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Andre misjonsreise kap. 15,36-18,22



Opptakten til oppholdet i Filippi
• 2. misjonsreise starter med en konflikt og en «krise», 15,36-41. 

• V. 39 «skarp strid»: Ordet paroxysmos: forbitrelse, heftig sammenstøt, brukes 
av medisinere om heftige feberanfall, (Frøvig 1949).

• Fortsetter med at Timoteus slutter seg til teamet, 16,1-5

• + og at Paulus får et syn på natten, 16,6-10, 
• Dette kommer til å bety at den kristne misjonen bryter gjennom en ny 

«grense».

• Flere slike grenser som «brytes» i Apostlenes gjerninger, ikke bare geografiske 
(som i teksten), men også teologiske og kultisk-religiøse (jfr. jødemisjonen og 
misjon i Samaria)

• Nå fantes det imidlertid kristne menigheter allerede i Europa, eks.  Roma….

• Resten av kapitlet brukes til å fortelle om hva som skjer i Filippi



Byen Filippi 
https://no.wikipedia.org/wiki/Filippi

https://no.wikipedia.org/wiki/Filippi


Litt mer om byen Filippi 

• 42 f. Kr. forgikk et stort slag i forbindelse med den romerske 
borgerkrigen på en slette vest for byen

• Deretter ble byen romersk koloni og «pensjonistby» for dimitterte 
soldager og etter hvert for veteraner i den romerske hær

• Byen var en strategisk sett viktig by i Romerriket
• Dette kan også si noe om Paulus’ strategiske misjonstenkning

• Paulus har etter dette første besøk i byen, vært innom et par ganger + 
han har skrevet eget brev til menigheten, Filipperbrevet

• I tidlig kristen tid fikk byen egen erkebiskop på 300 t. og den fikk 
basilika (kirke) på 500 t. 

• I middelalderen forfalt byen og var fraflyttet før 1400 t. I nyere tid 
gravd fram av arkeologer  



Elven ved Filippi



Fengslet i Filippi



Personene vi møter i teksten og hva de 
eksemplifiserer 

• Lydia 
• Romersk kvinne som trodde på jødenes gud
• Sannsynligvis enke som har overtatt familiebedriften, altså 

forretningskvinne!  
• Tar imot evangeliet og blir døpt med hele sin familie 
• Kanskje var det i hennes hus den kristne menigheten i 

Filippi ble etablert, 16,15
• Eksempel på at en respektert kvinne fra den borgerlige 

middelstand tar imot evangeliet – og eksempel på 
kvinnenes plass i menighetsbygging og kristen misjon



Personene i teksten….

•Slavinnen 
• Litt om slavesystemet i Romerriket 
•Besatt av en spådomsånd, og ble utnyttet på det 

groveste 
•Blir satt fri fra besettelse, men ikke nødvendigvis fra 

sin slavestand
• Eksempel på at mennesker lavest nede på den 

sosiale rangstige og som i tillegg er grovt 
undertrykket og herset med, møter Jesus og blir satt 
i frihet



Personene i teksten….
•Fangevokteren 

• Pålagt stort ansvar, v.23, «vokte dem godt» 

• Kanskje han sov mens fangene lyttet til Paulus’ og Silas’ lovsanger, 
v. 27

• Svært samvittighetsfull, ville drepe seg selv når han skjønte at 
fangene kunne rømme, v. 27

• Ber om frelse for hele sitt hus, v. 32f. 

• Eksempel på at en respektabel og samvittighetsfull mann i romersk 
tjeneste blir truffet av evangeliet + at det kan være kort vei fra å 
oppleve noe «underfullt» til kristen tro og innlemmelse i en 
menighet. 



Personene i teksten…..
• Misjonærteamet

• Paulus – apostel og markert skikkelse i tidlig kristen 
misjonshistorie

• Silas – fra menigheten i Jerusalem og aktiv i teamet rundt 
Paulus i Antiokia, Apg. 13

• Timoteus – plukkes opp av Paulus og blir med som «lærling»
• + legen Lukas, forfatter av Apg. og Lukasevangeliet 

• Jfr. «vi» i v. 11 og de såkalte «vi-avsnittene» i Apostlenes gjerninger 
(i kap. 16, 20, 21 og 27) 

• Ser ut til at de to sistnevnte ikke har vært en del av 
rettergangen og fengslingen

• Denne gruppe av mennesker i teksten representerer det store 
mangfold av mennesker som på en eller annen måte er 
involvert i å bringe evangeliet videre til nye mennesker  



Budskapet i teksten 1
• Skal evangeliet kunne slå rot i nye menneskehjerter og nye 

kristne menigheter kunne plantes, må alle kristne være 
villige til å delta for å gi evangeliet videre
• Teamet av misjonærer vi møter i teksten var «mangfoldig»

• Paulus – den skriftlærde teltmakeren og med sin radikale omvendelse som 
blir et unikt redskap for å bringe evangeliet videre til hedningefolkene

• Silas – som blir valgt som en «nødløsning» i en krisesituasjon 

• Timoteus – en ungdom og «fersking» som blir rekruttert av Paulus til 
tjeneste 

• + Lukas – med yrke som lege som overgir seg til tjeneste for Jesus

• Kan vise oss behovet for mangfoldet av personlighetstyper, 
aldersspredning, yrkesbakgrunn og nådegaver i den tjeneste som 
vi har fått med evangeliet 



Budskapet i teksten 2

• Teksten sier noe viktig om viljen til å lide for evangeliet 
– og til å tåle urett, v. 19ff. 
• Hva skjer med Paulus og Silas? 

• Oppstyret satt i scene ut fra økonomiske motiver, de som tapte penger på slavinnens 
befrielse

• Anklaget for å lage «bråk» - urettvist og upresist, og for å forkynne skikker som romere 
ikke hadde lov til å følge

• Avkles til hån og spott og piskes til blods (jfr. v. 22 og 33)

• Satt i det innerste fangehullet

• Alt dette til tross for at Paulus var romersk statsborger, v. 37, og på dette punkt i 
historien sier Paulus klart ifra – noe han imidlertid ikke gjøre tidligere. Virker som om 
Paulus lar ting skje tidligere!

• Kommentar: Noen bibelord som taler om «normaliteten» i dette for kristne 
og spesielt for dem som går i fronten for evangeliet: jfr. Matt 5,11-12; 1 Pet
4,12-16



Budskapet i teksten 3

• Teksten sier noe viktig om Guds makt og kraft som blir 
manifestert der evangeliets forkynnes 
• Tre situasjoner der Gud manifesterer seg

• Herren åpner Lydias hjerte på underfullt vis
• Dette gjør Guds ånd fortsatt og det er dette vi må be om kan skje stadig 

• Vil være en viktig menighetsbyggende bønn: Gud åpne hjertene til alle de barna, 
ungdommene og voksne vi får kontakt med gjennom denne menigheten! 

• Utdrivelsen av spådomsånden viser kristen misjon som åndskamp
• Tydelig i Jesu tjeneste, men også i kristen misjon til alle tider

• Er dette noe vi møter også i dag - og noe som vi bør være «forberedt» på? 

• Jordskjelvet og det som skjer i fengslet som Guds inngripen til frelse 
• Kan bety at Gud sender et jordskjelv for å befri sine tjenere

• Men kan også bety at Gud er mektig til å utnytte en kaotisk situasjon som oppstår til 
det beste for mennesker og for evangeliets fremme



Kommentar til budskapet 3

• Når vi går ut med evangeliet – og kanskje spesielt når vi 
bryter «grenser», er Herren med og manifesterer seg på 
underfullt vis! 

• Finnes flere eksempler på dette i Apostlenes gjerninger og i 
misjonshistorien:
• Filip som går til Samaria, kap. 8 f. 

• Peter som går til Kornelius, kap. 10

• Menigheten i Antiokia som sender ut misjonærer, kap. 13

• Norsk misjonshistorie: Hans Nielsen Hauge, Annie Skau Berntsen  

• Om jeg synes det skjer lite av tegn og under i mitt liv, kan det 
være fordi jeg våger for lite, sprenger for få «grenser» i mitt 
liv



Kommentar til budskapet 4

• Filippi-fortellingen lære oss at manifestasjonen av 
evangeliets underfulle kraft skjer på minst tre plan: 

1) Gud griper inn ved at han ved sin Ånd beveger menneskehjerter 
til tro 

2) Gud griper inn ved å endre på maktforholdene i forhold til hvilke 
krefter som styrer mennesker

3) Gud griper inn og forvandler menneskeliv gjennom uforutsette og 
utfordrende hendelser i livet 

• Evangeliet handler ikke om at Gud redder oss unna alle mulige 
«jordskjelv», men at han er i alle rystelser vi måtte oppleve i våre liv og i 
vår tjeneste og at han bruker dem til beste for både oss og sitt rike

• Jfr. Rom 8: Alle ting tjener dem til god som elsker Gud/ alt.: alle ting virker 
sammen til det beste for…. 



Budskapet i teksten 2
• Paulus og Silas sin opptreden i fengslet kan lære oss noe om 

hvordan vi bør møte vanskelige situasjoner i livet og i vår 
tjeneste 
• Den vanligste tolkning av lovsangen i fengslet i Filippi går ut på å 

framheve lovsangens manifestasjonskraft
• En alternativ tolkning er at Paulus og Silas holdt bønn og sang 

lovsanger etter vanlig kristen praksis –
• Og ikke nødvendigvis med intensjonen om å sette Gud i aksjon i den 

situasjonen de var kommet i
• Paulus og Silas hadde sannsynligvis mer til hensikt å oppmuntre hverandre 

- enn å sprenge fengslets murer og porter med lovsang….

• Lærdom: La oss trofast praktisere vår tro (med vitnesbyrd, bønn og 
lovsang) over alt der vi ferdes
• At vi gjør dette vil gi underfulle resultater
• Og vi vil oppleve realitetene i Jesu løfte om at han «er med», Matt 28.20



Hva skal vi ta med oss fra teksten? 
Noen spørsmål til samtale

• En drivende fortelling om hverdagen til de første kristne 
misjonærene. Hvordan inspirerer disse fortellingene deg?

• Evangeliets gjennomslagskraft uavhengig av omstendigheter 
• Lydia: Evangeliet taler direkte til hjertet og overbeviser om budskapets 

sannhet. Har du erfaring med dette?
• Slavinnen: Evangeliet frigjør fra demonisk innflytelse og det som 

undertrykker mennesker. Hvor aktuelt er det å snakke om dette i dag? 
• Fangevokteren: Evangeliet viser sin kraft i kaotiske og vanskelige situasjoner 

i livet og tjenesten. Har du erfaring med dette? 

• Uansett hva som skjer i våre liv og i vår tjeneste – er han med. 
Hvordan har du møtt Guds omsorg og nærhet i slike situasjoner?

• Viktigheten av å bringe evangeliet videre og sprenge grenser. Har vi 
for mye eller for lite fokus på dette i dag?


