
Jézus világossá tette, hogy nem szavainkkal, hanem tetteinkkel mutatjuk meg
Isten iránti hűségünket. Némelyek azt gondolják, hogy figyelmen kívül hagyhatják
Isten Törvényét, ha azt mondják, hogy hisznek Jézusban. Jézus megmutatta, hogy
az ilyenek sajnálatos módon tévednek. Állíthatják, hogy Jézus nevében prófétáltak,
ördögöket űztek, csodákat, de Ő mégsem ismeri őket, mert elutasították akaratá-
nak cselekvését.
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2. A visszaút

Minden gond oka a bűn. A bűn elválasztva az emberiséget Istentől az
emberi lény nagymértékű visszafejlődését okozta. Szenvedést és halált hozott
világunkba. A bűn által okozott károsodás lehetetlenné teszi az ember szá-
mára a fájdalmas helyzetből való kilábalást. Csak egy módon menekülhet
meg az ember.
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1. Mi indít bennünket a bűneink feletti sajnálkozásra és megtérésre?

Róma 2:4
A megtérés azt jelenti, hogy megbánjuk hamis tetteinket és elhatározzuk, hogy
többet nem teszünk rosszat.

2. Mi által mutatta meg Isten, hogy mennyire szeret minket?

Róma 5:8
Sátán becsapta Évát, hogy azt higgye, Isten valami nagyon jótól fosztotta meg őt.
Más szavakkal mondva: Isten nem igazán szereti őt. Ádám és Éva hitt Sátán
hazugságának, és Isten ellen lázadt. Amikor Jézus eljött földünkre, és meghalt
értünk, megmutatta, valójában mennyire szeret minket: azt akarja, hogy viszont-
szeressük Őt.

3. Milyen hatással lesz ránk, ha felismerjük, hogy mit tett Jézus érettünk?

János 12:32
Jézus tudta, hogy ha az emberek elgondolkoznak a bűn felett, és hogy Ő mit tett
megsegítésükre, sokan felteszik a kérdést: miért? Miért volt kész ilyen borzalmas
halállal meghalni? Amint rájövünk, hogy Isten irántunk való nagy szeretete
indította erre, válaszolni akarunk szeretetére.

4. Mit ajánl fel Jézus nekünk, amikor készek vagyunk hívására vála-
szolni?

János 1:12

5. Mit kapunk Istentől az Ő fiai- és leányaiként?

János 3:16; 10:10
Az első vers Isten ajándékát mutatja a jövőre. A második vers elmondja, mit
kínál fel Jézus nekünk itt és most.

6. Mi hozta világunkba a halált?

Róma 6:23

7. Mi a bűn?

1János 3:4
Tegyük fel magunknak a kérdést: amikor a törvénytelenségről beszél, kinek a
törvényére utal a Biblia?

8. Hogyan mutatjuk meg, hogy Jézust valóban megismertük?

1János 2:3

9. Első eljövetelével miből akarta Jézus az embereket megmenteni?

Máté 1:21
A bűn, az Isten Törvényével szembeni engedetlenség hozott szenvedést és halált
világunkba. Jézus meg akar menteni ettől. Kész teljesen megbocsátani minden
rosszat, amit elkövettünk. De ezen felül kész megmenteni minket bűneinkből,
hogy így szabadok lehessünk a bűntől. Ezért kínálja fel nekünk az Ő erejét.

10. Mit fogunk még tenni, ha Isten szeretetére válaszul viszontszeret-jük
Őt?

1János 4:20

11. Mi által mutatjuk meg, hogy Istent igazán szeretjük?

1János 5:2-3

12. Mi Isten törvénye?

2Mózes 20:3-17
A Tízparancsolatot tartalmazzák e versek, a Bibliának azt az egyedüli részét,
amelyet Isten saját maga írt, és mondott.

13. Hány parancsolatot kell áthágnunk, hogy bűnösök legyünk?

Jakab 2:10-11

14. Mit fog Jézus azoknak mondani, akik követőinek vallják magukat, de
nem készek neki engedelmeskedni?

Máté 7:21-23




