Niektoré paradoxy viery

Paradox pohoršenia a dokonania spasenia
Matúš 24:4-14 A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! Lebo mnohí prídu
pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. A budete slýchať o vojnách a
chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je
koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a
zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta. Vtedy vás
vydajú v súženie a budú vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. A
vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť a povstanú aj
mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska
mnohých; ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané
po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.

Efezským 5:25-27 Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za
ňu, aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev,
nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná.
Matúš 5:9 Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími.

Paradox zachovania a straty života
Marek 8:35 Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre
mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni.
Ján 12:25 Kto má rád svoju dušu, stratí ju, a kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do
večného života.

Paradox súženia a radosti
1 Peter 1:6-9 v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v rozličných pokušeniach,
aby dokázanie sa vašej viery, o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo vám
nájdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Krista, ktorého, keď ho aj neznáte podľa tela,
milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz nezriete, jednako veríte a tak plesáte radosťou nevysloviteľnou
a oslávenou, odnášajúc si cieľ a koniec svojej viery, spasenie duší,

Paradox straty a rozmnoženia
Lukáš 6:38 Dávajte, a bude vám dané, dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú, a takú dajú do
vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané.
Matúš 25:29 Lebo každému, kto má, bude dané, a bude mať hojnosť; ale od toho, kto nemá, bude
vzaté i to, čo má.

Paradox zabúdania
Jakub 1:23-25 Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý
pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle. 24 Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. 25 Ale ten,
kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody, a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba
zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.
Filipským 3:13 Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil. 14 Ale jedno robím: na to, čo je
za mnou, zabúdajúc a po tom, čo je predo mnou, sa vystierajúc ženiem sa za cieľom k víťaznému, k
odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi.
Izaiáš 65:16-17 takže ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si dobrorečiť v Bohu nezvratnej
vernosti, a ten, kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na Boha nezvratnej vernosti, lebo sa
zabudnú predošlé súženia, a to preto, že budú ukryté spred mojich očí. 17 Lebo hľa, stvorím nové
nebesia a novú zem, a nebudú sa spomínať drievne veci ani neprídu na myseľ.
2 Timoteovi 2:8 Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, zo semena Dávidovho, podľa môjho
evanjelia
Júda 1:17 Ale vy, milovaní, rozpamätajte sa na slová, predpovedané od apoštolov nášho Pána Ježiša
Krista
Zjavenie 2:5 Pamätaj teda odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie a čiň prvé skutky; ale ak nie, prídem rýchle
na teba a pohnem tvoj svietnik s jeho miesta, keď neučiníš pokánia
Zjavenie 3:3 Pamätaj teda, ako si prijal a počul a ostríhaj a učiň pokánie. Keď teda nebudeš bdieť,
prídem na teba ako zlodej, a nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba

