
Det som før var en vinning for meg, ser jeg nå som et tap på grunn av Kristus.  Ja, jeg regner 
alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld 
har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus og være i ham. Her har 
jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på 
Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans 
oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik idet jeg dør som han – måtte jeg bare nå 
fram til oppstandelsen fra de døde! 
     
Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot 
det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg tror ikke om meg selv 
at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg 
etter det som er foran, og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har 
kalt oss til i Kristus Jesus. Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet.  



Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi 
er kommet, holde fram i samme spor! Ha meg som forbilde, dere også, og se på dem som 
følger det eksempel vi har gitt dere. Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det 
er mange som lever som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, de har magen til gud 
og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting. Men vi 
har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Han skal 
forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. 
For han har makt til å underlegge seg alt. 
  
Derfor, mine elskede brødre, som jeg lengter etter, min glede og min æreskrans, stå fast i 
Herren, mine kjære! Jeg sier til Evodia og Syntyke: Kom til enighet, som kristne! Og så ber jeg 
deg, du som med rette heter Synzygus, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for 
evangeliet, sammen med Klemens og de andre medarbeiderne mine, de som har sine navn 
skrevet i livets bok.  
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