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Fil 3

A részről általában

Inti őket a judaizáló tévtanítók ellen (1-3.v.) és saját példáját ajánlja figyelmükbe:  s itt felsorolja zsidó voltából származó előnyeit, melyeket ő elvetett (4-8.v.), s felmutatja szíve választásának tárgyát (9-16.v.), majd figyelmeztető buzdítással zárja a fejezetet, hogy őrizkedjenek az ebektől, s az ő példáját kövessék (17-21).  


Az igazi keresztyének jellemzése (Kr. u. 62.)

Fil 3,1-3
1 Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos. 2 Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől: 3 Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, a kik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk:
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Úgy tűnik, hogy a filippi gyülekezet bár egy hűséges és virágzó gyülekezet volt, háborgatva volt a judaizáló zsidó tanítók által, kik a Mózes törvényének fenntartására törekedtek, s ennek ceremóniáit a Krisztus tanításával és rendelkezésével elegyítették össze. Pál e tévtanítók elleni figyelmeztetéssel kezdi a fejezetet. 
I. Buzdítja őket, hogy örüljenek az Úrban (1.v.), hogy boldog elégedettséggel és boldogító reménységben élvezzék a vele való közösséget, s az általa megszerzett áldásokban való részesedésüket. Az őszinte keresztyének alapmagatartása és jellemvonása az, hogy örülnek Krisztus Jézusban. Minél nagyobb vigaszt merítünk vallásunkból, annál szilárdabban fogunk ahhoz ragaszkodni. Minél jobban örülünk Krisztusban, annál készségesebben fogunk érte munkálkodni sőt szenvedni is, s annál kevésbé fog fennállni a tőle való elpártolás veszélye. Az Úrnak öröme a mi erősségünk, Neh 8,10. 
II. Figyelmezteti őket, hogy őrizkedjenek e hamis tanítóktól: Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos; azaz ugyanazokat a dolgokat, melyeket már prédikáltam nektek. Mintha  ezt mondaná: „Amit fületek hallására elmondtam, most szemetek elé tárom: amit korábban szóban előadtam, most írásban is közlöm: hogy kimutassam: én még mindig ugyanabban az értelemben vagyok.”  ● Én nem restellem (nekem nincs terhemre).  Jegyezzük meg, 1 Az igehirdetők nem szabad vonakodjanak semmitől, amiről azt látják hogy bátorságos, hitet erősítő és építő a nép számára.   2. Jót tesz nekünk, ha gyakran halljuk ugyanazokat az igazságokat; ezáltal a fontos dolgok emlékezete felfrissül és azoknak hatása elmélyül bennünk. Haszontalan kíváncsiság mindig valami új dolog hallását kívánni. ● Nagyon szükséges e figyelmeztetés: Őrizkedjetek az ebektől, 2.v. Ésaiás próféta a hamis prófétákat néma ebeknek nevezi (És 66,10), s nyilván az apostol erre utal itt. Ebek, (ebeknek neveztetnek) a Krisztus evangéliumát hűségesen vallókkal szembeni rosszindulatjuk miatt, akiket folyton ugatnak és beléjük harapnak. E hamis tanítók a Krisztusban való hittel szemben a jó cselekedeteket tartották nagyra; de Pál gonosz munkásoknak mondja őket. Azzal dicsekedtek, hogy ők a körülmetélkedésből valók, - de Pál megmetélteknek nevezi őket: szaggatták és tépázták Krisztus egyházát s darabolták azt; egy eltörölt ceremóniáért kardoskodtak, egy jelentéktelen testbőr levágásáért. 
III. Leírást ad az igazi keresztyénekről, akik a valódi, lelki körülmetélést képezik; ők Isten saját népe, kik vele szövetségben vannak, miként az ótestamentumi izraeliták is voltak: mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek és a Krisztus Jézusban dicsekedünk és nem a testben bizakodunk. Itt három jellemvonást találunk: 1. Lélekben szolgálnak Istennek, ellentétben az Ó-testamentum testi rendtartásaival, melyek étkekből, italokból és különféle mosakodásokból álltak, stb. A keresztyénség mindezen dolgoktól elvon s arra tanít bennünket, hogy minden Isten iránti vallásos tiszteletünket belsőleg végezzük. Istent lélekben kell imádnunk, Jn 4, 24. A vallásos cselekményeknek (lelki munkának) csak akkor van értelmük, ha a szív végzi azokat. Valamit csak cselekszünk, azt szívből kell cselekedjük, mint az Úrnak. S Istent az isteni Lélek erejében és kegyelmében kell imádunk, mely oly sajátos vonása az evangéliumi rendtartásnak, hogy a Lélek szolgálatának neveztetik, 2 Kor 3,8.   2. Krisztus Jézusban dicsekszenek (örvendeznek – angol ford) és nem a régi zsidóegyház sajátos kiváltságaiban, vagy abban, ami ezeknek a keresztény egyházban megfelel – pusztán külsőleges élvezetekben és teljesítményekben. ●Ezek a hívők a Krisztussal való kapcsolatukban örvendeztek, a benne való elrejtettségben s a benne rejlő áldások élvezetében. Isten megparancsolta az izraelitáknak, hogy örvendezzenek Őelőtte házának pitvaraiban. De most, hogy a lényeg elérkezett, az árnyékok megszűntek; s nekünk egyedül Krisztusban kell örvendeznünk. 3. Nincs semmi bizakodásunk a testben, a testi rendtartásokban és külsőleges teljesítményekben. ●Saját alapjainkban nem bízhatunk, ezekből ki kell ábrándulunk, hogy egyedül az Úr Jézusra építhessünk, az örökkévaló fundamentumra. Úgy a bizakodásunk, mint örömünk tárgya csak Ő. 

A hamis bizakodás eltávolítása
Fil 3, 4-8
4 Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább; 5 Körülmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való [vagyok,] zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, 6 Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam. 7 De a melyek nékem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. 8 Sőt annakfelette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
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Az apostol itt példaként állítja magát eléjük, mint aki egyedül csak Krisztusban bizakodik, nem pedig izráelita mivoltából fakadó kiváltságaiban. 
I. Kimutatja, mivel rendelkezett a dicsekvésre mint zsidó és farizeus. Senki se gondolja, hogy az apostol megvetette ezen dolgokat (miként az emberek általában tenni szokták), mivel ő maga nem rendelkezett ezekkel, s nem dicsekedhetett velük. Nem; ha dicsekedni és bizakodni akart volna test szerint, neki is lett volna erre épp annyi oka, mint bárkinek: Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább.  4.v. Éppúgy volt mivel dicsekednie, mint bármely zsidónak közülük.  1. Születéséből fakadó kiváltságaival. Nem prozelita volt, hanem született izráelita: Izráel nemzetségéből, és Benjámin törzséből való volt, mely törzsnek területén állt a templom, s amely törzs hű maradt Judához akkor is, amikor a többi törzsek mind elpártoltak tőle. Benjámin volt az atyja kedvence, s ez egy kedvelt, kiváltságos törzs volt. - Zsidókból való zsidó,  azaz mindkét oldalról izráelita származású, úgy atyja mint anyja részéről; éspedig visszamenőleg a nemzedékek szakadatlan sorozatán át; ősei közt senki sem találtatott, ki pogánnyal kötött volna házasságot. 2. Dicsekedhetett az egyház és a szövetség iránti kapcsolatával, mert körülmetéltetett nyolcadnapon; Isten szövetségének jegyét hordozta testén, és körülmetéltetése pontosan az Isten által elrendelt napon történt. 3. Képzettségileg farizeus volt, a Gamáliel lábainál tanult, ki a törvénynek híres doktora volt: s a zsidók minden tudományában kiképezte magát; az atyák  törvényeinek pontossága szerint taníttatott,  Csel 22,3. Farizeus volt, farizeus fia (Csel 23,6) és vallásának legszigorúbb felekezete szerint élt, mint farizeus, Csel 26,5.  4. Fedhetetlen magaviseletű volt: A törvény szerinti igazság tekintetében fedhetetlen voltam: ameddig csak a farizeus törvénymagyarázat elment, s ami csak a törvény puszta betűjét és annak külső megtartását illette, elmondhatta, hogy sohasem szegte meg azt, és senki sem vádolhatta őt törvényszegéssel.   5. Vallásáért aktívan tevékenykedő ember volt. Amiképpen farizeusi címe és mivolta alatt vallásának legszigorúbb felekezetéhez tartozott, úgy üldözte is azokat, kiket vallása ellenségeinek tartott. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző volt. 6. Nagy buzgóságot tanúsított, noha buzgóságából hiányzott az ismeret, mely annak gyakorlását vezethette és kormányozhatta volna: „Buzgó voltam az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma; és ezt a tudományt üldöztem mind halálig Csel 22,3-4. Mindez elég volt arra, hogy egy büszke zsidót önbizalommal töltsön el, s Isten előtti igazságát balga módon erre építse. De 
II. Az apostol feltárja itt, mily kevésre becsülte ő mindezeket a Krisztusban való részesedéséhez és benne vetett reménységéhez viszonyítva: De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem (7.v.); vagyis azokat a dolgokat, melyeket farizeus koromban nyereségnek tartottam, s amiért engem nagyra becsültek azelőtt, ezeket Krisztusért kárnak ítéltem.” S kimondhatatlanul vesztesnek kellene ítéljem magam, ha ezekhez ragaszkodnék s veszi hagynám Krisztusban való részesedésemet.” Kárnak ítélte ezeket; nemcsak olyan dolgoknak, melyek elégtelenek meggazdagítására, hanem amelyek bizonyára terhére és romlására lesznek, ha Krisztus elé helyezve őket, hozzájuk ragaszkodik. ● Figyeld meg, Az apostol csak arról igyekszik meggyőzni a filippieket, amiről őmaga is meggyőződött; nem akarja hogy megváljanak egyébtől, csak amitől őmaga is elszakadt; nem kívánja, hogy kockázatot vállaljanak másért, csak amiért halhatatlan lelkét ő is kockára tette.  Sőt, annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. 8.v. Itt az apostol önmagát jobban megmagyarázza. 1. Elmondja, mi volt az, amit oly nagyra értékelt, s amit minden dolog elé helyezett, melynek elérésére törekedett: ●Jézus Krisztusnak, az ő Urának ismerete; egy hitből fakadó, tapasztalati ismerettség Krisztussal, mint Urával; nem egy elméleti, spekulativ tudás csupán, hanem egy gyakorlati és hatékony ismeret őfelőle. Ilyen értelemben az ismeret olykor hit gyanánt szerepel: Ismeretével, vagyis a róla való ismeret által igaz szolgám sokakat megigazít És 53,11. És ki van itt emelve ez ismeret kíválósága, túláradó és mindent felülmúló volta. Egy túláradó és mindent felülmúló kiválóság jellemzi a Krisztus tanítását, a keresztyén vallást, mely messze felette áll minden természeti ismeretnek és az emberi bölcsesség magaslatainak; mert a Krisztus tana az elesett bűnösök helyzetéhez van mérve, s mindazt nyújtja számukra, amire csak szükségük van, amit csak kívánhatnak és remélhetnek az üdvösségre nézve, minden bölcsességgel és kegyelemmel párosítva. 2. Kimutatja miként vált meg zsidó és farizeus voltából származó kiváltságaitól. ●Sőt annak felette, -  e kifejezés szent diadalról s lelki emelkedettségről tesz tanúságot. Ötszörös hangsúly van az eredeti szövegben: De valóban, még most is, minden dolgot csak kárnak ítélek. Az imént „azokról a dolgokról” beszélt, zsidó kiváltságairól. Itt minden dologról szól, minden világi élvezetről és bármilyen külső, testi kiváltságról, bármiről, ami vetélytársként állhat szívének trónján Krisztussal szemben, vagy érdemként tűnne fel. ●Az előbb azt  állította, hogy ezeket mind kárnak ítélte; de feltehető a kérdés: „Kitart-e ebben a döntésében, nem bánja-e meg az azokkal való szakítást?” Nos, itt most jelen időben szól: Sőt annak felette most is kárnak ítélek... De erre valaki azt mondja talán: „Könnyű ilyesmit mondani, de mit tesz amikor tettekkel kell bizonyítsa állítását?” Ezért itt tudtunkra adja, hogy ebben gyakorolja is magát: Akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek. ● Megvált minden dicsőségétől és előnyétől mint zsidó és farizeus, s vállalta mindazt a gyalázatot és szenvedést mely az evangélium megvallásával és hirdetésével járt. Amikor beszállt a keresztyén vallás hajójába, érte mindent elhagyott, mindennek elvesztését vállalta, csak hogy cserébe élvezhesse egy hívő keresztyén kiváltságait. Sőt nem csak veszteségnek és kárnak ítélte ezeket, hanem szemétnek, amit a kutyáknak dobnak; nem csak, hogy kevesebb értékkel bírnak, mint Krisztus, hanem a legmagasabb fokon megvetendők, amikor Krisztussal versenyre kelnek. ●Jegyezzük meg, Az Ujtestamentum az üdvözítő kegyelemről s a Krisztusban való új életről sohasem beszél lekicsinylő módon, hanem ellenkezőleg, Isten Lelke gyümölcseként, és Isten képmásának az emberi lélekben való feltűnéseként tárja azt fel; isteni természetnek, Isten magjának mondatik, és a hit drága hitnek neveztetik; valamint a szelídség igen becsesnek van tartva az Isten előtt, 1 Pét 3,4; 2 Pét. 1,1.stb.


Fil 3,9-14

9 És találtassam Õ benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvénybõl, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentõl való igazságom a hit alapján: 10 Hogy megismerjem Õt, és az Õ feltámadásának erejét, és az Õ szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az õ halálához; 11 Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. 12 Nem [mondom], hogy már elértem, vagy [hogy] már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. 13 Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: 14 De egyet [cselekszem,] azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek elõttem vannak, nékik dõlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülrõl való elhívása jutalmára.

	 Most már hallottuk, miről mondott le az apostol; lássuk most mi volt az, amit megragadott, amihez eltökélten kívánt ragaszkodni, nevezetesen: Krisztus és  a menny. Szíve a keresztyén vallásnak e két nagy sajátos kincsén függött.

	I. Az apostol szíve Krisztuson és az ő igazságán csüngött. Ez többféleképpen szemléltetésben is ki van itt fejezve. 1. Kívánta megnyerni Krisztust; kibeszélhetetlenül nyertesnek tartotta volna magát, ha csak egyszerűen részesedést nyer Krisztusban és az ő igazságában, ha Krisztus az ő Urává és Megmentőjévé lesz: Hogy a Krisztust megnyerjem; miként a versenyfutó elnyeri a jutalmat, vagy a hajós eléri a rég óhajtott partot. A kifejezés sugallja, hogy nekünk törekednünk kell érte és utána, s minden erőfeszítésünk túl kevés az ő megnyerésére. 2. Vágyott Krisztusban találtatni (9.v.), miként az ószövetségbeli a gyilkos a menedékvárosban találtatott, ahol biztonságban volt a vérbosszuló haragjától, 4Móz 35,25. Vagy, törvényszéki megjelenésre utal: ilyen értelemben kell hogy Bíránk békességben találjon bennünket, 2Pét 3,14. Végünk van, ha nincs kölcsönkapott igazságunk, melyben megjelenjünk Isten előtt, mert mi vétkesek vagyunk. De Isten számukra igazságot szerzett Jézus Krisztusban, s ez az igazság teljes és tökéletes. Senki sem részesedhet ebben, nem élvezheti ezt, csak azok, akik kijönnek önigazságukba vetett bizalmukból, s eljutnak odáig, hogy szívből átkarolják Krisztust és hisznek Benne. Mint akinek nincs saját igazságom a törvényből; nem gondolom azt, hogy az én (külső) vallásosságom és jó cselekedetem képesek engesztelést szerezni rossz tetteimért, vagy, hogy egyiket a másikkal szembehelyezve Isten iránti tartozásomat kiegyenlíthetném. Nem, az igazság, melyre én támaszkodom a Krisztusban való hitből van; nem a törvényből való, hanem evangéliumi igazság. Istentől való igazságom a hit alapján, melyet Isten rendelt és szerzett számunkra.” Az Úr Jézus Krisztus, „az Úr, a mi igazságunk”, És 45,24. Jer 23,6.  Ha nem lett volna Isten, nem lehetett volna igazságunk; az isteni természetnek mindent felülmúló kiválósága oly értéket és érdemet kölcsönzött szenvedéseinek, hogy elégséges az egész világ bűneinek elvételére, s hatékony módon igazságba öltözteti mindazokat, kik hisznek benne. A hit az az elrendelt eszköz, mely által ténylegesen részesedünk az ő vérén szerzett minden jóban, üdvözítő kegyelemben. Hit által az ő vérében Róm 3,25.  

