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FILIPPERBREVET – BAKGRUND
(Lars Mörling 2008)
Författare
• Aposteln Paulus (1:1)
Paulus hade suttit nära fyra år i fängelse när han skrev Filipperbrevet, först två år i
Caesarea och därefter i Rom. Han skriver till en församling som levt i förföljelse under
alla de 12 år som gått sedan den grundades. Ändå är brevet fyllt av hopp och glädje pga
Jesus Kristus.
Ursprung
• Från fängelse (1:7, 13, 2:23-24)
Pretoriet var namnet på det kejserliga gardet i Rom, men inte enbart där utan även i
andra betydande städer.
• Troligen från Rom (Apg 28:16, 20, 30, Fil 4:22)
De troende från kejsarens hus hälsade till filipperna (4:22) vilket tyder på att brevet
verkligen är skrivet från Rom. Paulus kom till Rom år 61 och satt i fängelse till c:a 63.
Tidpunkt
• Troligen år 62-63 e.Kr. (2:25-26)
Det faktum att filipperna hört att Paulus var i Rom, hunnit samla in ett ekonomiskt
understöd, skickat iväg Epafroditus och slutligen fått höra att Epafroditus blivit svårt sjuk,
innebär att det gått ganska lång tid sedan Paulus kommit till Rom.
Mottagare
• Församlingen i staden Filippi

•

•
•

•
•
•

Filippi var en viktig stad i Makedonien (nordöstra delen Grekland). Den låg längs
handelsvägen ”Via Ignatia”. Staden hade fått sitt namn från kung Filippus, Alexander den
stores far, som intog staden 358 f Kr. Vi kan dra slutsatsen att det inte fanns någon
synagoga i staden eftersom man bad vid en flod utanför Filippi. Detta innebär att det inte
heller fanns många judar i staden.
Paulus kom till Filippi pga en syn (Apg 16:6-10)
Paulus kom till Filippi år 50 e Kr på sin andra missionsresa. I hans team ingick Silas,
Timoteus och den nytillkomne Lukas, författaren till Apg.
De första troende i Europa (Apg 16:13-15)
Lydia från Tyatira kom till tro och blev döpt med hela sin familj.
Paulus och Silas i fängelse i Filippi (Apg 16:22-26)
Oskyldiga, piskade offentligt, inlåsta i fängelse med fötterna i stocken så prisade Paulus
och Silas Herren och sjöng lovsånger mitt i natten! Herren skakade hela fängelset.
Fångvaktaren med familj kom till tro och blev döpt (Apg 16:27-34)
Församlingen hade möten i Lydias hus (Apg 16:40)
Lukas lämnades kvar i Filippi (Apg 16:40-17:1, 20:6)
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•

•
•
•

Att Lukas var med visas i Apg med att ”vi” byts ut mot ”de” när Paulus lämnade Filippi,
för att åter bli ett ”vi” (Apg 20:6) fyra år senare när Paulus år 54 återvände till Filippi på
sin tredje missionsresa.
Filipperna gav Paulus ekonomiskt stöd (4:15-18)
Den här församlingen hade stöttat Paulus flera gånger ekonomiskt. Han lyfter även fram
dessa makedonier som ett exempel på osjälviskt givande när han skriver till korinterna
(2Kor 11:9, 8:1-5).
Församlingen var en andligt mogen församling (1:1-5)
Paulus tackar ständigt Gud för filipperna.
Filipperna led förföljelse (1:27-30)
Paulus som satt i fängelse uppmuntrade filipperna att vara frimodiga mitt i sin förföljelse.
Inga allvarliga problem i församlingen (4:2-3)
Det är ovanligt att Paulus inte tar itu med allvarliga problem när han skriver till en
församling.

Motiv
• Tackbrev för gåvan till Paulus (2:25-30, 4:10-20)
Detta är ett tema som återkommer och som dominerar avslutningen av brevet.
Epafroditus kom med gåvan och han skickades tillbaka som brevbärare av Filipperbrevet.
• Kärleksbrev från Paulus till församlingen i Filippi (1:8).
Paulus var glad över den här församlingen och han utryckte sin glädje och tacksamhet på
många olika sätt.
Nyckelvers
”Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning.” (1:21).
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Löpande kommentar

I.

Inledning (1:1-2)
Brevet inleds med en speciell hälsning till ”församlingsledarna” (episkopos) och
”församlingstjänarna” (diakonos). Både episkopos och presbytoros (äldste) syftar i NT på
samma tjänst, ett kollektivt ledarskap i en församling eller en stad. Diakonos syftar på en
praktiskt tjänande tjänst.

II.

Lev för Kristus och hans evangelium (1:3-30)

A. Paulus relation med Filipperna (1:3-11)
1. Bönerelation (1:3-6)
Paulus tackar Gud för att de deltagit i arbetet för evangeliet under hela sin
tid som troende och han är viss om att Herren ska fullborda sitt verk i dem.
2. Kärleksrelation (1:7-11)
Paulus betygar sin kärlek till dem och ber att deras kärlek ska växa till i insikt. Troligen
avses kärleken till Gud och aposteln som kan ge just denna insikt.
B. Evangeliet spreds trots fångenskap (1:12-18)
1. Evangeliets framgång (1:12-14)
Det märkliga var att evangeliet spreds ännu mer när aposteln satt
fängelse.
2. Evangeliet spreds med olika motiv (1:15-18)
Paulus påpekar att evangeliet spreds med både rena och orena motiv och
att han kunde glädja sig åt båda sätten, eftersom Kristus ändå blev känd.
C. Kristus blev förhärligad i Paulus (1:19-26)
1. Paulus livsinställning (1:19-21)
Här är hemligheten i Paulus liv. Efter fyra år i fängelse säger han att leva
det är Kristus och att dö en vinning. Tre gånger talar han i brevet om sin
villighet att offra sitt liv för Jesus. Han är helt fokuserad på den dag han ska
få möta Jesus Kristus.
2. Ett val mellan liv och död (1:22-26)
Paulus menar att det vore bättre att få ge sitt liv eftersom han då får möta
Jesus direkt, men han lutar åt att han ska friges och få tjäna Herren ett tag
till här på jorden.
D. Lev värdigt Kristi evangelium (1:27-30)
1. Stå fasta i tron (1:27-28)
Filipperna var förföljda och de uppmanas att stå fasta och vara frimodiga
för att på så sätt leva värdigt Kristi evangelium.
2. Nåden i att få lida för Kristus (1:29-30)
Paulus ansåg att det var en nåd att inte bara få tro på Kristus utan också
att få lida för hans skull. Han ville följa hela Kristus (3:10-11).
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III.

Ha Kristi sinne (2:1-18)

A. Enighet och ödmjukhet (2:1-4)
1. Orsaker till att söka Kristi sinne ( 2:1
Paulus räknar upp ett antal självklarheter i Kristus och säger att om dessa är sanna så
ska de göra hans glädje fullkomlig genom att leva i enhet och ödmjukhet.
2. Enighet (Fil 2:2)
Det handlar om en dynamisk enighet, att de strävar mot samma mål dvs. att de lever
värdigt evangeliet och har fokus på Jesus, som Paulus hade.
3. Ödmjukhet (2:2-4)
4. Det handlar om att bli lik Jesus som han nu ska beskriva för filipperna.
B. Kristi fullkomliga exempel (2:5-11)
1. Sträva efter att ha Kristi sinne (2:5)
Paulus lyfter fram tre egenskaper som han ser hos Kristus och som han vill att
filipperna ska sträva efter. Det handlar om enighet, ödmjukhet och lydnad.
2. Enigheten (2:6-7)
Det fanns en total enighet i gudomen i allt som Jesus Kristus gjorde dvs. samma
sinnelag, samma kärlek, att vara ett i själ och sinne (2:2).
3. Ödmjukheten (2:6-8)
Kristus är det största exemplet på ödmjukhet, han som var Gud och blev människa,
föddes i ett stall, kom som en tjänare och tvättade sina lärjungars fötter.
4. Lydnaden (2:8)
Kristi lydnad prövades till det yttersta i Getsemane när han svettades blod och bad om
det var möjligt att slippa sitt lidande och bära allas synder. Han var lydig intill döden.
5. Kristi förhärligande (2:9-11)
Fadern såg en oerhörd kvalité i Kristi lidande för en förlorad värld och upphöjde
honom över allting och gav honom namnet över alla namn. Det finns bara ett namn i
universum som är över alla namn och det är det heliga gudsnamnet Jahveh, som i vår
Bibel är översatt till ”HERREN”. Här bekräftar aposteln att knän i hela universum
ska böjas för Jesu namn och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är
HERREN.
Dessa verser (2:5-11) är en av de viktigaste texterna i hela NT för att förstå vem Jesus
Kristus är. Han var av evighet Gud (v6), som blev människa, som led och dog på ett
kors i total lydnad för Fadern, som blev förhärligad och återinsattes i samma
position av härlighet, ära och makt som han hade av evighet. Det finns en linje i texten
som börjar i Gud och slutar i Gud.

GUD

GUD
MÄNNISKA

C. Lydnaden (2:8, 12-16)
1. Filipperna ska vara lydiga (2:12-13)
Paulus lyfter fram den tredje egenskapen hos Kristus (2:8) nämligen lydnaden.
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2. Gud verkar i lydnaden (2:13-14)
Paulus påpekar att hans egen närvaro var oviktig för filippernas lydnad. Det viktiga var
att Gud var närvarande, han som verkade både i deras vilja och gärning för att hans
goda vilja skulle ske.
3. Lydnadens resultat (2:15-16)

Vi lever i en mörk värld där syndens konsekvenser breder ut sig. När filipperna lever i
lydnad för Herren och livets ord så blir kontrasten så stark att de lyser som stjärnor.
D. Paulus var villig att offra sitt liv för detta (2:16-18)
Paulus säger att han med glädje är villig att offra sitt liv för att filipperna ska ha Kristi
sinne. Offret som Paulus syftar på är troligen ett drickoffer (4 Mos 2:8 f).

IV.

Timoteus (2:19-30)

Familjebakgrund
Timoteus kom från Lystra, en stad i den södra delen av
det nuvarande Turkiet (Apg 16:1). Hans far var grek och
hans mor judinna. Timoteus hade vuxit upp i den
judiska tron och han hade undervisats av sin mor
Eunice och sin mormor Lois (2Tim 1:5, 2Tim 3:15).
Kullen i bakgrunden är Lystra

Timoteus möte med Paulus
Paulus kom till Lystra tillsammans med Barnabas under sin 1:a missionsresa (Apg 14:5-7).
Detta skedde c:a 46 e Kr. Timoteus var troligen omkring 15 år gammal då, eftersom Paulus
kallade honom ”ung” 20 år senare (1Tim 4:12).
Paulus och Barnabas predikade alltså evangeliet i Lystra men judarna från de tidigare
besökta orterna Antiokia och Ikonion förföljde Paulus ända till Lystra. Paulus stenades och
alla trodde att han var död. De troende samlades runt vad man trodde var den avrättade
aposteln (Apg.14:19-20). Förmodligen stod även den unge Timoteus där med sin mor och
mormor, eftersom Paulus säger att han är Timoteus andlige far (1Tim 1:2).
Timoteus följer med på Paulus 2:a missionsresa
När Paulus kom tillbaka till Lystra år 50 e.Kr. på sin andra missionsresa har han Silas med sig
som följeslagare. Men Paulus ville även ha med sig den unge Timoteus på resan. Trots att
Timoteus bara var tonåring var han en respekterad troende i församlingen (Apg 16:1-3).
Timoteus bräckliga natur
Han verkade ha haft en ganska svag hälsa, åtminstone en dålig mage (1Tim 5:23). Man får
även ett intryck av att han var lite blyg och tillbakadragen med tanke på hur Paulus
uppmuntrar honom (2Tim 1:6-7).
Trots sin svaghet var han kallad att i Guds kraft lida för Kristus (2Tim 1:8, 2:3) och även han
fick sitta i fängelse (Hebr.13:23). Enligt den kristna traditionen blev Timoteus martyr i Efesus
år 97 e Kr.
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Timoteus blev Paulus närmaste vän
Paulus och Timoteus fick med tiden en djup gemenskap. Det verkar som om Timoteus stod
närmare Paulus än någon annan människa. Paulus hade mycket höga tankar om Timoteus.
Faktum är att han inte kände någon som så helhjärtat följde Herren och med så rena motiv
(Fil 2:19-23).
A.
1.
2.
3.

Paulus ska sända Timoteus till Filippi (2:19-24)
Timoteus ska rapportera till Paulus (2:19, 23)
Timoteus trohet mot Kristus (2:20-23)
3. Paulus hoppas att en dag själv få komma (2:24)
Paulus förväntade sig att bli frigiven. Enligt traditionen blev han det och gjorde en
fjärde missionsresa till bl a Spanien som varit hans mål och önskan (Rom 15:24).

B. En rapport angående Epafroditus (2:25-30)
1. Epafroditus hade gett en gåva (2:25, 30, 4:18)
Filippernas gåva genom Epafroditus är en huvudorsak till detta tackbrev.
2. Epafroditus hade varit svårt sjuk (2:26-27)
Det är just här vi ser att Filipperbrevet inte skrevs i början av Paulus
fängelseperiod i Rom (se ”Tidpunkt” i bakgrundsstudiet).
3. Epafroditus ska skickas tillbaka (2:28-30)
Från dessa verser förstår vi att Epafroditus blev brevbäraren av Filipperbrevet.

V.

Rättfärdigheten från Gud i Kristus (3:1-21)

A. Sann och falsk omskärelse (3:1-3)
1. Abrahams barn måste omskäras (1Mos 17)
Paulus uppmanar filipperna att ha sin glädje i Herren samtidigt som han i skarpa
ordalag varnar för ”judaister” som reste runt i hednaförsamlingar och ville tvinga dem
att låta omskära sig och hålla hela Mose lag. Paulus utvecklar sitt argument mot denna
lära igenom hela Galaterbrevet. Judaisterna hade en poäng nämligen att den som tror
på Jesus blir Abrahams barn (Gal 3:29) och alla Abrahams barn måste omskäras
(1Mos 17).
2. Hjärtats omskärelse i Kristus (Rom 2:28-29)
Paulus visar att den sanna omskärelsen inte är den yttre utan den inre omskärelsen i
den helige Ande, som alla troende på Jesus Kristus äger.
3. Omskärelse och dop som förbundstecken (Kol 2:8-15)
Omskärelsen var ett yttre förbundstecken på Guds förbund med Abraham. I det nya
förbundet finns också ett yttre förbundstecken som är nära sammankopplat med den
inre omskärelsen i Jesus Kristus, nämligen dopet som handlar vår förening med Kristus
i hans död och uppståndelse. Så den sanna omskärelsen finns i Kristus.
B. Paulus personliga vittnesbörd (3:4-11)
1. Paulus bakgrund (3:4-6)
Judaisterna hämtade sin auktoritet från det faktum att de var judar som kunde GT.
Paulus bemöter dessa med sitt personliga vittnesbörd som jude och farisé. Han menar
att han nådde toppen av vad som var möjligt i egenrättfärdighet efter lagen.
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2. Paulus rättfärdighet liknar sopor (3:7-8)
Paulus räknar sin egen rättfärdighet som sopor, ja som en ren
förlust i jämförelse med Jesus Kristus.
3. Guds fullkomliga rättfärdighet i Kristus (3:7-9)
Gud ger människan sin rättfärdighet av bara nåd genom tro på
Jesus Kristus.
4. Paulus ville lära känna Kristus (3:10-11)
Tron på Jesus Kristus är i första hand inte en lära utan en personlig relation med Jesus.
Paulus säger att han vill lära känna Jesus, hela Jesus, både kraften i hans uppståndelse
och få dela hans lidande.
C. Paulus löpte mot slutmålet i Kristus (3:12-16)
1. Paulus löpte mot fullkomligheten i Kristus (3:12-14)
Paulus hade mött den förhärligade Kristus på vägen till Damaskus (Apg 9) och han
visste att en dag skulle få möta Jesus i härligheten. Han beskriver sig själv som en
löpare som kommer in på upploppet och spurtar mot målet.
2. Håll fast vid sanningen (3:15-16)
Paulus kallar de troende för ”fullkomliga” och vi ryggar tillbaka. Men om det är så att
Guds rättfärdighet tillräknas oss i Kristus så stämmer det ju.

D. Vårt medborgarskap i himlen (3:17-21)
1. Ta Paulus som föredöme (3:17)
Fången Paulus önskar att filipperna ska följa Kristus på det sätt han beskrivit att han
själv gör i kap 1-3. Han kommer nu att peka på andra i samhället som har helt andra
värderingar.
2. Världens sätt att tänka och leva (3:18-19, 1-3)
Man kan tänka sig det kristna livet som en väg som heter Jesus Kristus. Den här vägen
har två diken, legalism och hedonism.
• Legalism (3:1-3)
Paulus har beskrivit det legalistiska diket i inledningen till kapitel tre i form av
judaisternas lagiskhet där människan vill bli rättfärdig inför Gud pga sina
laggärningar.
• Hedonism (3:18-19)
Hedonism, njutningslystnad, är det andra diket. Troligen syftar Paulus på
Epikuréernas filosofi: ”Mina hjordar offrar jag till ingen utom mig själv, inte till
gudarna utan till denna min mage som är den störste av alla gudar. Ty att äta och
dricka varje dag och att leva bekymmersfritt det är guden för visa män.” Paulus
talar här om människor som har ”buken till sin gud och sätter sin ära i det som är
8

deras skam”. De levde i sexuella njutningar utan speciella gränser. De hade en
inomvärldslig filosofi och tänkte ”bara på det jordiska”. Målet var att njuta av allt
som fanns i tillvaron. Paulus konstaterar under tårar att de var fiender till Kristi
kors, kanske inte så mycket genom sina ord som genom sin livsstil.
3. Kristus ska komma tillbaka (3:20)
Kontrasten är total mellan Epikuréerna som bara tänkte på det jordiska och församlingen
som levde för de eviga värdena. De slutar i fördärvet men vi är på väg hem till himlen.
Jesus ska komma tillbaka för att hämta hem oss.
4. Kristus ska förvandla oss (3:21)
När Jesus kommer ska han förvandla oss så att vi får en förhärligad kropp, som hans.

VI.

Guds frid och fridens Gud är med oss (4:1-9)

A. Stå fasta och håll sams (4:1-3)
Brevet är ovanligt bland Paulus brev eftersom han inte tar upp
allvarliga problem i församlingen. Det närmaste vi kommer är att
han uppmanar två kvinnor som varit hans medarbetare att hålla
sams.
B. Villkor för Guds frid i våra liv (4:4-6)
1. Gläd er alltid i Herren (4:4)
Paulus skriver detta som fånge och till en förföljd församling. Ofta har vi vår glädje
förankrad i yttre omständigheter och då åker den upp och ner som en jojo. Men Paulus
visar på en källa till glädje som är konstant, nämligen Herren själv. Paulus vet vad han
talar om eftersom han var helt fokuserad på relationen med Herren Jesus.
2. Visa er vänlighet (4:5)
Lev transparanta liv och låt människor se er glädje och er kärlek till andra.
3. Herren är nära (4:5)
Hur nära är Herren? Han är den som verkar i vår vilja och gärning för att hans goda
vilja ska ske (2:13).
4. Gör er inga bekymmer (4:6)
Ofta kommer våra bekymmer från att vi inte har kontroll över tillvaron. Men Herren
har kontrollen och vi är kallade att överlåta alla önskningar genom bön till honom.
5. Be och tacka Gud för allt (4:6)
När vi tackar Gud som har full kontroll innebär det att vi har överlåtit allt till honom.
6. Löfte om Guds frid i våra liv (4:7)
Guds frid övergår allt förstånd. Om man såg Paulus situation som fånge inne på sitt
fjärde år så skulle man inte logiskt kunna förstå hans glädje i Herren och hans frid. Det
måste handla om en glädje och frid som inte berodde på yttre omständigheter utan på
den helige Andes frukt ”kärlek, glädje, frid…” (Gal 5:22).
C. Villkor för att fridens Gud ska vara med oss (4:8-9)
1. Tänk på sådant som Gud säger är gott (4:8)
Bibeln är fylld av Guds ord och tankar. Paulus vill att filipperna ska tänka på sådant
som Gud säger är gott. Den som gör det mår bra av det.
2. Handla i enlighet med sanningen (4:9)
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Vi ska inte bara tänka på det goda utan leva i det. Ordet ska bli kött också i våra liv.
3. Löfte om att Fridens Gud är med oss (4:9)
Paulus lägger fram två underbara löften i texten om Guds frid och fridens Gud i våra liv.

VII.

Paulus tackade filipperna för gåvan (4:10-20)

A. Paulus klarade allt i Herren (4:10-14)
Paulus tackar för det ekonomiska understöd han fått av
filipperna. Han påpekar att i Herrens kraft har han lärt sig
att leva i fattigdom och överflöd. Utmaningen i skriften är
att leva generöst och visa praktisk kärlek oavsett
ekonomiska omständigheter.
B. Filippernas gåvor (2:25-30, 4:15-18)
Epafroditus hade kommit till fången Paulus i Rom med en gåva från församlingen i Filippi.
Det här var inte första gången som de gav ekonomiskt understöd till Paulus. Det visade
sig att de många gånger hade stött aposteln. Paulus tackar också Herren för att de stått
med honom i arbetet under alla år (1:3-5). När Paulus skriver till korinterna tar han fram
de troende i Makedonien som ett exempel på givande (2Kor 11:9, 8:1-5).
C. Herren ger åt dem som ger (4:17-20)
Enkel matematik säger att om man ger får man mindre. Men Paulus säger att Herren ger
tillbaka av sin härlighets rikedom till den som ger åt honom. Han förser med det vi
behöver och välsignar på sitt eget underbara sätt.

VIII.

Hälsningar (4:21-22)

I hälsningarna finns en detalj som ytterligare pekar på att brevet är skrivet från Rom. Paulus
säger att de troende som tillhör kejsarens hus hälsar till församlingen i Filippi. Det tyder på
att människor som var i statlig tjänst hos kejsaren i Rom eller kanske tjänare i hans palats
hade blivit troende.
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