
ØYER PINSEMENIGHET TABERNAKLET

PREKENSERIE: Menigheten i Filippi 5 

Strålende stjerner
Taler: Kåre Nordby 
Dato: 24.10.2021 
Tekst: Fil 2,12-18 

Å være en kristen er ingen lek. Vi må ta stilling til det viktigste av spørsmål: Hvem tror vi Jesus 
er? Og deretter, når vi tror på Ham, så skal vi dele budskapet om at Han kom for å frelse 
verden.  

Å være en kristen er å komme inn på veien, som er Jesus. Og etter vi har tatt imot Jesus, så 
gjelder det å gå på denne veien. Det handler om å tro på Jesus (1,12). Da får vi går inn i den 
herligheten som Gud har. Det er ikke noe som vi makter på egen hånd. Det er Jesus som frelser 
oss og gir oss del i Hans fullkommenhet, for det er ingen av oss som er fullkomne. 

Vi må bli født på nytt, av vann og Ånd (Joh 3,5). Det betyr ikke at vi blir frelst ved dåpen eller ved  
fysisk vann, for da hadde det vært ytre faktorer som frelste oss. Men det skjer ved Ordet (Joh 
15,3), som er Jesus, og da flytter Guds Ånd inn i oss.  

Så skriver Paulus: «arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt» (Fil 2,12). Det betyr at 
vi må ikke vanære vår frelser. Det handler om å etterfølge Ham i troskap og ærlighet. Vi strekker 
oss for å bli mer lik Ham. Dette har med vår livsførsel å gjøre.  

Så har Jesus kalt oss til å dele budskapet om Ham. Det hender at vi møter motstand, og 
kanskje frykt, men hvis man står for det man tror på, så hender det at folk får respekt for deg. 
Så sier Jesus i Joh 8,12 at Han er verdens lys. Og i Matt 5,14 overfører Han dette lyset til oss 
og gir oss del i Hans oppgave. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


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

• Hvordan stiller Paulus troende og ikketroende opp mot hverandre i denne teksten? 

• Hvilke bibelske bilder på lys og mørke kan du komme på? 

• Er det noe som hindrer deg fra å være et lysende vitne for Jesus i din hverdag?


