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Arbeta Med Fruktan Och 
Bävan På Er Frälsning 

Predikan i Värsås Missionskyrka 

Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning (Filipperbrevet 2:12) 

Bibeltext 
Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud 
såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det 
yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. Därför har också 
Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall 
böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus 
Kristus är Herren. Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på 
er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den 
som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att 
ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser 
som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har 
alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod blir utgjutet då ni bär fram er tro som 
offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje.  

(Filipperbrevet 2:15-18) 

Predikan 
1. INLEDNING: Den kristologiska hymnen förklarar frälsningsverket genom 

Jesus Kristus (2:6-11) 

1.1. Jesus har alltid funnits. Vad vi sjunger om varje jul, att Jesus Kristus föddes, är 
fantastiskt. Men det är inte många människor som vet om att Bibeln faktiskt säger att 
detta inte var början. Bibelns budskap är istället att han alltid har funnits, som Guds 
Son. Han var med när världen skapades, den skapades genom honom och till honom. 
Han levde i en evig och  fullständig gemenskap med Fadern och fröjdades där över allt 
vad Fadern gjorde. Det är där vi måste börja. Jesus var inte bara en vanlig människa 
som föddes vid en given tidpunkt, och levde ett ovanligt gott liv som sedan fick ett 
snöpligt slut när han led döden på korset. Han var till i Guds gestalt i en tillvaro som Gud 
säger bibeltexten. Berättelsen om Jesus börjar inte vid påsk, inte vid jul, inte vid 
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skapelsen, utan utanför tiden i evighetens värld. Där fanns han, innan allt skapades, 
som det eviga föremålet för Faderns kärlek. Det var därifrån han gick för att bli 
människa. 

1.2. Han utgav sig själv då han blev människa. Det är oerhört svårt att tänka sig 
hur det egentligen gick till när Jesus blev människa, det är i sanning ett stort 
mysterium. På något sätt uttömde han sig, avstod från allt han hade i sin gudomlighet, 
lade det åt sidan och klev ner och föddes i en mänsklig kropp. Han upphörde inte att 
vara Gud, men avstod från att använda sin gudomlighet och iklädde sig den mänskliga 
naturens begränsningar. 

1.3. Han ödmjukade sig och var lydig ända till döden. Den ende i hela 
världshistorien som aldrig någonsin syndat är Jesus Kristus. Han ställdes inför samma 
prövningar som vi, mötte samma frestelser, men föll aldrig i synd. Det som du och jag 
gör dagligen -- misslyckas och syndar i tanke, ord och handling -- det gjorde aldrig 
Jesus. Och hur pressad han än blev, föll han aldrig. Inte ens när de spikade upp honom 
på korset: där bad han för överträdarna, där såg han till att hans mamma fick ett nytt 
hem, där frälste han en rövare, där gav han upp andan och dog. Totalt oskyldig fick 
han bära straffet för människornas synder, lagens strängaste straff  utdömdes för den 
som aldrig hade syndat utan enbart gjort gott och talat sanning. T o m den synd som 
mänskligheten begick när den korsfäste honom dog han för. 

1.4. Döden på korset. När Jesus dog blev den gudomliga rättvisan tillgodosedd. Bibeln 
är tydlig med att Gud, som är hela världens domare, aldrig har överseende med synd 
och överträdelse utan straffar allt sådant. Men i och med att Jesus bar Guds vrede över 
synden på korset öppnas helt plötsligt vägen för den som är skyldig att bli förklarad 
oskyldig. Detta är vad påsken handlar om. 

1.5. Från upphöjelse till upphöjelse. Hymnen börjar i upphöjelse och slutar i 
upphöjelse, rent tekniskt kallas det för en kiasm, där liknande tankar upprepas i 
omvänd ordning : A) Upphöjelse, B) Utgivandet, B') Ödmjukandet, A') Upphöjelsen. 1

Tanken är att genom upprepning inpränta det man vill ha sagt: Jesus var verkligen 
upphöjd, han blev verkligen människa, och han blev verkligen upphöjd igen!  

1.6. Namnet över alla namn. Gud som är världens domare har knutit alla möjligheter 
till försoning mellan sig själv och människorna till sin Son, Jesus Kristus, och i 
synnerhet till hans namn Jesus. Det är därför Bibeln säger om och om igen: Åkalla 
Herrens namn så skall du bli frälst!  

1.7. Alla knän skall böja sig. Eftersom Jesus är upphöjd så är han också kung. Och för 
en kung böjer man sina knän. Vi lever i en demokrati och har därför svårt att förstå 
vad ett kungadöme är nu för tiden, men en riktig kung är en som härskar över sitt 
område och som alla måste lyda. En sådan kung är Jesus. Han är kung över 

 A chiasm is a repetition of  similar ideas in the reverse sequence.1
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universum, och för honom måste alla knän böja sig. Att böja sina knän är att erkänna 
vem det är som är kung, vi själva eller han? 

2. HUVUDPUNKTEN: Därför…arbeta med fruktan och bävan på er frälsning 
(2:12-15) 

2.1. Därför. Den grundläggande motivationen för allt vi gör i det kristna livet är Jesu 
försoningsverk. När Paulus skall motivera oss att arbeta med fruktan och bävan på vår 
frälsning, oavsett vad det egentligen betyder, så har han först lagt grunden med att 
peka på Jesus, hans storhet och hans försoningsverk. Ordet ”därför” finns inte i texten 
av en slump, vare sig i vers 9 eller i vers 12. 

2.1.1. Därför att Jesus ödmjukade sig under Fader och var lydig ända till döden blev 
han upphöjd över allt och fick namnet över alla andra namn 

2.1.2. Därför att Jesus ödmjukat sig och blivit upphöjd skall vi vara lydiga och…. 

2.2. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Vad betyder då detta? 

2.2.1. Bibeln säger uttryckligen att frälsningen är av Guds nåd helt oberoende av 
gärningar (Ef  2:8-9) för att ingen skall kunna berömma sig, och därför kan en sån 
här uppmaning (i grekiskan står ordet ”arbeta” i andra person plural imperativ 
presens, dvs det är en kollektiv uppmaning till församlingen att kontinuerligt 
arbeta) verka märklig. 

2.2.2. Ordet för ”arbeta” är i grekiskan katergazomai och betyder utföra, åstadkomma, 
genomföra, slutföra, arbeta igenom fullt ut. Det skall förstås i detta sammanhanget 
som att de kristna i Filippi uppmanas att fullt ut hänge sig åt den tro de en gång 
tagit emot som en gåva, att inte betrakta den som en vaccinationsspruta man tar 
en gång och sedan glömmer bort utan mer som ett medvetet hälsobefrämjande 
arbete som pågår dagligen och som skall intensifieras. Ungefär som Paulus skriver 
till församlingen i Efesus: hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som 
Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem (Ef  2:10) och till församlingen i Kolosse: 
Liksom ni tog emot Jesus Kristus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i 
honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse (Kol 
2:6-7). Den frälsning Jesus ger oss är sådan till sitt väsen att om den verkligen tagit 
emot i tro så kommer den att växa till och forma den troende till att bli alltmer lik 
Jesus Kristus, och det är en process där den kristne är aktiv i sin strävan att komma 
närmare Gud, avlägsna sig från synden och leva för Jesus Kristus. 

2.2.3. Detta arbete skall utföras med fruktan och bävan. Grundtextens ord betyder helt 
enkelt rädsla (grek fobos, jfr fobi) och att skaka av rädsla (grek tromos). Frågan är då: 
om vi skall vara rädda och skaka av rädsla, inför vem eller vad? Inför världen? 
Inför djävulen? Nej, det är inför Gud. Vi behöver komma ihåg vad Jesus Kristus 
själv sade: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället 
honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna (Matt 10:28). Vårt problem som 
människor är vår synd och vårt uppror mot vår Skapare, och därigenom har vi 
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blivit ett falskt och fördärvat släkte som är alltigenom onda. Gud som är god måste 
döma synden, men eftersom han älskar oss trots vår ondska sände han Jesus för att 
försona våra synder. Men det innebär inte att Guds väsen förändrades i och med 
Jesus: han är fortfarande helig och god och rättfärdig, och vi skall vara tacksamma 
för att Jesus kom för annars hade vi behövt möta Gud ansikte mot ansikte och 
svara för vår egen skuld. Därför skall denna strävan, detta arbete att komma 
närmare Gud och följa Jesus Kristus, göras med fruktan och bävan därför att vi vet 
att det är en helig Gud vi kommer till trots att vi själva är syndare. Lexikonet Blue 
Letter Bible säger om ordet bävan att det i grekiskan beskriver den oro som den upplever 
som fullständigt misstror sin egen förmåga att uppfylla alla [Guds] krav, men religiöst gör sitt 
yttersta för att uppfylla sin plikt. Gud skall man ha en helig respekt för, för Bibeln säger 
att Han är en förtärande eld (Hebr 12:29). 

2.3. Gud är den som verkar i oss. Hur är detta möjligt? Jo, förklaringen kommer i vers 
13: Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Här ser 
vi skillnaden mellan det arbete som bibeltexten talar om och den laggärningslära som 
vi vet inte leder till något gott: det är Gud själv som verkar i oss. Det stora med det nya 
förbundet är att Gud lägger sin lag och sin Ande i vårt innersta och därifrån påverkar 
vår vilja och våra gärningar, så att Hans vilja uppfylls. Som profeten Jeremia 
profeterade: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den på deras hjärtan…då skall de inte 
mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: ”Lär känna HERREN!” Ty alla skall 
känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. (Jer 31:33b-34) 

2.4. Gör allt utan att klaga och tveka. Förutom att vår attityd skall vara fruktan och 
bävan så skall vi också göra allt utan att klaga och tveka. Att klaga betyder här att hysa ett 
(hemligt) missnöje, någon slags mumlande klagan. Motsatsen är en glad och villig 
attityd till det som skall göras. Vidare, så betyder att tveka här egentligen diskussioner, 
resonerande, ifrågasättande (grek dialogismos). Jag tror att det handlar om att vi skall 
undvika sådant som gör att vi börjar tvivla och tveka, och istället skall vi ta oss an 
verket frimodigt och med villighet. Samma ord använder Paulus när han uppmanar 
till bön i 1 Tim 2:8: Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer utan 
vrede och diskuterande. Det är som om aposteln vill säga oss att vi skall gå vår väg rakt 
fram: inga omvägar, inga långa stopp, utan rakt fram. Ingen klagan, ingen tvekan, 
inga oordnade diskussioner, inte prata sönder allt, utan bara göra det. Just do it! Löp 
loppet för att vinna det. 

2.5. Guds barns skarpa kontrast mot världen. När vi så gör allt detta skall vi bli 
fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser 
som stjärnor i världen. Vi är kallade att vara salt och ljus i världen, ett motmedel mot 
moralupplösning, ondska och gudsfrånvändhet. Stjärnor syns inte med mindre att 1) 
de lyser, 2) de placeras mot en mörk bakgrund. Vi är inte bara lite annorlunda, vi är 
kallade att vara väldigt mycket annorlunda, utgöra en skarp kontrast mot 
omgivningen. Det är en ofrånkomlig del av frälsningen i Jesus Kristus. Det betyder 
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inte att vi behöver gå omkring och medveten provocera folk i vår omgivning. För det 
behöver vi inte. Om vi troget hållet fast vid bekännelsen att Jesus Kristus är Herren och 
att i Jesu namn alla knän skall böja sig och låter Gud verka i oss, både vilja och gärning, så 
kommer det att uppfattas som provocerande. 

3. AVSLUTNING: Apostelns glädje över att hans offer inte varit förgäves (2:16-18) 

3.1. Det är viktigt för oss att förstå att den kristna församlingen inte uppstått ur tomma 
intet, vare sig på Bibelns tid eller i nutid. Anledningen till att den kristna församlingen 
finns är att 1) Jesus gett sitt liv för att samla ett folk åt sig, och 2) att män och kvinnor 
genom hela historien varit villiga att ge sina liv — både bildligt talat och i fysisk 
mening — för sin övertygelse att Jesus är Herre och för församlingens bästa. 

3.2. Paulus menar här alltså då att när församlingen i Filippi håller fast vid livets ord , vilket i 2

någon mening sammanfattar allt vad han sagt innan, så är inte hans arbete eller 
uppoffringar förgäves. Och även om hans blod blir utgjutet då ni bär fram er tro som ett offer 
— får lida martyrdöden för att han förkunnat Jesus Kristus — så är han glad och 
gläder sig tillsammans med församling. 

3.3. Därför: vi behöver förstå att vi inte kan handskas med den kristna tron hur som helst. 
För Jesus Kristus har gett sitt liv för oss, och många män och kvinnor genom historien 
har lidit och dött för att de inte velat förneka den Mästare som friköpt dem från 
syndens makt. Och vi måste förstå att vi sitter här idag för att människor även i vårt 
land blivit hotade, misshandlade, suttit i fängelse, och t.o.m. gett sitt liv för Guds Ords 
skull. Och om vi vill följa Jesus kommer vi att få uppleva förföljelse lika så, för alla som 
vill leva gudfruktigt i Jesus Kristus kommer att förföljas (2 Tim 3:12).  

3.4. Men mitt i allt detta finns en underbar glädje. Hela Filipperbrevet kallas ju för 
glädjens brev, och i de sista två verserna i bibeltexten talas Paulus om glädje fyra ggr. 
Det finns en underbar glädje i kristendomen: glädjen över vad Jesus har gjort för oss, 
glädjen över att få tillhöra honom, glädjen över att få tjäna honom och växa i tron och 
frälsningen, och glädjen över att få tillhöra Guds församling. 

Avslutning 
Därför, mina älskade, liksom ni alltid varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er 
frälsning…ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall 
ske. 

Amen!

 Livets Ord är inte i första hand en församling i Uppsala utan ett annat namn på Jesus Kristus och det 2

evangelium som de första kristna trodde på och förkunnade (se, t.ex., 1 Joh 1:1-2)
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