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Del 3 FILIPPERBREVET 1:27–2:4  
Ända sedan det första århundradet fram till inledningen av 2000-talet har det på 
många olika sätt gjorts försök att radera ut kristendomen och dess inflytande. Det 
skedde på romarrikets tid, och det sker idag runt om i världen – i Mellanöstern, 
Sydostasien, delar av Afrika, Kina, Europa och så vidare. Så även i Sverige – ett av 
världens mest sekulariserade länder, och numera även ett av de mest avkristnade – 
där kristendomen ansätts hårt från många håll, bland annat från tv, radio och 
tidningar. Det är lätt att som kristen bli skrämd av detta och tona ner sin profil, men 
Paulus hävdar envist att det får vi inte göra. Stå upp för evangeliet!  

 

1. Föreställ dig den dåtida staden Filippi och de efterföljare till Jesus som bodde där. 
Vilken typ av motstånd tror du dessa kristna mötte där i staden?  

 

2. Varför är det viktigt att kristnas liv står i samklang med evangeliet (1:27)? 

 

3. Om vi vägrar att skrämmas av motståndarna, vad blir då resultatet (1:28)?  

 

4. Reflektera över de vardagliga situationer som möter dig under en vanlig vecka. 
Hur kan du stå upp för evangeliet i dessa olika situationer? Hur kan du vika dig?  

 

BIBELVERS ATT MEMORERA  

Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag – vare sig 
jag besöker er eller är någon annanstans – får höra om er att ni står fasta i en 
och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet.  

Filipperbrevet 1:27  

 

5. Vad är det strama budskapet i 1:29?  

 

6. Vad kunde församlingen i Filippi lära sig av Paulus exempel (1:29–30)?  
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7. Vad finns det för frågor (som rör evangeliet direkt eller indirekt) som det är 
angeläget att vår församling står upp för idag, trots eventuellt motstånd?  

 

8. Är det någon av Paulus uppmaningar i inledningen av kapitel 2 som talar extra 
mycket till dig? Varför? 

 

9. Ge några exempel på hur man kan sätta andra högre än sig själv (2:3).  

 

10. Om Paulus uppmaningar i 2:2–4 blir en realitet i våra liv hur påverkar det då 
följande områden:  

Ditt äktenskap 	

Din roll som förälder 

Hur du fungerar som vän 	

Ditt vittnesbörd på din arbetsplats/skola  

Andra områden av ditt liv  

 
TILL NÄSTA GÅNG  

Be för enhet bland kristna, både lokalt och globalt. Be särskilt för specifika fall 
av motsättningar, splittring och osämja som du känner till. Be också Herren att 
visa vad du eventuellt skulle kunna göra för att bidra till försoning.  

 


