
10.osztály 

 

Áldás Békesség! 

Békességgel és szeretettel kérlek a te érdekedben, hogy a kiadott feladatokat végezd el és a 

határidőket tartsd be! 

A vissza nem küldött munka is értékelésre kerül, annak értéke  nulla. A sok nulla pedig 

elégtelenre változik. Tehát ne vágd önmagad alatt a fát.    

Mentsd, ami még menthető. 

Márciusra még "békeidőben" szereztetek jegyet,most már az áprilisi jegyért megy a munka. 

 

Ma a ll. Korinthusi levélről    és  az úrvacsora  kérdéséről tanulunk 

Tk.45.lecke. 

Az ember közösségben él.Minél nagyobb egy közösség annál valószínűbb h. 

előbb utóbb valami probléma,nézeteltérés,vélemény különbség mutatkozik. 

Nem mentes ettől a gyülekezet sem.Hiszen a gyülekezetben az emberek 

bűnre képesek és uralkodik bennük a rossz,kiért a Sátán.Ez ma is így van.Minél közelebb 

vagyunk Istenhez,annál  inkább tudunk az Ő akarata szerint élni. 

 

Korinthusban a két legfontosabb területen mutatkozik a baj.Az istentisztelet és az úrvacsora 

tisztasága került veszélybe.Pál  ebben a kérdésben ad útmutatást. 

Először felfedi a baj okát. 

A szokás eddig az volt, hogy az úrvacsorát a közös étkezésen -agapén-ették,ami nem baj.Az már 

igen,h. a gyülekezet gazdag rétege hamarabb odaért és elkezdték a közös étkezést.A 

szegényebbek és a rabszolgák akiknek többet kellett dolgozniuk,később értek oda,és nem is 

tudtak vinni ennivalót. 

Nem valósult meg az agapé a szeretetközösség,inkább megcsúfolása volt a közös étkezésnek 

és az űrvacsorának. 

  A gyülekezet volt az a közösség ahol nem számított ki a gazdag és ki nem az,ki a szabad  és 

ki rabszolga,ki az aki finom falatokat visz és ki az aki csak kenyeret.Ott egyek voltak.A 

Krisztusban való hit kötötte őket egybe. 

Most ez kezd felbomlani. 

Pál látva helyzetet azt tanácsolja,hogy váljon szét a két esemény egymástól. 

Új alapokra kell helyezni az úrvacsora rendjét.Aki dőzsölni akar az nem méltó 

módon viselkedik,és nem ér semmit az úrvacsoravétele,mert nem Jézus és az ő halála kerül 

középpontba,nem arra emlékezik mit tett érte Jézus! 

Mindenki egyék otthon,lakjék jól és utána gyűljenek össze úrvacsorázni. 

 

A kegyelmi ajándékok.A Szentlélek adja annak akinek akarja.De mindenkinek van aki hisz 

.Sokféle ajándék van de,de mindegyiknek a gyülekezet lelki épülését kell h. szolgálja. 

A legnagyobb kegyelmi ajándék a szeretet.Ha nincs bennem szeretet ,semmi vagyok! 

l.Korinthus 13. a szeretet himnusza.Mindent a szeretet szabályozzon!! 

Ma is így kell ennek lennie. 

Pál beszél még a halottak feltámadásáról,mert tévtatok  terjedtek el.Vannak  

akik nekik -a tévtanítóknak- hisznek. 

Erre nézve ad útmutatást Pál.Tény, Krisztus meghalt, feltámadt = ez az üdvösség,örök élet 

alapja.Látták a feltámadott Jézust.Krisztus mindenben előttünk járt,a feltámadásban is.Aki 

tagadja a halottak feltámadását, az Jézus feltámadását kérdőjelezi meg!Ha nem igaz Jézus 

feltámadása akkor hiábavaló hinni. De Jézust feltámasztotta az Atya aki minden 

embert feltámaszt majd. 

Visszaküldendő feladat nincs,de tanulj mert a szünet után majd kapsz feladatsort. 

Légy vidám ,bizakodó, erős hitű. 
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