LEKCIA #7: “Život v Duchu & naše synovstvo” (ČÍTAJ Rimanom 8:7-39)
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).
8. Náš kreťanský život nie je len ZMENENÝ, ale VYMENENÝ! Nežijeme viac podľa tela - žijeme v
duchu! 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) Jedna tretina
môjho ja je Duch Boží, ktorý vo mne prebýva!
1. Život v TELE versus život v DUCHU!
A. Ak si znovuzrodený, tak si “v” Duchu
B. Ak nie si znovuzrodený, tak si “v” tele.
C. Predložka “v” hovorí o tvojej pozícii v Kristovi (alebo mimo Krista)
“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)
D. Keďže sme “v” Duchu (a nie v tele), je dôležité aby sme teraz žili “podľa” Ducha a nie “podľa”
tela. (vs. 4). Ty a ja sme “v” Duchu, ale je na nás, či sa rozhodneme aj žiť “podľa” Ducha.
TESTÍK toho, či žiješ PODĽA Ducha
“No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť,
sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon.” (Gal. 5:22)
You can only DO what you believe you ARE!
2. KAŽDÝ SYNOM & DCÉROU!
Moja cesta synovstva: Som synom, služobníkom a priateľom Božím!
A. Z otroka hriechu sluhom (dlžníkom) – skrze vykúpenie a omilostenie
B. Zo sluhu služobníkom – skrze našu službu Bohu – že on si nás povolal (ILL učeníci pri mori –
ešte sa nepoznali)
“Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci; v mnohej trpezlivosti, súženiach,
nedostatkoch, úzkostiach…” (2. Kor 6:4)
C. Zo služobníka priateľom Kráľa & Božím synom– skrze prijatie ducha synovstva

D. Zo syna dedičom - skrze zjavenie, že máš na neho nárok
Ján 15:15
15 nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi,
pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca.
Rimanom 8:15
Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým
voláme: Abba, Otče. A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti...“
E. Zo zo syna dedičom Božím a spoludedičom Kristovým
Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme
s Ním boli aj oslávení. 18Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa
má zjaviť na nás.
Poznať svoju identitu - to kým si v Kristiovi je ako poznať PIN kód ku svojmu účtu
ILL: príbeh NYSIŽOBA: Z ulice do paláca
3. Nebo, stvorenstvo, cirkev & Duch Svätý volajú po SYNOVSTVEEEEE! Rimanom 8:19-27
Stvorenstvo volá po synovstve.
Cirkev, ktorá má prvotiny ducha vzdychá očakávajúc synovstvo. (vs 23)
Duch Svätý sa prihovára za nás, tak ako Boh chce (vs. 27)
Ježiš sa modlil za to isté. (Ján 17 – Pánova modlitba - vs. 18 “Ako si mňa poslal do sveta, aj ja
som ich poslal do sveta…vs. 22 Nech sú jedno, ako my sme jedno.”)
4. Boh nie je TVORCOM zla, avšak môže si použiť aj zlé veci na svoju SLÁVU a tvoje
POŽEHNANIE! (8:28)
5. Rozdiel medzi POVOLANÝMI & VYVOLENÝMI - Vyvolený človek je ten, čo prebral
zodpovednosť za svoje povolanie! (téme predestinácie sa budeme venovať neskôr) (8:29-32)
5. Diabol je veľmi ukecaný… avšak slová a obvinenia tohto “Žalobcu bratov” nad tebou nemajú
moc ak si v Ježišovi! (bla, bla, bla) (8:33-35)
6. Si neodlučiteľný od Božej lásky! Nikto a nič ťa už nikdy nemôže odlúčiť od lásky Božej…jedine,
že by si uveril nejakému klamstvu žalobcu bratov. (8:35-39)
Ďaľšie témy:
10.4. - PREDESTINÁCIA versus PREDZVEDENIE” (8:29-30, 9:11, 9:15-16, 11:2,5,7)
8.5. - Boží plán s IZRAELOM & zdravý vzťah k Izraelu - kapitola 9,10, 11
12.6 - SPRAVODLIVOSŤ V PRAXI (v cirkvi, vo svete, medzi slabými/silnými) - kapitola 12-15

