Paulus og Ananias (Apg 9,1-19)
Paulus raser mot Jesu disipler. Når Paulus forteller om omvendelsen sin i Apg 26,9-11
nevner han at han kastet kristne i fengsel, stemte for når det kom til henrettelser, brukte
tortur for å få kristne til å spotte Jesu navn, og jagde dem ut av landet. Han sier at han
mente at “det var en plikt å sette alt inn på å bekjempe nasareeren Jesu navn.” Så får
han seg sitt livs sjokk på vei til Damaskus. Han trodde han var en utmerket jøde, men
han hadde vært blind. Og nå ble han blind i tre dager.
Ananias reagerer naturlig på beskjeden om å oppsøke en så ond person. Men han stoler
på at Jesus har rett, og det første Ananias gjør er å kalle Paulus sin bror. Dette var et
stort øyeblikk for begge to. Ananias ville trolig blitt fengslet eller drept dersom Paulus
hadde fått gjennomføre planen sin. Nå er de plutselig brødre.
Gud kunne ha gjort ende på Paulus på vei til Damaskus, men det var mer nyttig å frelse
ham slik at han kunne bruke iveren sin for Guds rike i stedet. Paulus så det som sin plikt
å utrydde Jesu navn, men i stedet velges han ut til å bære dette navnet - “fram for
hedningfolk og konger og for Israels folk”. For en ære og hvilken nåde.
Det kan virke som om Paulus aldri helt kom seg over denne store nåden. Omtrent 30 år
senere kalte han seg fortsatt “den minste av de hellige” (Ef 3,8) og “den største blant
syndere” (1 Tim 1,15). Han visste veldig godt at han ikke fortjente denne nåden. Ingen
av oss fortjener nåden, det vet vi jo. Men det er litt lettere for de av oss som har vært
kristne hele livet og oppført oss bra, å ubevisst tenke at vi i alle fall delvis fortjener Guds
nåde.
Når Ananias kaller Paulus sin bror, var dette enda mer nåde for Paulus, i tillegg til at det
var en kraftig demonstrasjon av det kristne fellesskapet. Vi er alle søsken fordi Jesus
identifiserer seg med alle som tror, uansett fortid. Derfor spurte han Paulus: “Hvorfor
forfølger du meg?” Det noen gjør mot en kristen, gjør de mot Jesus. Det vi gjør mot
andre kristne, eller sier eller tenker om andre kristne, det gjør vi mot Jesus. På godt og
ondt.

