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Saul berättar
om att bli upplyst
 

Högljudda röster blan-
das med ljudet av stenar 
som slungas och plågade 
stönanden från mannen 
som håller på att dö. Det 
är Stefanos, en man i kret-
sen närmast Jesus lärjungar, 
som stenas. Stenas därför 
att han högljutt förkunnat 
att Jesus från Nasaret som 
korsfästes och dog är Messias, 
den vi väntat på. Dessutom 
har han högljutt anklagat oss, de 
skriftlärda, för att vara orättfär-
diga. Stefanos förtjänar att dö och 
han har inte långt kvar nu. Hans röst 
är ostadig när han plågat viskar fram sina 
sista ord i livet:

– Jesus, ta emot min ande. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.

Vilken mes.

Det är känslan av att se Stefanos stenas som fäller avgörandet. Från och med 
nu ska jag viga mitt liv åt att utrota denna irrlära och de falska profeter som 
sprider den. Att påstå att Jesus är den Messias vi väntat på är hädelse, en skymf 
både mot Mose och profeterna som förutspått Messias ankomst. Allt sådant 
måste utrotas.

Jag har alltid varit en handlingens man, så det dröjer inte länge förrän ett dus-
sintal medlemmar ur den kristna församlingen fängslats. Jag får mycket beröm 
från de äldre, eftersom jag trots min ringa ålder visar sådan hängivenhet. Det 
är en härlig känsla att vara respekterad – och fruktad.
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Men Jerusalem är inte nog. Jag måste vidga mitt arbetsfält och har därför 
bestämt mig för att söka mig norrut, till Damaskus. Där finns det många som 
anslutit sig till Vägen. Det är så de kallar sin orena sammanslutning – Vägen. 
Men det ska bli ett slut med det nu. 

Av översteprästen får jag ett brev att ta med till alla synagogor jag besöker. 
Brevet ger mig tillåtelse att fängsla varje anhängare till Vägen, man eller 
kvinna. Detta ska bli mitt triumftåg, det slutgiltiga beviset för min hängiven-
het. Hundratals kristna i fängelse tack vare mig … Jag kommer att räknas som 
en av de största bland de skriftlärda i Jerusalem.

Det är en lång resa till Damaskus. Många chanser att göra upp planer för 
framtiden med mina reskamrater och att diskutera hur vi ska lägga upp arbetet 
i Damaskus och vid återkomsten till Jerusalem.

Så händer plötsligt något oförklarligt. Det ser ut som om himlen öppnar sig 
och ett kraftigt ljussken bryter fram. Det är så starkt och bländande att jag 
faller till marken, förblindad.

– Saul, Saul, varför förföljer du mig?

Rösten kommer som från ingenstans men genomtränger allt.

– Vem är du, herre?

– Jag är Jesus, den du förföljer.

Sex ord. Sex ord som förändrar allt. Jag är Jesus, den du förföljer.

– Saul, stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du ska göra.

Resten av vägen fram till Damaskus går jag förblindad, omtöcknad – lamsla-
gen. Messias, den jag väntat på, den jag läst om i skrifterna har talat till mig. 
Men minnet av orden bränner hål i hjärtat, på näthinnan. Varför slog inte 
Guds vrede ner och förintade mig omedelbart? Varför lever jag fortfarande, jag 
som gjort sådana fruktansvärda saker mot den Helige?



3 • Utdrag ur Mellan hopp och förtvivlan. © Argument Förlag, Kristina Reftel. Du hittar fler smakprov på www.argument.se. 

Dagar och nätter i Damaskus flyter samman. Jag är fortfarande förblindad av 
skenet och har inget begrepp om tid. Jag äter inte, jag dricker inte och jag för-
söker låta bli att tänka. Lönlöst.

– Låt mig berätta något för dig.

Rösten är obekant. Mannen som äger huset där jag befinner mig? En ängel? 
En av Herren utsänd hämnare?

– Jesus berättade en gång om en såningsman. Jag tror att du skulle behöva höra 
den berättelsen nu. Får jag berätta?

Jag nickar. Vad annat kan jag göra?

– Jesus berättade om en man som gick ut för att så. En del av det han sådde föll 
på vägkanten, där himmelens fåglar genast åt upp det. En del av sådden föll på 
steniga ställen, där det inte fanns så mycket jord. Där växte plantor upp, som 
sveddes och vissnade bort när solen brände, eftersom det inte fanns några rötter. 
En del  
av sådden föll bland tistlarna, och tistlarna  
växte upp och kvävde sådden som inte gav  
någon skörd. Men en del av sådden föll i den goda jorden, och det gav trettifalt, 
sextifalt och  
hundrafalt i skörd.

– En vacker historia, men vad betyder den? frågar jag, oförmögen att få något 
sammanhang i det mannen berättar.

– Sådden är Guds ord. Saul, du har läst i skriften om Messias och du har hört 
vad som berättats om Jesus Kristus. Men ditt hjärta har varit hårt, stenigt och 
fullt av tistlar. Guds ord har inte kunnat slå rot. På vägen till Damaskus fick du 
möta Kristus. Han har på nytt planterat sitt ord i ditt hjärta. Nu kommer det 
att växa, och jag vet att Gud i ditt liv kommer att få se sådden ge skörd tretti-
falt, sextifalt och hundrafalt.

– Vem är du?
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– En som tillhör Vägen. Vi är många som ropat till Gud om hjälp, att han ska 
beveka ditt hjärta och låta dig se sanningen. Saul, var inte rädd. Gud kommer 
att sända någon som ger dig synen åter och som kommer att ge dig vägled-
ning. Du kommer att få vara med om otroliga saker. Det här är inte slutet – 
det här är början på något nytt. Gud kommer att göra stora saker genom dig!

Jag känner en hand på min axel. Den ligger kvar en stund, som om mannen vill 
säga något mer men saknar ord. Sedan lättar trycket från handen och jag hör 
ljudet av fotsteg som dör bort. 

Och så är jag åter ensam.

<

Saul förblev inte blind. Om du vill veta hur det gick till när han fick synen tillbaka, så hittar du svaret i 
Apg 9:10-30. 

Saul kom senare att bli känd som Paulus, och han arbetade lika hängivet för att sprida budskapet om 
Jesus som han tidigare hade arbetat för att utrota  
kristendomen. Han hjälpte till att sprida kristendomen ut till Europa, och många av breven i Nya testa-
mentet är skrivna av Paulus till församlingar som han hade grundat.  

Ett av de mest kända avsnitten i Nya testamentet är hämtat ur Paulus brev till församlingen i Korint. 
Läs hans storslagna beskrivning av kärleken i 1 Kor 13.
 


