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 Mielőtt elkezdenénk 

Szeretettel köszöntünk A tanítványság kérdései sorozaton!
Ez a sorozat az Újszövetségből vizsgál meg egy levelet. Pál apostol írta a Filippi 
városában élő keresztyének csoportjának. Filippi római gyarmat volt az ókori 
Görögországban. 

Pál és Timóteus Filippibe mentek, hogy Jézusról beszéljenek az embereknek. Az 
Apostolok Cselekedetei 16-ban olvashatunk arról, hogyan is történt ez. Rövid 
időn belül arra kényszerítették őket, hogy elhagyják Filippit, mert a város vezetői 
nem akarták, hogy Jézusról szóljanak az embereknek, vagy felfordulás legyen 
miattuk. Újonnan hitre jutott keresztyének egy kis csoportját hagyták maguk 
mögött a városban. Pál nekik írta ezt a levelet a római börtönből. Ezzel akarta

• bátorítani a Filippiben élő új keresztyéneket,
• segíteni őket, hogy folytassák a keresztyén életet a nehéz időkben is,
• emlékeztetni őket a Jézus Krisztusról szóló örömhírre,
• ellátni őket gyakorlati tanácsokkal, hogy mit jelent Krisztus követőjeként élni. 

A tanítvány szó ugyanis ezt jelenti: tanuló, követő. 

Lehet, hogy nemrég hoztuk meg a döntést, hogy Krisztust akarjuk követni. Az 
is lehet, hogy azok közé tartozunk, akik még gondolkodnak azon, mit is jelent 
ez. Esetleg már évek óta keresztyének vagyunk, de újra át akarjuk ismételni az 
alapokat. 

Bármelyik csoportba is tartozunk, ez a rövid levél segíteni fog, hogy megértsük, 
milyen jó Jézus Krisztus követőjének lenni, és hogyan hívja mai tanítványait is 
arra, hogy Őérte éljenek.
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Filippiekhez írt levél 1,1–11 

Tényleg Krisztushoz tartozom?
Ezt a levelet egy börtönben lévő ember írta a filippi keresztyéneknek.

± Mit írnánk barátainknak, ha hamis vádak alapján zártak volna minket börtönbe?
___________________________________________________________________________ _________

____________________________________________________________________________________

 Olvassuk el a Filippi 1,1–11 verseket. 

Olvassuk el még egyszer az igeszakaszt. Vannak-e olyan szavak benne, amiknek a jelentése nem 
világos számunkra? 
Nézzük meg a Bibliai szavak listáját a következő oldalon. 

 Olvassuk el a Filippi 1,1–2 verseket. 

Az első vers olyan, mintha a levél borítékja lenne. Kiderül belőle, hogy ki küldi, és hogy kinek szól.

1 Kitől származik a levél, és kinek címezték?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

KI VOLT PÁL?

Pált eredetileg Saulnak hívták. Elkö -
telezett zsidó volt, aki gyűlölte az 
első zsidó keresztyéneket, és sokat 
közü lük börtönbe juttatott. De 
úton Damaszkusz felé egy ragyogó 
fény állította meg őt, és hallotta, 
hogy Jézus Krisztus szól hozzá. Ez 
az élmény teljesen megváltoztatta 
Pált. Krisztus követőjévé lett, akit 
Ő elküldött, hogy tanító és vezető 
legyen. Az Apostolok Cselekedetei 9. 
részében olvashatjuk ezt a történetet. 

Pál sokat utazott Dél-Európában 
és Ázsiában, és beszélt Jézusról az 
embereknek. Az új tanítványokat 
gyülekezetekké szervezte, és levele-
ket írt nekik, amelyekben tanította és 
bátorította őket, hogy ne lankadjanak 
meg a keresztyén hitben. Őt magát is 
gyakran üldözték, és végül a római -
ak kivégezték. Pál sok levele ma az Új -
szö vetségben található. A Filippiek-
hez írt levél az egyike ezeknek. 

1. HÉT
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BIBLIAI SZAVAK

1 – Krisztus: Ennek a görög névnek 
a jelentése „választott (és felkent, 
vagyis hivatalába iktatott) Király”; 
ugyanez a név héberül „Messiás”. Az 
Ószövetségben rengeteg ígéret szól 
ennek a Királynak a megérkezéséről. 

1 – szentek: Azok az emberek, akiket 
Isten kiválasztott a maga számára, és 
akik így az Ő elkülönített tulajdonai. 
Minden keresztyén ember szent 
ebben az értelemben.

1 – püspök és diakónus: gyülekezeti 
vezetők, szolgálók.

2 – kegyelem: Istennek az a 
kiérdemelhetetlen ajándéka, amit 
az embereknek adott, vagyis a 
megbocsátás.

2 – békesség: (itt) Istennel való 
kibékülés.

5 – evangélium: a Jézus Krisztus 
eljöveteléről és tetteiről szóló 
örömhír.

6 – Krisztus Jézus napja: az a nap, 
amikor Jézus Krisztus majd visszajön, 
hogy ítéletet tartson a világ fölött 
(ld. 10 is)

2 Mit mond Pál magáról és Timóteusról?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3 Hogyan szólítja meg Pál a levél olvasóit?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Olvassuk el a Filippi 1,3–8 verseket. 

4  Hogyan érez Pál a Filippiben élő keresztyénekkel kapcsolatban? Miért?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

„Közösséget vállalni az evangélium hirdetésében” azt jelenti, hogy a filippi keresztyének Pállal 
együtt munkálkodtak, hogy Jézusról beszéljenek az embereknek.

5 Miben biztos Pál a 6. vers szerint?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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6 „Belső változást” vagy „külső változást” eredményez, ha valaki Jézus Krisztus követőjévé lesz?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A megtérés „belső változásai” láthatóvá válnak „külső változásokban” is.

7 Milyen külső változásokból tudta Pál, hogy Isten elkezdte a munkáját a filippiekben (5)?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8 Kételkedtünk-e már valaha abban, hogy Jézus valóban elfogadott minket követőjeként? Mi 
okozta bizonytalanságunkat?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9 Észrevettünk-e magunkon „külső változásokat” is, amióta Jézus követői vagyunk? Soroljunk fel 
néhányat!

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

BIBLIAI SZAVAK

7 – az evangélium védelme és 
megerősítése: Igyekezet arra, hogy 
az evangéliumot igaznak fogadják 
el mások is.

7 – részesülni a kegyelemben: 
kegyelmet kapni (ld. 2).

9 – igazi megértéssel gazdagodni: 
egyre világosabban érteni az 
evangélium valódi mondanivalóját.

10 – tisztának és kifogástalannak 
lenni: nem gondolni, tenni vagy 
mondani semmi rosszat.

11 – gyümölcsöt teremni: 
valaminek az eredményét élvezni és 
felmutatni az életünkben.

11 – igazság: az a fajta jóság és 
bűn nélküli tökéletesség, ami Isten 
szemében is teljesen elfogadható – 
ennek csak egyetlen személy tudott 
valaha is eleget tenni, Jézus Krisztus.

11 – Isten dicsőségére: nem saját 
büszkélkedésünkre tenni valamit, 
hanem hogy azzal Istenre irányítsuk 
mások fi gyelmét.
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 Olvassuk el a Filippi 1,9–11-et. 

Pál tudja, hogy a filippiek, a többi keresztyénhez hasonlóan, nem tökéletesek. Ezért tehát 
imádkozik értük.

10 Miért imádkozik Pál, és miért pont ezeket kéri?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11  Mit remél Pál, mi lesz ennek az eredménye (vö. 10–11)?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12  Pál imája segíthet nekünk is más keresztyénekért és saját magunkért is imádkozni. Miért 
adjunk hálát Istenek, és mit kellene kérnünk Tőle, hogy megtegyen az életünkben?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

± Imádkozzunk ezekért a magunk és mások számára is. 

IMATÉMÁK

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

EMLÉKEZTETŐ IGEVERS

„Éppen ezért meg vagyok győződve 
arról, hogy aki elkezdte bennetek 
a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus 
napjára.” 

Filippi 1,6 
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