
17. Milyen követendő példát hagyott Jézus?

 1Péter 2:21-22
 Jézus eljött, hogy megmutassa, hogyan győzhetjük le a bűnt az Ő erejével.

18. Mennyire fontos Jézus szavainak tanulmányozása?

János 6:63

19. Kinek kell életünket irányítania, ha győzni akarunk a bűn felett?

Galata 2:20
Jézus ereje által naponta meg kell halnunk a bűnnek.

20. Milyennek mondja a Biblia azokat, akik azt mondják, hogy ismerik
Istent, de nem tartják meg parancsolatait?

1János 2:3-4

21. Mit ad Jézus azoknak, akik hisznek Benne és elfogadják Őt?

János 1:12

22. Kikkel osztja meg trónját Jézus?

Jelenések 3:21

Jézus erőt ígér mindazoknak, akik elfogadják Őt. Ez az erő Isten Igéje által
jut el hozzánk. Amikor tanulmányozzuk az Igét, megtaláljuk Jézust. Amikor
az Igét szívünkbe rejtjük, és alapelveit mindennapi életünkben alkalmazzuk,
nemcsak közelebb kerülünk Jézushoz, hanem átalakulunk képmására. Ereje
megőriz minket a bűntől, és szerető valamint szeretett követőivé tesz. Jöjjön
közelebb Jézushoz napról napra. Az Ő ereje őrizze meg Önt a bűntől.
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5. Ahogy Isten gyakorolja hatalmát

Már tanulmányozta azt a jó hírt, hogy Isten rendelkezésünkre bocsátja
erejét, hogy általa a bűn hatalmától megmentsen. Megtanulta, hogy ez az
erő ugyanaz, mint amit a világ teremtésére használt. Itt az ideje, hogy meg-
vizsgáljuk, hogyan kaphatjuk meg ezt az erőt, és mit tesz értünk, ha készek
vagyunk mindennap használni.
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1. Hogyan teremtette Isten a világot?

Zsoltárok 33:6,9

2. Hogyan tartja fenn Jézus a teremtett dolgokat?

Zsidók 1:2-3

3. Mi által végezte Jézus csodáit, amikor a földön volt?

Máté 8:5-10,13

4. Meddig marad meg Isten Igéje?

1Péter 1:23

5. Mi Isten akarata számunkra?

1Thessalonika 4:3
A megszentelődés jelentése, hogy szentek, a bűntől szabadok leszünk. A Thes-
salonikaiaknak a paráznasággal, erkölcsi tisztátalansággal voltak gondjaik.
Bármilyen bűnben szenvedünk, Isten meg akar attól szabadítani.

6. Imájában mi által kérte Jézus követőinek megszentelődését?

János 17:17

7. Hogyan őriz meg Isten Igéje minket a bűntől?

Zsoltárok 119:11

8. Miként használta Jézus Isten Igéjét Sátán kísértéseinek legyőzésére?

Máté 4:1-11
Jézus a Biblia szavait használta Sátán legyőzésére. Az ördög nem tud válaszolni
Isten Igéjére. Jézus tanulmányozta az Igét, és megjegyezte azt.

9. Mit ígér Isten népének?

Zsoltárok 85:9

10. Kinek nincs békessége?

Ésaiás 57:21

11. Isten szerint mi hoz nekünk békét?

Ésaiás 48:18

12. Hogyan foglalta össze Jézus a Tízparancsolatot?

Máté 22:35-40
Csak úgy tudjuk megtartani Isten Törvényét, ha ez szeretetünk kifejezése Isten és
embertársaink iránt.

13. Mi a szeretet a Biblia szerint?

1Korinthus 13:4-7
A szeretet nem érzelem vagy érzés, hanem az életünket irányító alapelv.

14. Mit tesz Isten velünk ígérete szerint?

Zsidók 8:10
Amikor törvényét Isten szívünkbe írja, általa olyan személyekké válunk, akik
Isten iránti engedelmességüket a Vele és embertársaikkal szembeni szeretettel
mutatják ki. Így örömmel tesszük mindazt, amit Isten kér tőlünk.

15. Kiről beszél a Biblia?

János 5:39-40

16. Milyen változás történik bennünk, amikor Jézusról tanulunk és
elmélkedünk?

2Korinthus 3:18
Isten saját képére teremtett minket (1Mózes 1:26-27). Képmását helyre akarja
állítani bennünk.




