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1. UTVALGT BIBLIOGRAFI:  OVERSIKT OVER EN DEL 
RELEVANT LITTERATUR TIL STUDIET AV PAULUS OG 
HANS TEOLOGI 

 
 
 
 
1. BIOGRAFISK ORIENTERTE FRAMSTILLINGER 
 

Hengel, M. and Schwemer, A.M.:  Paul Between Damascus and Antioch:  The Unknown Years, London 1997 
Murphy-O’Connor, J.:  Paul:  A Critical Life, Oxford 1997 

 
 
2. BIBELTEOLOGISKE FRAMSTILLINGER 
 

Brun, L.:  Paulus’ kristelige tanker, Oslo 1945 
Bultmann, R.:  Theology of the New Testament, Volume one, London 1952, Part II:  The Theology of Paul 
Dunn, J.D.G.: The Theology of Paul the Apostle, Eerdmans/Grand Rapids 1998 
Fitzmyer, J.A.:  Paulinsk teologi:  En introduktion, Stockholm 1973 
Goppelt, L.:  Theology of the New Testament, Volume 2, Eermans/Grand Rapids 1982 
Kim, S.:  The Orgin of Paul’s Gospel, Tübingen 1981 
Ladd, E.G.:  A Theology of the New Testament, Eerdmans/Grand Rapids 1974, Part IV: Paul 
Moe, O.:  Apostelen Paulus’ forkyndelse og lære, Oslo 1961 
Mæland, J.O.:  Riket er nær:  Nytestamentlig bibelteologi,Oslo 1976, Del C:  Paulinsk bibelteologi  
Pate, C.M.:  The End of the Age has Come:  The Theology of Paul, Zondervan/Grand Rapids 1995. 
Ridderbos, H.:  Paul:  An Outline of His Theologiy, Eerdmans/Grand Rapids 1975 
Sandnes, K.O.:  I tidens fylde:  En innføring i Paulus’ teologi, Oslo 1976 
 
 

3. TEMATISKE FRAMSTILLINGER (DRØFTING AV ENKELTTEMAER, ARTIKLER, ETC.) 
 

Banks, R.:  Paul’s Idea of Community, Exeter/The Paternoster Press 1980 
Dahl, N.A.:  Studies in Paul, Augsburg/Minneapolis 1977. 
Fee, G.D.:  God’s Empowering Presens:  The Holy Spirit in the Letters of Paul, Paternoster 1994 
Hagner, D.A.:  Pauline Studies:  Essays presented to professor F.F. Bruce on his 70th Birthday, Patenoster 
Press/Devon, 1980. 
Holmberg, B.:  Paul and Power:  The structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline 
Epistles, Philadelphia 1980. 
Sanders, E.P.:  Paul and Palestinian Judaism, London 1977, Part two – Paul. 
Stanley, C.D.:  Paul and the language of scripure:  Citation technique in the Pauline Epistles and contemporary 
literature, Cambridge 1992 
Stendal, K.:  Paulus bland judar och hedningar, Falköping 1977 
Thestrup Pedersen, E.:  Apostelen Paulus:  Introduktion til at forstå Paulus, Forlaget Aros 1981 
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2. BIOGRAFISK SKISSE AV PAULUS’ LIV OG VIRKE 
 
 
1. PAULUS’ LIV FØR OMVENDELSEN 
 

 Paulus var født i byen Tarsus i Lilleasia (Apg 9,1).  Han var jøde av Benjamins stamme og 
fra fødselen av romersk statsborger (Rom 11,1; Apg 22,25).   

 Han fikk undervisning av den skriftlærde Gamaliel i Jerusalem og han tilhørte 
fariseerpartiet (Apg 22,3; 23,6).   

 Av yrke var Paulus teltmaker, og hans jødiske navn var Saulus (Saul) og hans latinske 
Paulus (Apg 18,3; 13,9).   

 Paulus forfulgte de kristne helt til utenlandske byer, og han var enig i at Sefanus led 
martyrdøden (Apg 9,1-2; 8,1). 

 Det kan føres argumenter både for og imot at Paulus har vært gift. 
 
2. OMVENDELSE OG TJENESTE  
 

 Paulus’ omvendelse kom overraskende og plutselig mens han var på veg til Damaskus 
for å arrestere de kristne (Apg 9,3-9).  Ananias, en kristen disippel i Damaskus, tok seg 
av Paulus som også lot seg døpe der (Apg 9,17-18).   

 Etter omvendelsen oppholdt Paulus seg i Arabia (Gal 1,17), og først etter tre år kom han 
til Jerusalem - der Barnabas førte ham sammen med apostlene (Apg 9,26; Gal 1,18).  
Noe seinere oppsøkte Barnabas Paulus i Tarsus og tok ham med seg til Antiokia i Syria 
(Apg 11,22-26).  I denne menigheten hjalp Paulus til med å undervise de kristne, og 
herfra ble han sammen med Barnabas sendt ut på den første misjonsreise (Apg 13,2-3). 

 
3.   PAULUS’ REISER OG FORFATTERSKAP  
 

Fra kap 13 i Apostlenes gjerninger omtales Paulus reiser: 
 Første misjonsreise, Apg 13,4-14-48. 
 Reisen til apostelmøtet i Jerusalem, Apg 15,2-31. 
 Andre misjonsreise, Apg 15,36-18,22.  Han skriver 1 og 2 Tessalonikerbrev i Korint. 
 Tredje misjonsreise, Apg 18,23-21,17.  Han skriver Galaterbrevet og 1 Korinterbrev i 

Efesus, 2 Korinterbrev i Makedonia og Romerbrevet i Korint.   
 Reisen til Rom, Apg 25,11-12; 27,1-28,14.  Han skriver Efeserbrevet, Kolosserbrevet, 

Filipperbrevet og Filemons brev i fangenskap i Rom.  
 Man antar også at Paulus ble frigitt fra fangenskapet i Rom og at han foretok nok en 

reise, og noen mener han også kan ha vært i Spania. Man antar også at Paulus har 
skrevet 1 Timoteusbrev og Titus brev i denne perioden, henholdsvis i Makedonia og i 
Nikopolis.  Dessuten antas det at Paulus har skrevet 2 Timoteusbrev i et nytt fangenskap 
i Rom. Paulus skal ha lidd martyrdøden ved halshogging i Rom rundt midten av 60-tallet 
e. Kr. 
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4. ANTATT KRONOLOGI (iflg. J. Murphy-O’Connor:  Paul.  A Critical life, 1997) 
 
 Fødsel  ca 6 f. Kr. 
 Omvendelse 33 e. Kr. 
 Arabia   34 
 Damaskus  34-37 
 Jerusalem (første besøk)  37 
 Syria og Kilikia  37- ? 
 Antiokia, vinteren 45-46 
 Avreise fra Antiokia  46 
 Reise til Galatia, april-september 46 
 Misjon i Galatia, september 46 - mai 48 
 Reise til Makedonia, Sommer 48 
 Misjon i Makedonia, september 48 – april 50 
 Reise til Korint, april 50 
 Misjon i Korint, april 50 – september 51 
 Reise til Jerusalem, september 51 
 ”Apostel-møtet” i Jerusalem (andre besøk), okober 51 
 Antiokia, vinteren 51-52 
 Reise til Efesus, april-juli 52 
 Opphold i Efesus, august 52 – oktober 54 
 Makedonia, vinteren 54-55  
 Korint, vinteren 55-56 
 Reise til Jerusalem, sommeren 56 

Jerusalem-Cesarea, 57?-61? 
 Reise til Rom, september 61 – våren 62 
 Rom, våren 62 – våren 64 
 Spania, tidlig sommer 64 
 Rundt Egeerhavet, 64-66? 
 Død i Rom, 67 
 
 
5.  HOVEDTREKK I NYERE PAULUSFORSKNINGEN (jf Sandnes 1996:23-28) 
 

(1)  Den moderne Paulusforskning begynner med F. C. Baur (1792-1866) og den såkalt 
Tübingenskolen. 
 Baurs anliggende var egenlig å gi et bilde av hvordan urkristendommen vokste fram og 

utviklet seg.  Han rekonstruerte utviklingen etter det hegelske tese-antiteste-syntese-
skjema. 

 Hos Baur representerer Paulus den egentlige kristendom med frihet fra loven osv.  
Antitesen er jødekristendommen.  Syntesen blir tidligkatolisismen som et 
overgangsfenomen på vegen mot ”full” katoloisisme.   

 I Baurs arbeid lå også kriterier for å vurdere ekte og uekte paulusbrev (primært ut fra 
forhold til jødekristendommen/loven).  Denne debatten er blitt værende i 
nytestamentlig paulus-forskning. 
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 Fra Baurs tid har også debatten vært levende om urkristendommen var en enhetlig 
størrelse.  Flere forskere har sett på flere motsetninger enn motsetningen mellom 
paulus-kristendom og jøde-kristendom som Baur pekte på. 

 
(2)  Tübingenskolen ble avløst av den liberale teologi. 
 Den liberale teologi var preget av en antidogmatisk holdning til Paulus’ teologi.  Paulus 

ble beskylt for å gjøre læreren Jesus om til læren om Jesus.  Jesu forbilde, ord og 
budskap ble ødelagt av hellenistisk pregede teologiske ord og begreper. 

 Paulus’ religion, dvs. hans interesse for religiøse opplevelser og den barnslige tillit til 
Gud, ville man gjerne beholde, men ikke hans dogmatikk/teologi. 

 Liberaleren W. Wrede tok imidlertid i sin Paulusbok fra 1904 oppgjør med skille mellom 
Paulus’ religion og hans teologi, og tolket Paulus’ i forløsningsreligiøse termer. 

 
(3)  Den religionshistoriske skoles betoning: 
 Wredes arbeid skapte behov for å forklare opprinnelsen til Paulus’ forløsningsreligion.   
 Dette gjørede at forskere innenfor den såkalte religionshistoriske skole tolket Paulus i 

lys av hellenistiske mysteriereligioner og den religiøse gnostisisme. 
 Bultmann bygger sin Paulusforståelse i høy grad på arven fra den religionshistoriske 

skole. 
 
(4)  Debatten om rettferdiggjørelseslæren og Paulus’ lovkritikk 
 Wrede la i sin Paulusforskning også grunnen for debatten om apostlenes 

rettferdiggjørelseslære.  Hans anliggende var at Paulus’ tale om rettferdiggjørelsen er 
situasjonsbestemt, og at den slik ikke kan danne grunnlag for en allmenn lære.  Andre 
forskere har etter Wrede anlagt mer sosiologiske perspektiver, i det man f. eks. har 
spurt:  Hvilken situasjon er de teologiske utsagn om rettferdiggjøreslen av tro alene 
ment å skulle opprettholde eller legitimere? (Jf. F. Watson).  

 Flere forskere i de siste år har uttrykt behov for å av-lutheranisere Paulus.  Spesielt har 
E.P. Sander med boken ”Paul and Palestinian Judaism” gitt uttrykk for at mange har 
tegnet et karikerende bilde av Paulus og hans teologi om rettferdiggjørelsen i polemikk 
mot mer jødisk forståelse.  Jødedommen er da blitt forstått i lys av katolisismens 
gjerningsrettferdighet som Luther kjempet imot.  Iflg. Sanders er Paulus’ eneste 
kristiske anliggende mot loven at den er noe annet enn Kristus.  Det må derfor være 
plass til både Kristus og loven i vår kristendomsforståelse. 

 Paulus’ lovkritikk har stått sentralt i nyere Paulusforskning, og J.D.G. Dunn mener i 
artikkelen ”New Perspectives on Paul” det Paulus kritiserer er at loven for jødene var 
blitt et nasjonalt kjennetegn som utelukker de andre folkene fra et forhold til den ene 
Gud.  Det Paulus vil ramme, er altså den jødiske etnosentrisme, ikke loven i seg selv. 

 
(5) Paulusforskningens status i dag 
 Paulus som lenge ble ansett å være en fiende av jødedommen, blir i dag av mange 

forskjere ansett å være noe mer begrenset i sin kritikk av jødenes forhold til loven. 
 Det har vært en bevegelse i Paulusforskningen bort fra å betrakte Paulus som 

leverandør av allmenn teologi – til å understreke at Paulus primært taler inn i bestemte 
historiske situasjoner og interesser.  Men siden det er nettopp gjennom konkrete 
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historiske situasjoner Paulus’ teologi kommer til uttrykk, er det vel også her vi må lete 
etter den!? 
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3. KILDENE OG FORUTSETNINGENE FOR PAULUS’ 
TEOLOGI 

 
 
1. KILDENE  
 
a) Kildenes identitet og antall 

 
Paulus’ brever og ekthetsproblemet: 

 9 eller 13 brev som autentiske paulusbrev.   

 Primært diskusjon om Efeserbrevet og de tre pastoralbrevene. 

 Uansett stillingstagen til de aktuelle ekthetsspørsmål, må alle 13 brev danne 
basis for beskrivelsen av paulinsk teologi, jf Sannes 1996:31-32. 

 Acta har mye Paulusstoff, men er lite egnet som kilde til paulinsk teologi.  
Imidlertid kan vi si at vi i Acta møter ”den ukjente Paulus”, (jf J. Jervell), dvs. sider ved 
Paulus’ liv og tjeneste som vi ikke kjenner fra brevene.  Derfor er Acta nødvendig for å 
få et tilnærmet bilde av mannen og tjenesten hans.  

 
b) Kildenes (dvs. paulusbrevenes) karakter og betydning 

 
Hva Paulus’ brever er og ikke er: 

 Brevene er ikke teologiske avhandlinger, men leilighetsskrifter, ad-hoc-korres-
pondanse med utgangspunkt i lokale forhold.   

 Brevene er en tolkning/klargjøring av hvilken betydning/relevans Kristi person 
og gjerning har for det kristne liv slik det ble forstått/artet seg for dem han skriver til. 

 Brevene har altså en dobbel-karakter:  Både historiske og religiøse/teologiske 
dokumenter.  Legger man i Paulustolkningen vekt på det siste, vil man fort betone 
Paulus’ teologi som allmenn teologi.  Betoner man det historiske mer, vil man fokusere 
sterkere på Paulus’ teologi som teologi for bestemte situasjoner og interesser.   

 
c)  Spesielle problemer rekonstruksjonen av paulinsk teologi støter på: 

 
1) Klare begrensninger i brevene som kilder til Paulus’ tanker/teologi. Kildematerialet er 

ikke ”komplett” for en omfattende rekonstruksjon, jf kristologien og eskatologien. 
 

2) Viktige teologiske spørsmål som Paulus sier lite om eller om han er taus omkring: Eks.: 

 Den historiske Jesus 

 Oppstandelsen 

 Dåp og nattverd 
Paulus’ teologi må rekonstrueres ut fra det materialet som finnes. 
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1) Den historiske ”setting” for en del av opplysningene som finnes hos Paulus kan være 

vanskelig å se/finne.  Eks.:    

 2. Tess. 2,5: Når var dette? 

 1. Kor. 15,29: Dåp for døde. 
 
 
 
1. FORUTSETNINGENE FOR PAULUS’ TEOLOGI 
 
a) Noen aktuelle problemstillinger: 
 

1) Hvilken betydning hadde den jødisk-rabbinske bakgrunn for Paulus’ kristne tanker? 
2) Hvilken betydning kan den hellenistiske kristendomsform med sentrum i Antiokia i 

Syria ha hatt for utviklingen av Paulus’ teologi? 
3) Hvilken betydning hadde Damaskus-opplevelsen for Paulus? 
4) Hvordan oppfattet Paulus selv sitt apostel-kall? 
5) Hvilken betydning hadde de kristne tradisjonene (traderingene) forut for Paulus – for 

Paulus?  
Vi ser på disse problemstillingene fortløpende: 

 
b)   Hvilken betydning hadde den jødisk-rabbinske bakgrunn for Paulus’  

teologi?  
 

1) Paulus vektlegger selv  
 
den rabbinske teologiske utdannelse han hadde før han ble en kristen.  Derfor må det 
være riktig å tolke Paulus også mot denne jødiske bakgrunn og påvirkning.   

 
2) Den ”jødiske” Paulus: 

 Han var overbeist monoteist, Gal 3,20; Rom 3,30 og han hadde det jødiske 
synet på  hedensk religion, gudstjeneste og umoral, Kol 2,8; 1 Kor 10,14,21; Rom 
1,26ff. 

 Han betraktet GT som hellige skrifter, Rom 1,2; 4,3, og som Guds inspirerte 
ord, 2 Tim 3,16. 

 Paulus tolkningsmetode plasserer ham i den rabinsk-jødiske tradisjon. 

 Paulus betraktet Loven som gudgitt, åndelig og god, Rom 7,12 og 14, men 
han skilte seg med den rabinsk-jødiske forståelse og anvendelse av Loven. 

 Paulus delte det jødiske håp om en kommende Messias som skulle forløse 
Israel, ødelegge fiendene og etablere Gudsriket på jorden, men han skilte seg fra 
den tradisjonelle jødiske forståelse ved at han hadde sett at Jesus av Nasaret var 
Guds lovede Messias.   

 Vi ser også at Paulus delte den jødiske oppfatning om en ”denne tidsalder” 
og den ”kommende tidsalder”, jf Ef 1,21.  
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3)    Hvor stor vekt skal man gi den jødiske bakgrunn i Paulus teologi?   

 
I forskningshistorien har man ”vektet” denne bakgrunn noe forskjellig, jf. Ladd 
1982:361ff. 

 Sterk avhengighet av jødisk-rabinsk tenkning, (Davis). 

 Paulus avskiver og fornekter sin rabinske bakgrunn, jf han tale om Loven, 
(Montefiore, Klausner, Sandmel, Schoeps). 

 Paulus blir sett på som en ekstrem jødisk apokalyptist, (Schweitzer). 

 Paulus tolket innenfor en hellenistik ramme, enten mysteriereligionene 
eller innenfor gnostiske retninger, (jf den religionshistoriske skole). 

 
Det vi vet ut fra Paulusbrevene og Acta er at den jødisk-rabinske  
bakgrunn står relativt sentralt, mens den hellenistiske så å si er  
fraværende – direkte idemessig uttrykt, selv om det er ”elementer i  
Paulus’ tanker som bare kan komme fra greske omgivelser”, Ladd  
1982:360. 
Det mest sentrale spørsmål i forbindelse med forutsetningene for Paulus’  
teologi imidlertid verken den jødiske eller hellenistiske bakgrunn, men hva  
han erfarte på vegen til Damaskus.  

 
b)   Hvilken betydning hadde Damaskus-opplevelsen for Paulus? 
b  

c 1)  Actas framstilling av Damaskus-opplevelsen 
 
Tre beretninger i Acta: 

 9,1-19 (vv. 3-9) 

 22,5-16 (vv. 6-11) 

 26,12-18 (vv. 12-18) 
Til beretningenes likheter og forskjeller:  Se eget synoptisk oppsett (vedlegg 2). 

 
2)  Paulus egen referanse/refleksjon omkring opplevelsen 
 

Tekster som klart refererer til hendelsen: 

 Gal 1,15-16 

 1 Kor 9,1; 15,8 
 
 Tekster som sannsynligvis sikter til samme begivenhet: 

 2 Kor 4,6 

 Fil 3,7-11 
 

 3) Hvordan hendelsen kan tolkes?  Noen muligheter: 
   

(1) Som profetkallelse:    
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Beretningens form minner om profetkallelsene i GT. 
  - Kallelsen eller innsettelsen:  

a) Men Gud bestemte at han ville åpenbare sinn sønn for meg 
b) som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde 

   - Oppdraget: 
    for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham 
   - Målgruppe: 
    for folkeslagene 

 
Ved å sammenligne sin Damaskusopplevelse med profetkallelsene , understreker 
Paulus at Damaskushendelsne ikke var noen privat åpenbaring, men at den skjedde 
etter den bibelske modell for hvordan Gu8d kalte sine profeter til viktige tjenester i 
frelseshistorien, Sandnes 1996:54-55. 
 
Går vi til det paulinske materialet, finner vi at Paulus selv legger vekt på tre 
aspekter som ligger innebygget i Damaskusopplevelsen:  Kallelse, omvendelse og 
møtet med den oppstandne. 
 
 
(2)  Som radikal omvendelse: 

 

 Omvendelses-terminologi, jf Gal 1: 

 før-og-nå mønster:  Vers 13-før / vers 15-16-nå 

 brudd med hans tidligere måte å leve på (soteriologisk nytt paradigme) 

 inn i et nytt fellesskap 
 
 

(3)  Som kristofani. 
 

 1 Kor 15,5-8:  Aller sist viste han seg for meg 

 1 Kor 9,1:  har sett Herren 
 
(4)  Som apostelkall, dvs. kallet til å forkynne evangeliet for folkene. 
 

 Paulus blir kalt til å forkynne (euangelizesthai) evangeliet = 
hovedbegrepet i hans virksomhet, jf. 1 Kor 1,17; 9,16; 1 Tess 2,2; Rom 
1,1; 15,16. 

 Sannsynlig at Paulus knytter sin kallsbeskrivelse til Jes  40,9; 52,7; 61,1 
om den kommende frelsestid som varsles av askatologiske profeter og 
budbærere.  Han er selv en budbærer om at frelsestiden er kommet. 

 Hovedfokus i forkynnelsesoppdraget er ”å forkynne Kristus for 
folkeslagene”, Gal 1,16, noe som er identisk med å forkynne evangeliet, jf 
1 Kor 1,17,23; 15,1 og 12.  
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2)  Hvilken betydning har Damaskusopplevelsen for Paulus’ teologi? 
 

(1) Betydning som erfaringsteologi 
 

 Det er helt klart at det var Damaskuserfaringen – med  åpenbaringen av en 
ny livsvirkelighet - som gav innholdet i Paulus’ teologi. 

 Det var også denne erfaring som gav en helt ny forståelse av Skriftene. 

 I denne ”grunnerfaring” lå også en ny forståelse for hvordan Gud nå virker 
blant hedningefolkene ved sin Ånd, jf. Gal 3,2-4.  ”Ved å tolke erfaringer i lys 
av Skriften, fikk han nye innsikter i Guds plan”, Sannes 1996:60. 

 
(1) Betydning som kristologi 
 

 I Gal 1,15 innholdsbestemmer Paulus Damaskusopplevelsen:  ”Han (Gud) 
åpenbarte sin Sønn for meg”.   

 Dette minner om Stefanus’ visjon, Apg 7,55-56.  Jf. også ”teofani-språket” i 
2 Kor 4,6.   

 ”Damaskushendelsen har også ganske raskt reist spørsmålet om hvordan 
fedrenes Gud er å forstå i forhold til denne Jesus.  For hvis Jesus opptrer i en 
himmelsk visjon, innebærer jo dette en guddommelig anerkjennelse av 
ham.” Jf Sannes 1996:60. 

 
(1) Betydning som soteriologi 
 

 Damaskuserfaringen ble også avgjørende for Paulus på den måten at den 
ble en vegviser for hvordan man får del i Guds frelse. 

 Gal 1,13-16 og 1 Kor 15,9-10 viser at det er erfaringen av Guds uforskyldte 
nåde som ble stående i sentrum for Paulus frelsesforståelse.   

 Han bruker faktisk sitt liv og erfaring som eksempel og ”lignelse” for hvor 
stor Guds nåde egentlig er, jf. 1 Tim 1,12-16. 

 Dette kom også til å få avgjørende betydning for hvordan han forsto lovens 
plass og rolle i Guds frelsesplan. 

 
 

c) Hvilken betydning kan den hellenistiske kristendomsform med sentrum i Antiokia i Syria 
ha hatt for utviklingen av Paulus’ teologi? 

  
1) Observasjoner: 
 

 Rundt år 40 e. Kr. utvikles det et disippelfellesskap i Antiokia bestående 
av både jøder og hedninger som distanserer seg fra den jødiske lovforståelse.  
Dette fellesskapet ble moder-kirken for den hedenske del av den kristne kirke, jf 
Apg 11,20-26; 13,1ff; Gal 2,3ff, 11ff. 

 Paulus ble ”innført” i den kristne tro primært i hellenistiske kristne 
fellesskap i Damaskus og Antiokia, ikke i Jerusalem. 
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 De tradisjoner han referer til i 1 Kor 11 og 15 kom antakelig ikke fra 
Jerusalem, men fra Antiokia, (Goppelt 1982II:32). 

 I Antiokia befestet altså den hedensk-hellenistiske kristendomsform seg 
(menighetsmessig) med gresk som hovedspråk.  Denne strøm innenfor 
urkristendommen må imidlertid ikke sees som en motsetning til den jødisk-
kristne med aramaisk som hovedspråk i Palestina/Israel.  Dette ser ut til å ha 
vært to parallelle strømninger fra menighetens første tid, jf f. eks. Act 6,1ff.  Fra 
kap. 11 i Acta fortelles det da også om relasjoner og personkontakter mellom 
disse to sentra i urkirken. 

 Men den nye kulturelle settingen gjorde at det ble utviklet nytt ”språk” 
og nye livsformer, - samtidig som former og elementer fra den palestinsk-kristne 
del av kirken ble videreført.  

 
1) Teologiske konsekvenser 
 

 Utfordringen de kristne i Antiokia stod overfor var knytte Jesus til Det 
gamle testamentet på en måte som gjorde at evangeliet framstod som 
frelsesløsningen for både jøder og hedninger.  Kirken var én – for jøder og 
hedninger.  Her ser det ut til at det var Paulus kom gjorde de grunnleggende 
teologiske refleksjonene omkring dette forhold, jf f. eks. Rom 1,16ff; 3,21, og 
uttrykkene ”uavhengig av loven” – og allikevel ”i følge loven og profetene”, dvs 
Skriftene. 

 Faren for de kristne utenfor det jødekristne miljø med Jerusalem som 
sentrum – og som betonte frihet fra loven og det jødiske forståelsesramme, må i 
denne tiden ha vært å bli oppfattet som en ny hellenistisk forløsningsreligion.  
Likeledes må det ha vært utfordringen for de jødekristne innenfor lovens ramme 
å ikke bli oppfattet som en ny jødisk sekt. 

  
 

 
d) Hvordan oppfattet Paulus selv sitt apostel-kall? 
 
 1)  Paulus’ problem 
 

Paulus ble relativt tidlig anerkjent av de andre apostlene: Jakob, Peter og Johannes, som 
apostel for hedningene, Gal 1,7-9.  Likevel gjenspeiler hans forfatterskap den enorme 
kamp Paulus måtte kjempe for sin spesiell tjeneste og kall.  Paulus’ teologi kan man også si 
”står og faller” på nettopp hans autoritet som apostel.   
 
Paulus’ problem kan oppsummeres på følgende måte: 

 Han hadde ikke fulgt Jesus 

 Han var fra starten av utenfor kollegiet på 12 apostler som var anerkjent som 
autoritative ledere i kirken 

 Han hadde vært en forfølger av de kristne 
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 Han måtte begrunne og forsvare sitt apostelembete – ikke minst overfor såkalte 
aposteler som motarbeidet Paulus. 

 
 
2)  Paulus begrunnelse for sitt apostelembete: 
 

 Han hadde sett Herren, jf. Damaskushendelsen, som brukes av Paulus som 
”erstatning” for det faktum at han ikke hadde vært øyenvitne (jf. Acta 1,22, 1 Kor 9,1).  
Se spesielt 1 Kor 15, 1ff. 

 Han hadde fått et helt spesielt kall og oppgave fra Herren og han så på seg selv 
som ”delegat” for Herren med samme autoritet som han som hadde sent ham (jf Mt 
10,40). Se spesielt Rom 1,1; Ef 3. 

 Som apostel var han også keryx, budbringer for Herren, 1 Tim 2,7, 2 Tim 1,11. 

 Han stod fram i sin tjeneste med ”en apostels tegn”, dvs. Den Hellige Ånds kraft 
til tegne og under - som bekreftelse på forkynnelsen, jf 2 Kor 12,12; Rom 15,19; Gal 
3,5. 

 Han stod fram med apostolisk autoritet, exousia, jf. 2 Kor 10,9 og 13,10, og han 
var klar over at dette var en autoritet som Gud hadde gitt ham og kontrollert av Herren 
– til forskjell fra egen oppfatning og evne.  Han utnyttet derfor ikke denne 
autoritet/makt på gal måte slik de falske apostlene, ”superapostlene”, gjorde etter 
hans mening, jf. 2 Kor 11,5; 12,11 og 2 Kor 1,24.  

 Som apostel var han bærer av og formidler av Jesu Kristi åpenbaring, Rom 
16,25-26, Ef 3,2-3.  Dette var et mysterium, en åpenbaring, som sto mot all 
menneskelig visdom, jf 1 Kor 1 og 2, og er knyttet til Jesus person, hans død og 
oppstandelse, jf 1 Kor 1,21-24.  Innholdet i den åpenbaring Paulus fikk var spesielt at 
hedningene hørte med i frelsen, jf. Ef 3,5. 

 Han – og de sanne Herrens apostler – lot seg (be)dømme av 
menighetene/kirken.  De troene var ikke slaver/tjenere av apostlene, men apostlene 
var slaver/tjenere av menighetene, 2 Kor 4,5. 

 
 
e) Hvilken betydning kan de kristne tradisjonene (traderingene) forut for Paulus – hatt for 

Paulus?   
 

1) Referanser hos Paulus til den kristne tradisjon. 
 

Ut fra den paulinske brevlitteraturen er det tre typer av tradisjoner som  
tydeliggjøres (jf. Goppelt 1982II:41-42): 
(1) Læremessige og bekjennelsesmessige formuleringer (”didactic and 

confessional formulas”) som fortolket Jesu død og oppstandelse kristologisk og 
soteriologisk,  jf f eks: 1 Kor 15,3-5; Rom 1,3f; 4,25; 1 Kor 12,3; Rom 10,9; 1 Tess 
1,9ff; 1 Kor 8,6, Fil 2,6-11; Kol 1,15-20.  Disse kan sansynligvis delvis tilbakeføres til 
kirken i Palestina/Israel og til de hellenistiske menighetene. 

(2) Formaningsformuleringer (”parenetic material”) fra den kirkelige 
tradisjon.  F. eks.:  Rom 12 som innholdsmessig har mye til felles med 1 Pet 2,11-
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3,22.  Sannsynligvis går dette materialet tilbake til en felles muntlig tradisjon, og 
ikke til skriftlig avhengighet. 

(3) Fem ganger refererer Paulus til ”Herrens ord”, dvs logia av den jordiske 
Jesus, jf  1 Kor 7,10; 9,14; 11,23ff; 14,37; 1 Tess 4,15.  Alle stedene uttrykket brukes 
settes det inn i en lærende, formanende eller liturgisk sammenheng.   

 
 
2) Paulus og ”den synoptiske” Jesus-tradisjon 
 

Hvordan skal vi forklare at det ingen steder hos Paulus refereres direkte til den verbale 
Jesus-tradisjon som etter hvert ble nedtegnet i de synoptiske evangelier parallelt med 
siste del av Paulus liv og tjeneste og i ti-året etter hans død?  Kan det være slik at 
Paulus, til tross for at han er ”taus” på dette punktet, kjente, aksepterte og fulgte 
denne ”synoptiske” Jesus-tradisjon? 
 
Nå er det er ikke spesielt ”paulinsk” å være lite opptatt av den synoptiske Jesus-
tradisjonen.  Lukas har få referanser i Acta til Jesu ord og gjerninger!   Det samme kan 
vi si om Johannesbrevene.  2 Klements brev har nesten ikke referanse til 
evangelietradisjonen, selv om forfatteren opplagt har vært godt kjent med den.  Dette 
indikerer altså at Paulus svært gjerne kan ha kjent til evangelie-tradisjonen selv om han 
ikke refererer direkte til den. Hele den tidlig-kristne brevlitteraturen ser ut til å gjøre 
det samme.  Men hva kan grunnen være til dette? 
 
Et par forklaringsmodeller: 
(1) Under henvisning til bl. a. 2 Kor 10-13 1 Kor 1,18-3,23 er det forskere 

som mener at Paulus bevisst tok avstand fra trekk i den måte som den synoptiske 
tradisjon ble brukt (misbrukt?) på av jødiske misjonærer som framstilte Jesus som 
den mirakel virkende helt (en theios aner) og som en visdomslærer.   

(2) Andre forskere (som Goppelt!) peker på at en tenkelig grunn til at 
Paulus ikke refererer direkte til evangelietradisjonen er at behovet for å 
”transformere” budskapet (kerygmaet) inn i en annen historisk og frelseshistorisk 
situasjon.  Evangelietradisjonens intensjon var altså å ”dokumentere” Jesu liv og 
tjeneste slik dette hadde vært.  Det kerygma som Paulusbrevene gjenspeiler, vitner 
altså om en ”videreføring” og i en viss forstand en ”transformering” av evangeliet 
inn i en ny situasjon.  Men poenget er hele tiden at evangelietradisjonen ligger 
under (er kjent og akseptert!), men at Paulus i sin forkynnelse og formidling av 
evangeliet, anvender ”sannheten om Jesus” i et helt nytt tolkningskonsept til 
frelseshistorien, (jf. til dette tema 5).   
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4. EN PAULINSKE HERMENEUTISKE METODE:  
KRISTUSHENDELSEN OG DET GAMLE TESTAMENTE 
 
 

1.     PROBLEMSTILLING 
 

Vi kan si at det finnes tre hovedkilder til Paulus’ teologi: 

 Den direkte åpenbaring han hadde fått fra Herren, jf. Damaskushendelsen 

 Den felleskristne tradisjon Paulus viser at han står i.   

 En helt ny forståelse av Det gamle testamentes skrifter.   
 
Paulus lesning av GT skiller seg så klart fra den skriftlærde tradisjon han var opplært i at 
det gir grunnlag for å spørre hvordan han egentlig forholder seg til det fedrenes Gud har 
sagt.  Han understreker at han tror alt det som er skrevet i loven og profetene, jf. Acta 
24,14; 26,6-7; 28,20.  Dette er basis også for det han skriver i brevene.  Hvordan kunne han 
egentlig si dette på en troverdig måte?   
 
”Skriftbruken var det viktigste møtestedet for jødene og urkirken.  Dette er en viktig 
iakttakelse fordi den betyr at Paulus bruker Skriftene på en bevisst og gjennomtenkt 
måte.”…”Paulus vet med andre ord at i de byene som han skriver til, er det andre som 
bevisst og innsiktsfullt leser og tolker de samme skriftene.  Synagogen ble jo av jødene 
omtalt som studieus eller skole.  Dette betyr at Paulus må ha ansett sin skrifttolkning som 
holdbar i samtale med synagogens skriftlærde tradisjoner.  Han gjør bruk av de metodiske 
grep som dette miljøet var kjent med.” Jf. Sannes 1996:65-66. 
 
Hos Paulus var GT hovednøkkelen for å tolke og forstå Jesus-hendelsen: 
”It would appear that for Paul the Old Testament was the decisive interpretive aid of the 
Christ event”, Goppelt 1982II:50. 

 
 
2.   HOVEDTREKKENE I PAULUS’ HERMENEUTISKE ANLIGGENDE OG METODE: 
 
a)  Hermeneutisk basis: Hvilke hellige skrifter Paulus anerkjente  

 
Anerkjennelse av GTs kanon.  ”Skriften” (he graphe) brukes for å referere til GT som kanon.  
Merk entallsformen til forskjell fra Philo som talte om ”skriftene”.  Paulus oppfattet altså 
GT skrifter ”den ene Guds tale.  Men dette betydde ikke at Paulus betraktet alle deler av 
GT som like viktige.  Hovedprinsippet synes for ham å være at GT skrifter og tekster må 
forstås i lys av de viktigste utsagn.  
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b)     Det nye hermeneutisk perspektiv: Hvordan Paulus forstod GT etter omvendelsen. 
 

 Paulus forstår GT paradigmatisk på en helt ny måte – sett i forhold til 
jødedommen.  I den tradisjonelle jødiske forståelse er det 5 Mosebok som er 
hjørnesteinen i GT kanon:  Lydighet mot loven står her sentralt. 

 For Paulus er det Kristus og ikke Loven som er GTs siktemål og kjerne, jf Rom 
10,5.  Loven var også riktignok hellig for Paulus, jf. 7,12, men GT var primært Guds 
”autoritative” vitnesbyrd om Guds gjerninger med Israel gjennom historien.  Dette 
vitnesbyrd pekte fram mot endetiden som nå var brutt fram, 1 Kor 10,11. 

 Denne mening med GT var skjult for dem som ikke hadde vendt seg i tro til 
Kristus, jf. 2 Kor 3,12-18. NB!  Denne teksten er eg. hovedordet for den paulinske 
skrifttolkning. 

 Det var altså ikke en ny Gud som hadde grepet inn i Paulus liv, men fedrenes 
Gud, hans Gud, som hadde gitt ham sin åpenbaring og dermed satt Skriften inn i en ny 
sammenheng for ham!, jf. Gal, 1,15ff.  Evangeliet var heller ikke frelsesbudskapet fra 
en ukjent Gud, men nettopp det Israels  Gud hadde lovet i sitt ord, jf Rom 10,15; Jes 
52,7; 1 Kor 15,3-5. 

 
c)     Formell hermenevtikk:  Hvordan Paulus brukte (henviste til) GT. 

 
Antall henvisninger: 

 Over 90 ganger henviser Paulus til GT 

 Oftest er GT sitert i Rom, 52 ganger, 28 ganger i kap. 9-11. 

 1 Kor har 16 henvisninger, 2 Kor har 9 og Gal har 10 henvisninger. 

 I en del av de andre paulusbrev er det bare indirekte henvisnigner. 
 

Henvisningsformuleringer: 

 det er skrevet, f. eks. Rom 1,17, 2,24 osv, hele 29 ganger. 

 skriften sier, f. eks. Rom 4,3; 9,17; Gal 4,30 

 David sier, f. eks. Rom 4,6; 11,9 

 Jesaia sier, Rom 10,16;  15,12 

 Moses sier, Rom 10,19 

 loven sier, Rom 3,19; 1 Kor 14,34 

 Gud sier, el. han sier, 2 Kor 6,16, Rom 15,10 
 
Tekstutgave og sitat”teknikk”:  

 Paulus siterer LXX, også når denne teksten avvek fra den hebraiske teksten.   

 Mer en en tredjedel av sitatene avviker fra verifiserbare tekster. 

 Paulus kombinerer også tekster – slik at de flyter inn i hverandre. 

 Paulus bruk av GT sitater var lite ”enhetlig”:  Han kunne henvise til GT uten å 
angi kilden (Rom 12,20), eller han kunne sitere GT for å ”støtte” sin framstilling – uten 
å tolke, (Rom 1,17), og endelig kunne han ta ord og hendelser fra GT og lage en bred 
eksegetisk utvikling av dem, (Rom 4 og 1 Kor 10,1-11).  
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 Hovedvekten av sitater hos Paulus er tatt fra Pentateuken (de 5 Mosebøker), 
Jesajaboken og Salmenes bok. 

 
 
d)    Hermenevtiske prinsipper: Hvordan Paulus tolket GT.   
 

1)  Typologisk skrifttolkning 
 

 Skriften blir hos Paulus tolket som profeti og løfte, jf. forsvarstalen i Acta, Rom 
1,2; 15,8; 16,25-26.  ”Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine 
profeter i hellige skrifter”.  GT er profeti eller løfte, og evangeliet er oppfyllelsen.  
Sentralt i denne måten å tolke GT på står altså overbevisningen om at oppfyllelsens tid 
er inne.  Det er denne tiden som skal tolkes, og nøkkelen til å gjøre det finnes i 
gammeltestamentlige profetier og modeller som viser hvordan Gud har handlet 
tidligere. 

 Paulus leser GT typologisk.  Typos (gr.) betyr forbilde eller modell.  Jf. 1 Kor 
10,1-13:  Her ser Paulus hendelsen som teksten taler om som et forbilde, mønster eller 
modell for hvordan Gud handler i nåtiden. 
Paulus tolker Israels historie i GT som reell historie, men denne historie tolkes samtidig 
profetisk:  Den blir modell for Guds endelige frelseshandlinger og peker fram mot dem, 
jf. 1 Kor 10; Rom 4.  ”En premiss eller utgangspunkt for Det gamle testamentes tolkning 
av tradisjonene og Paulus’ tolkning av GT er at det er den samme Gud som handler.  
Derfor vil historien ligne på det Gud tidligere har gjort.  I sin frelseshistorie handler gud 
på en paradigmatisk måte; det vil si at han handler etter mønstre som gjentar seg.  
Mønstrene  sier hvordan Gud handler til frelse og dom.  Slik forstå Paulus (og andre 
nytestamentlige forfattere) Kristus og deres egen situasjon i lys av disse mønstrene.”  
Sannes 1996:66. 

 Noen eksempler på typologisk skrifttolkning hos Paulus: 
- Rom 5,12-20:  Adam som type på Kristus 
- 2 Kor 3,4-11:  Moselovens herlighet sammenlignes med evangeliets 

 
1) ”Kristologisk” skrifttolkning. 
 
I det som foran er sagt ligger også at Paulus tolker GT kristologisk, dvs. at han ser at Gt 
peker fram mot fullendelsen i Kristus. 

 2 Kor 1,20:  For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. 

 Rom 1,3:  Skriftene handler om ”evangeliet om Guds sønn”. 

 2 Kor 3,12-18:  Når sløret blir tatt for jødenes forståelse av Skriftene, vil de se at 
loven, profetene og skriftene handler om Kristus.  Dette innebærer ikke at ordene 
oppfylles i en åndelig mening, men at Skriften må leses i lys av sin oppfyllelse, jf Ef 3,4, 
Rom 16,25. 

 I Rom 10,6-8, som siterer 5 Mos 30,12-14, viser Paulus at det er i Kristus at Gud 
er nær. 
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Paulus var ikke alene om en typologisk skrifttolkning i samtiden.  Essenerne, f. eks., i 
Qumran tolket Skriftene aktuelt om sine egne opplevelser ut fra overbevisningen om at de 
har en mening som først lar seg forstå i endetidens lys. 
 
”Paulus tolker altså GT i lys av Åndens innsikt i endetiden.  Da samles          
Skriftens mange tråder i brennpunktet Kristus”, Sannes 1996:71.
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5.   HOVEDTREKKENE I DET PAULINSKE  
FRELSESHISTORISKE PARADIGME OG OM 
GRUNNSTRUKTUREN I DEN PAULINSKE TEOLOGI 
 

1. PAULUS MODIFISERER DET JØDISKE FRELSESHISTORISKE PARADIGME: 
 

a)    Hovedtrekk i det jødisk paradigme: 
 

 I denne tidsalder har Gud åpenbart seg i og gjennom Loven 

 Denne tidsalder har karakter av å være preget av ondskap og demoniske 
makter, (jf. Gal 1,4; Ef 6,12ff.; Rom 8,35f.) 

 Død og trelldom råder i denne tidsalder, (jf. Rom 8,21) 

 Verden står under guddommelig dom, (jf. 1 Kor 11,32) 

 Håpet er at Messias skal komme som befrier, (jf. Fil 3,20-21) 
 

a)    Hovedtrekk i det paulinske paradigme: 
 

 Paulus omvendelse og gjennom den åpenbaring av Jesus – Messias som han fikk 
del i, innebar for ham at han fikk se at den eskatologiske frelsestid allerede hadde 
begynt – dvs. at den var realisert i historisk tid, jf. Acta-tekstene om Paulus’ 
omvendelse. 

 Jesu av Nasaret er Guds lovede Messias og Guds Sønn som har begynt å regjere 
”samtidig som Cæsar regjerer verden”, (Ladd 1974:369) .  Jf. Gal 4,4; Rom 1,3f. 

 Oppstandelsen har allerede begynt.  Jesus var ”førstegrøden” og de troendes 
oppstandelse kommer (innhøstningen), osv., jf. 1 Kor 15,21ff. 

 Ånden blir allerede nå gitt som pant, gave og utrustning for alle som tror på 
Jesus Kristus, Ef 1,13-14. 

 Det nye liv er derfor et nytt liv forløst fra denne verden og mørkets makt, over i 
”Sønnens rike”, Kol 1,13. 

 Allikevel gjenstår den fulle utfrielse og endelige eskatologiske frelse og Messias 
er fremdeles knyttet til framtidshåpet, jf. Rom 8,18ff.   

 For den troende er ”tidsaldrenes ende”, (ta tele ton aionon), innledet, jf. 1 Kor 
10,11.  ”The phrase designates the time introduced by Christ as the time in which the 
ages of history have found their fulfillment”, Ladd 1974:372.  Det totalt overraskende – 
og det som måtte være en ”umulig” tanke å tenke for Paulus før omvendelsen – var at 
Guds eskatologiske frelsesbegivenheter (Messias osv.) hadde inntruffet før Herrens 
dag, før den nye tidsalder hadde kommet, ”midt i” tiden, historien.   Riktignok var 
dette kun ”for troen” synlig. 

 Paulus oppsummerer sin nye forståelse av frelseshistorien i 2 Kor 5,16-17 (jf 
spesielt uttrykket ”kata sarka” – jf. ”kata pneumati”).  Pga. Jesu messianske gjerning på 
korset, jf. vv. 15 og 19 hadde ”en ny eksistens blitt tilgjengelig for mennesket”, Ladd 
1974:372.  Denne kan beskrives som en eksistens ”i Kristus”.  ”Det nye” tilhører den 
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nye frelseshistoriske situasjon og står i et større helbibelsk perspektiv, der det tales om 
en ny himmel og en ny jord (Jes 65,17; Åp 21,1; 2 Pet 3,11), det nye Jerusalem Åp 3,12; 
21,2), ny vin for det eskatologiske måltid (Mk 14,25), nye navn for de frelste (Åp 2,17; 
3,12), en ny sang for de forløste (Åp 42,10; Åp 5,9).  Paulus’ forståelse var altså at det 
nye hadde kommet – selv om de gamle enda ikke var borte. 

Se for øvrig vedlegg 2:  Skjematisk oppsett av det jødiske og paulinske eskatologiske 
paradigme. 

 
 
1. SPØRSMÅLET OM ”GRUNNSTRUKTUR” OG ”SENTRUM” I PAULUS’ TEOLOGI 
 
a) Det problematiske i spørsmålet om en samlende struktur: 
 

 Brevene er leilighetsskrifter som gjenspeiler konkrete historiske 
problemsituasjoner 

 Brevene dekker et tidsrom på nesten 20 år, noe som forutsetter prosesser og 
utvikling 

 Paulus er i svært liten grad tematisk samlende i det han skriver, ”ad hoc 
skrifter”. 

 Spørsmålet om struktur forutsetter at Paulus ville skrive ”teologi”.  Det gjorde 
han også, men ikke i systematisk, men i praktisk veiledende forstand. 

 
a) Ulike forsøk på å finne struktur og sentrum i Paulinsk teologi: 

 

Liste med ulike forlag (jf. Sandnes 1996:79): 

 Rettferdiggjørelse av tro (trad. luthersk posisjon) 

 Mystisk forening med Krustus (A. Schweitzer) 

 Antropologien.  Syn på mennesket før og etter troen (R. Bultmann) 

 Kristus som frelseshistoriens oppfyllelse (O. Cullmann, H. Ridderbos.  Jf. også 
Ladd!) 

 Forholdet mellom jøder og hedninger (K. Stendahl) 

 Frigjøring fra trelldom til frihet, eier- og herre-skiftet (E.P. Sanders) 

 Guds nærvær ved Ånden (G. Fee)  
 
c) Noen kommentarer og oppsummering av Sandnes: 
 

 En slik liste viser i det minste at man hos Paulus finner ulike motiver som kan 
aktualiseres som ”sentrum” eller samlende struktur.  Det problematiske i dette er at 
man lett kan opphøye ett motiv til å bli overordnende (urettferdig mot andre!).  
Motivene griper også ofte inn i hverandre.  

 Sandnes vil skille mellom et sentralt motiv – og en ordnende og samlende 
grunnstruktur.  Samme motiv opptrer ofte i ulike brev under ulike innfallsvinkler (Jesu 
død for eksempel).  Grunnstrukturen kan være vanskelig å lese ut av ett motiv, den må 
søkes dypere i det mer konstante, det som er grunnlaget for hele apostelens teologi. 



 
22 

 Den amerikanske paulus-forsker J. Christian Beker har pekt på at det dreier seg 
om en grunnleggende struktur som Paulus kan gi ulike aktuelle profileringer.  Tekstene 
har ofte et tankemønster som ligger under det som direkte sies.  Her er det tale om 
Paulus’ opererer ut fra et tankeunivers. 

 Hos Paulus er det både snakk om noe som er fast, nemlig evangeliet, (jf. Gal 
1,8.) og noe som godt kan endres, forandres – som metode, framgangsmåte, 1 Kor 
9,20-22.)  Når det er sakk om evangeliet, budskapet om Jesu død og oppstandelse, er 
det ikke snakk om å vike en tomme, Gal 3,1; 1 Kor 2,2. 

 Det er altså snakk om faste elementer i det Paulus sa og gjorde, jf. også 1 Kor 
4,7:  Min vei i Kristus Jesus, slik som jeg lærer overalt, i alle menighetene. 

 Paulus teologi handler om ulike måter å framstille ”varianter” av en fortelling 
på:  Den store fortellingen er fortellingen om Guds handling til frelse i Jesus Kristus (jf. 
Gal 4,4-5; Rom 8,3).  På ulike måter, med ulike motiver og ord, forklarer Paulus for 
stadig nye mennesker om hvordan Gud gjorde opp med synden. 

 Denne fortellingen forteller Paulus aldri i sin helhet, men han siterer stadig 
deler av den.  Dette kan sies å være den narrative grunnstruktur i apostelens teologi.   

 I denne narrative grunnstruktur bringer Paulus i forbindelse med fedrenes Gud, 
og med løftet til Abraham i særlig grad.  Alt det Paulus skriver i sine brev kan knyttes til 
denne grunnstruktur eller grunnfortelling:  Galaterne f. eks. måte irettesettes fordi de 
brakte inn omskjærelsen som et forstyrrende element i forhold til den sannhet som 
Gud gjennom evangeliet hadde åpenbart.  Korinterne stod i fare for å foregripe 
fortellingens slutt med sin betoning av åndelig rikdom. 

 De ulike motiver (jf. pkt. a)) kan alle sees i lys av denne samlende narrative 
struktur i Paulus’ teologi.  

 
a) Konsekvenser for organiseringen av den Paulinske teologi: 
 

 Kristologien i sentrum:  Damaskusopplevelsen og Kristusåpenbaringen er det 
helt klare sentrum i Paulus’ teologi.  Det er naturlig å sette søkelys både på hva Paulus 
lærte om Jesu person og hans gjerning (forsoningsverket). 

 Pneumatologien har en helt sentral plass:  Kristi komme i tidens fylde betyr at 
Åndens tid er inne.  Gud er nå nær ved sin Ånd – slik han lovet gjennom sine profeter. 

 Soteriologien og ekklesiologien hos Paulus har sammenheng med både 
kristologien og pneumatologien:  Frelsen er ikke bare noe framtidig som den troende 
venter på, men noe som erfares allerede her ved troen på Kristus – i Ånden.  
Menigheten er ikke noe annet enn det fellesskap som Ånden har skapt.  I forlengelsen 
av soteriologien kan det også være naturlig å se hva Paulus lærer om mennesket i og 
utenfor Kristus, dvs. antropologi. 

 Eskatologien hos Paulus handler om fullendelsen av det frelsesverk som Herren 
ved sin Ånd har ført den troende inn i. 
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5. HOVEDTEMAER OG HOVEDBEGREPER I PAULINSK 
TEOLOGI 

 
 
 Følgende hovedtemaer gjennomgås med kortfattet begrepsanalyse: 
 

 Paulinsk kristologi og forsoningslære 

 Paulinsk pneumatologi 

 Paulinsk antropologi  

 Paulinsk soteriologi  

 Paulinsk ekklesiologi 

 Paulinsk eskatologi 
 
Paulinsk etikk er her ikke behandlet, men står sentralt i paulinsk teologi og bør sees i 
sammenheng med og i forlengelsen av soteriologien og ekklesiologien. 
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PAULINSK KRISTOLOGI  (Utarbeidet av Reidar Salvesen) 

 
Kristologi 
Termer 

 
Bruk i Skriften 

 
Kommentar 

Messias/Kristus  Oftest som et navn sammen med Jesus.   

 379* hos Paulus( 181 * bare Kristus) 

 Brukt som tittel  Rom 9.4-5 

 Tittel der christos er brukt med bestemt 
artikkel: 1 kor 10.4, 15.22, 2 kor 5.10,11.3 

 2 Kor 1:21-23 ”salvingen” 

 Jesus er Messias kommer klart fram i Rom 
1:3-4. Oppfyllelsen av løftene + David 

 1 Kor 15.3-5, 12,19  Kristus får sin mening 
ut fra jesu død og oppstandelse, ikke bare 
Gt bakgrunn 

 Jesus som konge/regjerer 1kor 15.22ff ,  
men riket er ikke av denne verden, 

 

 Damaskusopplevelsen betød ny innsikt i 
hvem Jesus var 

 På hellenistisk område betød ikke den 
salvede noe spesielt. Derfor ble det fort et 
egennavn. Jfr acta 11.26.  

 Videre var kongetittel politisk farlig , 
opprør mot romerriekt. --) kyrios 

 Paulus er klar over Messias tanken. 2 Sam 
7:14 + Messiasprofetier: Jes 7, 9,11,  Mika 5  

 Messias tanken framhever at Jesus er den 
som oppfyller Guds løfter og at frelsestiden 
er begynt. 

Herre/kyrios  Viktigste tittel på Jesus 275 * hos Paulus 
 

 Bekjennelsen til Jesus var et kjennetegn på 
de kristne Rom 10:9-10 1 kor 12:3 ; 16.22 

  Fil 2 : 6-11 

 1 kor 8:6 Forholdet monoteisme – Jesus 
som kyrios 

 
 
 
 

 Bekjennelsen av Jesus som Herre har 
tofoldig mening 

1. personlige erfaringer av Jesu som Herre og 
Kristus som Herre over menigheten 

2. bekjenner de historiske sannheter død og 
oppstandelse 

 GT bakgrunn : Lxx  Jahve erstattet med 
kyrios 

 Denne tittelen tilskriver Jesus 
guddommelige funksjoner forbeholdt Gud i 
GT. Jfr Jes 45:22-24, Rom 10.13- Joel 3.5. 

 Dette ser vi også st Herrens dag har blitt 
Herren Jesu kristi dag 2kor 1.14,1 Kor 1:18, 
Fil 1.16. Gud/Jesus skal dømme verden 
Rom 14.10// 2 Kor 5.10  

 
Guds sønn 

 Brukes ikke ofte om Kristus (Rom 1.3-4, 
8:3, 1 Kor 1.9, 15:28, 2 kor 1:19, Gal 4:4, 1 
Tess 1:10)  17 *  hos Paulus 

 Fil 2.5-6 

 Rom 8.3, 31 Jesu sønneforhold er unikt 

 Fokus på Jesu spesiell stilling i forhold til 
Gud i fra skapelse til lydighet på korset. 
Preekistens 

 Kristi betydning lar seg kun forstå som en 
side ved Gud selv 

 
Gud ? 

 1 Kor 15:24-28 

 Rom 9.5 

 Tit 2:13:   

 Rom 16:27 

 1 Kor 8:6 shema:  monoteismen  
 

 1 Kor 15 sønnen er underordnet faderen til 
slutt. 

 Rom 9.5 avhenger av fortolkning av verset 

 Tit 2:13 klareste ord hos Paulus hvor dette 
Jesu blir identifisert som Gud. 

 ”Gud” er oftest forbeholdt fedrens Gud 

 Men Kristus kan hos Paulus bare forståes 
som en side ved Gud og hans frelsesverk 

 
Kristus - den siste Adam 

Brukes 2 steder. 

 1 Kor 15:45-47 

 Rom 5:12ff 
 

 Disse forklares best i lys av Adam og den 
eskatologiske menneskesønnen. 
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forts. paulinsk kristologi… 
 
Den ”historiske” Jesus 

 1 Tim 2:5. Mennesket Jesus 

 2 Kor 5:16 kata sarka- kata pneuma 

 Kjennskap til Jesus fra Nasaret 

 Israelitt Rom 9:5 

 David Rom 1:3 

 Under loven Gal 4.4 

 Jakob er Jesu bror Gal 1.19 

 Fattig mann 2 kor 8:9 

 Hadde 12 disipler 1 kor 15:5 

 Innstiftet nattverd 1 kor 11:23 

 Korsfestet, begravd og sto opp fra det 
døde 2 Kor 1.3-4, 1 Kor 15.4 

 Trekk ved Jesus 

 2 Kor 10.1 

 2 Tess 3.5 

 2 Kor 8:9, rom 8:35 

 2 kor 5.21 
 
 
 
 

 Lite fokus på ”historiske”  Jesus .  
Forutsettes kjent fra tradisjon 1 Kor 15:1ff 

 Alt som Jesus i  historien betød er nå  
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PAULINSK FORSONINGSLÆRE (Utarbeidet av Reidar Salvesen) 

 
 
Modeller/bilder på Jesu død 
hos Paulus 

Skriftsteder Viktige ord Kommentar 

Offermodellen  Rom 3:25 

 1 Kor 5:6-8 

 1 Kor 11:24-25 

 Efs 5:2 
 

 Påskelammet 

 Paktsofferet 

 Hilasterion (sonoffer- 
nådestol) 

 Blod 

Billedbruk hentet fra Gt kultiske 
regler og praksis. 
Viktige offer i denne sammenheng 
er knyttet til den store 
forsoningsdagen. 
 

Frikjøpnings modellen  Tit 2:14 

 1 Tim 2:16 

 Rom 3:24. 8,23 

 Efs 1:7, 24 

 kol 1:14 
 

 Gal 3:13, 4.5 

 1 Kor 6:20,7:23 

2 Grupper: 
1. lutron (løsepenge) 
apolytrosis Rom 3:24 
 
2.agorazo, (kjøpe) 
exagorazo 
brukes 4 i overført betydning 

 Løssummen som skal til 
for å kjøpe fri en slave. 
Dette har både en GT 
bakgrunn i Goel- (blods-
lektning) institusjonen Lev 
25 og innløsning av 
førstefødte Ex 13:12-13 

 Videre har den hellenistisk 
bakgrunn i sakralt 
slavekjøp og frikjøpning av 
slaver/ fanger etter krig. 

 Med Gjenløsning /frikjøpning 
kommer det fram at vi er 
frelst fra syndens skyld, makt 
og syndefordærvet. Ved kristi 
blod for å leve et nytt hellig 
liv med barnkår i DHÅ 
utrustning. 

Kamp-seier modellen  Kol 2:14-15 

 1  Kor 15: 

 seier 

 avvæpne 

Politisk militære område,  
 
 

Forsoning/ 
forlik 

 2 Kor 5:18-21 

 Rom 5:10-11 

 Efs 2:16 

 Kol 1:22 
 

 Katallage 4* 

 Katallasso 6 * 

 Apokatallasso 3* 

Det er Paulus som bruker denne 
modellen.  I kirkehistorien den 
mest fokuserte. 
Både almen og kultisk bakgrunn 

 Almen. Dipolomatspråk om 
forlik mellom stridende 
partner 

 Kultisk 
 
 

Forbildemodellen  Rom 5:8-9 

 Fil 2:4-8 
 

 Agape 
 
 
 

Det hellenistiske ideal om å gi sitt 
liv for sine venner. 
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PAULINSK PNEUMATOLOGI   
 
Pneumatologi 
Begreper - temaer 

 
Kommentarer  - utdypning   

Termer – begreper 
ånd/Ånden  
og relaterte  
begreper  
 
 
 

1) Subst.  pneuma om den menneskelige ånd:  Rom 1,9; 8,16; 1 Kor 2,11; 5,3f; 7;34; 2   Kor 
2,13; 7,1; Fil 4,23; 1 Tess 5,23; Filem 25. 

2) Subst pneuma brukt om onde ånder: 1 Kor 10,20; Ef 2,2 
3) Subst. pneuma brukt om Guds Ånd: 

 Ånden (to pneuma) ca 145* 

 Guds Ånd/hans Ånd, 16* (som GT) 

 Den Hellige Ånd, 17 * (dominerende bruk i den synoptiske tradisjon) 

 Kristi Ånd 3 *, sin sønns Ånd (Gal 4,6) og Herrens Ånd (2 Kor 3,17) er i hovedsak 
brukt hos Paulus (men jf. 1 Pet 1,11 og Acta 16,7). 

4)    Adjektivet pneumatikos  

 finnes 24 (av NT 26) * hos P. og brukes om det/den som tilhører Ånden; åndelige 
ting og ord 1 Kor 2,13, åndelige mennesker 2,15; 3,1; 14,14; åndelig mat og drikk 
10,3-4,  åndelige gaver 12,1; 14,1.12; åndelig lov Rom 7,14; åndelige viser Ef 5,19, 
osv.  

 Ordet brukes hos P. på en spesiell måte om ”det åndelige” menneske 
(pneumatikos), sett i forhold til det psykiske (psykikos) og kjødelige (sarkikos) , jf. 1 
Kor 2. 

5)    Subst. charisma   

 brukes 16 (av NT totalt 17) * hos P.  Ofte opptrer ordet sammen med en beskrivelse 
av Åndens gjerninger og forstås (og oversettes) da som Åndensgaver.  Poenget er da 
at når Gud skal åpenbare sin nåde for mennesker bruker han nådens gaver.   

 Men charisma brukes også hos P. i en bredere betydning som evig liv (Rom 6,23), 
gift og ugift stand (1 Kor 7,7) o.a.  

Erfaringen av Ånden 
 
 
 

”Å motta åndens gave og å eie åndens kraft, var for ham som for urkristendommen i det hele 
en hovedsak i den kristne religion.  Ja, det ble for P. et samlende uttrykk for selve den kristelige 
opplevelse og det kristelige liv:  å ha mottatt ånden var enstydig med å være blitt kristen; det 
kristelige liv var et liv i ånden og efter åndens drift.” Jf Brun 1945:104-105.  ”Denne ånd var for 
P. som for de eldste kristne i det hele først og fremst gjenstand for opplevelse, ikke for lære 
eller spekulasjon”, Brun s.s. 
”Erfaringsspråket” hos P.: 
1) ”Indre” erfaring av Ånden som erfaring av frelsen, jf. ”få”, ”ha” Ånden: 

 Ånden og Ordet/forkynnelsen – åpenbaring av frelsen:  1 Kor 2,4.10; Ef 1,17 

 Dåp og nattverd som ”Åndsredskaper” ?: Dåp 1 Kor 6,11?, 12,13a?, nattverd: 1 Kor 
10,4; 12,13b?  

 Ånden og troen/mottakelsen av frelsen: Rom 8,9ff.; 1 Kor 2,12; 2 Kor 4,13; Gal 3,2-
5,14; 1 Tess 1,5-6 (jf 2,13) 

 Ånden som det nye liv og som den iboende Kristus: Rom 7,6; 8,4-5; jf. spesielt 8,15-
16 og v. 24-26.; 1 Kor 3,1.16; Gal 4,6; 5,16.25; Ef 6,18 

 Kampen Ånden – kjødet: Gal 5,17ff. 

 Åndens fylde og kraft; Ef 3,16; 5,18; 2 Tim 1,7; Ef 3,7 

 Framtredende hos P. er altså synet på Ånden som en overnaturlig krafterfaring 
(dynamis) fra Gud (Kristus) som gis de troende og som er virksom i dem, 1 Tess 1,5f, 
4,8; Gal 3,3+5; 1 Kor 2,4f.; 2 Kor 3,6 Rom 8,2; 15,1+8.  

2) ”Ytre” virkninger av Ånden beskrevet hos P. 

 Ånd og kraft som bevis; tegn og under: 1 Kor 2,4; 2 Kor 12,12 

 Åndens gaver og virkninger: 1 Kor 12,1ff. 

 P. ser ut til å beskrive to typer erfaringer/Åndsvirkninger som ”genuine” sett ut fra 
kristent perspektiv:  (1)  Erfaring av en ny type bønn og indre Gudsliv – skapt av 
Ånden, jf Rom 8,15; Gal 4,6, og (2) erfaring av en ny måte å tale om Gud på, dvs. 
profetisk tale som ”tegnet” for de troende på at Gud var til stede, 1 Kor 14,23-25.   

 



 
28 

Tolkning av Åndens  
rolle og betydning 
 
 
 

1) Ånden som ”eskatologisk oppfyllelse” (jf. del 5 om det paulinske frelseshistoriske 
paradigme…) 

 Åndserfaringen er ”framtidserfaring”, dvs. i erfaring av Åndens iboen, erfares 
framtidens Gudsrike, 2 Kor 1,22: 3,6; 5,5; Rom 8,10ff; Ef 1,13f; 4,30; 1 Kor 15,44ff. 

 Ånden som pant, dvs. som forskudd på de troendes arv og på den herlighet som skal 
åpenbares en gang: 2 Kor 1,22; Ef 1,13-14 

 Jf. også P. tale om den nye pakt – Åndens rolle i forhold til den gamle pakt, 2 Kor 3 
2) Ånden som Guds/Kristi personlige og kraftfulle nærvær 

P. ser i Åndens komme tre ”områder” oppfylt ut fra GT (jf. Fee 1996: 843-845): 

 Åndens komme som realiseringen av den nye pakt: Ez 36,26; Jer 31,31-33 – jf 2 Kor 
3,5-6; 1 Tess 4,8 

 ”Indwelling”-språkbruken fra GT:  1 Tess 4,8; 1 Kor 6,19; 14;24-25; Ef 5,18 

 Sammenligningen GT-tempel – det nye gudsfolket som tempel for Guds Ånd: 1 Kor 
3,16; 2 Kor 6,16; Ef 2,22. 

Åndens nærvær er altså for P. mer enn en upersonlig ”makt” eller ”kraft” fra Gud.  Det er 
oppfyllelsen av GT løftet om at Gud selv/personlig vil på ny bo blant sitt folk. 

1) Åndens komme/virkning skaper skaper et helt nytt fellesskap for dem som får del i Guds 
frelsesgjerning i Kristus.  P. tolker Åndens fellesskapsskapende gjerninger i ”legems-
kategorier”: 

 Døpt med Ånden til å bli et legeme: 1 Kor 12,13; Ef 3,3-4; 

 Åndsgavene som ”lemfunksjoner” på Kristi legeme, Rom 12,5ff; 1 Kor 12 

 Legemet bygges opp ved gaver og Åndes kjærlighetsgjerning, Ef 4,11ff. Jf. uttrykket 
”kjærlighets Ånd”, Kol 1,8 

 Jf. også begrepet ”Åndens fellesskap” (koinonia), Fil 2,1 
 

Spørsmålet om Åndens 
”person” 
 
 
 
 
 

1) Ånden omtales i personlige eller personlig-farvede uttrykk:   

 Ånden roper i oss, Gal 4,6; og vi roper i Ånden Rom 8,15;  

 Ånden vitner sammen med vår ånd og går i forbønn, Rom 8,16.25f.  

 Ånden ransaker 1 Kor 2,10,13;   

 Ånden utdeler gaver som han vil 1 Kor 12,11 

 Ånden kan voldes sorg, Ef 4,30 
2) Uttrykk hos P. som ”hypostatiserer” Ånden 

 Herren er Ånden, 2 Kor 3,17 

 Guds Ånd vet hva som bor i Gud, 1 Kor 2,11 
3)    Trinitariske formler eller tilløp til slike: 

 Ånden, Herren, Gud, 1 Kor 12,4-6 

 Den ”paulinske” velsignelse, 2 Kor 13,13 

 En Ånd, en Herre, en Gud, Ef 4,4 

 ..rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd, 1 Kor 6,11 

 Gud gjør oss faste i troen på Kristus..gitt oss Ånden til pant, 2 Kor 1,21 

 …den nåde Gud har gitt ..Jesu Kristi prest…innviet ved DHÅ, Rom 15,15-16; jf. også 
Rom 15,30 

3)    Debatten om Ånden som ”person”: 
”In all this, however, the Spirit was not taken as an autonomous subject, as a ”person” – a term 
foreign to the Greek and Hebrew languages; to the contrary it was emphasized that it was the word-
related power through which God himself or Christ himself was at work in the present.  Paul did not 
wish to explain the inner structure of the Godhead, like the doctrine of the trinity did later, but to 
characterize the soteriological experience that dawned in people’s lives as the stepping-forth-out-of-
himself of the one God.  For this reason, that which stood in relationship to the Spirit on the human 
side could only be faith!”, jf. Goppelt 1976II:124. 
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OVERSIKTOVER NÅDEGAVER/NÅDEGAVELISTER  
I DE PAULINSKE BREV 
(med sideblikk til øvrig NT materiale)  Utarbeidet av R. Salvesen 
 
 

NÅDE-
GAVER  

Rom 12:6-
8 

1 Kor 12:7-
10 

1Kor   
12:28-30 

1 Kor  
14:6 

1 Kor 
14:26 

Efs  
4:11 

(1 Pet 
4:10) 

Div. 

Profet/ 
profeti 

v v v v  v   

Tjene/ 
hjelpe 

v  v      

Lærer v  v v v v   

For- 
maner 

v        

Giver 
(glede) 

v        

For-stander v  v (styre)   v? hyrde   

Barmhjer-
tighet 

v        

Visdoms 
tale 

 v  v ? 
Åpenbaring 

v    

Kunn-skaps 
tale 

 v  v     

Tro  v       

Helbrede  v v      

Kraft-
gjerninger 

 v v      

Pr¢ve ånder  v       

Tungetale  v v v v    

Tyde tunger  v   v    

Apostler   v   v   

Salme     v    

Evange -list      v   

Hyrde      v   

Sølibat        1Kor  
7:7 

Bønne-
tjeneste 

       Rom 8:26 

Gjestfrihet       1 Pet 4:9-
10 ? 

 

Åndsut-
drivelse 

       Mark 
16:17 

Martyrium        1 Kor 13:3 

Misjonær-
tjeneste 

       Efs  
3:1-9 

Gaver til å 
tale 

      v  

Gaver til å 
tjene 

      v  
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PAULINSK NÅDEGAVETEOLOGI 
 
 

NÅDEGAVER FRA 
DE ULIKE LISTER  

 
TERMINOLOGI 

 
SKRIFT 

HENVISNING 

 
BRUK HOS PAULUS 

 
IDENTIFIKASJON 

(En Herrens) 
apostel 

apostolos= 
utsending 

1 Kor 12:28,  
1 Kor 12:29-30 
Efs 4:11 

Denne snevre bruken er 
forbeholdt de 12 disiplene + 
Paulus.  Disse hadde en 
konstituerende funksjon for 
menigheten. Og hadde blitt 
sendt ut av Herren selv, jf 
begrepet ”Herrens apostler”. 

Denne spesielle tjenesten eksisterer 
ikke i dag, men vi har det apostoliske 
Ord som autoritet. 

(Menighetens) 
apostler 

apostolos Rom 16:7, 1 Kor 
15:5-7, 1 Tess 2:6 
+ liste over 

Tittelen apostel var ikke 
forbeholdt de 12 Herrens 
apostler.  Denne utvidede 
gruppe kan kalles – menig-
hetens apostler. Jfr Acta 14:14,  
Apostels tegn: 2 Kor 12:12 

Ikke enighet i dag om hva 
aposteltjenesten er. Mange regner 
følgende som kjennetegn: Forkyn-
nelse og start/ lederskap over flere 
menigheter ofte til unådde 
folkegrupper (jf misjonær- tjeneste). 

Profet  
 

prophetes =profet 1 Kor 12:28 
1 Kor 12:29-30 
Ef 4:11 

Profetene er en gruppe som 
ofte blir nevnt med apostlene, 
Ef 2:20, Ef 3:5. Hovedfokus for 
profetene er å aktualisere Guds 
ord inn i en spesiell situasjon 
eller stadfeste Guds vilje.  Et 
eksempel på en profet er 
Agabus i Apg 11:28 og 21. 

Profetene er personer med en 
”permanent” utrustning av profetisk 
tale. 

Profetisk tale propheteia= å tale 
for noen 

Rom 12:3-8 
1 Kor 12:8-10 
1 Kor 14:3ff 
1 Kor 13:2 

NB!  Profetisk tale er den gaven 
som står i alle listene. 
I følge 1 Kor 14:3 er profetisk 
tale oppmuntring, formaning 
trøst.  Denne gaven var utbredt 
i menighetene i NT. Paulus 
legger vekt på denne gaven      1 
Kor 12:31, 14:1  

Profetisk tale er en guddommelig 
utrustning til å åpenbare sannheten 
og formidle dette til forståelse, 
korrigering, omvendelse og 
oppbyggelse.  
Profeti om framtida ser ikke ut til å 
være sentralt i den paulinske bruk av 
ordet.  

Lærer/ 
Undervise 

didasko/ 
didaskalos= å 
undervise 

Rom 12:3-8 
1 Kor 12:28 
1 Kor 12:29-30 
Ef 4:11 

Undervise i NT involverer både 
instruksjon og forbildeliggjøring 
av  emnet.  
I NT er dette ordet brukt på to 
ulike måter  

1.  I betydning lærer- fast 
tjeneste 

2.  Oppgave for alle kristne Mt 
28:18-20, Hebr 6:1-2. 

Undervise er evnen til å formidle 
sannheten i skriften på en måte som 
formidler klarhet og overbevisning. 

Hyrde  
 

poimen = hyrde (for 
sauer) 
 

Ef 4:11 Hyrder var sannsynligvis lokale 
ledere som hadde det daglige 
ansvaret for menigheten. 
I Apg 20 tilhørte hyrdene de 
eldste v 17, tilsynsmenn v 28,  
se v2 8-29 for deres funksjon. 

Hyrdegaven er utrustningen til å lede, 
sørge for og veilede folk til større 
modenhet og større Kristuslikhet og 
modenhet. 

Evangelist evangelistes = å 
bringe gode nyheter 

Ef 4:11 Brukt 3 ganger i NT. Filip blir 
omtalt med denne gaven i Apg 
21:8. Gaven er lik i funksjonen 
som herold (keryx) i 1 Tim 2:7, 
2 Tim 1:11.  Tjenesten var trolig 
rettet til ikke troende. 

Evner og gaver til å formidle 
evangeliet slik at ikke-kristne får hjelp 
til å krysse grensen mellom ikke -tro 
og tro på Kristus, (jf også misjonær- 
tjeneste). 
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Lederskap prohistemi= å stå 
foran 

Rom 12:3-8 
 
 

Brukt 8 ganger i NT. Kun en 
gang referer denne til en 
spesiell nådegave.  De andre 
gangene refereres det til 
funksjonen til de som leder. 1 
Tess 5:12, 1 Tim 3:4,5:17 
Denne gaven er nært knyttet til 
hyrdegaven.  Det er fokus på 
veilederfunksjonen  i Hebr 
13:17 

En evne og gave til å stå foran 
menigheten å lede, motivere veilede 
og styre menigheten til å følge Guds 
vilje .  

Styre/ ”adminis- 
trere” 

kybernesis=  å styre 
skip 

1 Kor 12:28 Finnes bare her i NT i 
substantivform.  Fokus ligger  
her på det styringsmessige: 
Sette kurs og holde denne. 

En evne og gave til å ”angi kurs” og til 
å planlegge, organisere og 
gjennomføre oppgaver som tjener 
menigheten. 

Visdomsord logos sophia= 
visdomsord 

1 Kor 12:8-10 Visdommen i 1 Kor er en 
åpenbart forståelse av Guds 
frelsesverk i Jesus Kristus, jf 1 
Kor 2:7,10,12-15. 
Visdomsord sikter da trolig til at 
Ånden gir åpenbaring om Guds 
vilje i en konkret situasjon – ut 
fra Guds plan og vilje. 

Spesiell gave til å forstå Guds plan og 
vilje og til å anvende bibelske 
sannheter i praktiske situasjoner for å 
imøtekomme behov. 

Kunnskapsord Logos gnosis = 
kunnskap ord  

1 Kor 12:8-10 Kunnskap er kjennskap og 
personligerfarings kunnskap om 
Gud og hans nåde. Ef 3:16-19, 2 
Kor 2:6,14, Ef 1:17-19 .  
Den spesielle kunnskap har 
med åpenbaring av det skjulte 
jfr 1 Kor 13:2:14:6. 
Kanskje er det denne gaven 
som var virksom i Apg 5:1ff. 

Gaven kan gå på ”akkumulert” innsikt 
eller den sikter til en spesiell innsikt 
man får om en spesiell situasjon eller 
hendelse (jf visdomsord og profeti). 
 

Formane/ 
oppmuntre 

parakaleo= en som 
er kalt til å stå ved  

Rom 12:3-8 Denne gaven sikter trolig til en 
spesiell evne til å støtte, eller 
stå ved siden av. 
Skoleeksempel er Barnabas – 
formaningen sønn i Apg (4:36, 
11:22-24 m.fl.) 

Spesiell gave og evne til å oppmuntre, 
trøste, formane og støtte mennesker 
i ulike livssituasjoner og i utøvelse av 
ulike tjenester.  

Trosgave pistis=tro 1 Kor 12:8-10 
 

Spesiell trosgave trolig også 
tilsiktet i 1 Kor 13.  (Jf tro som 
kan flytte fjell). 

En spesiell gave som gjør at man 
stoler på Gud gjennom vanskelig 
situasjoner og i møte med behov hvor 
menneskelig ressurser ikke strekker 
til. 

Helbredels-gaver  = nådegaver  til 
helbredelse 

1 Kor 12:8-10 
1 Kor 12:28 
1 Kor 12:29-30 

Merk flertallsformen! Spesielle gaver til helbredelse, dvs til 
hjelp, støtte og helbredelse av syke 
mennesker. 

Kraft 
gjerninger 

dynameis= tegn og 
under 

1 Kor 12:8-10 
1 Kor 12:28 
1 Kor 12:29-30 

Apg 3 
Apg 13,6ff. 

Spesiell gave til å utføre tegn og 
under.  
 

Prøve ånder 
 

dikris pneuma= 
prøve/skille ånder 

1 Kor 12:8-10 Apg 8,20ff – Peters avsløring av 
Simon trollmannens 
hjerteinnstilling  

En spesiell gave til å avgjøre/avsløre 
hvilken ”kilde” tanker, ord og 
handlinger kan ha. 

Ulike tunger genos glossa= ulike 
tunger 

1 Kor 12:8-10 
1 Kor 12:28 
1 Kor 12:29-30 
1 Kor 14 

Jf skriftsteder. Bønn/lovprisning til Gud i språk eller 
verbale uttrykk som man ikke har 
lært.  Gaven kan også formidle 
budskap fra Gud. 
 

Tydning av 
tunger 
 

hermeneia glosss= 
tolke/tyde tunger 

1 Kor 12:8-10 
1 Kor 12:29-30 
1 Kor 14 

Jf skriftsteder. Gave til å gjøre kjent i forståelig språk 
det budskap/bønn som er talt i 
tunger. 
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Hjelpe antilempsis = hjelpe 
på en eller annen 
måte) 
 

1 Kor 12:28 Forekommer 1ganger i NT, 
verbet som substantivet er 
dannet av brukes om å ta seg 
av, hjelpe, eks Apg  20:35 

Gaven innebærer at man assisterer 
og støtter andre og deres behov på 
en åndelig og praktisk måte. 

Tjene  diakonos= tjeneste Rom 12:3-8 Ordet kan brukes i vid 
betydning om en hver form for 
tjeneste jfr 1 Kor 12:5. 
De to gavene som følger er 
kanskje konkretiseringer av 
slike tjenester. 
 

En gave som innebærer  spesiell fokus 
på å tjene andre i deres behov.  

Gi metadidomi =gi Rom 12:3-8 
 

Brukes 5 ganger i NT. Det legges 
vekt på at man skal gi  uten 
baktanke. 

En spesielle gave for at man skal gi og 
dele av sine materielle goder for å 
tjene andre. 

Vise barmhjertig-
het 

eleeo =gjøre 
barmhjertighet 

Rom 12:3-8 Jf skriftsted. En evne og gave til med  stor glede og 
på en ekstraordinær måte å hjelpe 
andre og vise dem barmhjertighet. 

Musikk tjeneste psalmos = salme  
 
variant av dette er  
lovsynge i ånden   

1 Kor 14:26 
1 Kor 14:15 
Ef 5:18-20 
Kol 3:16 

Jf  skriftsteder. En spesiell gave til Åndsinspirert sang.  

 
Gift/ugift stand 
ev. sølibat ? 

 
”Men enhver har 
sin egen nådegave 
fra Gud, den ene 
slik, den andre slik.” 

 
1 Kor 7:7 

 
Verset taler antakelig om at for 
noen vil en nådegave best 
forvaltes best om han lever 
ugift, mens for en annen er ikke 
dette tilfelle.  
 

 
Eksempel på at Gud kan bruke 
menneskers livssituasjon eller ”stand” 
til spesielle tjenesteoppgaver.  

”Martyriet” ? ”Om jeg gir meg 
selv til å brenne..” 

1 Kor 13:1ff Utfra Apg 7:60 er det klart at 
Gud gir kraft og mot til å gå i 
døden. Men det er ingen 
nådegave til direkte 
oppbyggelse for menigheten. 
 

Martyriet kan ikke sies å være en 
nådegave , men heller en spesiell 
utrustning til en spesiell situasjon. 

Selvvalgt 
fattigdom ? 

”Om jeg gir alt jeg 
eier til brød for de 
fattige…” 

1 Kor 13:3 Jf skriftord Selvvalgt fattigdom kan ikke sies å 
være en nådegave , men heller en 
spesiell utrustning til en spesiell 
situasjon. 
 

Bønnetjeneste ? ”bære fram bønner 
og påkallelse, 
forbønner og takk 
for alle mennesker”,  
”..fordi han er så 
pågående…” 

1 Tim 2:1ff 
jf Luk ll,5ff 

Jf skriftsteder. Bønn og forbønnstjeneste er alle 
kristne kalt til, men Gud kan åpenbart 
gi noen mennesker spesielt kall og 
spesiell utrustning til vedvarende og 
utholdende bønn. 

Drive ut onde 
ånder ? 

”…i Jesu navn…” Acta 16:16-18, 
19:13-20 
Jfr Jesu tjeneste i 
evangeliene – og 
Mark 16,17 

Jf skriftsteder. Åndsutdrivelse kalles ikke i NT 
nådegave, men heller en autorisasjon 
som Jesus har gitt alle troende.  
Allikevel ser det ut til at det er 
mennesker i ”frontstillinger” for 
evangeliet som fungerer i denne 
tjenesten. 
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PAULINSK ANTROPOLOGI1

 

 
 

TERMER BETYDNING - KOMMENTAR SKRIFTHENVISNINGER 
(1)  Ord/begreper som betegner menneskets legemlige side 

Kjød 
(Sarx) 

1) Mennesket av ”kjøtt og blod”, kropp som sådan 
2) Menneskelegemet etter dets stofflige beskaffenhet, 

dets motsetning til menneskets indre liv eller til det 
oververdslige eller uforgjengelige 

3) Menneskenaturen slik den opprettholdes ved 
sammenhengen i slektens liv, ofte i motsetning til 
Guds evige og ”oververdslige” ånd. 

4) Det naturlig- menneskelige liv som jordisk og 
forgjengelig og i dets avstand fra den evige 
uforgjengelige Gud  

5) Den syndige menneskenatur som er i opposisjon til 
Guds vilje, slik den er blitt etter syndefallet (etisk 
bruk) 

1) 1 Kor 15,39 
2) Gal 2,2; 4,13.14; 1 Kor 5,5; 2 Kor 

4,11; 7,1.5; 10,3; 12,7; Rom 2,28; 
13;14; Fil 1,22.24; Kol 1,22.24; Ef 
2,11.15; 5,29 

3) Gal 4,23.29; 1 Kor 10,18; Rom 1,3; 
4,1; 9,3.5.8.; 11,14 

 
4) Gal 6,12; 1 Kor 1,26; 7,23; 2 Kor 

1,17; 5,16; Rom 6,19; Fil 3,3.4; Kol 
3,22; Ef 2,11; 6,5 

5) Gal 5; Rom 7-8; Kol 2 

Kjødelig (adj.) 
(sarkinos/ 
sarkikos) 
 
 

1) Nøytralt om hjertets kjødtavler 
2) Om det jordiske og menneskelige i motsetn. til det 

overjordiske guddommelige 
 
 
 

3) Om det menneskelige som er syndig 

1) 2 Kor 3,3  
2) 1 Kor 9,11; Rom 15,27; 2 Kor 1,12; 

10,4 (obs: uttr. ”støvmennesker” 
(kjoikoi) om den første Adam og 
hans ættlinger, 1 Kor 15,47f.) 

3) 1 Kor 3,1.3; Rom 7,14 

Legeme 
(Soma) 
 
 
 

1) Mens sarx bet. legemet etter sitt animalske stoff, 
betegner soma legemet etter sin form, som en 
organisk enhet med mange lemmer.  ”Legemet er 
kjødets individuelle skikkelse” (Moe).  P. bruker aldri 
sarx i flertall, mens derimot ofte med soma.  Hos P. 
er legemet en integrert del av personlighet (jf. 
soma), og legemet hører med til menneskets evige 
liv! jf. pkt. 4).   

2) I sin nåværende skikkelse er legemet preget av 
kjødets egenskaper, svakhet og endelighet, jf. 
uttrykkene dødens- og syndens legeme.  Men 
synden og døden ligger ikke i selve legemligheten. 

3) Utfordringen er ikke en fornektelse av legemet, men 
å framstille det til rettferdighetens tjeneste, og som 
Kristi lemmer og Guds Ånds tempel. 

4) Legemet skal forløses og oppstå, gjennomtrengt av 
Åndens liv – slik at det blir likt Kristi 
oppstandelseslegeme, preget at kraft og 
uforgjengelighet 

1) Jf. bildebruken 1 Kor 12,12ff.; Rom 
12,4ff 
 
 
 
 
 
 

2) Kol 1,22; Rom 6,12; 8,11; 2 Kor 
4,7.10 
 
 

3) Rom 12,1f.; 6,12f.; 19f.; 1 Kor 
6,13-20 
 
 
 

4) 1 Kor 15,40-45. 51-53; Rom 
8,11.23; Fil 3,21 

Ytre menneske 
(ho exo antropos) 
 

Et begrep som er synonymt med ”det gamle menneske”, 
men ikke i betydningen ”syndig”. 

Kun et stad direkte: 2 Kor 4,16, men 
indirekte der P. taler om ”det indre 
mennesket”, jf.   
 

                                                           
1  Paulus går i sin antropologi ut fra den gammeltestamentlige ”tvedeling” av mennesket som ånd og legeme/kjød, hjerte og 

kjød, det indre og det ytre mennesket, osv. Det er altså det dikotomiske grunnsyn som er hovedrådende. Men både i det 

gammeltestamentlige og paulinske syn på mennesket er det ikke som i det gresk-filosofiske syn plass for et dualistisk skille mellom 

menneskets to sider.  Det finnes en organisk forbindelse – mennesket er en levende sjel/skapning, jf 1 Mos  2,7.  Altså:  Verken en 

spiritualistisk overvurdering av mennesket eller en asketisk eller libertinistisk ringeakt for legemet. Det paulinske og bibelske syn kan 

kanskje best karakteriseres som ”to- eller tve-enhetlig”.  Jr. at det ett sted i paulusbrevene bruker P. en tredeling, eller trikotomi, 

nemlig 1 Tess 5,23 (- visstnok også i aleksandrinsk jødedom m/Filo). 



 
34 

 
(2)  Ord/begreper som betegner menneskets åndelige side 

Ånd 
(pneuma) 
 
 
 
 

1) Generelt om den “høyere”, åndelige side ved 
menneskets personlighet, jr. relasjon til Gud 

 
 
2) Om den udødelige “del” av mennesket  
 
3) Om mennesket “selv”/ selvbevissthet 

1) Gal 6,18; 1 Kor 2,11; 7,34; 16,18; 2 
Kor 2,13; Rom 1,9; 8,10.16; 12,11; 
Fil 4,23; Filem 25; Ef 4,23. 

2) 1 Kor 5,3-5.7.34.; 2 Kor 7,1; Kol 
2,5; 1 Tess 5,23 

3) Rom 8,16 

Sjel 
(psykje) 
 
 

I forhold til pneuma, er psykje et “ringere” ord (Brun), og 
ikke hyppig i bruk hos P.  Jf. 1 Tess 4,23. 
1) Sjel = mennesket 
2) Det fysiske liv (jf. ”sjelens udødelighet”) 
3) Om det individuelle personlighetsliv 
 
4) Adj. psykikos brukes om det naturlige mennesket 

som ikke har mottatt Guds Hellige Ånd og om det 
jordiske legemet som har sjelen som “prinsipp” 

 

 
 
1) Rom 2,9; 13,1 
2) 2 Kor 1,23; Rom 16,4; Fil 2,30; 
3) 1 Tess 2.6: 2 Kor 12.15; Fil 1,27; 

Kol 3,23; Ef 6,6. 
 
 
1 Kor 2,14; 1 Kor 15,44f. 

Hjerte 
(kardia) 
 
 

Hos P. som i GT og senjødedommen  
1) sete for menneskets indre, åndelige liv 
2) for følelses- og viljeslivet 
3) Kan komme med etisk bedømmelse 
4) Kan gå på intellektuell aktivitet 
 

 
1) 2 Kor 5,12; 1 Tess 2,4 
2) Rom 1,24; 2,5.15 
3) Rom 1,21; 2,4-5 
4) 2 Kor 9,7; Ef 1,18 

Det indre menneske 
(ho eso antropos) 

En hellenistisk term, og betegner motsetningen til det 
ytre (jf. ho exo antr.)  Altså snakk om den indre 
“personlighetskjerne” i motsetning til den ytre 
fremtredelsesform (jf. kjød/legeme).  Brukes både om 
kristne og ikke-kristne 

Rom 7,22; 2 Kor 4,16; Ef 3,16 

Samvittighet 
(he syneidesis) 
 

Syneidesis eg. “menneskets viten med seg selv” 
1) Bet. samvittigheten, menneskets etiske bevissthet, 

en dom over seg selv og sine handlinger - særlig 
etter at handlingen er utført 

2) Inneholder også en bevissthet om en forpliktelse (for 
samvittighetens skyld).   

3) Gjør en i stand til å bedømme andre mennesker 
4) Samvittigheten skal respekters selv om den er svak 

og villfarende 

 
1) Rom 2,15; 9,1; 2 Kor 1,12 
 
 
2)  Rom 13,5 
 
3)  2 Kor 4,2; 5,11 
4)  1 Kor 8,7f; 10,25f. 

Sinnet 
(ho nous/dianoia)  
 

Nous betegner 
1) den reflekterte bevissthet, evnen til kritisk tenkning, 

forstanden 
2) Fornuften som organ for den religiøse og etiske 

erkjennelse  
3) Tenkemåte, sinn  
 
Beslektet med nous er dianoia (eg. ettertanke) 
betyr tankemåte, sinn med tanke på den religiøse og 
etiske erkjennelse 

 
1) 2 Tess 2,2; 1 Kor 14,14ff. Fil 4,7 
 
2) Rom 1,20 (noumeta); 7,23.25; 

Rom 12,2 
3) 1 Kor 1,10; 2,16; Rom 1,28; 14,5; 

Kol 2,18; Ef 4,17.23. 
Kol 1,21; Ef 4,18 (og 2,3 i pl.:  tanker) 
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PAULINSK SOTERIOLOGI2
 

 
 
 
TEMATA TERMER BETYDNING – SAMMENHENG SKRIFTHENVISNINGER 

Frelse soteria 1) Begr. er i første omgang brukt i 
framtidseskatologisk sammenheng. 

2) Men frelsen kan allerede nå gripes i troen 
og oppleves 

Begge sammenhenger gjelder gjelder fra-til-
perspektivet. 
3) Frelsen beskrives helt og fullt som Guds 

verk, men den kristne skal arbeide på sin 
frelse med frykt og beven, og man skal 
arbeide for å frelse andre. 

1) Rom 13,11; Fil 3,20; 1 Tess 
5,9; 1 Kor 1,18 

 
2) 2 Kor 6,2; 2 Tess 2,13; Rom 

8,24; Ef 2,5.8 
 
3) Rom 1,16; 10,9f; Fil 2,12; 1 

Kor 9,22; 7,16; Rom 11,14 

Forløsning 
 
 
 
løskjøpelse 
 
 
utfrielse  
 
frigjørelse 
 

apolytråsis 
 
 
 
exagoradsein/ 
agoradsein 
 
hryesthai/ 
exaireisthai 
elevtheroun/ 
elevtheria 

1) I hovedsak et framtids-eskatologisk 
begrep 

2) Men også om den opplevde frelse 
 
Nært beslektet med forløsningen, og brukes 
om befrielsen fra loven eller synde- og 
mennesketrelldommen 
Henspeiler ofte på det framtids-eskatologiske. 
Brukt om noe allerede fullbyrdet eller opplevd 
– som utfrielse/frigjørelse fra: 
1) loven og verdenselementene (men 

friheten må ikke misbrukes til frihet for 
kjødet) 

2) syndemakten og dødens legeme (= 
tjenerforhold til rettferdigheten) 

3) fra all avhengighet av mennesker, (men 
en frihet bundet til Kristus) 

4) hele den nåværende onde verden og 
mørkets makt (og derfor skal den kristne 
ikke preges av verden – men kjempe mot 
ondskapen) 

1) Rom 8,23; Ef 1,14; 4,30 
 

2) Rom 3,24; Kol 1,14; 1 Kor 
1,30; Ef 1,7 

Gal 3,13; 4,5; 1 Kor 6,20; 7,23 
 
 
1 Tess 1,10; Rom 8,21 
 
 
1) Gal 2,4; 4,1f; 5,1; 2 Kor 

3,17 (Gal 5,13) 
 
2) Rom 6,18.22; 7,24; 8,2 
 
3) 1 Kor 7,21f.; 9,1.19f.;   (1 

Kor 7,22; 9,21) 
4) Kol 1,13; (Rom 12,2; Ef 

6,11f.)             

                                                           
2  Når det gjelder Paulus’ beskrivelse av frelseserfaringen, går det an å sondre mellom to ”samhørende, men dog 

relativt selvstendige tankekomplekser” (Brun 1945:111):  Det ene komplekset av tanker og begreper er overveiende 

teologisk-religiøst – og juritisk – og er knyttet til begreper som rettferdiggjørelse, forsoning, sønnekår, syndstilgivelse, 

osv.  I sentrum for dette tankekomplekset står frikjennelse i Gud dom, befrielse fra syndens skyld, innføring i et nytt 

gudsforhold.  Til dette jf. f eks: Gal 2,15-16; Rom 1-5.  Det andre tankekomplekset er i hovedsak etisk og dynamisk:  

Her skildres frelsen som korsfestelse og oppvekkelse/levendegjørelse sammen med Kristus, som nyskapelse og 

forvandling.  Sentralt i dette tankekomplekset står seier over synden og kjødets makt, dyktiggjørelse til et nytt etisk liv, å 

få del i et nytt pneumatisk liv som inneholder spiren til oppstandelsen og oppstandelseslivet.  Til dette jf. f eks:  Gal 

2,19-20; Rom 6-8,11. 

 Hos Paulus sees frelsen både i et framtids-eskatologisk og et nåtids-eskatologisk perspektiv, men de forskjellige 

uttrykk som tjener til å anskueliggjøre frelsens innhold, glir ofte over i hverandre og brukes ikke alltid på entydig vis. 



 
36 

Forsoning/ 
forlikelse 

katallagæ/ 
katallassein 

1) Objektiv eller ”ideell” forsoning, dvs. 
opprettelsen av en objektiv fredspakt 
mellom Gud og mennesker 

2) Subjektiv eller ”effektiv” forsoning, dvs. 
mennesket lar seg forsone, mottar 
forsoningen (jf. rettferdiggj./ 
syndstilgivelse/adopsjon) 

Begge sider av forsoningen er Guds verk, men 
noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre 
hvilken side P. har i tankene. 

1) 2 Kor 5,19; jf. 1 Kor 11,25 
 
 

2) 2 Kor 5,18-20; Rom 
5,10.11 

 
 
Jf. Kol 1,20-21; Ef 2,16 

Rettferdiggjørelse/ 
 
 
 
 
 

dikaiåsis/ 
dikaioun 
52*  
spes. Gal/Rom 

1) Domskjennelse, Gud erklærer synderen å 
være rettferdig for Jesu skyld (forensisk 
forståelse). Foregripelse av Guds 
rettferdighet, jf. pkt. 4. 

2) Rettferdiggjørelsen mottas i tro, som da 
oppfattes som det motsatte av 
lovgjerninger og egenytelse 

 
3) Muligens finnes det en ”glidning” hos P. i 

retning av en etisk forståelse av 
rettferdigggjørelsen (?)3 

4) Rettferdiggjørelsen er eg. eskatologisk, 
dvs. den hører hjemme i dommen, og 
motsetn. er fordømmelsen 

1) Gal 2,16f; Rom 3,24f.28; 
5,1.16f. 

 
 
2) Rom 3,27.29; Gal 2,15f; 

3,6; Rom 1,4; kap 4; 
5,17.21; Fil 3,9; 1 Kor 1,30; 
2 Kor 5,21 

3) 1 Kor 6,11; Rom 6,13f; Fil 
1,11; Rom 8,10; 2 Kor 
5,21? 

4) Rom 5,16.18; 8,33f; 2 Kor 
3,9 

Tro 
 
 
 
 

pistevå/ 
pistis 
 
(Vesentlig 
substantivform 
hos P. Mots. Joh. 
som bruker mest 
verbalformen.) 

1) Tro om mottakelsen av budskapet om 
Jesus Kristus og underkaste seg ham (jf 
uttrykket ”troens lydighet”).  For P. er 
troen den rettferdiggjørende tro. 

2) Tro går ofte på selve troslivet; bli sterk i 
troen, grunnfestet, stå fast, vekst i tro, 
svak i troen 
 
 

3) Tro – troskap  
4) Troens læremessige innhold 
5) Tro som nådegave 
6) Tro som prinsipp – som motsetning til 

loven 

1) Rom 4,5; 9,33; 10,10; 1 
Kor 1,21; Gal 3,22; 1 Tim 
3,16 (Rom 1,5; 16,26) 
 

2) Gal 2,20; Rom 1,8; 2 Kor 
5,7; Gal 5,6; Ef 1,15; Rom 
4,20; Kol 1,23; 2 Kor 10,15; 
2 Tess 1,3; Rom 14,1 

3) 2 Tim 4,7 
4) Rom 1,12; 10,8; Gal 1,23; 

3,5; Ef 4,5; 1 Tim 4,1.6; Tit 
1,4 

5) 1 Kor 12,9; Rom 12,3 
6) Gal 3,12 

                                                           
3  ”Skjønt rettferdiggjørelsen ikke i seg selv betegner en etisk nyskapelse, er det for P. selvfølgelig at den troende (døpte) som 

gud har frikjent også blir etisk fornyet ved døds- og livs- fellesskapet med Kristus og ved mottagelsen av Guds og Kristi ånd, jf. Gal 

2,19f; 3,24; Rom 5,6; 6,3f….  Da rettferdiggjørelsen betyr en foregripelse av guds endelige dom og allerede inneslutter vissheten om 

den fulle frelse, kan det synes overraskende at P. allikevel taler om en dom efter gjerninger også for de kristne.  Noen utjevning 

mellem de to betraktninger gir han ikke.   Man kan søke den i den tanke at Gud (ved Kristus, ånden) virker hos de rettferiggjorte den 

livets rettferdighet hvormed de består i dommen, og i sin trofasthet fullender den gode gjerning han ar begynt i dem.” (Brun 

1945:119) 
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Utvelgelse 
 
 
 
 
 
 
 
kall 
 
 
 
 
 
 
helligelse/ 
helliggjørelse 
 
 
 

eklegæ/ 
eklegesthai/ 
aireisthai 
 
 
 
 
 
klæsis/ kalein 
 
 
 
 
 
 
hagiasmos/ 
hagiadsein/ 
hagiåsynæ 

1) = frelsesgrunnen, og inneslutter en 
forutbestemmelse (proopidsein) som 
virkeliggjøres gjennom kallet/rettf. 

2) Men svært ofte er utvelgelsen ensbet. 
med kallet (og har en ”sjelesørgerisk” 
vekt hos P.!)  

3) De utvalgte utgjør Guds ekklesia 
 
Er mer enn en innbydelse, men en virkekraftig 
handling fra Guds side. 
Kallets mål er: 
1) Framtids-esktologisk 
2) Frelsesgoder som frihet, fred, osv. 
3) Etisk forpliktelse 
4) Felleskapsdannende (jf. ekklesia!)  
Er en handling av Gud, der mennesket blir ført 
ut fra sin syndige livssammenheng og satt inn i 
Guds ”hellige” samfunn. 
Helligelsen medfører: 
1) Nytt gudsforhold 
2) Nytt livsmål:  jf. helliggjørelsen sin skjer 

ved Ordet og Ånden 
3) Nytt fellesskap (jf. kirken) 

1)  Rom 8,29; Ef 1,4f 
 
 

2) 1 Kor 1,27; Rom 8,33; Kol 
3,12 
 

3) 1 Kor 1,2.22f.26.; Rom 1,7; 
Ef 1,4 

Rom 8,28.30; 1 Tess 5,24; 1 Kor 
1,9 
 
1) 1 Tess 2,12; 2 T. 2,14 
2) Gal 5,13; 1 Kor 1,9 
3) 1 Tess 2,12; 4,7; Ef 4,1 
4) Rom 9,24; Kol 3,15 
1 Tess 4,7; 2 Tess 2,13; 1 Kor 
1,2.30; 6,11; Ef 5,26.  Jf også 
Kol 1,12.22; Ef 1,4.18. 5,27 
 
1 Tess 4,3.4; 5,23; (3,13); Rom 
6,19.22;  

Syndstilgivelse 
 
 
 
 

afesis hamartiån 
(spes. fangen-
skapsbrevene) 

1) Teknisk uttrykk som belyser forløsningens 
innhold 

2) Forutsetning for levendegjørelsen 
sammen med Kristus 

3) Forbilde for den ”innbyrdes” tilgivelse 

1) Kol 1,14; Ef 1,7 
 
2) Kol 2,13 
 
3) Kol 3,13; Ef 4,32 

Sønnekår (adopsjon) 
 
 
 
 

vhiothesia 1) Antakelsen til å bli Guds sønner framstår 
som parallellbegr. til rettferdiggjørelsen i 
Gal og Rom. 

2) Framtids-esk. preg: Det fulle sønnekår 
hører til legemets forl. 

3) Sønnekårets ”virkning” nå er sønnekårets 
Ånd og Åndens drift (+ etisk plettfri 
vandel) 

 

1) Gal 3,26; 4,5f; Rom 8,14f 
 
 

2) Rom 8,23 (29); Gal 4,7; 2 
Kor 1,22; Ef 1,33f 

3) Rom 8,15ff; Fil 2,15 
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Korsfestelse og 
oppvekkelse (døds- 
og livsfellesskap med 
Kristus)/     
 
Dåp til Kristus4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny skapning/  
 
 
 
 
 
 
forvandling  
 

koninonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
baptisma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kainæ ktisis 
 
 
 
 
 
 
metamorfeå 

1) Døds- og livsfellesskapet med K. som 
”personlig medopplevelse”, og som en 
opplevelse som er prinsipielt fullbyrdet.  
Det gml. syndemenneskets  ”død” kan 
dateres tilbake til Jesu død. 

2) Uttalt i sterkt personlig form i Gal, og 
uttalt om alle kristne i Rom, Kol, Ef og 
spesielt knyttet til troen og dåpen. 

 
1) Ulike begreper brukes hos P. for å 

beskrive dette døds- og livsfellessk.:  
Gjort lik/sammenvokst med K.; en iføring 
av K. 

2) Fordi livsfellesskapet med K. er en 
realitet, gjelder det å betrakte seg selv 
som død for synden og levende for K., en 
etisk anvendelse! 

3) Døds- og livsfellessk. er et 
lidelsesfellesskap med K. der også 
oppstandelseskraften oppleves 

Som nye skapninger  
1) tilhører den kristne allerede den nye 

verden  
2) er skapt til gode gjerninger 
3) skapt etter Guds bilde og gjenstand for 

fornyelse 
 
En pågående (hemmelighetsfull) forvandling 
 
 

1) Rom 7,4; 2 Kor 5,15 
 
 
 
 

2) Gal 2,19f; 6,14f; Gal 2,20; 
Rom 6,1-7,6; Kol 2,11f. 20; 
3,1f. 9f; Ef 2,4f; 4,20f.; 

 
1) Rom6,17; Gal 3,27; Rom 

13,14 
 
 

2) Gal 5,24.  
 
 
 

3) Fil 3,10;  jf. 2 Kor 1,5; 
4,10f. 

 
 
1) Gal 6,15; 2 Kor 5,17;  
 
2) Ef 2,10 
3) Kol 3,10; Ef 4,24; 2 Kor 

4,16; Ef 3,16; Gal 3,27; 
Rom 13,14 

Rom 12,2; 2 Kor 3,18 

                                                           
4  Sentrale tekster om dåpen og dens betydning hos Paulus: 

 Gal 3,26-29:  Muligens sitat fra en tidlig felleskristen dåpsformel eller dåpsbekjennelse.  Konteksten viser at dåpen 

omtales sammen med troen og Åndsmeddelelsen.  Dessuten står uttrykket ”kledd dere i Kristus” sentralt.  Nye klær 

symboliserer et vendepunkt og en sosial eller ”tilhørelsesmessig” ny sammenheng. 

 Kol 2,11-15:  At dåpen er en ”omskjærelse” innebærer primært at den er tegnet på at man tilhører Guds folk.  

Dessuten markerer dåpen som ”omskjærelse” at man setter en ny dagsorden:  Kampen mot synden.  (NB! Flere 

jødiske tekster forstå omskjærelsen som et symbol i kampen mot synden!) 

 Rom 6,1-23:  Her omtaler P. dåpen i sammenheng med at han skal si noe viktig om det kristne liv, jf. 6,1, dvs. han 

vil bevisstgjøre om hva det innebærer å være døpt:  Død, begravet og oppreist med Kristus.  Dermed en nær 

sammenheng i Paulus’ framstilling mellom ”påsketeologi” og ”dåpsteologi”.  Dåpen relateres i denne som i andre 

Paulustekster både til frelseserfaringen og livsetterfølgelsen! 

 Tekster hos Paulus som ikke direkte nevner vanndåp, men som kan henspeile på dåpen: 1 Kor 6,11; 12,13; Kol 

2,13-14; Tit 3,5. 

Ut fra dåpstekstene er det vanskelig å vite presist hva Paulus mente om forholdet mellom tro-dåp/dåp-tro.  Her vil man 

fort styres av konfesjonelle og teologiske forutinntatte posisjoner. Til dette jf. Dunn 1998:442ff.     
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”I Kristus” 
 
 
 
 

christou einai 
 
 
christos en 
hemin 
 
 
 
 
en christå 
83* hos P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
syn christå 
(Ikke så hyppig 
som ”en Chr.” og 
mangler ”syn 
kyrios” 
parallellen) 

Uttrykk for å være kristen, og er et 
livsfellesskap med K.  Kons. bl a - ha Kristi 
sinn/ånd 
Utrykket brukes: 
1) Kristus lever i meg, og Jesu liv åpenbarer 

seg under trengsel i ham 
 
2) Kristus taler i P.  
3) Kristi hjerte banker i ham 
Et av de viktigste soteriologiske begr.: 
1) Brukes objektivt (”frelseshistorisk”) om 

den forløsende frelsesakt i Kristus  
 
2) Mer subjektiv (”mystisk”) bruk; å være i 

Kristus eller i Herren 
 
3) Brukes (mer ”aktivt”) hvor P. tenker på 

sin egen tjeneste eller der han formaner 
leseren til å handle eller leve på en 
bestemt måte 

4) Brukes i hovedsak futurisk 
 
1) To ganger brukes uttr. om å ”dø med 

Kristus” 
2) Ett sted taler P. om at den troende er 

gjort levende med K. (her og nå) 
3) Syn- eller ”med-motivet” er im. svært 

sentralt hos P.  Vedlegg 5. viser en 
oversikt over syn-ord/språkbruk hos P. Jf. 
Dunn 1998:402 

Gal 3,29; 1 Kor 3,23; Rom 8,9, 1 
Kor 1,9, Rom 8,9 
 
 
1) Gal 2,20; 4,19; 2 Kor 13,5; 

Rom 8,10; Kol 1,27; 3,10; 2 
Kor 4,10 

2) 2 Kor 13,3 
3) Fil 1,8 
 
1) Rom 3,24; 6,23; 8,2; 1 Kor 

1,4; 15,22; 2 Kor 15,22; 
Gal 2,17; Fil 2,5 

2) Rom 6,11; 8,1; 12,5; 2 Kor 
1,2; 2,5; Gal 1,22. Jf Rom 
16,8-13; 1 Kor 9,1 

3) Rom 9,1; 1 Kor 4,15; 4,17; 
16,24; 2 Kor 2,17; 12,19; 
Fil 1,13; 2 Tess 3,12 

4) Fil 1,23; 1 Tess 4,17; 5,10; 
Kol 3,3 
 

1) Rom 6,8; Kol 2,20 
 

2) Kol 2,13 

Livet i Ånden 
 
 
 

en pneumati 
 
 
 
 
pneumatos en 
hemin 
plæråma 

1) Alle kristne som ”pneumatikere”, som 
drives av Ånden og ferdes i Ånden 

 
2) Dreining også i mer etisk betoning 
 
Ånden bor i den kristne  
Spesielt i Kol og Ef – del i den guddommelige 
fylde.  Mot gnostiske tanker/teorier.   
1) Kristus har hele guddomsfylden 
2) De kristne fylt (kun) i ham 
3) Ekklesia er fylt – og den kristne kan få 

stadig større del i denne fylde 

1) Rom 8,9.15; 9,1; Gal 6,1; 1 
Kor 2,1; Gal 5,16; Rom 
8,4.14 

2) Jf. 1 Kor 13 
 
Gal 4,7; 1 Kor 6,19; Rom 8,9.11 
 
 
1) Kol 1,19; 2,9 
2) Kol 2,10; Ef 3,19; 4,13 
3) Ef 1,23; 4,10; 5,18 
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”Spesielle 
frelsesgoder” 

 Nåde 

 Kjærlighet 

 Fred   

 Glede 
 
 
 

 Kraft 
 
 

 Visdom/ 
erkjennelse 

 
 
charis  
agapæ 
eirænæ 
chara 
 
 
 
dynamis 
 
 
sofia/gnosis 

 
 
Del i Guds/Kristi kongelige godhet/nåde 
Er eg. det store frelsesgode 
Fred som frukt av frelsen 
Svært hyppig forekommende i beskrivelser av 
frelsens ”frukter” 
 
 
Den troende får del i Guds kraft 
 
 
Visdommen 
1) Kristus er blitt Guds visd. for den kr. 
2) I Kristus er alle visd. skatter til stede 
3) Visdom = åndelig skjønnsomhet 
Erkjennelse 
1) Full erkjennelse i den kommende v. 
2) Stykkevis visdom nå 
3) Den kr. kan erkjenne frelsessannh. og 

Guds vilje 

 
 
Jf. brevenes innl. hilsen 
2 Kor 13,13; Rom 8,35.39f 
Rom 5,1; Fil 4,7; Kol 3,15 
2 Kor 1,24; 6,10; 1 Tess 1,6; Gal 
5,22; Rom 14,17; rom 5,11; 1 
Kor 1,31; Gal 6,14; Rom 5,3; 1 
Kor 11,30 
Gal 5,16f.22f.; rom 8,2f; 1 Kor 
1,24; Fil 3,10; 4,13; 1 Kor 4,20; 
Kol 1,11; Ef 3,16 
 
1) 1 Kor 1,24.30 
2) Kol 2,3 
3) Kol 1,9; 4,5 
 
1) 1 Kor 13,12 
2) 1 Kor 1,5 
3) 2 Kor 2,14; 4,6; Kol 1,6; 

2,2; Fil 3,8.10 
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PAULINSK EKKLESIOLOGI5 (Oversikt utarbeidet av Reidar Salvesen)  

 
 
Menigheten/ kirken: 
Termer 

Terminologi 
 

Bakgrunn 
 

Bruk/ kommentar 
 

Ekklesia Ekklesia= utkalte, forsamling 
Et av Paulus hovedord for å 
beskrive menighet 
39* i rom ,gal 1 og 2 Kor 

I antikken ble dette ordet brukt om frie 
borgere i byen som var samlet for å 
avgjøre viktige saker jfr Acta 19:39 
Fra GT overtar dette qahal- menighet til 
Jahve jfr Acta 7.38 jfr folk 
 

Dette ordet framhever det dynamiske 
elementet: av å samles, komme sammen.  
Det er når de troende kommer sammen at 
menigheten viser seg 1 Kor 11:17, 14:26. 
Dette ordet brukes også i universal 
betydning 2* Kol 1.18-24 og 9 * Efs 1.22, 
3:20-21, 5.23 osv 

Guds folk Laos = folk  I GT forbeholdt Israel jfr Rom 11.1 Teknisk term for de som står i et spesielt 
forhold til Gud 

 
Kalte- utvalgte 

Kalte 1 Kor 1.9 
Utvalgte Rom 8:33, Kol 3:12 

Gt utvelgelsen av Israel Frelseshistorisk  

Hellige 
 

Hagioi= de hellige eller de 
som er blitt hellighet 
hagiasmenoi 

I GT beskriver dette alt som er satt til 
side for Gud. Jerusalem, tempel, Israel 
Jes 62.12 

Hellig beskriver ikke først og fremst etisk 
karakter, men frelseshistorisk utrykk. Jfr 1 
Kor 1:2, 30  

Tempel  Bakgrunnen for denne tale er 
forventningene i jødedommen om at 
guds nærvær i folket skal finne sted i et 
nytt tempel. 
Denne forventning har sin rot i Esekiels 
tempelvisjon. Esek 40-48.+ 37.26 ff 

Denne knytter Paulus fram til når han 
beskriver fram når han sier at de er Guds 
tempel : 1 kor3:16-17, 6:19, 2 kor 6:16,  Efs 
2:21-22 
Den enkelte er tempel 1 Kor 6.19 
Menigheten er tempel 1 Kor 3.17 

Kristi legeme 
”som et legeme” 

Rom 12.  
Og  1 kor 12 v27 

1. Menenius Agrippa tale til borgere i 
Rom. Livius Romas historie fra 
grunnleggelsen II. 32. 8-12 

2.  Plutark i sitt skrift: Om 
søskenkjælighet.  

3.  Damaskusoppl. Acta 9.4 

Understreke enheten mellom folk i 
menigheten og kristus 
Kristus som hode for menigheten Ef 4.15, 
Kol 1.18 

Brødre-søsken Adelphoi= brødre  
Blir som regel oversatt 
søsken 

Fra familien Paulus særegene bruk kan vi se spesielt i 
bruken for denne delen. Gal 3:26-29. De 
faktorer som normalt definerer en familie er 
(status, etnisk idenitet og kjønn) er borte. 
Denne nye familien har : troen , Ånden - 
dåpen som kjennetegn jfr Gal 3-4 

Troende Oi pisteountos = de troende 
1 Kor1.21,14:22 

Abraham s eksempel Personlig tro er konstituerende for 
menigheten jfr Rom 4 Abraham.  
Menigheten er et fellesskap som 
responderer på det forkynte ordet Rom 
10.9-10 

Arvinger Rom 8.17, Ef 1.18, 1 Tess 
2:12 
Jfr Fil 3:20 

 Skal erfare det fullkomne riket når det 
kommer, fordi de allrede har erfart det her 
kol 1.13, Rom 14:17 

 

                                                           
5  I de menigheter Paulus stiftet vet vi det ble feiret nattverd, jf. 1 Kor 10 og 11.  Denne var knyttet til et 

samfunnsmåltid, jf. uttrykket Herrens måltid 1 Kor 11,20f. og 33.(deipnon kyriakon), jf Herrens beger, Herrens bord 

kap 10,21.  Kap 10,16 handler sannsynligvis om den høytidelige brødsbrytelse og takkebønn som markerte den 

”egentlige” nattverd.  Den p. nattverdtradisjon som er gjengitt i 1 Kor 11,23f. stemmer med Mark 14,22f., men 

kjennetegnes ved: 1) Kristi legeme er gitt ”for oss”, 2) begeret er ”den nye pakt i Kristi blod”, og 3) måltidet til ”minne” 

om Jesus.  Paulus la følgende i nattverden: 1) En forkynnelse i handling av Herrens død – med framblikk til hans 

komme, 2) fornyelse av det personlige livsfellesskap med Kristus – og 3) en bekreftelse og befestelse av det innbyrdes 

samfunn i menigheten.  Når P. taler om ”uverdig” deltakelse i nattverden, sikter han til at noen ikke skilte 

nattverdmåltidet fra et vanlig måltid, jf. 1 Kor 11,20. 
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PAULINSK ESKATOLOGI6

 

 
 
 
TEMATA 

 
TERMER 

 
KOMMENTAR 

 
SKRIFTHENVISNING 

Evig liv  
 
 
Herligheten  
 
Oppstandelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uforgjengelighet 

”en dsåæ 
basilevsousin” 
Rom 5,17 
doxa 
 
anastasis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aftharsia 

Svært hyppig uttrykk om fullendelsen; de 
rettferdiggjorte skal herske som konger i liv 
 
Håpets mål er herligheten/Guds herligh. 
 
1) Både troende og vantro skal legemlig oppstå.  

Hva slags legeme de vantro skal få tales det 
ikke om. Usikkert om de vantros og de 
troendes oppstandelse skjer samtidig. 

2) Det legemet den troende får i oppstandelsen 
er åndelig (pneumatikos), til forskjell fra det 
naturlige (psykikos), jf. likhet – forskjellighet. 

3) Hovedpoenget hos P. er forvandlingen fra 
forgjenelighet/dødlig til 
uforgjengelighet/udødelighet, fra vanære til 
herlighet, fra svakhet til kraft, fra jordisk 
legeme til Åndens legeme. 

Noe mennesket higer etter – og noe som man skal 
bli ikledd 
 

Rom 5,17; 21; 6,22-23; Gal 6,8; 1 
Kor 15,22; 2 Kor 5,4; Rom 2,7; 
8,11; Fil 4,3; Rom 5,2; 8,18; Kol 
1,27; 1 Tess 2,12; Fil 3,21 
1) Apg 24,15; 2Tess 1,7-10 

(samt) 1 Kor 15,33f (ikke 
samt.) 

 
 
2) 1 Kor 15,35ff.; Fil 3,21; Rom 

8,23 
 
 
3) 1 Kor 15,49-55 (42-44) 
 
 
 
 
1 Kor 15,53f; Rom 8,18f. 

Død 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellomtilstand? 
 
 
 
 
 
Dom/fortapelse 
 

thanatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
krinå 
krisis 
apåleia 

1) Mennesket underlagt forgjengelig, og er 
dermed dødelig (legemlig). Men P. taler også 
om en åndelig død.            Fortapelse og død 
er vekselsbegrep 

2) Døden er den siste fiende (som Kristus skal 
overvinne) 

3) Døden hersker ikke over ”ånden”, dvs det 
nye mennesket – som fornyes 

4) P. omtaler døden som en søvn – (antakelig 
bevisst for å markere en ventetilstand) 

5) Døden er et skille fra livet, men ikke fra 
Kristus 

Noen få utsagn om en ”mellomtilstand”: 

 Den hensovede skal først oppstå 

 Døden er en vinning, for å være hos Kristus 
er best 

 
 
1) Om dom med en dobbel utgang tales det i de 

fleste P.brev (noe som også taler mot en 
apokatastasis-lære hos P.)  Heller ikke kan P. 
tas til inntekt for anihilasjonslære, da P. taler 

1) 1 Kor 15,53-54; Ef 2,1-5 
 
 
2 Kor 2,15-16 

2) 1 Kor 15,26 
 
3) Rom 8,10; 2 Kor 4,16 
 
4) 1 Tess 4,13-14; (5,10)    1 

Kor 11,30; (Rom 14,8-10) 
5) Rom 14,8; 8,38-39; 1 Tess 

5,10 
 
1 Tess 4,13f 
Fil 1,21f. 
(2 Kor 5,1-10: handler mest 
sannsynlig ikke om 
"mellomtilstanden”) 
1) Jf. 1 Tess 5,3; 2 Tess 1,9; 

2,10; 1 Kor 1,18; 11,32; 2 
Kor 2,15; 4,3;    2 Tess 1,9 

 

                                                           
6  Jf. hovedperspektivet på den paulinske teologi som ”realisert eskatologi”, del 5 (o.a.s.) i studieheftet.  Den 

delen av eskatologien som framstilles her, behandler den del av eskatologien hos Paulus som kan sies å ha et futurisk 

perspektiv, dvs. det som gjenstår i fullendelsen av Guds frelsesplan for menneskeheten og verden.  Men merk at disse to 

”sidene” ved eskatologien hos Paulus på det nøyeste henger sammen!! 

 Hos P. er eskatologien, eller omtalen av den kommende herlighet, grunnleggende preget av det uutsigelige og 

uerkjennelige, jf 1 Kor 2,9, 2 Kor 12,3f; Ef 2,18. 
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om evige straffelidelser. (Fort.= at livet og 
livsmulighetene er ødelagt). 

2) P. taler om dom etter gjerninger noe som 
bet. å ”dømmes etter hele sitt Gudsforhold 
med alle dets relasjoner”, Mæland 1976:188. 

 
 
2) Rom 2,8; Kol 3,6; Ef 5,6; Fil 

1,28; 3,19; Rom 14,10; 2 
Kor 5,10; 1 Kor 3,12-17 

Jesu gjenkomst 
 
 
 
 
 
 
 
Herrens dag 
 
 
 
 
Bortrykkelse 
 
 

parousia 
epifaneia 
apokalypsis 
 
 
 
 
 
hæmeras 
kyriou/x.i. 
 
 
 
harpadså – eg 
bytte/rane gripe, 
rive til seg. 13* i 
NT, 5* om 
bortrykkelse: 
- 2 Kor 12,2 
- Apg 8,39 
- 1 Tess 4,17 
jf. Åp 12,5 

1) Ordene (parousi/epifaneia) kjent fra 
hellenistisk herskeromtale; slik talte man om 
kongers, keiseres og feltherrers besøk. I Ps 
tidligste brev ser det ut til at han forventer 
gjenkomsten snart, mens han i andre ser 
døden som en mulighet og i sine siste brev 
ser han døden som en realitet. 

2) Ser ut til å være en kopling mellom omtalen 
av gjenkomsten og ”Herrens dag”, (jf. 
koplingen til GT-teofanitradisjon, Sannes 
1996:118ff.)  

 
1) Forbindelse med at Herren stiger ned fra 

himmelen.   Troende skal oppstå og slutte 
seg til de som lever i bortrykkelsen 

2) Det skjer en forvandling 
 
3) En frelsesdag for de troende, men en 

hevnens dag for de vantro 

1) 1 Tess 4,15; 2 Tess 1,7; 1 
Kor 15,51; 2 Kor 5,1; Rom 
14,8;  2 Tim 4,6 
 
 
 
 

2) 1 Kor 1,8; 5,5; Fil 1,6 
 
 
 
 
1) 1 Tess 4,16f; 1 Kor 15,23.52 
 
2) 1 Tess 4,17; Fil 3,20f; Rom 

8,17 
3) 2 Tess 1,7f. 

Anti-krist? 
 
 

Begr. 
forekommer 
bare i Joh. brev-
ene. 

1) Omtalen av: lovløshetens menneske, 
frafallet, lovløshetens makt og den lovløse, 
kan knyttet til skikkelsen ”anti-krist” 

2) Et spesielt eksegetisk problem er det eller 
han som ”holder igjen”.  Flere tolkninger er 
framsatt:  Rettsstaten, den kristne menighet, 
DHÅ, en engel. 

1) 1 Tess 4,13ff.; 2 Tess 2,1-12 
 
 

2) 2 Tess 2,6 

Israels frelse 
 

 Vanskelig å plassere omtalen om Israels frelse – i 
forhold til Jesu komme og Messiasriket. (Jf. 
ekskurs om Israels plass og rolle i frelseshistorien, 
vedlegg 4.) 

Rom 9-11 

Et kommende 
kongedømme/ 
messiasrike  

(basileia) 1) Tanken om å arve Guds rike/konged. 
 
 
2) P. ser ut til å holde Kristi gjenkomst og 

”enden” fra hverandre.  Enden kommer først 
når Kristus har overvunnet alle sine fiender.  
Kanskje plass her for et mellomrike - de 
hellige skal dømme verden/engler og utøve 
kongemakt?  

Gal 5,21; 1 Kor 6,9f.; 15,50; Ef 
5,5; 1 Tess 2,12; Kol 4,11 
1 Kor 15,23f. 
 
 
 
1 Kor 6,2f.; Rom 5,17 
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VEDLEGG 1 
 

OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE INNLEDNINGSSPØRSMÅLENE I DE PAULINSKE BREV  
 
 

PAULUS’ 
ELDSTE BREV 

 
1 TESSALONIKERBREV 

 
2 TESSALONIKERBREV 

AVFATTELSES-TID År 50 År 50/51-52 (avfattet kort tid etter første brev) 

AVFATTELSESSTED Korint Korint 

MOTTAKERE 
 

Menigheten/de troende i Tessalonika Samme som første brev. 

FORANLEDNING OG 
HENSIKT 

Timoteus kommer med både gode og 
bekymringsfulle nyheter til Paulus mens han 
oppholder seg i Korint. 
Gode meldinger: 

 De troende står fast i troen, 3,6-10 

 De er ivrige til å bringe evangeliet videre, 
1,8, og de er blitt et mønster for andre, 
1,7. 

Bekymringsfulle meldinger: 

 Beskyldninger er dukket opp mot 
apostelen, 2,1-12 

 Spørsmål og forvirring om de siste ting, 
4,13-18 

 Forvirring og rett kristent liv, 4,11-12. 
Paulus skriver for å gi veiledning. 

Samme generelle brevsituasjon som for første 
brev.  Nye trekk i situasjonen: 

 Forfølgelsen av de troende har tiltatt, 1,3-10. 

 Forvirringen om eskatologien har tiltatt, 2,2ff. 

 Problemene i forbindelse med etikken har 
tiltatt, 3,6-15. 

ACTA-REFERANSE Acta 17,1-10 Samme som for første brev. 

TEOLOGI  Teologisk refleksjon rundt Jesu gjenkomst 
og de troendes samling sammen med 
ham (oppstandelse, bortrykkelse og 
domsprøve, jf. 1,10; 2,19; 3,13; 4,13-18; 
5,23-24 (NB! Jesu gjenkomst nevnt i hvert 
kapittel 

 Budskapet om Jesu gjenkomst blir bruk 
som motivasjon for et hellig liv og for de 
troendes helliggjørelse, jf spesielt kap 4-5  

 Budskapet om Jesu gjenkomst blir brukt 
som motivasjon for de troendes tjeneste, 
jf 1,8-10; 2,13 

 Ytterligere utdypning om de siste ting, om 
Jesu gjenkomst, og spesielt konsentrert 
framstilling om ”Herrens dag” og ”den 
lovløse”, jf. spesielt kap. 2-3 

 Ytterligere utdypning om kjennetegnene på 
sant og ekte krisent liv, 2,13-17; 3,1-15. 

FORFATTER- 
SPØRSMÅLET 

Ikke omstridt. I bibelforskningen er det blitt reist spørsmål om 
ektheten av 2 Tess, med bakgrunn i forskjelligheten 
til 1. brev. 
Jf. side 117. 
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PAULUS’  
HOVEDBREV (1) 

 
GALATERBREVET 

 
1 KORINTERBREV 

AVFATTELSES-TID Avhenger av adressatspørsmålet: 

 Dersom den nord-galatiske teori er riktig, 
er brevet skrevet 3. reise, år 55. 

 Dersom den syd-galatiske teori er riktig, 
er brevet skrevet før 2. reise, i Antiokia år 
48-49, før apostelmøtet ( og i tilfellet NTs 
eldste brev).  Da skildrer Gal 2 og Acta 15 
ikke samme begivenhet, noe de fleste 
ikke kan være tilfelle = hovedgrunn til at 
man velger den nord-g. teori.   

År 55  

AVFATTELSESSTED Efesus (eller Antiokia) Efesus 

MOTTAKERE To teorier ut fra ulik tolkning av hvem 
galaterne var: 

 Den nord-galatiske hypotese:  Land-
skapet Galatia i det indre av Lilleasia.  
Dette området besøkte Paulus også på 2. 
reise, jf Acta 18,23f. 

 Den syd-galatiske hypotese:  Galatia er 
den romerske provins G. som i tillegg til 
landskapet G. omfattet de sydlige 
områdene Pisidia og Lykaonia, som 
Paulus også besøkte på 1. reise, Acta 
14,1ff. 

Argumenter kan framføres for begge teorier, jf 
side 119-120.  De fleste forskere mener im. at 
den nord-G. teori er mest sannsynlig.  Se over. 

Menigheten i Korint 
Paulus virket her i 1 ½ år. 

FORANLEDNING OG 
HENSIKT 

Etter Paulus’ andre besøk snudde stemningen 
mot ham (4,15).   

 Grunnen var judaistene, som antakeligvis 
var judaistiske, dvs. lovorienterte, 
misjonærer (uten støtte av de andre 
apostlene!), som motarbeidet Paulus 
pga. hans ”lov-frie” forkynnelse. 

 Paulus må derfor forsvare sitt evange-
lium og sitt apostelkall, 1,10-24; 2,1-21. 

Paulus har fått rapporter om 

 Umoral i menigheten, jf. kap 5-6 

 Splittelse og paridannelser, 1,20-12, 3,4-5; 
11,18-19. 

 En fordreid kristen selvoppfatning hos 
mennesker i menigheten (jf. begrepet: 
pneumatikos, tungetale osv.), 2,14ff; 4,6.18; 
5,2.6. 

Paulus skriver for å korrigere og veilede. 

ACTA-REFERANSE Acta 18,23ff – kap.19 Acta 18,1-17 (Apollos i Korint Acta 18,24-19,1) 

TEOLOGI  Rettferdiggjørelse ved tro på Jesus- uten 
lovgjerninger, jf. 2,16; 3,6-11. 

 Den iboende Jesus Kristus i den troende, 
jf. 1,15; 2,20; 4,19 

 Det frie liv under nåden og i Ånden, jf. 
3.23; 5,16ff. 

 Etisk veiledning:  Mot splittelse (1,10-4,21), 
om samliv og seksualliv (kap. 5-7), tvister 
mellom kristne (6,1-11) og om kristen frihet i 
relasjon til offerkjøtt o.a. (kap 8-10). 

 Om menighetsorden (bl.a. nattverdens plass), 
kap 11, og menighetsliv (bl.a. nådegavene og 
Åndens liv), kap. 12-14. 

 Om oppstandelsen, kap 15. 

FORFATTER- 
SPØRSMÅLET 

Ikke omstridt Ikke omstridt. 
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PAULUS’  
HOVEDBREV (2) 

 
2 KORINTERBREV 

 
ROMERBREVET 

AVFATTELSES-TID To hovedsyn: 

 Det har gått rel. kort tid mellom de to 
brev, Acta 19,21 / 20,1-2 og 2 Kor 2,12-
13; 7,5-7.  År 56. 

 Det finnes rom for et ”mellombrev” (jf. 
”tåre-brevet”, 7,8) og et ”mellombesøk” 
mellom 1 og 2 Kor, 12,14; 13,1-2.   

År 57 eller 58 

AVFATTELSESSTED Uansett de to alternativer som er nevnt over 
har Paulus møtt Titus i Makedonia, og vi må 
derfor anta at brevet er skrevet i Makedonia – 
og at han der har for underretning om 
situasjonen i Korint, jf. 7,5-7; v. 13ff. 

Korint, jf. omtalen av Føbe fra Kenkreæ og Gajus i 
kap 16. 

MOTTAKERE De kristne i Korint. De kristne i Rom, kanskje organisert i hus-
menigheter, jf. 1,1.  En hedningekristen menighet 
med et markert innslag av jødekristne. 

FORANLEDNING OG 
HENSIKT 

Rapportene har gått ut på: 

 Tilliten til apostelen er til stede hos de 
fleste i menigheten, 7,5ff. 

 De moralske tilstandene er ikke som de 
burde være, 12,20-21; 6,14-7,1, 
innsamlingen til Jerusalemsmenigheten 
er ikke i orden, kap. 8-9. 

 Judaistene er aktive i menigheten, kap. 1-
7; 10-13. 

 Paulus skriver for å forberede sitt besøk, jf. 
1,10-15; 15,22-23.  Han ser ut til å forberede 
nye misjonsframstøt, jf. 15,24, fordi har ser ut 
til å se sin oppgave i Lilleasia og Grekenland, 
jf. 15,23. 

 Paulus skriver tydeligvis for oppsummere og 
videreformidle sitt kristendomssyn til de 
kristne i Rom, med en evangeliske teologi for 
både jøder og hedninger 

ACTA-REFERANSE Acta 20 Rom-menigheten ikke stiftet av Paulus og derfor 
”utenfor” Actas horisont. 

TEOLOGI  Et dypt personlig brev, preget av 
selvforsvar og biografiske opplysninger. 

 Brevet inneholder mye teologi rundt det 
som har med den kristne tjeneste å gjøre, 
kap. 1-9. 

Teologisk sett er Romerbrevet det mest 
systematiske av Paulus’ brever, og inneholder 
apostelens refleksjon til følgende områder av 
teologien: 

 Om frelsen og rettferdiggjørelsen, 1,16-5,21 

 Om det nye liv og helliggjørelsen, 6,1-8,39; 
12,1-15,13. 

 Om Israels/det utvalgte folks plass i 
frelseshistorien, kap. 9-11. 

FORFATTER- 
SPØRSMÅLET 

Egentlig ikke omstridt, men det har vært 
antydet at deler at 2 Kor skal inneholde den 
korrespondansen som er gått tapt.  Det finnes 
im. ikke spor i håndskriftene til dette. 

Det har vært diskusjon om kap 16 – om dette 
opprinnelig har hørt med til brevet: 

 16,25-27 er i en del håndskrifter plassert mot 
slutten av kap 14, andre har versene både 
etter 14,23 og i slutten av kap. 16.  Man kan 
tenke seg at siste delen av brevet i 
”sirkulasjonen” av brevet har vært tatt ut pga. 
det personlige preget. 

 Underlig at brevet har så mange personlige 
hilsener, når Paulus ikke tidligere har besøkt 
menigheten.  Men de fleste av personene har 
kjent fra Lilleasiatiske menigheter! 
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FANGEN-
SKAPSBREV (1) 

 
EFESERBREVET 

 
FILIPPERBREVET 

AVFATTELSES-TID År 61 (begynnelsen av 60-tallet) År 61 

AVFATTELSESSTED Ulike teorier: 

 Efesus, jf 2 Kor 11,23. 

 Cæsarea, jf Acta 23,23ff. 

 Rom, jf Fil 1,33; 4,22ff. 
Acta beskrivelse av fangenskapet (jf 28,30-31, 
mener mange passer godt med 
situasjonsbeskrivelsen i fangenskapsbr. 

Jr. Efeserbrevet. 

MOTTAKERE Lite trolig at brevets innhold bare er tiltenkt de 
troende i Efesus: 

 ”I Efesus” i 1,1 mangler i to av de eldste 
håndskriftene (Sinaiticus og Vaticanus + i 
Chester-Beatty-papurus 46) 

 Paulus virket ca. 3 år i Efesus, og må derfor 
ha hatt et dypt personlig forhold til 
menigheten.  Et ”Efeserbrev” skulle man 
derfor ha forventet mye mer personlig og 
situasjonsrelatert. 

Brevet er mest tenkelig et sirkulasjonsbrev til flere 
menigheter, jf Kol 4,16.  Brevet har antakelig blitt 
lest også i Efesus, og via avskrift der fått tillegget 
”i Efesus”. 

De kristne i Filippi.  Menigheten hadde 
utgangspunkt i tre menneskers omvendelse: 

 Forretningskvinnen Lydia, Acta 16,13-15. 

 En slavepike som ble utnyttet av sine herrer, 
16,16-18. 

 Fangevokteren, 16,25-34. 

FORANLEDNING OG 
HENSIKT 

 Tykikus, apostelens nære medarbeider, har 
kommet til ham, jf 6,21-22. 

 Paulus har antakelig hatt behov for å utdype 
sin forkynnelse om Guds veldige frelsesplan.  
Brevet er kalt Paulus’ ”åndelige testamente”. 

 Paulus har mottatt en gave fra menigheten 
som Epafroditus var kommet for å overrekke 
og for å være til hjelp for Paulus, 1,7-17; 
2,25-30.  Paulus vi takke og gi utsendingen 
den beste anbefaling. 

 Paulus varsler om at Timoteus vil komme og 
at han selv planlegger et besøk, 2,24-25. 

 Paulus beroliger menigheten om at det som 
har skjedd med ham har vært til fordel for 
evangeliets utbredelse, 1,12ff. 

 Paulus advarer mot judaister, libertinere, 
antinomister og gnostikere, jf kap 3-4. 

ACTA-REFERANSE Paulus’ virksomhet i Efesus, Acta 19. 
Hans fangenskap i Rom, kap 28. 

Acta 16,13-40 

TEOLOGI  Om Guds universelle frelesplan fra evighet av 
– virkeliggjort i Kristus og menigheten, kap. 3, 
jf. 1,10 

 Om menighetens/kirkens vesen karakter og 
funksjon, kap. 2 og 4-6 

 Om fellesskap i arbeidet for evangeliet, for å 
utbre nåden, kap 1. 

 Om den unike Kristus og hans fellesskap med 
den troende, kap 2-4.  

FORFATTER- 
SPØRSMÅLET 

Sterk ytre bevitnelse fra den første kristne tid for 
paulinsk forfatterskap. 
Innvendinger i moderne tid er reist ut fra brevets 
karakter og innhold: 

 Ikke særlig konkret dersom det er stilet til en 
menighet Paulus kjente godt. 

 Annen stil enn andre i Paulusbrev og mye likt 
Kolosserbrevet. 

Mot dette kan sies at brevets innhold og form 
avhenger av siktemål, leserkrets og andre 
omstendigheter. 

Ikke omstridt. 
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FANGEN-
SKAPSBREV (2) 

 
KOLOSSERBREVET 

 
FILEMONS BREV 

AVFATTELSES-TID År 61? (begynnelsen av 60-tallet) År 61-62 

AVFATTELSESSTED Jf. Efeserbrevet. Jr. Efeserbrevet. 

MOTTAKERE De kristen i Kolossæ.  Menigheten var ikke 
grunnlagt av Paulus.  Men den kan være en frukt 
av Paulus’ misjonsvirksomhet ut fra Efesus, Acta 
19, og muligens grunnlagt av Epafras, jf. Kol 1,6-
7. 
Paulus har mye godt å si om de kristne i 
Kolossæ, men urovekkende opplysninger har 
også nådd fram til ham.  Menigheten er truet av 
vranglærere vedrørende: 

 visdomslære, 2,8 

 omskjærelse, 2,11 

 spiseforskrifter og hellige tider, 2,16 

 engledyrkelse, 2,18 

 syner, 2,8 

 askese, 2,20-23 

 Filemon og Appia, 1,1, sannsynligvis mann og 
kone og forstandere for menigheten i 
Kolossæ, jf. Kol. 4,17. 

 Onesimus, Filemons slave, hadde rømt fra sin 
mester.  Han var blitt omvendt hos Paulus i 
Rom, og sendes nå tilbake til Filemon 
sammen med Tykikus. 

FORANLEDNING OG 
HENSIKT 

 Den truende vranglæren, jf. over 

 Et positivt apostolisk budskap om Kristus 
og det kristne livet. 

Brevet vil forberede den rømte slaven Onesimus’ 
tilbakevenden til sin herre. 

ACTA-REFERANSE Paulus har iflg. Acta ikke vært i Kolossæ. Ingen. 

TEOLOGI  En unik presentasjon av den levende 
Kristus konsentrert omkring følgende 
hovedpunkter: Han har hele Guds fylde 
(1,19), han er åpenbareren av Gud (1,15), 
han er den førstefødte (1,15), han er 
skapningens opphav og mål (1,16), 
forsoneren (1,20-23) og seierherren på 
korset (2,14-15) – samt menighetens Herre 
(1,18; 2,19). 

 Det nye Kristus-liv basert på Jesu død og 
oppstandelse, kap 2-3. 

 Brevet er et unikt privatbrev fra Paulus til 
Filemon. 

 Brevet har et spesielt sosial-etisk innhold der 
apostelen ikke angriper slaveriet som 
samfunnsordning, men setter fokus på 
medmenneskelighet og hjertelaget.  Derved 
angripes slaveriet som institusjon innenfra – 
ut fra den kristne brorskapstanke. 

 Brevet taler om det kristne felleskap uten 
sosiale skillelinjer, bygget på likeverd, 
gjensidig respekt og kjærlighet. 

FORFATTER- 
SPØRSMÅLET 

Ikke omstridt. Ikke omstridt. 

 



 
49 

 

PASTORAL- 
BREVENE 

 
1 TIMOTEUS BREV 

 
TITUS BREV 

 
2 TIMOTEUS BREV 

GENERELL PROBLEMATIKK Den historiske situasjon: 

 Pastoralbrevene peker ut over Acta og forutsetter annen historisk situasjon enn den vi 
finner i Acta. 

 Pastoralbrevene og andre brev vitner selv om at Paulus må ha blitt frigitt etter (2 årig) 
fangenskap og at han har foretatt nye misjonsreiser, Fil 2,24, Filem 22.  1 Klemensbrev 
(ca år 95) nevner en reise til ”vestens ytterste grense”.  I tillegg kan Paulus ha foretatt en 
reise til Lilleasia (Efesus:  jf bakgrunn for 1 Tim), til Kreta – jf bakgrunn for Tit – og til 
Makedonia. 

 Nytt fangenskap i Rom og død (etter overleveringen) år 67.  Jf. bakgrunn for 2 Tim. 

AVFATTELSES-TID År 63  År 64 År 64 eller 67 (jf. to tradisjoner 
når det gjelder Paulus’ dødsår.) 

AVFATTELSESSTED Makedonia, 1,3 Nikopolis, jf. 3,12 Rom 

MOTTAKERE Timoteus, Paulus’ nære 
medarbeider (jf. s. 201) 

Titus, nær medarb. av 
Paulus, men ikke nevnt i 
Acta. (s. 209) 

Timoteus 

FORANLEDNING OG 
HENSIKT 

 Paulus har latt Timoteus 
bli igjen i Efesus.  Brevet 
skrevet for å oppmuntre 
og veilede Timoteus. 

 Anvisninger for 
menighetsorden og 
gudstjenesteliv. 

 Fremmed lære truer 
menigheten:  Myter og 
ættetavler, 1,4ff; 
villedende lovforkynnelse, 
1,7-11; Ytterliggående 
askese, 4,15. 

 Veiledning om 
menighetsledelse, 
1,5ff. 

 Vranglære måtte 
imøtegås, 1,10-16, 
3,9-11- 

 Behov for veiledning 
om hvordan 
kristenlivet skulle 
leves, 2,1-3-8 

 Paulus opplever et tøft 
fangenskap (1,16; 2,9) og 
har opplevd at 
medarbeidere har sviktet 
ham (4,16f).  Han skriver 
derfor for sin egen skyld. 

 Han skriver også for 
Timoteus’ skyld, som ser 
ut til å ha mistet 
motivasjonen og gløden i 
tjenesten, jf. 1,3-2,13. 

 Han skriver også 
formenighetens skyld, for 
å veilede i forhold til vrang 
lære, 2,14-4,5. 

TEOLOGI  Om hyrdetjenesten  

 Om livet og ordningen i 
menigheten. 

 Om forholdet mellom den 
”vrange” lære og den 
”sunne” lære. 

 Anvisning om 
hvordan 
eldstetjenesten skulle 
organiseres. 

 Veiledning om rett og 
falsk lære. 

 Undervisning og rett 
livsførsel i samsvar 
med kristen tro. 

 Om tjenesten og 
fullførelsen av denne. 

 Om å verne menigheten 
mot vrang lære. 

FORFATTER- 
SPØRSMÅLET 

Tre syn når det gjelder brevenes ekthet og integritet: 

 Brevene er i sin helhet ikke paulinske:  Historiske, kirkelige (ordningsmessige) og 
språklige grunner er anført mot brevenes ekthet (jf. side197-199). 

 Bare bruddstykker av brevene er paulinske, men da det ikke finnes spor av slike 
fragmenter andre steder, er det også lite trolig at slike er innarbeidet i disse brevene.  
Dessuten gir Paulus i 2 Tess 2,2 en karakteristikk av slik framgangsmåte, noe som kan 
tyde på at man i den første menighet har vært svært på vakt mot slik framgangsmåte 
(falskneri). 

 Brevene er i sin helhet paulinske:  Brevene gjør selv krav på ekthet, 1 Tim 1,1f; 2 Tim 1,1f, 
Tit 1,1f.  Brevene er dessuten like godt bevitnet av de oldkirkelige forfatterne som andre 
Paulusbrev.  Enkelte utsagn ville også være vanskelige å forstå dersom de ikke var ekte, 
jf. 1 Tim 1,15; 5,23; 2 Tim 4,13. 
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VEDLEGG 2 
 

  
Acta 9,3-9 

 
Acta 22,6-11 

 
Acta 26,13-18 

SITUASJONS-
BESKRIVELSE 

3. Da han var underveis og 
nærmet seg Damaskus, 
strålte plutselig et lys fra 
himmelen omkring ham. 

6. Men da jeg var underveis 
og nærmet meg Damaskus 
ved middagstid, stod 
plutselig et lys fra himmelen 
opp rundt meg.   

13. Underveis, konge, så jeg 
midt på dagen et lys fra 
himmelen, klarere enn solen, 
stråle opp omkring meg og 
dem som var med meg. 

AVKLARING 
 

4. Han falt til jorden og 
hørte en røst si til ham:  
”Saul, Saul, hvorfor 
forfølger du meg?”  5.  Han 
spurte: ”Hvem er du, 
Herre?” 

7. Jeg falt til jorden og hørte 
en røst si til meg: ”Saul, Saul, 
hvorfor forfølger du meg?”  
8. Jeg spurte: ”Hvem er du, 
Herre?”  

14. 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.” 15. Jeg spurte: 
”Hvem er du, Herre?” 

HERRENS TALE – 
KALLELSE 

Og svaret lød:  ”Jeg er 
Jesus, ha som du forfølger. 
6. Men reis deg nå og gå 
inn i byen.  Der skal det bli 
sagt deg hva du skal gjøre.” 

Da sa han til meg: ”Jeg er 
Jesus fra Nasaret, han som 
du forfølger.” 

Og Herren sa: ”Jeg er Jesus, 
han som du forfølger. 16. 
Men reis deg nå og stå på 
dine ben. For jeg har vist meg 
for deg for å utvelge deg til 
tjener og vitne, både om det 
du har sett av meg og om det 
du siden skal se. 17. Fra ditt 
folk skal jeg redde deg, og fra 
folkeslagene som jeg sender 
deg til. 18. Du skal åpne 
deres øyne, så de vender om 
fra mørke til lys, fra Satans 
makt og til Gud, for at de skal 
få tilgivelse for syndene og 
arverett sammen med dem 
som blir helliget ved å tro på 
meg.” 

VIRKNING 7. Mennene som fulgte 
ham stod der målløse; de 
hørte røsten, men så ingen. 
8. Saulus reiste seg opp, 
men da han åpnet øynene, 
kunne han ikke se.  De 
måtte ta ham i hånden og 
leie ham inn til Damaskus. 
9. I tre dager satt han der 
blind, og han verken spiste 
eller drakk. 

9. De som var sammen med 
meg, så lyset, men hørte ikke 
røsten som talte til meg. 1. 
”Hva skal jeg gjøre, Herre?” 
spurte jeg.  Og Herren sa til 
meg:  ”Reis deg opp og gå inn 
i Damaskus. Der skal du få 
beskjed om alt du her utsett 
til å gjøre.” 11. På grunn av 
det blendende lyset kunne 
jeg ikke se, og de som var 
med meg, leide meg ved 
hånden så jeg kom inn i 
Damaskus. 
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 VEDLEGG 3 
 

Gammelt jødisk 
eskatologisk paradigme: 
 
  Nåværende tidsalder   Kommende tidsalder 
  _________________________|____________________________ 
                 |  
           

      Vendepunkt 
 
 
Revidert – paulinsk 
eskatologisk paradigme: 
 

Nåværende tidsalder- - - - - - - - - - - - - - - 
Adam/død 
Den ”gamle” skapte 
verden 

- - - - - - - - - - - - - - - Kommende tidsalder 
        Kristus/liv 
        Nyskapelse 

 
  __________________|_________________|__________________ 
         |          | 
 
     Midt-          Ende-   
     punkt:          punkt: 
     Kors – oppstandelse      Parousien 
 

 
 

 


