Capitolul 4

Înfiaʠi de Dumnezeu

Fiecare porunc£ rostit£ de Dumnezeu exprim£ o posibilitate. Dac£ nu ar fi pus la
dispoziìieîntregulcerpentrucaomuls£poat£p£ziLegea,ascultareanuneǦarfifostcerut£
deDumnezeu.Legeaafostîndrum£torulevreilorspreHristos,ar£tânduǦlenevoiapecareo
aveau,cap£c£toèi,deunMântuitor.NeputinìadeaascultadeLegetrebuias£Ǧidoboarela
picioarele Mântuitorului, conètienìi fiind de dou£ adev£ruri: 1) nu puteau în propriile lor
puteris£asculteînmoddes£vârèitdeLegeèi2)Dumnezeucereaascultaredes£vârèit£.Din
p£cate ei au încercat s£ transforme Legea întrǦo putere mântuitoare. Ei nu au înìeles c£
Mântuitorul trebuia s£ vin£ pentru a le atribui neprih£nirea Lui, neprih£nire care este
ascultareades£vârèit£deLege.giastfel,predaìiprincredinì£luiDumnezeu,luptândprin
putereaDuhuluiSfântcufireap£mânteasc£,eis£ajung£des£vârèiìi.

Lumea creètin£ de ast£zi este caracterizat£ de dou£ note dominante: 1) fie se
bazeaz£ pe fapte, exerciìii spirituale èi penitenìe pentru mântuire, fie 2) a c£zut în plasa
haruluiieftinîncareestesuficients£m£rturiseètipeHristoscaDomnèis£fiimântuit.Oa
treianot£estedat£deaceiacareauînìelesc£harulieftinnupoateduceîncerurièif£r£s£
înìeleag£c£ceeaceofer£Hristosesteascultareades£vârèit£deLege,încearc£s£asculte
creândastfeloîmbinareîntreceledou£notedominante.Ceeacevedemesteuncreètinism
sl£bitdepropriileideologiièilipsitdeprezenìaadev£rateiEvanghelii.Trebuies£recuper£m
înv£ì£tura despre biruinìa prin Hristos èi astfel Numele lui Dumnezeu s£ fie glorificat în
lumeprinfaptulc£oameniiluisuntsfinìi.
„Cândauvenitprintreneamuri,oriîncotroseduceau,pâng£reauNumeleMeucelsfânt,aça
încâtseziceadespreei:«AcestaestepoporulDomnului,eiautrebuits£ias£dinìaralor.»fi
amvruts£scapcinsteaNumeluiMeuceluisfânt,pecareǦlpâng£reacasaluiIsraelprintre
neamurilelacarisedusese.Deaceea,spunecaseiluiIsrael:«AçavorbeçteDomnul
Dumnezeu:,Nudinpricinavoastr£facacestelucruri,casaluiIsrael,cidinpricinaNumelui
Meucelsfânt,pecarelǦaìipâng£ritprintreneamurilelacariaìimers.Deaceeavoisfinìi
NumeleMeucelmare,careafostpâng£ritprintreneamuri,pecarelǦaìipâng£ritînmijlocul
lor.fineamurilevorcunoaçtec£EusuntDomnul,ziceDomnulDumnezeu,cândvoifi
sfinìitînvoisubochiilor.C£civ£voiscoatedintreneamuri,v£voistrângedintoateì£rile,çi
v£voiaduceiar£çiînìaravoastr£.V£voistropicuap£curat£,çiveìificur£ìiìi;v£voicur£ìi
detoatespurc£ciunilevoastreçidetoìiidoliivoçtri.V£voidaoinim£nou£,çivoipuneîn
voiunduhnou;voiscoatedintrupulvostruinimadepiatr£,çiv£voidaoinim£decarne.
VoipuneDuhulMeuînvoi,çiv£voifaces£urmaìiporuncileMeleçis£p£ziìiçis£împliniìi
legileMele.’»”
(Ezechiel36:20Ǧ27)
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Versetele 1 – 7:
1 Dar cât¿ vreme
moĚtenitorul este
nevârstnic, eu spun
c¿ nu se deosebeĚte
cu nimic de un rob,
m¿car c¿ este st¿pân
pe tot.
2 Ci este sub
epitropi Ěi îngrijitori,
pân¿ la vremea
rânduit¿ de tat¿l s¿u.
3 Tot aĚa Ěi noi,
când eram
nevârstnici, eram sub
robia înv¿Ğ¿turilor
încep¿toare ale lumii.
4 Dar când a venit
împlinirea vremii,
Dumnezeu a trimes pe
Fiul S¿u, n¿scut din
femeie, n¿scut sub
Lege,
5 ca s¿ r¿scumpere
pe cei ce erau sub
Lege, pentru ca s¿
c¿p¿t¿m înfierea.
6 ęi pentru c¿ sunteĞi
fii, Dumnezeu ne-a
trimes în inim¿ Duhul
Fiului S¿u, care strig¿:
„Ava”, adic¿: „Tat¿!”
7 AĚa c¿ nu mai eĚti
rob, ci fiu; Ěi dac¿
eĚti fiu, eĚti Ěi
moĚtenitor, prin
Dumnezeu.

Trebuie s£ avem în vedere c£ împ£rìirea pe capitole nu
marcheaz£ începutul unui alt subiect. Capitolul al treilea se
încheiecuexplicareafaptuluic£moètenitoriif£g£duinìeisunt
copiiiluiAvraam,adic£ceicarecred,iarmaideparte,înceea
cenoinumimcapitolulalpatrulea,Pavelaèaz£înfaìanoastr£
felulîncarenoidevenimmoètenitori.
„DumnezeuatrimispeFiulS£u,…n£scutsubLegecas£
r£scumpere pe cei ce erau sub Lege”. În studiul trecut am
v£zutc£afisubLegeînseamn£afisubst£pânireap£catului,
ceea ce aduce blestemul, moartea. Dar Hristos nu a fost
p£c£tos! Nu, dar atunci de ce a murit un neprih£nit? Isus
Hristosavenits£r£scumperepeoameniicondamnaìideLege
lamoarte,pentruc£„platap£catuluiestemoartea”(Romani6:
23). Pentru a putea face acest lucru trebuia s£ „Se asemene
fraìilor S£i în toate lucrurile, ca s£ poat£ fi, în ce priveçte
leg£turile cu Dumnezeu, un mare preot milos çi vrednic de
încredere, ca s£ fac£ isp£çire pentru p£catele norodului”
(Evrei2:17). Pentru a putea fi un Mântuitor des£vârèit El
trebuias£întâlneasc£omulacoloundeacestaera.DeaceeaEl
„LǦafăcutpăcatpentrunoi”(2Corinteni5:21).Hristosamurit
pentru c£ a fost f£cut p£cat, adic£ a fost èi el sub blestemul
Legii. El a purtat p£catele noastre. El a luat locul nostru èi
nelegiuireanoastr£atuturorafostpus£asupraSa(Isaia53:6).
El, deèi neprih£nit èi nevinovat, a fost condamnat pentru c£
luând asupra Sa p£catele noastre a c£zut sub incidenìa Legii.
Vina aduce condamnarea. Astfel vedem mai bine
însemn£tatea cuvintelor „Hristos neǦa r£scump£rat din
blestemul Legii, f£cânduǦse blestem pentru noi” (Galateni 3:
13).F£cânduǦseblestemElapututs£Ǧir£scumperepeceicare
erau sub blestem, sub Lege. El sǦa aèezat sub condamnarea
Legii sfinte, drepte èi bune, pentru a putea s£ ne r£scumpere
pe noi èi, mai mult, pentru ca noi s£ „fim neprih£nirea lui
Dumnezeu în El” (2 Corinteni5: 21). Fiind astfel r£scump£raìi
noi suntem înfiaìi de Dumnezeu èi devenim copiii S£i.
Devenind copii primim Duhul lui Dumnezeu.  Odat£ realizat£
aceast£înfieref£g£duinìamoèteniriipoates£aib£unsuport.
Versetele acestea sunt o dovad£ a dragostei pe care
Dumnezeu o poart£ celor care sunt r£zvr£tiìi. F£r£ ca noi s£
cerem,DomnulHristosneǦapurtatp£catul,adevenitblestem
pentrunoi,amuritdemoarteacaretrebuias£cad£pestenoi,
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dânduǦneastfelposibilitateas£ǦLrecunoaètempeDumnezeu
caTat£.

Versetele 8 – 11:
Odinioar¿, când nu
cunoĚteaĞi pe
Dumnezeu, eraĞi robiĞi
celor ce din firea lor,
nu sunt dumnezei.
9 Dar acum, dup¿ ce
aĞi cunoscut pe
Dumnezeu, sau mai
bine zis, dup¿ ce aĞi
fost cunoscuĞi de
Dumnezeu, cum v¿ mai
întoarceĞi iar¿Ě la
acele înv¿Ğ¿turi
încep¿toare, slabe Ěi
s¿r¿c¿cioase, c¿rora
vreĞi s¿ v¿ supuneĞi
din nou?

Pentru c£ Hristos ne r£scump£r£ din condamnarea pe
care o d£ c£lcarea Legii, rezult£ c£ aceast£ r£scump£rare ne
aèaz£întrǦopoziìiedeascultarefaì£deLege.Ceicarefolosesc
capitolul3èi4pentruademonstrafaptulc£înnoulleg£mânt
nuestenecesar£ascultareadeLegescap£dinvedereunfapt
important. Cei aflaìi sub Lege erau evreii, pentru c£ lor le
fusesedat£Legea,neamurilenuerausubLegepentruc£einu
au primitǦo. Dac£ Legea a fost doar pentru evrei,
r£scump£rarea este doar pentru evrei, pentru c£ Hristos a
venits£r£scumperepeceiaflaìisubLege.Cumniciuncreètin
nu crede c£ Hristos a venit s£Ǧi r£scumpere doar pe evrei,
niciunul nu ar trebui s£ cread£ c£ Legea a fost doar pentru
evrei.Astfelnoitrebuies£credemc£amfostsubLege,chiar
dac£nuètiamacestlucru.R£scump£rareadinblestemuleinu
înseamn£ c£ pot continua s£ încalc Legea, ci c£ mi se ofer£
posibilitatea de a o p£zi. Înfiaìi fiind, în casa Tat£lui nostru
trebuies£avemLegeaSascris£îninimanoastr£.Leg£mântul
aldoileavorbeètedespreaceast£înfiere:„Ciiat£leg£mântul,
pe careǦl voi face cu casa lui Israel, dup£ zilele acelea, zice
Domnul: «Voi pune Legea Mea înl£untrul lor, o voi scrie în
inimalor;çiEuvoifiDumnezeullor,iareivorfipoporulMeu.»”
(Ieremia31:33).
Tranziìia de la un moètenitor nevârstnic la unul potrivit
pentru moètenire se face prin înfiere. Galatenii trecuser£,
atuncicândîlprimiser£peHristos,delastareaderobiefaì£de
idoli la statutul de copii ai lui Dumnezeu, dar acum, sub
influenìaevreilorcarenuînìeleseser£adev£rataEvangheliese
întorceauîn robie. Aceast£întoarcerea delaînfierelarobieîi
determinase s£ înceap£ s£ p£zeasc£ s£rb£torile evreilor, f£r£
s£ înìeleag£ c£ acestea îèi g£siser£ împlinirea în lucrarea
DomnuluiHristos.
Atunci când fuseser£ p£gâni ei erau sub condamnarea
Legiideèinuocunoèteau.„MânialuiDumnezeusedescopere
din cer împotriva oric£rei necinstiri a lui Dumnezeu çi
împotrivaoric£reinelegiuiriaoamenilor,cariîn£buçeadev£rul
în nelegiuirea lor. Fiindc£ ce se poate cunoaçte despre
Dumnezeu, le este descoperit în ei, c£ci leǦa fost ar£tat de
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10 Voi p¿ziĞi zile,
luni, vremi Ěi ani.
11 M¿ tem s¿ nu m¿
fi ostenit degeaba
pentru voi.

Versetele 12 - 20

Versetele 21 - 31
21 SpuneĞi-mi voi,
care voiĞi s¿ fiĞi sub
Lege, n-ascultaĞi voi
Legea?

Dumnezeu.Înadev£r,însuçirilenev£zutealeLui,putereaLui
vecinic£çidumnezeireaLui,sev£dl£murit,delafacerealumii,
cândteuiìicub£garedeseam£laeleînlucrurilef£cutedeEl.
Açac£nusepotdezvinov£ìi;fiindc£,m£carc£aucunoscutpe
Dumnezeu, nu LǦau prosl£vit ca Dumnezeu, nici nu IǦau
mulìumit; ci sǦau dedat la gândiri deçarte, çi inima lor f£r£
pricepere sǦa întunecat. SǦau f£lit c£ sunt înìelepìi, çi au
înnebunit; çi auschimbat slavaDumnezeuluinemuritorîntrǦo
icoan£ care seam£n£ cu omul muritor, p£s£ri, dobitoace cu
patru picioare çi târâtoare. De aceea, Dumnezeu iǦa l£sat
prad£ necur£ìiei, s£ urmeze poftele inimilor lor; aça c£ îçi
necinstesc singuri trupurile; c£ci au schimbat în minciun£
adev£rul lui Dumnezeu, çi au slujit çi sǦau închinat f£pturii în
locul F£c£torului, care este binecuvântat în veci! Amin.”
(Romani1: 18Ǧ25). Atât evreii care ètiau Legea, cât èi p£gânii
c£rora Dumnezeu li se descoperea altfel, erau în robie, „nu
esteniciodeosebire.C£citoìiaup£c£tuitèisuntlipsiìideslava
lui Dumnezeu” (Romani 3: 22Ǧ23). Aèa suntem sau am fost èi
noi. Experienìa galatenilor trebuie s£ ne atrag£ atenìia la
stareanoastr£:suntemcopii,n£scuìidinDumnezeu,saudup£
ce LǦam cunoscut pe Hristos neǦam întors la acele elemente
alelumii?Galatenii,pierzânddinvederepeHristossǦauapucat
s£ascultedeînv£ì£turilefariseilor.Noic£rorînv£ì£turisuntem
supuèi?
Înversetele12–20Pavellereaminteètegalatenilorcare
a fost reacìia lor atunci când el leǦa prezentat Evanghelia èi
m£rturiseète c£ doreète s£ fie împreun£ cu ei. Simte din nou
povaralucr£riisalepentruc£trebuies£oiadelaînceputcuei.
Eitrebuies£senasc£dinnouèiHristoss£iachipînei.Povara
aceasta o avea întotdeauna Pavel (Coloseni 1: 27Ǧ29), dar în
ceeaceǦipriveètepegalatenieraadouaoar£cânderaîncercat
deea.
Versetele 21 – 31 sunt deosebit de importante pentru
înìelegerea punctului central din Epistola c£tre Galateni.
Femeia liber£ (Sara) èi roaba (Agar) simbolizeaz£ cele dou£
leg£minte. Cu alte cuvinte cele dou£ leg£minte au fost în
familialuiAvraamèinunumaiatât,cièiînproprialuiviaì£.Dar
cum aputut intra în viaìapatriarhuluileg£mântuldelaSinai,
de vreme ce leg£mântul credinìei fusese deja încheiat? Agar
simbolizeaz£leg£mântuldelaSinai.Dece?
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22 C¿ci este scris c¿
Avraam a avut doi fii:
unul din roab¿, Ěi unul
din femeia slobod¿.
23 Dar cel din roab¿
s-a n¿scut în chip
firesc, iar cel din
femeia slobod¿ s-a
n¿scut prin
f¿g¿duinĞ¿.
24 Lucrurile acestea
trebuiesc luate într-alt
înĞeles: acestea sunt
dou¿ leg¿minte: unul
de pe muntele Sinai
naĚte pentru robie Ěi
este Agar, 25 c¿ci Agar este
muntele Sinai din
Arabia; - Ěi r¿spunde
Ierusalimului de acum,
care este în robie
împreun¿ cu copiii s¿i.
26 Dar Ierusalimul cel
de sus este slobod, Ěi
el este mama noastr¿.
27 Fiindc¿ este scris:
„Bucur¿-te, stearpo,
care nu naĚti de loc!
IzbucneĚte de bucurie
Ěi strig¿, tu, care nu
eĚti în durerile naĚterii!
C¿ci copiii celei
p¿r¿site vor fi în num¿r
mai mare decât copiii
celei cu b¿rbat.”
28 ęi voi, fraĞilor, ca Ěi
Isaac, voi sunteĞi copii
ai f¿g¿duinĞei.

Care dintre cele dou£ leg£minte fusese dorit de
Dumnezeu? Cum iǦa promis Dumnezeu lui Avraam c£ se va
naèteIsaac?Dinfemeiaslobod£,Sara,soìiasa.Daracestlucru
era imposibil, Sara nu mai putea da naètere unui copil acum
când era b£trân£. Convins de acest lucru èi în aèteptarea sa
v£zândc£nuseîntâmpl£nimic,Avraamadecis,lasolicitarea
Sarei, c£ trebuie s£ǦL ajute pe Dumnezeu s£Ǧgi duc£ la
îndepliniref£g£duinìa.DeaceeaAgardevineunsimbolpentru
leg£mântul de la Sinai. Dup£ cum Avraam nu putea s£
împlineasc£promisiunealuiDumnezeu,totaèaIsraelultrebuia
s£ vad£ c£ ei nuǦi pot oferi nimic lui Dumnezeu. Avraam ar fi
trebuit s£ continue s£ cread£ f£g£duinìa èi s£nu încerce s£ o
împlineasc£ împreun£ cu Agar, iar Israelul nu ar fi trebuit s£
spun£ c£ va asculta de vreme ce erau dovezi clare c£ f£r£
ajutorul lui Dumnezeu nu puteau s£ fac£ aceasta. În cazul lui
Avraam, promisiunea lui Dumnezeu nu trebuia împlinit£ prin
ajutoruloferitdeom.Totaèa,f£g£duinìac£Dumnezeuneva
reface dup£ chipul èi asem£narea Sa nu trebuie s£ poarte
amprentanoastr£.
Care era înv£ì£tura pentru galateni?
Prin faptul c£ ei renunìau la a tr£i în
neprih£nireprincredinìaînf£g£duinìelelui
Dumnezeuèiîncepeaus£p£zeasc£poruncilecarenuleputeau
oferiviaìaveènic£,Pavelleatrageatenìialaceledou£femeièi
le explic£ faptul c£ pot vedea în viaìa lui Avraam cele dou£
leg£minte. „Sara a v£zut râzând pe fiul pe careǦl n£scuse lui
Avraam Egipteanca Agar. fi a zis lui Avraam: «Izgoneçte pe
roaba aceasta çi pe fiul ei; c£ci fiul roabei acesteia nu va
moçteniîmpreun£cufiulmeu,cuIsaac.»CuvinteleacesteanǦ
au pl£cut deloc lui Avraam, din pricina fiului s£u. Dar
Dumnezeu a zis lui Avraam: «S£ nu te mâhneçti de cuvintele
acestea,dinpricinacopiluluiçidinpricinaroabeitale:f£Sarei
totceǦìicere;c£cinumaidinIsaacvaieçio,carevapurtacu
adev£rat numele t£u.»”  (Geneza21: 9Ǧ12). Fiul femei roabe,
n£scut prin ajutorul oferit lui Dumnezeu de Avraam a trebuit
izgonit. Tot aèa, cel care înlocuieète credinìa cu propria sa
ascultaredeLegeesterobèinuliber.Pentruc£numaicredinìa
poateproducenaètereadinnouèiascultareadeplin£deLege.
Intenìia mea, va p£rea bun£ la un punct, pân£ când se va
s£mânì£
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29 ęi cum s-a
întâmplat atunci, c¿
cel ce se n¿scuse în
chip firesc prigonea
pe cel ce se n¿scuse
prin Duhul tot aĚa se
întâmpl¿ Ěi acum.
30 Dar ce zice
Scriptura? „IzgoneĚte
pe roab¿ Ěi pe fiul ei;
c¿ci fiul roabei nu va
moĚteni împreun¿ cu
fiul femeii slobode.”
31 De aceea, fraĞilor,
noi nu suntem copiii
celei roabe, ci ai
femeii slobode. Hristos
ne-a izb¿vit ca s¿ fim
slobozi.

vedea c£ ea duce la robie, pentru c£ dac£ nu am credinì£
p£catulestemaiputernicdecâtmineèim£biruieète.
UrmaèilorluiAvraamlefusesepromis£ìaraf£g£duinìei.
DarnuurmaèilorluiAvraamdinAgar,cicelordinf£g£duinì£.
Canaanulcerescseobìinetotprinf£g£duinì£.Dac£Avraama
intratèielînleg£mântulSinaiului,esteesenìials£neîntreb£m
noiînceleg£mântsuntem.PromisiunealuiDumnezeuestec£
naètereadinnousevavedeaprinfaptulc£p£catulnuvamai
st£pâni asupra noastr£ èi c£ vom primi inimi noi. SǦa împlinit
aceast£ f£g£duinì£? Dac£ nu, oare nu încerc£m noi s£ǦL
ajut£mpeDumnezeus£Ǧgiîmplineasc£f£g£duinìa,sauplutim
înideeaunuiharieftin?
Declaraìiilecreètinismului c£ noi nuputem biruip£catul
èic£nuniseceres£facemaceastasuntfalse.Neprih£nirealui
Hristosneesteatribuit£doardac£credemîncuvintele:„duǦte
èis£numaip£c£tuieèti”(Ioan8:11).Urm£toareletexteconìin
f£g£duinìa lui Dumnezeu c£ p£catul poate disp£rea din viaìa
noastr£,c£îndrept£ìireaèisifnìireasuntlegateîntreele:
„fiEladatpeuniiapostoli;pealìii,prooroci;
pealìii,evangheliçti;pealìii,p£storiçiînv£ì£tori,
pentrudes£vârçireasfinìilor,învederealucr£riide
slujire,pentruzidireatrupuluiluiHristos,pân£
vomajungetoìilaunireacredinìeiçiacunoçtinìei
FiuluiluiDumnezeu,lastareadeommare,la
în£lìimeastaturiiplin£t£ìiiluiHristos;cas£nu
maifimcopii,plutindîncoaceçiîncolo,purtaìide
oricevântdeînv£ì£tur£,prinvicleniaoamenilorçi
prinçiretenialorînmijloaceledeam£gire;ci,
credincioçiadev£rului,îndragoste,s£creçtemîn
toateprivinìele,cas£ajungemlaCelceeste
Capul,Hristos.DinEltottrupul,bineînchegatçi
strânslegat,princeeaced£fiecareîncheietur£,îçi
primeçtecreçterea,potrivitculucrareafiec£rei
p£rìiînm£suraei,çisezideçteîndragoste.[…]s£
v£înnoiìiînduhulminìiivoastre,çis£v£îmbr£caìi
înomulcelnou,f£cutdup£chipulluiDumnezeu,
deoneprih£nireçisfinìeniepecareod£adev£rul.”
(Efeseni4:11Ǧ16,23Ǧ24)
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AcestchipalluiDumnezeuestelucratacumînnoidac£
avemcredinì£.Poatespune cinevac£esteunchipincomplet
sau nedes£vârèit? Acest pasaj din Efeseni ne arat£ c£ cine nu
credec£Hristosareputeres£îlfac£înstares£nup£c£tuiasc£
nuarecredinìacares£îiasigureîmplinireaf£g£duinìeiînceea
cepriveèteìarapromis£.
„ElSǦadatpeSineînsuçipentrunoi,cas£ne
r£scumperedinoricef£r£delege,çis£Ǧficur£ìeasc£
unnorodcares£fiealLui,plinderâvn£pentru
faptebune.”
(Tit2:14)vezièiiefania3:13
„finoi,dar,fiindc£suntemînconjuraìicuun
noraçademaredemartori,s£d£mlaoparteorice
piedic£,çip£catulcareneînf£çoar£açadelesne,çi
s£alerg£mcust£ruinì£înalergareacarenest£
înainte.S£neuit£mìint£laC£peteniaçi
Des£vârçireacredinìeinoastre,adic£laIsus,care,
pentrubucuriacareǦIerapus£înainte,asuferit
crucea,adispreìuitruçinea,çiçadeladreapta
scaunuluidedomniealluiDumnezeu.”
(Evrei12:1Ǧ2)
„Oricineesten£scutdinDumnezeu,nu
p£c£tuieçte,pentruc£s£mânìaLuir£mâneînel;çi
nupoatep£c£tui,fiindc£esten£scutdin
Dumnezeu.
(1Ioan3:9)
Aceste versete, precum èi fiecare porunc£, sunt o
f£g£duinì£ a lui Dumnezeu c£ orice p£cat poate fi biruit.
Acum!Trebuies£credemînaceast£„imposibilitate”lafelcum
Avraam a trebuit s£ cread£ întrǦo alt£ „imposibilitate”, c£
Dumnezeu îi va da un copil prin soìia Sa Sara. Putem refuza
aceast£ f£g£duinì£, putem s£ devenim robi prin faptul c£
încerc£mnois£oîmplinim,sauputemspunec£nuesteaèa.
Adev£rul nu pierde nimic dac£ îl cercet£m de aproape.
CuvântulluiDumnezeutrebuiel£sats£vorbeasc£pentruSine,
pentruc£ceeaceDumnezeuspune,aceeaèiintenìioneaz£s£
spun£. Adev£rul èi numai adev£rul va str£luci la sfârèitul
veacului.
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TESTUL 4

Numeƕiprenume:

Nota:

________________________________

1.CineestesubLege?


a)evreiipentruc£eiauprimitLegea

b)neamurilepentruc£eleerausubblestem

c)evreiièineamurilepentruc£deèinumaievreiiauprimitLegea,neamurileauavut

c£iprincares£ǦLcunoasc£peDumnezeu

2.R£scump£rareadesubLegeerapentru?



a)evreipentruc£eiauprimitLegea

b)evreièineamuri

c)numaipentruneamuri,evreiifiindmântuiìipebazaleg£mântuluidelaSinai

3.CumdevenimfiiailuiDumnezeu?


a)prinapartenenìalapoporulIsrael

b)prinbotez

c)prinr£scump£rareadinblestemulLegii

4.CândvaîncepeDumnezeus£aèezechipulèiasem£nareaSaînnoi?


a)cândarelocnaètereadinnou

b)labotez

c)larevenireaSa

5.DeceAgarsimbolizeaz£leg£mântulrobiei?


a)pentruc£AgarafostroabaSarei

b)pentruc£Ismaelafostn£scutdinunireaomuluiluiDumnezeucuoroab£

c)pentruc£exemplific£neîncredereaînf£g£duinìaluiDumnezeuèiacìiuneaomului

deaajutaellarealizareaacesteia

6.Deundeiescopiiif£g£duinìei?


a)dinleg£mântulrobiei

b)dinleg£mântulcredinìei

c)dincredinìabazat£pefapte
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7.Explicaìidiferenìadintreceledou£leg£minte:















8.ExplicaìiîncesensDomnulHristosafostn£scutsubLege:
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