
 

 

 

 

 

 
  

GLEDE 
Intro, bønn og trengsel 

Filipperbrevet kapittel 1 vers 1 - 14 

 

 

 

 

 

BIBLEgroups.TODAY anbefaler, at dere bruker halvdelen av tiden på tekstarbeidet og 

halvdelen av tiden på tekstanvendelsen med ”Håkon og Kristin”. Sett gjerne av 50-60 minutter. 

Del eventuelt i to samlinger. 
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Filipperbrevet 1,1-14 

 

2 Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, bedehus, fellesskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES VERS 1-2- BREVETS INTRO. 

 

Snakk om hvem brevet er fra og til. Hva betyr de enkelte ordene? 

Vers 2 er et ønske. Hva synes dere om innholdet? Hvordan ville vi skrive det i dag? 

 

Ordforklaring: Tilsynsmenn og menighetstjenere – Biskoper, prester og diakoner. 

 

LES VERS 3-6 - BREVETS INNLEDENDE TAKK 

 

Takker du Gud for de andre i gruppen, når du tenker på dem? Gjør du det med glede? 

Paulus nevner to grunner til takken. Hva tenker du om de to grunnene? Hvilken av de to 

grunnene liker du best? Hvorfor? 

 

LES VERS 7-8 - TRENGSLER: LENKER OG LENGSLER 

 

Hvordan kan man stå sammen i nåden, når man er i lenker? Og hvorfor skulle man forsvare og 

underbygge evangeliet når man forfølges? Hvordan kan lenkene ha sammenheng med 

lengselen? 

 

LES VERS 9-11 - KJÆRLIGHETENS VIRKNING 

 

Hva slags kjærlighet er det brevet taler om? Hva er kjærlighetens grunn? 

Hva er resultatet av kjærligheten? Versene nevner fire resultater, drøft noen av dem. 

1. Innsikt 

2. Dømmekraft 

3. Forstå å avgjøre hva som er viktig 

4. Stå rene og uten feil 

Egentlig er dette en bønn. Hva synes du om denne bønnen? 

 

LES VERS 12-14 - TRENGSLER KAN FØRE TIL FREMGANG 

 

Hva slags fremgang er det Paulus opplever? 

Frimodighet gjengis her med ord som ”tillit til”, ”enda modigere” og ”våger å forkynne”. 

Hvordan er denne frimodigheten blitt skapt hos dem? 

 

TEKSTEN 

o Som intro til brevet kan dere gjerne lese: 

https://norea.no/artikkel/article/23911. Introen er skrevet av noreapastor 

Asbjørn Kvalbein og er tilgjengelig på Norea Mediemisjon sin nettside. 

  

o Eller se den lille tegnefilmen om hovedinnholdet i Filipperbrevet.  Filmen er 

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

https://norea.no/artikkel/article/23911
https://norea.no/
https://vimeo.com/349142045
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3 Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, bedehus, fellesskap 

 

 

 

 

 
 

Ut fra det dere har snakket om i arbeidet med teksten, hvordan vil dere gi råd og hjelpe 
Kristin og Håkon. 

Her kan dere dele erfaringer med hverandre, men ta bibeltekstens vinkler også med inn i 

drøftelsene, slik at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ekstra case for de som har god tid: 

 

 

 

Avslutt eventuelt samlingen med fellesbønn med fokus på takken for de andre i fellesskapet. 

KRISTIN OG HÅKON 

1. Kristin har lagt merke til at en vesentlig del av samtalen omkring bordet har en noe 

negativ tone når det snakkes om de andre i menigheten. Dette påvirker henne, når hun 

ber. Hvis hun skal være ærlig, så er hennes bønn sjelden fylt med takk og glede over de 
andre i menigheten. 

Hvilket råd vil dere gi Kristin? 

3. Kristin har sett Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Jesus er blitt hennes frelser. Noen 

ganger forsøker hun å snakke med kolleger og naboer om dette, men hun møter bare en 
mur. De fleste ganger en mur av likegyldighet, enkelte ganger med en direkte avvisning. 

Hvordan kan Kristin bevare frimodigheten til å fortelle om Jesus? Egentlig 

har hun mest lyst til å gi opp. Ja, hun har vel gitt opp ... 

 

2. I Håkons smågruppe ber de ofte for egen eller andres sykdom, vanskelige ting i livet og 

for familiens trivsel. Men det er sjelden at de i bønnen takker for hverandre og han 

husker ikke en eneste bønn med innhold fra vers 9-11.  

Hvordan kan Håkon endre på dette? 
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Bibelutgave: BIBELEN 2011, Bibelselskapet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Serien består av 8 opplegg om Filipperbrevet 
Første opplegg (1,1-14) er gratis. 
Kjøp resten av materialet til Filipperbrevet (7 opplegg) via www.Biblegroups.today  
 

 Innhold Filipperbrevet: 
  

 Opplegg 1: 1,1-14 Intro, bønn og trengsel 

 Opplegg 2: 1,15-30 Himmellengsel og hverdagsliv 

 Opplegg 3: 2,1-11 Kongebarn og Kongen 

 Opplegg 4: 2,12-30 Gud virker i deg og i dine relasjoner 

 Opplegg 5: 3,1-11 Hva stoler du på? Ditt eget eller Kristus? 

 Opplegg 6: 3,12-21 Målet 

 Opplegg 7: 4,1-7 Glede 
 Opplegg 8: 4,8-23 Giverglede – glede over gaver 

 
 

Forfatter:  
Henrik Hadberg, prest i Fyns Frimenighet og leder av Biblegroups.today. 
Tidligere ingeniør, forskjellige stillinger i LM-Danmark og forsamlingsleder i 
Misjonshuset Kristiansand, Norge. 

 

Karsten Auerbach, Faaborg 
www.auerbach-art.dk 

INFO OM SERIEN 

MULIGHET FOR TILSKUDD 

Studieopplegget er godkjent av 
Kristelig Studieforbund. Grupper og 
kurs som benytter studieopplegget 
kan søke om statsstøtte til 
studiearbeid. Les mer på www.k-
stud.no.  
 
Eller ta kontakt på:  
tlf. 23 08 14 70 
e-post. post@k-stud.no 
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Del gjerne opplegg 1, Filipperbrevet 1,1-14, med venner og bekjente. 
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