Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (časť 3)
REKAPITULÁCIA
Skutočnosť (stav človeka)
vina
hriešna prirodzenosť

dôsledok
súd a zatratenie
porušenie a smrť

záchrana
ospravedlnenie
oživenie/znovuzrodenie

Ospravedlnenie je právna záležitosť. Ospravedlnenie rieši otázku viny a trestu. Ospravedlnenie nerieši naše
porušenie a starú prirodzenosť. Ospravedlnenie neodstraňuje našu hriešnu prirodzenosť (porušenie).
ZMENU PRIRODZENOSTI RIEŠI – OŽIVENIE/VZKRIESENIE
Stav človeka – duchovne mŕtvy
mŕtvy vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch
(Ef. 2:1, 2:5)
mŕtvy v hriechoch (Kol. 2:13)
nemajúci ducha (Júda 1:19)
telesný (Júda 1:19)
telesný, predaný pod hriech (Rim. 7:14)
v neobrezanosti tela (Kol. 2:13)

záchrana – oživenie / vzkriesenie / dar Ducha
Boh nás oživil spolu s Kristom,
spolu s Kristom vzkriesil (Ef. 2:5–6)
Boh nás spolu s Kristom oživil (Kol. 2:13)
dar Ducha (Gal. 3:2, 3:5, 3:14)
Byť duchovný (Rim. 8), byť v Kristu Ježišovi,
mať Ducha Kristovho, nebyť v tele, ale byť v Duchu,
nechodiť podľa tela ale chodiť podľa Ducha
v obriezke Kristovej (Kol. 2:11), vyzlečenie tela
hriechov ľudského tela (odstránenie hriešnej
prirodzenosti človeka) – vyzlečenie starého človeka
(Kol. 3:9) a oblečenie nového človeka (Kol. 3:10)

Táto záchrana (zmena prirodzenosti, oživenie) je z milosti (sola gratia), je to Božie dielo (soli Deo gloria).
Ospravedlnený hriešnik túto premenu prirodzenosti príjíma skrze samotnú vieru (sola fide)
OŽIVENIE/VZKRIESENIE – ZÁKLADOM JE KRISTUS (solus Christus)
STOTOŽNENIE S KRISTOM V JEHO SMRTI A V JEHO VZKRIESENÍ
Oživenie/vzkriesenie ospravedlneného hriešnika je čisto Božie dielo (bez spolupráce človeka) z milosti:
Spolu s Kristom nás Boh pochoval v krste (v ponorení do Krista, v stotožnení s Kristom, nejedná sa o vodný
krst, vodný krst to len navonok zobrazuje, deklaruje, vysvedčuje) a s Kristom/v Kristovi aj vzkriesil
 Kolosenským 2:12 – súc s ním spolu pohrobení v krste, v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu vstali z
mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.
 Rímskym 6:3–5 Všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť. Pohrobení
sme teda s ním skrze krst v smrť, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my
chodili v novote života. Lebo ak sme sa stali spoluzrastlými podobnosťou jeho smrti, takými aj
podobnosťou vzkriesenia budeme
 1. Tesalonickým 5:9 – Kristus zomrel za nás, aby sme s ním žili
ZÁCHRANA – ZMENA PADLEJ HRIEŠNEJ PRIRODZENOSTI – OSLOBODENIE
STOTOŽNENIE S KRISTOM V JEHO SMRTI – 3 ROVINY ZOMRETIA
Zomreli sme spolu s Kistom
(pohrobenie)
Zomreli sme hriechu

Zomreli sme zákonu
Zomreli sme zákonu
Zomreli sme zákonu
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Dôsledok – oslobodenie
Starý človek je ukrižovaný (Rim 6), starý človek je vyzlečený (Rim 6), sme
oslobodení od hriechu (Rim 6:),hriech už nad nami nepanuje,
nie sme nútení ho poslúchať
Nie sme viacej pod zmluvou skutkov, už nikdy sa od nás nebude vyžadovať
vlastná spravodlivosť na ospravedlnenie, neprídeme na súd na odsúdenie
Nie sme viacej pod literou, ktorá zabíja (2. Korintským 3:6)
Zákon (prikázanie) už viacej nebude v nás rozdúchavať zlú žiadosť
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a vášne rôznych hriechov (Rim 7:5)
Už nekonáme to, čo nechceme, za čo sa hanbíme (Rim 7:15), sme slobodní
od porušenosti, nenesieme ovocie smrti (Rim 7:5),
sme pod zákonom Ducha života v Kristu Ježišovi (Rim 8:)

Zomreli sme zákonu
hriechu a smrti

Toto oslobodenie (celá tabuľka vyššie) je definitívne, je raz a navždy, je dokončené. Je naše v plnej istote
nádeje od momentu spasiteľného uverenia v evanjelium Ježiša Krista. Celé je Božím dielom, nie naším,
dokonca sme sa na ňom ani len nepodieľali, nespolupracovali, nespoluúčinkovali. Nie je však ešte
zavŕšené. Zavŕšené bude až pri vykúpení tela. Tomuto sa povenujeme samostatne, pretože správne
porozumenie je kľúčové pre porozumenie žitia nového života medzi uverením a vzkriesením tela.
ZÁCHRANA – ZMENA PADLEJ HRIEŠNEJ PRIRODZENOSTI – ZNOVUZRODENIE
STOTOŽNENIE S KRISTOM V JEHO VZKRIESENÍ – NOVÉ STVORENIE
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, sme Božie deti a dedičia kráľovstva
 Dostali sme nové mäsité srdce (máme obriezku Kristovu, obriezku srdca)
 Sme v Duchu a chodíme podľa Ducha, žijeme v poslušnosti viery
 Nie sme pod zákonom ale v zákone Kristovi
 Obliekli sme nového človeka
PREVIAZANOSŤ OSPRAVEDLNENIA A PREMENY PRIRODZENOSTI
To, že sme zomreli hriechu (Rímskym kapitola 6) má pre nás dvojaký úžitok, dvojaký dôsledok:
(a) Právny dôsledok – hriech nás už nemôže priviesť na súd a pod odsúdenie, lebo sme hriechu zomreli:
„Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu“ (Rímskym 6:7),
(b) Dôsledok týkajúci sa premeny prirodzenosti – hriech nám už nevládne, sme od hriechu oslobodení.
Takto vidíme ako zomretie s Kristom prepája zmenu prirodzenosti s ospravedlnením.
Rovnako tak aj zomretie zákonu (Rímskym kapitola 7) má pre nás dvojaký úžitok, dvojaký dôsledok:
(a) Právny dôsledok – nie sme viac pod zákonom, zákon nás nemôže odsúdiť,
(b) Dôsledok týkajúci sa premeny prirodzenosti – zákon už nebude v nás vyvolávať žiadosť, ktorá plodí
hriech, ktorý zabíja. Aj tu vidíme ako zomretie s Kristom prepája zmenu prirodzenosti s ospravedlnením.
Aj v Kol. 2:12–14 vidíme prepojenie medzi ospravedlnením („Boh nám z milosti daroval všetky hriechy a
vymazal písmo, napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám“) a zmenou
prirodzenosti („Boh nás oživil s Kristom“) a opäť len na základe stotožnenia s Kristom v jeho smrti
(„pohrobenie v krste“).
Aj v Rim. 8:1 vidíme prepojenie medzi ospravedlnením („A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí
sú v Kristu Ježišovi“), a premenou prirodzenosti („ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha“) a to len na
základe stotožnenia s Kristom („ktorí sú v Kristu Ježišovi“).
Ospravedlnenie nemôže byť bez zmeny prirodzenosti človeka a ani oživenie nemôže byť bez
ospravedlnenia. Tieto dve zložky spásy človeka sú nerozlučne a nerozdeliteľne spojené či prepojené.
Neexistuje ospravedlnený hriešnik, ktorý by mal ponechanú starú hriešnu prirodzenosť. Ani nemôže
existovať znovuzrodený človek, ktorý by nebol ospravedlnený. Jedno bez druhého nemôže byť. Je to tak
preto, lebo obidve zložky našej spásy sme prijali vierou v Ježiša Krista vtedy, keď sme v neho spasiteľne
(živou vierou) uverili. Je to tak aj preto, lebo základom pre celú spásu (obe jej zložky) je osoba a dielo Ježiša
Krista, a na tomto základe visí ako ospravedlnenie tak aj oživenie (zmena stavu a prirodzenosti
ospravedlneného).
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