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(L)imitatio  
Christi 

– Az akadályok –

bűnös és/vagy igaz

erőforrás / hiány

az élet kihívásai


visszaút, folytatás

megküzdés



nem haladunk
A tanítványság útja 

• nem ismerjük (elva-
gyunk / kivagyunk)


• félreértjük (téves 
tanok, szélsőségek, 
hibás fordítások)


• megállunk (kimerült-
ség / veszteség)

• elakadunk (az élet 
megpróbáltatásai 
vs. istenképünk)


• letérünk (a világ 
bármi mást kínál)


• letelepedünk  
(a világ / az egyház 
elégnek tűnik)…



ami (nem) vagy
Az ó- és az újember 
küzdőtere, egyszerre 
igaz és bűnös, csak 
igazzá nyilvánítva, 
nem azzá téve? Isten 
Jézuson át néz rád?

Bűntudat: amit tettél. 
Szégyen: ami vagy. 
Melyik alapján ítélsz?



ami (nem) vagy
Bűnösök voltunk 
(Róm 5:8), igazak és 
szentek vagyunk.

1Jn 1:10 (vétkeztünk)

Ef 4:22-24 (levetve, 
felöltve, megújulva)

Róm 7:7-25 (nem a 
keresztény élmény)



ami (nem) vagy
Az „óember” Krisztus-
sal meghalt (Róm 6). 

Az „új ember” maga  
a csatatér – az, ami 
kiformálódóban van.

Ami küzd: a Lélek és 
„a test” (Gal 5). 

Miért fáj? Mert élsz.



ami (nem) vagy
Sajátnak érzett dol-
gokra kell nemet 
mondani. Azt is sajá-
todnak érzed, amire 
igent mondhatsz?

Krisztus igaz és szent 
volta idegen méltó-
ság. A bűn miért ne 
lenne tőled idegen? 



amihez erő kell(ene)
Nem tudod, mi múlik 
rajtad? Változás híján 
hiteltelennek érzed 
magad?

Csak gyenge vagy, vagy 
Istentől van erőd? (2Kor 
12:9-10)  
Vársz a csodára vagy 
belőle élsz? (Zsid 6:5)


– Róm 8:37 1Jn 5:5



amit az élet (nem) hoz
Túl sok a nehézség?
Nem csak „kibírni” kell 
az utat: olyan ember-
ré kell válni, amilyenné 
érdemes.

Fontosabb, mivé válsz 
útközben, mint hogy 
mi történik veled.


– Róm 5:3-4



amibe (nem) kerül
Túl sok a lemondás?
Ne áldozat légy, 
tudatosan küzdj 
azért, amiért érdemes. 

Itt minden jónak ára 
van. Ha vmi neked is 
fontos, akkor fizesd 
ki, ne sajnáld magad!


– Zsid 5:8



ahonnan (van) vissza 
Úgy érzed, az életed 
el lett szúrva, nincs 
visszaút / folytatás?


• Krisztus előtt (BC)


• Krisztus után (AD)

Sorsodért Te felelsz.


– Fil 3:12-14



a megküzdés útja
„Minden érhet minden-
kit.” (Péld 9:2)

Ami életünk során ér, 
tanítványként ér.

Az élet hozta élmények 
vegyesek. 

Van, ami megváltozik. 
Van, amivel együtt kell 
élni, és mi változunk.

Rossz stratégiák


• „Nem hiszem el…!


• „Biztos azért…”


• „Miért én…?”


• „Tipikus…”


• „Kész, vége…”



a megküzdés útja
A jó stratégia: 

• Fogadd el! 


• Vedd kihívásnak!


• Lélegezz!  
fohászkodj,  
gondolkodj,  
cselekedj!


„Ami nem öl meg, 
erősebbé tesz.”


