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I Apostlagärningarna 16 läser vi om när Paulus kom
till Filippi. På sabbaten uppsökte han det som han
trodde kunde vara ett böneställe intill floden,
eftersom det inte fanns någon synagoga i Filippi. Där
vid floden träffade han på en kvinna som handlade
med purpurtyger. Hon hette Lydia. Paulus
förkunnade ordet om Jesus för henne och hon blev så
gripen att hon tillsammans med alla som bodde i
hennes hus lät döpa sig. Sen öppnade hon sitt hus så
att Paulus och Silas och de andra som följt med
honom kunde få bo hos henne.
Det var där i Filippi som också en slavflicka, som
hade en spådomsande blev löst genom Jesu Kristi
namn. Något som retade dem som ägde henne och
som hade kunnat göra sig stora pengar genom henne.
De som ägde denna slavflicka blev förargade när hon
inte längre kunde utnyttjas för spådom, därför
anklagade de Paulus och Silas inför stadens domare
för att de störde lugnet i deras stad. ”De är judar och
att de talar för seder och bruk som det inte var tillåtet
för romerska medborgare att anta och följa”. Folket
tog ställning mot Paulus o Silas och det slutade med
att domarna slet av dem deras kläder och de blev
slagna med spön på bara skinnet tills dess att de
blodiga kastades i fängelse. Men trots att de
fängslades på det grymmaste sättet med fotbojor så
sjöng de lovsånger och bad, något som de andra

fångarna hörde. Tänk Paulus fick även där i fängelset
vara en missionär. Mitt i natten blev det en jordbävning
och fängelsets dörrar öppnades och fotbojorna bara
ramlade isär. Paulus och Silas hade nu kunnat smita
med alla andra fångar, men det gjorde de inte. När
fångvaktaren såg vad som hänt blev han alldeles tagen
och frågade Paulus och Silas Vad skall jag göra för att
räddas? Och han får svaret Tro på Herren Jesus så skall
du bli räddad, du och din familj. Och mitt i natten
förkunnade Paulus ordet om Herren Jesus för honom
och hela hans familj. Och sen blev det ett familjedop.
Det var där i Filippi som Paulus hade grundat en
församling. En församling som han älskade och som när
han skriver sitt blev så skriver han inledningsvis Jag
tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla
mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber
för er: ni har varit med i arbetet för evangeliet ända
från första dagen, och jag är övertygad om att han som
har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det
till Kristi Jesu dag. Fil 1:3-6
Filipperbrevet brukar ibland kallas för glädjens brev och
det ser vi också i den text som är dagens text.
Texten är ett vittnesbörd och vi kan liksom höra Paulus
tala in i vår egen tid. Han ansåg att den största vinsten
han fått här i livet var kunskapen om Herren Jesus
Kristus. Genom Jesus så hade han fått ta emot en full
förlåtelse, en förlåtelse som han fick leva i under varje
dag. I förlåtelsen ställdes allt till rätta. Det är den
rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Här handlar

det inte om att göra utan om att av nåd få ta emot
Guds oändliga gåva som Jesus Kristus ger.
I Kristi efterföljelse säger Paulus: ”Jag vill lära
känna Kristus och kraften från hans uppståndelse
och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en
död som hans”
Paulus hade många gånger fått utstå lidande för Jesu
Kristi skull, Men varje gång som han fick utstå
lidande, så hade han Jesus som sitt riktmärke. Han
hade kunnat vara bitter och svurit, men det gjorde
han inte, nej han vände sig till Jesus i bön och
lovsång. Glad gick han vidare. Besvikelserna fick
inte trälbinda honom. Han var fri.
Han vittnar och säger:"Nu när Jesus fått mig i sitt
grepp … glömmer jag det som ligger bakom mig och
sträcker mig mot det som ligger framför mig och
löper mot målet."
Han såg i glädje framåt.
Han löper mot målet för att vinna det pris där uppe
som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.
Vi som kristna har ett mål. Det är som vi brukar säga
att tack vare Jesus så har vi det bästa kvar. Men på
vägen dit så får vi dag för dag hämta ny kraft, ny
nåd, ny förlåtelse från vår Herre Jesus Kristus.
Vi får vara ledda av vår Herre, Han som går med oss
hela vägen hem.

