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Del 2 FILIPPERBREVET 1:12–26  
När Paulus skriver brevet till de kristna i Filippi, har han två stora problem staplade 
på varandra. Men i båda fallen klargör han att det är något som Gud vänder till en 
möjlighet för evangeliet. Det första problemet är att han är satt i fängelse. Att hamna 
i fängelse måste för en resande apostel ha varit ungefär som att en konsertpianist får 
sina händer bakbundna.  

Det andra problemet är att det finns folk som går runt och pratar om Jesus utan att 
egentligen mena det. De tror inte på budskapet, och ställer bara till mer bekymmer 
för honom där i fängelset. Paulus, med sin obevekliga tilltro till att Gud verkar även 
under de mest svåra omständigheter, står redo med ett svar.  

 

1. Kan du minnas något tillfälle där du har stått inför oöverstigliga problem och 
svårigheter i livet, och där sedan Gud har använt det till något gott? Hur påverkade 
det din tro?  

 

2. Hur skulle du beskriva Paulus tonläge i 1:12–18?  

 

3. Hur använde Gud Paulus fängslande till att sprida evangeliet?  

 

4. På vilket sätt kan exemplet Paulus – han som får möta mycket lidande och 
svårigheter för trons skull – vara en inspiration för dig?  

 

5. I andra delen av avsnittet, 1:19–26, reflekterar Paulus över om det är bäst att dö i 
fångenskapen eller bli frigiven och få leva. Hur ser han på detta?  

 

6. I ljuset av Paulus ord i denna del, hur tror du han skulle avsluta följande två 
utsagor:  

Mitt liv handlar om ... Jag fruktar inte döden, eftersom ...  
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BIBELVERS ATT MEMORERA  

Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning.  

Filipperbrevet 1:21  

 

7. Om man som Paulus i vers 21 uttrycker att ”för mig är livet Kristus”, vad är det 
man menar då?  

 

8. Hur kan en kris eller svårighet i ditt liv faktiskt resultera i att Jesus Kristus blir 
ärad och upphöjd?  

 

9. Vilka människor känner du som är fokuserade på Jesus? Hur behåller de sitt 
fokus? I vilket avseende skulle du vilja vara mer lik dem?  

 

10. I vilka situationer behöver du bli en djärvare ambassadör för Jesus? Vilka hinder 
finns i vägen för dig, och vad kan du göra för att få bort dem?  

 
TILL NÄSTA GÅNG  

Aposteln Paulus noterade dem som predikade budskapet om Jesus med orena 
motiv, men var ändå glad att evangeliet blev predikat. Ibland kan en del av oss 
kristna känna rivalitet mot andra kristna, församlingar och samfund. Men om 
de predikar Kristus ska vi bara vara glada och stötta dem. Om Paulus kunde 
glädja sig över dem som förkunnade Kristus med felaktiga motiv, ska vi än mer 
glädja oss när vi ser andra församlingar eller andra kristna rörelser där Jesus 
förkunnas med rena motiv.  

Uppgift: Välj ut en kristen församling eller annan kristen verksamhet i ditt 
närområde, och välj sedan ett av följande: Be för dem. Ge ett ekonomiskt 
bidrag till dem.  

Skriv ett mejl/brev till dem och tacka dem för det de gör i Jesu namn. Detta 
kommer uppmuntra dem mer än du kan ana.  

 


