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Áldás, Békesség ! 

 

Eddig tartott a mulasztás teljesítésének lehetősége.Mától  új anyagrésszel megyünk tovább. 

Megtanulandó a 36.37.38. kérdésre adott felelet. 

 

36.Miben áll Jézus Krisztus váltságműve? 

Szent életével és ártatlan halálával eleget tett Isten igazságának. 

Ezzel megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. 

 

A váltság azt jelenti,h valakit kimenteni , kiváltani a szorult,rossz  

helyzetéből.Gondolj a filmekben elrabolják a dúsgazdag család gyermekét 

és megkaphatja,kiválthatja ha fizet érte. 

Az ember a bűn miatt van bajban.A bűnért büntetés jár,A bűn büntetése a  

kárhozat,az Isten nélküli lét.Ebből a bűnöst megérdemlő rosszból mentette ki Isten az embert 

Jézus halálával. 

A bűnt ember követte el,tehát embernek kell érte " fizetnie ".De a bűnös ember  

a bűnösért nem tehet jóvá Isten előtt semmit.Vak vezet világtalant .Ez nem  

megoldás.Jézus azért született,h.halálával,áldozatával Isten haragját elvegye. 

Jézusban nem volt bűn.Ezért ártatlan volt,ártatlanul,bűn nélkül halt meg. 

Szent volt az élete,mert Isten akaratát tette,Istenhez tartozott. 

Isten azért bocsát meg nekünk ha kérjük őt,mert Jézusra tekint és az ő áldozatáért,az ő 

kedvéért megteszi.Így lehet nekünk bűnbocsánatunk és  

örök életünk. 

 

37.Mi a kereszt jelentősége? 

Kereszt nélkül nem tudnánk,hogy mennyire gyűlöli Isten a bűnt,és mennyire szeret 

bennünket. 

 

Isten a bűnt gyűlöli nem az embert!Téged szeret Isten csak a bűneidet nem! 

Az ember bűne hogy nem hisz Istenben.És minden ennek a következménye. 

A lopás,a káromkodás,a lustaság,a hazugság...minden. 

Akit szeretsz attól ugye nem veszel el semmit,mert a szeretet ezt nem engedi meg, ha igazi 

szeretet van benned.Isten a rosszat akarja elvenni tőled amire nincs szükséged,ami 

gátol,visszatart,elválaszt Istentől.Téged szeret mert értékes vagy.A benned lévő rosszat nem 

szereti.És hogy mennyire szeret 

" Úgy szerette Isten a világot,hogy egyszülött fiát adta hogy aki hisz őbenne el ne vesszen 

hanem örök élete legyen. "Hát így szeret téged is. 

 

38.Mikor lesz számodra nyilvánvalóvá a kereszt titka? 

Amikor a Szentlélek megvilágosítja előttem,hogy miattam,helyettem és érettem 

történt a kereszthalál. 

 

Három fontos szó,miattam helyettem érettem. 

Miattam halt meg Jézus, az én bűneimért.Én követtem el a bűnt nem ő. 

Helyettem halt meg ,nekem kellene bűneim miatt, de átvállalta. 

Érettem (értem ) tette ezt.Nem érdemlem meg de ő megtette,mert szeret. 

Ha így tudsz a keresztre gondolni,akkor megszületett benned a hit. 

Ezt a hitet a Szentlélek munkálja benned.Hidd a keresztet,ne csak tudd mint tananyagot! 

 

Kérlek tanulj mert ezt önmagadért teszed. 
 


