
A SZENT ÖRÖM LEVELE.

Igetanulmány a Filippi beliekhez irt levél alapján.

Ezt a levelet végigolvasva Beethoven IX.szimfoniája jut 

eszembe,az öröm szimfóniaja.Az alapmotivum itt is az öröm.

A négy fejezet ,mint négy tétel következik egymás után,melyekben 

ujra és ujra visszatér az alapmotivum:az öröm.Tálán még más 

hasonlóság is akad e levél és a IX.szimfónia között,t.i. 

mindkettő keletkezésének körülményei is hasonlók.Mint,ahogy 

a IX.szimfónia komponálásakor mór külső hangokra süket Beethoven 

életkörülményeiből egyáltalán nem érthető az az öröm,amely szinte 

tombol ebben a szimfóniában,éppenugy Pál apostol körülményei sem 

magyarázzák meg azt. a tuláradó örömöt,amely e levélből hömpölyög 

felénk.Beethoven a süketség börtönében,Pál apostol valóságos börtön

ben sinylődik.Tudom,hogy nem azonos örömről van szó,ezért neveze

Pál levelét igy: a szent öröm levele.

l.A helyzetra jz.Ez a levél,csakugy,mint az efezusi,kolossei és

Filemonhoz intézett levél fogsági levél,hangulata azonban egyáltalán

nem a siralomház komor hangulata .A filippibeli gyülkezet Pál 

legkedvesebb gyülekezetének mondható.Igen jellemzőnek tartom,hogy

e gyülekezettől pénzt f gadott el az apostol/4,lo-19/.Efezusban,

Thessalonikában nyomatékosan hangsulyozza,hogy a maga kezével

munkálkodik,nem fogad el semmit/Csel.16,24/.Mindnyájan saját

életünk tapasztalatából tudjuk,hogy az elfogadáshoz barátság kell. 

Szeretetének kifejeződése az a megszólitás,amelyet 4,1 ben olvasunk: 

"ti én örömöm és koronás."Filippiről tudnunk kell,hogy Európában 

itt hirdettek előszőr evangéliumot/Csel.16-17/.Filippi gazdag város 

volt,a környező hegyekben gazdag aranybányák kincseit hozták felszin 

re az emberek.Octaviánus óta katonai kolónia ez a város.Vallásilag 

is jelentős hely,pogány kultuszközpont,ahol Dionyzosz tisztelete 

divott.-Azóta,hogy Pál előszőr volt Filippiben kb. tiz esztendő



telt el.A munka folytatására ott hagyta Timótheust és Lukácsot.

S a munka szépen folyt is,a létszám szépen gyarapodott.Nem szakadt

meg a kapcsolat közte és a gyülekezet között,sőt mind bennsőségesebb

viszony alakult ki.A gyülekezet érdeklődéssel kisérte Pál utjait,

Pál meg tudott arról, hogy milyen buzgóság, komolyság, szeretet jellemzi

a gyülekezetet.Tudta,hogy a tévtanitók sem kaptak teret,hanem

megmaradtak az általa hirdetett evangélium mellett.Valószinüleg

több levelet váltott a gyülekezettel de csak ez alevél maradt

fenn,amely ha jobban megfigyeljük maga is válszjellegü .

Pál nem nevezi meg a helyet,ahol fogságát tölti és ahonnan

levelét irjaLehet,hogy Efezusból irja sorait,ahol egyidőre börtönbe

vetették,sőt a haláltól is kellett tartania.Igy kb. 53 körül irhatta 

e levelet,nagyobb a valószinüsége azonban annak,hogy az u.n első

római fogsága idején,mégpedig annak későbbi stádiumában irta 63 táján

Fogsága elején még a saját szállásán tartózkodott/Csel.28,3o/,a

levél irásakor már a testörség házában van/l,13/,a praetoriumban,

a császári testőrség kaszárnyájában,ahol a katonai szálláson kivül 

fogda is volt.A törvény elé idézik,de ugy látja,hogy magmarad/1,25; 

2.24./Azt reméli kiszabadulmég,hogy szolgálhasson, hogy elm e h ssen 

Filippibe is szeretett testvérei közé.A 4,22 v. igen érdekes közlés 

a körülményekről:Pál tud a császár udvarában élő keresztyénekről, 

üdvözletüket tolmácsolja a filippibeli gyülekezetnek.Ime mindenütt

van népe az Istennek! Kaszárnyában is,fogdában is mindenütt,

A levél megirásának közvetlen oka az volt,hogy a filippibeliek Pált 

fogságában adományokkal és hirekkel keresték fel Epafroditus személyé 
bon,aki látogatása során megbetegedett ,igy a filippibeliek most

már két emberért aggódtak.Pál igyekszik megnyugtatni őket és

egyuttal megköszöni ajándékukat.
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A levél hangja igen személyes jellegü .Mint lelki atya lelki 

gyermekeinek ugy ir Pál apostol a gyülekezetnek.A szokottnál 

többet foglalkozik személyes ügyekkel,szinte kiönti lelkét 

kedves gyülekezete előtt.Nincs szüksége vitatkozásra mert a 

filippibeliek nem hajlottak a tévtanitásra.Az egész levél arról 

beszél,hogy Pál fogsága nincs az evangélium kárára,hanem

inkább előmenetelére.Krisztus igéje nincsen bilincsbe verve.

Ami Isten elkezdett azt véghez is viszi még ha szolgájától 

el is véteteik a szabad mozgás lehetősége.Pál bizton hisz 

a terveit véghez vivő Istenben,ezért tud örvendező lenni!

2.A levél felosztása.

Bevezetés.1,1-2,Felirat és áldáskivánás - üdvözlet.

I.1,3-11 .Az apostol köszönete és könyörgése.Szavai az imádság 

hidverését jelentik.A nagy távolság áthidalása az imádság.Ime 

igaz két ember között maglévő távolságot Istenen keresztül lehet 

legegyszerübben áthidalni.Ma már nincsenek távolságok - szoktuk 

mondani büszkén,mégis micsoda távolságok vannak emberek között.

Talán egymás mellett ülnek,mégis kilóméterek választják el egymástól.

Tanulhatunk Páltól:távolságok áthidalása lehet az imádság.

II. 1,22-26.Hirek a pillanatnyi helyzetről és a fogoly apostol 

életkörülményeiről.Pál nem sopánkodik.Boldog odaadás sugárzik e 

sorokból.Mindent vállal az ügyért.Nem válogat a szolgálat alkalmaiban 

E szakaszban van a levél kulcsverse /21/:”Nékem az élet Krisztus.”

Élete tartalma,célja s mozgatója Krisztus.A halál közelében nem 

szoktak az emberek szinészkedni.Pál szemtől szembe van a halállal,

szava őszinte szó.Számára még a halál is nyereség mert -ugy hiszi-

általa is Krisztushoz kerülhet közelebb.

III. 1,27-2 ,18.Intések.Az apostolnak az a kivánsága,hogy illeszked
jenek be valamennyien a közösségbe.Egy tégla önmagában mindegy hol 

van,de az épületben már nem mindegy.Istennek nagy ajándéka a lelki 

épület a gyülekezet,az egyház.Még kell becsülni.Ebben a szakaszban
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/megüresités/

a 2 ,5-11 hires néhány verse,az u.n, kenózig szakasza,amelyben 

Pál Jézus Krisztus önmegtagadásáról beszél.

IV.2 ,19-3o.Közlések Timótheus várható küldéséről és Epafroditus

visszaküldéséről.Nagyon kedves meleg hangu sorok.

v. 3,1-4,9.Intések az egész gyülekezet és az eg é sz gyülekezeti

tagok felé.

VI.4,lo-2o.Az örömnek és hálának a kifejezése a gyülekezet által

küldött szeretetadományokért.

Befejezés.4,21-23.Üdvözlet és áldáskivánás.

A levél kerete a kegyelem.E szóval kezdi Pál mondanivalóját/1,2/

és e szóval fejezi be /4,23./

3.A levél tartalma.

fáradtnak a pihenés,betegnek a megfelelő orvosság,eltikkadtnak

a hüvös szellő, f ázónák a barátságos meleg szoba,elhagyottnak a

szeretet,szerelmesnek a csók.És meddig tart az öröm?Egy  pillanatig,

amig meg nem történik a kielégülés,aztán tovább sóvárog az ember. 

Az élet szüntelen sóvárgás,örömkeresés.Valami vagy valaki hiányzik 

és ezért érezzük ugy ,hogy örömünk nem teljes.Hiányzik az orvos, 

aki minden betegségre tudna gyógyszert adni,hiányzik a kulcs,amely 

minden titok-kaput ki tud nyitni,hiányzik a megoldás sok sok 

problémánkban.Hiányzik valaki ebből az utcából-ahogy egy régi nóta

mondja,hiányzik valaki ebből az életből - érezzük lelkünk mélyén. 

Valami rettentő mohó vágy él az emberi szívben,hogy ezt a hiányt 

betöltse.Mindenben ezt keressük,s mindig azt reméljük most találjuk 

meg.Az elveszett paradicsom hiányzik,mondja Milton.Mi igy mondjuk!

Krisztus hiányzik.Ha Öt megtaláltuk,ha Ö ránk talált ugy van 
tartós öröm az életünkben.Ezért van öröme Pálnak,mert igy ir 
levelében:"Nékem az élet Krisztus"Van Krisztusa-van öröme-élete 

alapvető hiánya megszünt.A tanitványtól senki el nem veheti ezt

Tizenhatszor fordul elő ebben a rövid levélben az öröm szó.Mi az öröm? A hiányérzet kielégülése,megszünése.Szomjasnak a viz,



az örömöt,mert az Ur megigérte jelenlétét a világvégezetéig.

Akik az Urra néznek felvidulnak - olvassuk a 34.zsoltárban.

Eszerint egy fejmozdulat az öröm titka,nem mindegy hová nézünk.

Miért vagytok szomoru ábrázattal?kérdezte Jézus az emmausi tanitvá— 

nyoktól .Mintha azt mondta volna:Rossz felé néztek tanitványaim.

Pál ismerte ezt a fejmozdulatot,arccal az Ur felé élt.A börtönben 

sem feledkezett meg róla.Helyes volt a fejtartása ott is,kilátott 

a bajok közül,az Urra nézett és ezért volt öröme ott is.Pál titka 

az egész Ujtestámentum titka,hiszen ez az U jszövetség örömhire:

Itt a Várvavárt,Aki annyira hiányzott megérkezett,örüljetek!

Jézus Krisztus prédikált,hatalmasan cselekedett,meghalt de 

feltámadott,mennybement,hogy helyet készitsen tanitványainak, 

bünbocsánatot szerzett,üdvösséget hozott:örüljetek!Pál a filippi 

levéllel nem tesz mást csak belekapcsolódik az Ujtestementum 

örvendező iróinak sorába.

Ez a levél az öröm szimfóniája.Mint a szimfóniában jön a dallam

különböző hangszereken,ugy jön elő a táma,az öröm ujra meg ujra

ebben a levélben,a szent öröm levelében.Halggasuk csak:

Öröm az imádság 1,4. szerint.Nem teher,nem ujabb kötelesség.

Öröm az evangélium hirdetése 1,18.Akár szinből akár szivből történik,

az ügy megy előbbre és ez öröm.Öröm a közösség 1,25 és 2,2.Öröm 

megállani a tiszta tanitásban 3,1-lo.A tiszta tanitás nem élettelen 

száraz dogma,hanem örömöt nyujtó tiszta levegő,amelyben öröm élni. 

Öröm az adás.Pál Epafroditust szivesen küldi,pedig talán neki is 

szüksége volna rá.2,28-29.Öröm az elfogadás is 4,lo-ll.A gyülekezet 

gondoskodásában a Krisztus erejét látja.Öröm az élet 1,25.Hiszen 

szolgálati lehetőség el van tele,hiszen hasznosak lehetünk a másik 

ember életében.Öröm a halál is 1,21. Mert a feltámadás erejét ismeri

Pál és hisz abban aki feltámadott.
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Örüljetek az Urban!Ismét mondom örüljetek! 4,4.v. E két szó

összetartozik:öröm és Ur.A szent öröm levele arra tanit,hogy az 

örömöt kereső ember egy helyen találhatja meg a, kivánt,tartós, 

elvehetetlen örömöt:az Urban.Az emberek mind mind keresik az 

örömöt,de az Urat nem.A keresztyén ember az Urat keresi és ezért 

az örömöt is megtalálja.Az öröm titka Krisztusban van.Csak az az 

ember tudja elmondani,amire olyan sokan vágyakoznak:nékem az élet 

öröm,aki el tudja mondani:nékem az élet Krisztus!

Hafenscher Károly
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