
PROWADZENIE PRZEZ DUCHA

W Liście do Galacjan 5:1, Paweł mówi, że Chrystus przyszedł by nas wyzwolić. Dlatego nigdy nie możemy
pozwolić,  aby teraz ktokolwiek ponownie poddał  nas w niewolę zakonu. Nigdy nie wolno nam się stać
niewolnikami przepisów lub tradycji, ustanowionych przez jakiś zbór lub wyznanie.

Jednak równolegle, nie wolno nam traktować tej wolności jako pretekstu do życia w grzechu (Gal 5:13).
Wielu wierzących źle pojęło Bożą łaskę oraz chrześcijańską wolność i skończyło gorzej niż ludzie żyjący
pod zakonem, jako niewolnicy swojej cielesnej natury. Jedynym sposobem, aby być wolnym od życia pod
prawem,  jest  życie  pod  prowadzeniem Ducha  Świętego.  W przeciwnym razie  będziemy coraz  bardziej
wpadać w zakon i żyć w grzechu. Ale jeśli żyjemy zgodnie z prowadzeniem Ducha, to nigdy nie będziemy
się cofać do poziomu cielesności. Tylko tacy wierzący mogą twierdzić, że są wolni od zakonu (Gal 5:16-18).

Istnieją trzy poziomy życia ludzi wierzących:

1. Prowadzenie przez Ducha   (Nowe Przymierze - najwyższy poziom)
2. Życie pod zakonem             (Poziom starego przymierza)
3. Prowadzenie przez ciało     (Poziom najniższy)

Spójrzmy na te trzy poziomy życia jak trzy piętra budynku. Jeśli nie chcesz mieszkać na trzecim piętrze
(prowadzenie przez Ducha), a zrezygnujesz też drugiego piętra (życie pod zakonem), wtedy będziesz żył
na pierwszym piętrze (prowadzony przez ciało). Jeśli mówisz: "Nie żyję pod zakonem, ponieważ Jezus zniósł
zakon", wtedy najlepiej żyć pod prowadzeniem Ducha, bo w przeciwnym razie schodzisz do poziomu ciała. 

Taka sytuacja spotkała rzesze wierzących, którzy przeczytali w Liście w Galacjan, że nie są już pod prawem,
lecz nadal nie żyli zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego. To spowodowało, że zaczęli żyć według ciała.
Dlatego dzisiaj, mamy chrześcijańskich liderów robiących rzeczy znacznie gorsze od tych, które robią ludzie
żyjący pod zakonem. Dlaczego oni mówią, że żyją pod łaską, jeżeli postępują według pożądliwości ciała?
Ponieważ ci ludzie odrzucili prawo, a  „pod zakonem nie żyjemy tylko wtedy, kiedy nas Duch prowadzi”
(Gal 5:18). Dlatego dla osób które nie chcą żyć pod prowadzeniem Ducha Świętego, prawo jest niezbędne.

Informacja zawarta w Liście do Galacjan nie mówi, aby odrzucać zakon. Ona odrzuca zakon tylko wtedy,
gdy  doszliśmy  do  życia  w  Duchu.  Dalej  Duch  Święty  mówi,  czym  są  uczynki  ciała  (Gal  5:19-21).
Jest  to  wszeteczeństwo,  nieczystość,  bałwochwalstwo (kult  ludzi  i  mamony),  nienawiść,  spór,  zazdrość,
gniew, knowania i waśnie - czyli tworzenie religijnych frakcji i rozłamów. Czy są to cechy wyłącznie ludzi
niewierzących. Nie. Nawet tak zwani "wierzący" oddają się tym grzechom. Dlaczego? Ponieważ odrzucili
zakon, a nie weszli w życie w mocy Ducha Świętego. Czytamy, że tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą
(Gal 5:21). Z drugiej strony, życie osób prowadzonych przez Ducha przyniesie takie owoce, jak  "miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Gal 5:22-23). 

Jeśli chcemy żyć w Duchu, to najpierw musimy być prowadzeni przez Ducha. 
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