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Del 1 FILIPPERBREVET 1:1–11  
Paulus var missionär och församlingsplanterare, och hans främsta arbetsområden var 
de dåtida storstadsregionerna. Om Paulus hade varit verksam i norra Europa idag 
skulle han rört sig i städer som Stockholm, Helsingfors, Oslo, Göteborg, 
Köpenhamn och kanske Malmö, och han skulle varit fullt upptagen med att plantera 
församlingar. Efter att ha etablerat kristna gemenskaper, inrättat ledare och givit dem 
en stadig grund i evangeliet, skulle han sedan rört sig vidare för att påbörja arbetet 
på nya ställen.  

Som en god herde försökte dock Paulus behålla kontakten till församlingarna han 
hade planterat. Församlingarna skrev till honom angående de frågor som dök upp 
eller svårigheter som drabbade, och Paulus svarade med instruktioner och 
uppmuntran. Filipperbrevet är ett av dessa uppmuntrande budskap, samtidigt som 
det är ganska unikt bland Paulus brev. För här försöker han inte att korrigera dålig 
undervisning eller tillrättavisa dåligt uppförande. Istället visar brevet på Paulus 
tillgivenhet för församlingen i Filippi och hans beröm för deras kristna mognad.  

1. Vem är brevets avsändare? Vem är dess mottagare?  

 

2. Hur beskriver Paulus sig själv och Timotheos? Hur beskriver han de kristna i 
Filippi (1:1)?  

 

3. Varför kände Paulus sådan glädje över församlingen i Filippi?  

 

4. Finns det någon/några för vilka du också kan instämma i: ”Jag tackar min Gud var 
gång jag tänker på er” (1:3)?  

 

5. På vilket sätt är din församling konkret med och bidrar i ”arbetet för evangeliet” 
(1:5)?  

 

6. Vad är det för ett ”gott verk” som Paulus syftar på i vers 6?  
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BIBELVERS ATT MEMORERA  

Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och 
urskillning.  

Filipperbrevet 1:9  

 

7. Trots att Paulus sitter i fängelse börjar han brevet med en överflödande glädje. 
När och hur upplever du glädje i ditt liv som kristen?  

 

8. Vad är det som Paulus lyfter fram när han ber för de kristna i Filippi?  

 

9. Hur kan bön för andra kristna (speciellt dem som vi har lite svårare för) bidra till 
att förbättra vår relation till dem?  

 

10. Paulus satt i fängelse och kunde inte fritt besöka eller kommunicera med sina 
vänner. Om du visste att du skulle bli fängslad imorgon för din tro, och därför inte 
skulle få träffa din gemenskapsgrupp och församling på minst ett år, vad skulle du 
då vilja säga till dem innan polisen förde bort dig?  

 
TILL NÄSTA GÅNG  

I Filipperbrevet 1:5 uttrycker Paulus glädjen över dem som har arbetat med 
honom för evangeliet. Detta var människor som han hade slitit, skrattat, gråtit 
och lidit tillsammans med för det kristna glädjebudskapets skull.  

Uppgift: Gör en lista på de människor som du på olika sätt har arbetat 
tillsammans med för evangeliet om Jesus Kristus. Om listan blir lång är det 
bara att betrakta som angenämt.  

 


