
Salt+ är en resursbank från Salt – barn och unga i EFS 

  

 
- 1 - 

Del 8 FILIPPERBREVET 3:12–21  
Att döma av de många idrottsmetaforer man finner i Paulus skrifter verkar det som 
att han gillade sport. Han hänvisar till bland annat boxning (Första Korinthierbrevet 
9:26). Men allra mest återkommer han till löpartävlingen (Apostlagärningarna 
20:24; Första Korinthierbrevet 9:24–26; Andra Timotheosbrevet 4:7), och det är 
denna metafor för det kristna livet som vi möter i detta avsnittet. Här framgår hur 
angelägen Paulus är om andlig växt.  

Efter att ha hört Paulus eget vittnesbörd, är det möjligt att en del i Filippi felaktigt 
trodde att han nått en andlig perfektion. Men Paulus var fortfarande föremål för 
frestelser och han var fortfarande en syndare. Även om han var långt ifrån 
fullkomlig, var han dock oerhört fokuserad att fortsätta på den väg han slagit in på. 
Paulus var medveten om att det kristna livet är en livslång process.  

 

1. Vad har Paulus för huvudmål i livet?  

 

2. Paulus talar om att glömma det som ligger bakom honom (3:13). Hur ser en sund 
balans ut för oss när det gäller å ena sidan att släppa sådant som ligger bakom oss 
och gå vidare i livet, och å andra sidan gå tillbaka till tidigare skeenden och faser i 
livet, och minnas och dra lärdomar därifrån?  

 

3. Vad menar Paulus i 3:14 där han använder en idrottsmetafor och talar om att löpa 
mot målet och vinna ett pris?  

 

4. Vilken uppmaning ger Paulus filipperna i 3:17? Vad säger det om den roll som 
andra i vår omgivning bör ha när det gäller vår andliga växt?  

 

5. Har du någon erfaren kristen i din omgivning som du kan ta lärdom av när det 
gäller att söka Kristuslikhet?  

 

6. I det här avsnittet gör Paulus klart att alla människor befinner sig på den ena av 
två vägar. Hur reagerar du på det?  
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7. Vad kännetecknar dem som är ”fiender till Kristi kors” (3:18)?  

 

8. Paulus berättar att han sörjer dem som är fienden till korset (3:18). På vilket sätt 
berörs du när du möter människor som förnekar Jesus och inte följer honom?  

 

BIBELVERS ATT MEMORERA  

Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp 
han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.  

Filipperbrevet 3:21  

 

9. Hur kan vårt evighetshopp på ett positivt sätt påverka hur vi lever här på jorden?  

 

10. Vad säger det här avsnittet oss om den kommande uppståndelsen?  

 
TILL NÄSTA GÅNG  

En sak som utmärker många stora kvinnor och män i kyrkohistorien är att de 
hade goda andliga rutiner. Ofta var det inga speciellt märkvärdiga saker det 
handlade om. Istället var nyckeln just att man hade andliga vanor och rutiner – 
enkla och vardagliga – som man återkom till enträget varje dag, år ut och år in. 
Det kunde gälla till exempel rutiner för bibelläsning och bön.  

Fundera på hur dina andliga vanor ser ut. Finns det något du skulle vilja lägga 
till eller förändra för att kunna växa som kristen? Skriv gärna ner tydliga ra- 
mar för din egen skull, hur du vill att detta ska konkretiseras och vilka mål du 
vill uppnå.  

 


