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A p G2 2 , 1 - 5
oBrodreog fedre, hpr, hvadjeg nu har at sigetil mit forsvar!<Da de h4rte,at hantaltetil dem pi hebraisk,blev der
endnumerero. Og Paulussagde:
>Jeger jode,f4dt i Tarsusi Kilikien, opvoksether ibyen,uddannetgrundigti denfedrenelov ved.Gamaliels
fpdder,brandendeaf iver for Gud, ligesomI alle er det i
dag.
Jeghar forfulgt denneVej med dOdog drab,bide mrend
og kvinder fik jeg anholdtog sati fengsel.
Det kan ypperstepresten
og heleeldsteridet bevidne.
Fra dem fik jeg brevemedtil brgdrene,og jeg rejstetil
Damaskusfor at fengsle folk ogsfld6r og fgre dem til
Jerusalem.si de kunnefi deresstraf.
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Den geografiskebestemmelse
>>fra
Tarsus<<
svarertil, at JeOm Paulus'omvendelse
har
suskaldes>fra Nazaret<
Lukas alleredefortalt i kap.9. (22,8).>>Fra
Tarsus<,antyder,
Nu gengiveshistorienpi Pau- at Paulusi voksenalderhar
lus' lreber,i f6rsteperson,
bevaretforbindelsenmed sin
sAdansomdet ogsi er tilfelfodeby(f 9,30;ll ,25)og sin
deti kap.26overforden
f6deegn,denromerskeprojodiskekongAgrippa.Pi vis- vinsKilikien(f 15,23.41Gal
sepunkterer det her i kap. 22
1,21).Paulus'virksomhed
en forkortetudgavei forhold
somJesus-troende
i Tarsus,
til kap. 9, pAandrepunkteren fgr Barnabashentedeham til
udvidet.Placeringog de forAntiokia(l 1,25),er et lukket
skelligetilhgrereforklarer
kapiteli Paulus'liv.
forskellene.Her i kap.22 foTarsusbetegnerPaulus
kuserespi Paulus'jOdiskhed som >>en
ikke ukendtby<
over for jgdiske tilh6rere,og
(21,39).Deri har hanret.
det betones,at det erjgdernes Tarsusvar netoppi Paulus'
Gud, der stf,rbag Paulus'
tid kendtfor sinefilosofiske
virksomhed.
skolerog var et anerkendt
Paulus,der havdebifaldet
lerdomscenter.Det var
mordetpi Stefanus,begynder
imidlertid ikke her,meni
sit forsvarpi sammemflde
Jerusalem,
hanfik sinjOdiske
somStefanus,
nemligmedet
grunduddannelse,
bortsetfra
>Brodreog faedre..
pA sine
at han med modermalkenfik
laber Qf 7,2).Dengang- pfl
sit graske sprogi Tarsus
Stefanus'tid - forfulgtehan
(21,37).
Vejen.Nu tilhprerhanselv
Paulus'borgerskab
i
Vejen.Hansforsvarer et vidTarsusmf, ikke forveksles
nesbyrd,hvor han fortreller
med hansromerskeborgerom sig selv,og om hvadGud
skab.I sin fgdebyhavdehan
har gfort for ham.Hvis han
gresk borgerskab.Der findes
har haft til hensigtat komme
materialetil at
tilstrrekkeligt
meredirekteind pfl anklagegodtgore,atjoderkunnehave
(se21,28),lykkes
punkterne
fuldt borgerskab
i en grask
det ikke for ham.Han afbryby udenat gfl pi akkordmed
desnemligi sin tale(sev.22). deresjOdisketro. Det samme
IfOlgeLukashar han ibenbart kan sigesom jodersromerske
sagtnok.
borgerskab
Ikke udenstol
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Et portrret af Paulus
Han var kendt som >Paulus
fra Tarsuso(9,1I ;21,39;22,3).

han den romerske kommand-

ant om sit graske borgerskab
- pi gresk, og udenatjoderne
horerdet (21,37-39).

Paulus'familie videsder
ikke megetom; deter uvist,
om de har sendtPaulustil Jerusalemalene,ellerom hele
familien er flyttet dertil. At
han >stammerfra farisaerne,,
(23,6),betyderneppe,at hans
familie var af farisaisk observans,snarereat han var elev
af fariseerne.
Opvokseti Jerusalem..Sin
opvreksthar Paulusfiet i Jerusalem.Hvornir hankom
hertil,videsikke, ligesom
hansfodselsirhellerikke videsmedbestemthed;
i begyndelsenaf 30'ernebetegnes
hansom>>en
ungemand<(se
7,58).Det er muligt,at sproget i hjemmethar v@ret
grresk.Kendskabtil grask
kultur har hankunnetffr i
Jerusalem;farisaernevar ikke uberortafden.
UddannetvedGamaliels
fPdder.Han har fAetsin uddannelse>i den fredrenelov<
(22,3)af rabbiGamalielI, en
af de mesterespekterede
faris&erei det forsteflrhundrede
- og alleredeomtalti 5,34-39.
MenslrererenGamalielhavde
vist sig somen fiedensmand
overfor Jesus-bevegelsen,
blevPaulusen stridensmand.

positivbetegnelse,
sf,positiv, tilatsige:ikkr
at han ikke somJesus-troende fariseere!
opfattedesig someks-faris&er,men regtefariseer.

Paulusog

Jeg er farisreer

For modernelreserekan det
synesaldelesubegribeligt,
at
denJesus-troende
Pauluskan
Det
]<aldesig selv>farisaer<.
hanger sammenmed,at ordet
i en modernesammenhreng
ofte er ensbetydende
med
>hykler<.Sfldanne
bitoner
havdedet ikke pi Paulus'tid.
Farisreerne
tog deresgudstro
alvorligt.
For de flesteville det have
veret forstieligt,hvis Paulus
havdebrugt fortidsformerog
sagt:>Jegvar fariseer og
stammedefra farisreerne,men
nu erjeg...<<
Men Paulusbrugernutidsformen:>>Jeg
er fariseer.....
For ham er det hverkenet meningslgstudsagneller alene
udtryk for en taktisk man6vre.Han betragtersig ikke
som eks-fariseer,Itgesa lidl-,somhanbetragter
sigsom
eks-jode,efierhaner kommet
til tro pAJesus.
HermedfAr LukasunderOin Paulus senereblev medstregeten vigtig pointe: Paglus er en lovtro j6de, e$fltfrg *
er han den enesteegte jade i
utvetydigt.Farisaerer Paulus rfldsforsamlingen;
de andreer
(23,6),hvilketfor hamer en
ikke egte jgder: manfristes

MartinLuthe
medsigselvc
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Paulus'familie vides der
ikke megetom; deter uvist,
om de har sendtPaulustil Jerusalemalene,ellerom hele
familien er flyttet dertil. At
han >>stammer
fra farisaerne<
(23,6),betydern€ppe,at hans
familie var af fariseisk observans.snarereat han var elev
af fariseerne.
Opvokseti Jerusalem..Sin
lulus
opvekst har Paulusff,eti Jeby..
rusalem.Hvornir han kom
rf9t.
)aulus'
hertil,videsikke,ligesom
rsofiske
hansfodselsirhellerikke videsmed bestemthed;
i begynkendt
delsenaf 30'ernebetegnes
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han som >>en
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UddannetvedGamaliels
eksles
borgerfqdder.Han har fflet sin uddannelse>i den fedrene lov<
rvde han
(22,3)af rabbiGamalielI, en
er findes
af de mesterespekterede
fariile til at
nnehave s&erei det forsteflrhundrede
- og alleredeomtalti 5,34-39.
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rrd med
I samme vist sig som en fredensmand
'omerske over for Jesus-bevaegelsen,
blev Paulusen stridensmand.
forteller Orn Paulussenereblev meder muligt.
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Paulus' omvendelsepd vejen
til Damaskus. Han har netop
hqrt Jesu stemme sige: Saul,
Saul, hvorfor forfPlge r du
mig - og er blevet blind. En
fresko af Michelangelo i det
Sixtinske Kapel.
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positivbetegnelse,
si positiv, til at sige:ikke engangegte
at han ikke somJesus-troende farisreere!
opfattedesig someks-fariscer, men egte fariseer.

Paulus og Luther

Jeg er farisreer
For modernelaserekan det
synesaldelesubegribeligt,
at
denJesus-troende
Pauluskan
Det
J<aldesig selv >>farisreer<<.
hanger sammenmed,at ordet
i en modernesammenhang
ofte er ensbetvdende
med
>hvkler<.Sidannebitoner
hai,dedet ikke pi Paulus'tid.
Farisreerne
tog deresgudstro
alvorligt.
For de flesteville det have
veret forstieligt,hvis Paulus
havdebrugt fortidsformerog
sagt:>Jeguar fariseerog
stammedefra farisreerne,
men
nu erjeg...<<
Men Paulusbrugernutidsformen:>>Jeg
er fariseer...<
For ham er det hverkenet meningslgstudsagnelleralene
udtryk for en taktiskman0vre.Han betragtersig ikke
someks-farisaer,
lige sfllidt
som han betragtersig som
eks-jode,efter haner kommet
til tro pi Jesus.
Hermedfir Lukasunderstregeten vigtigpointe:Paulus er en lovtro jgde, egentlig
er han den eneste ege iade i

ridsforsamli
ikke egte j4der; man fristes

Martin Luther sledog stred
medsig selvog sin syndog

sin Gud forud for sin >>omvendelse<.Som Lukas forteller det, havde Paulus det anderledes. Han mente, at han
kempede Guds sag ved at
forf6lge dem, der holdt sig til
Vejen - dvs. Jesus-bevagelsen.
Overvej forskellene mellem Paulus og Luther i tiden
op til, at troen brgd frem find en Luther-biografi frem!
at man ikke skal konkurrere pi st/rrelsen af syndserkendelse for at ffl en mere
>rigtig< omvendelse.
Der er ikke noget galt i at
vere >>faris&er<<
eller >missionsmand<<eller >>grundtvigianer<<- bare man er Jesus-troende!

Dette er sidste afsnit i
Kristeligt Dagblads
julekonkunence.

