
 

 

 

 

 

 

 

Himmelen är målet i Paulus sikte i detta textavsnitt. himmelen är det ultimata segerpriset för livets 

maratonlopp och liksom en elitlöpare som formar hela sitt liv för att vinna ett lopp genom kost, sömn 

och träning; allt helt i fokus på sitt mål, så är Paulus lika dedikerad för himmelen som sitt slutmål. 

Inte för att det krävs av honom, utan med fokus på vad som krävdes av Kristus. När Paulus ser på 

Jesu fullbordade verk leder det inte honom in i bekvämlighet. Drabbad av Guds rike vill han istället 

kämpa hårdare för dess utbredning i världen. Med fokus på himmelen formas Paulus till att söka 

ödmjukhet framför upphöjdhet, det han tidigare strävade efter och berömde sig av – sin ära, position 

och prestige har bytts ut mot medkänsla, barmhärtighet, omsorg och kärlek. För det är så det är med 

mål, de formar oss. Målen vi sätter blir vår motivation. Utifrån dem justerar vi vår tid, våra tankar, 

våra ideal men också vår identitet och vårt värde. De avgör när vi lyckats och de är inte sena att 

berätta för oss när vi misslyckats.  

Paulus har sett hur mål allt för förankrade i den här världen, fördärvar människors identitet, deras 

motiv och handlingar, deras kärleks riktning och även deras äras. Därför vill Paulus att filipperna har 

sitt yttersta mål, inte i världen, utan i himlen. Det är där vi har vårt verkliga medborgareskap. Liksom 

ett svenskt pass förmedlar vår identitet för världen så förmedlar vårt himmelska pass det ännu mer, 

för när världen säger att vi är syndare förtäljer himlen att vi förklarats heliga, där världen säger att vi 

är värdelösa säger himlen att vi är dyrbara och när världen säger; Du är hatat säger himlens pass; nej, 

du är älskad. När världen säger ge upp – ropar himlen: fortsätt.  
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