
A keresztények mindennapjai

1 Péter 4:1-11



Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel 
magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg 
szenved, az elszakad a bűntől, 2hogy többé ne emberi 
vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi 
életetek hátralevő idejét. 3Bizony, elég volt abból, hogy a 
múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, 
kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, 
tivornyázásokban és szentségtelen 
bálványimádásokban éltetek. 4Azért haragusznak rátok, 
sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a 
kicsapongásnak ugyanabba a posványába. 5De számot 
fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. 
6Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, 
hogy testben, emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, 
de éljenek Isten szerint lélekben.



Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem 
tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő 
halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk 
vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya 
dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk 
vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a 
feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi 
óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön 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. Hiszen tudjuk, 
hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a 
halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a 
bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. 

Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a 
bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. 


Róma 6:2-11



Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé 
tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az 
életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában 
való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát 
adta értem.


Galata 2:20



Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel 
magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg 
szenved, az elszakad a bűntől, 2hogy többé ne emberi 
vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi 
életetek hátralevő idejét. 3Bizony, elég volt abból, hogy a 
múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, 
kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, 
tivornyázásokban és szentségtelen 
bálványimádásokban éltetek. 4Azért haragusznak rátok, 
sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a 
kicsapongásnak ugyanabba a posványába. 5De számot 
fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. 
6Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, 
hogy testben, emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, 
de éljenek Isten szerint lélekben.



Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát 
bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. 
8Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen 
kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. 
9Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás 
nélkül. 10Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy 
szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle 
kegyelmének jó sáfárai: 11ha valaki prédikál, úgy 
mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy 
szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, 
hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus 
által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. 
Ámen.




