A WOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE. Galacjan 5:1
❖ Od czego jesteśmy wolni w Chrystusie?
— od grzechu (Rzymian 6:18)
— od potępienia (Rzymian 8:1)
— od zepsucia świata (Galacjan 1:4)
— od przekleństwa prawa (Galacjan 3:13)
— od bałwochwalstwa (Galacjan 4:8)
— od niewoli prawa (Galacjan 5:1)
— od diabła (Hebrajczyków 2:14)
— od wiecznej śmierci (Hebrajczyków 2:15)
❖ Nie zapłaciliśmy za naszą wolność. Jezus zapłacił cenę na krzyżu (1 Koryntian 6:20;
7:23). Nic nie musimy robić, aby stać się wolnymi.
B WOLNOŚĆ A LEGALIZM. Galacjan 5:2-12
❖ Dlaczego małe nacięcie na ciele było dla Pawła takie ważne? Wydaje się ono być
nieistotną czynnością (Galacjan 5:2-12).
— Ci, którzy byli obrzezani, zobowiązywali się do przestrzegania CAŁEGO prawa, by
być zbawionymi (w. 3).
— To jest usprawiedliwienie z uczynków, więc odrzucali usprawiedliwienie, które Bóg
daje przez Chrystusa (w. 4).
— To wielka przeszkoda na drodze do wzrostu duchowego (w. 7).
— Obrzezanie usuwa „przestępstwo” krzyża. Gdy ktoś chce sam się zbawić, poselstwo
krzyża jest obraźliwe dla ludzkiej dumy, ponieważ musimy przyznać, że jesteśmy
całkowicie zależni od Chrystusa (w. 11).
C WOLNOŚĆ A ROZWIĄZŁOŚĆ. Galacjan 5:13
❖ „W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć?” (Rzym. 6:2
SNP).
❖ Zamiast pobłażać naszym grzechom, nasza wolność prowadzi nas do służby [stania się
niewolnikami] z miłości.
❖ Jeżeli chętnie stajemy się sługami [niewolnikami], ponieważ kochamy naszych bliźnich,
to w ten sposób wypełniamy prawo (Rzym. 13:10).
D WOLNOŚĆ A PRAWO. Galacjan 5:14-15
❖ Jezus dał jasno do zrozumienia: zachowywanie litery prawa i wypełnianie celu prawa
to dwie różne rzeczy (Mat. 5-7).
❖ Paweł użył słowa „wypełnienie”, ponieważ znaczy ono więcej niż tylko „wykonywanie”.
To posłuszeństwo sprawia w nas Jezus.
❖ To nie jest porzucenie prawa ani uproszczenie tylko do miłości. To jest droga, poprzez
którą wierzący może doświadczyć prawdziwej intencji i znaczenia całego prawa!

