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BOKENS KAPITLER OG LEKSJONER 
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Fil 1,12-18  
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Fil 1,19-26  

Leksjon 5 Å kjempe og lide for troen   

Fil 1,27-30  

 

Kapittel 2  DISIPPELLIVETS FORBILDER  
 

Leksjon 6 Jesus Kristus:  Rett sinnelag   

Fil 2,1-11  

Leksjon 7 Paulus:  Hengiven tjeneste  

Fil 2,12-18  

Leksjon 8 Timoteus:  Oppriktig omsorg   

Fil 2,19-24  

Leksjon 9 Epafroditus:  Livet som innsats  

 Fil 2,25-30  

 

Kapittel 3   DISIPPELLIVETS GRUNNPRINSIPPER  
 

Leksjon 10 Å tjene ved Guds Ånd   

Fil 3,1-3   

Leksjon 11 Å tape seg selv for å vinne  

Kristus  

Fil 3,4-11   
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Fil 3,12-16 
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Fil 3,17-21  

 

Kapittel 4   DISIPPELLIVETS KJENNETEGN  
 

Leksjon 14  Disippelsamfunnets kjenne- 

tegn  

Fil 4,1-3  

Leksjon 15 Kjennetegn på kristen livs-  

kvalitet   

Fil 4,4-7  

Leksjon 16 Tjenestelivets kjennetegn   

Fil 4,8-23  
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GJENNOMGANG AV  KAPITTEL 1 - LEKSJON 1-5 
 
LEK-

SJON 

DISIPPELLIVETS 

SIKTEMÅL  

VERS TIL REFLEKSJON OG SAMTALE 

1 Å få del i nåden 

”Den nye livsforbindelse” 

(Hva det nye livet som 

Jesu etterfølger bygger på 

og hvilken drivkraft som 

ligger i det.) 

1-8 

Nøkkelvers:  

6-7 

Leksjon 1 handler om nådens betydning som 

fundament og drivkraft for det nye liv som en Jesu 

etterfølger. 

Vi har behov for å snakke spesielt om: 

 Mitt (kanskje vårt?) største problem er at 

nåden kan bli ”selvsagt”.  Skjer dette, vil det 

prege oss som kristne og etterfølgere!  

 Jeg trenger spesielt å måle/teste mine motiver 

mot nådeerfaringen! 

2 Å være preget av 

kjærligheten 

”Det nye livsinnhold”  

(Hva livet skal fylles med 

etter møtet med Jesus 

Kristus.)  

9-11 

Nøkkelvers: 

9 

Leksjon 2 handler om hvorfor kjærligheten er så 

viktig for en disippel og hvordan kjærligheten skal 

prege våre liv. 

Vi har behov for å ta tak i: 

 Vi trenger å få tak i hva kjærlighet med 

”innsikt og dømmekraft” er! 

 Hva vil det si at kjærligheten skal bli ”mer og 

mer rik på…”, (dvs. å vokse i kjærlighet)? 

 Hva kan fornye vårt kjærlighetsliv med 

Herren? 

3 Å tjene evangeliet med sitt 

liv 

”Det nye livsmål” 

(Hva livet skal brukes til 

etter møtet med Jesus 

Kristus.) 

12-18 

Nøkkelvers: 

15 

Leksjon 3 handler om betydningen den fulle og 

hele hengivelse har for evangeliets sak og om hvor 

farlig det er å bli delt i sin innstilling og holdning. 

Her har vi virkelig en del ting å snakke om! 

 Om forholdet mellom hengivenhet og delthet. 

 Hva vil det si å være ”hel” i forhold til Gud? 

 Kanskje spesielt om hengivenhetens fare!  

4 Å synliggjøre Jesu storhet  

”Den nye livskvalitet” 

(Hva den intime relasjon 

til Jesus kan utvirke i våre 

liv.) 

19-26 

Nøkkelvers: 

20-21 

Leksjon 4 handler om hvilken betydning den 

intime relasjon til Jesus har for at Jesu storhet skal 

bli synlig gjennom våre liv! 

Her kan vi ha behov for spesielt å snakke om: 

 Hva det vil si at ”Jesu storhet” (v 20) skal bli 

synlig gjennom våre liv. 

 Om viktigheten av Jesus-relasjonen og Jesus-

intimiteten i våre liv. 

 Om de to ”hjelperne” vi har – og som 

apostelen nevner, Ånden og forbønnen. 

5 Å kjempe og lide for troen 

”Den rette livsholdning” 

(Hva det nye livet 

utfordrer oss til i denne 

verden.) 

27-30 

Nøkkelvers: 

29 

Leksjon 5 handler om at den som følger etter 

Jesus må være innstilt på å kjempe og lide for 

troen på evangeliet.  

Her trenger vi spesielt i dag å snakke om: 

 Hvilken karakter den kampen har som vi som 

Jesu etterfølgere er kalt til å kjempe. 

 Denne disippelinnstilling i forhold til 

materialismens makelige ånd!  Er vi i det hele 

tatt innstilt på kamp og lidelse som kristne i 

dag? 
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GJENNOMGANG AV KAPITTEL 2 – LEKSJON 6-9 
 

 

LEK-

SJON 

DISIPPELLIVETS 

FORBILDER 

VERS HVA VI KAN LÆRE AV FORBILDET 

6 JESUS KRISTUS 

Et forbilde i gode og rette 

holdninger 

 

 

1-11 

Nøkkel-

vers: 5 

 

Praktisk lærdom for oss:   

 Holdningene våre er super-viktige – de kan være 

farligere enn datavirus og forkjølelsesvirus! 

 Hvilke holdninger er det Jesus har demonstrert 

for oss og som vi skal gjenspeile?  Se tillegg. 

 Skal holdninger endres, må det starte innenfra!!  

Jf. 2 Kor 3,18; Rom 12,1f. 

Utfordring:  Å bli forvandlet i sin karakter til mer 

Jesus-likhet.  NB!  Dette er en prosess som enten kan 

påskyndes eller hindres (s. 67-68).   

7 PAULUS 

Et forbilde i hengiven 

tjeneste 

 

12-18 

Nøkkel-

vers: 13 

Praktisk lærdom for oss: 

 Det som kjennetegner den kristne tjeneste er at 

den er virket og drevet fram av Gud! v. 13 

 Paulus er også et eksempel i hvordan denne 

tjenesten ”for Herren” virker på denne verden, v. 

15-16, som moralske forbilder, som sannhetens 

lys og som Ordets forkynnere. 

Utfordring:  Vi trenger stadig ny erfaring av 

sannheten i v. 13: at Gud virker dette i oss. Og vi 

trenger en bevisstgjøring på hvor viktig dette liv og 

denne Gudvirkede tjeneste er for verden. 

8 TIMOTEUS 

Et forbilde å kunne være 

både svak og sterk 

samtidig 

 

 

19-24 

Nøkkel-

vers: 20 

La oss lære følgende av dette: 

 Hva vi tenker rundt dette med svakhet/kraft i det 

kristne liv er ofte ”kristelig kulturbestemt”. 

 Grøftekjøringen (jf. ”elendighetsgrøften”/ 

”herlighetsgrøften”) ender begge opp i farlige 

fornektelser av viktige sider/ sannheter ved det 

menneskelige liv og ved kristenlivet! 

 Min store utfordring har vært hvordan jeg skal 

erkjenne og uttrykke min svakhet!  Paulus et 

forbilde i dette, jf. 2 Kor 12,7; 1 Kor 2,3ff. 

Utfordring:  Ærlighetsteologi – ikke herlighetsteologi 

eller elendighetsteologi! (Uttrykket kommer fra Jens-

Petter Jørgensen). 

9 EPAFRODITUS 

Et forbilde i å prioritere 

rett 

 

 

25-30 

Nøkkel-

vers: 30 

Hva vi kan lære av Epafroditus (E.): 

 E. hadde skjønt hva som var viktig i livet.  Har 

jeg det? 

 E. hadde sett hva som står på spill! Har jeg gjort 

det? 

 E. hadde forstått hva som var hans plass og rolle 

i Guds store oppdrag i denne verden!  Har jeg 

gjort det? 

Utfordring:  Har jeg skjønt at om jeg prioriterer rett, 

er det ikke sikkert at jeg får det lett!  Jf. Epafroditus 

som ble syk!  Men som også fikk erfare at Gud var 

akkurat der han var!  
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Tillegg til leksjon 6: 
 

Om viktigheten av riktige holdninger for en kristen 
 

 

Fil 2,1-4  (Ord og uttrykk brukt i teksten i kursiv) 

 

Dårlige holdninger 

 

Vers Gode holdninger 

 

Ufølsomhet 

 

Hardhet/ubarmhjertighet 

 

Ukjærlighet 

 

Vise/skape uenighet 

 

Skape splid 

 

Splitte/skille/herske  

 

Selvhevdelse 

 

Stolthet 

 

Tom ærgjerrighet 

 

Tenke på sitt eget beste 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

Medfølelse 

 

Barmhjertighet 

 

Kjærlighet 

 

Vise enighet 

 

Stå sammen 

 

Være ett i sjel og sinn 

 

Sette andre høyere enn seg selv 

 

Ydmykhet 

 

Selvoppofrelse 

 

Tenke på andres beste 
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GJENNOMGANG AV KAPITTEL 3 - LEKSJON 10-13 

 
 

LEK-

SJON 

 

DISIPPELLIVETS 

GRUNNPRINSIPPER 

 

VERS 
 

NOE Å TENKE PÅ: 
 

10 Disippellivets 

”sentrifugale” prinsipp:   

Å tjene Gud ved Ånden 

 

(Om Åndens rolle og 

betydning i og for det 

kristne liv og i vår 

tjeneste) 

 

 

 

 

 

1-3 

Nøkkel

vers: 3 

 

Problem:  At det som har med Ånden å gjøre blir et 

”fremmedelement” i den kristnes liv, - eller at det 

blir gitt overdreven oppmerksomhet. 

Saken: Hva vil det si å tjene Gud i/ved Ånden? 

1) Å tjene i Åndens frihet! Jf. teksten og 2 Kor 

3,17.   

 Åndens frihet har sammenheng med nådens 

frihet!  Gal 5,1ff og 3,1ff. 

 ”Tilleggs-kristendommens” fare, se s. 95-96.  

Aktuelt hos oss??     

 En tjeneste under Kristi kontroll, jf. v. 3b. Betyr i 

praksis å ikke la seg styre av mennesker! 

2)   Å tjene i Åndens kraft. Obs! Stereotype  

      oppfatninger kan være farlige! 

 Oppfordringene var sterke blant de første kristne 

om å erfare Åndens kraft og fylde,  jf. Luk 24,49; 

Apg 1,8; Ef 4,18.  Dette hadde sammenheng 

både med evangeliets, oppdragets og tjenestens 

karakter. 

 Tjeneste basert på Ånds- og nåde-utrustning! Jf. 

1 Pet 4,10.  Viktig bl.a. fordi dette gjør oss 

avhengige av Herren. 

 Tjeneste ledet av Ånden.  Tre kjennetegn, jf. s. 

99-100. 

(1) Sikker på å treffe menneskers behov 

(2) Garantert effektivitet 

(3) Gud får ansvar for resultatet 

3)   Å tjene i Åndens glede! 

 Ordet glede brukes i brevet i sammenheng med 

tjeneste! Jf. 1,18; 2,17-18; 3,1. 

 Glede er kristenlivets og tjenestens grunnvesen!  

Har du prøv det motsatte??  Hvordan få gleden 

tilbake om vi har mistet den? 

Utfordring:  Betone erfarings-muligheten samtidig 

som vi unngår å gjøre dette med DHÅ til svette krav, 

noe eksklusivt for en bestemt type kristne, osv. 
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LEK-

SJON 

DISIPPELLIVETS  

GRUNNPRINSIPPER 

NØKKEL-

VERS 

LITT TIL UTDYPNING 

11 Disippellivets 

”sentripetale” prinsipp:   

Å tape seg selv for å 

vinne Kristus 

(Om rettferdiggjørelsens 

betydning for den 

kristne) 

4-11 

Nøkkel-

vers: 7-9 

Problem: At rettferdiggjørelsen bare blir noe ”historisk”, om et bestemt 

startpunkt i mitt kristne liv.  

Saken:  Hvilken betydning har rettferdiggjørelsen daglig i mitt liv som 

Jesu etterfølger?  

1) Rettferdiggjørelsen er viktig for mitt Gudsforhold. 

 Den augsburgske bekjennelse oppsummerer flott hva 

rettferdiggjørelse er! Se s. 111. 

 I den bibelske lære om rettferdiggjørelsen får vi et sant bilde av 

Gud; hans vrede oversynden og hans greseløse kjærlighet til 

synderen. Det bibelske gudsbilde er vanskelig for mange i dag! 

 I den bibelske lære om rettferdiggjørelsen får vi et riktig og sant 

bilde av hva frelse er – og ikke er: Jf. Rom 3,23f.; Ef 2,9ff. Dette 

må vi stadig repetere!  

2) Rettferdiggjørelsen er viktig for sunn selvbilde, jf. s. 112. 

 Å ”leve i rettferdiggjørelsen” kan frelse oss fra selvopptattheten! 

 ”Å tape seg selv” betyr å gi avkall på den type selvliv som er 

utgangspunkt for det syndige og selvopphøyende 

 ”Å vinne Kristus” – å få del i alt det positive Jesus kan være oss oss 

personlig, vårt selvbilde og forståelsen av vår verdi.  

3) Rettferdiggjørelsen er viktig for mitt forh. til mine medmennesker. 

 Det handler egentlig om at vi som rettferdiggjorte syndere ikke bare 

har begynt å betrakte Gud på en ny måte, oss selv på en ny måte, 

men også våre medmennesker på en ny måte: som mennesker som 

Jesus er død for.  Dette er utgangspunkt for min tjeneste! 

 Min tjeneste består da i å vise andre den samme nåde og 

rettferdighet som jeg selv har mottatt! Gjenspeile nåde! 

Utfordring: 1) Fordi det er så ”naturstridig” blir det en utfordring å leve 

i nåden/rettferdiggjørelsen.  2) Å ta både det sentrifugale og det 

sentripetale prinsipp for kristenlivet på alvor! 

12 Disippellivets 

vekstprinsipp: 

Å være grepet av 

Kristus 

(Om helliggjørelsens 

betydning for en kristen) 

 

 

12-16 

Nøkkel-

vers: 13 

Problem: At helliggjørelsen (vekst og utvikling i kristenlivet) blir et 

ikke-tema eller at det blir nedtont! 

Saken: Hvordan skjer kristen (åndelig) utvikling og vekst? 

1) Ved at vi vedstår oss våre liv slik de faktisk er (og ikke slik vi 

skulle ønske at de var)! 

 Paulus er et stort!! forbilde på dette:  1) Han vedsto seg de mørke 

sidene/fortida, v. 6, 2) Han vedsto seg syndens kraft i sitt liv, Rom 

7,22, 3) Han vedsto seg sin svakhet som en mulighet for Gud, 2 

Kor 11,30; 12,9. 

 Som apostelen – er det avgjørende viktig for oss (dersom vi vil 

vokse) at vi lærer å tale sant om vårt eget liv!!! 

2) Ved at vi lever i det genuine åpenbaringsfellesskap med Herren 

Jesus. Se vers 15b: egentlig: - da skal Gud gi åpenbaring… 

 Skal vi vokse må vi leve i dette personlige åpenbaringsfellesskap 

med Herren! 

 Fordi (1): Åndelig vekst ikke baserer seg på naturlige prinsipper. 

 Fordi (2): Åndelig vekst er noe Herren styrer med.  Den gis! 

3) Ved at vi ser på kristenlivet som en prosess der det er mulig å 

stanse opp i veksten og utviklingen!  

Hva skjer når utviklingen og veksten stopper opp i våre liv? 

 Mangel på konsentrasjon kan få katastrofale følger. Det Paulus 

skriver er ment å skulle bevisstgjøre! 

 Vi kan bli trøtte og utslitte.  Kan lære noe av Heb 12,1ff. 

 Vi kan falle i løpet – og ha problemer med å reise oss igjen. NT 

taler både om dette, men også om muligheten til å få hjelp til å reise 

seg igjen! 

Utfordring:  Å være til stede i livet slik det faktisk er og være til stede 

for det Gud kontinuerlig vil gjøre i mitt liv. 
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LEK-

SJON 

DISIPPELLIVETS  

GRUNNPRINSIPPER 

NØKKEL

-VERS 

LITT TIL UTDYPNING 

13 Disippellivets retnings-

prinsipp: 

Å leve i forventning 

(Om hvilke 

konsekvenser det får 

for en kristens liv at 

Jesus kommer igjen) 

 

 

 

 17-21 

Nøkkel-

vers: 20-

21 

Problem:  Mangelen på endetids- (eller Jesus-) 

forventning i dag! Hva med deg og meg??  Tør vi stille 

spørsmålet:  Hvem ligner vi mest ut fra denne teksten; de 

som beskrives som motstandere av Kristi kors – eller de 

som lever i forventning om Jesu snarlige komme? 

Saken:  Hvorfor er det så viktig for en disippel å leve i 

forventningen om at Jesus kommer igjen?  

1) Forventningen er viktig for vårt eget kristenliv! 

Hvorfor kan vi få problemer med å være våkne og 

forventende? 

 Kan skyldes et forståelsesproblemet: Bibelen  

taler pdes. om at Jesus kan komme når som helst, pdas. 

om at tegn og begivenheter går forut for gjenkomsten.  

”Gjenkomstens ”når” er Guds problem, mens 

gjenkomstens ”at” er vårt”! s. 130. 

 Kan skyldes sløvhets- og søvnproblemet:  Å holde 

seg våken er et hovedpoeng i NTs tale om gjen-

komsten: Matt 24,42-43; 25,13; Kol 4,2; 1 Tess 

5,6.8.10; 1 Pet 5,8; 2 Pet 1,13.   

Hvordan kan vi holde oss våkne? 

(1) Ved å være i aktivitet: Bønn, tjene hverandre, osv. 

(2) Ved å bruke bønnen: Matt 26,41; Kol 4,2; Ef 6,18 

(3) Ved å la seg vekke ved formaning: 1 Kor 15,34 

2) Forventningen er viktig for evangeliets egen skyld! 

Forventning vi har (ev. ikke har) styrer/bestemmer 

hvilken iver vi har for å bringe evangeliet videre.   

Hvorfor er iveren så viktig?  

 Fordi det haster å bringe budskapet om Jesus ut!   

Hastemotivet er en viktig drivkraft til misjon! Matt 

24,14; Kol 4,5; Gal 6,10. 

 Fordi det er normalt for en kristen som lar seg  

fylle av Ånden å vise iver! Rom 12,8 og 11; jf. også 

Hebr 6,11-12! 

3) Forventningen er viktig for verdens skyld! 

Det handler egentlig om verdens (les: menneskers) 

frelse eller fortapelse! 

 Gud har elsket verden, Joh 3,16: Evangeliet  

tilhører verden! 

 Paulus sier han står i gjeld, derfor står han på for  

å bringe evangeliet ut!  Rom 1,14-15. 

 Folkeslagene venter på evangeliet! Jes  

42,4 og 51,5. 

Utfordring:  Å få øye på – og bli begreistret for – ham 

som vi venter på, og som Paulus beskriver i v. 20-21:      

(1) Min Herre og frelser (2) som skal underlegge seg alt, 

og (3) forvandle mitt svake og forgjengelige legeme slik at 

det blir likt det legeme han har i herligheten. 
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GJENNOMGANG AV KAPITTEL 4 - LEKSJON 14-16 
 

LEK-

SJON 

DISIPPELLIVETS  

KJENNETEGN 

VERS NOE TIL UTDYPNING 

14 Disippelsam-

funnetskjennetegn: 

 Fasthet (eller 

standhaftighet) 

 Enighet (eller 

det å ha samme 

sinn) 

 Hjelpsomhet 

 

1-3 

Nøkkel

vers: 3 

 

1)  Hvert av disse begrepene sier noe viktig om det fellesskap       

Jesu disipler har med hverandre: 

 Fastheten sier noe om den forankring det kristne fellesskap 

har i Herren, i Gudsordet og i nåden. 

 Enigheten (eller det å ha samme sinn) sier noe om den 

atmosfære som skal råde i dette fellesskapet. 

 Hjelpsomheten sier noe om at det kristne fellesskap er 

livsnært og opptatt av menneskers livssituasjon. 

2)  Å være bevisst på hva som ligger i disse kjennetegnene på 

det kristne fellesskap er viktig av flere grunner: 

 Det kan virke som et vern mot uheldig utvikling av 

fellesskapet:   

a) Fastheten mot liberale tendenser på det læremessige og 

etiske område,  

b) enigheten mot konkurransetenkning og partivesen – og 

c) endelig hjelpsomheten mot uheldig åndeliggjøring og 

svermeri. 

 Klare fellesskapskjennetegn kan også være viktig med 

tanke på å ha en bibelsk klar og jordnær profil på det 

åndelige liv i menighetsfellesskapet. 

 Endelig kan disse fellesskapskjennetegnene være retnings-

givende med tanke på hvordan tid og ressurser skal 

prioriteres i menigheten.  Hovedsaken her har vi sagt, er at 

ressursene rettes inn mot det å hjelpe mennesker – og ikke 

mot bygninger, ev flotte aktiviteter, osv. 

15 Kjennetegn på 

kristen livskvalitet: 

 Glede 

 Vennlighet 

 Fravær av 

bekymring 

 Bønn  

 Fred 

 

4-7 

Nøkkel

-vers: 4 

Det er det kristne livs særpreg og karakter som synliggjøres 

gjennom disse begrepene som apostelen bruker: 

1)  Disse livskjennetegnene er viktige av flere grunner: 

 De er viktige som personlig erfaring.  Disse faktorene er 

nemlig svært sentrale i den Gudsrike-erfaring som Bibelen 

vitner om.  Alle som tror på Kristus og som får Den Hellige 

Ånds gave og fylde, får del i dette, jf. Rom 14,17. 

 Å leve i erfaringen av disse kristne livsgodene, vil være 

viktig for en disippel for å bevare den nødvendige styrke for 

leve det liv vi er kalt til å leve som Jesu etterfølgere. 

 Livskjennetegnene er også viktige fordi de viser 

disippellivets annerledeshet i denne verden. 

2)  En disippel må være klar over at det er ting og forhold som 

kan ødelegge for erfaringen av disse livskvalitetene: 

 Mangel på Åndsfylde, kan gjøre at disse kvalitetene blir lite 

synlige i våre liv.  De fleste av disse kjennetegnene er 

nemlig identiske med Åndens frukt (Gal 5,22), og alle 

faktorene kan karakteriseres som noe som er utvirket av 

Ånden i våre liv. 

 Framfor noe kan travelhet, stress, selvopptatthet, osv. være 

ødeleggende for det å leve et liv preget av disse livs-

kvalitetene.  Men dette kan disippelen heldigvis gjøre noe 

med! 



 11 

 

16 

 

Tjenestelivets 

kjennetegn: 

 Fellesmenneskeli

ge verdier og 

idealer som f. 

eks. alt som er 

sant, edelt, rett 

og rent osv. 

 Spesifikke 

retningslinjer for 

disippeltjeneste 

som: Nøysomhet, 

å leve innvidd, 

behovserkjennels

e, orden og 

ryddighet, 

offervilje. 

 En tjeneste 

under Herrens 

(konkrete) 

velsignelse 

 

 

8-23 

Nøkkel

-vers: 

13 

 

I en relativt mangfoldig brevavslutning har vi forsøkt å plukke 

opp en del kjennetegn på kristen tjeneste.  Vi har del disse inn i 

tre grupper: 

1) Kjennetegn på disippeltjeneste som har rot i allmenne 

idealer – som de fleste mennesker i de fleste kulturer vil 

kunne bejae.  På mange måter vil en etterlevelse av disse 

idealene virke som en bekreftelse på skaperverket.  Nettopp 

dette er viktig for den kristne av minst to grunner:   

 Det vil virke som en åpenhet mot alt det gode i den 

menneskelige kultur, og dermed livsbejaende.   

 Dessuten vil det åpenbart kunne gi kristne 

kontaktmuligheter med omverden. 

2) Den andre gruppe kjennetegn er det vi har kalt spesifikke 

retningslinjer for all disippeltjeneste, jf. versene 10-19.    

 Nøysomhet, som har å gjøre med å være så lite avhengig av 

denne verden som mulig, jf. v. 11. 

 Å leve innvidd, som er et uttrykk for avhengigheten av 

Herren under alle livsforhold, jf. v. 12. 

 Behovserkjennelse, som uttrykker fellesskapsdimensjonen 

som all kristen tjeneste står i, jf. v. 13-14. 

 Orden og ryddighet, som har å gjøre med at det bør være så 

få hindringer som mulig for vårt  viktige oppdrag med 

evangeliet i denne verden, jf. v. 15ff. 

 Offervilje, som har å gjøre med hvordan vi ser på verdien 

og viktigheten av det nye liv og den tjeneste vi har fått for 

Herren, jf. v. 18. 

3) Det tredje vi har pekt på som et ”kjennetegn” på 

disippeltjenesten, er at det er et liv under Herrens 

velsignelse.  Filipperbrevet avsluttes nemlig med et sterkt 

velsignelsesløfte, v. 20.  Dette har vi sett er et sterkt uttrykk 

for at Herren vil velsigne den enkelte som er Jesu 

etterfølger.  Å være en kristen og en disippel er nemlig å 

leve et liv og i en tjeneste for Herren – under Herrens 

konstante velsignelse!  Velsignelsen her gir uttrykk for 3 

viktige forhold: 

 Den Gud som velsigner er en personlig Gud, (jf. uttrykket 

”min Gud”) som vil ha personlig relasjon til oss! 

 Den Gud som velsigner er rik på herlighet – og vi kan være 

sikre på at han er rik nok for alle! 

 Når Gud får lov å velsigne oss som Jesu etterfølgere er det 

han selv som får ære! 
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER TIL LEKSJONENE 
 

Leksjon 1 
1. Når deg gjelder måten vi har møtt nåden på den enkelte av oss, gir vi gjerne forskjellige vitnesbyrd.  Noen 

vektlegger den nåde Gud har møtt dem med i dåpen, andre viser kanskje til en radikal omvendelse - og atter 

andre kan vitne om at nåden har kommet nærmest som en soloppgang i deres liv – forsiktig først – og så 

sterkere og sterkere.  Skriv ned ditt vitnesbyrd om hvordan du har møtt og erfart nåden! 

 

2. Oppsummér for deg selv hva du har fått med deg om nåden i denne leksjonen.  Sett gjerne noen stikkord ned 

på papiret, og tenk grundig igjennom hvilke konsekvenser nåden har fått i ditt liv!  

 

3. Hvorfor kan det være så vanskelig for mange av oss å gripe nåden som motivasjonsfaktor og drivkraft i vår 

etterfølgelse og tjeneste? 

 

Leksjon 2 
1. Oppsummér for deg selv hva kjærligheten er og hvor viktig den er for en Jesu etterfølger – ut fra det du har 

lest i denne leksjonen. 
 

2. På hvilken måte kan Paulus’ framstilling av hva kjærligheten er, virke som et korrektiv til vår tids utvannede 

oppfatning av hva kjærlighet er? 
 

3. Gjør deg selv tanker om hvordan du kan ”vokse i kjærligheten”, som vi har talt om her?   
 

Leksjon 3 
1. Vi har i denne leksjonen talt om disippelens hengivenhet til Herren.  Hva er ditt forhold til det vi har talt 

om? Oppfatter du dette som noe svett og anstrengt, eller har du positivt forhold til begrepet og saken?  

Hvilke assosiasjoner gir begrepet ”hjertets hengivenhet” deg?  

 

2. Hva er hengivenhetens vesen og mål, ifølge det vi her har talt om?    

 

3. Hengivenhetens fare er trelldommen, har vi sagt.  Og den opptrer når hengivenheten rettes mot noen eller 

noe annet enn mot personen Jesus Kristus.  Opplever du dette som noe aktuelt i ditt liv? 

 

4. Hva sies i denne leksjonen om det å være ”delt” og på hvilken måte opplever du faren for å bli delt i ditt 

liv? 

 

Leksjon 4 
1. Oppsummér for deg selv hvorfor det vi her har kalt ”Jesus-relasjonen” er så viktig for en disippel, og 

hvordan det kan ødelegges. 

 

2. Hva preger det personlige forhold som du har til den Herre Jesus Kristus?  Formulér (gjerne skriftlig) hva du 

opplever som velsignet og gledelig, men formulér også hva du opplever som vanskelig, dvs hva du strever 

med? 

 

3. I den aktuelle teksten vi har jobbet med i Filipperbrevet er det tydelig at Paulus vektlegger Den Hellige Ånd 

og forbønn som ”hjelpere” i det å vise Jesu storhet gjennom sitt liv.  Hva betyr disse to ”faktorene” i ditt liv?  

Har du noen erfaring med at Ånden og forbønn har vært med på å herliggjøre Jesus og gjennom i ditt liv? 

 

Leksjon 5 

1. Hvordan forholder du deg til denne leksjonens tale om å være vervet til Guds armé på nådens grunnlag, dvs 

at alle kristne er kalt til å kjempe?  Har du latt deg verve? Har du noe forhold til de beskrevne A og B-lag? 

 

2. Hvilken av de beskrevne kamparénaene strever du mest med – og hvorfor? 
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3. Hvorfor kan det være viktig for oss som kristne og etterfølgere at vi forstår åndskampen som forsvarskrig og 

ikke som angrepskrig mot den onde? 

 

4. Hvordan reagerer du på Paulus’ beskrivelse av hva som kreves av oss som etterfølgere i den kampen vi står 

i?  

 
Leksjon 6 
1. Les Kristushymnen i Fil 2,5-11 flere ganger for deg selv, og lev deg inn i Jesu frelsesgjerning ut fra disse 

versene og disse formuleringene.  Hvordan vil du si at Jesus framtrer som frelser gjennom dette 

tekstavsnittet? 

 

2. På hvilken måte framtrer Jesus som forbilde i disse versene? 

 

3. I denne leksjonen har vi lagt vekt på hva Jesu person og gjerning har å si for det vi har kalt kristen 

karakterbygging.  Hvordan har vi beskrevet at forvandlingen til kristuslikhet skjer med den enkelte av oss? 

 

4. Hvordan kan kristen karakterbygging hindres eller hemmes iflg det vi her har talt om?  Hva har du kjent på 

som ditt problem på dette område? 

 

5. Hvordan kan kristen karakterbygging påskyndes? Har du noen erfaring i denne sammenheng?  

 

Leksjon 7 
1. Vi har i denne leksjonen sett på Paulus’ liv og tjeneste som et forbilde for Jesu etterfølgere i dag, og vi har 

spesielt vektlagt at den tjeneste som både apostelen og vi andre har mottatt, er en tjeneste for Gud (alene) – 

samtidig som den retter seg inn mot verden.  Synes du det kan være vanskelig å holde disse to dimensjonene 

ved den hengivne disippeltjeneste sammen? 

 

2. Vi har også talt om at det minst finnes to grøfter vi kan falle i når det gjelder måten vi oppfatter vår tjeneste 

på:  Vi kan falle i den grøft å betrakte tjenesten som vår sak, dvs som noe vi styrer med og bestemmer over 

som vi vil.  Vi kan også noen ganger oppleve at vi kan bli tjenere for andre mennesker, organisasjoner eller 

institusjoner, og at bevisstheten om den tjenesten vi har for Herren kan bli nokså svak.  Kjenner du deg 

igjen i noe av dette?  Hvilken betydning har det for deg og ditt liv at tjenesten din er for Herren og ikke for 

deg selv – eller for andre mennesker? 

 

3. På hvilken måte kan din tjeneste være viktig ”for verden” som vi har talt om her? 

 

Leksjon 8 
1. Vi har i denne leksjonen brukt Timoteus som eksempel på at svakhet og kraft hører sammen i det kristne liv 

og i etterfølgelsen av Jesus.  Har du vanskeligheter med å få svakhet og kraft til å henge sammen i ditt 

kristenliv? 

 

2. Forsøk å formulér på hvilken måte du er svak (i åndelig eller kristen forstand) og hvordan dette kan være en 

mulighet for Gud til å åpenbare sin storhet og kraft i ditt liv! 

 

3. Hvilket forhold har du til det som framfor noe ser ut til å ha preget Timoteus’ liv – den oppriktige omsorg?  

Kan du se dette som et ideal som også du kan strekke deg etter? 

 

Leksjon 9 
1. Formulér selv svar på de ransakende og viktige spørsmål som vi har stilt i denne leksjonen:     Hva er viktig 

i livet ditt?   Prioriterer du rett?    Har du forstått hva som egentlig står på spill?  Har du forsøkt å sette deg 

inn i hva som er din plass og rolle i Guds store gjerning i verden – eller der du lever og bor? 

 

2. Oppsummér for deg selv hva ”Mer om-rammen” sier om sykdom og helbredelse.  Er du enig, har du 

eventuelt andre synspunkter du synes er viktige i denne sammenheng? 

 

3. Vi har sett at Epafroditus fikk oppleve at Herren var med der han var, og i livet hans slik det faktisk var.  

Hvordan kan du si at du erfarer at Herren er med deg i ditt liv?  Har du opplevd utfrielse fra noe – eller 

helbredelse?  Hva betyr vissheten om at Herren er med deg i din hverdag for deg?           
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Leksjon 10 
1. Svært sentralt i Paulus’ kristendomsforståelse er betoningen av  friheten som den kristne har i troen på Jesus 

Kristus.  Den tjeneste vi som Jesu etterfølgere har fått, er også en tjeneste i Åndens frihet, ifølge Paulus.  I 

denne sammenheng har vi talt om de tilleggsregler, bud og forskrifter som vi som mennesker har så lett for å 

henge på troen.  Sett gjerne også du navn på noe av dette, og identifisér noe som kan være med på å binde 

deg i din tjeneste for Herren!  Hva vil det for deg si å tjene i Åndens frihet? 

 

2. Hvilket forhold har du til denne leksjonens beskrivelse av hva det vil si å tjene i Åndens kraft?  Hva vil dette 

si?  Enkelte kristne kan finne på å oppfatte dette utsagnet mer som et krav enn et tilbud.  Hva kan grunnen 

være til dette?    

3. Hvorfor er det viktig å tjene Herren med de nådegaver han gir iflg Skriften og det vi har talt om i denne 

leksjonen? 

 

4. Hva innebærer Åndens ledelse i våre liv, og hvilket forhold har du til dette ”fenomenet”? 

 

Leksjon 11 
1. Vi har her talt om det å tape seg selv for å vinne Kristus som disippelskapets ”sentripetale prinsipp”.  Hva 

har vi lagt i dette? 

 

2. Hva innebærer og betyr det at ”den paulinske og reformatoriske forståelse av rettferdiggjørelsen er 

avgjørende både for vår gudsforståelse og vår frelsesforståelse”, som vi har uttrykt det i denne leksjonen?  

 

3. Selvopptattheten har lett for å bli et alternativt sentrum i våre liv - dersom Kristus og rettferdiggjørelsen 

ikke er det, har vi også sagt i denne leksjonen.  Kan selvopptattheten være noe du strever med?  Hva gjør 

vi – og du - i tilfelle med den? 

 

4. Hva har rettferdiggjørelsen med vårt selvbilde å gjøre?  Og hva har den med vårt syn på våre medmen-

nesker å gjøre? 

 

Leksjon 12 
1. Hvorfor er det med å vedstå seg sitt liv slik det faktisk er (og ikke slik det burde være), så viktig for sann og 

sunn utvikling og vekst i kristenlivet? 

 

2. Hva ligger i det vi har kalt ”den vertikale dimensjon” i vekstprosessen?  Og hvilken betydning har denne 

”dimensjonen” i kristenlivet for deg? 

 

3. Oppsummér hva vi i denne leksjonen har pekt på som faktorer som kan hindre vekst og utvikling i en 

kristens liv.  Sett ord på ting du strever med på dette området! 

 

4. ”Helliggjørelse” er et viktig bibelsk begrep, har vi sett, men både ordet og saken bak det kan volde mye 

besvær for mange Jesu etterfølgere.  Hvilket forhold har du til begrepet og saken? 

 

Leksjon 13 
1. Hva betyr ordet ”forventning” for deg?  Lever du i forventning til at Jesus snart kommer igjen? 

 

2. Etter manges oppfatning har forkynnelse og undervisning om Jesu gjenkomst  ikke vært særlig vektlagt de 

siste tiår.  Hva kan grunnene være til dette? 

 

3. Hvorfor er forventningen så viktig iflg det vi har talt om i denne leksjonen? 

 

4. På hvilken måte kan forventningen til Jesu snare komme virke som en drivkraft for evangelisering og 

misjon? 

 

Leksjon 14 
1. Hva forbinder du med ordet ”menighet”?  Hvilke erfaringer har du, på godt og vondt med det kristne 

fellesskap, menigheten? 
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2. Sett ord på og oppsummér for deg selv hva du har fått ut av gjennomgangen av denne leksjonen.  Er det noe 

spesielt du har merket deg, er det noe du er uenig i – eller er det noe du mener er svært viktig? 

 

3. Hvilket forhold har du til de stikkordene vi spesielt har vektlagt i leksjonen: fasthet, atmosfære og 

livsnærhet? 

 
Leksjon 15 
1. Ta for deg de fem ulike kjennetegnene på kristen livskvalitet som Paulus taler om i den aktuelle teksten 

(glede, vennlighet, fravær av bekymring, bønn og fred), og vurdér i hvilken grad disse kjennetegnene er til 

stede og merkbare i ditt liv. 

 

2. Vi har i denne leksjonen gitt noen grunner til at disse livskjennetegnene er viktige i og for våre liv som 

disipler.  Oppsummér gjerne disse grunnene for deg selv.  Er det noe som er spesielt viktig her – og som du 

vil framheve? 
 

3. Vi har i leksjonen talt om at travelhet, stress, selvopptatthet, osv. kan være ødeleggende for det å leve et liv 

preget av de kristne livskvalitetene som Paulus altså framhever som spesielle og viktige.  Men dette kan 

også disippelen heldigvis gjøre noe med, har vi også sagt!  Ja, hva kan vi egentlig gjøre med dette - og 

eventuelt med andre forhold - som vil ødelegge for den dype og genuine erfaring av disse livskvalitetene?   

 

Leksjon 16 
1. Hva handler de mer allmenne idealer for disippeltjeneste om, og hvorfor er det viktig for oss i kristen 

tjeneste å legge vekt på disse idealene? 

 

2. De mer spesifikke retningslinjene for disippeltjenesten som vi har hentet ut av avslutningen på 

Filipperbrevet er:  nøysomhet, å leve innvidd, behovserkjennelse, orden og ryddighet og endelig offervilje.  

Ta for deg hvert enkelt av disse områdene (og hva vi har sagt om dem i denne leksjonen) og ”prøv” ditt liv 

på dem.  Hva er du fornøyd med, hva synes du ”fungerer”?  Er det noe du trenger å arbeide spesielt med?  

Er det noe du trenger å korrigere i ditt liv i lys av disse prinsippene eller retningslinjene?   

 

3. Disippelliv og disippeltjeneste er et liv under Herrens rike velsignelse, har vi sagt ut fra avslutningen av 

Filipperbrevet.  Hva innebærer dette for oss alle som Jesu etterfølgere, og hva betyr det for deg å ha løftet 

om Guds velsignelse over ditt liv? 


