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Del 9 FILIPPERBREVET 4:1–9  
Konflikter kan uppkomma i församlingen på många nivåer. Ibland är det splittring 
kring en läromässig fråga. Andra gånger är konflikten personrelaterad. Två personer 
kommer inte överens, och de börjar dra in andra i sina personliga strider, och det 
börjar skapas grupperingar. Det kan också vara strategiska eller ekonomiska frågor 
som orsakar splittring i församlingar. Oavsett vad som är orsaken, kan konflikter få 
förödande konsekvenser.  

Paulus mötte stridigheter i församlingarna på många nivåer. Här i Filipperbrevet ser 
vi en konflikt som inte handlade om läran eller strategiska beslut, utan som var 
personrelaterad. Två kvinnor där i Filippi hade råkat i luven på varandra. För Paulus 
var det angeläget att hitta en lösning, och han uppmanar de inblandade parterna till 
enighet.  

 

1. När under ditt liv har du varit som starkast i en andlig bemärkelse? Vad tror du 
det var som gjorde att du kände stabilitet och styrka i tron under den perioden?  

 

2. När under din andliga resa har du känt dig mest skakig och mest osäker? Varför?  

 

3. Beskriv Paulus relation till de kristna i Filippi, utifrån 4:1.  

 

4. I 4:2–3 får vi höra om en konflikt i Filippi. Uppenbarligen har det pågått en tid, 
och Paulus hade förmodligen fått kännedom om det via Epafroditos. Säkert hade 
Paulus med det i tankarna också när han skrev 2:1–4. Har du något exempel på en 
konflikt mellan kristna i din omgivning som har hanterats på ett positivt och helande 
sätt?  

 

5. Har du själv sett och erfarit hur en splittring eller personkonflikt kan förstöra i en 
församling?  

 

6. Vad är ”livets bok” (4:3)? Vilka har sina namn där, och hur hamnade de där?  
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7. På vilket sätt är det skillnad på att glädja sig i Herren och att bara rent allmänt 
försöka se positivt på livet?  

 

BIBELVERS ATT MEMORERA  

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.  

Filipperbrevet 4:4  

 

8. I det här avsnittet kommer Paulus med många förmaningar. Vilka är dessa 
förmaningar och på vilket sätt är var och en av dem viktig?  

 

9. Hur fungerar bön? Vilka är några vanliga fällor som vi riskerar att hamna i när det 
gäller vårt böneliv? Hur kan man undvika dessa fällor?  

 

10. Reflektera över lö ena i vers 7 och 9. Hur har du fått erfara Guds frid i ditt liv?  

 
TILL NÄSTA GÅNG  

Reflektera över om det finns några spänningar, splittringar och konflikter i vår 
församling.  

Om du skulle identifiera sådana områden, ta dig då tid att be för detta. Be 
framförallt om enighet (se Filipperbrevet 2:1–4 och 4:2).  

 


