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Del 4 FILIPPERBREVET 2:5–11  
Inkarnationen – att Gud blev människa – är ett av de största miraklen i kristen- 
domen, och en av de mest underbara saker som Gud har gjort. Detta mirakel möter 
vi i Filipperbrevet 2:5–11. Vissa forskare tror att avsnittet ursprungligen var en 
hymn som sjöngs av de tidiga kristna för att minnas och fira inkarnationen av Guds 
Son. Kort och kärnfullt beskrivs hur den andre personen i Treenigheten föds, lever, 
dör och upphöjs för att frälsa den fallna mänskligheten.  

Paulus pekar också på att Jesus är nummer 1 – alla kategorier – när det gäller ett 
ödmjukt tjänande, och att han därför är vår främste förebild. Vi som kristna är 
kallade att följa i Jesu fotspår, och ha en livsstil som utmärks av ödmjukhet, 
självutgivande, självuppoffrande och en osjälvisk kärlek till vår nästa.  

 

1. Genom åren har det producerats ett antal filmer om Jesus liv. Är det någon av 
dessa som har påverkat och berört dig?  

 

2. Vad får du får känslor när du läser och hör Filipperbrevet 2:5–11?  

 

3. Det kan tyckas helt självklart, men är ändå värt att tänka igenom: Varför ska vi ha 
samma sinnelag som Jesus (2:5)?  

 

4. Om du frågade dig själv inför varje enskild situation där det finns olika val- 
möjligheter – ”vad skulle Jesus göra?” – hur tror du det skulle påverka ditt liv? 
Skulle ditt liv se annorlunda ut då?  

 

5. På vilket sätt ödmjukade sig Jesus själv (2:6–8)?  

 

6. Jämför attityden hos Jesus i detta avsnittet med attityden hos de stora ledarna i 
världen idag. Vilka skillnader finns?  

 

7. Varför var Jesus tvungen att dö på korset?  
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BIBELVERS ATT MEMORERA  

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.  

Filipperbrevet 2:5  

 
8. På vilket sätt är nu Jesus upphöjd över allt (2:9–11)? 

 

9. Hur påverkas det perspektiv man har på världen, när man tar i beaktande ”att alla 
knän skall böjas för Jesu namn” och ”alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre” 
(2:10–11)?  

 

10. Det faktum att Gud sände sin enfödde son till världen för att rädda mänsk- 
ligheten, vad säger det om hur Gud ser på oss människor?  

 
TILL NÄSTA GÅNG  

Ta några stunder till nästa samling där du reflekterar lite djupare över vad det 
är Gud har gjort för dig och mig, när han klev in i vår värld och dog på korset 
för vår skull. Stäng av tv, radio och musik och fokusera enbart på detta under 
några minuter.  

Ett sätt att närma sig det kan vara att först vända på det hela: Föreställ dig att 
Gud inte hade blivit människa och inte dött på korset för oss. Och tänk dig hur 
hopplöst och skrämmande det skulle ha varit att leva idag i sådana fall – i 
väntan på vad som då vore den slutliga undergången.  

 


