
Igetanulmány.

A szent öröm levele: Filippi levél

Hüvösvölgy: 1953. VII.29.

Ezt e levelet végigolvasva Bethoven IX. szimfóniája jut eszünkbe, 
az öröm szimfóniája. Az alapmotivum az öröm. A négy fejezet, mint 
négy tétel következik egymás után, de ujra és ujra visszatér az 
alapmotivum: az öröm. De talán még más hasonlóság is akad e levél 
és a IX. szimfónia között, T.i. az eredetében, keletkezésében.
Mint ahogy a IX. szimfónia komponálásakor már külső hangokra sü
ket Bethoven életkörülményeiből nem érthető sz az öröm, amely 
szinte tombol ebben a szimfóniában , ugy Pál körülményei sem ma
gyarázzák meg az örömöt. Bethoven a süketség börtönében, Pál val - 
ságos börtönben sínylődik. Mégis mindkettőből árad az öröm. Ter
mészetesen nem azonos örömről van szó. Ezéirt neveztem Pál levelét 
igy: a szent öröm levele.
Ez a levél fogsági levél /1,7/, mint az Ef. Kol. Filem. levél. 
Hangulata azonban egyál talában nem a siralomház komor hangulata.
1. Helyzetrajz. A Fil-i gyül. azt mondhatjuk Pál legkedvesebb 
gyülekezete. 4,1-ben igy ir az apostol: "ti én örömöm és koronám". 
lo éves multja van a gyülekezetnek, amikor irja Pál ezt a levelet. 
Tudnunk kell hogy Európában itt hirdettek először evangéliumot: 
Act 16 - 17. Pál Troásba kapta a macedóniai meghivást látomásban 
/act 16,9/: ”Jöjj Macedóniába és légy segitségül nékünk". Pál me nt.
Külsőleg Filippi gazdag vidék, a várost környező hegyekben gaz
dag arany bányák vannak. Octavianusmóta katonai kolonia, pogány 
vallásos kultuszközpont volt, ahol, Dionizosz tisztelete divott.
Csak néhány napot töltött ott először Pál. Egy Lidia nevü thiati- 
rai biborárus asszony a gyülekezet első tagja. Pál és Silás itt 
kerülnek börtönbe. A börtön őr a második család, amlyeik megkeresz- 
telkedik. Azóta lo év alatt állandóan gyarapodott a gyülekezet 
száma. Mikor elment Filippiből valószinüleg Lukácsot és Timothe- 
ust hagyja maga után, hogy folytassák a munkát. Eltávozása után 
sem szakad meg a kapcsolat közte és a gyülekezet között. Igen 
bensőséges viszony alakult ki köztük. A gyülekezet érdeklődéssel 
kisérte Pál utjait és Pál tudott arról, hogy milyen buzgóság, ko
molyság, szeretet jellemzi a gyülekezetet, tudta, hogy még a tév- 
tanitók sem kaptak teret. Ezeknek sem dőltek be, megmaradtak a 
Pál által hirdetett evangélium mellett. Több levelet váltottak, de 
csak ez maradt fent, ez a lveél is válasz jellegü . Nyugodtan mond
hatjuk, hogy mint a legkedvesebb tanitványa Timotheus volt, ugy 
a legkedvesebb gyülekezete Filippi. Igen jellemzőnek tartom, hogy 
a Filippi beliektől pénzsegélyt fogadott el az apostol /4,lo-19/. 
Efezusban. Thessalonikában külön hangsulyozza, hogy a maga kezes- 
vel munkálkodik /Act, 2o,24/, nem fogad el tőlük semmit. Az elfo
gadásá h o z  igazi barátság kell. Ezt mindnyájan saját életünkből tud
juk.-Hol irta Pál ezt a levelet? Azt már mondtam, hogy fogságból. 
Melyikből? Nem nevezi meg a helyet. Egyesek arra gondolnak, hogy 
Efezusból, ahol egyidőben ugy látszik börtönbe vetették, sőt a 
haláltól is kellett tartania. Efezusban femevadak elé került 
/1K 15,32 Act 19,33/. Igy körülbelül 53 táján irhatta a levelet. 
Nagyobb a valószinüsége azonban, hogy az u.n. első római fogsága 
idején irta, mégpedig annak későbbi stádiumában. Ha innen irta 
Pál, akkor kb, 63-ban irhatta. Tehát kb. egy évtizede beslő vi
szony alakult ki közte és a gyülekezet között.
A fogsága elején még a saját szállásán volt. /Act.28,3o./ M ost 
már a testőrség házában van. /1,13/ A praetoriumban, a császári 
testőrség kaszárnyájában, itt a katonai szálláson kivül fogda is 
volt



A törvény elé idézik, de ugy látja, hogy megmarad /1,25 2,24./ 
Reméli, hogy ki fog szabadulni, hogy még szolgálhasson, hogy 
még el mehessen Filippibe, szeretett testvérei közé. A 4,22. 
igen érdekes közlés a körülményekről. Pál tud a császár udvarában 
élő keresztyénekről. Ezek üdvözletét tolmácsolja a Filipii beli
eknek. Ime mindenütt van népe az Istennek. Még egy kaszárnyáben 
is, fogdában is. A levél megirásának közvetlen oka az volt, hogy 
a filippibeliek Pált a  fogságban hirekkel és adományokkal keres- 
tek föl. Epafroditus volt a hir és ajándék hozó és ő időközben 
megbetegedett. A filippibeliek most már két emberért aggódtak.
Pál igyekszik megnyugtatni őket és egyuttal megköszöni ajándéku
kat. Ez a levél indoka. A levél hangja igen személyes jellengü. 
Mint /// lelki atya, lelki gyermekeinek, ugy ir Pál. A szokott t- 
nál többet foglalkozik személyes dolgokkal, boraiban kiönti  
lelkét. Nem tanitási, vagy harci levél ez, hanemm érzelmi levél. 
Itt nem szükséges tanbeli vitatkozás, hise zn a filippibeliek nem 
hajlottak a tévtanitasokra. De azért nem csupán a hálaadás és 
szeretet kifejezését kapjuk ebben a levélben. Az egész levél ar
ról való boldog bizonyságtétel, hogy K risztusm igéje nincsen 

biblincsbe verve. Amit Isten elkezdett, azt véghez viszi. Nem 
hogy az evangélium kárára, hanem épen az előmenetelére szolgál 
Pálnak még a fogsága is.
2. A levél felosztása
Bevezetés: Felirat és áldás kivánás - üdvözlet: 1,1-2.
I. 1,3-11. Az apostol köszönete és könyörgése a gyülekezetért . 

Szavai az imádság hidját jelentik. A nagy távolság, áthidalása 
az imádság. Ime igaz: legrövidebb ut két ember között istenen 
keresztül vezet. Ebből a XX. század embere is tanulható. Mi 
büszkék vagyunk a távolságok legyőzésére. Ma már nincsen távol
ság szoktuk mondani. Órák alatt érünk el oda, ahová azelött 
hetekig mentek. Magam is 18 óra alatt repültem át az Óceán 
felett. Columbuséknak még három hónapig tartott az ut. Ma már 
nincsen távolság. Mégis micsoda távolságok vannak emberek kö
zött. Egymás mellett ülnek, mégis kmek választják el egymástól.
A mai ember is tanulhat: a távolság áthidalása lehet a imád
ság.

II. 1,12-26. Hirek a pillanatnyi helyzetről és a fogoly apostol
nak életkörülményeiről. Boldog odaadás sugárzik e sorokból.
Pál nem sopánkodik. Elvállal mindent az ügyért. Nem válogat
a szolgálat alkalmaiban. Itt a kulcs vers /21/: "Nékem az élet 
Krisztus!". Élete tartalma, célja, mozgatója a Krisztus!
Szava őszinte beszéd, mert szemtől szembe van a halállal. A 
halál közelében nem szoktak az emberek szinészkedni. Még a 
a halál is nyereség, mert Krisztushoz kerülhet közelebb. 
Krisztus betöltötte Pál egész életét.

III. 1,27-2,18. Intések a gyülfekezet számára. Az a kívánsága, hogy 
illeszkedjenek be a közösségbe. Egy tégla önmagában mindegy 
hol van, de az épületben már nem mindegy. Istennek nagy aján
déka a lelki épület. Meg kell becsülni. Fölhivom a figyelmet 
a 2,5-11-re, a kenózis, a megüresités szakaszára és a 2,15-re 
"kik között; fényletek, mint csillagok e világon.

IV. 2,19-3o. Közlések Timotheus várható küldéséről és Epafroditus 
visszaküldéséről. M eleg hang, az Atya hangja gyermekeihez.

V. 3 ,1-4,9. Intések az egész gyülekezet és az egyes gyülekezeti 
tagok felé. Felolvasandó 3 ,8-9. 14. 2o-21 4,4-7.

VI.  4,lo-2o. az örömnek és hálának kifejezése a gyülekezet által 
küldött szeretet adományokért.

Befejezés: üdvözlet és áldsákivánások: 4,21-23.
A levél kerete a kegyelem levegője. E szóval kezdi Pál /1,2/.
És e szóval fejezi b e /4,23/.
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 III. A levél tartalmasa szent öröm.

16-szor fordul elő ez a szó ebben a rövid levélben: öröm. Mi az 
öröm? hiányérzet kielégülése, megszűnése. Szomjasnak a viz, in
ségesnek au ajándék, fáradtnak a pihenés, betegnek a megfelelő 
gyógyszer, fázónák a barátságos meleg szoba, szerelmesnek a csók, 
elhagyottnak a szeretet. Meddig tart az öröm? Amig meg nem tör
ténik a kielégülés. Azután tovább sóvárog, kivánkozik az ember.
Az élet szüntelen  sóvárgás. Hiányzik az orvos, aki minden 
betegségre tudna gyógyszert adni. Hiányzik a kulcs, ami minden 
titkot-kaput ki tudna nyitni . Hiányzik a megoldás, sok sok prob
lémánkban. Hiányzik valaki ebből az utcából - ahogy egy régi nó- 
ta mondja. Hiányzik Valaki ebből az életből. Ezt érzi az ember 
a lelke mélyén. Az elveszett paradicsom hiányzik - mondja 
Milton. Ezt keresi az ember borban, nőben, gyermeke arcában, 
társadalomban, politikában, mindenütt.  Valaki rettentő mohó vágy 
él az emberi szivben, hogy e hiányt b etölthesse. Igen cipóval és 
szalonnával a kézben, vagy a tarisznyában is lehet valaki öröm- 
telen, mert még mindig hiányzik valami, valaki az életéből. Mi 
igy mondjuk: Jézus hiányzik, Ha ő megvan, van tartós öröm az 
életben. Ezért kulcsvers az 1,21: Nékem az élet Krisztus, ezért 
van öröme Pálnak. Igaz az, hogy minden ajándéknak örülünk, de 
igazi örömünk maga az UR. Ps 73: Náladnál egyébben nem gyönyör
ködöm. Az Isten országa Szetnlélek által való öröm / R 14 / .
Ez az öröm maradandó, mert az UR is az. Jób 2o,5-ben ezt o lvas-

 suk: "Az istentelenek vigassága egy szempillantásig való".
De a tanitványoktól senki el nem veszi az örömöt, mert az UR ve
lük van a világvégezetéig. Megoldódott az élet nagy kérdése. 

Mi az öröm? Egy fejmozdulat: "akik az URRa néznek felvidulnak . 
olvassuk a 34. Ps-ban. Nem mindegy az: hová nézünk. Miért vagy
tok szomoru ábrázattal? - kérdezte Jézus az emmausi tanitványok 
tól, mintha ezt mondta volna: rossz felé nézegettek tanitványaiM! 
Pál ismerte ezt a fejmozdulatot : arccal az Ur felé élt. A börtön
ben is ismerte. A börtön nem volt soha szanatórium. Megtört szi
lárd embereket is. Pál a börtönből is kilátott és volt öröme he
lyes fejtartása. Pál ezzel az öröm kifejezéssel beáll az Ut-i 
irók sorába. Az egész Ut-t betölti az örömhirnek ujjongó szava.
A boldog messiási idő eljött. Van ok az örömre. Az Ut hire ez: 
megtaláltuk! itt a Messiás! örüljetek! Jézus prédikált, hatalmasan 
cselekedett, meghalt, de feltámadott, mennybe ment helyet készi- 
teni, bünbocsánatot szerzett üdvösséget hozott: örüljetek! A bet
lehemi pásztorok Luk 2,lo: hallják az örömhirt. A keltről jövő 
bölcsek nagy örömmel örvendeznek /máté 2,lo. / Jézus a vőlegény - 
a tanitványok a nésznép. Még a böjt is öröm Ővele. Ezért kell meg
kenni a fejet, kicsinositani magunkat, ha bőjtölünk, hiszen V ele 
ez ünnep, öröm. Igaz Jézus halála pillanatnyilag szomoruságot ho_ 
zott, hogy annál nagyobb legyen az öröm feltámadásakor /Mt 28,8 
J 2o/. Még a bucsuzás is öröm mennybemenetelkor /L 24,52/. Aki 
ezt az örömhirt elfogadta, örömben él. Sem félelem, sem halál, 
sem szenvedés el nem veheti az örömöt. Nem nyomoruság nélküli az 
életünk, de réménységünk örömönk mégis van! Pál igy szólit fel
R 12,12-ben:__a reménységben örvendezők legyetek. R 15,13-ban: 
a reménység Istene töltsön el minden örömmel. Várják a keresztyének 

  az Urat kibeszélhetetlen örömmel /1 P 1 , 8/. Vele az élet öröm - 
nélküle olyan mint Hobes mondta: mint: egy hordó ecet, néhány csepp 

  mézzel. Pál tudja, hogy a kereszt megkerülésével nincsen öröm.
Az elvállalt keres zt viszont örömöt jelent.



IV.Ez a levél az öröm szimfoniája .Mint a szimfoniában 
jön a dallam különböző hangszereken ugy jön elő a téma 
ebben a levélben u jra és u jra.
l.Az imádság öröm.1,4.Nem teher,nem kötelesség,hanem öröm. 
2.Az ev.hirdetése öröm.1,18,Akár szivből akár szinből.
3.A közösség öröm 1,25.2,2.Nem nyüg.
4.Öröm megállani a tisztatanitásban 3,1-.A tanitás 
nem száraz dogma,hanem öröm nyujtó tiszta levegő.
5.Öröm az adás.Epafroditust küldi szivesen pedig talán 
neki is szüksége volna rá.
6.Öröm az elfogadás.Gondoskodtak az apostolról.
7.Öröm az élet 1,25.
8.Öröm a halál 1,21,  2,17

Örüljetek az Urban! E két szó összetartozik:Öröm és Ur.
A szent öröm levele az Urra mutat!
Örömöt kereső ember egy helyen találhatod meg kivánt 
tartós elvehetetlen örömödet:az Urban!
Az emberek az örömöt keresik,de az Urat nem...a keresztyén 
az Urat keresi és ezért az örömöt is megtalálja.
Az öröm titka Krisztusban van.
Csak az tudja elmondani,amire olyan sokan vágyakoznak: 
nékem az élet öröm,aki el tudja mondani:Nékem az élet 
Krisztus !

Ámen.

Hafenscher Károly
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