Lecția 7
O neprihănire ca a lui Avraam
Galateni 3:1–14
Răscumpărați de Hristos de sub blestemul Legii.
Să înțelegem că toți, atât iudeii, cât și neamurile, pot avea parte de
binecuvântarea promisă lui Avraam doar prin credința în Isus Hristos.
Introducere
După ce, în paragraful precedent, apostolul Pavel a afirmat cu tărie că singura cale
prin care putem fi socotiți neprihăniți este prin credința în Isus Hristos, el continuă să
aducă argumente în favoare afirmației sale. În acest paragraf, autorul vorbește
despre Avraam și despre felul în care a primit el neprihănirea. Argumentul este cu
atât mai puternic cu cât iudeii, care afirmau că pentru a fi socotit neprihănit este
necesară tăierea împrejur, se considerau fiii lui Avraam. Ei considerau că prin naștere
sunt parte a legământului avraamic și, ca urmare, ei sunt cei care au parte de
binecuvântarea promisă părintelui lor, Avraam. Dar argumentele prezentate de
apostolul Pavel ne ajută să vedem că, prin ceea ce propovăduiau, ei făceau să vină
asupra lor blestemul, nu binecuvântarea.
Ziua 1 – Citește Galateni 3:1–14 (v.1–2) – Cum ați primit Duhul?
1. Care sunt lucrurile bune de care avuseseră parte credincioșii din bisericile
Galatiei? Cum au ajuns galatenii să primească Duhul Sfânt?
2. Ce crezi că le-a spus apostolul Pavel despre Domnul Isus și de ce trebuia ei să
păstreze în mintea lor imaginea Domnului Isus răstignit?
3. Ce înseamnă auzirea credinței? Citește Romani 10:9–17.
4. Conform acestui text, cum primești Duhul Sfânt? În ce condiții vine El să te
locuiască?
Ziua 2 – Citește Galateni 3:1–14 (v.3–5) – Cum vreți să sfârșiți?
5. Explică procesul prin care credincioșii din Galatia, deși începuseră prin Duhul,
erau acum în pericol să sfârșească în firea pământească. Ce poate însemna
expresia a sfârși prin firea pământească și care sunt consecințele unui astfel de
sfârșit?
6. Ce minuni ne sunt relatate în aceste 5 versete? Dar în Faptele Apostolilor 14:6–
20, unde ne este relatată călătoria apostolului Pavel și Barnaba prin Galatia?
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7. Înfăptuirea unei minuni presupune o faptă. De ce spune apostolul Pavel că
minunile au fost făcute „prin auzirea credinței”? Despre ce minuni este vorba?
8. Tu ce fel de minuni aștepți să se întâmple în urma auzirii credinței?
Ziua 3 – Citește Galateni 3:1–14 (v.6–9) – Cum a fost socotit neprihănit Avraam?
9. Care este criteriul în baza căruia cineva este sau nu fiul lui Avraam?
10. Citește Genesa 15:4–6 și Romani 4:1–12. Explică relațiile credință – neprihănire și
fapte – neprihănire, folosindu-te de aceste texte.
11. Criteriul în baza căruia cineva este considerat fiul lui Avraam este credința, nu
apartenența etnică. Care este pentru tine binecuvântarea care decurge din faptul
că ești considerat fiul lui?
Ziua 4 – Citește Galateni 3:1–14 (v.10–12) – Alege: blestem sau binecuvântare?
12. Având în vedere că Legea era dată de Dumnezeu, cum explici faptul că „cei care
se bizuiesc pe faptele Legii sunt sub blestem”? Citește Deuteronom 27:26 și
Romani 7:14–19.
13. Dacă neprihănirea se poate primi doar prin credință, nu prin faptele Legii, cum au
fost socotiți neprihăniți credincioșii care au trăit sub Vechiul Legământ? Cum
puteau ei scăpa de blestem?
14. Pe ce sau pe cine te bazezi tu pentru a primi și pentru a păstra neprihănirea?
Ziua 5 – Citește Galateni 3:1–14 (v.13–14) – Cum vine binecuvântarea?
15. Explică ce înțelegi prin faptul că Hristos s-a făcut blestem pentru noi?
16. Conform acestui text, în ce constă binecuvântarea promisă lui Avraam? Răspunde
la această întrebare pe baza următoarelor texte: Genesa 15:1, Isaia 44:1–5,
Ezechiel 11:17–21 și 36:25–27, Ioel 2:28–32.
17. Tu ai primit Duhul Sfânt? Potrivit acestui text, ce trebuie să faci pentru a-L primi?
Verset cheie – Galateni 3:13–14
„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, ... pentru ca binecuvântarea
vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, așa ca prin credință, noi
să primim Duhul făgăduit”.
Meditaţie
Așa cum am putut observa, apostolul Pavel pune alături două concepte pe care
niciodată nu m-am gândit să le leg împreună: binecuvântarea promisă lui Avraam prin
Legământ și primirea Duhului Sfânt. Concluzia desprinsă din versetul 14 mi se pare
limpede: binecuvântarea promisă lui Avraam, tatăl tuturor celor credincioși, constă în
prezența Duhului Sfânt în fiecare credincios care a fost curățit prin jertfa Domnului
Isus. În Ioan 14:23, imediat după promisiunea trimiterii Mângâietorului, Domnul Isus
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spune următoarele cuvinte: „Dacă Mă iubește cineva va păzi Cuvântul Meu și Tatăl
Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.” Realitatea despre care
vorbește Domnul Isus este cea mai mare minune care i se poate întâmpla unui om în
viața aceasta: să fie locuit de Dumnezeu. O locuire deplină, completă, deoarece în 1
Corinteni 6:19 apostolul Pavel întreabă retoric: „Nu știți că trupul vostru este Templul
Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu mai sunteți ai voștri?”. Așadar, duhul,
sufletul și trupul meu pot fi locuința Dumnezeului Infinit. Dumnezeu a făcut totul
pentru ca această minune să se poată întâmpla.
Mai rămâne o singură întrebare pentru mine: Cum voi sfârși alergarea: prin Duhul sau
prin firea pământească? Voi umbla după îndemnurile Duhului, sau mă voi lăsa în voia
firii mele pământești? Îmi vin în minte versurile unui cântec care, pentru mine, este o
rugăciune:
„O Doamne-așterne slava Ta în Templul vieții mele
Și mistuie tot ce e rău și iartă-mi păcatele grele.
Curat și sfânt, smerit și blând să umblu pe-a Ta cale
Și-n umilință eu să port povara Slavei Tale.”

