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Áldás,Békesség! 

 

Tovább haladunk az anyagrésszel.A kérdések közül a 41.44.és a 48. kérdés 

feleletet vesszük. 

41.Mit szemléltet Krisztus feltámadása? 

 

 Azt hogy az Atya elfogadta a világ bűneiért bemutatott engesztelő áldozatot,és 

megdicsőítette szent Fiát. 

 

Emlékezz vissza amikor valakit megbántottál,olyat csináltál, amiről tudtad ,hogy 

az rossz.Akit megbántottál az szomorú lett.Ha bántott amit tettél, azon voltál hogy helyrehozd 

hibádat.Gondolkodtál mit tegyél,mi lenne a legjobb.Oda mentél ahhoz a valakihez,mondtál 

talán néhány bocsánatkérő szót,mondatot,ezzel beismerted hogy hibáztál, rosszat tettél,és 

talán adtál neki valamit,ajándékképpen.Ha elfogadta,akkor az azt jelentette hogy 

megbocsátott 

minden rendben.Helyre állt a megromlott kapcsolat. 

 

Isten is elfogadta a világ bűnéért  odaadott Jézus életét.Isten nagyon szomorú lett amikor az 

ember bűnt követett el.Láttad már szüleidet miattad szomorúnak? 

Nem azt várták tőled amit tettél.Ők mindent megtesznek érted,szeretnek, 

gondoskodnak rólad,taníttatnak,megveszik amit csak tudnak... stb.és csak azt kérik legyél jó, 

tanulj,viselkedj,beszélj szépen,kitől mit. 

Jézus úgy hozta helyre az ember bűnét,hogy a bűnért kijáró büntetést ő magára vállalta.Nem ő 

követte el a bűnt és mégis ő szenvedte el a büntetést.Ez volt az engesztelő áldozat. Ezt fogadta 

el Isten.Ezzel helyre állt a viszony ember és Isten között.Vagyis nekem már nem kell halállal 

fizetnem  a bűneimért. 

Ezt tette meg Jézus helyettem. Isten válasza erre az volt hogy Jézust nem hagyta meghalt 

állapotában, hanem feltámasztotta.őt.Dicsőséget adott ezzel Jézusnak. 

 

44.Mi a húsvéti hit következménye a te életedben? 

 

Az új élet engedelmessége és az örök élet reménysége. 

 

Ekkora jóra valamivel válaszolnunk kell.Ez a hit, elhiszem mindezt. 

Sokan nem hiszik el ezt.A hit nem kényszer hanem lehetőség! 

Aki ezt hiszi ,vagyis hiszi hogy Jézus érte is meghalt a kereszten az már másként akar 

élni.Hittel, Jézussal.Megbékélve,áldottan,örömmel,azzal a biztos tudattal,hogy örök élete 

van.Ebből az örömből ebből a hitből fakad az új élete, a keresztyén élete.Már nem a világ 

elvárásainak akar megfelelni( tipord le a másikat,használd ki,csapd be,vedd el tőle,hazudj..stb 

) hanem Krisztust akarja követni. (a szeretet által,türelmesen,átgondoltan,másokat 

segítve,imádkozva,.megbocsátással  élni   stb.) Ez az új élet engedelmessége.Miközben így él 

reménye beteljesül az örök életben.Benned is végbe mehet a megváltozás, a megtérés 

folyamata,de Isten téged sem fog kényszeríteni! De örülne ha hozzá tartoznál, gyermeke 

lennél. 

 

48.Mi a mennybemenetel hármas haszna? 

 



Először az,hogy van a mennyben ügyvédünk,szószólónk.Másodszor:megdicsőült teste 

biztosíték arra,hogy mi is a mennybe juthatunk.Harmadszor,maga helyett Szentlelkét küldte le 

nekünk. 

 

Ma olyan világban élünk ami a haszonról szól.Sokan csak akkor tesznek meg valamit ha 

hasznot hoz.Ha profitálhat belőle.Tudjuk Jézus feltámadt.Ez nem hit tétel ez 

történelmi tény.Sokan mondják kár hogy Jézus felment a mennybe.Vannak akik azt mondják 

ha itt élne akkor hinnének benne mert látják. 

Jól van ez így! Isten tudja a miérteket,hogy miért így kellett ennek lennie. 

Jézus visszament oda,ahonnan eljött,hogy véghezvigye a megváltást. 

Feladatát elvégezte és visszatért a mennybe.Mit csinál most ott Jézus? Nem sütteti a 

hasát,nem pihen, ott is értünk munkálkodik.                                               1,      Mint ügyvéd 

aki szól az érdekünkben Istennél.Amit itt a földön a megtért hívő elront,mert nem vagyunk 

tökéletesek,esedezik értünk hogy bocsásson meg nekünk a mi Istenünk. 

2,      Mi is a mennybe juthatunk.Feltételes mód!Nem mindenki jut a mennybe,de a lehetőség 

ott van mindenki előtt.Isten senkit sem fog betuszkolni 

a mennyországba.Jézus előttünk járt.Megmutatta  az utat.Nem akar becsapni lásd meg ember 

van út az Isten országába. 

3,      Isten soha sem hagyta az embert magára.Mindig olyan formában volt jelen ahogy arra az 

embernek szüksége volt rá.Atya, Fiú, Szentlélek. Most sem marad az ember magában, hanem 

erőt kap .A testet öltött Jézus helyett a Szentlélek ereje által lesz a benne hívőben. 

 

Légyszíves tanulj !Szeretettel kérlek. 

 

 
 


