Filippiläiskirje
• Käsitellään kahdessa sanan ja rukouksen illassa (21.3 ja 4.4
Paavalin kirjettä Filippiläisille:
– To 21.3 käsiteltiin taustaa ja luvut 1-2
– Tänään to 4.4 käydään läpi luvut 3-4

• Tutustutaan samalla hieman siihen, miten uusi Sana Elämään
kommentaariraamattu (Aikamedia, 2018) avaa Raamatun
sisältöä.
– Alkuperäisteos: Life Application Study Bible, Tyndale House Publishers,
alkaen v. 1988, useita painoksia

Martti Vilpas, kevät 2019
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Luku 3: 1-6
Tärkeintä on Kristuksen tunteminen
1Veljeni, iloitkaa siis Herrassa! Minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä
uudestaan samoista asioista, ja sittenhän teillä on tarkka tieto.
2 Varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle leikattuja!
3 Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalaa Hengen
ohjaamina, ylpeilemme Kristuksesta Jeesuksesta emmekä luota mihinkään
omaamme.
4 Olisi minulla aihetta kyllä siihenkin, minä jos kukaan voisin luottaa siihen
mitä minulla on ollut.
5 Minut on kahdeksantena päivänä ympärileikattu, olen syntyperäinen
israelilainen, Benjaminin heimoa, heprealainen heprealaisista vanhemmista.
Lain noudattajana olin fariseus
6 intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa, lakiin perustuva
vanhurskauteni oli moitteeton.
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Luku 3: 1-6 (selitys)
Jae 1
• Paavali kehottaa iloitsemaan, mm. siksi kirjettä kutsutaan ilon kirjeeksi.
•

Hän muistuttaa toistuvasti myös uskon perusteista – haluaa ohjata ja opettaa
seurakuntaa vakaalle tielle.
– Näin hän teki laajemminkin, jotta seurakunnat oppisivat oikeat toimintatavat, vrt. 2.
Kor. 13:11. Heillähän ei ollut vielä tuolloin omia raamattuja kuten meillä…

Jakeet 2-3
•

Paavali hyökkää jakeissa 2-3 tiukasti seurakunnassa ilmennyttä judaistista
opetusta vastaan, jonka mukaan myös pakanauskovien olisi pitänyt noudattaa
VT:n lakeja pelastuakseen.

•

Monien judaistien vaikuttimena oli hengellinen ylpeys, ja se, että he luulivat
pelastuvansa omien hyvien tekojensa nojalla – eikä pelkästään uskosta ja
armosta (Apt. 15).

•

Entä nykyään? Niitä, jotka katsovat kelpaavansa Jumalalle lakia noudattamalla,
voitaisiin verrata oman aikamme ”judaisteiksi”.
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Luku 3: 1-6 (selitys)
Jakeet 4-6

• Heti edellisen jälkeen Paavali (aik. Saulus) vaikuttaisi ylpeilevän
aikaisemmilla lakiperusteisilla ansioillaan:
– Hyvä kasvatus, kansallisuus ja perhetausta
– Arvostettu suku - kuului Benjaminin arvostettuun heimoon
– Oikeaoppinen ja nuhteeton juutalainen, joka taisteli puhtaan
juutalaisopin puolesta
– Puhdasoppinen fariseus, joka edusti juutalaisuuden äärisuuntausta.
Pitivät pilkuntarkasti kiinni Mooseksen laista lisäsäädöksineen

• Hänen ”uskonnollinen ansioluettelonsa” olikin todella merkittävä.
• Mutta sitten hän kohtasi Kristuksen (Apt. 9:1-18), jolloin omat ansiot
menettivät hetkessä merkityksensä  jakeet 7-9
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Luku 3: 7-11
Tärkeintä on Kristuksen tunteminen
7. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden
lukenut tappioksi.
8 Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen
Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen
tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta
voittaisin omakseni Kristuksen
9 ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään
omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus,
jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo.
10 Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla
hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa.
11 Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista.
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Luku 3: 7-11 (selitys)
•

Tultuaan tuntemaan Kristuksen Paavalin farisealaisen ylpeä arvo- ja
ansiomaailmansa haihtui ja tilalle tuli rakkaus ja armollisuus hänen
aiemmin ankarasti vihaamiaan Kristusta ja kristittyjä kohtaan!

•

Jakeissa 7-9 Paavali osoittaakin, että ihmisen parhaatkin uskonnolliset
saavutukset pelastuksen takeena ovat yhtä tyhjän kanssa suhteessa
Jeesuksen Kristuksen sisäiseen tuntemiseen.

•

Tiedämme, että läheinen yhteys Kristukseen korvaa monin verroin sen,
mistä luovuimme. Usko Jeesukseen antaa mahdollisuuden
muutokselle – ajattelussa, elämässä tavoitteineen, suunnitelmissa…

•

Se edellyttää kuitenkin järjestämään aikaa päivittäin rukoukselle,
raamatun lukemiselle, seurakuntayhteydelle jne. Niitä alkaa myös
kaipaamaan. Läheinen yhteys Jeesukseen korvaa monin verroin sen,
mistä luopuu uskoon tullessaan

•

Vanhurskaus on lahja. Syntinen pääsee uskomalla osalliseksi
Kristuksen vanhurskaudesta, joka luetaan nyt uskovan hyväksi.
Omavanhurskautta ei tarvita enää.
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Luku 3: 7-11 (selitys)
Jakeet 10-11
• Paavali halusi tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemusvoimansa,
mikä edellytti myös luopumista monista tähän elämään liittyvistä
asioista.
•

Sama koskee meitäkin. Kristuksen syvenevä tunteminen vaatii omat
uhrauksensa. Mistä olisimme valmiit luopumaan päästäksemme
syvemmälle tässä? Mitä ikinä se onkaan, Jeesuksen tuntemus ja
läheisyys korvaavat menetykset moninkertaisesti!

•

Osallisuus uskon kautta Jeesukseen tekee osalliseksi myös samasta
voimasta hänen kanssaan. Samalla synnin valta meissä hellittää
otteensa. Näin kasvamme kohti Kristuksen kaltaisuutta.

•

Jae 11: Paavali ei epäillyt iankaikkista elämää. Hän kaipasi sitä, mutta
ei tiennyt, milloin ja miten sen aika koittaisi. Vrt. Kol. 3: 1-3
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Luku 3: 12-16
Paavali esikuvana
12 En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi.
Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on
ottanut minut omakseen.
13 Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa: jättäen
mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä.
14 Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen.
Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat.
15 Näin meidän on siis ajateltava, jos kerran olemme täydellisiä. Jos jossakin
kohden ehkä ajattelette toisin, Jumala on ilmoittava teille, kuinka asia on.
16 Meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet.
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Luku 3: 12-16 (selitys)
•

Jakeissa 12-14 on Paavalin elämän päämäärä: Tuntea Kristus, kasvaa
hänen kaltaisekseen ja seurata päättäväisesti Jumalan suunnitelmaa
elämässä…

•

Paavali ponnisteli tätä kohden määrätietoisesti ja kaikin voimin jättäen
samalla meille hyvän esimerkin
– Emme saisi antaa minkään irrottaa katsettamme siitä, mikä meillä
Jeesuksen tuntemisessa on.

•

Paavalillakin oli syynsä jättää menneisyys taakse, olihan hän ollut
tiukka fariseus ja kristittyjen vainoaja (Apt. 7: Stefanos, 1. marttyyri).
Mitä tämä opettaa?

•

Mekin olemme saaneet menneet anteeksi Jeesuksen veressä! Tämän
myötä vapaudumme syyllisyydestä ja saamme kasvaa uskovina –
ponnistella eteenpäin, juosta kohti voittajan palkintoa, iankaikkista
elämää, johon Jeesus on meidät kutsunut!
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Luku 3: 12-16 (selitys)
• Jakeissa 15-16 rohkaisee vaeltamaan samaa tietä kuin
Paavali.
– Mikäli filippiläiset ajattelivat joistakin asioista eri tavalla kuin hän, Jumala
oli ilmoittaava heille asioiden todellisen laidan.

• Kristus täyttää armossaan puutteemme ja vajavaisuutemme
yli ajallisen elämän matkan. Hänen huolenpitonsa on apu ja
turvakallio matkalla väsyneille!
• Hengellisesti kypsä toimii sen opetuksen mukaisesti, jota on
siihen mennessä saanut. Kasvamme uskossa!
– Jumala johdattaa ja opettaa edelleen matkan varrella

• Jatketaan uskossa eteenpäin!
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Luku 3: 17-21
Paavali esikuvana
17 Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä,
jotka elävät meidän tavallamme.
18 Olenhan usein sanonut teille ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät
Kristuksen ristin vihollisina.
19 Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän
kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita.
20 Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme
pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta.
21 Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen
ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa
kaiken
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Luku 3: 17-21 (selitys)
Jae 17
• Paavali haastoi filippiläisiä muuttumaan Jeesuksen kaltaiseksi
seuraamalla Paavalin (ja mahdollisesti mm. Timoteuksen ja
Epafrodituksen) esimerkkiä Jeesuksen palvelijana.
• Miksi ei suoraan Jeesuksen esimerkkiä? Mm. koska Uusi
Testamentti ei ollut vielä tuolloin kirjallisessa muodossa, eikä
hän siten voinut kehottaa lukemaan Sanaa…Paavali välitti
heille Kristuksen tuntemista oman uskonsa ja asenteensa
välityksellä.
• Millainen esimerkki itse olemme? Millainen kristitty kasvaisi,
jos muiden pitäisi katsoa mallia meistä…?
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Luku 3: 17-21 (selitys)
• Jae 18: Monet elivät myös Kristuksen ristin vihollisina. Paavali
arvostelee ilmeisesti seurakunnassa mukana olevia
itseriittoisia ihmisiä, jotka vain sanoivat seuraavansa Kristusta
• Jae 19: Paavali oli ankara myös niitä kohtaan, joilla oli täysin
väärä asenne ja pitivät itseään muita parempina.
• Vapaus Kristuksessa ei tarkoita vapautta olla itsekäs, vaan
sitä että voimme palvella toisia Kristuksen esimerkin
mukaisesti.
• Millainen on meidän elämämme tärkeysjärjestys?
– Kannattaa keskittyä uskossa kasvamiseen ja oppia tuntemaan
Kristus – se kantaa hedelmää ikuisuuteen.
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Luku 3: 17-21 (selitys)
• Jae 20: Paavali muistutti filippiläisten kansalaisuudesta
– He olivat Rooman kansalaisia ja elivät maansa ja kaupunkinsa
parhaaksi
– Mutta olivat myös taivaan kansalaisia ja heidän tuli elää sen
mukaisesti
– Entä me – olemmeko omaksuneet uudestisyntymässä
saamamme kansalaisuuden? Miten se näkyy meistä?

• Jae 21: Lupaus siitä, mikä odottaa kerran
ylösnousemuksessa: keho, jonka siinä saamme, on
kirkastettu ja samalainen kuin Kristuksen
ylösnousemusruumis!
– Room. 8: 28-30!
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Luku 4: 1-9
Kehotuksia
1 Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni, pysykää
siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät!
2 Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen.
3 Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka
ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin
Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän
kirjassa.
4 Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!
5 Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo
lähellä.
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Luku 4: 1-5 (selitys)
• Paavali kiinnitti tässä huomiota joihinkin ihmissuhdeongelmiin ja
kehotti hakemaan niissä sopua. Kyseessä oli naiset nimeltä Euodia
ja Syntyke, jotka tekivät evankeliumin työtä (ks. jae 3).
– On Jumalan tahto, että pyrimme itsekin sopuun ja korjaamme
mahdollisesti tulehtuneet ihmissuhteemme.

• Jae 4: Iloitkaa aina Herrassa! Näin Paavali korostaa iloa ilon
kirjeessä (vaikka on vangittuna Roomassa!). Paavali oli täynnä iloa,
koska tiesi ja tunsi, että Jeesus oli hänen kanssaan, tapahtuipa mitä
tahansa.
– Tarvitsemme samaa asennetta myös meidän ajassamme! Sen voi
saada, kun etsii Jeesuksen läheisyyttä päivittäin.
– Näin pääsemme uuteen ulottuvuuteen murheittemme laaksosta…

• Jae 5: Kehotus olla lempeä, mikä kumpuaa uskon tuomasta ilosta!
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Luku 4: 6-9
Kehotuksia
6 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette,
rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.
7 Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän
sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on
kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä
vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.
9 Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette
minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän
kanssanne.
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Luku 4: 6-9 (selitys)
• Jae 6: Ajatus siitä, ettei tarvitse huolehtia, tuntuu haasteelliselta.
Mutta Paavali kehottaakin siirtämään huolet rukouksen kautta
Jumalan tietoon…
– Jos haluat huolehtia vähemmän, rukoile enemmän! Tee siitä tapa…

• Mitä siitä seuraa? Jae 7: Jumalan yli ymmärryksen käyvä rauha
varjelee sydämemme ja ajatuksemme niin, että pysymme oikealla
aaltopituudella…silloin muistamme, että Jumala hallitsee kaikkea!
• Jae 8: Paavali neuvoo, mitä uskovan tulee ajatella. Näin ruokimme
mieltämme oikein, ja tämä vaikuttaa, miten/mitä puhumme…
– Jos korvaamme TV:n, netin yms. jatkuvan seuraamisen yhä enemmän
Sanalla ja rukouksella, saamme ajatusmaailmamme oikealle polulle.

• Jae 9: Paavali kehottaa jälleen noudattamaan omaa esimerkkiään
(vrt. edellä 3:17).
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Luku 4: 10-14
Kiitokset filippiläisten lahjasta
10 Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet
antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko
ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta.
11 Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan
toimeen sillä, mitä minulla on.
12 Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja
kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään
runsaudessa ja puutteessa.
13 Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.
14 Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani.
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Luku 4: 10-14 (selitys)
• Paavali suostui ottamaan vastaan rahalahjan filippiläisiltä, koska he
antoivat sen haluten ja se tuli vankilaolot huomioiden tarpeeseen.
– Sen toi Roomaan vanhimmistoveli Epafroditus (ks. 2:25 ja 4:18).

• Yleensä Paavali ei ollut halukas ottamaan vastaan palkkaa
palvelutehtävästään (ks. esim. 1.Kor. 9:11-18).
– Ei halunnut, että häntä syytettäisiin palkkioista tehtävässään. Toteaa
kuitenkin Herran sanana, että srk:n vastuulla on pitää huolta
työntekijöistään (1. Kor. 9:14).

• Jae 12: Paavali osasi olla tyytyväinen kaikkiin oloihinsa – koska hän
ammensi voimansa Jeesuksen läsnäolosta!
– Olisiko meillä tässä oppimista…? Elämä lähellä Jeesusta antaa
etäisyyttä ja irrottaa turhista murheista.
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Luku 4: 15-20
Kiitokset filippiläisten lahjasta
15 Niin kuin itsekin tiedätte, te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka
evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta,
antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea.
16 Jo silloin, kun olin Tessalonikassa, te lähetitte minulle avustusta parikin
kertaa.
17 En minä tosin teidän lahjojanne tavoittele, toivon vain, että työnne tuottaisi
teille yhä enemmän hedelmää.
18 Tunnustan saaneeni kaiken ja enemmänkin. Minulla on kaikkea yllin kyllin
nyt, kun olen saanut Epafroditokselta teidän lähettämänne lahjan, joka on
hyvältä tuoksuva, otollinen, Jumalan mielen mukainen uhri.
19 Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen
kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette.
20 Jumalan, meidän Isämme, on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.
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Luku 4: 15-20 (selitys)
• Jakeet 15-16: Paavali muistuttaa kiitollisena taloudellisesta tuesta…
• Jae 17: Mutta toivoi etenkin, että filippiläisten työ tuottaisi hedelmää!
Hän arvosti enemmän heidän asennettaan kuin itse lahjaa.
• Jae 19: Voimme luottaa siihen, että Jumala täyttää kaikki
tarpeemme! Näin Paavali rohkaisi filippiläisiä vankilasta
kuolemantuomion uhan alla.
– Emme kuitenkaan saa kaikkea, mitä toivomme.
– Mutta luottamus Jeesukseen voi muuttaa asenteitamme ja
tahtotilaamme niin, että voimme hyväksyä ja iloita hänen huolenpitonsa
ja ottaa vastaan voiman elää hänelle.
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Luku 4: 21-23
Lopputervehdys
21Tervehtikää kaikkia Kristuksen Jeesuksen pyhiä. Minun luonani
olevat veljet lähettävät teille terveisiä.
22 Teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka
ovat keisarin palveluskuntaa.
23 Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.
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Luku 4: 21-23 (selitys)
• Jae 21: Roomassa, jossa Paavali oli vangittuna, oli paljon
kristittyjä. Heitä työskenteli myös keisarin palatsissa, ja heitä
oli myös keisarillisessa suvussa.
• On mahdollista, että roomalaisia virkamiehiä oli tullut uskoon
Paavalin työn kautta, kun hän odotti oikeudenkäyntiään.
• Loppujakeissa (jae 21) saamme mekin terveisiä …
• Kirje loppuu (jae 23) Jeesuksen armon läsnäolon
toivotukseen, kuten useissa Paavalin kirjeissä.
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Herran Jeesuksen
Kristuksen armo
olkoon teidän
kanssanne!
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