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Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker. 
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna 
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord 
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.

Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt 
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den 
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det 
låga försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelgui-
den till församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibel-
bok i ett antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att 
skapa ett bredare engagemang.

Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika grupp- 
konstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om 
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i  
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra 
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis 
ett attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett 
omfattande frågematerial.

Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien 
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största  
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi 
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till 
kristna i vårt land.

FÖRORD

REINE TOTH, REDAKTÖR BIBELGUIDEN 

FÖRORD
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FIL 2:1–11 JESUS SOM FÖREDÖME

Olika former av lagidrott kan ofta fungera som en ganska bra bild av 
vad församlingen är tänkt att vara. I ett lag, där flera olika individer med 
olika egenskaper och gåvor bildar en fungerande enhet, behövs var och 
en på sin specifika position. Men ingen enda klarar av att vinna matchen 
på egen hand. Inte ens världens bästa ishockeyspelare har en chans att 
vinna någonting om inte han eller hon är en del av ett fungerande lag-
bygge.

Det är något av den tanken som Paulus för fram till den lilla försam-
lingen i Filippi i detta avsnitt. Han gör allt han kan för att få dem att inse 
hur mycket de behöver varandra och hur nödvändigt det är för dem att 
hålla samman, vara eniga och att sätta andras bästa före sitt eget. Med 
all säkerhet fanns det mängder av frågor, åsikter och praxis som kunde 
verka splittrande för församlingen. Detsamma ser vi idag. Inte nog med 
att vi i den världsvida kyrkan har flera stora teologiska olikheter och väl-
digt många olika sätt att tillbe och fira gudstjänst. Det finns också flera 
lokala stridigheter kring ledarskap, moraliska dilemman, politik, kultur 
och liknande. Hur kan vi ens börja tänka tanken att det skulle vara möj-
ligt för Guds församling att leva på det sätt som Paulus förespråkar här 
– att vara eniga i tanken, att vara ödmjuka, att leva i utgivande och upp-
offrande kärlek, att sätta andra (med deras åsikter) högre än oss själva, v 
2–4?

Svaret på den frågan är att alla i församlingsgemenskapen behöver 
vara fokuserade på något annat än sig själva. Det är givetvis bilden av 
Jesus Kristus, han som är Kungen och Herren, som behöver vara själva 
målet för de kristna. Det är Paulus enda hänvisning och råd för att lyckas 
med detta annars omöjliga uppdrag: Låt det sinnelag råda hos er som också 
fanns hos Kristus Jesus, v 5.

Det stycke som sedan följer är ett av Bibelns mest kända, v 5–11. Det 
har kallats för Kristushymnen och många tror att det från början var 
en dikt eller kanske en sång, som användes i gudstjänstliturgin. Paulus 
poängterar att Jesus är Gud genom att skriva att han ägde Guds gestalt. 

FILIPPERBREVET 2:1–11
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Men i sin kärleksfulla handling avstod han från allt det han ägde och 
vakade inte över det. Istället för att upphöjas som Gud gjorde han sig 
till en tjänare och blev som en av oss, v 7. Detta innebär inte att Jesus upp-
hörde att vara Gud. Beslutet att låta sig födas som en människa och att i 
ödmjukhet gå hela vägen mot döden i lydnad inför Guds frälsningsplan 
var istället ett beslut som fullt ut visar oss vad det innebär att vara en god 
och kärleksfull Gud.

Jesus behöll Guds gestalt, v 6. Poängen med korset, enligt Paulus, är 
att ”Gud var i Kristus när han försonade hela världen med sig”, Andra 
Korinthierbrevet 5:19 (alternativ översättning B2000). Poängen med vers 
6 och 7 är att Jesus inte vakar över sin jämlikhet med Gud. Det är inget 
han vill dra nytta av eller framhäva för egen vinning. Istället ser han i sin 
jämlikhet med Gud en tydlig motivering till att välja den väg han gör: att 
så helt och fullt älska mänskligheten så att han själv blir en människa, 
att bli Israels utvalde representant (den smorde, Messias) och att dö med 
tyngden av alla människors synd på sina axlar. Det är vad det innebär för 
Jesus att vara jämlik med Gud. Varje gång du ser på den korsfäste Kristus 
ska du därför tänka: detta är den sanna bilden av vem Gud är. Han är en 
Gud av totalt utgivande och osjälvisk kärlek. 

Det är därför, fortsätter Paulus, som Gud har upphöjt Jesus över allt 
och alla. Det är därför hans namn får total auktoritet och det är därför 
som alla människor slutgiltigt måste böja sina knän för honom och 
bekänna honom som herre. För att han på korset gjorde det som endast 
Gud kunde göra, nämligen att ge synden sitt rättmätiga straff och samti-
digt befria människor från just detta.

Många judar och greker under antikens tid hade svårt med tanken 
på en korsfäst Gud. På samma sätt är det många idag som har svårt med 
den tanken. Den går emot våra mänskliga bilder och föreställningar av 
en gud. Men med denna hymn vill Paulus att vi ska se Jesus och utifrån 
honom göra oss en bild av vem Gud är: en Gud som framträder som 
mest tydligt när han avstår från sin makt och rätt för att den här världen 
ska kunna bli räddad. Det är Jesu Kristi sinnelag, v 5, som också bör råda 
hos oss eftersom vi tillhör honom. Först då kan uppmaningarna i vers 
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ROMARBREVET 2:1–16

FRÅGOR
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1–4 faktiskt bli realistiska. Då kan vi inse att vi som kristna behöver var-
andra och i ödmjukhet låta andras bästa och intresse gå före vårt eget. Då 
kan vi också finna en enighet i tanke och sinnelag.

Är det några av uppmaningarna i inledningen av kapitel 2 
som talar extra mycket till dig. Varför?

Kan du ge några konkreta exempel på hur man kan sätta 
andra högre än sig själv?

På vilket sätt ödmjukade Jesus sig själv, v 6–8?

Om du jämför attityden hos Jesus, så som den beskrivs i det 
här avsnittet, med attityden hos världens stora ledare idag, 
vilka skillnader ser du?

Vad innebär det att Jesus nu är upphöjd över allt och alla? 
Vad får det för konsekvenser i ditt liv?
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