
17. Készségesen válaszol Isten imáinkra?

Máté 7:11

Vegyük figyelembe a „mennyivel inkább” kifejezést.

18. Mikor lehetünk biztosak, hogy Isten válaszol imáinkra?

1János 5:14-15

Ha azokat kérjük Istentől, amit ígéreteiben adott nekünk, biztosak lehetünk, hogy
hallja és választ ad imáinkra.

19. Mit kell még tennünk amellett, hogy Istent kérjük, adjon választ
imáinkra?

Márk 11:24

Ha Jézussal akarunk járni, meg kell tanulnunk Benne bízni, és rá támaszkodni.
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15. Hogyan szabadít meg Isten
a bűn hatalmából?

Előző tanulmányunkban áttekintettük, hogy hogyan szabadít meg Isten
a bűn által okozott bűntudattól. Láttuk, Isten terve nem az, hogy miután
Hozzá jöttünk, ismét vétkezzünk. Azonban nincs elég erőnk Sátán ránk
gyakorolt nyomását visszautasítani, mivel kifejlesztettük önmagunkban a
szokássá váló vétkezést, valamint a bűn legyengítette az ellenálló képessé-
günket.
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1. Mi az evangélium (jó hír) Pál szavai szerint?

Róma 1:16

Lehet-e nagyobb örömhír annál, mint hogy Isten erőt ad a bűntől való szabadu-
láshoz?

2. Mekkora hatalommal rendelkezik Jézus?

Máté 28:18

Jézusnak elég hatalma van a bűntől való szabadításhoz.

3. Képes-e Jézus megszabadítani a kísértés erejétől?

Zsidók 2:18

4. Meg tud-e menteni Jézus az ismételt bűnbeeséstől?

Júdás 24-25

5. Mit ígért Isten a kísértés idejére?

1Korinthus 10:13

Ha Isten minden kísértéshez megígérte a kimenekedés útját, akkor tudnunk kell,
hogy be is tartja szavát, ha mi kérjük Őt. Lásd 4Mózes 23:19.

6. Mit ígért Isten, mit tesz bűntől megkeményedett szívünkkel?

Zsidók 8:10

Olvassuk el Jeremiás 31:33 és Ezékiel 36:26-27 verseit, amelyekből megláthatjuk,
hogy Isten mindenkori terve az emberiség megmentése a bűn hatalmából.

7. Dávid melyik imádsága legyen a miénk is?

Zsoltárok 51:12

8. Ha Isten új szívet ad, ki lakozik bennünk és vezet minket?

Galata 2:20

9. Miért nem lakhat Jézus meg nem változott szívünkben?

Róma 8:7

10. Mennyire fontos a szívünkben való változás átélése?

János 3:3

11. Melyik reménység válik valóra, ha Jézus bennünk él?

Kolossé 1:27 ut. rész

12. Mit mutatott meg Isten valójában Mózesnek, amikor dicsőségét
szerette volna látni?

2Mózes 33:18-19

Isten megmutatta Mózesnek, hogy az Ő dicsősége az Ő jósága, kegyelme és szere-
tete. Ha Jézust szívünkbe engedjük, ez az a dicsőség, amivel rendelkezhetünk.

13. Mi volt Jézus földi életének a célja?

János 17:4

Jézus megdicsőítette az Atyát az Atya jóságának, kegyelmének és szeretetének
életében való bemutatása által.

14. Mit ad Jézus a vele egységben lévőknek?

János 17:22

Ahogyan Jézus bemutatta mennyei Atyjának jellemét, éppúgy fogják a jóság, ir-
galom és szeretet jellemtulajdonságait bemutatni követői is, ha Ő él a szívükben.
Lásd Máté 5:16.

15. Mit adott Isten, hogy megszabaduljunk a bűn romlottságától, és
jellemünkben Jézushoz hasonlóvá váljunk?

2Péter 1:4

16. Jézus szavai szerint hogyan részesülhetünk áldásában?

Máté 7:7-8

Mindazt szabadon kérhetjük, amit Isten Igéjében megígért.




