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HOGYAN TANULMÁNYOZZUK EZT A KÖNYVET?

Javaslom, hogy szánj időt a könyv alapos áttanulmányozásá‑

ra. Ne elégedj meg azzal, hogy átfutod, hogy minél hamarabb 

végezz, hanem fordíts bőven időt az elolvasására és arra, hogy 

átgondold, amit olvasol! Állj meg, ha valami fontosat találsz, 

és gondold át, hogyan vonatkozik az rád személyesen, és nem 

kell‑e valamin változtatnod annak érdekében, hogy még in‑

kább Isten akaratában tudj járni!

Biztatlak, hogy válaszold meg a tanulmány különböző 

pontjain felbukkanó kérdéseket, mert segítenek felismerned 

azokat a területeket, ahol esetleg további növekedésre van 

szükséged.

Azt is javaslom, hogy keresd ki a könyvben említett igehe‑

lyeket. Helyhiány miatt nem tudtuk az összes igeverset végig 

kiírni, de te kikeresheted és elolvashatod őket a Bibliából. Ha 

így teszel, sokkal gazdagabb élményben lesz részed, ráadásul 

így még jobban magadévá tudod tenni Isten Igéjének igazságait.

Tartsd szem előtt, hogy a tanulmányozás különbözik az 

elolvasástól! Amikor olvasunk, információt fogadunk be, a 

tanulmányozás során azonban az információ kinyilatkozta‑

tássá válik a számunkra – lényünk része lesz, és mélyebben 

átformálja az életünket és a viselkedésünket, mint egy gyors 

átolvasás.





A FILIPPI LEVÉLRŐL

Szerző: Pál

Keletkezés ideje: Kr. u. 61 körül

Címzettek: A Filippi városában élő keresztények

Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levelét „az öröm levelé‑

nek” is szokták nevezni; Pál tizenháromszor említi az örömöt 

ennek a bibliai könyvnek a négy fejezetében, illetve fordítástól 

függően akár még többször is. Noha Jézus „fájdalmak férfia és 

betegség ismerője” volt (Ézsaiás 53:3), olyan mélységes öröm 

is lakozott benne, amilyet a világ nem kínálhat. A szörnyű 

kereszthalállal szembenézve is így szólt tanítványaihoz: „Eze‑

ket mondtam nektek, hogy az örömöm bennetek legyen, és a 

ti örömötök beteljék” (János 15:11). Jézus azért jött a Földre, 

„hogy életük legyen, és bővölködjenek” [teljes, túlcsorduló 

életük legyen – angol bővített fordítás] (János 10:10). Isten azt 

akarja, hogy boldog, örvendező emberek legyünk. Pál egyér‑

telműen tisztában volt ezzel, és a Filippiben élő hívőknek 

címzett bizalmas, személyes hangvételű levelével nekünk is 

segít megértenünk és átélnünk ezt az igazságot.

Amikor ezt a levelet írta, Pál egy római börtönben rabos‑

kodott, ám még a fogság nehéz körülményei között is sikerült 
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rátalálnia az örömre! Hogy mi volt a titka? Úgy gondolom, az, 

hogy megtanult Isten Igéje szerint gondolkodni. Legalább tíz 

alkalommal említi levelében az elmét és/vagy a gondolkodás 

szerepét, így láthatjuk, hogy az öröm a gondolatainkhoz és 

a gondolkodásunkhoz kapcsolódik. Ha úgy döntünk, hogy 

pozitív szemlélettel fogunk élni, még a legrosszabb körülmé‑

nyek sem foszthatnak meg az örömtől.

Pál első ízben második missziós útja során, Kr. u. 52 körül 

látogatott el Filippibe. Ha nagyjából húszéves volt a damasz‑

kuszi úton bekövetkezett drámai találkozás idején, amikor 

Jézus megjelent neki, és gyökeresen megváltoztatta az életét 

(erről az Apostolok cselekedetei 9. fejezetében olvashatsz) – 

legalább hetvenéves lehetett, amikor ezt a levelet írta. Mégis 

eltökélten tette Isten akaratát, és hirdette az evangéliumot.

Pál taktikai szempontok alapján választotta ki, mely vá‑

rosokba vigye el az evangéliumot. Olyan helyeket választott, 

amelyek önmagukban is jelentőséggel bírtak, de egyben 

egész földrajzi térségek fő központjai voltak. Filippi is ezek 

közé tartozott, és ha tisztában vagyunk a jelentőségével, látni 

fogjuk, mennyire nem meglepő, hogy Pál úgy döntött: egy 

ilyen befolyásos helyen akar prédikálni és szolgálni. Filippi 

azért volt ilyen számottevő hely, mert régen gazdag arany‑ és 

ezüstbányáiról ismerték, noha Pál szolgálatának idejére már 

megszűnt a kitermelés.

Kr. e. 368‑ban II. Philipposz, Makedónia királya, Nagy 

Sándor apja alapította a várost, róla is nevezték el. Kr. e. 42‑

ben, Julius Caesar meggyilkolását követően nagy csata zajlott 

Filippinél. A Marcus Antonius és Octavianus vezette sereg itt 

verte le a Caesart meggyilkoló Brutus és Cassius erőit, ezzel 

eldöntve a Római Birodalom további sorsát.
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Pál idejében a Római Birodalom több pontján éltek elszór‑

tan római kolóniák, és segítettek fenntartani a békét. A jól 

ismert római útrendszer azért épült, hogy megkönnyítsék a 

kolóniák közti utazást.

Mire Pál eljutott Filippibe, ez a város is rendelkezett a ró‑

mai kolónia címmel, és az ott élők vagy zsidók, vagy római 

állampolgárok voltak. Pál mindkettő. Római állampolgár és 

zsidó lévén hirdethette az igét mindkét csoportnak. Több al‑

kalommal külön védelmet is biztosított számára ez a tény az 

evangélium hirdetése közben.

Pál írásából kiderül, hogy szoros kapcsolatot alakított ki 

a Filippiben élő hívőkkel, és bensőséges barátság fűzte hoz‑

zájuk. Az összes többi gyülekezetnél közelebb kerültek a 

szívéhez. A Filippi 4:1‑ben ezekkel a szavakkal erősíti meg 

a filippibeliekkel fennálló különleges viszonyát: „örömöm és 

koronám”.

A Filippi levél keletkezése idején a hétköznapi élet szinte 

minden részletét befolyásolta a római kultúra. A polgárok a 

Római Birodalom nyelvén, latinul beszéltek. Római módra öl‑

tözködtek, és városszerte feltűnő volt a római katonák jelen‑

léte. Filippi lakói büszkén vallották magukat a Római Biroda‑

lom alattvalóinak, és határozottan ellenálltak minden Rómán 

kívüli kulturális befolyásnak.

A Róma pártján álló polgárok üldözték a köztük élő ke‑

resztényeket, azzal vádolva őket, hogy olyan törvényeket és 

szokásokat próbálnak bevezetni, amelyek nem állnak össz‑

hangban Róma törvényeivel és szokásaival. Pál elsősorban 

azért írta ezt a levelet, hogy bátorítsa a Filippiben élő hívőket 

ebben a nehéz időben. Számára előnyt jelentett római állam‑

polgársága a keresztényeket megpróbáló időszakban, de nem 
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annyira, hogy minden üldözést és törvénytelen bebörtönzést 

megússzon.

Az Apostolok cselekedetei 16. fejezetében olvashatunk 

egy történetet Pál Filippiben tett látogatásáról, melynek há‑

rom, egymástól merőben különböző főszereplője van. Lídia 

ázsiai „bíborárus asszony” volt, „aki félte az Istent” (ApCsel 

16:14). Olvasunk még egy rabszolgalányról, akire tulajdonosa 

– ahogyan az akkori rabszolgákra általában – nem személy‑

ként, hanem használati tárgyként tekintett; őt történetesen 

jövendőmondásra használta a gazdája. És megismerjük a bör‑

tönőrt, aki római állampolgár volt. Ahogyan a Cselekedetek 

16. részében bemutatott különféle személyiségekből és hátte‑

rekből láthatjuk, Pál Filippi társadalmának sok szegmensével 

megismerkedett, a legmagasabbtól a legalacsonyabbig.

Ez a két nő és egy férfi egészen eltérő háttérből szárma‑

zott. Az Újszövetségnek ez a fejezete jól mutatja, hogy a hit, 

amelyet Jézus felkínál, mindenki számára elérhető, és Pál is 

különböző típusú embereket ért el a szolgálatával.

A Filippi levél az egyik kedvencem, mert nemcsak az 

első gyülekezet tagjai számára jelentett bátorítást, hanem sok 

olyan helyzetről beszámol, amellyel nekünk is akad dolgunk 

életünk során – viselkedjünk az evangéliumhoz méltón (Fi‑

lippi 1:27); győzzük le az önzést (Filippi 2:3,4); álljunk ellen 

a panaszkodás és vitatkozás kísértésének (Filippi 2:14); en‑

gedjük el a múltat, és tekintsünk előre a jövőbe (Filippi 3:13); 

örvendezzünk az Úrban, akármi van is (Filippi 4:4); őrizzük 

meg a békességünket, és ne éljünk aggodalmaskodásban (Fi‑

lippi 4:6,7); Isten szerint valóan gondolkodjunk (Filippi 4:8), 

és bízzunk benne, hogy Isten be fogja tölteni szükségeinket 

(Filippi 4:19) –, ezenfelül segít ezeket megfelelően kezelni. 
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Biztosan áldásodra válik, ha áttanulmányozod a Filippi leve‑

let, és az a szívem vágya, hogy ez a könyv segítségedre legyen 

a szellemi növekedés útján.

A Filippi levél kulcsigazságai

• Biztosak lehetünk abban, hogy Isten elkezdett ben‑

nünk egy jó munkát, és azt be is fogja végezni (Fi‑

lippi 1:6).

• Jézus félretette jogait és kiváltságait, emberi testet 

öltött, átérezte bánatunkat, fájdalmunkat és bűnünk 

terhét. Az Atya iránti engedelmességből tette ezt, 

hogy végül megbékélhessünk Vele (Filippi 2:5–8).

• Az üdvösség Isten ajándéka, és teljes mértékben át‑

formál. Ha elnyertük, be is kell mutatnunk az éle‑

tünkkel (Filippi 2:12).

• Kísértést érezhetünk arra, hogy mindenféle dologba 

vessük a bizalmunkat, például képességeinkbe vagy 

a rendelkezésünkre álló forrásokba, pedig egyedül 

csak Krisztusban szabad bíznunk (Filippi 3:3).

• Isten példaképként hoz elénk embereket, hogy se‑

gítsenek növekednünk a hitben. Pál ilyen példakép 

volt a filippibeliek számára (Filippi 3:17).

• Fontos, hogy keresztényekként az öröm legyen éle‑

tünk egyik ismertetőjegye (Filippi 4:4).

• Nem muszáj azon gondolkodnunk, ami éppen az 

eszünkbe jut. Megválogathatjuk a gondolatainkat 

(Filippi 4:8).


