
Vegyük át mégegyszer!

Róma 6,6: Hiszen tudjuk, hogy a mi óembe-
rünk megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenül-
jön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne 
szolgáljunk a bűnnek. 

János 8,31b-32: Ha ti megtartjátok az én igé-
met, valóban tanítványaim vagytok; megis-
meritek az igazságot, és az igazság megszaba-
dít titeket.

Róma 6,12: Ne uralkodjék tehát a bűn a ti ha-
landó testetekben, hogy engedelmeskedjetek 
kívánságainak.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Régi beidegződések /Róma 6/
„Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele 
feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, 
hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki 
meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni 
is fogunk.”  (Róma 6,5-8)

 
Úgy érzed az életed tele van rossz szokásokkal mégsem tudsz szabadulni tőlük? Nap, mint nap 

átéled, hogy ezek a a régi beidegződések megkötöznek és kárt okoznak az életedben, mégis 
ragaszkodsz hozzájuk? Honnan jön a szabadulás? 

Erre keressük a válaszokat vasárnapi istentiszteletünkön.

Róma 6,16: Nem tudjátok, hogy ha valaki-
nek a szolgálatába álltok, akkor engedelmes-
ségre kötelezett szolgái vagytok annak, még-
pedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az 
engedelmesség szolgái az igazságra?

1Mózes 4,6-7: Ekkor azt kérdezte Kaintól 
az Úr: Miért gerjedtél haragra, és miért hor-
gasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, 
emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselek-
szel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád 
vágyódik, de te uralkodjál rajta!

#HARMADIK RÉSZ - 2021. 09. 19

 
1. A bűn hamis ereje - A régi beidegződés az a megtűrt bűn az 

életedben, amely előtt újra és újra kitárod a szíved ajtaját, ami 
által engeded, hogy hatással legyen rád.

 
Vegyük át mégegyszer! Stabilan egy változó világban
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 1. Milyen régi beidegződések határozzák meg a hétköznapjaidat? Hogyan harcolsz ellenük?

 2. Az ige által hogyan kellene máshogy közeledned a megtűrt bűneidhez?

 3. Elhiszed, hogy Isten szabadítása minden erőforrást biztosít arra, 
hogy valóban megszabadulj rossz szokásaidtól?

Kérdések a hétköznapokhoz 

 

 
2. Isten szabadítása - A kegyelem az, hogy megláthatjuk, hogy mi a 

helyes, Isten szabadításának útját. Az engedelmesség az, ha bizalommal 
elfogadjuk és megtesszük, így valóban megszabadulunk.


