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Gripen Av Jesus Kristus 
Predikan i Skälbykyrkan Runtuna 

…jag själv har blivit gripen av Jesus Kristus (Fil 3:12) 

Bibeltext 
Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa 
det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har 
gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som 
ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus 
Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud 
uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram 
till.  (Filipperbrevet 3:12-16) 

Predikan 
1. Gripen av Jesus Kristus 

1.1. Ovanligt uttryck i NT, men handlar om den unika erfarenhet en kristen 
gör som förstått och upplevt att Jesus Kristus betyder allt, och lever 
därefter, med det enda målet för sitt liv att ära Honom med sitt liv och nå 
fram till himlen 

1.2. Vers 12: ”blivit gripen”, är i formen aorist, vilket anger punkthändelse i 
det förflutna. Vi vet inte vilket tillfälle i Paulus liv det syftar på, men det 
kan vara hans omvändelse. Klart är att det handlar om ett specifikt 
tillfälle när Kristus grep tag i honom och förvandlade honom. På samma 
sätt vill Kristus gripa tag i oss idag, just idag, och just nu. 

1.3. Ordet gripen (grek katalambano) har betydelsen lägga beslag på för att äga det.   
Jämför det med 1 Kor 6:19: Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den 
helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? (1 
Korinterbrevet 6:19) 

2. Följderna av att vara gripen av Jesus Kristus 
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2.1. Man inser sin ofullkomlighet (vers 12), men leds att börja tänka 
fullkomligt (vers 15). All förändring i en människas liv börjar i tankarna 
(för en kristen särskilt: Rom 12:2, 1 Kor 2:16), och genom att tänka 
annorlunda kommer man också att handla annorlunda. När Jesus griper 
oss inser vi att vi inte är fullkomliga, och bekänner det gärna, och om vi 
tänker och handlar därefter kallas vi fullkomliga. För när Jesus Kristus 
griper oss, och vi inser vår ofullkomlighet, kommer vi att… 

2.2. Liksom Jesus Kristus har gripit oss, försöker vi gripa tag om Honom och 
Hans rike 

2.2.1. Vi jagar (grek dioko) mot målet. Ordet används bl a kring förföljelse 
av de som tror på Jesus (ex Matt 5:10-12). Och målet här är segerpriset, 
Guds kallelse till himlen i Jesus Kristus: Vet ni inte att av alla löparna som 
springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner 
det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en 
segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar.   (1 Korinter-
brevet 9:24-25) 

2.2.2. Vi glömmer det som ligger bakom och sträcker oss mot det som ligger 
framför, jfr Fil 3:7-11. Notera att orden står i presens, pågående form. 
Notera också: ett gör jag. 

2.3. Någon efterlyste bibelstudier i ”helöverlåtelse”. Detta är den bästa 
beskrivningen Nya testamentet har att ge oss, där Jesus Kristus, Hans rike 
och himlen dit han kallat oss är allt för oss, så mycket att vi anser allt 
annat vara totalt värdelöst (Fil 3:8), och börjar leva efter det.  

3. Vill du bli gripen av Jesus Kristus? 

3.1. En predikants värsta stunder, om han själv är gripen av Jesus Kristus, är 
just när han inser att församlingen inte är gripen av Jesus Kristus och inte 
heller påverkas av vad predikanten säger eller gör. Efter gudstjänsterna 
går man ut genom dörrarna och allt fortsätter precis som vanligt: ingen 
förändring sker, ingen blir omvänd, inga tårar, ingen förkrosselse, ingen 
gripenhet.  

3.2. En kristendom utan denna gripenhet blir bara ett tomt skal, en 
skrällande cymbal, en värdelös religiositet utan kraft att förändra någon 
eller något 
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3.3. Men, pris ske Gud, det måste inte fortsätta så om det är så vi har det i 
våra församlingar och våra personliga liv. Det finns möjligheter till 
förändring, det går fortfarande att bli gripen av Jesus Kristus och hans 
evangelium. Liksom Jesus Kristus grep Paulus (vid ett specifikt tillfälle) 
och gjorde att han kunde sitta i fängelset för evangeliet skull och skriva de 
rader vi läst, så kan Jesus Kristus gripa tag i oss idag. 

3.4. En ung man fick en gång frågan: Vill du gå vart som helst för Jesus, göra vad 
som helst för Jesus, bli vad som helst för Jesus? Den frågan är lika aktuell idag: 
vill du bli gripen av Jesus Kristus?
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