A Lélek

szerint éljetek
Gal 5,16
Isten nem az erőnket kéri, hanem csak annyit, hogy engedjünk az ő
Lelkének.
Nem azt kívánja, hogy egy nagy hajóban kezdjünk el evezni, hanem csak
annyit, hogy bontsd ki a vitorlákat és várd, amíg Isten cselekedni kezd.
Igyekszünk, akarunk jó keresztény életet élni, ragadjuk meg azt a
hajólapátot és kezdjük el húzni úgy rendesen.
Igyekszem, akarom, mindent megteszek, hogy igazán jó keresztény
legyek, akkor test szerint élsz, test szerint gondolkodsz.
Mert amikor igyekszel jó keresztény lenni, akkor a magad erejére akarsz
támaszkodni, a magad képességeiben bízol, a magad elképzeléseit akarod
megvalósítani, a magad útját kívánod járni.
A Lélek szerint élni, pont az ellenkezőjéről szól.
A „Lélek által”a „Lélek szerint” teljesedik be a gyakorlatban.
A Lélek szerint élni először is azt jelenti, hogy imádságban élni,
imádkozva élni.
Lélek, az Isten Lelke kezd el bennünk imádkozni, Istent magasztalni.
Az imádság nem segélyhívó szám.
Az imádság szó magában hordozza a jelentését is, ami nem más, mint
Isten imádása.
Az imádság tehát elsősorban Isten magasztalása. Isten felemelése minden
és mindenki fölé.
Ezt így is mondhatjuk, hogy az imádság arról szól, hogy Istennek adunk
dicsőséget, őt ismerjük el méltónak arra, hogy dicsőséget kapjon.
Aki imádni kívánja Istent, annak szüksége van a Lélekre , annak a Lélek
szerint kell élnie.
Azt jelenti, hogy a Lélek által imádjuk Istent.
A Lélek szerint élni jelenti továbbá azt is, hogy nem csak mi beszélünk az
Istennek, hanem először is Ő beszél hozzánk.
Az Isten Lelke éhséget, sőt szomjúságot idéz elő bennünk az Ige után, s
arra vezet, hogy vágyjunk az Isten szava után.
Aki a Lélek szerint él, az naponta az igével él.
Aki a Lélek szerint él, azt a Lélek belülről kényszeríti, hogy akarjon és
szeressen tiszta életet élni.
A Lélek a maga világosságával átvilágítja a mélységekben is az életünket
és engedi látni, hogy egyáltalán nincs rendben minden.
Aki a Lélek szerint él, az gyümölcsöző életet él.
De a Lélek gyümölcse azért a legdrágább, mert ez az engedelmesség
gyümölcse.
Ez az engedelmesség ez nem az ember műve.

Ez a Lélek műve. S az inspirál belülről és formál át a Krisztus képére,
hogy Jézus Krisztus engedelmes volt egészen a kereszthalálig, s ott az életét adta
értem

