
10. osztály. Vll.hét. április 27-30. 

 

Áldás, Békesség! 

 

Ma Efézusba látogatunk el, Pál apostol segítségével.Illetve megismerjük a hozzájuk írt levél 

tartalmát.Mindössze 6 fejezetből áll,de nagyon fontos üzenetet hordoz. 

EFÉZUS  ma Törökország területén található.A kor legnevezetesebb városa, 

                az ázsiai provinciák fővárosa. Kelet kapujának nevezték, az ide  

                összefutó utak miatt.Nagy város 100-200 ezer lakosa volt akkor! 

                Mint ma Debrecen vagy Szeged városa.Itt található az ókori vlág 

                7 csodája közül Artemisz temploma.Pál ll. és a lll. missziói útján járt  

                itt.A lll. útja során ,3 évig itt is élt.Nagy keresztyén gyülekezet alakult. 

A LEVÉL SAJÁTOSSÁGA. 

                - hiányzik a személyes hangvétel 

                - hiányzik a vezetőkhöz intézett köszöntő szavak 

                - hiányzik a gyülekezetre vonatkozó kérés és válasz,ebből arra  

                   következtetnek,hogy a levél körlevél,amit 59 körül írt,amikor  

                   Rómában fogságban van. 

A LEVÉL TARTALMA 

                    Az előbb  említett 6 fejezetből 1-3.a hitről szól.Miben hiszünk,mi az egyház 

alapja.A 4-6.fejezetek pedig arról,hogy a hétköznapokban mit jelent ez 

l.. 

Imádsággal indít Pál.Aki fogságban van mégsem önmagáért kér imádságot,hanem ő hordozza 

az efézusiakat imádságban. 

A 2. fejezet fontos.Testhez hasonlítja a gyülekezetet.Ahogy a  testrészek,együtt alkotják az 

égész testet,a Krisztusban hívők együtt alkotják a gyülekezetet.Ő a fej, mi néki tagjai ahogy 

énekeljük is.Viszont csak az üdvözülhet,aki hisz Jézusban.Ez ma is érvényes tanítás!Azonban 

mindenki kedves előtte.Az út nyitva a pogányok előtt. 

A 3. fejezetben kinyilvánítja az apostol hogy az ő feladata,hogy a pogányokhoz vigye az 

evangéliumot.Így lesz ő a pogányok apostola. 

ll. 

Milyen változást hoz a hit?Megjelenik az ó-ember  és az új-ember képe. 

Az ó-ember   --> bűnös,földhöz kötött, 

Az új-ember  --> Krisztust megismerő,benne hívő 

Az ó-tól az új-ig eljutni egy folyamat.Az ó-embert  el kell hagyni, le kell vetni mint 

mint egy koszos ruhát amiben már nem szívesen van az ember, szabadulni szeretne 

tőle.Tisztára vágyik.Milyen jó érzés a tisztaság.Az új ruha öröme.Ez a folyamat az 

újjászületés .Minden tagnak a közösségben el kell jutni a megváltozásra. Különbözőek 

vagyunk a sportban,a foglalkozásban,a nézeteinkben stb.DE valami mégis kell hogy 

összekösse a tagokat egymással. 

Ez a Krisztusban való közös hit.Ez adja az egységet a gyülekezetben. 

A hit , a megszentelődés változást kell hogy hozzon a hétköznapokban is. 

Ezért ír az apostol a keresztyén házirendről.Erkölcsi szabályokról amit el kell fogadni be kell 

tartani!Mindenkinek,férj,feleség,gyermek,úr,szolga csak ez alapján válhat Krisztusi 

lelkületűvé. 

A 6.fejezetben segítséget kap a keresztyén ember,hogyan éljen a hitetlen világban hívő 

módon.Felfegyverkezve.Itt sorolja fel Pál a lelki fegyvereket. 

 

Így és ezekkel lehet ma is élni ebben a világban,de krisztusi módon. 

 



Tessék a könyvet is elolvasni!48.lecke. 

Beadandó készítése:Keress utána ,több forrást is felhasználva. 

1.Sorold fel az ókor 7 csodáját - ez nem nagy dolog - 

2.Az Artemisz templomot mutasd be,a források alapján 

A visszaküldés időpontja:május 8. péntek 

 

Szép és jó munkát! 
 

 


