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I fengselet i Roma vippet Paulus mellom to mulige utfall av rettssaken som lå foran ham: enten 
ville han bli dømt til døden, eller så ville han bli frikjent og leve videre. Paulus blir personlig og 
drøfter sitt syn på disse to mulighetene. Han sier at «døden er en vinning» og at han «har et 
ønske om å bryte opp herfra og være med Kristus, som er det aller beste.» Men det er ikke det 
å bli ferdig med livet som er målet, men å være sammen med Jesus. Hvis livet er Kristus, og vi 
kan være sammen med Kristus i døden, så har døden blitt til liv. Oppmuntringen er at evangeliet 
gjør døden til en vinning for alle som tror.  

Kanskje man noen ganger kanskje tenker på livet etter døden som en bonus, framfor å tenke på 
det som det virkelige livet. Det er en åndelig modenhet som Paulus viser som hjelper oss å 
holde ut lidelser og sorg, nemlig at vi lever i denne lengselen som finnes i spenningen mellom 
det livet vi lever nå og den gode framtiden som venter oss. 

Selv om Paulus ønsker å være med Jesus, så forventer han uansett å leve videre slik at han kan 
tjene til fordel for Filipperne. Han er villig til å sette til side ditt eget beste til fordel for dine 
trossøsken. Dette er et viktig perspektiv på livet. Paulus viser tydelig at hensyn til andre er 
avgjørende. Paulus drar fram flere uttrykk her som understreker denne fellesskapstanken: 
STÅ sammen, KJEMPE sammen, LIDE sammen. 

Konklusjonen til Paulus er at evangeliet vil bety lidelse og selvoppofrelse. Og han fortsetter å 
glede seg, uansett omstendighet. Han forstod at man kan være sorgfull, men fortsatt være fylt 
med glede (2 Kor 6,10). Oppmuntringen for oss er at døden er en vinning. Og enn så lenge kan 
vi stå sammen med brødre og søstre som kjemper for å leve liv som er Kristus verdig. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


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

• Hva er ett av dine favorittvers i denne teksten? Hvorfor? 

• Hvorfor er det viktig for troende også å snakke sant om lidelse når vi snakker om 
glede? 

• Hvordan kan vi vite hva som er Guds plan for oss i enhver omstendighet? 

• Hva er ett område i livet ditt hvor du trenger å vite Guds plan for deg slik at du kan 
holde ut i glede?


