
 

 

 

 

 

 
  
 

INTRO, BØN OG TRÆNGSEL 
Filipperbrevet kapitel 1 vers 1 - 14 

 

 

 

 

 

Biblegroups.today anbefaler, at I bruger halvdelen af jeres tid på tekstarbejdet og halvdelen 

af jeres tid på tekstanvendelsen med ”Søren og Mette”. Afsæt gerne 50-60 minutter i alt. Del 

eventuelt i to samlinger. 
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LÆS VERS 1-2 - BREVETS INTRO 

Snak om, hvem brevet er fra og til. Hvad betyder de enkelte ord? 

Vers 2 er et ønske. Hvad synes I om indholdet? Hvordan ville vi skrive det i dag? 

 

Ordforklaring: Tilsynsmænd og menighedstjenere: Biskopper, præster og diakoner. ”Bibelen på 

Hverdagsdansk” oversætter med ”ledere og medhjælpere”. 

 

 

LÆS VERS 3-6 - BREVETS INDLEDENDE TAK 

Takker du Gud for de andre i gruppen, når du tænker på dem? Gør du det med glæde? 

Paulus nævner to grunde til takken. Hvad tænker du om de to grunde? Hvilken af de to grunde 

synes du bedst om? Hvorfor? 

 

 

LÆS VERS 7-8 - TRÆNGSLER: LÆNKER OG LÆNGSLER 

Hvordan kan man være fælles om nåden, når man er i lænker? Og hvorfor skulle man forsvare 

og underbygge evangeliet når man forfølges? Hvordan har lænkerne mon noget med længslen 

at gøre? 

 

 

LÆS VERS 9-11 - KÆRLIGHEDENS VIRKNING 

Hvad er det for en kærlighed, som brevet taler om? Hvad er kærlighedens årsag og grund? 

Hvad er resultatet af kærligheden? Versene nævner fem resultater, drøft nogle af dem. 

1. Indsigt 

2. Dømmekraft 

3. At skønne det væsentlige 

4. Renfærdige 

5. Uden anstød 

Egentlig er dette en bøn. Hvad synes du om den bøn? 

 

 

LÆS VERS 12-14 - TRÆNGSLER KAN FØRE TIL FREMGANG 

Hvad er det for en fremgang, Paulus oplever? 

Frimodighed gengives her med ord som ”tillid til”, ”fået større mod” og ”uden frygt”.  Hvordan 

er denne frimodighed blevet skabt hos dem? 

TEKSTEN 

o Som intro til brevet kan læses: www.blr.dk/resource/filipperbrevet. Introen 

er skrevet af tidligere boligminister Flemming Kofod-Svendsen for forlaget 

Logosmedia og er nu tilgængelig på Bibellæser-Ringens hjemmeside. 

o Eller se en lille tegnefilm med hovedindholdet i Filipperbrevet.  Filmen er 

med danske undertekster - https://vimeo.com/349142045 

Klaus Laursen fra Bibelen Live har indtalt første tekst. Lyt til den via linket. Følg 

med i egen Bibel.  https://soundcloud.com/user-479713568/filipperbrevet-

kapitel-1-vers-1-14-ved-klaus-laursen-bibelen-live 

http://www.blr.dk/resource/filipperbrevet
https://vimeo.com/349142045
https://soundcloud.com/user-479713568/filipperbrevet-kapitel-1-vers-1-14-ved-klaus-laursen-bibelen-live
https://soundcloud.com/user-479713568/filipperbrevet-kapitel-1-vers-1-14-ved-klaus-laursen-bibelen-live
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Ud fra det I har talt om i arbejdet med teksten, hvordan vil I så rådgive og hjælpe Søren og 
Mette. 

Her kan I dele erfaringer med hinanden, men tag også bibeltekstens vinkler med ind i 

drøftelserne, sådan at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ekstra case for dem, der har god tid. 

 

 

Afslut eventuelt samlingen med fællesbøn med fokus på takken for de andre i fællesskabet. 

 

SØREN OG METTE 

1. Mette har lagt mærke til, at en væsentlig del af samtalen omkring bordet har en 

noget negativ tone om de andre i menigheden. Dette påvirker hende, når hun 

beder. Hvis hun skal være ærlig, så er hendes bøn sjældent fyldt med tak og glæde 

over de andre i menigheden. 

Hvilket råd vil I give Mette? 
 

3. Mette har set Guds kærlighed i Kristus Jesus. Jesus er blevet hendes frelser. Nogle 

gange forsøger hun at tale med kolleger og naboer om dette, men hun møder 

bare en mur. De fleste gange en mur af ligegyldighed, enkelte gange med en 
direkte afvisning. 

Hvordan kan Mette bevare frimodigheden til at fortælle om Jesus? Egentlig 

har hun mest lyst til at give op. Ja, hun har vel givet op... 

 

2. I Sørens smågruppe har de ofte mange bønner for egen eller andres sygdom, 

vanskelige ting i livet og for familiens trivsel. Men det er sjældent, at de i bønnen 

takker for hinanden, og han husker ikke en eneste bøn med indholdet fra vers 9-

11. 

Hvordan kan Søren ændre på dette?  
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Anvendt bibeludgave: Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske 

Bibelselskab 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialet består af 8 oplæg om Filipperbrevet. 
Første oplæg (1,1-14) er gratis, mens man skal betale for de øvrige 7 oplæg. 
Køb resten af materialet til Filipperbrevet (7 oplæg) via www.Biblegroups.today. 
Send også gerne en kommentar på materialet. Vi lytter til brugernes input. 
 

 Indhold Filipperbrevet: 

  

 Oplæg 1: 1,1-14 Intro, bøn og trængsel  

 Oplæg 2: 1,15-30 Kristus - Himmellængsel og hverdagsliv 

 Oplæg 3: 2,1-11 Kongebørn og Kongen 

 Oplæg 4: 2,12-30 Gud virker i dig og i dine relationer 

 Oplæg 5: 3,1-11 Hvad stoler du på? Dit eget eller Kristus? 

 Oplæg 6: 3,12-21 Målet 

 Oplæg 7: 4,1-7 Glæde 
 Oplæg 8: 4,8-23 Giverglæde – glæde over gaver 
  

Forfatter:  
Henrik Hadberg, præst i Fyns Frimenighed og stifter af Biblegroups.today. 
Tidligere ingeniør, forskellige stillinger i LM-Danmark og forsamlingsleder i 
Misjonshuset Kristiansand, Norge. 

 

Karsten Auerbach, Faaborg 
www.auerbach-art.dk 

INFO OM SERIEN 

© Biblegroups.today 2020 

Del gerne oplæg Filipperbrevet 1,1-14 med venner og bekendte. 

http://www.biblegroups.today/
http://www.auerbach-art.dk/

