Filipperne
Ydmykhet fører til enhet

Menigheten i Filippi
Apg 16

Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39).
Menigheten begynte med Lydia
Første menigheten i Europa

Kunne kjøpe og selge eiendom, betalte ikke eiendomsskatt eller
“stemmeskatt”, hadde stemmerett, sitt eget senat og egen lovgivning.
Innbyggerne kledde seg som romere og snakket ofte latin. De var
stolte av sine bånd til Roma og sine romerske skikker og lover.
Noen jødiske innbyggere, men de fleste var romere og grekere.

Hva er hensikten(e) med brevet?
Hva er filippernes situasjon?

Hvor er Paulus?

Hvor er Paulus?
I fengsel (1:7, 12-17, 2:23, 4:22)
Roma?
Apg 28:30-31, 60-62 e.kr.
Eldste syn, fra 100-tallet
Cæsarea?
Apg 24-26, 58-60 e.kr.
1:7 tolkes som konkret om situasjonen hans
1:26 og 2:24 passer med planene i Rom 15:23-28 (ca
år 57) om å dra vestover til Spania

Hensikter med brevet
Takke for gaven (4:10-20)
Oppfordre til enhet (1:27, 2:2, 4:2-3)
Forklare situasjonen sin (1:12-26)
Advare dem mot motstanderne (1:28, 3:2)
Forklare hvorfor han sender Epafroditus tilbake så snart
(2:25-30)
Forberede dem for Timoteus’ ankomst (2:19-23)

Hilsen (1:1-2)
Introduserer seg selv som en tjener (bare her, Rom og Tit)
Skriver til “alle” (1:1, 4, 7, 8, 2:17, 26)
Kanskje han vil legge vekt på ydmykhet og enhet helt fra
begynnelsen.

1:15-17
Fantes det kristne som var fiender av Paulus? De er ærgjerrige, har
urene hensikter og ønsker å gjøre ting verre for ham.
Kanskje ikke judaister, siden de forkynner evangeliet.
Var de misunnelige på hvor mye han hadde utrettet og håpet å “ta
innpå” nå når han var i fengsel?
Håpet de at Paulus ville bli frustrert fordi de “gikk forbi” ham mens
han satt inne, slik at oppholdet ble enda litt verre?
Ville de ved å forkynne evangeliet lage mer bråk i byen og på den
måten gi evangeliet et dårlig rykte som igjen ville gå utover Paulus?
Var Paulus kontroversiell? Fantes det flere “partier” som i Korint?

Eks. 1 på ydmykhet: Paulus (kap 1)
Ser på seg selv som en tjener selv om han hadde grunnlagt
menigheten.
Villig til å dø for evangeliet.
Også villig til å bli i live fordi det er det beste for andre, selv om han
hadde mest lyst til å “bryte opp og være sammen med Kristus”.
Han satte ikke sine egne interesser først.
“Hva vil tjene Guds rike best?” “Hva vil tjene andre best?”

Et liv evangeliet verdig (1:27 - 2:2)
Én ånd, ett sinn (1:27), samme sinnelag, samme kjærlighet,
ett i sjel og sinn (2:2). 6 uttrykk for det samme.
Det er Ånden som gir dette fellesskapet (2:1)
Enhet gjør Paulus’ glede fullkommen (2:2)
Enhet gjør det lettere å stå imot motstanderne (1:28, 2:1)
Gud gir nåde både til å tro og å lide (1:29). Det er et
privilegium som han gir kraft til å gå gjennom, og en del av
evangeliet.

Tips til å hjelpe enheten (2:3-5)
Ikke gjør noe av selvhevdelse eller egoisme.
Ydmykhet = sette andre høyere enn deg selv.
Ydmykhet er ikke å tenke at andre er bedre enn deg, men å
tenke mer på andre enn på deg selv.
Ikke tenk kun på ditt eget men også på andres beste.
Etterlign Jesus (forklart i v. 6-11)
Ydmykhet --> enhet --> styrke i forfølgelser

Eks. 2 på ydmykhet: Jesus (2:6-11)
Hele livet hans var et liv i ydmykhet, fordi han egentlig var Gud.
Før korset ble et kristent symbol (trolig på 100-tallet):

Jøder: det å dø på et tre/kors var en forbannelse (5 Mos 21:23, Gal 3:13).
Romere: ordet “kors” (crux) var støtende og skulle ikke nevnes i samtaler.
Selv ikke når noen ble dømt til døden ved korsfestelse.

v. 10-11 fra Jes 45:23 - “Ved meg selv har jeg sverget, et sannhetsord
er gått ut av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For meg
skal hvert kne bøye seg, hver tunge skal sverge meg troskap.”

Frelsesarbeid (2:12-13)
Link fra Jesu lydighet til filippernes lydighet.
Grunnen i v. 13: “For det er Gud som er virksom i dere..”

virksom:‘energeo’ - Gud gir oss energien til å leve etter hans vilje
resultat: Vi både vil og “har energi” til å leve til hans behag

Betyr trolig å omsette teologien i praksis.
Helliggjørelsen kommer fra Gud, som ellers i Bibelen. Vers 12
må ikke drive oss til loviskhet, men heller til takknemlighet til
Gud som gjør det mulig.

Uten murring og misnøye (2:14-16)
Har kanskje noe å gjøre med hvordan filipperne burde
“arbeide på frelsen”, at de måtte slutte å klage. Dette
forstyrret sannsynligvis enheten deres også.
Paulus tar uttrykket “vrang og villfaren” fra 5 Mos
32:5 (lxx).
De må være annerledes enn Israel i ørkenen.
Paulus overfører her uttrykket fra jødene til ikke-troende
generelt.

Eks. 3 på ydmykhet: Timoteus (2:19-22)
Tenker på andre: har ekte omsorg for dem
En av de få som ikke er opptatt av sitt eget men
som tenker på Kristi sak i stedet
Setter evangeliet og andre foran seg selv

Eks. 4 på ydmykhet: Epafroditus (2:25-30)
Var mer bekymret over filipperne som hørte at han
var dødssyk enn over seg selv som faktisk var syk.
Risikerte livet for å fullføre oppdraget sitt og døde
nesten for Jesu skyld.
Brydde seg mer om evangeliet og andre enn seg
selv. Paulus sier de må ære Epafroditus for dette.

Pass dere for hundene! (3:2)
Hunder brukes kun negativt i Bibelen.
Parallell til “ond” i Sal 22:17.
Åp 22:15 nevner hunder sammen med
trollmenn, de som driver hor,
drapsmenn, avgudsdyrkere og løgnere.
Mannlige prostituerte i 5 Mos 23:17-18.
Hedninger i Matt 15:26-27.

“Pass dere for de skamskårne!” (3:2)
Mange tror Paulus bruker 3 uttrykk for samme gruppe.
Sarkastisk for “de omskårne”, slik v. 3 viser med “for” og
med trykk på “vi”.
Knytter det dermed til skamskjæring som var forbudt i loven
(3 Mos 19:28, 21:5, 5 Mos 14:1).
Filippi hadde ikke mange jødiske innbyggere, så de er
kanskje omreisende judaister.

Kristen modenhet (3:12-15)
Modenhet er å glemme det som ligger bak og strekke seg mot
målet, mot seiersprisen, mot å nå fram til oppstandelsen.
Umodenhet er da kanskje å være for opptatt med denne
verden og glemme at man er med i et løp.
Vi må ha fokus på å fullføre løpet. Vi må ha målet i
tankene og ta valg ut fra om det hjelper oss nærmere målet.
Vi må være bevisste på hvor vi skal løpe.

3:20 - innbyggere av himmelen
Siden Filippi var en romersk koloni, var de romerske
borgere selv om de fleste aldri hadde vært i Roma. De
ville forstå hva det ville si å være innbyggere av himmelen
uten å ha vært der.
Som innbyggere av en himmelsk koloni burde de leve i
tråd med dette, slik de likte å leve som romere fordi de var
en romersk koloni.
De søker de himmelske ting.

Evodia & Syntyke (4:2-3)
Paulus oppfordrer Evodia og Syntyke offentlig til bli enige og
stå sammen.
Synzygus = “sammen-åket”, medarbeider.
Igjen et kall til å beholde enheten og freden. “Salige er de
som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.” (Matt 5:9)

Gled dere alltid! (4:4-7)
De må være vennlige mot alle.
De skal ikke være bekymret for forfølgelser og vanskeligheter,
kanskje fordi “Herren er nær”.
I stedet skal de gå til Gud med det og takke på forhånd. Gud
vil gi dem sin ubeskrivelige fred og bevare/vokte deres hjerter og
tanker (kanskje hindre bekymringer å slippe til).
Guds uforklarlige fred overgår alt som bekymrer oss.

Ydmykhet
Ydmykhet er å sette andre høyere enn seg selv,
å tenke mer på andre enn seg selv.
Gresk: ydmyke =“gjøre lav”
Gammelnorsk: ydmyk =“som lett blir myk”

Ydmykhet
1. Innrøm din egen svakhet og vær åpen for irettesettelse. Andre

kan se ting du ikke ser selv.
2.Vær tålmodig med andres svakheter. Vær alltid vennlig (4:5).
3.Ikke søk ære og status hos mennesker.

Fra 300-tallet forteller kirkehistorien om maktkamp, grådighet
og stolthet.
En bibelsk leder tjener andre, slik Jesus viste oss (spes. Joh 13).
Ingen misunnelse og konkurranse bakerst i køen.

