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I Fil 2,19-30 får vi høre om to av medarbeiderne til Paulus, Timoteus og Epafroditus. I denne 
teksten ser vi både hvordan Paulus anvender sin teologi i praksis, samtidig som han drar fram 
eksempler på liv som er levd i tråd med sunn, bibelsk lære som er til undervisning for oss. 
Gjennom kapittelet kan man si at Paulus starter med teologien (v. 1-11), deretter en formaning 
om å sette teologien ut i praksis (v. 12-18) og til slutt eksempler på noen som har gjort nettopp 
dette. Han drar også fram seg selv som et av eksemplene, og sier: «Søsken, vær mine 
etterfølgere, og legg merke til dem som vandrer slik, ettersom dere har oss som forbilde.» (3,17).  
Han drar altså fram noen ekte mennesker som forbilder i Kristus. 

Først er Timoteus, som beskrives som at han har samme sinn som Paulus, som peker tilbake 
på det Paulus skrev tidligere om at vi er kalt til å ha Kristi sinn. Han hadde også en oppriktig 
omsorg for troslivet til de kristne i Filippi, som stilles i kontrast til de som «[…] søker sitt eget, 
ikke de ting som hører Kristus Jesus til.» (v. 21). Så får vi vite at han har en prøvet tro (v. 22), 
som betyr at som en troende kristen hadde Timoteus vært gjennom mange ulike ting, også 
mange vanskelige ting, hvor han likevel holdt fast ved troen gjennom det hele. I tillegg var 
Timoteus en tjenende etterfølger, hvor Paulus skriver at : «[…] han tjente (evt. «slavet for») 
evangeliets sak sammen med meg, som en sønn hjelper sin far» (v. 22). Timoteus hadde Kristi 
sinn, og dette viser at i den ydmykheten som inngår i Kristi sinn, så var han lydig overfor Gud, 
lydig for evangeliets skyld. Han var også lydig mot sin åndelige leder, Paulus. 

Deretter drar Paulus fram Epafroditus, som omtales som Paulus’ bror (v. 25). De delte det 
grunnleggende, åndelige fellesskapet som alle troende deler. For det andre omtales han som 
Paulus sin medarbeider og kampfelle. Det viser at Epafroditus var lojal og lydig overfor Gud 
og stod side om side med sine medtroende i den åndelige krigen. Epafroditus beskrives også 
som en utsending og en hjelper. Han ble sendt fra Filippi, og idéen var at Epafroditus skulle 



ØYER PINSEMENIGHET TABERNAKLET

bli i Roma og hjelpe Paulus så lenge det var nødvendig. Og en siste observasjon om 
Epafroditus er at han hadde kjærlighet for menigheten. I vers 26 står det: «[…] siden han 
lengtet etter dere alle og var bekymret fordi dere hadde hørt at han var syk.» 

Timoteus og Epafroditus eksemplifiserte hvordan det ser ut når Jesustroende mennesker lever 
med Kristi ydmyke sinn. Paulus skriver at vi skal legge merke til de som lever sånn, for de er 
våre forbilder. Vi tenker kanskje noen ganger at det er vanskelig å leve opp til Kristi ideal, men så 
løfter Bibelen fram disse menneskelige forbildene som vi også kan leve etter. Det betyr ikke at 
de eller vi kommer til å leve perfekte liv med hvert et åndedrett vi tar, slik Jesus gjorde. Men det 
betyr at vi kan leve liv som er verdige for de som kaller seg Guds barn. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


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

• Hva er det Paulus oppfordrer menigheten til å gjøre i denne teksten? 

• Hvordan ville det sett ut hvis du tok til deg Timoteus sin tilnærming til tjenesten for 
evangeliet? 

• På hvilken måte viser Epafroditus deg hvordan du setter det beste for andre foran 
det beste for deg selv? 

• Tror du den typen ydmykhet som vises av Timoteus og Epafroditus ville gitt dem 
respekt i vår tid?


