LEKCIA #6: “Moc obnovenej mysle!!”
(ČÍTAJ Rimanom 7-8:6)

Zhrnutie:
1. Boh nás miluje bez ohľadu na náš výkon.
2. Náš minulý, prítomný a dokonca aj budúci hriech bol odpustený (Rim. 4:7-8). Moc hriechu bola porazená
na kríži.
3. Máme teda hrešiť? Nie! Avšak nie kvôli nášmu postaveniu pred Bohom, ale preto, že 1. už to nie je naša
prirodzenosť, 2. Nechceme dávať žiaden priestor nepriateľovi (zadné dvierka)
4. Pred spasením som BOL hriešnikom, avšak TERAZ SOM Božou spravodlivosťou. (2. Kor. 5:21)
5. Som mŕtvy hriechu a živý pre spravodlivosť! Už nie som otrokom hriechu, ale otrokom poslušnosti a
služobníkom spravodlivosti. (Rim. 6:15-23)
6. Naša svätosť nie je základom (koreňom) pre náš vzťah s Bohom, ale ovocím nášho vzťahu.
7. Náš duch (nový človek/identita) je znovuzrodený, ale na to, aby “bolo zmarené telo hriechu (pôvodné
naprogramovanie našej mysle, Rim. 6:6), je potrebné obnovovať (preprogramovať) našu myseľ. (ako/na čo
myslíme, ako vidíme, (Rim. 12:2).

ILL: POROVNANIE S VIRTUÁLNOU REALITOU na horskej dráhe - tvoja myseľ je “oklamaná”
niečim, čo už neexistuje. (točí sa ti hlava, chce sa ti zvracat, atď) a pritom sedíš v kresle s s virt.
okuliarmi.
TVOJ NOVÝ MANŽEL
1. Pavol hovorí ku kresťanom, ktorých sa snažili dostať pod Zákon - títo kresťania dobre poznali
štandard a súd, ktorý Boh skrze zákon vyžadoval. (čítaj Rim. 7:1-4). Preto používa:
A. Podobenstvo manželstva - kým manžel žije, tak manželka je zákonom viazaná k nemu. Keď
však zomrie, je oslobodená od mužovho zákona.
B. Každý z nás má ducha, dušu a telo.
B.1 Telo je to, čo vidíme v zrkadle:-)
B.2 Duša reprezentuje myseľ, emócie, vôlu a osobnosť.
B.3 Tvoj duch je tvoj “vnútorný človek” (Rim. 7:22, Ján 3:5-6), Boží chrám (1 Kor. 3:16).
C. V Pavlovom prirovnaní žena reprezentuje našu dušu, ktorá bola v manželstve.
C.1 Dôvod, prečo si pred obrátením pod zákonom hrešil bol ten, že si bol “v manželstve so
starou hriešnou prirodzenosťou.”
C.2. Ježiš za teba zomrel a zobral na seba tvoje hriešne ja -hriešnu prirodzenosť. (Rim. 6:3)
C.3. Tvoje staré ja (starý človek) v Ježišovi zomrel a bol pochovaný. (Gal. 2:20)
C.4 Ty si sa stal slobodným, aby si mohol “náležať” inému. (Rim. 7:4)
D. Tvoj starý človek /prirodzenosť/, s ktorým si bol “v manželstve” zomrel a tvoj nový
človek je “v manželstve” s našim znovuzrodeným duchom. Táto nová prirodzenosť môže byť
teraz tvojim pánom, tak ako ti bola kedysi pánom tvoja stará hriešna pridozenosť. (7:5-6)
E. Možno niekedy stále cítiš dozvuky starej prirodzenosti - “bývalého manžela”, keďže on ťa
učil ako zmýšľať a konať! Pravdou však ostáva, že máš nového manžela!
F. Dlhodobo dokážeš ROBIŤ len to, kým uveríš, že v ježišovi SI. Hriešnik bude hrešiť “vierou”
v to, že je to jeho prirodzenosť. Spravodlivý bude žiť spravodlivo. (Príslovie 23:7 Lebo jako
smýšľa vo svojej duši, taký je…)
YOU ARE WHAT YOU THINK
2. “Nerobím, čo chcem, ale robím, čo nenávidím…” (ČÍTAJ: Rim. 7:15-25)
2.1 Tri najčastejšie reakcie na tento Pavlov text:
- A. Čo sa tým Pavol snažil povedať?

- B. Popisuje tu svoju frustráciu, ktorá je v živote kresťana normálna.
- C. Popisuje tu svoj život pred spasením.
2.2 Pavol v týchto veršoch popisuje našu absolútnu neschopnosť víťazného života z našej
vlastnej sily.
A. V Rimanom 7 & 8 ďalej porovnáva prirodzenú ľudskú (ne)schopnosť VERSUS život pod
zmocnením a vedením Ducha Svätého. (bez odsúdenia, v synovstve, bez strachu, s pomocou
Ducha, víťazne, neodlučiteľní od Otcovej lásky, atď.)
B. Slovo “duch” sa v 7.kapitola nachádza len 1x (vs. 6) zatiaľčo v 8.kapitole až 21x.
2.3 Náš kreťanský život nie je len ZMENENÝ, ale VYMENENÝ!
A. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus! On musí rásť a ja sa musím umenšovať.
B. Častokrát si robíme veci po svojom a v našej vlastnej sile. Podľa tela - telesne nedokážeme žiť bezúhonný a svätý život.
C. Potrebujeme denne prichádzať k Ježišovi, požiadať Ho, aby žil v nás a skrze nás a potom
sa učiť ako denne zapierať samých seba.
3. Naše KONANIE pramení z nášho MYSLENIA. (Pr. 23:7)
- Nesnaž sa zmeniť svoj život! Zmeň svoje myslenie a sleduj ako Boh zmení tvoj život!
- To, kde sa dnes nachádzaš je ovocím spôsobu, akým rozmýšľaš.
- Myšlienky sú ako semienka, ktoré sa zakoreňujú v záhradke tvojho srdca a časom sa prejaví
a život ukáže, čo si sadil.
4. Zmýšľať telesne je smrť, ale zmýšľať duchovne je život a pokoj. (Rim. 8:6)
- to ako je na tom naša myseľ vieme posúdiť podľa ovocia, ktoré žneme. (pokoj, radosť, atď.
versus nepokoj, depresia, atď.)
- ak sa stále považujem za hriešnika, ktorému síce bolo odpustené, ale jeho prirodzenosť je
stále hriešna, budem tak aj konať. (You can only DO what you believe you ARE)
- ak nerozumiem kým som v Kristovi a kým je Kristus vo mne, tak nebudem zažívať Jeho život
a pokoj.
“A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu; 9 ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží
prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho.” (Rim. 8:9)
JEDNO S KRISTOM
5. Jedna tretina môjho ja Duch Boží, ktorý vo mne prebýva!
“Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch?” (1 Kor. 3:16).
5.1 V mojom znovuzrodenom duchu som identický s Ježišom, pretože je to Duch Toho, ktorý
Ježiša vzrkiesil z mŕtvych, ktorý žije vo mne (Rim. 8:11) a volá Abba Otče. (8:14)
“(V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu), lebo jako je on, tak
sme aj my na tomto svete.” (1. Jána 4:17)
“Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho Syna, aby on bol
prvorodeným medzi mnohými bratmi.” (Rim. 8:29)
5.2 Tvoje telo a duša ostali rovnaké, ale tvoj duch - podstata tvojho bytia - tvoje nové JA - je
úplne nové! (2. Kor. 5:17)
JE TO NA TEBE
6. Je to ten počítač medzi našimi ušami - naša myseľ, ktorá bola naprogramovaná starým
človekom. Nepremenená myseľ nás učí fungovať starým spôsobom a nezmení sa to tým, že sa
budeš viac snažiť. Zmení sa to len vtedy, keď ju preprogramuješ obnovením svojej mysle. (Rim.
12:1-2)
- slovo “pripodobňovať sa” znamená “vliať do formy” (napr. výroba sochy)

- slovo “premeňte sa” (metamorphousthe) znamená premena - metamorfóza ako keď sa
húsenica zmení na motýľa.
- k premene dochádzal keď si obnovujeme/kŕmime myseľ tým, čo si o nás myslí a čo o nás
hovorí náš Nebeský otec.
- v našom znovu-zrodenom duchu sme už v Božích očiach tak dokonalí/spravodliví ako sa dá.
- jediná vec, ktorá nám môže brániť zažívať Boží život a pokoj vo vnútri je nepremenená myseľ.
- poznajte Pravdu a pravda vás vyslobodí!
- Pán nestojí len o tvoje srdce! On chce premeniť našu myseľ - W.W.J.T.
PREHLÁSENIA PRAVDY:
- Moja modlitba je mocná a účinná! (2. Kor 5:21, Jakub 5:16)
- Môj Boh napĺňa všetky moje potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša (Fil.4:19)
- Som mŕtvy hriechu a živý v Ježišovi pre víťazný život! (Rim 6:11, 5:17)
- V Ježišovi som 100% milovaný/á a hodný prijať všetko Božie požehnanie (Kol 1:12-15)
- Smejem sa, keď počujem jedno z diablových klamstiev. (Žalm 2:2-4)
- Boh je vždy so mnou a s Ním nikdy neprehrám! (Rim 8:37, Fil 4:13)
- Určujem smer svojho života svojimi SLOVAMI! (Jakub 3:2-5)
- mám zdravú myseľ, hovorím tie správne slová a robím správne rozhodnutia. (Jakub 3:2-5)
- tak ako Ježiš hovoril k vetru, tak ja hovorím „pokoj, utíš sa“ svojej mysli, emóciám, telu a rodine (Marek
11:22-24)
*POKRAČOVANIE KURZU NOVÝ ČLOVEK BUDE OD SEPTEMBRA 2018!

