
10 osztály     május 18-22. 

 

Áldás Békesség! 

 

Elérkeztünk a levelek  azon részéhez amelyet pásztori levélnek ismerünk. 

Pál írja a gyülekezet lelkipásztorainak.Ide tartozik Timóteus I-II. levele, 

valamint Tituszhoz írt levél. 

 

Timóteus 
Lisztrában él,apja -- görög, vagyis pogány a nevét nem tudjuk 

                     anyja-- zsidó, hívő -Euniké  a neve 

                      nagyanyja-- Loisz aki hívő  

 

Pál felismeri Timóteusban a hitet, a Krisztus követésére való alkalmasságot. 

Magával viszi segítőtársnak , majd munkatársnak,majd ezt követően  

önálló lesz .Kis -Ázsiában, tisztségviselőket válasz a gyülekezetben 

irányít,egyházfegyelmi kérdésekben jár el. 

Meghatározó hogy ki milyen családból jön, milyen neveltetést kapott, de nem 

kizárólagos.Hiszen a hit saját döntés a család a háttér csak segítség lehet 

 

I. Timóteus levél. 
Hogy hol és mikor írja Pál, az nem datálható.Nem tudjuk. 

Tartalma: 
              *személyes tanács és buzdítás után,harcra szólítja  fel ifjú társát 

                méghozzá a hamis , tévtanítások ellen. 

              * megjelenik a hűség, Istenhez, az ügyhöz, az egyházhoz, 

              * az imádság fontossága a vezetőkért itt az állami, politikai 

                 vezetőkről van szó.Hiszen ha a városban minden rendben, 

                 az adja a békét a nyugalmat a gyülekezetnek is. 

              * valósuljon meg a Krisztushoz méltó magatartás,legyen példa 

a                            hívőknek, micsoda felelősség! 

              *beszél arról, hogy kik lehetnek az egyházban vezetők.Nem mindenki 

                alkalmas és érdemes  arra hogy vezető, diakónus vagy 

püspök                            legyen. 

                * megfogalmazza Pál a Krisztus-himnuszt, amelyben Isten megváltói 

                 műve átszövi az egész világot. 

 

II. Timóteusi levél 
A levél írásakor Pál fogságban van, Lukács  van vele.Szeretne Timóteussal találkozni, de ez 

most nem megy. 

Tartalma: 
                * Timóteus  legyen hű az evangéliumhoz 

                 Ezt oly módon tudja megvalósítani,hogy benne éljen a hit, amit 

                 tartson ébren. Ne engedje kialudni a szívében.Mint a tüzet szítsa 

                 fel.Gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát.... 

                 * Vállalja ha kell a szenvedést az Úrért,de a hitet mint kincset  

                 tartsa meg. 

                 * Csak az nyerheti el a koszorút aki küzd és győz. 

                 * Tudnia kell hogy Isten igéje nincs bilincsbe verve.Nem lehet  

                 bezárni, annak terjednie kell. 



                 * Isten hű ezért nekünk is  azoknak kell maradni. 

                 *Intelmek  -- a hamis tanoktól 

                                  -- az ifjúkori kísértésektől 

                                  -- az önzéstől 

                *Buzdít Pál, hogy az ige hirdetésére mindig legyen kész, 

akár                                alkalmas akár alkalmatlan az. 

 

Végezetül nézzük meg ki is az a Titusz. 

Pogányból lett keresztyénné.Pál munkatársa.Önálló feladatot kap.Korinthusba viszi a 

levelet,összegyűjti a a jeruzsálemieknek az adományt,és Krétán 

gyülekezetet szervez. 

Feladata:a gyülekezet vezetése, szervezése, 

             *   tisztségviselők állítása 

              *  a keresztyéneknek a házirend megtanítása, mi illik ,mit kell tenni 

             *   hirdetni hogy Isten üdvözítő kegyelme minden embernek 

                megjelent.Ez karácsonyi gondolat. 

             * Mindenkinek kell a hatóságoknak engedelmeskedni. 

 

 
 

Beadandó  feladatot kapsz.Talán ez lesz az utolsó. 

A feladatod:Pál levele Filemonhoz ,mindössze 1 rész! 

Kikeresed a Bibliából.Akinek nincs ott az internet. 

Leírod a levél vázlatát. Most te készítesz nekem  egy leírt vázlatot. 

Soha nem hallottam, soha nem tanultam a levélről.Taníts engem. 

A levél tartalma, vázlata,szereplői,tanítása..... 

A visszaküldés ideje, május 26. kedd. 
 

 


