
Bűnös életünk bennünk meggyökerezett szokásai miatt észrevehetjük,
hogy bár bűneinket megbánjuk, a bűn mégis vonzóvá válik számunkra.
Önmagunkban nincs erőnk a bűn hatalmát megtörni (Jeremiás 13:23).

Amit tehetünk: amellett döntünk, hogy Jézust követjük. Isten mind-
annyiunknak választási képességet adott, mely életünknek irányító ereje.
Sátán gondolatainkon, érzéseinken, és étvágyunkon keresztül vonz minket.
Isten viszont képességet adott arra, hogy ’nem’-et mondjunk.

A döntést megerősítő erő egyedül Jézustól jöhet. Minden nap meg kell
újítani döntéseinket, minden nap meg kell halnunk a bűnnek. Miként Jézus
meghalt bűneinkért a kereszten, nekünk is meg kell halnunk korábbi bűnös
életünknek. Minden reggel legyen első dolgunk, hogy Istennek felajánljuk
magunkat, és meghaljunk a bűnnek. Ebbe az is beletartozik, hogy megtagadjuk
önmagunkat, étvágyunkat, érzelmeinket és érzéseinket.

Jézus mondja: „Ha valaki énutánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye
fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.” (Lukács 9:23). Pál ezt a
munkát így magyarázza saját tapasztalata alapján: „naponként meghalok”
(1Korinthus 15:31).

Erre a “halálra” vonatkozó bibliai jelkép a keresztség. Ha valaki meg-
keresztelkedik, és víz alá merítik, ez azt jelképezi, hogy meghalt a bűnnek.
Amikor pedig kiemelik a vízből, azt jelképezi, hogy feltámadott egy
Krisztusban való új életre. Részleteiben erről Róma 6:1-12-ben olvashatunk.

A következő tanulmányban azt tekintjük át, hogy Jézus miként menthet
meg minket a bűn hatalmából.

Nemzetközi Misszióegyesület: Magyarország

ISMERD MEG

A BIBLIÁT!

14. Isten terve - az emberiség bűnből való
megmentése

A szentély megtisztításáról tanultuk, hogy:
1. A földi szentély szolgálata Isten eszköze volt a megváltás tervének kinyi-

latkoztatására.
2. A szentély szolgálatának minden részlete kinyilatkoztatása annak, amit

Jézus tett és tesz az emberiség megváltásáért.

                    Név:

Tatonka
Text Box
www.1843-chart.com



3.  A nagy engesztelési nap jelképezte Isten befejező munkáját, népének bűntől
való szabadítását (Dánielnek megmutattatott az év, amikor ez az esemény
elkezdődik. A 2300 éves prófécia 1844-ben végződött).

4.  A földi szentély a mennyeinek a képmása volt.
5.  Krisztus bűnök eltörléséért végzett munkája akkor válik Isten népe javára, ha

lelküket megsanyargatják, azaz életüket megvizsgálják, és minden bűnüket,
amelyről a Szentlélek meggyőzte őket, megbánják.
Isten megváltási terve tökéletes mű. Terve, hogy megszabadítson minket

vétkeinkből. Továbbá ki akar emelni a bűn hatalmából is. Végül terve, hogy
megváltson minket a bűn jelenlététől. Csak akkor menekül meg igazán Isten
népe, ha mindez megvalósul.

Ebben a leckében az első lépéssel foglalkozunk, hogy hogyan szabadít
meg Isten minket a vétkességtől.

1. Mi a Biblia egyedüli meghatározása a bűnre?

1János 3:4

2. Mit adott Isten azért, hogy megmutassa, mi a bűn?

Róma 3:20

3. Hány ember hágta át Isten törvényét?

Róma 3:23

4. Miért jött Jézus? Mit jelent a ’Jézus’ név?

Máté 1:21

5. Kit küldött Isten hozzánk, hogy megértesse velünk bűnösségünket?

János 16:7-8
Jézus a Szentlelket “Vigasztalónak” nevezte. Lelkiismeretünket felrázza, de ezt
kedvesen teszi. Amíg nem ismerjük fel a bűn szörnyű voltát, nem fogjuk megérteni,
mekkora szükségünk van a megváltásra Jézus által.

6. Mit tegyünk – miután a Szentlélek megmutatja bűneinket - hogy a dol-
gokat jóvátegyük és így megszabaduljunk a bűntudattól?

Ap. csel. 3:19
Az első rész megmutatja, hogy mit kell tennünk, a második pedig megmondja,
hogy mit tesz értünk Jézus. A bűnbánat megértéséhez ismételjük át a 3. tanulmányt.

7. Mennyire kész Isten megbocsátani elkövetett bűneinket?

Mikeás 7:18-19
Ezek a Biblia legszebb igéiből valók. Mivel Isten készséges megbocsátani és elfelej-
teni bűneinket, nem kell tovább bűntudatot hordozni magunkban. Tanuljuk meg
kívülről ezeket a verseket.

8. Élhetünk e tovább egy bűnös életet, miután bűneinket bevallva megbé-
kéltünk Istennel?

Róma 6:1-2

9. Mit tehetünk, ha miután megbántuk vétkeinket, és azok megbocsáttat-
tak, ismét bűnbe esünk?

1János 2:1-2
Milyen csodálatos, hogy még ha visszaesünk is a bűnbe, Jézus mindig elfogad
minket. Csak annyit kell tennünk, hogy bevalljuk bűneinket, megbánjuk, és bocsá-
natot kérünk. Olvassuk el Jeremiás 33:8-at, és adjunk hálát Istennek szeretetéért.

10. Az Isten terve, hogy életünk a vétkezés és bocsánatkérés körforgásából
álljon?

1János 3:9-10
Olvassuk végig ezt a részt, és meglátjuk, hogy a bűn által ki válik valójában mes-
terünkké. Minden vétkezés alkalmával elutasítjuk Jézust, és visszatérünk korábbi
mesterünkhöz, Sátánhoz. Jézus nem akarja, hogy folyton visszaessünk a bűnbe.
Soha ne éljünk vissza bocsánatával úgy, hogy igényeljük szeretetét, ugyanakkor
nem vagyunk készek engedelmeskedni Neki.

11. Mit kell tennünk korábbi gyakorlatainkkal és gondolatainkkal, miután
megbántuk bűneinket, és visszatértünk Istenhez?

Ésaiás 55:7




