A POSTĘPOWANIE WEDŁUG DUCHA. Galacjan 5:16, 18
❖ Co w Biblii oznacza „chodzenie" drogą Bożą (5 Mojż. 13: 4-5, Rzymian 13: 13, Kolosan
1: 10)?
❖ W Biblii wyjaśniona jest wola Boża, abyśmy mogli zgodnie z nią „chodzić". To wymaga
przestrzegania dziesięciu przykazań i innych zasad, które pomagają nam żyć takim
życiem, jakie Bóg przeznaczył dla nas.
❖ Niemniej jednak przestrzeganie przykazań, aby być zbawionym, nie jest właściwą
drogą. To, co Bóg już uczynił, jest jedynym sposobem naszego zbawienia.
B KONFLIKT CHRZEŚCIJANINA. Galacjan 5:17
❖ Kiedy przyjmujemy ofiarę Jezusa, otrzymujemy nową naturę. To natura duchowa,
która kłóci się z naturą „ciała” (Rzymian 7:14-25).
❖ Musimy wybrać podążanie za Duchem i każdego dnia trzymać się Jego potężnej dłoni.
C UCZYNKI CIAŁA. Galacjan 5:19-21
❖ Paweł porównuje życie według ciała z życiem według ducha. Zachodzą między nimi
istotne różnice:
— Pierwsze jest z „uczynków”, drugie jest z „owocu”.
(1) Ciało pożąda naszych grzechów i zmusza nas do grzechu.
(2) Duch sprawia w nas święte zachowanie.
— „Uczynków” jest wiele, ale „owoc” jest pojedynczy.
(1) Grzeszna natura powoduje podział, zamieszanie i rozbicie jedności.
(2) Duchowa natura zachęca do jedności.
❖ Grzech niszczy relacje i zadaje ból. Duch przywraca nasze relacje i daje życie wieczne.
D OWOC DUCHA. Galacjan 5:22-23
❖ Miłość jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o owoc Ducha Świętego. Wszystkie
inne cnoty są jej pochodną.
❖ Miłość jest cnotą, która sumuje Dziesięcioro Przykazań (Mat. 22:35-40).
❖ Miłość jest przeciwna ludzkiej grzesznej naturze. Dlatego jest ona oznaką tych, którzy
podążają za Bogiem.
E ŻYCIE POPRZEZ DUCHA. Galacjan 5:24-26
❖ W liście do Galacjan 5:16-26 Paweł użył 5 czasowników, aby wyjaśnić, w jaki sposób
jesteśmy prowadzeni przez Ducha Św.
— Chodzić [peripateō] (w. 16): Musimy chodzić z Jezusem, każdego dnia żyjąc z Nim.
— Prowadzeni (w. 18): Musimy pozwolić Duchowi Świętemu aby nas prowadził
i pokazywał, gdzie mamy pójść i co robić.
— Krzyżować (w. 24): Musimy zabijać naszą cielesną naturę i karmić tę duchową.
— Żyć (w. 25): Musimy rodzić się na nowo każdego dnia.
— Iść w szeregu [stoicheō] (w. 25): Musimy iść w ślady Ducha Świętego i pozwolić
Mu, aby prowadził nasze życie.

