A hitben növekvő és szeretetben gazdagodó hívők jutalma
2Thessz.1:1-12.
Bevezetés
A két Thessz. levél 50 körül, röviddel egymás után született. Az Újszövetség legkorábbi
írásai. Pál hírül vette, hogy első levelét rosszul értelmezték, ezért írt azonnal újra egy levelet.
1. Hála Istennek a Testvérekért.

(3)

- mert a hitük folyamatosan nő
- mert a szeretetük gazdagodik
- A dicséret és az elismerés fontossága és jó példája (jó pedagógia)
- Istenek ad hálát, nem őket dicséri. (Nem az érdemük, hanem Isten
kegyelme!)
2. Pálék példaként mutatják be őket, más gyülekezeteknek. (4/a)
- Ma is fontosak a jó példák. (Élő, növekvő gyülekezetek odaszánása,
módszere)
- Legyünk példák! Lássuk meg és kövessük a jó példákat!
3 A thesszalónikaiak üldözéseket szenvedtek. (4/b)
- Az üldözést a Sátán munkálja, de emberek az eszközei!
- Az üldözést Isten megengedi: a hithűség próbája, a hit tisztítótüze
(1Pt.1:6-7.)
- Az
üldözés
nem
elriaszt
inkább
mindig
gazdag gyümölcsözést eredményez. (Pl. Néró keresztyén üldözése, Bapt.
misszió kezdete Békésen, Kosdon, stb)
4 Isten igazságos! Lesz ítélet! (5-10)
- Lesz egy minden emberre kiterjedő végső ítélet. (5-6)
- A hűségesek „méltók” az üdvösségre, az „enyhülésre”, a
„megdicsőülésre”, azok, akik „benne hittek” (7/a és 10.) (A megdicsőülés
fogalmának tartalma!)
- Lesz kárhozat: 7/b-9 „Tűz lángja” Jel.20:14-15.„A tűz tava” Önvád tüze?
Kielégíthetetlen szerelem lángja? Szeretet hiánya miatt egymás emésztése? A
Biblia főüzenete az üdvösséget jelentő Evangélium, de sokszor szól a
kárhozatról is!
- Két ok a kárhozatra: (1) Nem ismerik Istent (2) Nem engedelmeskednek
az Evangéliumnak.(8)
Befejező üzenet: három imatéma. (11-12.)
- Legyetek méltók az elhívásra! Mi tesz „méltóvá”? = Szomjúság, keresés,
zörgetés Isten felé! Jn.7:37, Róm.9:14-16. Pl. a tékozló fiú
- Gyönyörködés a jóban! „Isteni természet részesei” 2Pt.1:3-4.
- Dicsőüljön meg bennünk Isten Jézus Krisztus kegyelméből. Ef.2:7.
Kérdések:
Hogyan állapíthatjuk meg magunkban, vagy másokban a hitben és szeretetben való
növekedést? Helyes-e ezt mérlegelnünk?
Hol tartunk? Példát adunk, vagy mások példájából kell tanulnunk?

Kellett e már szenvedést vállalnod Krisztusért? (Mondd el!)
Fontos-e figyelmeztetnünk az embereket, hogy Isten minden embert meg fog ítélni, és
hogy lesz „megdicsőülés” és lesz „tűznek tava”?

