Druhé prípravné stretnutie kurzu
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šesť zákonov
Tento kurz je postavený na publikácii:
Perini, Piergiorgio, Systém farních evangelizačních buněk: základní manuál, Dolany u Olomouce 2014.

PRIPOMENUTIE…
„Nekonečne dokonalý a
sám v sebe blažený Boh
podľa číro dobrotivého
rozhodnutia slobodne
stvoril človeka, aby mu dal
účasť na svojom blaženom
živote.“
(KKC 1)

PRIPOMENUTIE…
„Posledný cieľ celého Božieho
poriadku spásy je, aby stvorenia
vstúpili do dokonalej jednoty
Najsvätejšej Trojice. Ale už teraz
sme povolaní na to, aby v nás
prebývala Najsvätejšia Trojica. Pán
totiž hovorí: „Kto ma miluje, bude
zachovávať moje slovo a môj Otec
ho bude milovať; prídeme k nemu a
urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14,
23)“
(KKC 260)

PRIPOMENUTIE…
„Slovo sa stalo telom, aby nás urobilo
„účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt
1,4): „Preto sa Božie Slovo stalo
človekom a Boží Syn sa stal Synom
človeka, aby sa človek spojil s Božím
Slovom a dostal adoptívne synovstvo, a
tak sa stal Božím synom.“ „Lebo on sa
stal človekom, aby sme sa my mohli
stať Bohom.“ „Keďže jednorodený Boží
Syn chcel, aby sme mali účasť na jeho
božstve, prijal našu prirodzenosť, stal
sa človekom, aby ľudí urobil bohmi.“ “
(KKC 460)

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

OTÁZKA NA VÁS…

ČO MUSIA
urobiť Boh a urobiť človek
(a teda ja, Ty, všetci, ktorí
tu sme), aby sme naozaj
mohli navždy žiť Božím
životom?

Zákony Večného Života
Spása, Nebo,… – to je objektívny stav,
kedy žijeme Boží život v jednote
Trojjediného Boha.
Keď tento stav dosiahneme, sme v Nebi.
Kým tento stav nedosiahneme, nie sme v
Nebi, ale ostávame v Pekle (ktorého je
tento život a svet predsieňou).
Aby sme tento objektívny stav dosiahli,
musíme splniť objektívne predpoklady,
bez ktorých to možné nie je.

„A preto vyjdite spomedzi
nich, oddeľte sa, hovorí Pán,
a nečistého sa nedotýkajte;
a ja vás prijmem a budem
vaším Otcom a vy budete
mojimi synmi a dcérami,
hovorí všemohúci Pán.“
(2 Kor 6,17-18 SSV)

1) Zákon podobnosti
Ak chcem žiť ako Boh, musím žiť ako Boh.
Nemôžem súčasne žiť i nežiť ako Boh.
Ak teda túžim žiť Boží život, tak budem
žiť Boží život tak, ako ho žil Ježiš Kristus, už
tu na zemi a budem to milovať – a po
smrti v tom bude už len pokračovať.
Ak nežijem tu, na zemi, Boží život, je to
znak toho, že Boží život sa mi nepáči,
netúžim po ňom, nechcem ho žiť – a preto
po smrti rovnako odmietnem Nebo,
pretože ak sa mi niečo nepáči zaživa,
úplne rovnako sa mi to nebude páčiť ani
po smrti.

„Ako ste teda prijali Krista
Ježiša, Pána, v ňom žite: v
ňom zakorenení a na ňom
postavení, upevnení vo
viere, ako ste sa naučili.“
(Kol 2,6-7 SSV)
„A súd je v tomto: Svetlo
prišlo na svet, a ľudia
milovali tmu viac ako
svetlo…“
(Jn 3,19 SSV)
„Kto vidí Boha zaživa, uvidí
ho aj po smrti. Kto ale nevidí
Boha zaživa, neuvidí Ho ani
po smrti.“

(sv. Simeon Nový Teológ)

2) Zákon identity
Ak chcem žiť ako Boh a užívať si to,
musím aj v ostatnom byť ako Boh.
Je to ako s horolezeckou výpravou:
Ak som trénovaný a dobre vystrojený
horolezec, bude pre mňa
vzrušujúcim zážitkom.

Ak taký nie som, bude pre mňa
pohromou a možno ju ani neprežijem.

Ak som ako Boh, mám Božie postoje,
zmýšľanie, názory, bude pre mňa Boží
život radosťou.
Ak ale taký nie som, bude pre mňa Boží
život utrpením a neznesiteľným
bremenom.

„Kto hovorí, že ostáva v ňom [v
Kristovi], má aj sám žiť, ako žil
on.“
(1 Jn 2,6 SSV)
„Vy teda buďte dokonalí, ako je
dokonalý váš nebeský Otec.“

(Mt 5,48 SSV)
„Buďte svätí, lebo ja [Boh] som
svätý!“
(1 Pt 1,16 SSV)
„Oblečte si Pána Ježiša KristaI“
(Rim 13,14 SSV)

„Človek sa stáva Bohom,
pretože miluje všetko to, čo
miluje Boh.“
(sv. Klement Alexandrijský)
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3) Zákon Ducha Svätého
Podobnosť s Bohom je bránou k jednote
s Bohom, v ktorej sa uskutočňuje naše
zbožštenie sa v Bohu.
„Byť JEDNO S KRISTOM (= BOHOM)“ totiž nie je niečo abstraktné, ale
niečo veľmi konkrétne – opravdivá PODOBNOSŤ s Kristom, ktorá sa
završuje v JEDNOTE s Kristom, kedy sme…:
• s Kristom skutočne a bytostne ZAJEDNO s Jeho myslením…;
• s Kristom skutočne a bytostne ZAJEDNO s Jeho postojmi…;
• s Kristom skutočne a bytostne ZAJEDNO s Jeho hodnotami…;
• s Kristom skutočne a bytostne ZAJEDNO s Jeho túžbami…;
• s Kristom skutočne a bytostne ZAJEDNO s Jeho cieľmi…;
• s Kristom skutočne a bytostne ZAJEDNO s Jeho konaním…;
• s Kristom skutočne a bytostne ZAJEDNO s Jeho životom…;
• s Kristom skutočne a bytostne ZAJEDNO v Jeho vzťahoch…;
• s Kristom skutočne a bytostne ZAJEDNO VO VŠETKOM!

To umožňuje, aby nás naplnil Duch Svätý,
Tretí z Trojice a tak zavŕšil našu premenu.

„Veru, veru, hovorím ti: Ak
sa niekto nenarodí z vody a
z Ducha, nemôže vojsť do
Božieho kráľovstva.“
(Jn 3,5)
„Lebo kto nemá Kristovho
Ducha, ten nie je jeho.”
(Rim 8,9)
„Veď všetci, ktorých vedie
Boží Duch, sú Božími synmi.“

(Rim 8,14)
„Udelením Ducha
dostávame účasť na Božej
prirodzenosti... Len preto tí,
v ktorých prebýva Duch, sú
zbožštení.“ (KKC 1988)
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NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

ZHRNUTIE
Prvé tri zákony Večného
Života:
• ZÁKON PODOBNOSTI: Ak chceš žiť ako
Boh, musíš žiť ako Boh!
• ZÁKON IDENTITY – ak chceš, aby Boží
život bol pre Teba radosťou a nie
bremenom, musíš byť aj vo všetko
ostatnom ako Boh.
• ZÁKON DUCHA SVÄTÉHO – podobnosť
s Bohom je bránou k jednote s Bohom,
ktorú v nás uskutočňuje Duch Svätý.

Čo pre to urobil Boh?
STVORIL NÁS NA SVOJ OBRAZ –
schopných žiť Jeho život svätosti,
dokonalosti a lásky.

„Keďže je človek stvorený na
Boží obraz, má dôstojnosť
osoby: nie je len niečím, ale
niekým. Je schopný poznať
seba, byť pánom seba
samého, slobodne sa dávať
a vstupovať do
spoločenstva s inými
osobami.
Milosťou je povolaný k
zmluve so svojím
Stvoriteľom, aby mu dal
odpoveď viery a lásky,
ktorú nik iný nemôže dať
namiesto neho.“
(KKC 357)

Čo pre to urobil Boh?
STVORIL NÁS NA SVOJ OBRAZ –
schopných žiť Jeho život svätosti,
dokonalosti a lásky.
STAL SA ČLOVEKOM – Jednota človeka a
Boh znamená, že nielen my sa v Bohu
stávame všetkým tým, čím Je On, ale
(pretože je obojstranná), aj On sa v
Kristovi stal všetkým tým, čím je každý
jeden z nás, úplne a osobne – a prežil aj
všetko to, čo prežíva každý jeden z nás.
V Kristovi sa „Boh stal mnou osobne, aby
som sa ja osobne mohol stať Bohom!“

„Boh sa stal človekom, aby
sa človek stal Bohom.“
(sv. Irenej z Lyonu)
„Vtelením sa Ježiš tak
zjednotil so všetkými
ľuďmi, že „niet pod nebom
iného mena, daného ľuďom,
v ktorom by sme mali byť
spasení“ (Sk 4, 12).“
(KKC 432)

„„Boží Syn sa svojím
vtelením určitým spôsobom
zjednotil s každým
človekom.“ Sme povolaní,
aby sme boli jedno s ním.“
(KKC 521)

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

Jeden problém…
HRIECH – človek (vrátane mňa, Teba, nás
všetkých) sa ale rozhodol, že nebude ako
Boh, nebude žiť ako Boh a nebude
jestvovať v jednote s Bohom, ale pôjde si
svojou cestou, podľa seba. Toto je
podstata hriechu: nebyť ako Boh, nežiť
ako Boh, bez jednoty s Bohom, neschopný
Neba, Večného Božieho Života.
VÝSLEDOK – sklamanie, nuda, bolesť
utrpenie, život, ktorý je „smrťou“, ako
vraví Písmo. Tento stav „smrti“,
„antiživota“ bez Boha, ak sa stane
trvalým, nazývame Peklom.

„Vás, čo ste boli mŕtvi v
hriechoch…“
(Kol 2,13 SSV)
„Smrteľný hriech … odvracia
človeka od Boha, … tým, že
človek dáva prednosť
nejakému nižšiemu dobru
pred Bohom.“
(KKC 1855)
„Hlavný trest pekla spočíva
vo večnej odlúčenosti od
Boha, lebo jedine v ňom
môže mať človek život a
blaženosť, pre ktoré bol
stvorený a po ktorých túži.“

(KKC 1035)

Krutá voľba…
Pred Boha ale hriech postavil veľmi tvrdú
voľbu:
• Zbožštenie vyžaduje, aby sa Boh opravdivo
a úplne zjednotil so s každým jedným
človekom.
• Hriech spôsobil, že život človeka je plný
bolesti, utrpenia, zúfalstva,…
• Zjednotiť sa s človekom tak od Boha
vyžaduje vziať na seba a prežiť AKO
ČLOVEK každú jednu bolesť, každé jedno
utrpenie, každé jedno zlo, krivdu, všetko
zúfalstvo každého jedného človeka od
samého Počiatku až po samý Koniec sveta.

Až dodnes žilo na svete
odhadom 108 miliárd ľudí.
Keby ste každému podali
ruku a povedali „Dobrý deň“
a robili to 16 hodín denne,
trvalo by Vám to 18 000
rokov.
Keby ste chceli prežiť životy
ich všetkých, zabralo by to
najmenej 2 208 000 000 000
rokov, to je 160× dlhší čas,
ako vek celého Vesmíru.
Odtrpieť toľkoto rokov
utrpení, sklamaní, bolesti,
odlúčenosti od Boha a zla
všetkých ľudí je cenou šance
na naše zbožštenie sa!

Boh zaplatil!
PRESNE TOTO JEŽIŠ UROBIL:
Vzal na seba a ako človek prežil až podnes
108 000 000 000 ľudských životov, spolu
2 bilióny 208 miliárd rokov bolesti,
utrpenia, ale hlavne pekla – čiže
odlúčenosti od Boha a Jeho lásky!
VONKAJŠIA SMRŤ NA
KRÍŽI je tak iba
viditeľným znamením
opravdivej obeti, ktorú
podstúpil Boh a človek
Ježiš Kristus, keď vzal na
seba hriech celého sveta.

„Vskutku on niesol naše choroby
a našimi bôľmi sa on obťažil“
(Iz 53,4 SSV).
„Kristus, náš Spasiteľ, si vyvolil
kríž, aby na seba vzal vinu sveta
a aby na sebe vytrpel utrpenie
sveta.“
(Youcat 101)
„Ježiš nepoznal zavrhnutie, ako
keby bol sám zhrešil. Ale vo
vykupiteľskej láske, ktorá ho
stále zjednocovala s Otcom,
prijal nás v poblúdení nášho
hriechu vo vzťahu k Bohu až
natoľko, že na kríži mohol v
našom mene povedať: „Bože
môj, Bože môj, prečo si ma
opustil?“ (Mk 15, 34).“
(KKC 603)
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Základný princíp
V Kristovi Boh odpustil svetu jeho hriech,
daroval svetu život, prišiel svet spasiť.
Dal úplne všetko. Celého Seba. Celému
svetu. Bez výnimky a zadarmo.
Niet už ničoho, čo by sme si od Neho mohli
ešte vyprosiť, alebo čo by nám mohol dať a
ešte nedal.
Všetko je už dané.
Nakoľko závisí od Boha, všetci už sme
spasení, Nebo je (obrazne povedané)
otvorené dokorán.
Všetko ostatné je už len a jedine na nás…

„Keď on vlastného Syna
neušetril, ale vydal ho za
nás všetkých, akože by nám
s ním nedaroval všetko!?“
(Rim 8,32 SSV)
„Kto je smädný, nech príde,
a kto chce, nech si naberie
zadarmo vody života.“
(Zjv 22,17 SSV)
„Aby Kristus skrze vieru
prebýval vo vašich srdciach,
… aby vás naplnila Božia
plnosť celá.“
(Ef 3,17-19 SSV)
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NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

Veľká komplikácia…
Kvôli hriechu sme sa ocitli aj my, ľudia, v
úplne opačnej situácii, než do akej nás Boh
povoláva:
• Nie sme ako Boh, nemáme Jeho postoje,
zmýšľanie, názory, vzťahy, túžby, ciele, sú
nám úplne cudzie.
• Nežijeme ako Boh, Boží život je nám úplne
cudzí a aj keby nám niekto prikázal tak žiť,
bolo by to pre nás bremeno, námaha, obeta
a utrpenie.
• Preto ani nemáme žiadne spoločenstvo s
Bohom, naše cesty sa úplne rozišli…

„Niekedy tušíme, aký by
život mal byť, aký by sme
mali byť my, no v
skutočnosti žijeme v
nepokoji so sebou samými,
sme vlečení vlastným
strachom a
nekontrolovanými
emóciami, prišli sme o svoju
pôvodnú harmóniu so
svetom i s Bohom. Sväté
písmo toto odcudzenie
vyjadruje príbehom o
„prvotnom hriechu".
(Youcat 66)

4) Zákon výlučnosti
Naraz môžem žiť len jeden život: alebo ten
doterajší, alebo ten nový, Boží.
Ale nijako nemôžem žiť obidva životy naraz.
Naraz môžem mať len jednu identitu.
Alebo ostanem „starým človekom“, ktorým
som až doteraz, alebo sa stanem „novým
človekom“, Božím synom (dcérou) po vzore
Krista.
Ale nijako nemôžem mať naraz obidve
osobnosti, obidve identity.

„Žite duchovne a nebudete
spĺňať žiadosti tela. Lebo
telo [= starý človek] si žiada,
čo je proti duchu [=Boh a
následne nový človek, ku
ktorému nás Boh volá], a
duch, čo je proti telu.
Navzájom si odporujú…“
(Gal 5,16-17 SSV)
„Neviete, že priateľstvo s
týmto svetom je
nepriateľstvom s Bohom?!
Kto teda chce byť priateľom
tohto sveta, stáva sa
nepriateľom Boha!“
(Jak 4,4 SSV)

5) Zákon smrti a znovuzrodenia
Ak chceme prijať novú identitu, musíme
najprv zanechať starú.
Ak chceme žiť novým životom, musíme
najprv zomrieť tomu starému.
Ochota odumrieť je nevyhnutným
predpokladom znovuzrodenia!
Ak nie sme ochotní tomuto všetkému odumrieť,
znamená to, že súčasný život a identita sú nám
bližšie, než tie, ktoré nám Boh ponúka.
Prečo by nás teda Boh mal nútiť byť tým, čím byť
nechceme a žiť niečo, čo žiť nechceme?
Namiesto toho Boh vytvoril miesto, kde každý človek
môže žiť, ako sa mu zachce a byť tým, čím sa mu
zachce. Volá sa PEKLO…

„Tak ani jeden z vás, ak sa
nezriekne všetkého, čo má,
nemôže byť mojím učeníkom.“
(Lk 14,33)
„Potom Ježiš povedal svojim
učeníkom: ‚Kto chce ísť za
mnou, nech zaprie sám seba
[dosl. dištancuje sa od seba,
poprie samého seba], vezme
svoj kríž a nasleduje ma.‘“
(Mt 16,24)
„Veď vieme, že náš starý človek
bol s ním ukrižovaný, aby bolo
hriešne telo zničené, aby sme už
neotročili hriechu. Lebo kto
zomrel, je ospravedlnený od
hriechu. Ale ak sme zomreli s
Kristom, veríme, že s ním
budeme aj žiť.“
(Rim 6,6–8)

5) Zákon smrti a znovuzrodenia
Slovo „zomrieť sebe“ je veľmi výstižné,
pretože naozaj ide o úplnú „smrť“ nášho
starého „JA“:
• úplne zanechávame svoj doterajší spôsob
myslenia, pohľadu na svet, hodnotenia vecí,…
založený na filautii hriechu a namiesto toho si
osvojujeme úplne nové myslenie, postoje, chápanie
reality,… založené na Božej láske podľa vzoru Krista;
• úplne zanechávame svoje doterajšie túžby, plány,
ambície,… aby sme si namiesto nich osvojili a
stotožnili sa s Božími túžbami;
• úplne zanechávame svoj doterajší životný štýl,
návyky konania, správania sa,… aby sme ich úplne
nahradili Kristovým životným štýlom, správaním sa,
konaním a zamilovali si to celým srdcom.

„Tak ani jeden z vás, ak sa
nezriekne všetkého, čo má,
nemôže byť mojím učeníkom.“
(Lk 14,33)
„Potom Ježiš povedal svojim
učeníkom: ‚Kto chce ísť za
mnou, nech zaprie sám seba
[dosl. dištancuje sa od seba,
poprie samého seba], vezme
svoj kríž a nasleduje ma.‘“
(Mt 16,24)
„Veď vieme, že náš starý človek
bol s ním ukrižovaný, aby bolo
hriešne telo zničené, aby sme už
neotročili hriechu. Lebo kto
zomrel, je ospravedlnený od
hriechu. Ale ak sme zomreli s
Kristom, veríme, že s ním
budeme aj žiť.“
(Rim 6,6–8)

5) Zákon smrti a znovuzrodenia
Toto „zomieranie sebe“ a nahradzovanie
svojho starého JA a starého života novou
novým JA a novým životom, už podľa
Boha, je podstatou duchovného života a
kresťanstva ako takého.
Mnoho „kresťanov“ neprijme spásu nie preto, že by im
neimponovala, ale preto, že nie sú ochotní „zomrieť“.
• Nechápu nutnosť odumretia a znovuzrodenia.
• Usilujú sa „zladiť“ požiadavky Evanjelia so svojim
doterajším životným štýlom bez toho, aby ho museli
nejako značnejšie pozmeniť, už tobôž nie zanechať!
Je jasné, že niečo podobné NIE JE MOŽNÉ!
Výsledkom je, že sa stanú nanajvýš tak „chodičmi do
kostola“, ale nikdy nie kresťanmi a nasledovníkmi Krista!

„Tak ani jeden z vás, ak sa
nezriekne všetkého, čo má,
nemôže byť mojím učeníkom.“
(Lk 14,33)
„Potom Ježiš povedal svojim
učeníkom: ‚Kto chce ísť za
mnou, nech zaprie sám seba
[dosl. dištancuje sa od seba,
poprie samého seba], vezme
svoj kríž a nasleduje ma.‘“
(Mt 16,24)
„Veď vieme, že náš starý človek
bol s ním ukrižovaný, aby bolo
hriešne telo zničené, aby sme už
neotročili hriechu. Lebo kto
zomrel, je ospravedlnený od
hriechu. Ale ak sme zomreli s
Kristom, veríme, že s ním
budeme aj žiť.“
(Rim 6,6–8)

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

6) Zákon Cirkvi
Miestom, kde sa toto všetko zakončuje a
završuje, je Cirkev.

„Kristus miluje Cirkev a seba
samého vydal za ňu, aby ju
posvätil očistným kúpeľom vody
a slovom, aby si sám pripravil
Cirkev slávnu, na ktorej niet
škvrny ani vrásky, ani ničoho
podobného, ale aby bola svätá
a nepoškvrnená.“
(Ef 5,25-27 SSV)
„Boh stvoril svet kvôli účasti na
svojom božskom živote. Táto
účasť či spoločenstvo sa
uskutočňuje „zhromažďovaním“
ľudí v Kristovi a toto
„zhromažďovanie“ je Cirkev.
Cirkev je cieľom všetkých vecí.“

O tom už ale budeme hovoriť až na
budúcom stretnutí…

(KKC 760)

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

ZHRNUTIE
PRINCÍP:
V Kristovi Boh odpustil svetu jeho hriech,
daroval svetu život, prišiel svet spasiť. Dal
úplne všetko. Celého Seba. Celému svetu.
Bez výnimky a zadarmo. Niet už ničoho,
čo by sme si od Neho mohli ešte vyprosiť,
alebo čo by nám mohol dať a ešte nedal.
Všetko je už dané. Nakoľko závisí od Boha,
všetci už sme spasení, Nebo je (obrazne
povedané) otvorené dokorán.

ZHRNUTIE
Zákon podobnosti:
Ak chceš byť ako Boh, musíš byť ako Boh.
Ak chceš žiť ako Boh, musíš žiť ako Boh.
Ak chceš žiť Boží život, musíš žiť Boží život
– tak ako ho žije Boh. „Kto hovorí, že
ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.“
(1 Jn 2,6 SSV). Nemôžeš žiť Boží život, keď
nežiješ Boží život. Nemôžeš byť ako Boh a
byť zjednotený s Bohom, keď nie si ako
Boh a nie si zjednotený s Bohom. Ak teda
chceš byť a žiť ako Boh, nech sa páči, začni
byť a žiť ako Boh, v Kristovi Ti Boh ukázal,
aké to je v našich ľudských podmienkach.

ZHRNUTIE
Zákon identity:
Boží život je skutočný život. Identita Božích
synov a dcér je tiež skutočná identita. Nie je to
nejaká „hra“, nejaké „divadlo“, niečo, čo sa dá
„robiť“ a potom odložiť ako nejaká divadelná
rola. Byť ako Boh sa dá iba skutočne byť, žiť ako
Boh sa dá iba skutočne žiť, Božím synom
(dcérou), bohom v Bohu, sa dá len a jedine byť
– 7 dní v týždni, 24 hodín denne, celým svojim
bytím. Kresťanstvo sa nedá „praktizovať“ ani
„dodržiavať“, ani „zachovávať“, kresťanom sa dá
jedine BYŤ a kresťanstvo sa dá jedine ŽIŤ, ako
svoje vlastné bytie a svoj vlastný život – alebo
vôbec.

ZHRNUTIE
Zákon Ducha Svätého:
Podobnosť s Bohom je bránou k jednote a k
spoločenstvu s Bohom v Jednote Trojice a bez
neho by nič z toho spásu ani blaženosť
neprinieslo. Preto je Duch ten, ktorý zbožšťuje,
ale súčasne napomáha svoje vlastné prijatie
človekom tým, že spolupracuje na našej úplnej
premene v Krista. „Kde je Pánov Duch, tam je
sloboda. A my všetci s odhalenou tvárou
hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov
Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší
obraz ... Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie
je jeho.” (2 Kor 3,17-18; Rim 8,9 SSV)

ZHRNUTIE
Zákon výlučnosti:
Nemôžem mať naraz dve identity, len
jednu. Nemôžem naraz žiť dva životy, len
jeden: alebo Boží život, alebo iný život, ale
nijako nie obidva naraz.
„Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú
účasť má spravodlivosť na neprávosti?!
Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!
Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?!
Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A
ako súvisí Boží chrám s modlami?!“
(2 Kor 6,14-16 SSV)

ZHRNUTIE
Zákon smrti a znovuzrodenia:
Jediný spôsob, ako prijať novú identitu, je preto
zomrieť úplne tej doterajšej aj s jej spôsobom
myslenia, túžbami, cieľmi, názormi,… Jediný
spôsobom, ako žiť Boží život, je zomrieť úplne
svojmu doterajšiemu životu, doterajšiemu
životnému štýlu. „Veď vieme, že náš starý človek
bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo [= starý
človek] zničené, aby sme už neotročili hriechu.
Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Ale
ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme
aj žiť. … Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s
týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto
teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa
nepriateľom Boha.“ (Rim 6,6-8; Jak 4,4 SSV)

ZHRNUTIE
Zákon Cirkvi:
Miestom, kde sa toto deje, je Cirkev. Ona
je miestom zjednotenia s Bohom,
miestom, kde jedine môžeme žiť Boží
Trojičný život, nástrojom našej lásky k
Bohu a nástrojom spásy všetkých ľudí.
Ona JE Nebom. „Muži, milujte manželky,
ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého
vydal za ňu … Poď, ukážem ti nevestu,
Baránkovu manželku!" A v duchu ma
preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal
mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z
neba od Boha.” (Ef 5,25; Zjv 21,9-10 SSV)

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

Druhé prípravné stretnutie kurzu
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