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Áldás Békesség! 

 

Levél a Kolooséiakhoz. 

Rövid levélről van szó ,mindössze 4 fejezet. 

Kolossé , valamikor virágzó város amit Kr.e. 60 -ben  a földrengés 

                elpusztított.Pál idejében jelentéktelen város már. 

                 A gyülekezete nem Pál alapította, hanem Epafrász. 

                A levelet fogságból írja Pál, 59 körül. 

A levél megírásának oka: 

                  Epafrász segítséget kér Páltól a tévtanítók ellen. 

Tanács a tévtanítók ellen: 

                  Megmaradni erősen állnia hitben.Megmaradni a Krisztusban. 

                  Ha megtértek,elfogadták Krisztust,akkor ragaszkodjanak is  

                  hozzá.Szilárdan maradjanak a hitben, a Jézus követésében. 

                  Ne csábuljanak el! 

Jézus védelmezi a benne hívőket 

                  1. a lelki körülmetélkedés által  ---> újjászületés,keresztyénség 

                                                                           ragaszkodás 

                  2.  Jézus váltsághalála minden törvényeskedéstől felszabadít 

                  3.  Akik hozzá tartoznak, azok az ő testének tagjai, tehát szabadok 

 

A harmadik rész különös fontossággal bír.Ne a földihez kötődjenek,ne  

vesszenek bele a földi,- emberi rendelkezésekbe.Hiszen Jézus magasabb 

szintű törvénye számít.Ne a bűn uralja a keresztyén embert.Tegye le a bűnt. 

Bánja meg mert Jézus meghalt érte.Le a bűnnel a régivel, és fel az újjal amit 

Jézus tanított.A krisztuskövető élet gyakorlati megvalósítására adja Pál a  

keresztyén házirendet.Fontos ma is követendő,mint az egymásért való 

imádkozás gyakorlása is. 

 

Levél a thesszalóniaiakhoz  két levelet írt Pál 

Thesszalónika   Macedónia legfontosabb kikötője,tartományi főváros, 

                          helytartói székhely,kereskedelmi és hadi út mentén van, 

                          Rómát  a K.-i tartománnyal köti össze 

         1. A város pogány de sok zsidó él itt.A megtértek között sok a nő, 

az                       előkelő, a görög. Ez nem tetszik a zsidóknak.Irigységből 

csődület                          támad, zavargás,emiatt Pálnak mennie kell. 

         2. A bosszú folytatódik, Pálék urán mennek a következő helyre, 

             Béreába, hogy itt Pálék ellen beszéljenek,innen is megy Pál 

         3. Athénba majd Khorintusba mennek.A vele lévő Timóteust visszaküldi 

             Thesszalónikába,hogy hozzon híreket a gyülekezetről. 

             Jó  hír, a gyülekezet hűséges maradt,növekszik a hitben. 

              De vannak kérdései a gyülekezetnek.Erre adott válasz  ez a levél. 

 

A levél tartalma,tanítása 
~ Pál örül hogy a gyülekezet komolyan veszi a hitet, már nem 

a                              bálványoknak hisznek ,hanem Istennek. 

~ megéli a gyülekezet a hit, remény ,és szeretet viszonyát. 

~mások előtt jó példák lettek a hitben 



~ Istennek szolgálnak és várják vissza Jézust 

Istennek tetsző éltet 

1. A szexuális élet tisztasága.Az ember teste a Szentlélek temploma! 

    A házasságban is fontos a tisztaság a szentség.Ne pogány módon éljenek! 

2. A szeretet gyakorlása a hétköznapi életben is mutatkozzék meg,hogy a  

    görögökből ( pogányok ) lett keresztyének ezt megtanulhassák tőlük. 

3. A becsületes munka.Itt is a görögök tőlük tanulják meg ,hogy a két kezi 

    munkát megáldja Isten,és ne nézzék le. 

 

  A második levélben fordulat következik be. 

Timóteus és Szílász a munkatársak együtt vannak Pállal. 

A két levél között csak hónapok telnek el. 

Pál most rossz híreket kapott a gyülekezetről. 

* újabb próbák,szenvedések a hívők életében 

*ismét jelentkezik a tévtanítás, amely hamis erkölcsöt képvisel 

 

A Krisztus -várás helyes módjára tanít Pál.Ugyanis felütötte a fejét az a gondolat, hogy Jézus 

az ő életükben visszajön.Akkor meg minek dolgozni. 

Pál arra tanítja őket, hogy ne kövessék a lustaságot.Azt kövessék amire Pál tanította őket.Ne 

élősködjenek másokon, dolgozzanak és a maguk kenyerét egyék.Itt mondja Pál a sokat 

emlegetett mondatát: 

Aki pedig nem akar dolgozni az ne is egyék! 

Pál tanítása épüljön be az éltedbe! 
                                                                                                                                      
 

 


