
Mit csinálunk, amikor…

• Fogadkozunk - „Uram, ez volt az utolsó!" 
• Hasonlítunk - „Ez most nem volt olyan rossz, mint legutóbb.”, 

„Ez messze nem olyan rossz, mint a másik." 
• Takarózunk - „Ilyen körülmények között ez egyáltalán nem nagy 

dolog.”, „Te is ezt csinálnád, ha ilyen helyzetben lennél." 
• Kimagyarázunk - „Ez most nem teljes bukás.” 
• Számlát egyenlítünk - „Megyek szolgálni az Urat.” 
• Felejtünk - „Megyek dolgozni.”, „Majd az idő begyógyít.” 
• Hazudunk - „Nem csináltam semmit."



Szabad MOST



A test bűnös volta



Róma 7.21 Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy 
- miközben a jót akarom tenni - csak a rosszat tudom 
cselekedni. 22 Mert gyönyörködöm az Isten törvényében 
a belső ember szerint, 23 de tagjaimban egy másik 
törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és 
foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. 24 Én 
nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt 
testből? 25 Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! 
Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének 
szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.



A hívő ember szabadsága



Róma 8.1 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató 
ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, 
2 mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított 
téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. 
3 Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a 
test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon 
Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és 
kárhozatra ítélte a bűnt a testben, 
4 hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem 
test szerint járunk, hanem Lélek szerint.





A hívő ember 
szabadsága MOST



A HIT mértéke szerint ítéljünk!



Róma 7.14 Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig 
testi vagyok: ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. 
15 Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt 
cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit 
gyűlölök. 
16 Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor 
elismerem a törvényről, hogy jó. 
17 Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a 
bennem lakó bűn. 



Róma 12.3 A nekem adatott kegyelem által mondom 
tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát 
többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra 
igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az 
Istentől kapott hit mértéke szerint. 



2Korinthus 5.14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel 
azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 
15 és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne 
önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. 
16 Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha 
ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 
17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és 
íme: új jött létre. 
18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával 
Krisztus által… 



Ne vétkezzünk!



Róma 6.1 Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, 
hogy megnövekedjék a kegyelem? 
2 Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan 
élhetnénk még benne? 
3 Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba 
kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk?



Galata 5.13 Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok 
elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a 
testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.



Szabadok vagyunk MOST!



Róma 6.6 Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk 
megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában 
álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 7 Mert aki 
meghalt, az megszabadult a bűntől. 8 Ha pedig meghaltunk 
Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. 9 Hiszen 
tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé 
nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. 10 Mert aki 
meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki 
pedig él, az az Istennek él. 11 Ezért tehát ti is azt tartsátok 
magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az 
Istennek a Krisztus Jézusban.



Galata 5.1 Krisztus szabadságra szabadított meg 
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek 
magatokat újra a szolgaság igájába fogni. 
2 Íme, én, Pál, mondom nektek, hogy ha 
körülmetélkedtek: Krisztus semmit sem használ 
nektek. 
3 De ismét bizonyságot teszek minden embernek, 
hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt 
megtartani.



LÉGY SZABAD MOST!


