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Da brevet til Filipperne ble skrevet, satt Paulus fanget i Roma. På grunn av det som hadde 
hendt med Paulus, hadde de kristne i Roma fått større frimodighet til å forkynne evangeliet om 
Kristus (Fil 1,12-14). Dette går jo til dels imot våre menneskelige tanker om hvordan vi reagerer i 
motgang.  

Noen ganger var ikke motivasjonen bak forkynnelsen helt riktig, fordi noen forkynte «ut av 
misunnelse og stridslyst» og «ut fra egennytte, ikke med et oppriktig sinn» slik at de gav Paulus 
«flere trengsler i tillegg til [hans] lenker» (v. 15 og 16). Men dette var imidlertid ikke ensidig 
negativt, fordi så lenge evangeliet om Kristus ble forkynt, så var dette det viktigste (v. 18). 

For Paulus var selv ikke den motgangen han stod i nok til å ta fra ham gleden og den indre 
overbevisningen han hadde fått ved Den Hellige Ånds kraft. Paulus hadde mest sannsynlig fått 
høre om motgangen og lidelsene som lå foran ham allerede da han som nyfrelst fikk et budskap 
fra Herren via Ananias (Apg 9,10-19), selv om han ikke visste alle detaljene.  

Forkynnelsen om Kristus handler om at vi som ambassadører bringer videre de gode nyhetene 
vi har fått fra Gud. Dette kan skje både i ord og i handling. Det er viktig med visdom og 
kunnskap, men det må flyttes fra hodet til hjertet og brukes av Den Hellige Ånd, fordi uten 
Ånden kan ingenting skje. Derfor skulle Ananias legge hendene på Paulus slik at ble fylt av 
Ånden (Apg 9,17). Det er ved Ånden at forkynnelsen om Kristus skaper tro og mot i oss, og det 
er derfor vi ser i Filipperbrevet at Paulus var overbevist om at forkynnelsen om Kristus ville skape 
en forandring uansett hva forkynnernes motiver var. For den enkelte av oss betyr dette at vi ikke 
trenger å holde de dypeste teologiske foredrag for folk, men at det holder å fortelle dem hva 
Jesus har gjort i livene våre. 



ØYER PINSEMENIGHET TABERNAKLET

Noen ganger kan dette også bety at vi må tåle å se og høre ting som kanskje ikke treffer 
akkurat meg, eller som ikke er helt vår smak, så lenge evangeliet blir forkynt. Altså, noen ganger 
er det viktigste å se på resultatet av det som skjer: blir Jesus forkynt?  Forkynnelsen om Kristus 
er redning til den fortapte, styrke til den svake, trøst til den sørgende, oppmuntring til den 
nedbøyde, retning til den villfarne, mot til den motløse, tro til den vantro - forkynnelsen om 
Jesus er derfor det viktigste, fordi troen kommer av forkynnelsen (Rom 10,17). 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:


• Hva var én ting som traff deg veldig godt i denne ukens preken? 

• Hvorfor er det viktig å vite at Paulus var i fengsel da han skrev dette brevet? 

• Hvordan oppmuntres du av Paulus’ holdning i møte med motgang? 

• Er det noe som skjer i livet ditt som gjør at du trenger å omfavne Paulus’ holdning 
til motgang og lidelse? 

• Sliter du noen ganger med motivasjonen til å forkynne om Jesus? Hvor ligger 
utfordringen for deg? Er det mangel på motivasjonen, eller har du en opplevelse av 
at du blir motivert på feil grunnlag (jmf. de som forkynte av stridslyst)? 

EGNE NOTATER:


