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FILIPPI
"Moderna Fílippi är en bergsstad i Kavála nomós (provinsen) i Grekland, med utsikt
över kustslätten och Neapolisbukten, Kavála. Filip II av Macedonien befäste denna
gamla tassianska bosättning år 356 f. Kr. för att kunna kontrollera guldgruvorna i
närheten.
År 42 f. Kr. var Filippi skådeplatsen för det avgörande slaget, där Markus Antonius och
Oktavian (som senare blev kejsar Augustus) besegrade Brutus och Cassius, Julius
Caesars främsta lönnmördare. Brutus och Cassius, vars styrkor var ungefär lika stora
som sina motståndares, låg sida vid sida längs Via Egnatia, väster om Filippi, deras
position skyddades delvis av ett träsk. Antonius gjorde ett framgångsrikt angrepp på
Cassius härläger, vilken inte visste att Brutus styrkor framgångsrikt hade skadat
Oktavians läger, och begick självmord. Ca tre veckor senare, den 23 oktober utkämpade
Brutus mot bättre vetande en andra strid där han led ett förkrossande nederlag, ty han
ville upprätta den republikanska saken, och tog då själv sitt liv. Efter slaget inrättades en
koloni för romerska krigsveteraner i Filippi, vilken senare förstärktes av Augustus."
(Encyclopedia Britannica)
Därigenom var Filippi en romersk stad, och de som var födda där var romerska
medborgare. Det är bra att veta, för romersk lag skulle vändas till Paulus fördel
när han felaktigt hade blivit fängslad.

PAULUS OCH SILAS BÖRJADE INTE MED SYNAGOGORNA
När Paulus och Silas kom till Filippi fick de reda på att där fanns judiska kvinnor
som träffades på en plats nere vid floden och höll bönemöten där på sabbaten.
De gick dit och började predika Kristus. Apg. 16:12-13
Lydia var en kvinna som drev affärer tillsammans med de andra från staden
Tyatira. Vi vet inte något om hennes man, bara att hon gjorde affärer och hade
ett hus. Lydia och hela hennes hushåll tog emot Jesus som Messias; de blev
födda på nytt och döpta i vatten. vers 14-15
Sålunda var den först omvände i staden Filippi kvinna, och en utlänning från
Asien. Det var därför som Paulus senare skrev: "Alla ären I Guds barn genom
tron, i Kristus Jesus; ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder
Kristus.Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och
kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock
Abrahams säd, arvingar enligt löftet." Gal. 3:26-29
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PAULUS OCH SILAS KASTAS I FÄNGELSE
Det är tänkvärt att Paulus och Silas höll sig borta från den judiska synagogan och
fortsatte gå på kvinnornas bönemöten. I alla föregående städer hade Satan
använt sig av judarna i synagogan för att ställa till bråk och driva ut Paulus ur
staden. Eftersom Paulus inte gick till synagogan, brukade Djävulen en ung
kvinna för att med trolldom försöka förstöra han verk i Filippi. Paulus ville inte att
Djävulen skulle sköta reklamen, så han kastade ut demonen. Apg. 16:16-18
När du kommer vid de ogudaktigas ekonomi, är det ett upplopp på gång (de
levde på kvinnans spådomar). vers 19-24

VAD SKALL DU GÖRA NÄR DJÄVULEN HAR BUNDIT DIG?
Det finns bara ett sätt att bli fri när du har fastnat, börja be till Gud och prisa
honom. vers 25
Du måste ha en nära gemenskap med Herren för att kunna göra detta. Den
gemenskapen uppstår inte hux flux när du har bekymmer utan den skapas långt
dess förinnan!
1. Kom till Jesus. Matt. 11:28-30
2. Gör honom Herre i ditt liv. Fil. 2:5-18
3. Älska honom genom att lyda honom. Joh. 14:15
4. Hav tro på Gud. Rom. 8:28-31

NÄR GUD HANDLAR SÅ KAN INGET STOPPA HONOM!
Gud bestämde att fängelset skulle öppnas. Apg. 16:26
Fångvaktaren visste att det enligt romersk lag betydde dödsstraff för honom och
hans vakter om fångar flydde. I skräck försökte han begå självmord. vers 27
Paulus tog hand om det hela och fångvaktaren och hans hus blev omvända.
vers 28-33
Paulus och Silas var mycket illa behandlade till en början men men fick
sedermera en kunglig uppvaktning i fångvaktarens hus. vers 34

ATT STÅ UPP FÖR DET SOM ÄR RÄTT
Paulus var inte dum, utan använde sitt romerska medborgarskap för att visa
ledarskiktet i staden att de hade förolämpat apostlarna. Han krävde och fick en
ursäkt från domaren och stadsledningen. vers 35-40

VAD KAN VI LÄRA AV DET HÄR?
1. Alla människor på jorden föds vid en särskild tidpunkt och för ett särskilt syfte.
Psalm 139:1-18

2. En del människor är skapade för att bringa stor ära till Gud medan andra är
har blivit redskap för förstörelse. Rom. 9:9-23
3. Efter floden kände Noa, hans tre söner och deras fruar alla Gud och hans
önskemål, men de lärde inte sina barn och barnbarn om Gud! Därför kunde
Djävulen ta över dessa generationer med samma knep som förut, och i mer
än 6000 år har därför människor på den här jorden fått betala för Noa och
hans familjs synder! 5 Mos. 6:5-12
4. Fröjdas över att du har hört evangeliet och blivit född på nytt. Du tillhör en
liten kvarleva på jorden som hört evangeliet, tagit emot frälsningens gåva och
Guds nåd, som är dig beskärd genom de Helige Ande. Joh. 6:44; 65
Gör dig viss om att du vidarebefordrar denna gåva, för du vill väl inte göra som
Noa och hans familj? Luk. 10:1-2
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

