1. HÉT: FILIPPI 1,1–11

Tényleg Krisztushoz
tartozom?

Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a
következő kérdések közül a csoportnak:

yyKezdő csoport számára:
• Mi indított arra, hogy A tanítványság kérdései sorozatra
eljöjjünk?

yyMár meglévő csoport számára:
• Most a Filippiekhez írt levelet fogjuk tanulmányozni. Mire
számítunk, mit fogunk itt tanulni?

yyVegyes csoport számára, ahol hívő és
nem hívő résztvevők is lehetnek:

• T alán néhányunkban felvetődtek kérdések a keresztyén hittel
kapcsolatban, és most szeretnénk választ kapni ezekre. Ha
valakinek van ilyen kérdése, megosztaná velünk?

Jegyezzük fel az elhangzott kérdéseket, hogy a következő
hetek folyamán visszatérhessünk rájuk. Ne próbáljuk azonnal
megválaszolni őket, mert első alkalommal főként az a célunk,
hogy megismerjék egymást a csoport tagjai, hogy bátorítsuk őket
a beszélgetésekben való részvételre és segítsük őket abban, hogy
a csoport részének érezzék magukat, így a következő héten is
szívesen eljöjjenek.

BEVEZETŐ KÉRDÉS

Ellenőrző lista vezetőknek

©©Mindenkit

értesítettem,
hogy mikor és hol
találkozunk?

©©Az enni és innivaló
elő van készítve?

©©Van elég Biblia

vagy kinyomtatott
lapok a megfelelő
bibliai részekkel?

©©Ki van nyomtatva

a napi bibliaolvasó
anyag?
(Amennyiben
ezt is használni
fogjuk.)

©©Minden kérdésre
végiggondoltam
válaszaimat?

©©Imádkoztam a

csoport minden
egyes tagjáért és
saját magamért,
mint a csoport
vezetőjéért?

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

Készüljünk saját válasszal arra az esetre, ha éppen senki más nem
szeretné a beszélgetést elkezdeni.

36

37

SSOlvassuk fel a Filippi 1,1–11 verseket.
A Munkafüzet 6–7. oldalán található egy lista a heti bibliai szakasz szavaiból
(RÚF). A csoport összetételétől függően e ponton érdemes lehet akár mindegyik, akár csak néhány kifejezést átvenni közülük. Az ehhez a fejezethez tartozó
bibliai szakasz listája alább is látható.

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 magának, 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.

7 – az evangélium védelme és megerősítése:
Törekvés arra, hogy az evangéliumot igaznak
fogadják el mások is.
7 – részesülni a kegyelemben: kegyelmet
kapni (vö. 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.

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

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.

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

11 – Isten dicsőségére: nem saját
büszkélkedésünkre tenni valamit, hanem hogy
azzal Istenre irányítsuk mások figyelmét.

2 – békesség: (itt) Istennel való kibékülés.

SSOlvassuk el újra a Filippi 1,1–2 verseket.
Az első vers olyan, mintha a levél borítékja lenne. Kiderül belőle, hogy ki küldi,
és hogy kinek szól.

Ötlet: Mutassunk fel egy levélborítékot a csoportnak. Figyeljük meg, hol a
feladó, és hol a címzett helye.
1 Kitől származik a levél, és kinek címezték?

Ezt a levelet Pál és Timóteus írta. A szenteknek küldték, a filippibeli vezetőknek
és diakónusoknak.
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yy Elmélyítő kérdések
• Ki volt Pál?
Az Apostolok Cselekedetei 9 szerint Pál zsidó tanító volt, aki próbálta
megakadályozni a keresztyéneket abban, hogy Jézus tanítását hirdessék.
Azonban később maga is keresztyén hitre tért, és Jézusról szóló üzenetével
járta a világot. Egyik útja során Filippibe is eljutott, és ott gyülekezetet
alapított (ApCsel 16). Később börtönbe is zárták, mivel Jézusról tanított.
• Ki volt Timóteus?
Az Apostolok Cselekedetei 16,1-3 szerint Timóteus egy fiatal keresztyén férfi
volt, aki elkísérte Pált útján Filippibe. A filippiek tehát ismerték őt. Később ő
lett az efezusi gyülekezet vezetője.
• Mit tudhatunk Filippiről?
Filippi a Római Birodalom része volt, virágzó görög kereskedőváros.
Keressük meg a Munkafüzet 4. oldalán található térképen.

2 Mit mond Pál magáról és Timóteusról?

Azt állítja, hogy ők Krisztus Jézus szolgái. Az 1. versben található „szolga” kifejezés szó szerint „rabszolgát” jelent. Pál Jézus rabszolgájának tekinti magát.

yy Kiegészítő elmélyítő kérdés
• Meglepő ez számunkra?

3 Hogyan szólítja meg Pál a levél olvasóit?

„…mindazoknak a szenteknek Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak,…”

yyElmélyítő kérdés
• Mi a „szent” szó jelentése?
Szükség esetén térjünk vissza a csoporttal a Munkafüzet 6. oldalán található
szavak listájára.
Népszerű vélekedés szerint szent az, aki rendkívül jóságos, türelmes és
önzetlen, vagy olyan történelmi személy, akit imádnak vagy mélyen
tisztelnek.
Azonban a Biblia szerint „szentek” azok, akik hisznek Jézusban, vagyis
Jézus Krisztus minden követője szent. Tehát Pál Filippi városa minden
keresztyénének írta levelét.
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SS Olvassuk el a Filippi 1,3–8 verseket.
Megjegyzés: A csoport tagjai számára a szakasz újraolvasása segíthet a
válaszaikat ehhez kapcsolni.

A „külső változások” egyéb jeleit is látni fogjuk a Filippiekhez írt levélben.
Például a következőkről lesz szó:
• imádkoznak a börtönben lévő Pálért (1,19)
• elküldik egyik tagjukat, hogy Pál segítségére legyen (2,25)
• ajándékokat és pénzt küldenek Pálnak (4,15–18)

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

Hálás értük (3). Tele van örömmel velük kapcsolatban (4).
Miért? Azért, mert közösséget vállaltak vele az evangélium hirdetésében (5).
Más szóval, támogatták Pált abban, hogy másokkal megoszthassa Jézusról szóló
üzenetét. Hogy mit is jelent közösséget vállalni az evangélium hirdetésében,
az jobban ki fog derülni a Filippi levél további részeiből. Pál biztos abban, hogy
Isten elvégzi, amit elkezdett bennük (6).
Pált az is bátorítja, hogy ő és a filippibeliek ugyanabban a kegyelemben részesültek (7). Ez azt jelenti, hogy Pál tudja, Krisztusban ők testvérek. Pál mélyen
kötődik hozzájuk Jézus szeretete által (8).
„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?

Abban, hogy Isten elkezdett munkálkodni bennük, amikor hitre jutottak, és ezt
a munkát be is fogja fejezni. Amibe Isten belekezd, azt végig is viszi.

yy Elmélyítő kérdés
• Mi az a jó munka, amit Isten el fog végezni bennük?
Az üdvösség.
6 „Belső változást” vagy „külső változást” eredményez, ha valaki Jézus
Krisztus követőjévé lesz? Ki végzi el a változást? Miért fontos megértenünk ezt?

Belső változással jár, ha Krisztus tanítványai leszünk. Isten végzi el a változásokat
(6). Isten formál bennünket Jézus követőivé, ezt nagyon fontos megértenünk.
Ha ez csak a magunk döntése lenne, könnyedén meg is gondolhatnánk
magunkat később. Viszont amit Isten elkezd, azt be is fejezi. Mivel Isten kezdte
el bennünk a jó munkát, biztosak lehetünk benne, hogy nem enged elsodródni
bennünket.
A megtérés „belső változásai” láthatóvá válnak „külső változásokban” is.
7 Milyen külső változásokból tudta Pál, hogy Isten elkezdte a munkáját a

filippiekben (5)?
„… közösséget vállaltak az evangélium hirdetésében” – más szóval a filippi
keresztyének Pállal együtt munkálkodtak, beszéltek Jézusról másoknak.
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8 Kételkedtünk-e már valaha abban, hogy Jézus valóban elfogadott minket

követőjeként? Mi okozta a bizonytalanságunkat?
Röviden osszuk meg saját tapasztalatainkat. Ha mi is nyíltan beszélünk azokról
az időkről, amikor kétségeink voltak, az megkönnyíti a csoport tagjai számára,
hogy ők is merjenek saját kételyeikről beszélni. Ezekre az aggodalmainkra a
válasz a 6. versben keresendő. Bizonytalanságaink általános, alapvető motívuma
az, hogy saját magunkról szólnak – mi mit gondolunk, mi mit érzünk, mi mit
teszünk. A 6. vers rávilágít arra, hogy Isten a legfontosabb – és amit Ő tesz
értem. Márpedig Ő befejezi, amit elkezdett.

yy Kiegészítő elmélyítő kérdés
• Miben tudnak segíteni ezek a bibliai versek, amikor elbizonytalanodunk?
6. vers – bizonyosságunk alapja Isten bennünk végzett munkája kell, hogy
legyen, nem pedig az általunk meghozott döntés. Amit Isten elkezdett, azt
be is fejezi.
9 Észrevettünk magunkon „külső változásokat” is, amióta Jézus követői

vagyunk? Soroljunk fel néhányat!
Megjegyzés: Ha nem hívő csoporttagok is vannak velünk, tőlük ezt kérdezhetjük: Mit gondolunk, miben kellene változnia életünknek, ha Jézus követése mellett döntenénk?
Sok-sok „belső változást” visz véghez Isten bennünk, azonban csak akkor tekint
hetjük ezeket valódinak, ha kívül is megmutatkoznak.
• Szeretjük az evangélium üzenetét. Ezt azzal fejezzük ki, hogy csatlakozunk
másokhoz, akik továbbadják Jézusról a jó hírt, és segítjük azokat, akik hirdetik
az evangéliumot. („közösséget vállalni az evangélium hirdetésében”, 5)
• Szeretjük a többi keresztyént (9). Ezt azzal fejezzük ki, hogy szívesen találkozunk testvéreinkkel a gyülekezetben.
• Másként látjuk és ismerjük Istent (9). Ezt azzal juttatjuk kifejezésre, hogy még
többet szeretnénk megtudni Róla – olvassuk a Bibliát, és bibliakörbe járunk,
olyanokba, mint éppen ez is!
Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy azok az emberek, akik kétségekkel küzdenek, gyakran nem látják, ami mások számára nyilvánvaló. Ha felismerik, hogy
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bűnösök, és ezt át is érzik, ez Isten munkájának a jele bennük. Ha eljárnak ebbe
a csoportba, az azt mutatja, hogy éhezik az Ige igazságát, és több időt szeretnének más hívőkkel tölteni! Biztassuk a jelenlévőket, hogy a puszta tény, hogy itt
vannak, máris jele annak, hogy Isten munkálkodik bennük!

SSOlvassuk el a Filippi 1,9–11 verseket.
Pál tudja, hogy a filippiek, a többi keresztyénhez hasonlóan, nem tökéletesek.
Ezért tehát imádkozik értük.
10 Miért imádkozik Pál, és miért pont ezeket kéri?

Imádkozik, hogy növekedjenek:
• a szeretetben
• a megértésben
• a dolgok megítélésében
• az igazságban
Jézus Krisztus tanítványai olyan emberek, akik folyamatosan növekednek
ezekben a dolgokban.
Megjegyzés: A fenti felsorolás a RÚF fordítás alapján készült, más bibliafor
dításokban eltérően szerepelhetnek ezek a versek. Ellenőrizzük le előre, hogy
a résztvevők melyik fordítást használják, hogy tisztában legyünk a várható
válaszokkal.

yy Elmélyítő kérdés
• Miért ezekért a dolgokért imádkozik Pál?
Azért, hogy megtanuljanak Istennek tetsző életet élni (10). A „tanítvány”
elnevezés arra utal, hogy az illető tanul. Azonban nem csak ismereteket
sajátít el, hanem megtanul Jézus Krisztusért élni.
Azért, hogy ezáltal Istennek szerezzen dicsőséget (11).
11 Mit remél Pál, mi lesz ennek az eredménye (vö. 10–11)?

Azt reméli, hogy Istennek tetsző életet fognak élni életük hátralévő részében. És
hogy ezt látva mások Istent magasztalják és dicsőítik majd.
12 Pál imája segíthet nekünk is más keresztyénekért és saját magunkért is

imádkozni. Miért adjunk hálát Istenek, és mit kellene kérnünk Tőle, hogy
megtegyen életünkben?
Adjunk hálát Istennek munkájáért, amit elkezdett bennünk. Köszönjük meg
Neki, hogy amit elkezd, azt be is fejezi. Kérjük Istent, hogy segítsen növekedni a
9-11. versekben felsorolt területeken. Ha a csoportban vannak nem hívő tagok,
kérjük Őt, hogy segítsen nekik Jézusban bízni.
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EMLÉKEZTETŐ IGEVERS
„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a
jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” (Fil 1,6) Minden fejezet végére
választottunk egy emlékeztető igeverset a tanulmányozott bibliai részből. Ezt a
verset befejezéseképpen hasznos lehet együtt elolvasni. Kérjük meg a csoportot,
hogy a következő héten tanulják meg kívülről ezt a verset – ebben segíthet nekik,
ha egy darab papírra vagy jegyzetfüzetbe írva maguknál tartják.
IMÁDSÁG
Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a résztvevők nincsenek hozzászokva, hogy
másokkal együtt imádkozzanak. A következő tanácsok segíthetnek nekik:
• Kérjük meg őket, hogy ha tudnak, hangosan imádkozzanak, mert ez a csoport
többi tagját is bátorítja. Nyugtassuk meg őket, hogy teljesen megfelelőek a
rövid, egyszerű imák. Segíthet, ha mi magunk is törekszünk röviden imádkozni.
Magyarázzuk el, hogy az „ámen” szó azt jelenti, hogy „egyetértünk”. Ezzel fejezzük ki, hogy az éppen elhangzott imádságban mindnyájan részt vettünk.
• Osszuk párokra a csoportot. Kérjünk mindenkit, hogy a 9–11. versek alapján
imádkozzon a párjáért. Helyettesítsék be egymás nevét, így tegyék személyre
szabottá az imát.
• Adjunk mindenkinek egy darab papírt (vagy használjuk az „Imatémák” táblázatot a 8. oldalon). Kérjük, hogy írjanak le egy rövid imádságot vagy egy
gondolatot, amiért majd imádkozni lehet. Soroljunk fel néhány dolgot, ami
imatéma lehet. Ezután kérjük fel őket, hogy imádkozzanak hangosan az általuk
papírra vetett dolgokért.
NAPONKÉNTI BIBLIAOLVASÁS
Készítettünk egy egyszerű bibliaolvasó vezérfonalat, amit a csoporttal együtt
használhatunk, hogy elmélyítse az alkalmakon megtanult igazságokat, és segítsen a naponkénti bibliaolvasás és imádkozás kialakításában.
A jegyzetek letölthetőek a www.kereszt-kerdesek.hu internetes oldalról.
A résztvevők javára válik, ha minden nap töltenek időt Istennel csendességben.
De mérjük fel bölcsen a helyzetet – lehet, hogy van, akinek ez a fajta vezérfonal
már túl sok lenne napi szinten, így ne erőltessük, akinél nem megy.
BEFEJEZÉS
Zárjuk az alkalmat azzal, hogy biztatjuk a résztvevőket, a jövő héten is jöjjenek
el. Köszönjünk ezzel el: „Ma láthattuk, mi történik azzal, akit Isten elkezdett
belülről megváltoztatni. Következő héten annak fogunk utánajárni, hogy milyen
is az, amikor valakit Isten igazi tanítvánnyá formál…”
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Kiegészítő jegyzetek vezetőknek
Miért hívja Pál Jézust „Krisztus Jézusnak”,
és nem „Jézus Krisztusnak”? Ez a két
kifejezés ugyanazt jelenti. „Krisztus” nem
Jézus vezetékneve, hanem a rangja. A görög
„Krisztus” szó azt jelenti: „felkent”. (Ugyanez
héber nyelven: „Messiás”.) „Jézus” neve azt jelenti:
„Isten megszabadít”. Pál gyakran használja a
Filippiekhez írt levelében a „Krisztus Jézus”
megnevezést.
Mit ért Pál az alatt, hogy „közösséget vállalni
az evangélium hirdetésében”? Ennél a pontnál
nem szükséges részletesen tárgyalni a közösség
vállalásának mibenlétét. Elég azt hozzáfűzni,
hogyPál értékeli a támogatásukat. Érdekes
ségképpen érdemes megjegyezni, hogy
a nyilvánvaló imatámogatáson és személyes
bátorításon túl, ez a közösségvállalás gyakorlati
dolgokban is megmutatkozott:
• Apostolok Cselekedetei 16 Lídia, az első
megtérő Filippiben, megnyitotta otthonát Pál
és Timóteus előtt.
• Filippi 2,25 Epafroditoszt, egyik tagjukat
elküldték, hogy legyen Pál segítségére.
• Filippi 4,15–18 Ez volt az egyedüli gyülekezet,
ami pénzt és ajándékokat küldött Pálnak
támogatásképpen.
Mi a „Krisztus Jézus napja”? „Krisztus Jézus
napja” (6) és „Krisztus napja” (10) egyformán arra
a napra utal, amikor Krisztus visszatér, hogy
megítélje a világot. A Biblia egyértelművé teszi,
hogy ez a nap mindenképpen el fog jönni, de
nem tudjuk mikor (Mt 24,36–44).
Mi bizonytalaníthat el abban, hogy iga‑
zából Jézus követői vagyunk-e? A kétségek
azzal kapcsolatban, hogy valóban hívő emberek
vagyunk-e, különböző formában jelenhetnek
meg:
• Van, amikor az érzések terén mutatkoznak
meg. Nem érezzük, hogy Isten megbo
csátott nekünk, még mindig bűnösnek
érezzük magunkat, vagy Isten irántunk
való szeretetében kételkedünk. Mások arra
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2. HÉT: FILIPPI 1,12–26

Mi az életem célja?

vágynak, hogy Isten szeretetét és közelségét
különleges módon tapasztalják meg újra meg
újra.
• Van, amikor intellektuális jellegű kételyeink
támadnak: Tényleg létezik Isten? A keresz
tyénséget nem csak a problémáimhoz
használom mankónak? Igaz-e a Biblia? Nem
agymosáson estem át?
• Van, amikor a bűnnel van kapcsolatban.
Vannak, akik úgy gondolják, ahogy elkezdik
Istent követni, soha többet nem fognak
vétkezni. Amikor azonban mégis vétkeznek,
rögtön megkérdőjelezik hitük valódiságát.
• Mások attól félnek, hogy „biztosan nem
jól csináltak valamit”. Azon töprengenek,
hogy a megfelelő imádságot mondták-e el,
amikor Jézus mellett döntöttek, vagy hogy
megtettek-e minden szükséges lépést ahhoz,
hogy hívő embernek számítsanak.
Mit jelent az „igazság”? Röviden fogalmaz
va azt mondhatjuk, az „igazság” annyit jelent,
hogy „Istennek elég jók vagyunk”, vagyis
„megállhatunk Isten előtt”.
Fontos különbséget tenni kétféle igazság között:
1. Jézus átruházza a keresztyénekre az Ő
igazságát. Jézus az egyetlen, aki teljesen igaz
életet élt. Amikor Jézus Krisztust elfogadjuk
Megváltónknak, az Ő igazságába öltöztet
minket. Más szóval, amikor Isten ránk tekint,
Fia jóságát és tisztaságát látja. Ezáltal válunk
elfogadhatóvá számára, és így menekülünk
meg ítélete alól.
2. A keresztyének szent életre törekednek.
Ahogyan hitünkben növekedünk, azon
vagyunk, hogy életünk egyre inkább Jézusra
hasonlítson. Hogy egyre szentebb, tisztább és
igazabb életünk legyen. De saját igazságunk
nem tud megmenteni bennünket. Nem ezért
van üdvösségünk, éppen ellenkezőleg: a szent
élet hálával teli válaszunk a Jézus Krisztus által
kapott üdvösségre.

ISMÉTLÉS
Röviden ismételjük át az előző héten tanultakat, vagy kérjük meg a
csoport tagjait, hogy ők foglalják össze, mit tanultak a múlt héten.
Lehetséges, hogy valaki most jött el először, és az előző alkalmon
nem vett részt. Szükség esetén a Munkafüzet 9. oldalán található
egy rövid összefoglaló.
BEVEZETŐ KÉRDÉS
Soroljunk fel három dolgot, ami boldoggá tesz bennünket.

Ennek a kérdésnek az a célja, hogy az emberek elkezdjenek
arról beszélni, ami nekik örömöt jelent. Ha a csoport számára
megfelelőbbnek tűnik, ezeket a lehetőségeket is kipróbálhatjuk:
• Kérjük meg őket, hogy rajzoljanak le három dolgot, ami
boldoggá teszi őket, majd meséljenek róla a többieknek.
Érdekes lehet egymás rajzait megnézni.
• Kérjük meg a résztvevőket, hogy idézzék fel életük egy olyan
pillanatát, amikor különösen boldogok voltak.
• Activity játék: kérjük meg őket, hogy mutogassanak el
valamit, ami boldoggá teszi őket.
• Mondjanak egy zeneszámot, ami boldogsággal tölti el őket.

SSOlvassuk fel a Filippi 1,12–26 verseket.
A Munkafüzet 10–11. oldalán található egy lista a heti bibliai
szakasz szavaiból (RÚF).
A csoport összetételétől függően e ponton érdemes lehet akár
mindegyik, akár csak néhány kifejezést átvenni közülük. Az ehhez
a fejezethez tartozó bibliai szakasz listája alább is látható.

Ellenőrző lista vezetőknek

©©Végiggondoltam,

hogy sikerült az
első alkalom?
Van-e valami, amin
változtatni akarok?

©©Mindenkit

értesítettem,
hogy mikor és hol
találkozunk?

©©Az enni és innivaló
elő van készítve?

©©Van elég Biblia

vagy kinyomtatott
lapok a megfelelő
bibliai részekkel?

©©Ki van nyomtatva

a napi bibliaolvasó
anyag?
(Amennyiben
ezt is használni
fogjuk.)

©©Minden kérdésre
végiggondoltam
válaszaimat?

©©Imádkoztam a

csoport minden
egyes tagjáért, és
saját magamért,
mint a csoport
vezetőjéért?
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