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Hvis man skal oppsummere Fil 2,1-11 med ett ord, så vil det være ydmykhet. Paulus 
understreker at filipperne skulle ha samme sinn, et ydmykt sinn som tenker mer på andre enn 
på seg selv, for dette er det sinnet som var i Kristus. Ydmykhet er ikke en nødvendigvis noe 
negativt, selv om det noen ganger kanskje kan brukes på den måten. Ydmykhet kan nesten 
defineres ut fra Paulus sin beskrivelse av Kristus. Kristus kom ikke for å ta til seg selv med makt, 
men Han kom for å gi av seg selv i fornedrelse. I Kristi dypeste ydmykhet på korset, framtrådte 
også den største demonstrasjonen av kjærlighet kjent for mennesker. 

Et ydmykt sinn manifesterer seg i kjærlighet for andre. Det skaper rom for kjærlighet, 
selvoppofrelse, lydighet, selvbeherskelse, barmhjertighet, overbærenhet, opphøyelse av Kristus 
og tilbedelse av Gud. 

I Ordspråkene 18,12 står det: «foran ære går ydmykhet.» Kristus viste den ultimate ydmykhet. 
Derfor har også Gud opphøyet Ham (vers 8-9). Men dette ordspråket har to sider. Den andre 
siden er at det begynner med: «Før mannen faller, er han stolt i hjertet […]». Stolthet er 
motstykket til ydmykhet. Paulus bruker ikke selve ordet stolthet i denne teksten, men han 
skriver likevel om det som er motsatt av ydmykhet: selviske ambisjoner og lyst til tom ære. 
Stolthet handler om å male et falsk bilde av seg selv. Det handler om å fronte seg selv, ofte på 
bekostning av andre. Stolthet kom før Adams fall og før djevelens fall. 

I tillegg er ydmykheten er utadrettet, mens stoltheten er innadrettet. I Jesus beveget Gud seg 
utover, ned til jorden for å frelse oss. Fordi den ydmyke elsker og tjener andre, men den stolte 
elsker seg selv og vil selv bli betjent. Og fordi ydmykheten er utadrettet, gjør den oss større. Og 
fordi stolheten er innadrettet, gjør den oss mindre. 
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Ydmykhet skal først og fremst utøves for Gud. Og med denne ydmykheten åpnes det opp for 
velsignelser fra Gud. Det å ydmyke seg for Gud, åpner opp for at du bli løftet opp (1 Pet 5,6), at 
du får ta imot Guds grenseløse nåde (Ordsp 3,3), det gir visdom (Ordsp 11,2), det gir Guds 
ledelse og opplæring (Sal 25,9) og frelsen kommer ved å ydmyk bøye kne for Jesus Kristus (Sal 
18,27).  

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


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

• Hva er ydmykhet? 

• Hva er ydmykhet ikke? 

• Hvorfor er det å legge ned sitt liv en viktig holdning hvis man skal fungere godt 
sammen med andre kristne? 

• Er det noen relasjoner hvor du opplever at Gud forteller deg at du skal være 
ydmyk ovenfor en eller flere personer?


