
JEDEN PRINCÍP A ŠESŤ ZÁKONOV ZBOŽŠTENIA SA. 
PRINCÍP BOŽIEHO KONANIA: 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.  

„Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval 
všetko!?“ (Rim 8,32 SSV) 

2. Zákon identity: Byť ako Boh sa dá jedine byť, žiť ako Boh sa dá jedine žiť – 7 dní v týždni, 24 
hodín denne, celým svojim bytím. Kresťanstvo sa nedá „praktizovať“ ani „dodržiavať“, ani 
„zachovávať“, kresťanom sa dá jedine BYŤ. Neexistuje nič také, ako „praktizujúci kresťan“ – 
alebo kresťan, alebo nič…  

„Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.” (Gal 6,15 SSV) 

3. 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) 

4. 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) 

5. Zákon výlučnosti: Nemôžem mať naraz dve identity, len jednu. Nemôžem naraz žiť dva 
životy, len jeden: alebo Boží život, alebo život iný, 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) 

6. 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) 

1. Zákon podobnosti: Ak chceš byť ako Boh, musíš byť ako Boh. Ak chceš žiť Boží život ako 
Boh, musíš žiť ako Boh, žiť Boží život.  

„Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.“ (1 Jn 2,6 SSV) 


