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Megbocsátás

Alapige: Efézusbeliekhez írott levél 4 rész: 32 vers
Kolossébeliekhez írott levél 3 rész: 13 vers

Bevezetés:

- Isten Jézusban megbocsátott nekünk.
- Ha igazságtalanság ér minket, sokszor nagyon nehéz szívből megbocsátani. Egy valamit viszont tudnunk kell,

ha ezt nem tesszük meg, hosszútávon a saját életünket nehezítjük meg és Isten akaratával szembe helyezkedünk.

Tárgyalás:

Nekünk szükségünk van Isten megbocsátására?

- Prédikátorok könyve 7 rész: 20 vers (Mindannyian követünk el hibákat embertársaink ellen. Mindenki tesz
olyat az életében, amivel elszomorítja az Élő Istent.)

- János I levele 1 rész: 7 - 10 vers (Figyeljünk Isten igéjére és ne csapjuk be önmagunkat.)
- Példabeszédek 20 rész: 9 vers (Az ember egyedül, Jézus nélkül nem tud megváltozni.)

Ki tud nekünk megbocsátani, és milyen feltételekkel?

- Kolossébeliekhez írott levél 1 rész: 15 – 16 vers (Jézusnak van Istentől vett hatalma, hogy megbocsásson.)
- János evangéliuma 3 rész: 35 - 36 vers (Jézust kell követnünk. A megbocsátásban is példát mutatott.)
- Péter II levele 3 rész: 9 vers (Isten hosszan tűr az embernek Jézusért.)
- Máté evangéliuma 6 rész: 12 vers (Amikor elmondjuk a „Mi Atyánk”imádságot vajon gondolunk erre. Vagy

csak azt várjuk, hogy az Isten bocsásson meg nekünk? )
- Máté evangéliuma 6 rész: 14 – 15 vers (Szívből kell Isten akaratát cselekedni. Embertársainkat itt a földi

életben meg tudjuk téveszteni, de Istent soha.)

Bibliai példák a megbocsátás kapcsán.

- Máté evangéliuma 9 rész: 2 - 8 vers (Jézus minden tettével azokat tanította, nevelte, akikben volt hit és alázat.
A kétkedőknek azt is megmutatta, hogy nem csak megbocsátani van hatalma, hanem a betegségek felett is
hatalommal bír. Mi ne a kétkedők táborába tartozzunk!)

- Máté evangéliuma 18 rész: 21 - 35 vers (Ahogy mi viselkedünk az embertársainkkal, ahogy mi „mérünk”
feléjük, ugyanazt kapjuk Istentől. Minden embernek a saját kezében van a döntés.)

- János evangéliuma 8 rész: 1 – 11 vers (Képesnek kell lennünk arra, hogy a bűn mögött meglássuk az embert.
Jézus az életét adta az emberért, hogy az felismervén helyzetét, többé ne cselekedje azt, amit annak előtte, hogy
örök élete lehessen.)

- Márk evangéliuma 12 rész: 32 – 33 vers (Az Isten akaratának cselekvése minden külsőségnél többet ér. Jézus
is ezt tette, nekünk sincs más lehetőségünk.)

- János evangéliuma 4 rész: 23 – 24 vers (Lélekben és igazságban kell imádni Istent, cselekedve az Ő akaratát.)
- Lukács evangéliuma 23 rész: 34 vers (Jézus ennyire szerette, szereti az embert. Még szenvedései közepette is

imádkozott értünk!)

Összegzés:

- Jézus mindenben példát mutatott nekünk. Jézus minden emberért adta az életét.

Befejezés:

Záró ige: Filippibeliekhez írott levél 3 rész: 13 - 14 vers


