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Áldás Békesség! 

. 

A Korinthusi levélről tanultunk.Megismertük az ókori levél szerkezetét. 

Tapasztaltuk,h.ahol emberek együtt élnek előbb utóbb problémák adódnak. 

Így volt ez Korintusban is.Pártokra szakadtak.Volt más probléma is az úrvacsora kérdése.Pál 

mind a kettőben tanácsot ad.Az istentisztelet ,a kegyelmi ajándékok 

is előkerültek.A legnagyobb kegyelmi ajándék a szeretet,amiről Pál apostol ír az l.Korinthus 

13-ban.Ezekről a 41,43,44,45. leckékben tanultunk.Feladatlapot  fogsz kitölteni erről. 

 

 Pál megmaradt második levelével ismerkedünk meg. 

Nincs olyan ember aki mindenkinek megfelelne, akit mindenki szeretne, 

 akiről ne mondanának kritikát,bántó szót. 

 

Pált is megbántják,támadják van aki  kétségbe vonja apostoli elhívását. 

Pálnak ez az igazságtalanság fáj.Szeretné ezt tisztázni.De senkit nem megbántani. 

 

Ezt a levelet a könnyhullatással írt levélnek hívjuk. 

Arra kéri a gyülekezetet h.bocsássanak meg a vétkeseknek.Inkább vigasztalják 

egymást,szeressék egymást.Krisztus jó illata legyenek!  

 

Pál elmondja h.soha nem önmagát hirdette hanem a Krisztust.Azt akinek az igazsága 

hamisítatlan. 

Nagyon fontos dologról ír az apostol.az újjászületésről a megtérésről, ami  az üdvösség 

alapja,elengedhetetlen része.Az 5. fejezetben pedig arról ír,h.mindenkinek meg kell állni majd 

Isten ítélőszéke előtt .Mindenkinek.! 

Ha akarja ha nem,ez nem kívánság műsor lesz.Számon kéri tőlünk a hitünket 

életünket.Pál nem tarja magát erősnek,de vele van Krisztus aki megerősíti 

lelkileg.Ezt az erőt mi is megkaphatjuk! 

 

Az említett feladatsor. 

1.     Sorold fel az ókori levél szerkezetét.Milyen részei vannak? 

2.     Tanultunk egy nagyon fontos tételt. 

         A KERESZTYÉNSÉG NEM EGY VALLÁS,HANEM ÉLETFORMA! 

         Értelmezd,fejtsd ki! 

3.     Sorolj fel kegyelmi ajándékokat! 

4.     Korinthusi levél.a,   számuk .megmaradásuk. 

                                  b,   a gyülekezetben lévő problémák és megoldásuk. 

5.     Igaz- hamis! 

        a,    Pál a 21 levélből 12-t írt. 

        b,    A római gyülekezetet nem Pál alapította. 

        c,    Pál a Filadelfiai gyülekezetnek is írt levelet. 

        d,    Néró császár kitiltotta a zsidókat és a keresztyéneket Rómából. 

        e,    A római levélben írja Pál: AZ igaz ember hitből fog élni. 

         f,    Pál alapította a korinthusi  gyülekezetet. 

         g,   Péter Korinthusban megkeresztelt sok embeert. 

         h,   A legnagyobb kegyelmi ajándék a szeretet. 

 

http://apostol.az/


Csak a válaszokat írd le.A sorszámot és a betűjelzést ne felejtsd el használni.  

A visszaküldés ideje április 21. kedd. 

 

Szorgalmas jó munkát kívánok! 
 

 


