Galaterbrevet 4
Gjennom troen er vi arvinger (sønner). (3,26)
Vi var under loven så lenge, inntil Kristus kom og
kjøpte oss fri fra loven.
De troende i GT ble kalt «tjenere».
v. 1-3 Bildet her er av en familie som har tjenere som
oppdrar og underviser barnene.
Barna ble erklært voksne av faren i huset når tiden
var inne.
Da fikk barna stilling over tjenerne.

v. 4 Gud bestemte når tiden var inne.
v. 5 Loven gjorde ingen til «sønner av Gud».
Den romerske skikken var at faren «adopterte» sitt barn
og gjorde den til «sønn» når den ble voksen.
Barnet fikk «sønnekåret».
v. 6 Vår erfaring med å være sønner av Gud.
Les Rom. 8,15-16.
«Abba, Far» ble ikke direkte oversatt av ærefrykt for
Guds navn.

v. 7 Ved troen alene blir du en «sønn». Den Hellige Ånd
får du automatisk ved troen alene.
v. 8-10 Å leve etter Moseloven er ikke bedre enn å leve i
trelldom til avgudene de hadde tilbedt før de ble frelst.
v. 11-12 Paulus sier at vi er alle på samme plan som
troende på Kristus.
v. 13-15 Paulus ble tatt imot som Kristi ambassadør selv
om han var sannsynligvis lite attraktiv utseendemessig.
Han hadde problemer med øynene.

v. 16 Kristi ambassadører må ikke være redde for å si
sannheten!
v. 17-20 De som prøvde å få galaterne til å følge
Moseloven var ute etter egen vinning. Dette er typisk
for sektene som lokker til seg de ubefestede.
Vi leser v. 21-31 i sin helhet. Det er en allegori om
Hagar og Sara.
Hagar representerer loven og Sara nåden.

v. 21 «Har du virkelig studert hva loven innebær??»

v. 22-24 Trellkvinnen representerer loven, og den frie
kvinnen representerer nåden.
Kjødets barn og løftets barn.
«Billedlig betydning» er basert på virkelig historiske
begivenheter. Det betyr selvsagt ikke at historien om
Abraham var en allegori.
v. 25 «Sinai-fjellet som er i Arabia» - tygg på den ei stund.
Gal. 1,17 forteller at Paulus var under Åndens ledelse ført
til Arabia. Arabia er ikke forbundet med Sinai halvøya.
Den er forbundet med Ismaels barn - dagens Saudi Arabia.

v. 26 Jerusalem som er nå tilsvarer Hagar.
Men den himmelske Jerusalem tilsvarer Sara, mor til de frie.
Den nye Jerusalem er den som er beskrevet i Åpenbaring 20.
Den gamle Jerusalem er mor til dem som er under loven, og
den nye Jerusalem er mor til dem som er under nåden.
v. 27-28 Ved å tro på Guds løfte blir vi født på ny.
(Joh. 3,16 \1. Peter 1.23)
v. 29 Ismael forfulgte Isak.
Å forkynne nåden alene, rent evangelium, vil gjør at man blir
angrepet. Det naturlige menneske tåler ikke slik forkynnelse.

v. 30-31 Abraham måtte få Hagar og Ismael bort fra Sara og
Isak. Dette demonstrerer at vi ikke skal blande loven inn i
nådens evangelium.
Er vi våken for dette i dag i kristne sammenhenger?
Var det viktig for Paulus så er det viktig for oss.

