Exkurs: jämförelse Apg 9, 22 och 26
Apg 9:

Apg 22:

Apg 26:

3 Men när han på sin resa
närmade sig Damaskus,
strålade plötsligt ett ljussken
från himlen omkring honom.

6 Men då jag var på väg och
närmade mig Damaskus,
omgavs jag vid middagstiden
plötsligt av ett starkt sken från
himlen.

4 Och han föll till marken och
hörde en röst som sade till
honom: ”Saul, Saul, varför
förföljer du mig?”

7 Jag föll till marken och
hörde en röst säga till mig:
Saul, Saul, varför förföljer du
mig?

5 Han frågade: ”Vem är du,
Herre?” Rösten svarade: ”Jag
är Jesus, den som du förföljer.
...
7 Männen som reste med
honom stod där
förstummade. De hörde ljudet
men såg ingen.

8 Jag frågade: Vem är du,
Herre? Han svarade: Jag är
Jesus från Nasaret, den som
du förföljer. 9 De som var med
mig såg visserligen ljuset,
men rösten som talade till mig
uppfattade de inte.

12 När jag i ett sådant ärende
var på väg till Damaskus med
översteprästernas fullmakt
och på deras uppdrag,
13 fick jag under resan,
konung Agrippa, mitt på
dagen se ett ljus från himlen,
klarare än solen, stråla
omkring mig och mina
följeslagare.
14 Vi föll alla till marken, och
jag hörde en röst som sade till
mig på hebreiska: Saul, Saul,
varför förföljer du mig? Det är
hårt och smärtsamt för dig att
sparka mot udden.
15 Jag sade: Vem är du,
Herre? Och Herren svarade:
Jag är Jesus, den som du
förföljer.

6 Men stå upp och gå in i
staden, så skall du få veta
vad du måste göra.”

8 Saulus reste sig upp från
marken, och när hans ögon
öppnades kunde han inte se.
De tog honom då vid handen
och ledde honom in i
Damaskus.

10 Jag frågade: Vad skall jag
göra, Herre? Herren sade till
mig: Stig upp och gå in i
Damaskus! Där skall du få
veta allt som du är utsedd att
göra.

11 Men då jag på grund av
strålglansen från det
ljusskenet inte kunde se, tog
mina följeslagare mig vid
handen, och jag kom in i
Damaskus.

16 Men stig upp och stå på
fötterna! Ty jag har visat mig
för dig för att utse dig till
tjänare och vittne, både till
vad du har sett och till det jag
kommer att visa dig, 17 när
jag räddar dig undan ditt eget
folk och undan hedningarna.

Till dem sänder jag dig, 18 för
att du skall öppna deras
ögon, så att de vänder sig
från mörker till ljus, från
Satans makt till Gud. Så skall
ni genom tron på mig få
syndernas förlåtelse och
arvslott bland dem som är
helgade.

