LEKCIA #5: “Mŕtvy hriechu, živý pre spravodlivosť!”
(ČÍTAJ Rimanom 6)

1.

Prvých 5 kapitol Pavol predstavil Božiu milosť tak radikálnym a mocným spôsobom, že
prirodzene musela vyvstať otázka v Rim. 6:1:
“Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť?”
A. Pavol kázal Evanjelium o milosti v nádhernej rovnováhe (žiadna “lacná milosť”atď.) a
napriek tomu vedel, akú otázku si možno mnohí čitatelia kladú. (3:8, 6:1, 6:15)
B. Ak kážeme Evanjelium tak ako Pavol, tak by to malo ľudí logicky viesť k podobným
otázkam.
C. Odpoveďou je samozrejme radikálne NIE! “Určite nie!”
ŽIVÝ PRE SPRAVODLIVOSŤ

2.

Pavol udáva dva dôvody, prečo nemáme hrešiť, ale žiť sväto:
A. Je to naša prirodzenosť! Tá bola pri obrátení zmenená z hriešnej na spravodlivú. Už nie
som dieťaťom diabla! Som Božím dieťaťom! (Rim. 6:2)
“Určite nie! Mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť?”
B. Už nie sme otrokmi hriechu, ale otrokmi poslušnosti. Žijeme sväto, aby sme diablovi nedali
žiaden priestor alebo zadné dvierka. (ČÍTAJ: Rim. 6:15-16)
C. Naša svätosť je ovocím a nie koreňom našej spásy. Je vedľajším produktom správneho
vzťahu s Bohom a nie prostriedkom ako si vzťah s Bohom získať. (ILL:
strom, čo rodí dobré ovocie)
D. Príklad: Aký je motív pre naše uctievanie, spoločenstvo s inými, štúdium Písma atď.???
Aby nás Boh miloval viac… alebo preto, aby sme Ho my mohli milovať viac?
NAJDÔLEŽITEJŠÍ JE NÁŠ MOTÍV PRE SVÄTOSŤ!

3. Laťka pre svätosť ostáva rovnaká, avšak náš MOTÍV je zrazu iný!
A. Už to nie je o tom, čo “by som mal” ale skôr o tom, “čo mi bolo umožnené a čo môžem
skrze Toho, ktorý ma posilňuje.”
B. Naše motívy sú pred Pánom dôležitejšie než naše skutky. (1. Kor. 13:3)
C. Biblická viera je vždy o tom, čo Boh spravil pre nás a nie čo my robíme pre Neho!
MŔTVI HRIECHU
4. Čo sa skutočne stalo pri našom znovu-zrodení? (“zomreli sme hriechu”6:2)
A. Naša stará hriešna prirodzenosť s ktorou sme sa narodili bola ukrižovaná, zomrela a bola
pochovaná v Kristovi! Wow! Čo to v praxi znamená?
B. Narodili sme sa znova s úplne novou prirodzenosťou AKO NOVÝ ČLOVEK - so
sklonom k spravodlivosti. (Rim. 5)
5. Boli sme “Pokrstení v Jeho smrť!”
Rim. 3:6 hovorí o tom, ako DS nášho starého človeka v momente nášho znovuzrodenia vložil
do Kristovho tela, ktoré bolo pochované. (ČÍTAJ Rim. 6:3)
A. Nepíše sa tu nevyhnutne o vodnom krste. Biblia učí o viacerych krstoch v Židom 6:2. (vodný
krst, krst v DS a krst do smrti Kristovho tela pri našom znovuzrodení)

B. Boli sme pokrstení do Ježišovej smrti v zmysle 1. Korinťanom 12:13.
“Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či
otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.“
C. Stali sme sa jedno s Ním podobnosťou jeho smrti. (Rim. 6:5)
“Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme, jako Kristus vstal z mŕtvych
slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. 5 Lebo ak sme sa stali (minulý čas)
spolusrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme
(budúci čas) 6 vediac to, že…” (Rim 6:4-5)
D. Každý kresťan sa pri znovuzrodení stal spoluúčastným/“spolusrastlým”
podobnosťou jeho smrti, kedy náš starý človek zomrel v Kristovi. Avšak nie všetci sú
automaticky spoluúčastnými v Jeho zmŕvychvstaní, keďže nevedia, že ich starý človek
bol UŽ ukrižovaný a zomrel!!!! Naša “podobnosť vzriesenia” je vedľajším produktom
nášho vloženia sa do/spoluzrastenia s ukrižovaným Kristom. (Nežijem už ja, ale žije vo
mne Kristus. Gal. 2:20)
“…vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej
pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu.” (Rim. 6:6)
HRIECH JE V PRVOM RADE STAV, NIE SKUTOK
6. V Kristovi sme teda mŕtvy hriechu. (hriešnej prirodzenosti)
A. Vždy keď Pavol píše o hriechu, hovorí o hriešnej prirodzenosti, nie jednotlivých skutkoc
hriechu. (výnimkou je 3:25 a 6:15) Efežanom 2:3 hovorí, že sme boli kedysi “od prírody deťmi
hnevu.”
B. To, čo vedie neveriacich páchať hriech (skutky hriechu) je ich hriešna prirodzenosť.
C. Skrze Ježiša Boh jednal so samotným koreňom hriechu - Ježiš na kríž raz a navždy zobral
nielen naše hriechu, ale hlavne našu hriešnu prirodzenosť. Stal sa hriechom namiesto nás! (2.
Kor. 5:21) “Went to the cross not just FOR us but AS us.”
D. Ježiš doslovne a úplne “zmaril telo hriechu” (hriešnu prirodzenosť) a bol vzrkesený z mŕtvych v
novote života, nad ktorým už hriech nemá moc. (Rim. 6:5-6)
E. Skrze Krista sme spolu s Ním mŕtvy hriechu a budeme takým ako On podobnosťou vzkriesenia,
keď pochopíme (“vediac”), že náš starý človek UŽ bol spolu s Ním ukrižovaný… (Rim. 6:6-7)
“Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. 8 Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že
budeme s ním aj spolu žiť 9 vediac, že Kristus vstanúc z mŕtvych už viacej nezomiera; smrť viacej
nepanuje nad ním. 10 Lebo čo zomrel, hriechu zomrel raz navždy, a čo žije, žije Bohu. 11 Tak aj vy
súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.” (Rim. 6:7-11)
F. Naše údy už nie sú nástrojmi hriechu, ale nástrojmi spravodlivosti! (Rim. 6:12-14)
G. Už nie som otrokom hriechu! Stal som sa dobrovoľným otrokom poslušnosti & služobníkom
spravodlivosti! (ČÍTJ: 6:15-23) (You cannot DO what you don’t believe you ARE!!! You DO what
you believe you ARE) Svätosť vo vnútri prináša svätosť navonok - nie naopak!
Ak sa vidíš ako nový človek vo vnútri, budeš tak konať aj navonok.
POZNÁMKA k v. 23: “Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život…”
“Smrť” a všetko ňou vypôsobené: depresia, choroba, chudoba, hnev, horkosť, neviera, atď.
“Večný život” podľa Ježišovej definície: Intímny vzťah s Bohom tu na zemi aj potom!

“A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal,
Ježiša Krista.” (Ján 17:3)
H. Rovnako ako sa hriešny človek nestáva spravodlivým, keď spraví dobrý skutok, tak sa ani zo
spravodlivého nestáva hriešnik tým, ked´ spraví hriešny skutok. (otázka straty spasenia)
TVOJ DUCH JE ZNOVU-ZRODENÝ, TERAZ JE ČAS NA OBNOVU MYSLE
7. Naša myseľ je podobná počítaču.
A. Pred znovuzrodením a skrze starú hriešnu prirodzenosť bola naša myseľ naprogramovaná
myslieť sebecky, telesne, otroky, v neviere, strachu, s obavami atď.
B. Hoci tvoj duch sa narodil znova, kým nedojte k preprogamovaniu/premene tvojej mysle
(to, ako rozmýšľaš), tak budeš pokračovať v spôsobe myslenia a konania, ako si bol pôvodne
“naprogramovaný.”
C. V momente, keď pochopíš (vierou prijmeš) fakt, že tvoj starý človek bol ukrižovaný a zomrel,
tak následne môže byť “zmarené aj telo hriechu” (Rim 6:6) - pôvodné naprogramovanie tvojej
mysle, aby si viac neslúžil hriechu.
8. Každý znovozrodený kresťan bol oslobodený od nadvlády starej hriešnej prirodzenosti. (mŕtvy
hriechu). Znamená to, že teraz kráčame už len v slobode od hriechu? To závisí od toho, čo už
vieš/nevieš.
ILL: väzeň sediaci v odomknutej cele,
ILL: otrocké plantáže v USA po Lincolnovom zrušení otroctva
*POSLEDNÁ LEKCIA PRED LETOM: 27.júna o 18:30.
Téma: Moc obnovenej mysle! (Rimanom 7)

