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Prekentekst: Apgj 9,1-19
Lesetekst I: Jes 66,18-19
Lesetekst II: Mark 3.13-19

Fra Damaskus like til verdens ende
Til dagen:
Temaene er mange på en dag som denne. Kall- misjon- verdensvidt perspektiv på tjenesten.
Kallelsen av Paulus. Apostelens kallelse.
Alle tekstene understreker misjon på ulike måter. Jes 66 sier noe om misjonens bevegelse ut til
folkene i GT. Mark 3 tar for seg kallelsen av de 12 disiplene eller apostlene.
1: Hvem er Paulus?
Saul (jødisk navn), eller Paulus (rom navn), som vi kjenner han, kom fra Tarsus i nåværende
Tyrkia. Han var jøde og romersk borger, og han var både og skriftlærd og teltmaker. Han var født
til romersk borger pga sin far. Da var han sikret bla rettsvern. Siden han var oppvokst i Tarsus,
snakket han og skrev gresk, men snakket også hebraisk og godt kjent i Jerusalem. Tradisjonen vil
ha det til at han ble halshugget under Keiser Nero i år 64.Vi møter ham som en dedikert forfølger
av de kristne på fullmakt fra øverstepresten i Jerusalem.
2: Litt om Apostlenes gjerninger
Apgj regnes som fortsettelsen av Lukasevangeliet. Apostelens gjerninger kan deles inn i tre bolker:
I: Starten med pinseunderet i Jerusalem og kirkevekst i Jerusalem.
II: Så spres det til Judea og Samaria. I og med Paulus sin omvendelse skjer det en endring:
III: Evangeliet spres til nye folkeslag utenfor Israel. Historien endrer seg i dette kapitelet. Resten av
Apostlenes gjerninger handler om misjon til jordens ender.
3: Paulus - en mann som fikk livet snudd på hodet
Paulus - når jeg tenker på ham, kommer assosiasjoner og ord som brennende engasjert, uredd,
strategisk, lærer, menighetsplanter og brevskriver. Paulus var en mann som gikk 100 % inn i alt.
Først som forfølger av de kristne og så som misjonær for Jesus. Møtet mellom Jesus og Paulus
utenfor Damaskus er helt uventet for Paulus, og livet snur der og da.
Det kommer et sterkt lys, og Paulus blir tiltalt av Jesus: Paulus hører stemmen til Jesus. Han faller
til bakken og Jesus spør: «Hvorfor forfølger du meg? Jeg er Jesus, han som du forfølger!» Han
som forfulgte de som tilhørte 'veien', får selv endret 'veien'.
Mange av personene i Bibelen har hatt lignende opplevelser. Mange i den muslimske verden har
lignende opplevelser den dag i dag. Jesus kommer til dem i drømmer om natten og de får livet
endret der og da.
Damaskusopplevelsen blir skjellsettende for Paulus: Han kommer til tro, får opplæring av Ananias

og blir døpt. Ananias gikk på Guds befaling, selv om han var redd og usikker på hva som ville møte
ham. Han var en viktig brikke, slik at Paulus kunne ta imot Jesus og følge sitt kall.
Paulus blir kalt til en spesiell tjeneste: «Jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn
fram for folkeslag og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns
skyld».
Han sier følgende litt senere i Apgj: «Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg
kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus, å vitne om evangeliet om Guds
nåde».
I Romerbrevet sier han følgende: «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller
krefter, verken det som nå er elle det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye
eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus
Jesus, vår Herre».
Paulus fikk se lyset og møte Jesus, og livet ble snudd på hodet. Dette møtet gav ham en tro som
holdt i liv og død. Og som gav ham frimodighet til å fortelle det videre til verdens ender. Paulus,
sammen med Jesu disipler, fortalte det videre. Vi som tror i dag har fått kjennskap og kunnskap
om Jesus fordi noen har fortalt oss det. Og vi skal få lov til å fortelle det videre.
4: Med kunnskap om Jesus fra Damaskus til verdens ende
Jøden Paulus sin vei som misjonær gikk fra Damaskus til den daværende kjente verden, og han
endte i Roma som fange og døde der. Kirken vokste fram. Noen har fortalt oss om Jesus.
LMF har som motto: Med kunnskap om Jesus til hele verden.
Vi ønsker å legge til rette gjennom bønn, økonomisk støtte og omsorg for misjonærer som reiser ut.
Slik kan de være som Ananias i dag også, mennesker som kan føre andre mennesker til tro og
kjennskap til Jesus.
Apostlenes gjerninger inneholder 28 kapitler, og vi er alle sammen med på å skrive det neste
kapitlet (Apgj 29!). Vi står i rekke med mennesker før oss, og vi skal overlate stafettpinnen videre
til nye generasjoner. På den måten følger vi i Paulus sine fotspor: å vitne om evangeliet om Guds
nåde.
5:Salmeforslag:
663: Herre, du kalte disipler
416: Du Far og Herre
678: Vi rekker våre hender frem
695: Rop det ut
518: Din rikssak
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