
Andra dagen på nya året, tre församlingar i Mariestad samlade, jag 
ska predika, dagens evangelietext är från Filipperbrevet, vad vill Gud 
säga till oss tre församlingar idag?  
 
Vi jobbar med målsättningar i Korskyrkan inför det nya året, och vi 
jobbar antagligen alla tre församlingarna med hur vi bästa ska kunna 
vara församling i Mariestad 2011, Jag tror att denna predikan kan få 
vara en input i de funderingarna. Paulus & Timotheos skriver till de 
kristna i den relativt nyplanterade församlingen i Filippi och speciellt 
riktar han brevet till församlingsledarna. Så lyssna nu:  
 
Fil 1:27-2:11  
    Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag – 
vare sig jag besöker er eller är någon annanstans – får höra om er att 
ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron 
på evangeliet [28] och aldrig någonsin låter er skrämmas av 
motståndarna. Det gör klart för dem att de skall gå under och ni 
räddas, som en gåva från Gud. [29] Ty ni har fått nåden att – ja, inte 
bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. [30] Ni har 
samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag 
fortfarande har. 
  
    [2:1] Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från 
kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och 
medkänsla, [2] gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. 
Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, [3] fria från 
självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er 
själva. [4] Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. [5] 
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. [6] 
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, 

[7] utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som 
en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, [8] gjorde han sig 
ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. [9] Därför har 
Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står 
över alla andra namn, [10] för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i 
himlen, på jorden och under jorden, [11] och alla tungor bekänna att 
Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. 
  
Jag ser tre områden som det här budskapet från Paulus och 
Timotheos utmanar oss på som församlingar inför 2011. Tre områden 
där deras budskap, om vi tar det på allvar, gör att det blir lite jobbigt 
att vara kristen och följa Jesus under året som ligger framför. Det finns 
säkert mer utmaningar i texten, men jag tror ändå Gud har någonting 
att säga oss idag utifrån dessa tre.  
 
1. 
Sida vid sida kämpa för tron på evangeliet – Det finns några nyckelord 
i texten:  samma strid som Paulus hade (som satt fängslad när han 
skrev brevet), nåden att lida för Kristus, inte låta er skrämmas, lev i 
enighet, i samma kärlek, eniga i tanke.  
 
Vi talar ofta om enhet och om ett par veckor är det återigen dags för 
ekumeniska veckan i Mariestad. Men vad innebär detta i praktiken? 
- Innebär det att vi gör vad vi kan för att inte trampa varandra på tårna. 
Vi undviker att ta upp teman där vi skulle kunna tänka olika och 
fokuserar på de områden där vi är trygga med att vi tänker likadant.  
- Eller innebär det att vi ska slå ihop våra tre frikyrkor för att de ändå 
är så lika så det är ingen idé att ses på tre olika håll? 
 



Jag tänker mig en klassisk äventyrsscen, som de tre musketörerna 
eller någon liknande. Tre olika personligheter som ställer sig sida vid 
sida för att kämpa den goda kampen. Prioritet just då är ju inte att 
fundera på hur man ska göra för att inte trampa varandra på tårna, 
eller fundera på om man ska smida ett superstort svärd istället för att 
ha tre vanliga, det är faktiskt helt ovidkommande, det viktigaste är att 
man har fokus på det som man ska göra och kan lita på varandra och 
låter var och en göra det som den är bäst på. Man kan vara helt enig i 
tanken, men ändå ta sig an striden på sitt eget sätt bara man ser att vi 
behöver varandra. Det funkar ju inte att en eller två musketörer sätter 
sig och fikar och softar. Några ska leda, några ska be, några ska 
sjunga, några ska städa, några ska berätta, några ska ta av sig sin 
fromma mask och vara de som de verkligen är. De viktiga är att vi har 
fokus på det som Gud kallar oss till.  
 
Så jag tror Paulus och Timotehos utmanar oss att ännu mer söka oss 
nära varandra som församlingar och nära Gud under 2011, eniga i 
tanken att vi finns här i stan för stadens skull. Och samtidigt är 
generösa och hjälper varandra att göra det som just vår församling är 
bra på. Att leva eniga i tanke och sinnelag innebär inte att vi måste 
vara på samma sätt, leva på samma sätt, ha exakt samma teologi, ha 
samma form och uttryckssätt. Det innebär att vi ser att vi lever i 
mission just nu i Sverige 2011, Missionskyrkan, Pingstkyrkan, 
Korskyrkan, det här är ett år då vi sida vid sida är kallade att kämpa 
för evangeliet. Det kan komma att kosta på som vi ska se i andra 
utmaningen.  
 
2. 

sätt andra högre än er själva. [4] Tänk inte bara på ert eget bästa utan 
också på andras. [5] Låt det sinnelag råda hos er som också fanns 
hos Kristus Jesus. 
Tänk inte bara på ert eget bästa. Vi lever i en tid när våra 
församlingars överlevnad hänger på om vi har förmågan att inte bara 
tänka på vårt eget bästa. Varför finns Missionsförsamlingen, 
Pingstförsamlingen och Baptistförsamlingen i Mariestad, egentligen. 
Är det för att du ska ha en trygg sfär med givna ramar och former där 
du får trivas. Eller är det för att Gud längtar efter att alla knän skall 
böjas för Jesu namn och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är 
herre, Gud fadern till ära, som det står i slutet av texten. Är vi 
allvarliga med att vi tror att Gud längtar efter vänskap med alla 
människor i Mariestad och att han väljer att använda sin församling, 
dig och mig, som sitt redskap. Då är tiden inne för att inte bara tänka 
på vårt eget bästa utan faktiskt på människor som finns runt omkring 
oss hela tiden. Då blir det ganska irrelevant vilken musikstil jag trivs 
med, vilken nattvardsliturgi jag trivs med, vilken sorts kyrkfika jag trivs 
med, vilken gudstjänsttid jag trivs med, vilken sorts bönesamlingar jag 
trivs med. Det handlar inte längre om Jag. Men det krävs mod att 
våga kliva ur den attityden. För har du varit inne i svängen i en frikyrka 
i några år eller kanske i många år så kan du konceptet, du vet hur du 
ska bete dig, vad du ska ha på dig, du är inskolad i uttrycksformer och 
du ser inte att det som är normalt för dig ibland kan kräva av andra att 
de måste sätta sig i en tidsmaskin och åka 30, 40 år tillbaka i tiden. 
 
Jesus lämnade sin härlighet hos Fadern och föddes som en liten 
baby, en liten människa rakt in i vår värld för att vi skulle kunna få bli 
vänner med Gud själv. Paulus beskriver i 1 Korinterbrevet kyrkan som 
Kristi kropp, det är i församlingen som Jesus blir förkroppsligad idag. 
Innan Jesus kom så var platsen för att möta Gud templet i Jerusalem, 



hela tänkandet och attityden var centripetal, skulle man komma nära 
Gud så skulle man göra det i templet i Jerusalem och helst som jude. I 
och med Jesus så ändras hela tänkandet och attityden till centrifugal. 
Jesus skickar ut sina lärjungar, de första kristna tvingades mer eller 
mindre ut ur sin egen trygga kulturella och religiösa sfär i Jerusalem. 
Hela den kristna historien är fylld av det centrifugala tänkandet. 
Evangeliet, budskapet om Jesus, går över gräns efter gräns. Och nu 
är vi hos oss. Har Gud ändrat strategi igen tror vi? Är vi tillbaka i 
Jerusalem före Jesu födelse. Ska människor komma till kyrkan och bli 
som vi för att få kunna bli vän med Gud. Nej, kraften är fortfarande 
centrifugal. Det är dig och mig som Jesus kallar att vara Jesus 
förkroppsligad, det är oss som Jesus vill få ut ur våra trygga 
kyrkobyggnader där vi vet hur allt ska vara, ut och leva evangeliet mitt 
bland människor mitt i vardagen 2011.  
 
3.  
Och då är vi vid den tredje utmaningen till oss som församlingar detta 
nya år. Det står att Jesus antog en tjänares gestalt.  
 
Det går inte bara att pracka på människor någonting som de inte ser 
är en verklighet i mitt och ditt liv. Vi måste förtjäna rätten att tala till 
människor genom att älska dom och vara överlåtna till dem oavsett 
deras respons på vårt budskap. Det finns någon som sagt att ”De bryr 
sig inte om vad du vet, förrän de vet att du bryr dig”. Det är verkligen 
sant idag. Människor ser rakt igenom falska fasader och om vi bara 
försöker vinna en till medlem för att bättra på statistiken. De hungrar 
efter sanna och äkta relationer och en känsla av tillhörighet. Vi måste 
inkarneras i människors värld med samma attityd som Jesus som 
antog en tjänares gestalt.  
 

Vill man göra karriär i Guds rike så är det tufft, karriärmöjligheterna är 
många, men det gåller att gå åt rätt håll. En del minns vad Jesus 
säger i Matt 20:25 när några av hans lärjungar ville fjäska till sig 
schyssta platser bredvid Jesus i himmelriket.  
Matt 20:25-28  
    Men Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att härskarna är 
herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. [26] 
Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de 
andras tjänare, [27] och den som vill vara den förste bland er skall 
vara de andras slav. [28] Inte heller Människosonen har kommit för att 
bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." 
  
Hur kan vi som församlingar så mycket mer under 2011 anta en 
tjänares gestalt? Vill vi bli stora så går inte vägen genom att skaffa så 
stora nätverk som möjligt och få så många inflytelserika positioner 
som möjligt i samhället, utan genom att tjäna människor i vårt 
samhälle. Helt ovetenskapligt så tror jag att tjänande och 
församlingstillväxt hör ihop. Det tycks vara så när jag ser växande 
församlingar inom EFK i alla fall, och jag tror Carl-Erik Sahlberg 
kommer dela det när han kommer om ett par veckor också. När vi 
börjar se utanför vårt eget, utanför vår egen bekvämlighet, så kommer 
det börja kosta på, helt plötsligt kommer vi känna att det faktiskt är en 
kamp och ingen räkmacka att vara församling i Mariestad 2011. Men 
det är också då människor kommer hitta Jesus, när den Jesus som 
beskrivs i evangelierna, han som alltid gick utanför ramarna, mötte de 
som andra hånade, festade med partyfolket och grät med de trasiga, 
när den Jesus blir kött och blod i Mariestad kommer tron på Jesus bli 
en så attraktiv kraft att den inte går att stoppa och knä efter knä 
kommer att böjas för Jesus namn.  
Är ni med? 


