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Paavalin kirje filippiläisille 
 
Efesolaiskirje, Filippiläiskirje ja Kolossalaiskirje kuuluvat yhteen. Efesolaiskirjeessä 
kerrotaan, mitä me olemme Kristuksessa. Kolossalaiskirjeessä kerrotaan, mitä 
Kristus on meissä.  Filippiläiskirjeessä kerrotaan, mitä Kristus teki ansaitakseen sen 
aseman, mikä hänellä on nyt. Kaikissa kolmessa kehotetaan vaeltamaan hengessä 
Kristuksen arvoisesti. 
 

1. Luku 
1.Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille 
Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös 
seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.  

 
Seurakunnan kaitsijat (episkopos 1805) valvovat ja johtavat seurakunnassa 
tehtävää työtä ja seurakuntapalvelijat (diakonos 1110) palvelevat seurakuntaa. (I 
Tim. 1-13, 4:6 ja Tiitus 1:5-9.) 

 
Fil. 1 
2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta 
Jeesukselta Kristukselta!  
3. Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,  
4. aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,  

 
rukouksissani … rukoillen – Molempien sanojen takana kreikan kieliessä tekstissä 
on substantiivi deēsis (1028), joka tarkoittaa rukousta, pyyntöä tai anomusta tiettyyn 
tarkoitukseen. 
 
ilolla – Ilo tai iloitseminen (khara 4797 ja khairō 4784) mainitaan tässä kirjassa 
usein: 1:18, 25, 2:2, 17, 18, 19, 28, 29, 3:1, 4:1, 4, ja 10 (ihastuin). 
 

Fil. 1 
5. kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä 
alkaen tähän päivään saakka,  

 
olette olleet osallisia (koinōnia 2536) – Tämä tarkoittaa enemmän kuin olla 
osallinen. Se on substantiivi, joka tarkoittaa yhteyttä. Sanatarkasti käännettynä se 
on: ”kiitän yhteydestänne evankeliumiin…” Yhteys evankeliumiin edellyttää yhteyttä 
evankeliumin saarnaajaan ja yhteyttä evankeliumin muiden kuulijoiden ja 
noudattajien kanssa. On tärkeää, että evankeliumi on tarkassa alkuperäisessä 
Jumalalta Paavalin kautta tulleessa muodossaan niin kuin Paavali huomauttaa 
Galatalaiskirjeessä. Filippiläiset tunsivat evankeliumin tarkoin. He olivat pitäytyneet 
siinä alusta lähtien ja he vaelsivat hengessä ja puhuivat kielillä paljon tunnustaen 
Jeesuksen Herraksi ja tunnustivat heitä koskevien Jumalan lupausten mukaisesti. 
 
evankeliumiin (euangelion 1908) – hyvä sanoma 

 
Paavalin ensimmäisestä käynnistä Filippissä kerrotaan Apostolien tekojen 16. 
luvussa. Luetaan Ap.t. 15:36-17:1! 
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Fil. 1 
6. varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, 
on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.  

 
Kristuksen Jeesuksen päivään – Tämä viittaa hänen takaisinpaluunsa päivään, 
jolloin hän tulee kokoamaan kaikki häneen uskoneet uskovat yhteen. (Tässä 
kirjeessä myös 1:10, 2:16, 3:12-14, 20 ja 21.) 
 

Fil. 1 
7. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette 
minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia 
puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta 
osalliset. 

  
ajattelen näin – Ajattelen tähän tapaan. Tämä viittaa tässä siihen, mitä hän kertoi 
jakeissa 3-5.  
 
sydämessäni – Filippiläiset olivat Paavalille erityisen rakkaita. 
 
kahleissa – Tässä on ensimmäinen viittaus siihen, että Paavali oli vangittuna. 
(Seuraava on 1:12-17.) 
 
olette.. osalliset (synkoinōnos 4171) – Tämä on adjektiivi, joka tarkoittaa osallista 
tai osatoveria. Samalla tavoin kuin jakeessa 5 (koinōnia 2536) tämän merkitys on 
suurempi kuin pelkkä osallisuus. Se edellyttää yhteyttä evankeliumin saarnaajaan ja 
yhteyttä evankeliumin muiden kuulijoiden ja noudattajien kanssa. 
 

Fil. 1 
8. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen 
Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella.  

 
sydämellisellä rakkaudella (splankhnon 4083) – ”Alun perin sana merkitsi ruumiin 
sisäisiä, jalompia osia, esim. sydäntä, maksaa ja keuhkoja. Varsinkin uhrieläimistä 
puhuttaessa sana merkitsi sisälmyksiä[…].   Kuvallisessa puheessa splankhnon 
alkoi merkitä tunteiden sijaintipaikkaa, mutta myös itse tunteita” (Novum). 
 
Tämä on siis voimakas kuvallinen ilmaus, joka korostaa niitä rakkauden tunteita, joita 
Paavalilla oli filippiläisiä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Nämä eivät olleet 
pelkästä inhimillisestä kiintymyksestä kumpuavia tunteita, vaan hänessä asuneen 
Kristuksen Jeesuksen hengestä kumpuavia tunteita. 
 

Fil. 1 
9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä 
runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,  

 
rakkautenne (agapē 17) Uudistetun mielen kautta vaikuttava Jumalan rakkaus. 
 
Mitä runsaampi on rakkaus, sitä enemmän tulee tietoa ja kaikenlaista ymmärrystä, 
mitä rakastamiseen tarvitaan. 
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Fil. 1 
10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään 
saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,  
11. täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, 
Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. 

 
Vanhurskauden hedelmän saa aikaan Jeesus Kristus. Se tapahtuu, kun me 
vaellamme hengessä.  
 
Nämä 11 ensimmäistä jaetta tässä kirjeessä ovat avausjakso, joka jatkaa 
Efesolaiskirjeen toisen puolen käytännöllisiä kehotuksia rakkaudessa vaeltamisesta 
uskovien saaman kutsumuksen arvoisesti. 
  

Fil. 1 
12. Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on 
tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi,  
13. niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, 
että minä olen kahleissa Kristuksen tähden,  
14. ja että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun 
kahleistani, yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan 
sanaa.  
15. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, 
mutta toiset hyvässä tarkoituksessa:  
16. nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu 
evankeliumia puolustamaan,  
17. nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla 
mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani.  

 
murhetta (thlipsis 2119) – Tämä on kova paine mieltä kohtaan ja se käännetään 
usein sanalla ahdistus. 
 

Fil. 1 
18. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella 
julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen 
vastakin iloitseva.  
19. Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän 
rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla,  
20. minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään 
häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva 
ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai 
kuoleman kautta.  

 
Kuoleman mahdollisuus oli Paavalille kaiken aikaa hyvin konkreettinen: 
 

Ap.t. 23:12-15 
12. Mutta päivän tultua juutalaiset tekivät salaliiton ja vannoivat valan, 
etteivät söisi eivätkä joisi, ennenkuin olivat tappaneet Paavalin.  
13. Ja niitä oli viidettäkymmentä miestä, jotka yhtyivät tähän valaan.  
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14. He menivät ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat: "Me olemme 
kirouksen uhalla vannoneet, ettemme mitään maista, ennenkuin olemme 
tappaneet Paavalin.  
15. Pyytäkää te siis nyt yhdessä neuvoston kanssa päälliköltä, että hän 
toisi hänet alas teidän luoksenne, ikäänkuin aikoisitte tarkemmin tutkia 
hänen asiaansa. Mutta me olemme valmiit tappamaan hänet, ennenkuin 
hän pääsee perille." 

 
Ollessaan vankina Paavalilla oli kaksi mahdollisuutta. Hän saattoi kuolla tai hän 
saattoi vapautua heidän rukoustensa kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. 
Lisäksi hän oli varma siitä, että elipä hän tai kuoli, Kristus oli tuleva ylistetyksi.  

 
Fil. 1 
21. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.  
 

Se, että elämä oli hänelle Kristus, on helppo ymmärtää. Mutta miksi kuolema oli 
hänelle voitto? 
 
Kuolema oli hänelle voitto tai henkilökohtainen etu siinä mielessä, että silloin hän 
saisi levätä odottaessaan Kristuksen paluuta. Silloinkin Kristus oli tuleva ylistetyksi. 
Näiden mahdollisuuksien pohtiminen oli luonnollista, kun oli vankeudessa siihen 
aikaan. 
 

Fil. 1 
22. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu 
hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin.  
23. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä 
eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi;  

 
eritä (analyō 325) – Tämä verbi tarkoittaa ”päästää, vapauttaa, lähteä” tai ”palata” 
(Thayer). Tässä on nyt kaksi mahdollisuutta ymmärtää tämä paikka. Tätä sanaa on 
käytetty Uudessa Testamentissa vain kaksi kertaa. Toinen paikka on Luukkaan 
evankeliumissa: 
 

Luukas 12:35 & 36 
Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa;  
36. ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, 
milloin hän palajaa (analyō) häistä, että he hänen tullessaan ja 
kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. 

 
E.W. Bullinger on sitä mieltä, että asiayhteydessä on puhe Kristuksen paluusta. 
Tätä sanaa on nimittäin käytetty useita kertoja Septuagintassa ja muissa saman 
aikakauden kreikan kielisissä kirjoituksissa esim. juhlista, sodasta tai haudasta 
paluusta (A critical lexicon and Concordance to the English and Greek New 
Testament sivuilla 739 ja 740 sanan “strait” yhteydessä). 
 
Nyt meidän kannattaa lukea II Kor. 4:16-5:10 ja Fil. 3:20 ja 21. 
 
Toinen mahdollisuus on, että sanaa analyō on käytetty merkityksessä ”päästää” tai 
”vapauttaa”. Paavalilla on tässä kaksi vastakkaista mahdollisuutta: elämä tai 
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kuolema. Hän on ahtaalla niiden välissä, mutta hän päättää hankkiutua eroon niistä 
molemmista, sillä kolmas vaihtoehto, joka on olla Kristuksen kanssa tämän 
palatessa, on paljon, paljon parempi kuin kumpikaan edellisistä (Walter Cummins: 
A Jorney through the Acts and Epistles sivulla 435). 
 
Tätä kannattaa nyt tarkastella Novumin väliriviraamatun tekstistä: 
 
 

 
 
 
Silloin jakeen 23 voisi kääntää esim. näin: 
 

Ahtaalla minä olen näiden kahden mahdollisuuden välissä, (halu minulla 
on vapautua niistä molemmista ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi 
monin verroin parempi,) 

 
Fil. 1 
24. mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.  
25. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni 
kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa,  
26. että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi 
Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne.  
27. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että 
minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan 
kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä 
taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta,  

 
Tässä on jälleen kehotus vaeltaa hengessä arvollisesti. Nyt se on tässä muodossa: 
Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. 
 
Käyttäytykää (politeyō 3643) – Tämä tarkoittaa vapaana kansalaisena olemista, 
elämistä kansakunnan jäsenenä ja käyttäytymistä sen mukaisesti. 
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Fil. 1 
28. vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille 
kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta.  
 

Säikähtämättömyys on merkki. 
 
Fil. 1 
29. Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa 
häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä,  

 
kärsiä (paskhō 3434) – ”kokea, kärsiä” – ”Sanan etymologia on epäselvä. 
Tiedetään kuitenkin, että verbi on Homeroksen ajasta asti merkinnyt jonkin 
ulkopuolelta tulevan kokemista, joka vaikutti hyvään tai huonoon suuntaan” 
(Novum). 
 
Minä sanoisin, että meidän on suotu myös kokea sekä vastoinkäymisiä että 
fantastisia voittoja hänen vuokseen. 
 

Fil. 1 
30. teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun 
taistelevan.  

 
Luetaan nyt koko luku vielä kerran! 
 

2. Luku  
1. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden 
lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja 
laupeutta,  

 
yhteyttä (koinōnia 2536) – Tämä on sama kuin 1. luvun jakeessa 5. 
 
sydämellisyyttä (splankhnon 4083) – Tämä on sama kuin 1. luvun jakeessa 8. 

 
2. niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, 
että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset  
3. ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan 
että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne  
4. ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.  
5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,  
6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa 
olla Jumalan kaltainen,  

 
saaliiksensa (harpagmos 662) – Tässä on tämän sanan ainoa käyttöpaikka 
Uudessa Testamentissa. ”Sanan merkitys sinänsä on aivan selvä: se tarkoittaa 
ryöstämällä saatua saalista” (Novum). Jeesus Kristus ei siis käyttänyt itsekkäästi 
hyväkseen asemaansa Jumalan poikana, vaikka hänelle tarjottiin siihen fantastiset 
mahdollisuudet: 
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Luukas 4:5-8 
5. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä 
tuokiossa kaikki maailman valtakunnat  
6. ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen 
loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle 
tahdon.  
7. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun."  
8. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää 
kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman.'" 

 
kaltainen (isos 2204) – Tämä on adjektiivi, joka tässä kuvaa pojan suhdetta 
isäänsä: 
 

Joh. 5:17 & 18 
Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös 
teen työtä."  
18. Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä 
tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös 
sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi (isos). 

 
Raamatun aikoina poikaa pidettiin isänsä vertaisena kun taas palvelijaa ei pidetty 
isäntänsä vertaisena. Vaikka sekä poika että palvelija tekivät työtä ja palvelivat 
perheyrityksessä samalla tavalla, vain poika oli perillinen. Tätä ominaisuutta, 
olemista isänsä poikana, Jeesus ei käyttänyt itsekkäästi hyväkseen. Hän ei ottanut 
saalista eikä ryöstänyt mitään itselleen. Luukkaan evankeliumissa Jeesus itse viittaa 
tähän idiomiin: 
 

Luukas 2:49 
Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun 
pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?" 

 
Filippiläiskirjeen 2:22 jakeessa kertoessaan Timoteuksesta Paavali kuvaa tätä myös. 
 

Fil. 2 
7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja 
hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;  

 
tyhjensi itsensä – Hän tyhjensi itsensä nimenomaan kaikesta maineesta ja 
kunniasta Jumalan poikana. Hän ei kulkenut ympäriinsä mainostaen itseänsä ja 
omaa erinomaisuuttaan vaatien ihmisten kunnioitusta ja arvonantoa. Hän toimi aivan 
päinvastoin. Hyvin usein hän piti identiteettinsä salassa. Hän saarnasi Jumalasta ja 
Jumalan valtakunnasta ja antoi voimallisten hyvien tekojensa Jumalan poikana 
puhua puolestaan.  
 

Matt. 4:17 
Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää 
parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle." 
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Markus 1:34 
Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon 
riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat 
hänet. 
 
Luukas 4:41 
Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet 
Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska 
ne tiesivät hänen olevan Kristuksen. 
 
Ap.t. 10:38 
te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut 
Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja 
paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen 
kanssansa. 

 
Luetaan nyt Luukas 7:18-23,  
 
otti orjan muodon – Luetaan nyt Matt. 20:25-28! (Markus 10:42-45) 
 

Fil. 2 
8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin 
kuolemaan asti.  

 
Jeesus Kristus teki täydellisestä vapaasta tahdostaan aina Isänsä tahdon. Hän myös 
antoi henkensä omasta vapaasta tahdostaan.  Se, että hän antaisi henkensä oli Isän 
tahto. Jeesus Kristus oli kuuliainen loppuun asti, hamaan ristin kuolemaan asti.  
 

Joh. 8:28 & 29 
Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te 
ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee 
mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle 
opettanut.  
29. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole 
jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on 
otollista." 

 
Joh. 10:14-18 
Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani 
tuntevat minut,  
15. niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni 
lammasten edestä.  
16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä 
lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla 
minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.  
17. Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että 
minä sen jälleen ottaisin.  
18. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla 
on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä 
olen saanut Isältäni." 
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Fil. 2 
9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle 
nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,  
10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä 
niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, 
jotka maan alla ovat,  
11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että 
Jeesus Kristus on Herra.  
 
Ap.t. 4:10-12 
Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä 
työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,  
10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että 
Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te 
ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä 
kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.  
11. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on 
kulmakiveksi tullut.'  
12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla 
muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." 
 
Ef. 1:19-23 
ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka 
uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,  
20. jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja 
asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,  
21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja 
jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, 
vaan myös tulevassa.  
22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet 
kaiken pääksi seurakunnalle,  
23. joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa 
täyttää. 
 
Fil. 2 
12. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin 
ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän 
tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja 
vavistuksella, että pelastuisitte;  

 
pelolla ja vavistuksella –  Tämä tarkoittaa: ”kunnioituksella ja kuuliaisuudella” 
(Tämä esiintyy myös seuraavissa paikoissa Uudessa Testamentissa: Markus 16:8, I 
Kor. 2:3, II Kor. 7:15, Ef.6:5.) 
 
pelastuisitte (sōtēria 4362) – Tätä on käytetty Filippiläiskirjeessä myös 1:19 ja 1:28. 
Tämä sana saa merkityksensä asiayhteydestä. Se voi merkitä pelastumista 
vaarasta, vapautumista, pelastumista iankaikkiseen elämään tai kokonaiseksi 
tulemista. Tässä ajatus jatkuu seuraavassa jakeessa, koska sidesana ”sillä” liittää 
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nämä jakeet yhteen. Siksi asiayhteys tässä viittaa mielestäni kokonaiseksi 
tulemiseen. 

 
13. sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että 
tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.  

 
vaikuttaa (energeō 1580) – Jumala antaa energian. Ks. Fil. 1:6! 

 
14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,  
15. että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan 
lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte 
niinkuin tähdet maailmassa,  

 
moitteettomat (amomos 242) – Tätä sanaa on käytetty Septuagintassa 
uhrilampaasta ja pääsiäislampaasta, joka oli Kristuksen esikuva. Meillä on etuoikeus 
olla moitteettomat, puhtaat ja tahrattomat kuin Kristus. 

 
16. tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi 
Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa 
nähnyt.  
17. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri- ja 
palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen kaikkien teidän 
kanssanne;  
18. samoin iloitkaa tekin, ja iloitkaa minun kanssani!  

 
Kun me nurisematta ja epäröimättä vaellamme hengessä kutsumuksemme ja 
Kristuksen Jeesuksen evankeliumin arvoisesti pitäen tarjolla elämän sanaa tapahtuu 
Jumalan voimasta kaiken aikaa niin paljon kaikkea hyvää, että meidän on todella 
syytä iloita yhdessä. 

 
19. Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteuksen 
teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi, saatuani tietää, kuinka 
teidän on.  
20. Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi 
teidän tilastanne;  
21. sillä kaikki he etsivät omaansa eivätkä sitä, mikä Kristuksen 
Jeesuksen on.  
22. Mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän, niinkuin poika 
isäänsä, on minua palvellut evankeliumin työssä.  
23. Hänet minä siis toivon voivani lähettää heti, kun olen saanut nähdä, 
miten minun käy.  

 
Paavali halusi lähettää Timoteuksen Filippiin heti kun tiesi miten hänen itsensä kävi. 

 
24. Ja minä luotan Herrassa siihen, että itsekin pian olen tuleva.  

 
Sitten hän aikoi mennä sinne pian itsekin. Ensimmäiseksi hän lähetti kuitenkin 
Epafrodituksen. 
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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.  
28. Lähetän hänet sentähden kiiruimmiten, että te hänet nähdessänne 
taas iloitsisitte ja minäkin olisin murheettomampi 

 
kiiruimmiten (spoudaiōs 4093) – Tämä on adverbi, joka tulee adjektiivista 
spoudaios 4090 (innokas) ja se tarkoittaa innokkaasti. 
 
Epafroditus ilmeisesti toi tämän kirjeen filippiläisille. 
.  

29. Ottakaa siis hänet vastaan Herrassa kaikella ilolla, ja pitäkää 
semmoisia kunniassa;  
30. sillä Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, kun 
pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette 
voineet tehdä.  

 
henkensä (psykhē 4902) – Tämä on sielu. 

 
3. Luku 
1. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille 
kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi.  
2. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, 
kavahtakaa noita pilalleleikattuja.  

 
pilalleleikattuja (katatomē 2404 = kata + temnō) – Tässä on tämän sanan ainoa 
käyttöpaikka Uudessa Testamentissa. Se tarkoittaa silpomista ja viittaa tässä 
ympärileikkaamiseen. Paavali kehottaa filippiläisiä tässä kavahtamaan tai varomaan 
Juudeasta tulleita judaisteja, jotka saarnasivat ympärileikkausta. 
 

3. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä 
palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, 
emmekä luota lihaan,  

 
Me olemme oikeita ympärileikattuja, sillä meidät on ympärileikattu Kristuksen 
ympärileikkauksella: 
 

Kol. 2:11 
ja hänessä (Kristuksessa) te myös olette ympärileikatut, ette 
käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, 
Kristuksen ympärileikkauksella: 
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Fil.3 
4. vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee 
voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä,  
5. joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, 
Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin 
nähden fariseus,  
6. intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden 
nuhteeton.  

 
nuhteeton – Tässä on kaikissa kreikan kielisissä teksteissä kaksi sanaa, verbi ja 
adjektiivi. Niiden yhteinen merkitys on: tehdä työtä tullakseen moitteettomaksi. 
Jakeen loppupään voisi kääntää näin: ”…, lain vanhurskauteen nähden minä teen 
työtä tullakseni moitteettomaksi”. 
 

7. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut 
tappioksi.  

 
Alun perin Paavali oli lukenut edellä esitetyt ansiot voitokseen, mutta nyt hän luki ne 
Kristuksen tähden tappioksi. 
 

8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen 
Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä 
minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin 
omakseni Kristuksen  

 
roskana (skybalon 4051) – Tämä tarkoittaa myös eläinten ulostetta eli sontaa. 
 
omakseni – Tällä ei ole vastinetta tekstissä. Siinä lukee vain: ”että voittaisin 
Kristuksen”. 
 

9. ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa 
vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen 
uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon 
perusteella;  

 
Kristuksen uskon kautta – Tässä on genetiivi ja se tarkoittaa Kristusta koskevaa 
uskoa, siis uskoa Kristukseen. 
 

10. tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen 
kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen 
samankaltaisen kuoleman kautta,  

 
Hänen ylösnousemisensa voima on se voima, jota Jumala käytti kun hän herätti 
Jeesuksen kuolleista. Se voima vaikuttaa uskovissa ja sen voiman Paavali tunsi 
läpikotaisin: 
 

Ef. 1:19 & 20 
ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka 
uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,  
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20. jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja 
asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, 

 
tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta – Tästä 
kerrotaan myös Roomalaiskirjeessä: 
 

Room. 6:3-11 
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen 
Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?  
4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta 
kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden 
kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.  
5. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä 
kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä 
ylösnousemuksessa,  
6. kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen 
kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme 
enää syntiä palvelisi;  
7. sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. 
8. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme 
saavamme myös elää hänen kanssaan,  
9. tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää 
kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.  
10. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; 
mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.  
11. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä 
Kristuksessa Jeesuksessa. 

 
Fil. 3 
11. jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. 

 
jos minä ehkä pääsen – Sanatarkasti käännettynä tämä olisi näin: ”jos miten 
pääsisin”. Todellinen merkitys kuuluu näin: ”jos on niin, niin minä pääsisin jotenkin”. 
 
Tämän jakeen voisi kääntää näin: ”että jotenkin pääsisin ylösnousemiseen 
kuolleista”. 
  

12. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut 
täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni 
voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.  

 
Jakeen loppupää olisi parempi näin: ”että minä saisin sen haltuuni, koskapa Kristus 
Jeesus otti minut haltuunsa”. 
 

13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: 
unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on 
edessäpäin,  
14. minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on 
minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.  
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Paavalilla ei ollut vähäisintäkään epävarmuutta siitä, mihin hän oli menossa. 
 

15. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja 
jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille 
ilmoittava, kuinka asia on.  

 
Olipa uskovat eri asioista mitä mieltä hyvänsä selvyys on saatavissa kääntymällä 
Jumalan puoleen. Ei tarvitse kuin haluta tietää kuinka asia on ja kysyä sitä 
Jumalalta. Hän vastaa aivan varmasti. 
 

16. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa 
tietä!  

 
Tätä tietä vaelletaan luottamalla vain Jumalaan, tunnustamalla Jeesus Herraksi, 
vaeltamalla hengessä, käyttämällä kaikkia pyhän hengen ilmenemismuotoja, puhuen 
paljon kielillä ja tunnustamalla kaikessa Jumalan sanan lupauksien mukaisesti. 
 

17. Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin 
vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana. 

 
seuraajiani (symmimetai 4210) – Tämä tarkoittaa sanatarkasti ”kanssamatkijoita”. 
 
esikuvana (typos 4526) – Tämä on Novumin mukaan: ”’lyönti’, leima jälki; kuva; 
esikuva, malli; muoto”. Minulla on tästä sanasta voimakkaana mielikuvana 
kirjoituskoneen kirjaimisto. Niin monta kertaa kuin kutakin kirjainta lyödään, syntyy 
paperille aina täsmälleen samanlainen kuvio. 
    

18. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien 
sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;  

 
Kristuksen ristin – Tässä on kielikuva metonymia. Risti edustaa Kristuksen 
kuolemaa. 
 

19. heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän 
kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. 

 
heidän kunnianaan on heidän häpeänsä – Tämä kuuluu tarkemmin käännettynä 
näin: ”heidän kunniansa on heidän häpeässään”. Tämä korostaa sitä, että se, mitä 
he pitävät kunniana onkin todellisuudessa häpeä. 
  

20. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös 
odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,  

 
taivaissa – Jumalan luona. 
 

21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa 
ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki 
itsellensä alamaiseksi. I Tess. 4:13-18 ja I Kor. 15:51-57. 
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4. Luku 
1. Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, 
seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat!  

 
Tässä on jälleen kehotus; tällä kertaa seisomaan Herrassa lujina. Lisäksi Paavali 
korostaa rakkauttaan ja kiintymystään heihin. 
 

2. Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan 
yksimielisiä Herrassa.  

 
Euodiaa… Syntykeä – Nämä ovat naisten nimiä. Syystä tai toisesta heillä oli 
eripuraa. 
 

3. Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni*, minä pyydän: ole näille 
vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin 
hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, 
joiden nimet ovat elämän kirjassa.  

 
Synsygukseni (sudzygos 4185) – Tämä, kun sitä on käytetty adjektiivina, tarkoittaa 
”yhteen iestetty” ja substantiivina ”työtoveri” (Novum).  
 
työtoverieni (synergos 4283) – Tämä on edellisen synonyymi tässä jakeessa. 
 

4. Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!  
 
Ilo ja iloitseminen mainitaan tässä kirjeessä 12 kertaa.  (Ks. 1:4.) 
 

5. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on 
lähellä.  

 
lempeytenne – On hyvä panna merkille, että tässä on lempeys eikä esimerkiksi 
ankaruus, oikeudenmukaisuus tai lahjomattomuus. Tämän lempeyden pitäisi tulla 
kaikkien ihmisten tietoon. 
 

6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne 
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,  

 
murehtiko (merimnaō 2832) – Tämä saa merkityksensä asiayhteydestä. Se 
tarkoittaa joko huolehtimista ihmisistä tai asioista, joka on vastuuntuntoa ja 
huolenpitoa ja sellaisenaan hyvä, tai sitten se tarkoittaa huolta ja murhetta, jotka 
tuottavat levottomuutta tai ahdistusta. (Ks. 2:20!) 
 

I Kor.12:24 & 25 
mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt 
ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian,  
25. ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät 
yhtäläistä huolta toinen toisestaan. 
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Matt. 6:25-34 
Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä 
söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. 
Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?  
26. Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa 
aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa 
suurempiarvoiset kuin ne?  
27. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään 
vertaa?  
28. Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka 
ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.  
29. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut 
niin vaatetettu kuin yksi niistä.  
30. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja 
huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te 
vähäuskoiset?  
31. Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me 
juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'  
32. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne 
kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.  
33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, 
niin myös kaikki tämä teille annetaan.  
34. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä 
pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." 

 
pyyntönne (aitēma 130) – Tämä on substantiivi, joka tule verbistä aiteō (129).  Se 
tarkoittaa ”pyytämistä” tai ”vaatimista” (Novum). 
 

I Joh. 5:14 & 15 
Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin 
anomme (aiteō) hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.  
15. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin 
(aiteō), niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se (aitēma), mitä 
olemme häneltä anoneet (aiteō) 
 
Matt. 21:22 
Ja kaiken, mitä te anotte (aiteō)  rukouksessa (proseukhē), uskoen, 
te saatte.". 
 
Markus 1:24 
Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette (proseukhomai) 
ja anotte (aiteō), uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. 

 
rukouksella (proseukhē 3793) – Tämä on substantiivi, joka tulee verbistä 
proseukhomai (3794). Näitä sanoja on käytetty ainoastaan rukouksesta ja 
rukoilemisesta Jumalaa. 
 
anomisella (deēsis 1028) – Tämä on substantiivi ja se tulee verbistä deomai 
(1054). Merkitys on ”pyyntö tai rukous tiettyyn tarpeeseen”. 
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Luukas 1:13 
Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi 
(deēsis) on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja 
sinun on annettava hänelle nimi Johannes. 

 
Matt. 9:38 
Rukoilkaa (deomai) siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä 
elonkorjuuseensa." 
 
Luukas 9: 
Ja katso, kansanjoukosta huusi eräs mies sanoen: "Opettaja, minä 
rukoilen (deomai) sinua, katsahda minun poikani puoleen, sillä hän on 
minun ainokaiseni;  
39. ja katso, hänen kimppuunsa käy henki, ja heti hän parkaisee, ja se 
kouristaa häntä, niin että vaahto lähtee; ja vaivoin se hänestä poistuu, 
runnellen häntä.  
40. Ja minä pyysin (deomai) sinun opetuslapsiasi ajamaan sitä ulos, 
mutta he eivät voineet." 
 
Ef. 6:18 
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella (proseukhē) ja anomisella 
(deēsis), rukoillen (proseukhomai) joka aika Hengessä ja sitä varten 
valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa (deēsis) kaikkien 
pyhien puolesta; 

 
kiitoksen (eukharistia 1976) – Tämä tulee verbistä eukharisteō (1975) = eu (hyvin) 
+ kharidzomai (antaa, lahjoittaa). ”Tämä on tavanomainen kiittämistä tarkoittava 
krerikan sana”(Novum). 
 

Joh. 6:11 & 23 
11Ja Jeesus otti leivät ja kiitti (eukharisteō) ja jakeli istuville; samoin 
kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. 
 
23. Kuitenkin oli muita venheitä tullut Tiberiaasta lähelle sitä paikkaa, 
jossa he olivat syöneet leipää, sittenkuin Herra oli lausunut kiitoksen 
(eukharisteō) 
 
Joh. 11:41-44 
Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä 
kiitän (eukharisteō) sinua, että olet minua kuullut.  
42. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, 
joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun 
lähettäneen minut."  
43. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!"  
44. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen 
kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: 
"Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä.". 
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Fil. 4 
7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva 
teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.  

 
Kun me teemme mitä jakeessa 6 kehotetaan tekemään, niin tämä toteutuu. 
 

8. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä 
oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos 
on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;  

 
kunnioitettavaa (semnos 3992) – Tästä sanasta on Novumissa seuraava lainaus: 
”Voidaan täydellä syyllä sanoa, että koko kreikan kielessä ei ole tämän 
majesteettisempaa sanaa (Barcley).” 
 

I Tim. 3:8 & 11 
8. Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita (semnos), ei 
kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, 
 
11. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita (semnos), ei panettelijoita, 
vaan raittiita, uskollisia kaikessa. 

 
oikeaa (dikaios 1203) – Tämä tulee sanasta dikē (1210) ”oikeus”, josta tulee myös 
sana dikaiosynē (1204), joka on useimmiten käännetty sanalla ”vanhurskaus”. 
Tämä on siis samalla tavalla oikeaa kuin Jumala on oikeassa tai Jeesus Kristus on 
oikeassa. 
 
puhdasta (hagnos 43) – Tämä on läheistä sukua sanalle hagios (29), joka on 
useimmiten käännetty sanalla ”pyhä”. Tämä ilmaisee puhtautta saastaisuuden 
vastakohtana. Jumala ja Jeesus Kristus ovat tällä tavalla viattomia, puhtaita ja 
siveitä. 
 
rakastettavaa (prosfilēs 3833 = pros + fileō 4701) 
 
hyvältä kuuluvaa (eufēmos 1971 = eu + fēmē 4680) – Tämä on adjektiivi ja se 
tarkoittaa sellaista, jolla on hyvä maine. 
 
avu (aretē 644) – Tällä sanalla on hyvin laaja merkitys kreikkalaisissa kirjoituksissa. 
Se kuvaa henkilön mitä tahansa ruumiillista tai sielullista erinomaisuutta tai jonkin 
asian korkeaa kykyä, ominaisuutta tai laatua (Thayer). ”Avu tai hyve” (Novum). 
 

I Pietari 2:9 
Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, 
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja (aretē)", joka on 
pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 
 
II Pietari 1:3 - 5 
Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä 
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on 
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään (aretē), 
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4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat 
lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta 
osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen 
tähden vallitsee,  
5. niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan 
uskossanne avuja (aretē), avuissa (aretē) ymmärtäväisyyttä, 

 
kiitettävää (epainos 1692) – ”Kiitos tai ylistys” (Novum). King James – 
käännöksessä tämä on aina käännetty sanalla ”praise”.  
 

Room. 2:29 
vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea 
ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja 
hän saa kiitoksensa (epainos), ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. 
 
I Kor. 4:5 
Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, 
ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt 
ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa 
(epainos) Jumalalta. 

 
Fil. 4 
9. mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa 
nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.  

 
rauhan Jumala – Jumala, joka antaa rauhan. 
 

10. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet 
pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei 
tilaisuutta.  

 
ihastuin (khairō 4784) – Ks. 1:4 ja 4:4! Pitäisi siis olla ”ilahduin”. 
 

11. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut 
oloihini tyytymään.  

 
oloihini tyytymään (autarkēs 766 = autos [itse] 770 + arkeō [riittää] 652) – 
”Omavarainen tai tyytyväinen” (Novum). 
 

12. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen 
ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että 
näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa.  

 
niukkuudessa (tapeinoō 4383) – ”Nöyrtyä, nöyryyttää” (Novum).  Tätä on käytetty 
tässä materiaalisesta nöyryyttämisestä runsaudessa elämisen vastakohtana. 
 
minä olen tottunut – ”minut on perehdytetty” (Novum). 
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13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.  
 
Hän, joka meitä vahvistaa on Kristus. Kristuksen kautta tulee meihin Jumalan voima. 
 

14. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni.  
 
ahdinkooni (thlipsis 2119) – Tämä on ”kova paine mieltä kohtaan”. 
 

15. Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun 
lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt 
minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta.  
16. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran, jopa kahdesti, lähetitte, 
mitä tarvitsin.  
17. Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne 
karttuvaa hedelmää.  
18. Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti; minulla on yllinkyllin, 
saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on "suloinen 
tuoksu", otollinen, Jumalalle mieluinen uhri.  

 
"suloinen tuoksu" – Tässä on Uuden Testamentin ainoa viittaus Vanhan 
Testamentin uhrilahjoihin. 
 

III Mooses 3:1-5 
Jos hänen uhrilahjansa on yhteysuhri, tuokoon hän, jos hän tuo 
raavaskarjasta härän tai lehmän, virheettömän eläimen Herran eteen.  
2. Ja hän laskekoon kätensä uhriteuraansa pään päälle ja teurastakoon 
sen ilmestysmajan ovella; ja papit, Aaronin pojat, vihmokoot veren 
alttarille ympärinsä.  
3. Ja hän tuokoon yhteysuhrista uhrina Herralle sisälmyksiä peittävän 
rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan  
4. ja molemmat munuaiset ynnä niiden päällä lantiolihaksissa olevan 
rasvan ja maksanlisäkkeen, joka on irroitettava munuaisten luota.  
5. Ja Aaronin pojat polttakoot sen alttarilla polttouhrin päällä, joka on 
halkojen päällä tulessa, suloisesti tuoksuvana uhrina Herralle. 

 
Fil. 4 
19. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki 
teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.  

 
Sanojen järjestys on tässä käännöksessä harhaanjohtava. Raamattu Kansalle – 
käännöksessä tämä on käännetty näin: 
 

19. Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa 
(doksa 1250) olevan rikkautensa (ploytos 3616) mukaan, 
Kristuksessa Jeesuksessa. 

 
Tämä on erinomainen esimerkki Paavalin suun tunnustuksesta. Me voimme 
tunnustaa tätä samaa kaikkien tarpeidemme suhteen. 
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20. Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia (doksa) aina ja 
iankaikkisesti! Amen.  
21. Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. 
Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet.  
22. Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka 
ovat keisarin huoneväkeä.  
23. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. 

 


