APOSTELEN PAULUS OG HANS ÅPENBARINGER
Det er klart at apostelen Paulus er den eneste akademikeren blant disiplene som hadde
teologisk bakgrunn. Det nye testamentet sier at Saulus fra Tarsus var opplært ved Gamaliels
føtter. Gamaliel var den mest kjente rabbi på den tiden og det å få sitte ved hans føtter var
toppen av teologisk utdannelse.
- Da sto det opp i Rådet en fariseer ved navn Gamaliel, en lovlærer som var høyt aktet av hele
folket. Han bød dem å føre mennene ut en liten stund. Da sto det opp i Rådet en fariseer ved
navn Gamaliel, en lovlærer som var høyt aktet av hele folket. Han bød dem å føre mennene ut
en liten stund. Apg 5:34
- Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg
opplært etter de strenge kravene i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud,
som dere alle er i dag. Apg 22:3
Denne Gamaliel synes å være en pragmatiker som ville vise overbærenhet mot apostlene. De
sto i fare for å lide overlast og bli straffet, men Gamaliel gikk imellom med sine vise ord.
Saulus var elev og satt stadig ved Gamaliels føtter for å få undervisning i Gamle Testamentets
skrifter, som han sier: "den lov som vi har fra fedrene."
- Alle jøder kjenner mitt liv, for helt fra ungdommen av har jeg levd blant folket mitt og i
Jerusalem. De kjenner til fra før – om de bare ville komme fram med sitt vitnesbyrd – at jeg
fra begynnelsen av har levd som fariseer, det strengeste partiet av vår gudsdyrkelse.
Apg 26:4-5
Blant apostlene var det ingen som hadde slik innsyn i GT som Paulus. Mye av dette kom fra
den lærdom han hadde fått fra Gamaliel. Men ikke bare fra undervisningen. Saulus fra Tarsus
ble en kombinasjon av skriftforståelse og hans egen natur. Han sier at han var nidkjær for
Gud.

Saulus ble en fanatisk motstander av Jesus
Saulus møtte kanskje Jesus, i alle fall ble han kjent med evangeliet fra apostlene. Han likte
ikke det han hørte. Han så ikke at Jesus passet inn i hans bilde av Messias. Han hang fast i
datidens Messias-syn som gikk på at Messias skulle være en kriger-konge og fri jødene fra
den romerske undertrykkelsen. Dette syn var skapt av teologien fra GT tolket i lys av
tradisjon og miljø. Folket tok heller ikke imot Jesus, bortsett fra en rest blant jødene som vi
ser tre frem i begynnelsen av Apostelgjerningene. Dette var skillet som delte det jødiske
folket og Saulus hørte til den delen som forkastet Jesus som Messias. I sin iver etter å leve
etter loven og Moses, ble han en forfølger av menigheten. Han sier om denne tiden:
- For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags
lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre. Tit 3:3
- enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn, fordi jeg
handlet uvitende i vantro. 1Tim 1:13
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Saulus ble en etterfølger av Jesus
Men Gud hadde utvalgt forfølgeren Saulus til å bli Paulus, apostelen. Det skjedde på veien til
Damaskus, hvor han skulle arrestere de troende og føre dem til Jerusalem. Han møtte Jesus
Messias.
- Men midt på dagen så jeg på veien, konge, et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle om
meg og om dem som reiste sammen med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til
meg på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot
brodden. Jeg sa da: Hvem er du, Herre? Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger. 16
Men reis deg opp og stå på dine føtter! For derfor viste jeg meg for deg: for å utvelge deg til
tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil vise deg. Apg 26:13-16
Det er ingen tvil om at Saulus ble en ny skapning i Kristus. Han opplevde akkurat det han selv
skriver i 2. kor 5:17
- Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi òg kjent Kristus etter kjødet, så kjenner
vi ham nå ikke lenger slik. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle
er forbi, se, alt er blitt nytt. 2Kor 5:16-17
Han opplevde i Judas hus i Den Rette gate at hans teologiske verden endret seg dramatisk. Nå
så han hele Det gamle Testamentet i Den hellige Ånds lyd. Han så Jesus klart. Han var
Messias. På en dag ble han frelst, helbredet, fylt med Ånden og døpt i vann.
- Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren
har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet
igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd. Apg 9:17
- Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du
påkaller hans navn! Apg 22:16

Paulus søker stillhet og åpenbaring
Det kommer frem av Det Nye Testamentet at Paulus begynte straks å forkynne Jesus i
synagogene i Damaskus, at han var Messias. Det varte ikke lenge før han tidligere venner i
Sanhedrin' en la opp planer om å drepe ham. Men Paulus fikk hjelp og rømte vekk. Han drog
ikke opp til Jerusalem, hvilket ville være naturlig å gjøre. Han drog til stillheten og kom til
Arabia for å være alene med Herren i bønn og meditasjon.
- Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. I stedet dro jeg straks
av sted til Arabia, og vendte siden tilbake til Damaskus. Deretter, tre år senere, dro jeg opp til
Jerusalem for å bli kjent med Kefas, og jeg ble hos ham i femten dager. Gal 1:17-18
Dette Arabia ligger ikke på Sinai-halvøyen men er fjellandet i Jordan hvor Israel-folket
vandret sammen med Moses før de kom ned til slettelandet og begynte erobringen av
Kanaans land. Dette Arabia var fult av bibelske historier om Israel og Moses og deres forhold
til Israels Gud. Her opplevde Paulus å møte Herren og motta sine åpenbaringer. Men ikke
bare der. Paulus hadde andre åpenbaringer også andre steder.
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- Det er altså nødvendig at jeg roser meg, enda det ikke er til gagn. Men jeg kommer nå til
syner og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus – om han var i legemet,
vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – en som for fjorten år siden ble
rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket – om han var i legemet eller
utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. Han ble rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord,
som det ikke er tillatt for et menneske å tale. 2Kor 12:1-4

Paulus og hans evangelium
Apostelen Paulus betraktet sin forkynnelse som sitt evangelium, noe han hadde mottatt fra
Herren. Han var klar på dette evangeliet, så klar at han var villig til å bli forbannet bort fra
Kristus om han skulle forkynne et annet evangelium med en annen Jesus.
- Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi
nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som
forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen
skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!
Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det
som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:6-9
- Men ham som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus
Kristus, etter åpenbaringen av det mysteriet som det har vært tiet om i evige tider, men som
nå er kommet for lyset og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt
kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet – Rom 16:25-26

Hva var hovedinnholdet i Paulus evangelium?
Det er ikke vanskelig å svare på dette spørsmålet. Vi finner det klart formulert i 1 Kor. 15
- Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok
imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det
ordet jeg forkynte dere – om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere
blant de første ting det som jeg selv tok imot: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene,
og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter Skriftene, og at han
ble sett av Kefas, deretter av de tolv. 1Kor 15:1-5
1) Jesus døde for våre synder, 2) Han sto opp fra de døde etter skriftene, 3) Han ble sett av
apostlene.
Ved dette evangelium blir vi frelst og bevart helt til Jesus kommer tilbake. Hvis vi dør
kommer vi til Paradiset.

PAULUS OG HANS "MYSTERIER"
Det er ingen tvil om at uten apostelen Paulus og hans brevlitteratur, ville vi hatt en fattigere
forståelse av rikdommen i troen. Paulus fikk del i en rekke "mysterier" som han utlegger og
forklarer innholdet av i sine brever. Disse er både mysterier og hemmeligheter. Først og
fremst er det mysterier som la skjult i Gud og skriften siden skapelsens begynnelse. Men nå
er de kommet for lyset og forklart i og gjennom evangeliet.
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1.

Kristus- og kirken-mysteriet

- Dette mysteriet er stort – jeg taler her om Kristus og menigheten. Ef 5:32
- Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere
hedninger – så sant dere har hørt om husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt
meg for dere. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet*, slik jeg ovenfor har
skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus-mysteriet.
Det var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt
åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden: At hedningene er medarvinger, de
hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette
evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved
virksomheten av hans kraft. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å
forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om
hvordan husholdningen er med dette mysteriet* som har vært skjult fra evige tider i Gud,
han som skapte alt ved Jesus Kristus. Ef 3:1-9
I Efeserbrevet skriver Paulus om ekteskapet og sammenligner det med forholdet mellom
Kristus og hans menighet. Han skriver at Gud har åpenbart for ham dette mysteriet, ikke
kjent fra evighet av, at hedningene er medarvinger og tilhøre det samme legeme og har del i
det samme løftet. I uminnelige tider har det hersket bittert fiendskap mellom jøder og
hedninger. Slik var det også på Paulus tid. Det var en mur som skilte dem. Men denne
skillemuren som har eksistert i tusener av år, er nå revet ned i Kristus Jesus. Jøder blir frelst
på samme måte som hedningene, ved troen på Kristus. I ham, er de to blitt til ett nytt
menneske, kirken. I Kristus opphører alle typer skillelinjer og alle blir ett i Kristus og
samtidig forent med Gud.
- For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem,
fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette
gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme
forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Ef 2:14-16

2.

Mysteriet om Israels forherdelse

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet* – for at dere ikke skal
anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes
fylde er kommet inn. Rom 11:25
Det er ikke bare jøder som har del i løftene om Kristus. Alle hedningene er også delaktige i
frelsen i Jesus Kristus.
Jødene trodde at velsignelse de hadde arvet fordi de var Abrahams barn, kun skulle gjelde for
deres folk. Loven var en mur som stenge verden utenfor og hold Israel i trygghet innenfor.
Denne oppfatningen har blitt endret og dette mysteriet med én frelse for både jøder og
hedninger er det Paulus som eksponerer i sine brever.
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3.

Gudsfryktens hemmelighet

- Og det må alle bekjenne, – stort er gudsfryktens mysterium*: Gud åpenbart i kjød,
rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i
herlighet. 1Tim 3:16
Det er ikke en hemmelighet at Gud skulle åpenbare seg selv ved å tale fra himmelen, slik han
gjorde på fjellet Sinai. Mysteriet var at Gud ville ikle seg en menneskelig skikkelse og bo
iblant oss. Dette gjorde Gud i mennesket Kristus Jesus.
- Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en
enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:14
Så Jesus kunne si til Filip: Den som har sett meg har sett Faderen. John 14:9

4.

Hemmeligheten med det guddommelige indre nærvær

- Dette mysteriet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er det blitt
åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet
er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet. Kol 1:26-27
Paulus taler her om et mysterium som hadde vært skjult fra evighet av og fra generasjon til
generasjon, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Han kaller dette mysteriet for
"Kristus i dere". Dette henger sammen med mysteriet om "den nye fødsel". En hemmelighet
som selv Nikodemus, en lovlærer i Israel, ikke forsto. Det er en vidunderlig sannhet at et
menneske kan bli født av Gud og bli en total ny skapning.
Dette betyr at vår ånd blir forent med Guds Ånd og vi opplever at Kristus tar bolig i vårt
hjerte. Vi får del i guddommelig natur og blir ett med ham. Denne forening er et mysterium
som ikke var kjent før men nå er blitt åpenbart ved evangeliet.
- Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han
ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden,
er ånd. Joh 3:5-6
- og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle
få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som
kommer av lysten, 2Pet 1:4
- Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i
troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Gal 2:20

5.

Hemmeligheten med bortrykkelsen av de hellige

- Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal
forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere et mysterium*: Vi skal ikke alle sovne
inn, men vi skal alle bli forvandlet, brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen
skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. 1Kor 15:50-52
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Dette er kanskje det største mysteriet av Paulus åpenbaringer. Det var skjult gjennom hele
GT og fullstendig ukjent at en oppstandelse fra de døde og en bortrykkelse til himmelen av
både de oppstandne og de levende troende, skulle skje i ett nu og et øyeblikk. Det er ingen
andre av apostlene som skriver noe lignende. Men Paulus er tydelig når han sier:
- For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren
kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal
komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og
de døde i Kristus skal først stå opp. 1Tess 4:15-16

6.

Hemmeligheten med Israels forherdelse

- For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet* – for at dere ikke
skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil
hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra
Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Rom 11:25-26
Denne forherdelse og blindhet skyldes deres fornektelse av Kristus. Denne forherdelsen er
nasjonal ikke individuell. Vi må heller ikke glemme at den første menigheten besto
utelukkende av jøder og de var mange tusener. Senere endret dette seg og kristendommen i
jødedommen døde langsomt ut og forherdelsen mot Kristus ble stadig sterkere. Men
hemmeligheten er at denne forherdelse skal opphøre og deres blindhet vil bli fjernet. Når
Jesus kommer tilbake, vil Israel bli frelst.

7.

Lovløshetens hemmelighet

- For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt
bort. 2Tess 2:7
Det er apostelen Johannes som skriver mest om Antikristen og antikristens ånd som allerede
på apostlenes tid, var til stede. De finner vi i både Johannes-brevene og i Åpenbaringsboken.
- og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere
har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. 1Joh 4:3
- Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt
nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. 1Joh 2:18
Paulus underviser også om dette i sitt andre brev til Tessalonikerne. Det er her han skriver
om "syndens menneske" eller Antikrist. Her er det han skriver om en annen hemmelighet
eller mysterie som nå har blitt åpenbart. Han skriver at denne løvløshetens kraft allerede var
i full virksomhet. Gudsfryktens hemmelighet er Kristus. Lovløshetens hemmelighet er
Antikrist.

8.

Hemmeligheten med gjenopprettelsen av alle ting

- da han kunngjorde oss sin viljes mysterium*, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg
selv, om et frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i
himmelen og det som er på jorden. Ef 1:9-10
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Paulus skriver her om en annen hemmelighet. Det er et mysterium som nå er åpenbart for de
hellige. Hemmeligheten er mysteriet med Guds vilje, nemlig at alle ting skal samlet til ett i
Kristus. Situasjonen i dag er at verden, menneskene, åndeverden og naturen er alle i et kaos
og i fiendskap på grunn av syndefallet i Eden. Men dette skal ikke fortsette i det uendelige.
Ettersom frelsen har kommet og de troende har opplevet samling og enhet. Jøder og
hedninger er samlet i kirken i Kristus, så lover Gud at denne samlingsprosess skal en gang bli
fullbyrdet.

KONKLUSJON OG SAMMENDRAG
Det er fem spesifikke sannheter som kom til oss gjennom apostelen Paulus og hans tjeneste:

1.

Sannheten om hedningenes rett til evangeliet

Denne saken om hedningenes rett til evangeliet og frelsen, var et stort stridsspørsmål
i kirkens første begynnelse. Vi ser hvordan menighetens ledelse anså jødene som det eneste
folket Gud skulle velsigne. Alle de som sto utenfor Israel var omtalt som fiender og det var
ikke naturlig for jøder å betrakte dem som medarvinger til evangeliet.
Skulle noen ønske å konvertere fra en annen religion for å bli opptatt i jødedommen, måtte
vedkommende gå gjennom en lang prosess med omskjærelse og proselyttdåp og
undervisning i loven og aksept av denne.
Paulus, som selv var 100 prosent jøde og av Benjamins stamme, ble kalt til apostel blant
hedningefolkene, dvs. alle de som sto utenfor Israel. Hans budskap til hedningene og til
jødene var at loven ikke lenger var nødvendig til frelse. Verden hadde kommet inn i en ny tid
hvor rettferdighet for Gud ble tilregnet ved troen på Jesus. Se pkt. 1. i dette kompendiet.
Apostelen Paulus fikk del i åpenbaringen av denne hemmelighet og mysterium som Gud fra
begynnelsen hadde planlagt skulle bli en realitet i sin tid. Så var det altså Paulus, apostelen,
som skulle få oppleve at dette "mysterion" skulle bli åpenbart for kirken og spesielt for den
jødiske del av menigheten.
I det store apostel- og eldstemøtet i Jerusalem (Ap.gj. 15) ble hedningmisjonen diskutert for
første gang i kirkens historie. Apostelen Pauls var der sammen med sine medarbeidere. Et
annet viktig vitne var apostelen Peter som hadde brekt evangeliet til høvedsmannen,
romeren Kornelius i Cæsarea ved havet. (ap.gj.10). Konklusjonen på dette møtet var
følgende:
- Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som verken våre fedre eller
vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte
som de. Apg 15:10-11
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2.

Sannheten om menighetens bortrykkelse

At det skulle komme en bortrykkelse av hele menigheten til himmelen, var helt ukjent for
jødene og for menigheten i begynnelsen. Det hadde vært bortrykkelser før i den
gammeltestamentlige historien som f.eks. Enok og Elias.
Men tenkte at de frelste ville komme til himlen og til Paradiset ved død idet ånden ble skilt
fra kroppen ved døden og at ånden gikk tilbake til Gud som gav den.
- Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken
brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen, før støvet vender tilbake
til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som ga den. Fork 12:6-7
Men at levende mennesker skulle bli rykket opp og bort til Gud, var et mysterium inntil Gud
ved Ånden åpenbarte det for apostelen Paulus. Ikke bare det men at også de som var døde i
troen på Kristus, skulle oppstå og sammen med de levende troende bli rykket bort for å møte
Herren på skyene. Se pkt. 5 i dette kompendiet.
- Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal
forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere et mysterium*: Vi skal ikke alle sovne
inn, men vi skal alle bli forvandlet, brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen
skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. 1Kor 15:50-52

3.

Sannheten om oppstandelsene

Apostelen Paulus har gitt oss innsyn i sannheten om de forskjellige oppstandelsene.
Alt dette er forklart i 1 Kor 15 som vi kaller Oppstandelseskapitlet i NT. I 1 Kor 15 ser vi at
den første oppstandelsen fra de døde var da Jesus sto opp for aldri å vende tilbake til døden
igjen. Han er førstegrøden av de hensovede.
I vers 23 forstår vi at det finns en orden når det gjelder oppstandelsene. De som oppstår
etter Kristus er "de som hører ham til", altså menigheten av alle troende gjennom alle
generasjoner.
- Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til,
bli gjort levende ved hans komme. 1Kor 15:23
Dette var også et mysterion og var ikke kjent i GT bortsett fra få profetier om en tid da det
skulle skje oppstandelser.
- Dine døde skal bli levende. Mine lik skal stå opp. Våkn opp og juble, dere som bor i støvet!
For dugg over grønne urter er din dugg, og jorden gir døde tilbake til livet. Jes 26:19
- Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og
evig avsky. Dan 12:2
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Den detaljerte sannheten om oppstandelsene ble åpenbart for Paulus. Han sier at alle
oppstandelser er et resultat av at Jesus Kristus sto opp fra de døde. Så ved Jesus har
oppstandelsen blitt virkeliggjort. Enten det er oppstandelse til evig liv eller til evig dom og
avsky.
- For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et
menneske. For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. 1Kor
15:21-22

4.

Sannheten om verdens fornyelse og Guds rike på jorden

Dette budskapet har lagt i det profetiske ord i utallige generasjoner. Det som skjedde i
Edens hage, medførte at forgjengelighet og død kom inn i verden og rammet hvert eneste
menneske. Likevel har håpet om en gjenfødelse av skapningen gitt oss et håp som lyser i en
mørk verden. Paulus skriver om dette i Romerbrevet og det i store detaljer. Uten denne
åpenbaring hadde vi stått fattig tilbake og med mange og alvorlige spørsmål.
- For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den
herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn
skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans
vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra
trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi
vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja,
ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv,
mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Rom 8:18-23

5.

Apostelen Paulus og Hebreerbrevet

Det er mange meninger om hvem som er Hebreerbrevets forfatter. Jeg tror at
Hebreerbrevets forfatter er apostelen Paulus. Det kan være flere grunner til dette, men først
og fremst er vi sikker på at den som skrev Hebreerbrevet var svært godt kjent med tekstene i
GT. Ikke bare det, men en mann med stor åpenbaring over ordet og som kunne finne den
profetiske betydning av tekstene og vise at alt peker fremover mot Messias og hans store
frelsesgjerning.
Hovedpoenget med Hebreerbrevet er å advare de messianske jødene å ikke vende tilbake til
jødedommen. Hvis de vender tilbake til den religionen som nå har utspilt sin tid og ikke
lenger er gyldig, vil det betyr et alvorlig frafall fra Gud. Å begynne å tro på de gamle
testamentets offer, er det samme som å trå på Jesu blod og forakte nådens Ånd. De som gjør
dette, stiller seg inn under Guds dom for det finnes intet annet til frelse enn Jesu blod.
Apostelen Paulus forsto dette bedre enn noen annen av apostlene. Samtidig kan man spørre
hvorfor han ikke åpenbarer sitt navn i brevet slik han gjør i alle sine andre epistler? Hvorfor
skjuler forfatteren av brevet sin identitet? Det kan henge sammen med det faktum at
apostelen Paulus ble sett på som en overløper av jødene og de hadde store problemer med å
akseptere han og hans liv som jøde blant hedningene. Han skriver ut fra sitt hjerte og med
sterk overbevisning at Jesus virkelig er Messias og bedre og større enn englene, større en
Moses, større en Abraham, hans offer større enn alle andre blodsoffer.
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