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Det Nya Testamentet fanns inte när de kristna i Efesus tog emot Paulus brev, 
vilket gav dem regler för hur de skulle uppföra sig som kristna. De flesta hade 
varit avgudadyrkare utan moral och etiska regler. Plötsligt blev de frälsta och 
hade inte den ringaste aning om vad Gud väntade sig av dem. Med detta som 
bakgrund låt oss nu studera kapitel fyra i Hebreerbrevet. 

KRISTI KROPP 
I hednareligioner finns inte något begrepp som säger att de som tror på en gud 
kan bli en del av dennas kropp, och inte sägs det någonstans att de troende ska 
vara ett med varandra.  
Paulus talade om för efesierna att de skulle leva ett liv värdigt deras kallelse.  
Ef. 4:1 
Begrepp som underdånighet, ödmjukhet, tåliga för lidanden och kärleksfullhet 
presenterades för dem. vers 2 
Som troende på Kristus skulle de leva i enighet med varandra. vers 3 
Det finns bara en Kristi kropp. vers 4-7 
Paulus utvecklade sin lära om en enda Kristi kropp med de andliga gåvorna i 
fokus i sitt första brev till Korint. 1 Kor. 12:1-27 

VAD HÄNDE VID JESU UPPSTÅNDELSE? 
Paulus skrev om Jesu uppståndelse och måste ha hänvisat till föregående 
undervisning i Efesus, ty om vi bara hade haft dessa verser är det inte klart vad 
som hände. Ef. 4:8-10 
För att rätt förstå vad Paulus menade, måste vi läsa andra verser i Bibeln, och 
Efesierbrevet 4:8 är ett citat från Psalm 68:18. 
Jesus sa till apostlarna att ingen hade uppstigit till himlen utom han själv, som 
hade uppstigit upp i Guds tronrum. Joh. 3:12-13; 6:62 
Apostlagärningarna, skrivna av Lukas, en läkare och vän till Paulus, gav en 
ögonvittesrapport om Jesus uppstigande till himlen. Apg. 1:9-11 
Aposteln Petrus förklarade det ännu mer. Apg. 2:24-36 
Var hystes då fångarna? På vilken plats?  
Det hebreiska ordet för den plats där de döda befann sig är ”Sheol.” Enligt det 
Gamla Testamentet var det en plats under jorden.  4 Mos. 16:28-34; Jes. 5:14   



Svaret på frågan ger Jesus själv, som förklarade att Sheol hade två avdelningar, 
en kallades Gehenna och den andra kallades ”Abrahams sköte,” eller Paradiset.  
Luk. 16:19-31 
När Jesus hängde på korset sa han till den döende tjuven att han skulle få följa 
med honom till Paradiset samma dag. Luk. 23:42-43 

SAMMANFATTNING 
Före Jesu uppståndelse togs ingen upp till Himlen efter döden förutom Enok och 
Elia. 1 Mos. 5:21-24; Hebr. 11:5; 2 Kung. 2:11-12 
Det finns inget sådant som själasömn. Från Adams tid tills Jesu uppståndelse 
togs alla själar från de som dog till platsen Sheol och placerades i Paradiset eller 
i Gehenna (helvetet).   
Efter Jesu uppståndelse, tog han alla som levde i Paradiset med sig när han 
gjorde sin himmelsfärd. Paradiset är idag en tom plats och har varit det i mer än 
1900 år.  
När en kristen människa dör går hans kropp i graven men hans själ och ande tas 
omedelbart upp till himlen. 2 Kor. 5:6-8 
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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