LEKCIA #4: Nový človek - Hriešni v Adamovi, spravodlivi v Ježišovi!
(ČÍTAJ Rimanom 5:11-6)
SKLON K HRIECHU OD NARODENIA
1. Skrze Adama sme sa stali hriešnymi. (Rim. 5:12)
“Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla
na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.”
A. Neboli to naše hriešne skutky, ktoré nás spravili hriešnymi, ale náklonnosť ku
hriechu - hriešna prirodzenosť, ktorú sme po Adamovi zdedili.
B. Vložením našej viery do posledného Adama - Ježiša Krista získavame Jeho
spravodlivú/svätú prirodzenosť. (1. Kor. 15:45-49)
C. Keď si sa narodil znova, tvoj duch sa stal pred Bohom okamžite spravodlivým.
- nebolo to niečo, na čom si musel pracovať
- nebol ti daný na základe tvojho výkonu (Čítaj Ef. 2:8-9, Rimanom 5:15-16)
SKLON K SPRAVODLIVOSTI OD ZNOVU-ZRODENIA
2. Dar spravodlivosti prišiel skrze Pána Ježiša Krista! (ČÍTAJ Rim. 5:17)
A. Spravodlivosť - “rightousness” - right standing/správne postavenie pred Bohom
kedy ťa Boh prehlásil v Jeho očiach za spravodlivého prichádza vierou.
B. Je to Boží dar.
C. Jediná vec, ktorú môžeš spraviť preto, aby si do tejto milosti vstúpil je prijať vierou
to, čo pre teba Ježiš spravil. (ČÍTAJ: Rim. 5:18-19)
D. Ak dokážeš prijať fakt, že si sa narodil ako hriešny, tak potom musíš vedieť
prijať aj správu, že keď si sa narodil znovu, stal si sa spravodlivým.
- Spravodlivosť pred Bohom nedokážeme získať našou snahou ani skutkami.
- Spravodlivosť pred Bohom je dar, ktorý môžeš prijať.
NOVÚ IDENTITU MOŽEŠ JEDINE PRIJAŤ
E. Spravodlivosť je poznanie, že si bol skrze Ježiša prijatý/á svojim Nebeským Otcom
rovnako ako sa dieťa spolieha na to, že bude prijaté svojim pozemským otcom.
3.

Rovnako ako sa hriešny človek nestáva spravodlivým, keď spraví dobrý skutok,
tak sa ani zo spravodlivého nestáva hriešnik tým, ked´ spraví hriešny skutok.

4.

Pochopenie a prijatie tvojej novej identity skrze Krista je kľúčové pre svatý život.
“You cannot DO what you don´t believe you ARE!
HRIECH NAD TEBOU UŽ NEVLÁDNE ALE MILOSŤ!

5.

Zákon nám bol daný, aby poukázal na našu neschopnosť plniť ho, zároveň v
nás Zákon oživil hriech, ktorý nad nami vládol. Doviedol nás do bodu frustrácie a

absolútneho zúfalstva v snahe zvíťaziť nad hriechom vlastnými silami, aby nás
priviedol na kolená, kedy voláme po spravodlivosť ako po dare z milosti. (ČÍTAJ
Rim. 5:20)
„Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech,
tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť...,“
A. Na jednej strane zákon zvýšil našu túžbu hrešiť, avšak na druhej nám poukázal na
potrebu Božej milosti, ktorá je váčšia než náš hriech.
B. Namiesto Zákona má teraz v našom živote vládnuť a ovládať naše životy milosť.
...„aby tak, ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, ospravedlnením vládla milosť a
viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ (Rimanom 5:21)
4. Ak máš dnes problém v nejakej oblasti svojho života - odpustenie, uzdravenie,
vyslobodenie, zabezpečenie - tak to može byť tým, že si plne nepochopil & neuchopil
Evanjelium.
A. Čim viac budeš rozjímať nad Jeho milosťou, tým viac budeš mocť spočinúť v Božej
láske.
B. Viera sa stáva činnou skrze lásku. Všetko, čo budeš v živote potrebovať príde skrze
moc Evanjelia.
C. Len takto takto radikálne komunikované Evanjelium ťa može doviesť k položeniu si
otázky z Rimanom 6:1;-)
PS. Ďalšia lekcia bude 13.6. o 18:30.
Téma: “Mŕtvy hriechu, živý pre spravodlivosť!”

