wola, wyrażające się w obowiązkowym i pełnym współczucia działaniu.  

6:7 Co więcej, Boska „miłość przymierza” jest blisko związana z przymierzem – Ps 106:45; 89,29 
(30); [w Biblii ang. Psalm 89,28 (29) – przyp. tłum.]. Przymierze staje się podstawą dla Jego 
miłości, stanowi to dodatkowe potwierdzenie, że Boża miłość nie zawiedzie. Kiedy Bóg wchodzi 
w przymierze ze Swym ludem, to zobowiązuje się On, by okazywać mu Swoją miłość. Ludzie 
Boga mogą oczekiwać z Jego strony miłości.   

6:8 Miłość przymierza jest czymś więcej niż emocjonalną reakcją na czyjeś potrzeby. Za tym 
działaniem kryje się poczucie obowiązku i wierne zobowiązanie się do czynienia tego, co prawe, 
co zawiera w sobie element zobowiązania oraz prawego nastawienia umysłu i woli.  

6:9 Bóg jest Bogiem przymierza. Jest to zasadniczy aspekt naszej pewności. Możemy polegać na 
Nim, gdyż wiemy, że jest On Bogiem dotrzymującym przymierza. Nasze zbawienie jest pewne, 
On nas nie zawiedzie, faktycznie On nas zawieść nie może, bowiem zawsze pozostaje świętym i 
prawym. Jego przymierze pozostaje na zawsze.  

   
Richard Lee 
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