UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 5ms
FILIPPILÄISKIRJE 1
HISTORIAA JA TAUSTAA
Paavali oli kotiarestissa Roomassa. Paavali perusti ensimmäisen kirkkonsa Filippiin. Paavali kutsui
sitä ”taivaalliseksi siirtokunnaksi”.
Filippi oli Rooman imperiumin itä-länsi valtatien varrella. Kaupungista on enää jäljellä vain rauniot.
Makedonian kuningas Filip perusti sen. Filipin hauta on äskettäin löydetty. Aleksanteri Suuri oli
hänen poikansa. Hän oli 31 vuotiaana valloittanut koko silloisen maailman. 168 eKr. roomalaiset
valloittivat sen ja siitä tuli roomalainen siirtokunta. Filippi oli ainut seurakunta, joka tuki Paavalia
taloudellisesti.
Portti Eurooppaan
Jumala halusi Filipin; se oli portti Eurooppaan. Paavali tuli sinne Galatiasta. Pyhän Henki esti
Paavalia menemästä Bythaniaan ja muualle. Hänet ohjattiin Makedoniaan. Näin evankeliumi tuli
Eurooppaan.
Lyydia-niminen purppuranmyyjä piti naisten rukouspiiriä. Siihen Paavali tutustui ensiksi. Filipissä
oli selvänäkijätyttö, jonka Paavali paransi, mutta joutui tästä johtuen asukkaiden vihoihin. Paavalia
syytettiin Rooman lakien rikkomisesta.
Vanginvartija joutui ahtaalle maanjäristyksen takia. Hän aikoi surmata itsensä, mutta Paavali esti
sen huutamalla: ”Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä” (Apt-16:28). Jos
vangit olisivat karanneet, vartija olisi ristiinnaulittu.
Paavali vankina
Vuosia myöhemmin Paavali vietiin vankilaan Roomaan. Hän odotti 2 vuotta oikeudenkäyntiä.
Luukas kirjoitti Paavalille puolustuksen. Filippiläinen Epafroditus toi Paavalille rahaa ja jäi hänelle
kokiksi.
Viidenlaisia apostoleja
Apostoli = lähetetty
1. JEESUS (Isän lähettämä). Jeesus lähetti apostolit ”kaksittain”. ”Varokaa yksinäisiä apostoleja!”
2. 12 APOSTOLIA. He olivat nähneet Jeesuksen koko hänen elämänsä ajan. Olivat päteviä
tarvittaessa todistamaan vaikka tuomarin edessä. Paavali ei voinut tehdä näin.
3. PAAVALI oli kolmannen tyypin apostoli – viimeinen, myöhäsyntyinen.
4. Neljäs luokka oli Paavalin pioneerit. He toimivat kirkkojen lähettiläinä perustaen uusia ”taivaan
siirtokuntia”. He kulkivat vähintään pareittain.
5. Viides laji apostoleja on Epafroditus. Apostoli on kuka tahansa ”lähetetty” jotakin tekemään.
Latinaksi lähettää on ”mito” ”mittere”. Siitä englantilainen ”missionary”, lähetyssaarnaaja.
”missile”, ohjus. Mannerten välisiä ohjuksia. Täynnä evankeliumin dynamiittia!

Uskova sairastaa
Paavali kiittää filippiläisiä kahdesta asiasta: 1. Rahasta. 2. Kokista (Epafrodituksesta). Epafroditus
kuitenkin sairastui kuolemanvakavasti:
25. Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja
taistelutoverini Epafrodituksen, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani.
26. Sillä hän ikävöi teitä kaikkia ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan.
27. Ja hän olikin sairaana, kuoleman kielissä; mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä,
vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen päälle. (Fil.2:25-27).
FILIPPILÄISKIRJEEN SANOMA
Koinonia
Kirje ei keskity ongelmiin. Siinä on paljon positiivisia tunteita, lämpöä ja hellyyttä! Kirjeessä on yksi
tärkeä sana: KOINONIA. Se käännetään ”kumppanuudeksi”. Se on syvä sitoumus ja viittaa
liikekumppanuuteen.
Siamilaisia kaksosia ei voi erottaa toisistaan. Niillä on yhteinen verenkierto. Heitä sanottiin
”kumppaneiksi veressä”. Jos toinen kuoli, kuoli toinenkin. Se on täydellistä yhteyttä, ”koinoniaa”.
Jos yksi kärsii, kärsii toinenkin, jos yksi iloitsee, iloitsevat muutkin. Se, mitä tapahtuu yhdelle,
tapahtuu kaikille. Paavali ei ollut enää vanhempi, vaan kumppani!
Ongelmia aiheutti kaksi naista, Äkäinen ja Loukkaantuja. He olivat auttamassa Paavalia, mutta
heitä vaivasi epäyhtenäisyys.
PAWSON kertoo: ”Vanhempi nainen tuli luokseni. Häntä harmitti nuoret, jotka heti ovat Hengen
täyttämiä ja puhuivat kielillä. Hän oli pyytänyt samaa lahjaa vuositolkulla saamatta sitä. Sanoin
hänelle, että saihan hän sen. Kun hän kysyi ”milloin”, sanoin että silloin kun nuoretkin. Olemme
kaikki yhtä ruumista. Yhden saama on kaikkien saama! ´Jaa, en ollut ajatellut sitä`, nainen sanoi.
Käskin hänen mennä ja kiittää saamastaan lahjasta. Hän meni kotiin ja polvistui. Sitten hän kiitti
Jumalaa, mutta ei enää englanniksi. Tällainen ajattelu varjelee yhtenäisyyttä.”
PAUL SCHNEIDER
Paavali oli vankilassa menettämässä työtoverinsa Epafrodituksen. Edessä oli oikeudenkäynti ja
ehkä kuolemantuomio. Filippiläiskirje on täynnä iloa ja kiitosta. Olen niin onnellinen ja kiitollinen.
30-luvulla oli Berliinissä pappi nimeltä Paul Schneider. Hänen leskensä käy edelleen siinä kirkossa
Berliinin eteläosassa Dahlemin lähellä.
Schneider saarnasi Hitleriä vastaan. Seurakunta pyysi häntä olemaan hiljaa. He pelkäsivät
menettävänsä hänet. Myös kaupungin pormestari kehotti häntä lopettamaan. Hän kuitenkin jatkoi
natsien vastaisia saarnojaan.
Klo 3.00 eräänä yönä Gestapon miehet tulivat ja veivät hänet. Hän vilkutti vaimolleen viimeistä
kertaa. Hän meni hymyillen. Hänet vietiin Dachaun keskitysleirille. Hän kuoli siellä. Väitettiin, että
hän kuoli keuhkokuumeeseen.

PAWSON kertoo: ”Minulla on hänen vaimolleen kirjoittamansa kirjeet. Kaksi asiaa mainitaan yhä
uudelleen ja uudelleen: OLEN NIIN ONNELLINEN JA KIITOLLINEN! –Tässä oli ”toinen Paavali”; sama
ilon ja kiitollisuuden henki!
MEHDI DIBAJ
Kaksi viikkoa sitten tämä iranilainen tuomittiin kuolemaan. Häntä syytettiin kääntymisestä
islamista kristinuskoon. Hän oli vankilassa 9 vuotta ilman oikeudenkäyntiä. Tässä hänen
lausuntonsa kahden viikon takaa:
”3.12.1993 hänet vihdoin tuotiin oikeuden eteen. Hän esitti uskomattoman lausunnon
tuomarilleen. Se alkoi: ´Nöyränä kiitän maan ja taivaan tuomaria tilaisuudestani. Minua on
syytetty islamista luopumisesta. Luopio ei usko Jumalaan, profeettoihin eikä kuolleiden
ylösnousemukseen. Me kristityt uskomme kaikkiin näihin. Sanotaan, että olin muslimi ja käännyin
kristityksi. Mutta moneen vuoteen minulla ei ole ollut mitään uskontoa. Sanotaan, että muslimiksi
synnytään. Jumala sanoo, että olemme kristittyjä syntymästämme. Mihin kääntyisin elävän
Jumalan rakastavasta sylistä? Danielin Jumala suojeli omiaan palavassa uunissa. Minua on
suojellut sama Jumala vankilassa. Kaikki paha on kääntynyt hyväksemme. OLEN SIIS TÄYNNÄ ILOA
JA KIITOLLISUUTTA!”
Paavalin salaisuus
Miten Paavali pystyi olemaan iloinen ja kiitollinen? Hän eli Kristukselle. Hänellä ei ollut mitään
menetettävää. Jos elää Kristukselle, on kuolema voitto. Tässä kirjeessä Paavali mainitsee
Jeesuksen 38 kertaa.
Väinö Hotti / David Pawson

