
10. osztály     VIII. hét. május 4-8. 

 

 

Áldás, Békesség! 

 

Szeretsz parancs szóra cselekedni?Nem, gondolom én.De mégis van hogy  

megteszed.Gondolj a testnevelés órára az ott elhangzó utasításokra. 

Lehet parancs szóra örülni? Nem.Mert az öröm visszatükrözi a bennünk lévő örömöt.Pál 

apostol azonban parancsba adja:Örüljetek az Úrban mindenkor! 

Nézzük kinek parancsolja ezt  és miért? 

 

FILIPPI VÁROSA: Nagy Sándor apja Fülöp alapította ,innen a a város neve. 

                              nyugdíjas katonák kedvenc lakhelyévé vált 

                              császári kiváltságokkal bírt a város 

                              különböző származású és vallású nép lakja 

                              ma Görögország területén van 

FILIPPI GYÜLEKEZETE: Pál alapította 

                                         az első európai gyülekezet 

                                         Lídia és a börtönőr története 

PÁL ÉS A GYÜLEKEZET VISZONYA: 

                                csak ettől a várostól fogad el segítséget,adományt 

1.rész 

A hála és az öröm levele ez!A levelet  a címzés után ezzel kezdi, hálát ad a 

gyülekezetért,dicséri őket,mert élő gyülekezet van,részt vesznek az istentiszteleten,segítik 

egymást,figyelnek egymásra. 

A levél személyes hangvételű.Pál Rómában van , fogságban, és mégis örül 

hogy tudja hirdetni az evangéliumot ha másnak nem akkor az őröknek. 

Megvallja : Nekem az élet Krisztus  a meghalás nyereség! 

Tudja nem igazak a politikai vádak,a bűne annyi,hogy Krisztust hirdeti.És ha kell akkor 

örömmel hal meg Krisztusért.DE még élnie kell. 

2.rész 

A felelősség fontosságát hangsúlyozza Pál.Krisztust hozza példának, aki  

megalázta magát,meghalt de Isten feltámasztotta,ezzel felmagasztalta.Pál azt tanítja az az 

indulat legyen bennünk is ami volt Krisztusban.Legyen bennünk 



alázat,lemondás,engedelmesség.Ebben a részben van a Krisztus-himnusz. 

3.rész 

Az Úrban való örömre buzdít Pál. 

Ugyanakkor óv a tévtanítóktól,akik a törvényre hivatkoznak és dicsekednek. 

Pál kárnak és szemétnek (feleslegesnek ) ítéli azokat a dolgokat amire büszke 

lehetne,mint ember,de mint apostol, elhívott nem. 

Pál tudja és tanítja az örök élet, a megigazulás nem a törvény betűje által van,hanem Jézus 

kereszthalála által.Éppen ezért a cél felé fut ,és ezt ajánlja mindenkinek.Most neked is.A cél 

amiért érdemes futni. az örök élt. 

4.rész 

A testvéri szeretetből szól amikor azt tanácsolja:  Maradjatok meg az  Úrban,szeretteim! 

Felszólít az örömre. 

Igazi el nem múló örömöd neked is csak Krisztusban való hit adhat. 

 

A földi örömök elmúlnak.Ezt már tapasztalod ,átéled. 

Van egy öröm ami állandó,ami nem múlik el és senki sem veheti el tőled. 

Ez az öröm pedig az hogy Jézus a Megváltóm! 

Pál a levelet ezzel a gondolattal,kéréssel,tanáccsal zárja: 

MARADJATOK MEG EBBEN A SZERETETBEN ! 

Erre Kérlek én is téged. 

 

 


