
10 september 2017 

Arbete För Evangeliet 
Paulus kärlek till och förböner för 

församlingen i Filippi 
Predikan i Betelkyrkan Jönåker 

…ni har varit med i arbete för evangeliet från första dagen ända till nu… (Fil 1:5) 

Bibeltext 
Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i 
Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Nåd vare med er och 
frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.  
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med 
glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Jag är 
övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu 
dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när 
jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. 
Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus. Och min 
bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så 
att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på 
rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.  (Filipperbrevet 1:1-11) 

Nya testamentet (NT) är fascinerande, framför allt för att det handlar om Jesus 
Kristus, men också för att det handlar om verkliga situationer som vanliga 
människor levde i för länge sedan. De brev, bl a Filipperbrevet, som vi hittar i 
NT är verkligen brev med sändare, adressat och ett (eller flera) ärende(n). Den 
text vi just läst utgör inledningen på ett sådant brev, där Paulus skriver till 
församlingen i Filippi. Han skriver från det fängelse där han sitter fängslat för 
evangeliets skull. Trots fångenskapen har brevet kommit att kallas glädjens brev. 

1. Önskningar om nåd och frid (1:2). Nåd och frid är centrala begrepp när 
det gäller vår frälsning. Genom nåden får vi del av Jesu försoning och då får 
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vi frid med Gud genom tron på Jesus Kristus. Det intressanta är att här 
önskas församlingen nåd och frid, något som vi vet att de redan hade 
eftersom de redan var troende. Men det kristna livet är inte statiskt, det är 
dynamiskt. Nåden och friden är alltid större än vad vi för tillfället vet om, 
och därför skall vi ständigt växa i nåd och frid. 

2. Tacksägelse för församlingen (1:3). Aposteln tackar Gud var gång han 
tänker på den. Hur har vi det? Är församlingen enbart en belastning eller är 
vi glada över den? Gud give att vi är tacksamma för församlingen och tackar 
Herren för den. 

3. Apostelns förböner för församlingen sker alltid i glädje (1:4). 
Aposteln är inte bara tacksam för församlingen, utan ber också för den. 
Något av det viktigaste som finns, särskilt när vi går in i ett arbete för 
evangeliet, är att det finns människor i församlingen som ber för 
församlingen. Och som ber för den i glädje. För fröjd i Herren är vår starkhet. 
Men apostelns glädje hade flera orsaker, och en var att församlingen var 
trogen i arbetet för evangeliet. 

4. Församlingens delaktighet i arbetet för evangeliet (1:5). Här talar 
aposteln om församlingens delaktighet i arbetet för evangeliet från första 
dagen, och ordet arbete är i grekiskan koinonia som betyder främst gemenskap, 
sammanslutning och i klassisk grekiska kunde det också betyda affärsavtal. Man 
kan säga att evangeliet för människor in i en arbetsgemenskap, en 
sammanslutning kring evangeliet där vi leds att arbeta för evangeliet. 

4.1. Arbete för evangeliet. Församlingens gemenskap och församlingens arbete 
handlar uteslutande om evangeliet: vi har gemenskap i evangeliet, och allt 
arbete vi utför gör vi för evangeliet. Inte för någon människa, utan för Gud 
och Jesu Kristi evangelium. 

4.2. Från första dagen ända till nu. Denna gemenskap och detta arbete är något 
som påbörjas direkt när vi kommer till tro och sedan skall fortsätta 
kontinuerligt. Detta är naturligt för den nyfrälste, och vi borde växa i det 
längs vägen. Uthållighet är vad vi behöver för att göra Guds vilja. 

4.3. Arbetet består i att försvara och befästa evangeliet (1:7). Detta är främst 
apostelns uppgifter, men jag tror inte församlingens uppgift är särskilt 
annorlunda. Här handlar om att arbetet för evangeliet sker i huvudsak på 
två sätt: försvara (grek apologia) och befästa (grek bebaiosis). Det första 
handlar om verbalt försvar, ofta i domstolssammanhang. Den andra 
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handlar om att bekräfta något som stärker någons övertygelse, ungefär 
som när man avlägger en ed för att stärka sitt vittnesmål (Hebr 6:16). 
Enkelt uttryckt tror jag detta handlar om att försvara evangeliet utåt 
världen — evangelisation — och befästa evangeliet inåt — uppmuntra de 
redan troende att hålla fast vid evangeliet (1 Kor 15). 

5. Gud fullbordar varje gott verk han påbörjat i de troende (1:6). Ett 
av bevisen för att en människa verkligen blivit frälst är att han eller hon 
växer i tron trots omständigheter, prövningar och svårigheter. Detta är inte 
bara Guds löfte utan är också ett äkthets-bevis på att det faktiskt är Gud som 
verkat. Samma gäller församlingen. Om Gud har påbörjat något i 
församlingen, kommer han att slutföra det, och detta gäller i synnerhet när 
det gäller arbetet för evangeliet. Herren lämnar inte saker oavslutat, för har 
han påbörjat något kommer han att slutföra det. 

6. Kärlek till och längtan efter församlingen (1:7-1:8). I samband med 
arbetet för evangeliet blir det tydligt att församlingen verkligen är en arbets-
gemenskap som grundar sig i den gudomliga kärleken. Det är inte bara arbete 
utan också djup och innerlig gemenskap. Aposteln säger sig ha församlingen 
i sitt hjärta och han längtar efter dem av hela sitt hjärta.  

7. Förbön för församlingen (1:9-1:11). I samband med arbete för 
evangeliet blir också förbönens betydelse omöjlig att överdriva. Ovan sades 
att Paulus tackar Gud för församlingen, och ber för den. Nu kommer han till 
vad han ber om, nämligen… 

7.1. Att kärleken (grek agape) mer och mer skall överflöda.  

7.2. Leda till insikt och klart omdöme 

7.3. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria… 

7.4.…och rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära. 

8. Att detta i ljuset av det skall ske inför att Herrens dag kommer 
(1:6, 1:10). Den första tidens kristendom var präglad av övertygelsen att Jesus 
Kristus kommer snart, och allt man trodde, gjorde och tänkte skedde utifrån 
den övertygelsen. Jesus kommer. Så bör det vara ibland oss också.
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