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A FIÚSÁG IDENTITÁSA ÉS ÖRÖKSÉGE
KÉRDÉSEK A LECKE FELDOLGOZÁSÁHOZ

1. Érintetlen örökség
Mi az, ami Isten fiainak joga Krisztus váltsághalála által?
- Sorold fel legalább tíz dolgot!
- Ezekből melyik igaz Rád is?
- Mi lehet az akadálya annak, hogy nem minden bibliai alapelv teljesedett be az életedbe?
2. A Sátán stratégiája, hogy ellopja az identitásunkat!
Olvasd el Jézus megkísértésének történetét a Máté 4:1-11-ből.
A Sátán kétségbe vonta, hogy Jézus valóban Isten Fia.
- Hogyan teszi ezt a Sátán a mai keresztényekkel?
- Hogyan próbálja megingatni az Istenbe vetett bizalmunkat?
- Hogyan tudja elérni, hogy mi magunk ne tartsuk saját magunkat Isten fiainak?
3. A Róma 8:32 ezt mondja: Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindent.
Mit jelent számodra ez a minden? Kezdd el felsorolni!
4. Miben különböznek a jószándékú vallásos emberek az Isten fiaitól?
5. Mit jelent a hétköznapi életben…
- béresként élni az atyai házban?
- koldusként élni az atyai házban?
- fiúként élni az atyai házban?
Bontsd le a válaszod a
- missziómunkára
- a gyülekezeti életre
- az egyéni lelkiéletre, csendességre
- a családi életre
6. Írj/mondj példát a következő igeversekre a saját életedből, hogyan tapasztaltad meg ezeket az
igazságokat:
Márk 16:17-18 – Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki,
új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre
teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.
1János 4:4 – Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket (az antikrisztusokat), mert
nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.
1János 5:4 – Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a
világot, a mi hitünk.
1János 5:18 – Tudjuk, hogy akik Istentől születtek, nem maradnak benne a bűnben. Isten Fia megőrzi
az Isten gyermekeit teljes biztonságban, hogy a gonosz ne árthasson neki. (Egyszerű fordítás)

Efézus 6:11-13 – Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög
mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak
ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent
leküzdve megállhassatok.
2Timóteus 1:7 – Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő (a hatalom), a
szeretet és a józanság lelkét.
Róma 16:20 – A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt a lábatok alatt hamarosan.
Jakab 4:7 – Álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek!
7. A 8. Zsoltár
- Mely területeken viselkedsz oroszlánként, holott bárányként kellene?
- Mely területeken viselkedsz bárányként, holott oroszlánként kellene?

