Lecția 9
Fii și moștenitori prin credință
Galateni 3:26–4:7
Înfiere și moștenire prin Hristos
Să înțelegem că înfierea și moștenirea nu le primim prin împlinirea Legii, ci
prin credința în Isus Hristos.
Introducere
Am văzut că, prin credință, Dumnezeu ne face moștenitorii promisiunilor făcute lui
Avraam, prin sămânța sa (Isus Hristos). Venirea Legii nu a schimbat modalitatea prin
care putem deveni părtași acestor făgăduințe, ci doar ne-a așezat în postura smerită a
celui care recunoaște că singura lui șansă de salvare este harul lui Dumnezeu, arătat
prin Domnul Isus Hristos. Dar, odată venită „sămânța” promisă, a continua să rămâi
sub vechiul „epitrop și îngrijitor” înseamnă a refuza moștenirea promisă și a nu te
bucura de împlinirea promisiunii făcute de Dumnezeu lui Avraam: „Eu sunt scutul tău
și răsplata ta cea foarte mare”. Prezența Duhului care strigă „Ava” este împlinirea
acestei promisiuni.
Ziua 1 – Citește Galateni 3:26–4:7 (v.26–27) – Fii ai lui Dumnezeu, prin credință
1. Cum ajungem să fim fiii lui Dumnezeu?
2. De ce, în contextul statutului de fiu, apostolul Pavel pomenește botezul? Care
este semnificația lui în raport cu acest statut? Citește și Romani 6:1–7.
3. Ce înseamnă în mod practic să fii îmbrăcat cu Hristos? Citește Coloseni 3:1–10 și
identifică aspecte din viața ta în care nu se vede că ești îmbrăcat cu Hristos.
Roagă-te, apoi propune-ți să faci lucruri concrete în vederea corectării lor.
Ziua 2 – Citește Galateni 3:26–4:7 (v.28–29) – Nici o deosebire
4. Care este sensul expresiei „sunteți una în Hristos Isus”? De ce în El diferențele
dintre noi nu mai sunt importante?
5. În Galateni 3:16, Hristos este numit „sămânța”. În acest text se spune despre noi
că suntem „sămânța lui Avraam”. Cum se împacă cele două afirmații?
6. Care este condiția primirii moștenirii? Cum evaluezi în viața ta îndeplinirea
acestei condiții? Este suficientă o simplă declarație verbală, sau e nevoie de mai
mult pentru verificarea ei? Bazează-ți răspunsul pe texte clare din Scriptură.
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Ziua 3 – Citește Galateni 3:26–4:7 (v.1–3) – Moștenitor și totuși sclav
7. Care este motivul pentru care fiul nu se deosebește de un rob?
8. Cum ai caracteriza relația cu Dumnezeu a unui om care este „moștenitor
nevârstnic”, adică un moștenitor ce nu a împlinit încă vârsta legală pentru a primi
moștenirea?
9. La ce se referă apostolul Pavel atunci când vorbește despre „robia învățăturilor
începătoare ale lumii”? În contextul întregii cărți, care sunt acele învățături?
10. Identifică în viața ta acele învățături cărora le-ai putea fi rob și care ar putea fi
caracterizate ca „învățături începătoare ale lumii”. Folosește și textul din Coloseni
2:16–23.
Ziua 4 – Citește Galateni 3:26–4:7 (v.4–5) – Moștenitorul răscumpărat de sub
autoritatea Legii
11. Potrivit acestor versete, care este scopul trimiterii Domnului Isus în lume?
12. De ce era important ca El să fie „născut sub Lege”?
13. De ce nu puteam primi înfierea atâta vreme cât eram încă sub Lege?
14. Gândește-te la semnificația cuvântului „înfiere”. Ce-ți spune despre identitatea ta
și despre natura relației tale cu Dumnezeu?
Ziua 5 – Citește Galateni 3:26–4:7 (v.6–7) – Fiul ca moștenitor
15. Potrivit acestui text, care este semnul de identificare a copiilor lui Dumnezeu?
Citește și Romani 8:14–17.
16. Identifică în viața ta semnele prezenței Duhului lui Dumnezeu.
Verset cheie – Galateni 4:6–7
Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care
strigă: „Ava”, adică „Tată!”. Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și dacă ești fiu, ești și
moștenitor, prin Dumnezeu.
Meditaţie
Din cele afirmate până acum de apostolul Pavel, am înțeles că, prin moartea și
învierea Domnului Isus, am fost socotit neprihănit și răscumpărat. Astfel, am fost
adoptat în familia lui Dumnezeu. Ceea ce atestă apartenența mea la familia lui
Dumnezeu este prezența Duhului Sfânt. El mă poate locui doar dacă păcatele mele
sunt curățite prin sângele jertfei Domnului Isus Hristos, și, în urma iertării lor, sunt
socotit neprihănit. Dacă Legea mi-ar fi putut da neprihănirea, atunci Duhul Sfânt m-ar
fi putut locui. Dar Legea n-a putut face acest lucru pentru că nu acesta a fost scopul
pentru care a fost dată de Dumnezeu. Odată curățit, Duhul Sfânt vine și mă locuiește,
iar prezența Lui atestă faptul că am fost înfiat și sunt fiul lui Dumnezeu. Iar dacă sunt
fiu, sunt și moștenitor, iar Duhul pe care L-am primit nu este decât o arvună a
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moștenirii mele: „Iar voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii
voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, și
care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de
Dumnezeu spre lauda slavei Lui” (Efeseni 1:13–14).
Toate acestea Dumnezeu le-a făcut pentru ca eu și orice alt om să poată deveni
Templul Său cel Sfânt. Dumnezeu a făcut tot ce trebuia pentru a deschide drumul
întoarcerii mele, un fiu risipitor, în prezența Sa. Deși, în prezența Sa, nici chiar statutul
de rob nu l-aș fi meritat, El m-a înfiat și mi-a pus pe deget inelul de fiu, pecetluindumă cu Duhul Sfânt. Iar dacă am redevenit fiu, îmi face parte în fiecare zi de o mulțime
de binecuvântări, cea mai mare dintre ele fiind aceea de-a putea fi din nou acasă, în
prezența Sa.
Doamne, sufletul meu răscumpărat Te laudă, Ți se închină și-Ți mulțumește pentru
marea Ta dragoste. Amin!

