
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) 

 

 

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 figyelmét. 
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12 és 14 – testvéreim (az Úrban): 

keresztyén társak megszólítása, 

hiszen minden keresztyén ember 

tagja Isten nagy családjának. 

15 – Krisztust hirdetni: elmondani 

másoknak a Róla szóló örömhírt. 

17 – nem tiszta lélekkel: nem 

őszinte szándékkal, nem valós hiten 

alapulva. 

19 – könyörgés: imádság (sok 

esetben valaki másért mondott ima) 

19 – Jézus Krisztus Lelke: maga a 

Szentlélek, akit Isten azért küld, hogy 

sokféle módon segítse azokat, akik 

Jézus Krisztus követői lesznek. 

20 – Krisztust magasztalni értem: 

a filippiek Krisztusnak mondanak 

köszönetet, és Őt tartják nagyra 

mindazért, amit Pál tesz. 

23 – szorongat: feszültséget okoz. 

25 – hitben való növekedésetekre: 

azért, hogy egyre jobban bízzanak 

Krisztusban, és egyre biztosabbakká 

váljanak az evangélium 

mondanivalójában. 

26 – dicsekedni Krisztus Jézusban:. 

(itt) Jézust dicsérni Pál életéért. 
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27 – méltóan: úgy, ahogy ahhoz illik. 

27 – megállni egy Lélekben: 

ugyanazzal a közös kitartással helytállni 

az Úr mellett. 

27 – az evangélium hite: hit abban, 

amit az evangélium Jézus Krisztusról 

elmond. 

28 – ellenfelek: más akarat képviselői; 

(itt) az evangélium ellenségei. 

28 – kárhozat: Isten nélküli állapot a 

halál után, amely ott már visszafordít-

hatatlan. 

28 – üdvösség: Isten jelenlétében, bűntől 

szabadon Őérte élni, és az Ő ajándékait, 

ígéreteit örömmel elfogadni. 

28 – jel: (itt) bizonyíték 

29 – megadatott: magkapták Istentől. 

1 – vigasztalás Krisztusban: olyan  

bátorítás, amit az evangélium ad nekünk. 

1 – szeretetből fakadó figyelmeztetés: 

vigasztaló módon meggyőzni valakit, 

ráirányítani figyelmét a problémára. 

 

 

 

5 – indulat: szándék, gondolkodásmód, 

érzelmi hozzáállás. 

6 – Isten formájában lévén: Ő maga is 

Isten (az Atyához és a Szentlélekhez 

hasonlóan isteni személy). 

6 – nem tekintette zsákmánynak: 

nem húzott hasznot belőle. 

7 – megüresítette önmagát: 

mindenről lemondott, ami az övé volt. 

7 – szolgai formát vett fel: teljesen  

emberré lett. 

9 – felmagasztalni: hatalmasnak, 

uralkodónak, fölötte állónak 

nyilvánítani. 

11 – minden nyelv: minden népből  

és minden országból való embereket 
jelent. 

11 – vallja: elismeri, és nyíltan hirdeti. 

11 – az Atya Isten dicsőségére: 

Jézus uralkodása az Atyának is 

dicsőséget hoz, hiszen Ők egyek. 
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12 – szeretteim: a megszólított 

filippi gyülekezet tagjai (keresztyén 

testvérek). 

12 – munkáljátok: (itt) törekedni 

valami elérésére. 

13 – munkál: (itt) előidéz. 

13 – az ő tetszésének megfelelően: 

olyan módon, ahogyan azt ő jónak 

látja. 

15 – feddhetetlen és romlatlan: ld. 

Fil 1,10. 

15 – Isten hibátlan gyermeke: 

az a keresztyén, akit Isten már 

megszabadított a múlt terheitől és 

tisztának tekint. 

15 – elfordult és elfajult: bűnös és 

gonosz. 

16 – az élet igéje: a Jézus Krisztusról 

szóló üzenet (vagyis az evangélium). 

16 – Krisztus napja: ld. Fil 1,6 

16 – futottam: keményen küzdöttem. 

17 – italáldozat: egy olyan 

ószövetségi felajánlás (Istennek 

szánt, adott ajándék), amely lehetett 

bor vagy víz. 

 

 

 

17 – kiöntetem: képletesen Pál egy 

ilyen Istennek odaszánt ajándéknak 

(italáldozatnak) tekinti és nevezi 

önmagát. 

17 – áldozat: Istennek ajánlott, 

felkínált ajándék; legtöbbször 

gondosan kiválasztott állatokat 

áldoztak (amelyet Istennek szánt 

ajándékul öltek le), ill. az áldozat 

lehetett ital is, amit az áldozati állatra 

öntöttek. 
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1 – megerősít: bátorít 

2 – kutyák: (itt) rosszindulatú 

emberekre vonatkozik az utalás. 

2 – gonosztevők: erkölcsi 

értelemben rossz, ártalmas 

személyek. 

2–3 – megmetéltek/körülmetéltek: 

Azok az emberek, akiken 

végrehajtották a zsidók Istentől 

kapott ősi hagyományát, a 

körülmetélést, ami a férfi ak 

nemiszervének bőréből egy kis 

darabka eltávolítását jelenti. Ez egy 

olyan megkülönböztető külső jel 

volt Izráel népe számára, amely 

Istenhez tartozásukat fejezte ki. 

De amióta Jézus eljött, azóta nincs 

szükség külső jelre, mert a nemzsidók 

közül is ugyanúgy Isten 

népéhez tartozhatunk – ennek jele 

a Jézusba vetett hit és a Szentlélek 

jelenléte az életünkben. 

3 – a testben bizakodni: azt 

gondolni, hogy egy külső dolog 

vagy cselekedet (mint pl. a 

körülmetélés) önmagában igazzá, 

bűntelenné tehet bennünket Isten 

szemében. 

5 – nyolcadik nap: a születéstől 

számított nyolcadik nap értendő 

ezen. 

5 – Benjámin törzse: Minden 

zsidó a 12 ősi törzs (nagycsalád) 

egyikéből származik. Benjáminé volt 

az az egyik törzs a kettő közül, akik 

hűségesen követték Istent. 

5 – héber: a zsidók másik 

megnevezése. 

5 – farizeus: a zsidók olyan 

csoportjához tartozó emberek, akik 

nagyon szigorúan betartották a 

vallási szabályokat és szokásokat. 

6 – buzgóság: lelkesedés, igyekezet. 

6 – igazság: (itt) ami elfogadhatóvá 

tesz valakit Isten szemében. 

7 – kárnak ítél Krisztusért: 

Hiábavalónak tart valamit, mert Krisztus 

sokkal fontosabb számára annál. 

8 – Krisztust megnyerni: 

megismerni Krisztust és Őhozzá 

tartozni. 

9 – nincs saját igazságom: nem 

számítok alapvetően, önmagamtól 

jónak. 

BIBLIAI SZAVAK 
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10 – szenvedéseiben való 

részesedés: hasonló fájdalmakon 

keresztülmenni. 

12 – megragadott Krisztus: Krisztus 

a követőjévé, saját tulajdonává tett. 

14 – nekifeszülve: nagy 

elszántsággal és lendülettel 

ugyanabba az irányba haladni. 

14 – mennyei elhívás jutalma: Jézus 

követésének és az örök életnek az 

ajándéka. 

15 – kinyilatkoztatja: egyértelműen 

megmutatja. 

16 – amire eljutottunk: amit 

eddig már megértettünk az 

evangéliumból. 

19 – gyalázatuk: szégyenük 

19 – földi dolgokkal törődnek: nem 

az Úr szavai és akarata foglalkoztatják 

őket. 

20 – polgárjog: állampolgárság 

20 – üdvözítőül: olyan személyként, 

aki megszabadít bennünket minden 

bűntől, és örökre Isten közelébe 

vezet. 

 

 

 

21 – változtatja: átalakítja, 

átformálja. 

21 – gyarló: sebezhető, bűnre 

hajlamos. 

21 – maga alá vethet: legyőzhet 

1 – koronám: büszkeségem 

BIBLIAI SZAVAK 
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3 – az élet könyve: a Bibliában 

használatos kép azon emberek 

összességének kifejezésére, akiket 

Isten magának választott ki, és Jézus 

Krisztus által szabadított meg. 

4 – legyen ismert minden ember 

előtt: legyen mindenki számára 

nyilvánvaló. 

6 – tárjátok fel: mondjátok el nyíltan 

Istennek. 

7 – minden értelmet meghalad: 

az, amit nem tudunk soha 

igazán felfogni; ami emberileg 

megmagyarázhatatlan. 

7 – megőrzi Krisztus Jézusban: 

vigyáz rájuk, hogy ne hagyják el 

Jézust. 

8 – nemes: értékkel, érdemmel 

rendelkező. 

9 – átvettetek: amit gyakorlatban is 

követni kezdtetek. 
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10 – felbuzdultatok: kedvet 

kaptatok és cselekedni kezdtetek. 

12 – szűkölködni: hiányt szenvedni. 

12 – bővölködni: gazdagságban élni. 

12 – be vagyok avatva: gyakorlatból 

ismerem. 

13 – van erőm Krisztusban: van 

erőm Krisztus ereje és segítsége által. 

14-15 – közösséget vállalni: együtt 

érezni és melléállni, felkarolni. 

15 – Makedónia: Filippi városa 

Makedóniában volt, mely az ókori 

Görögországhoz tartozott. 

16 – Thesszalonika: Makedónia egy 

másik városa. 

16 – küldtetek szükségleteimre: 

elküldött ajándékotokkal 

megadtátok és pótoltátok számomra 

azt, amim nem volt. 

18 – jó illatú áldozat: olyan Istennek 

szánt ajándék, amit Ő jó szívvel 

fogad. 

19 – be fogja tölteni minden 

szükségeteket: mindent meg 

fog adni, amitek nincs meg, bár 

szükségetek volna rá. 

 

 

19 – az Ő gazdagsága szerint: az Ő 

mérhetetlen gazdagságához méltó 

módon. 

20 – Ámen: héber szó, ami annyit 

tesz: „úgy van”, „így legyen”. 
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Apostolok Cselekedetei 16,11-40 

13 – Szombat. Másként Sabbath, a  

zsidók pihenőnapja 

15 – Keresztség. A hit nyílvános  

megvallása, a bűnök eltörlésének, és a 

Jézus által adott új életnek a szimbóluma 

a vízbe való bemerülés által.  
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Filippi 2,19-30 

22 – kipróbált: megfelelő, 

alkalmasnak bizonyuló. 

25 – szükségemben: akkor, amikor 

hiányom volt valamiben. 

25 – szolgálatomra legyen: segítsen 

rajtam. 

29 – az Úrban teljes örömmel: olyan 

túlcsorduló örömmel és szeretettel, 

amit csak egy megszabadított, 

bűnbocsánatot nyert embert 

érezhet. 

30 – Krisztus ügyéért került közel 

a halálhoz: majdnem megölték, 

mert nyíltan vállalta, hogy Jézust 

követi, és mert erre hívott, bátorított 

másokat is. 
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