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Del 5 FILIPPERBREVET 2:12–18  
När det gäller det kristna livet har det ända sedan kyrkans tidigaste dagar dis- 
kuterats om ansvarsförhållandet mellan Gud och den enskilde kristne. Handlar det 
kristna livet om en passiv förtröstan eller en aktiv lydnad? Handlar allt om vad Gud 
gör? Eller handlar det om vad den kristne gör? Eller både och?  

I det aktuella avsnittet presenterar Paulus en lösning och en fördelning när det gäller 
ansvaret hos den troende och hos Gud i helgelseprocessen (observera att det inte 
handlar om frälsningsfrågan här). Men han försöker inte harmonisera de två. Istället 
fastslår han samtidigt båda sanningarna, och säger att helgelsen å ena sidan kommer 
an på den kristne, och å andra sidan att helgelsen kommer an på Gud.  

 

1. På vilket sätt kan 2:12 missuppfattas?  

 

2. Vad innebär det att arbeta på sin frälsning (2:12)?  

 

3. Ge något exempel på hur du konkret arbetar på din frälsning.  

 

4. Det finns två risker när det gäller hur vi ser på helgelseprocessen. Å ena sidan kan 
vi betona Guds roll i helgelsen så mycket, att vi i praktiken utesluter vårt eget ansvar 
och ansträngning. Å andra sidan kan vi betona vårt eget bidrag så mycket, att det 
sker på bekostnad av förtröstan på Guds kraft. Hur hanterar Filipperbrevet 2:12–13 
detta?  

 

5. Vilka avser Paulus när han talar om ”ett ont och fördärvat släkte” i 2:15? Vilka 
människor kan det sy a på om man överför det till Sverige idag?  

 

6. Paulus säger att Jesus efterföljare ska lysa ”som stjärnor på himlen” (2:15). Vad är 
det, enligt Paulus ord här i avsnittet, som kommer göra att våra liv lyser så? 
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BIBELVERS ATT MEMORERA  

Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och 
bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu 
när jag är långt borta.  

Filipperbrevet 2:12  

 

7. Finns det någon specifik synd i ditt liv, som mer än andra hindrar dig från att lysa 
så mycket som du skulle kunna göra? Svara på det i den utsträckning var och en är 
bekväm med det. Ett sätt kan vara att beskriva i allmänna termer utan att ange vad 
det är för synd.  

 

8. Vad innebär det att hålla sig till ”livets ord” (2:16)?  

 

9. ”Kristi dag” (2:16), vad är det?  

 

10. Avsnittet avslutas med betoning på glädje. Vad är anledningen till Paulus glädje?  

 
TILL NÄSTA GÅNG  

Ni har nu haft fem av tio samlingar kring Filipperbrevet. Uppgiften den här 
gången är att gå tillbaka och kontrollera att du har memorerat de totalt fem 
bibelverserna som funnits med i vart och ett av kapitlen i studieguiden.  

 


