A SYNOWIE I SPADKOBIERCY BOGA (Galacjan 3:26-29)
❖ Jak staliśmy się spadkobiercami, będąc wcześniej dziećmi pod opieką wychowawcy?
— Jak już studiowaliśmy, po spotkaniu z Jezusem nie jesteśmy już pod opieką wychowawcy
(w. 25).
— Stajemy się dojrzałymi synami i córkami Boga przez wiarę w Chrystusa – bez
wychowawcy (w. 27).
— Kiedy jesteśmy ochrzczeni, przyoblekamy się w Chrystusa (w. 27).
— Jesteśmy jedno w Chrystusie; rasa, status społeczny i płeć nie mają już znaczenia (w. 28).
— Zostaliśmy synami i córkami Abrahama i „dziedzicami według obietnicy” (w. 29).
B SPADKOBIERCY PRZED CHRYSTUSEM: NIEWOLNICY (Galacjan 4:1-3)
❖ Zanim Jezus przyszedł, Izrael był „poddany w niewolę żywiołów tego świata” (w. 3).
❖ W tym przypadku te „żywioły” stanowią ABC podstawowych zasad wiary. Są to prawa
ceremonialne, które działały jako wychowawca Izraela. Były podstawową ewangelią,
cieniem tego, co miało przyjść.
C BÓG POSŁAŁ SWEGO SYNA (Galacjan 4:4)
❖ Jezus przyszedł na tę ziemię nie przypadkiem, ale była to część przepowiedzianego,
boskiego planu.
❖ Chociaż był Bogiem, urodził się jak każde dziecko, z kobiety. Wziął na siebie nasze
człowieczeństwo, aby być naszym prawomocnym Zastępcą, Zbawicielem
i Najwyższym Kapłanem.
❖ Urodził się pod prawem. Wypełnił jego wymagania i poniósł nasze przekleństwo.
❖ Przez swoją śmierć na krzyżu spotkał się ze sprawiedliwością zakonu, który żądał śmierci
grzesznika, przez co uzyskał prawo odkupienia wszystkich, którzy przyjdą do Niego w
prawdziwej wierze i poddaniu.
D SPADKOBIERCY PO CHRYSTUSIE: ADOPTOWANI (Galacjan 4: 5-7)
❖ Jezus wykupił nas za niewyobrażalną cenę. On nas odkupił – zatem On uwalnia nas od:
— diabła i jego sztuczek (Hebr. 2:14-15)
— śmierci (1 Koryntian 15:26-57)
— mocy grzechu, który nas zniewala (Rzymian 6:22)
— potępienia Prawa (Galacjan 4:5)
E WRACAJĄC DO NIEWOLNICTWA (Galacjan 4:8-11)
❖ Paweł pokazał Galacjanom wszystkie korzyści bycia dziedzicami Boga przez wiarę w Jezusa,
więc jest zaskoczony ich wyborem powrotu do początków wiary. Według wersetu 10.
postanowili oni zachowywać:
— dni (sabaty ceremonialne)
— miesiące (nowie)
— święta (roczne święta)
— lata (rok sabatowy i jubileuszowy).
❖ Byli dziedzicami, ale zrzekli się adopcji i ponownie stali się niewolnikami.
❖ Jeżeli mamy relacje z Bogiem oparte tylko na prawach i zasadach, tracimy przywilej
prowadzenia życia takiego, jakie mają SYNOWIE I CÓRKI BOGA.

