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Indítás 
 Hogy vagy kör. 
 Közös imádság: választott Fil igeszakaszok. 
 

Bevezető gondolatok 
 Filippi: Nagy Sándor apja, II. Fülöp alapította Kr. e. 356-ban, Octavianus (Brutusszal két 

csata) Kr.e. 46: provincia. Római polgárjog privilégiuma. A XIV. szd-ban elpusztult, 2016 
óta a világörökség része.  

 Első európai gyülekezet (Thesszaloniki félszigettől keletre fekszik). Egyetlen, ami 
finanszírozza Pált (4. rész második fele, Thesszaloniki mellett). Börtön (1,12). Fogság: 
Efezus 54-56, Cezarea 58-60, Róma 60-63. Lehetett akár 3 levél is (szerkezetből is). 

 
Kiemelt igei részek 
 Bevezetés. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái mindazoknak a szenteknek Krisztus 

Jézusban, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt: kegyelem 
néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.  

o Fordított szórend: Krisztus Jézus.  
o Püspökei (= felügyelő, presbiter, idős = pap; 1Pét 2,25 Jézus is püspök, majd csak 

a II. században lesz hivatal). 
o Szenteknek.  

 Hálaadás, gyülekezet jó híre.  
 
1. Személyes információk (1,12-26) 
 1,18b Az a fontos, hogy bármilyen módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: 

Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. 
Miért lehet az is jó, ha valaki színlelésből hirdeti a Krisztust? 

o Itt egy szép beszélgetés alakult ki arról, hogy az evangélium, a Szentlélek ereje és 
a szentségek attól függetlenül hatnak, hogy az aki hirdeti őket maga mennyire 
hitelesíti őket a saját életével. Nyilván az óriási erő, amikor a kettő teljes 
egységben van, de tökéletes ember nincs, és így az egység sem lehet teljes 
egyikünknél sem, akik emberek vagyunk. Ezért irgalommal kell lennünk egymás 
iránt, és nagyon kell vigyáznunk a polarizált gondolkodással, a kategorizálással és 
– különösképpen! – az ítélkezéssel. Szóba került az is, hogy amikor a pap 
kimondja, hogy "Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében." az után már nem ő 
beszél, hanem a Szentháromság szól általa. Emberi mivoltán tehát túllépni segíti őt 
a Szentlélek kegyelme. Mindez azonban nem ment fel senkit semmi alól, és 
semmiképpen sem igazol semmilyen tévtanítást. A tévtanítások ellen való fellépés 
közös felelősség, és a püspököknek hivatalukból fogva az egyik legfontosabb 
kötelessége. Azaz a Krisztus hirdetése az igében nem a tévtanítást jelenti, amely 
ellen maga Pál lépett fel a legnagyobb eréllyel (ebben a levelében is). 

 
 1,21 Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. 
Milyen értelemben az élet nekünk Krisztus? És miért is lehet a meghalás nyereség? 
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2. Intelmek (1,27-2,18) 
 5Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6aki Isten 

formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7hanem 
megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként 
élt; 8megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 
9Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely 
minden névnél nagyobb, 10hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és föld alattiaké; 11és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten 
dicsőségére. 

Milyen üzeneteket tudunk a saját magunk számára megfogalmazni Jézus ezen őskeresztény 
himnuszban megjelenített példájából?  

o Nem kell és nem is szabad ezt részletezni: Krisztus kiábrázolódása bennünk. 
o alázat, engedelmesség, kereszthordozás 

 
 félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, 13mert Isten az, aki munkálja 

bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. 
Hogyan is van ez a félelemmel és rettegéssel? Mitől is félünk és rettegünk? 
Ki is a cselekvő? Ki munkálja az üdvösséget? 
 
 14Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, 15hogy feddhetetlenek és 

romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik 
között ragyogtok, mint csillagok a világban, 16ha az élet igéjére figyeltek. 

A jókedvű adakozót szereti az Isten (2Kor 9,7). 
Mikor is ragyogunk csillagként? Mi is az élet igéje, amire figyelnünk kell? 
 
3. Ajánlás (2,18-2,30) 
Timóteus, kipróbált ember, hamar elküldheti. 
Epafroditosz, halálos beteg, odaküldte. 
 
4. Tévtanítók (3) 
 Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább: 5nyolcadik napon 

metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, héber a héberek közül, 
törvény szempontjából farizeus, 6buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a 
törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. 7Ellenben azt, ami nekem 
nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. 8Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus 
Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és 
szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. 

 
o Szemét az eredeti görögben σκύβαλα: kutyáknak vetett mócsing, de ürülék is... 

Volt-e már olyan az életünkben, amikor kárnak és szemétnek ítéltünk valamit a Krisztusért? 
o A szép beszélgetésben, amely ez után az igeszakasz után kialakult, ismét 

hangsúlyoztuk a kategorizálás veszélyeit. Nagyon fontos az igében a Krisztusért 
szó. Csak akkor ítélek kárnak valamit az életemben, ha az a Krisztussal ellenkezik. 
Az emberi életnek a sokszínűségét és szépségét ne akarjuk tehát a "kárnak és 
szemétnek" ítélés eljátszásával a kukába dobni. 
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 14... ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve 

futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. 
Éreztünk-e már valami iránt elhívást az életünkben? 
 
 15Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen 

gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd Isten nektek; 16de amire eljutottunk, ahhoz 
ragaszkodjunk. 

Tudunk-e a saját életünkre úgy tekinteni, mint egy útra, aminek mindig a közepén vagyunk? 
(amihez eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk, de vegyük észre, mi mindent fog még 
kinyilatkoztatni Isten nekünk). Láttuk-e már magunkat így az út közepén? Tudtunk-e már 
örülni az úton levésnek? (Nem a céloknak, nem az eredményeknek, hanem magának az 
útnak?) 
 
5. Intelem (4,1-4,9) 
 4Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! 5A ti szelídségetek legyen 

ismert minden ember előtt! Az Úr közel! 6Semmiért se aggódjatok, hanem 
imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten 
előtt; 7és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni 
szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. 

Milyen módon is jön el Isten békessége hozzánk? (Örüljetek, szelídség, semmiért se 
aggódjatok, imádságban --> békesség.) 
 
6. Adomány köszönet (4,10-4,20) 
12Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, 
jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. 13Mindenre van erőm 
Krisztusban, aki megerősít engem. 
Tudtunk-e már szűkölködni is és bővölködni is az életünkben? Miért is jó, hogy mindkettő 
velünk van? 

o Itt egy szép záró beszélgetés alakult ki, amelyben  átgondoltuk a megüresítés 
sokszínűségét. Urunk megüresítette magát, és nem tartotta zsákmánynak azt, hogy 
egyenlő Istennel. Minekünk pedig meg kell üresítenünk magunkat, hogy be tudjuk 
fogadni Krisztust.  

o Elgondolkodtunk azon is, hogy mennyi öröm vonul végig ezen a páli levélen – 
dacára annak, hogy Pál ezen levele az egyedüli olyan amelyet nyilvánvalóan úgy 
írt, hogy közben börtönben volt. 

 
 Befejezés  
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel! 
 

Lezárás 
 Záró imádság. 
 Hirdetés: a következő, félévzáró bibliakör két hét múlva, november 30-án lesz a 

Kolossébeliekhez írott levélről Udvaros Dóra moderálásával. Olvassuk át addig a levelet, 
és válasszuk ki azokat az igéket, amelyek megszólítanak bennünket. 


