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Del 7 FILIPPERBREVET 3:1–11  
I inledningen av Filipperbrevet 3 handlar det om rätt och fel tro. Det utmanar också 
varje bekännande kristen att rannsaka sin egen tro, om den är sann och äkta. Paulus 
ly er fram flera saker, direkt eller indirekt, som utmärker dem som är Jesus 
efterföljare: Att de gläder sig i Herren, är vaksamma, har stoltheten i Kristus Jesus 
och inte sätter sin förtröstan till yttre markörer.  

I det här avsnittet får vi också ta del av Paulus eget dramatiska frälsningsvittnes- 
börd. Detta är ett viktigt avsnitt i Bibeln när det gäller läran om frälsningen, och 
visar på hur Gud verkar i en syndare som omvänder sig och tror.  

1. Vad är kopplingen mellan ”gläd er i Herren” i vers 1 och varningarna som sedan 
följer i efterföljande verser?  

 
2. Vilka varnar Paulus för i 3:2? Vad hade de gjort?  

 

3. Finns det på motsvarande sätt några falska lärare eller falska läror som rör sig i 
anslutning till, eller inom, den svenska kristenheten? Finns det i EFS-sammanhang?  

 

BIBELVERS ATT MEMORERA  

Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans 
lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans.  

Filipperbrevet 3:10 

  

4. På vilket sätt använde Paulus fel måttstock innan han mötte Jesus? På vilket sätt 
gör människor det än idag?  

 

5. Vad var Paulus ”vinst” respektive ”förlust”?  

 

6. Paulus hade mött Jesus Kristus på vägen till Damaskus flera årtionden tidigare (se 
Apostlagärningarna 9). Hur kommer det sig då att han här uttrycker en längtan att 
”lära känna Kristus” (3:10)? Kände han inte redan Kristus?  
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7. Vad gör du just nu för att lära känna Kristus mer?  

 

8. Det faktum att vi som kristna har fått lö et att vi ska uppstå från de döda till evigt 
liv, påverkar det hur du lever ditt liv i nuet?  

 

9. Föreställ dig att Paulus blev intervjuad av en reporter från dagstidningen 
Romarrikets allehanda. Reportern sa till Paulus: ”Du hade allt! Du var på toppen 
både i den religiösa och akademiska världen. Nu har du förlorat allting. Du sitter i 
fängelse Paulus. Du har inget inflytande, ingen makt, ingen plattform. Är din tro på 
Kristus verkligen värt allt som du har gått igenom och allt som du har förlorat?”  

Ja, vad tror du Paulus skulle ha svarat, i ljuset av detta bibelavsnitt?  

 

10. På vilket sätt kan Paulus passion och hunger e er Kristus utmana dig idag?  

 
TILL NÄSTA GÅNG Läs igenom hela Filipperbrevet vid ett enskilt 
sammanhängande tillfälle.  

Notera samtidigt vid genomläsningen hur många gånger ordet ”glädje” före- 
kommer, i alla dess olika böjningsformer.  

 


