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1. Nem tudjuk elfogadni a 1. Nem tudjuk elfogadni a 
megbocsmegbocsááttáástst

2. Nem tudunk megbocs2. Nem tudunk megbocsáátanitani



HHOGYANOGYAN BOCSBOCSÁÁSSAK MEG?SSAK MEG?



AAHOGYANHOGYAN ISTEN BOCSISTEN BOCSÁÁT MEG T MEG 

NEKEM!NEKEM!

•• „„Legyetek pedig egymLegyetek pedig egymááshoz jshoz jóóssáágosak, gosak, 
irgalmasok, megengedvirgalmasok, megengedvéén (azaz n (azaz 
megbocsmegbocsáátvtváán) egymn) egymáásnak.snak. MikMikééppen az ppen az 
Isten is a Krisztusban megengedett Isten is a Krisztusban megengedett 
(megbocs(megbocsáátott) ntott) nééktek.ktek.”” (Ef(Efééz. 4:32)z. 4:32)







1. Nem kell ki1. Nem kell kiéérdemelnirdemelni

•• „„Hogy megmutassa a kHogy megmutassa a köövetkezendvetkezendőő ididőőkben az kben az 
ŐŐ kegyelmkegyelméének felsnek felsééges gazdagsges gazdagsáággáát hozzt hozzáánk nk 
valvalóó jjóóssáággáábbóól a Krisztus Jl a Krisztus Jéézusban.zusban.

•• Mert Mert kegyelembkegyelembőől tartattatok megl tartattatok meg, hit , hit ááltal; ltal; 
éés ez nem ts ez nem tőőletek van: letek van: Isten ajIsten ajáándndééka ez;ka ez;

•• Nem cselekedetekbNem cselekedetekbőőll, hogy senki ne , hogy senki ne 
kkéérkedjrkedjéék.k.”” (Ef(Efééz. 2:7z. 2:7––9)9)



2. M2. Máár elr előőre kre kéész vansz van

•• „…„…magmagáának kivnak kiváálasztott minket lasztott minket 
Krisztusban a vilKrisztusban a viláág teremtg teremtéése else előőtttt……
szeretet szeretet ááltal,ltal, elelőőre elhatre elhatáározvrozváán, n, hogy hogy 
minket a maga fiaivminket a maga fiaiváá fogad Jfogad Jéézus Krisztus zus Krisztus 
ááltal az ltal az ŐŐ akaratakaratáának jnak jóó kedve szerintkedve szerint””
(Ef(Efééz. 1:4z. 1:4––5)5)



3. Nem emlegeti3. Nem emlegeti

•• „„Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsKicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsáátja a tja a 
bbűűnt nt éés elengedi s elengedi öörröökskséége maradge maradéékkáának nak 
vvéétktkéét?! Nem tartja meg haragjt?! Nem tartja meg haragjáát t öörröökkkkéé, mert , mert 
gygyöönynyöörkrköödik az irgalmassdik az irgalmassáágban! Hozzgban! Hozzáánk nk 
ttéérvrvéén, kn, köönynyöörrüül rajtunk; eltapodja l rajtunk; eltapodja 
áálnokslnoksáágainkat. Bizony gainkat. Bizony a tenger ma tenger méélyslysééggéébe be 
veted minden bveted minden bűűnnüünketnket! H! Hűűssééget mutatsz a get mutatsz a 
JJáákkóóbnak, irgalmassbnak, irgalmassáágot got ÁÁbrahbraháámnak, amint mnak, amint 
megeskmegesküüdtdtéél atyl atyááinknak minknak méég az g az őősidsidőőkben.kben.””
(Mik. 7:18(Mik. 7:18––20)20)
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MEGBOCSMEGBOCSÁÁTTÁÁSS

GYGYÓÓGYGYÍÍT! T! 



Bocsáss meg!


