
Zsoltárok 103:12
Bárcsak meg tudnánk úgy bocsátani, mint ahogy Isten megbocsát!

17. Ha bűneinket megvalljuk és megtérünk, mivé válik számunkra Jézus?

1János 2:1

18. Mit tud Jézus tenni értünk, ha megkísértetünk?

Zsidók 2:18
Jézus megtapasztalta mindazt, amit átélünk a kísértés idején.

19. Hogyan jellemzi a Biblia azokat, akik Istentől bűnbocsánatot nyer-tek?

Zsoltárok 32:1-2
Az ‘áldott’ szónak sok jelentése van. Amikor békességünk van Istennel, boldogok,
bízók, optimisták és nyugodtak lehetünk.

A bűn egyik következménye, hogy önzőkké válunk. Büszkeségünk megnehezíti
helytelen tetteink beismerését. Becsapjuk magunkat, amikor azt gondoljuk, hogy
amit tettünk, nem is volt olyan rossz, vagy hogy jó okunk volt megtenni. Amíg fel
nem ismerjük, hogy milyen helytelenül jártunk el, nem fogjuk a megváltozás szük-
ségét érezni. Amíg nem bánjuk bűneinket, Isten sem tud megbocsátani nekünk,
mivel nem látjuk a bűnbocsánat szükségét.

Ha megértjük, hogy Jézus bűneink miatt halt meg a kereszten, akkor azok a
dolgok, amelyeket addig takargattunk, amikről azt gondoltuk, hogy nem is olyan
rosszak, igazán retteneteseknek látszanak majd. Szívünk megtelik szomorúsággal,
és gyűlölni kezdjük bűneinket, melyek oly szenvedést okoztak Neki, és fájdalmat
azoknak, akik körülöttünk vannak. Érezni fogjuk a bűnbánat szükségét, és kérni
fogjuk bocsánatát, és azt, hogy őrizzen meg a bűnbeeséstől. Olvassa el Júdás 24-
25-öt, és tegye azt imája tárgyává.
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3. Békekötés Istennel

A bűn következtében az emberiség elszakadt Istentől. Elménk ellenséges
Istennel, s tiltakozik elfogadni törvényét, de van mód arra, hogy békes-
séget kössünk Ővele. Mindez Isten hozzánk intézett kérésének megvalósí-
tásától és ígéreteinek elnyerésétől függ. Ebben a leckében megnézzük, mire
kér bennünket Isten.
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1. Mit adott Isten, hogy meglássuk, mi is a bűn?

Róma 3:20

2. Hány ember hágta át Isten törvényét?

Róma 3:23

3. Mennyi bűnünkről van tudomása Istennek?

Prédikátor 12:16

4. Elrejthetjük-e bűneinket Isten elől?

Zsoltárok 90:8

5. Mi a bűn következménye?

Róma 6:23

6. Hogyan hozhatjuk rendbe dolgainkat?

Ap. Csel. 3:19
Ebből a versből megtudjuk, mit kér Isten tőlünk, és milyen két dolgot ígér, hogy
megtesz értünk. Látjuk azokat?

7. Milyen kétfajta megbánásról ír Pál? Melyik az őszinte?

2Korinthus 7:10

8. A bűnbocsánat érdekében mit kell tennünk, amikor valós bűnbá-natot
érzünk?

Zsoltárok 32:5
Bűneink bevallása azok elismerését jelenti a bűn mentegetése nélkül. Amikor
bevalljuk, elismerjük, hogy valóban elkövettük őket, és sajnáljuk, hogy megtettük.

9. Mit kell tennünk a bűnök bevallása mellett, hogy a dolgokat elrendezzük
azokkal, akiket megkárosítottunk?

Ezékiel 33:15

10. Mit cselekszünk, ha valóban bánkódunk korábbi eljárásaink felett?

Ésaiás 55:7

11. Mit ígér Isten bűneink megbocsátása mellett?

1János 1:9

12. Miért kész Isten megbocsátani nekünk?

Mikeás 7:18

Ésaiás 38:17
13. Miért hosszútűrő Isten az emberekkel szemben?

2Péter 3:9

14. Isten mellett kinek kell még megvallanunk bűneinket?

Jakab 5:16
Amikor bűnt követünk el, Isten ellen vétkezünk, és megbántjuk Őt. Ezért Neki
kell megvallanunk bűneinket, és tőle kell kérnünk bűneink bocsánatát. Néha
hibákat követünk el dolgainkban, és embereket bántunk meg. Ha ez történik,
nekik is meg kell vallanunk, és tőlük is bocsánatot kell kérnünk.

15. Azon kívül, hogy megbántuk és megvallottuk bűneinket, mit tegyünk
még, hogy bocsánatot nyerjünk?

Máté 6:14-15
Hogyan bocsáthat meg Isten nekünk, ha mi nem vagyunk készek másoknak
megbocsátani?

16. Mit ígér Isten, mit tesz megbánt bűneinkkel?

Mikeás 7:19




