
1. Historisk bakgrund 
 

Övning 4.1 
• Filippi och församlingen där 

Skriv med utgångspunkt i Filipperbrevet ner några saker som tycks känneteckna församlingen 
i Filippi. Vad har de för styrkor och svagheter, möjligheter och svårigheter? T ex: 1:5: de är 
trogna och engagerade i arbetet för evangeliet. 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Läs Apostlagärningarna 16:9–40 om grundandet av församlingen i Filippi. Vilken bild ger 
denna berättelse av församlingen? Vilka verkar vara med i församlingen? Hur tror du att de 
påverkas av sin start? Skriv ner dina tankar här: 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Slå upp Filippi i ett uppslagsverk, handbok, guide eller liknande. Vad sägs som staden, dess 
invånare och deras relation till övriga romarriket t ex? Skriv ner sådan som du tror kan vara 
relevant för ditt arbete med boken. 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video: Historisk bakgrund Fil. 

För Filipperbrevet finns ingen specifik 
videoföreläsning om den historiska bakgrunden. 
Istället hänvisas till studiehandledningens video om 
historisk bakgrund där Filipperbrevet tas upp som 
exempel. 
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Övning 4.2 
• Relationen mellan Paulus och församlingen i Filippi 

Utgå ifrån det du har läst i Filipperbrevet och Apostlagärningar och gör några noteringar 
nedan om vad som kännetecknar relationen mellan Paulus och församlingen i Filippi.  
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Övning 4.3 

• Paulus situation 
Vad berättar Paulus i Filipperbrevet om sin egen situation? Var är han? Hur har han det? Hur 
mår han? Skriv ner dina tankar nedan (läs gärna Apg 28:16–30 som en beskrivning av när 
Paulus satt fängslad i Rom).  
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Övning 4.4 

• Motstånd och villolärare 
Läs Fil 1: 27–30, 3:1–3 och 3:17–19. Hur beskriver Paulus motståndarna och villolärarna? 
Tänk på att det kan handla om flera olika grupper. Vad tror de? Vad driver dem? 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Hur påverkas de troende i Filippi av motståndet och villolärorna? Utgå ifrån vad som står i 
brevet och försök leva dig in i deras situation. Hur tror du att de hade det? 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Du som läser kursen som en folkhögskolekurs ska skicka in en sammanställning 
med svar på följande frågor: 

1. Vem har skrivit boken? När skrevs den? Var skrevs den? Till vem skrevs 
den? 

2. I vilken historisk situation skrevs boken? Hur var kulturen? 
3. När grundades församlingen brevet är skrivet till? Vilka är församlingens 

medlemmar? Vilka är deras styrkor och svagheter, svårigheter och 
möjligheter? 

4. Vilka litteraturtyper förekommer i boken? Om det är ett brev: Identifiera 
de typiska delarna i ett antikt grekiskt brev (avsändarens namn, 
mottagarens namn, hälsning, tacksägelse, brevtext och sluthälsning). 

5. Vad är bokens huvudbudskap? Vilken är den främsta orsaken till att boken 
skrevs? 

Du måste alltid ge skäl för vad du svarar. Ange alltid källa och vershänvisningar. 
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