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Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (časť 2) 
 

REKAPITULÁCIA 
 

Stav každého jedného človeka – 2 veľké problémy    DIAGNÓZA 
 

VINA – spravodlivý súd a zatratenie 
STAV – porušenie a smrť, mŕtvy vo svojich hriechoch 
 

Záchrana (spása) človeka musí obsahovať – 2 veľké riešenia   SPASENIE 
 

VINA – ospravedlnenie 
STAV – znovuzrodenie (úplná zmena stavu človeka – prechod zo smrti do života – oživenie/vzkriesenie) 
 

Ospravedlnenie je právna záležitosť. Ospravedlnenie rieši otázku viny a trestu. Ospravedlnenie nerieši 
zmenu našej prirodzenosti. Ospravedlnenie neodstraňuje našu hriešnu prirodzenosť (porušenie). 
 

Náš stav porušenosti plodí dôsledky: 
 Našou prirodzenosťou je hrešiť, hriech je nám vlastný, sme pod nadvládou hriechu, nedokážeme 

nezhrešiť 
 Sme duchovne mŕtvi, nemajúci Ducha, nedokážeme Boha poznať, milovať a mať s ním vzťah, 

nedokážeme porozumieť duchovným záležitostiam:  
 

„Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom,  
a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať“  

(1. Korintským 2:14). 
 

ZMENA PRIRODZENOSTI – OŽIVENIE/VZKRIESENIE 
 

Premena stavu človeka z duchovne mŕtvy na duchovne živý – oživenie/vzkriesenie – dar Ducha  
 

Stav nespaseného človeka: duchovne mŕtvy, nemajúci Ducha 
 

 mŕtvy vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch (Efezským 2:1)  
dôsledok: chodenie podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz 
pôsobí v synoch neposlušnosti, obcovanie v žiadostiach svojho tela, robenie toho, čo sa zachcieva 
telu a mysliam, prirodzenosťou dieťa hnevu (2:2–3) 
záchrana: Boh nás oživil spolu s Kristom, spolu s Kristom vzkriesil  
                                                                                                       je to súčasťou spasenia z milosti, (2:4–6) 
ako: sme milosťou spasení SKRZE VIERU, a to nie zo seba, je to dar Boží (2:8) 
 

 mŕtvy v hriechoch (Kolosenským 2:13) 
záchrana: Boh nás spolu s Kristom oživil (2:13), s Kristom nás Boh pochoval v krste (v ponorení do 
Krista, v stotožnení s Kristom) a s Kristom/v Kristovi aj vzkriesil (2:12) 
ako: SKRZE VIERU pôsobenia Boha, ktorý Krista vzkriesil z mŕtvych (2:12) 
 

 telesný, nemajúci ducha (Júda 1:19) 
dôsledok: človek chodiaci podľa svojich bezbožných žiadostí (1:18) 
záchrana: dar Ducha 
ako: SKRZE VIERU (z viery) v Krista ako Spasiteľa – z viery sme dostali Ducha, Boh nám dal Ducha 
skrze vieru (Galatským 3:2, 3:5), je to naplnenie zasľúbenia Abrahámovskej zmluvy, ktoré sa 
pohanom naplnilo pod Novou zmluvou: 
(Galatským 3:14): „aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo,  
                                        aby sme dostali zasľúbenie Ducha skrze vieru“ 
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 telesný, predaný pod hriech (Rímskym 7:14) 
dôsledok: človek v tele (telesný): v jeho údoch pôsobia vášne rôznych hriechov (vznikajúce skrze 
zákon), aby niesol ovocie smrti (7:5), robí to, čo neuznáva, činí to, čo nenávidí (7:15), 
jeho „ja“ je definované telesnosťou, hriešnosťou, neprebýva v ňom dobré, ale zlé, a preto koná zlo 
a nie dobro, aj keď zlo konať nechce (7:18–19+21) – toto je zákon/zákonitosť konania zlého  
                                                                                                (otroctvo hriechu, zákon hriechu – 7:23+25) 
záchrana: byť v Kristu Ježišovi (Rímskym 8:1), mať Ducha Kristovho (8:9) 
dôsledok záchrany: nieto už nijakého odsúdenia (byť v Kristovi rieši aj otázku viny) (8:1) 
dôsledok záchrany: zmena prirodzenosti: nechodenie podľa tela, chodenie podľa Ducha (8:1) 
dôsledok záchrany: zmena prirodzenosti: vyslobodenie z otroctva hriechu 
                  „zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti“ (8:2) 
dôsledok záchrany: zavŕšenie spásy: vzkriesenie tela 
         „A ak Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak teda ten, ktorý vzkriesil 
Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás“. (8:11) 
 

 neobrezaný (Kolosenským 2:13) 
záchrana: obriezka Kristova (2:11) – vyzlečenie tela hriechov ľudského tela (odstránenie hriešnej 
prirodzenosti človeka) – vyzlečenie starého človeka (Kolos. 3:9) a oblečenie nového človeka (3:10) 
ako: toto vyzlečenie neurobil človek sám, ani človek s pomocou Božou, je to čisto Božie dielo 

 

Kristus ako základ tejto premeny – Stotožnenie s Kristom v jeho smrti a v jeho vzkriesení 

 

Pre úplnú zmenu našej prirodzenosti je potrebné naše stotožnenie s Kristom, 
                                                                                                   stotožnenie v Kristovej smrti a v jeho vzkriesení.  
 
Stotožnenie s Kristom v jeho smrti (na kríži) znamená, že sme s Kristom zomreli: 

 Zomreli sme hriechu (Rímskym kap 6) 
 Zomreli sme zákonu (Rímskym kap 7) 
 Zomreli sme zákonu/zákonitosti pôsobenia princípu hriechu a smrti (Rímskym kap 7/8) 
 Zomrela naša stará hriešna prirodzenosť (starý človek je ukrižovaný) (Rímskym 6:6) 
 Nie sme viac v tele, nechodíme podľa tela (Rímskym kap 8) 
 Vyzliekli sme starého človeka (Kolosenským 3:9) 

 
Stotožnenie s Kristom v jeho vzkriesení (z hrobu) znamená, že sme s Kristom vstali (ožili): 

 Vstali sme do novoty života (sme nové stvorenie) 
 Narodili sme sa znova (znovuzrodenie) 
 Dostali sme Ducha, sme živí Bohu 
 Dostali sme nové mäsité srdce (máme obriezku Kristovu, obriezku srdca) 
 Sme v Duchu a chodíme podľa Ducha 
 Nie sme pod zákonom ale v zákone Kristovi 
 Obliekli sme nového človeka 

 
Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti.  

(Rímskym 8:2) 
 

Peter Vajda 
 
 
 
 
 
 


