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(L)imitatio 
Christi 

– A folyamat –

isteni és emberi

versenyben


Lelke, Szava, Képe

rabságból szabadulás

függés helyett szokás



a paradoxon
Tanítványság: az isteni 
és az emberi oldal 
együttműködése, ld. 
akarat- és tetterő (Fil 
2:12-16). 

Isten ott tesz csodát, 
ahol mi is tudjuk, hogy 
csoda kell (vö. beteg-
ségtudat hiánya).

Vajon Isten azt, ahogy 
az ember működik, 
kiiktatja a csoda 
érdekében?


Inkább felhasználja:  
ugyanaz a mechaniz-
mus, ami rabságban 
tartott, a szabadulás 
eszköze lehet.



a verseny és a cél
A hitélet olyan, mint 
a (küzdő)sport 
Verseny folyik, valós 
küzdelem, erőfeszí-
tést követel 
(1Kor 9:24-27)

Nekifeszülni a cél-
nak, lesz jutalom  
(Fil 3:12-14)



honnan? hová? hogyan?
Mit gondolsz magad-
ról? Milyen vagy, és 
milyen akarsz lenni? 
(Róm 6:5-14.18-23)

Tudod, mit kell 
tenned azért,  
hogy elérd a célod?  
(Jak 1:22-25 2:14.26)



start, út, cél
Krisztusban


1. új identitás


2. hit, bizalom, hűség 
és új tettek


3. új földi eredmény  
és új világ reménye


átalakulás útközben



Isten lelke – pneuma
Az evangélium Isten 
ereje / hatalmi területe 
(Róm 1:16). A Lélek 
által a sztori valóság-
gá válik belekerül a 
történetbe (1Kor 
2:1-5), annak aktív 
szereplője lesz, ezért 
más történik vele (Gal 
5:16-25).



Isten szava - logosz
Isten Szava [logosz] 
emberré lett (Jn 1:14). 
Aki a Fiút látta, látta 
az Apát (Jn 14:9.11), 
őt megismerni örök 
élet (Jn 17:3), újjászül 
(1Pt 1:23), szabaddá 
tesz (Jn 8:31-32) és 
emberré formál (Zsid 
4:12 2Tim 3:14-17).



Isten képe - eikón
Krisztus Isten képe 
[eikón], emberi arcán 
Isten dicsősége 
ragyog (2Kor 4:4-6)

Dicsőségét fedetlen 
arccal tükrözzük, az ő 
képére [eikón] válto-
zunk át [metamorfoó] 
Lelke által (2Kor 3:18)



kifelé a rabságból
„Akit az Emberfia 
megszabadít, az 
valóban szabad.”  
(Jn 8:31-32.34.36)


Kérdés: de akkor 
miért olyan nehéz 
megszabadulni  
rossz szokásoktól, 
konkrét bűnöktől?

Tettekre a szükség-
leteink késztetnek: 
szorongást oldani, 
vágyat kielégíteni, 
érzést kifejezni stb.

Ennek jó útja a pro-
blémát orvosolja, 
rossz útja látszólag, 
egy időre orvosolja.



kifelé a rabságból
Tipikus látszatmeg-
oldás az addictio.

Világunk képes zsige-
ri sóvárgásban tarta-
ni (cukor, kielégülés, 
nyeremény stb.), ezért 
a szer- és viselkedés-
függés társadalmi 
méretű.



a mechanizmus
Az ún. szokáshurok 


• jel (helyzet / idő-
pont / érzés – 
feszültség) 


• rutin (elérhető szer 
/ tevékenység)


• jutalom (feszültség 
oldás)



a mechanizmus
Ez az önerősítő kör


• a függésképződés  
és a rabság, de 


• a szokáskialakítás 
és a szabadság 
útja is,


mert oda és vissza  
is működik.



függések helyett szokások
Jel: Helyzet, történés, 
érzés, ami miatt

Rutin: muszáj bele-
kezdeni valamibe,

Jutalom: ami oldja a 
feszültséget – egy 
időre. A sóvárgás 
marad, erősödik…

Jel: Figyeld meg:  
mi váltja ki?

Rutin: Ezúttal  
csinálj valami mást, 
Jutalom: ami önma-
gában is felszabadító 
lesz; elkezdheted az 
egészet újragondolni.



függések helyett szokások
Jel: Találd ki magad-
nak, mi váltsa ki!

Rutin: Ezentúl tuda-
tosan csináld azt, 
Jutalom: ami örömet 
jelent, és hosszú 
távon hasznos, épít, 
és szabadon hagy.

Jel: Helyzet, történés, 
érzés, ami miatt

Rutin: muszáj bele-
kezdeni valamibe,

Jutalom: ami oldja a 
feszültséget – egy 
időre. A sóvárgás 
marad, erősödik…



a szabadság felé
Az agyad képlékeny.

Más lett valós, érté-
kes, helyes. Van


• új identitásod 


• bűneidre bocsánat


• magaddal és a 
világgal szemben 
lelki erő.

„Minden szabad ne-
kem, de 


• nem minden 
hasznos… 


• nem minden épít…


• ne váljak semmi 
rabjává.”  
(1Kor 6:12)



akarat- és tetterő
Az akaraterő is izom. 
Napi adagunk van 
(Mt 6:34), a döntések 
lemerítik. A szokások 
nem, az aprózott 
feladatok kevésbé.


Érzed a kihívást? 
Mindegy, mitől érzed, 
totál Istenre szorulsz.

Kritikus pillanat: dön-
töttél? Megvan az 
irány. Erő útközben.

Istennek engedel-
messég – magadnak 
fegyelem.  
Új hitéleti, életviteli 
szokások + a válto-
zás tudata.
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