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5.   SAUL MEGTÉRÉSE

AZ ÚTKERESŐ SAUL
(Apostolok cselekedetei 9,1–30)

Miután Saul megszerezte az engedélyt, elindult. Útközben azonban, amikor éppen Damasz-
kuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, 
hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá:

– Saul, Saul, miért üldözöl engem? – Saul megdöbbenve csak ennyit kérdezett: 
– Ki vagy, Uram? – A mennyei hang válaszolt: 
– Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják 

neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a han-
got, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de semmit sem 
látott. Próbálta dörzsölni, nyitogatni a szemét, de még mindig nem látott. Így a vele utazók 

közül valaki kézen fogta; és bevezette a 
városba. Saul valószínűleg nagyon megré-
mült. Nem tudta, hogy mi lesz vele. Már 
talán nem is a küldetése, hanem az élete 
volt a fontos számára. 3 nap telt el Saul 
számára sötétségben. 

De Isten ez alatt az idő alatt is mun-
kálkodott. Ő a következő lépést is elő-
készítette már. Volt Damaszkuszban egy 
tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr meg-
szólította őt látomásban. Azzal bízta meg 
Isten, hogy menjen el az Egyenes nevű 
utcába, ahol Júdás házában meg fogja 
találni Sault. Amint Anániás bement 
a házba, rátette Saulra a kezét, és azt 
mondta: 

–Testvérem, Saul! Az Úr, az a Jézus, 
aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, 
azért küldött engem, hogy újra láss, és 
megtelj Szentlélekkel. Amint Isten üze-
netét Anániás elmondta, Saul újra látott. 
Első dolga volt megkeresztelkedni, így 

Saul hithű zsidó volt. Tarzusz nevű városban született, és hagyományos zsidó hitben nevel-
kedett. Egy híres rabbi iskolájában tanulhatta meg azt, ami a korabeli műveltséghez kellett. 
Nagyon okos embernek számított, és amiket megtanult az iskolában, azok szerint is élt. Ta-
nulmányai alapján a keresztyéneket ellenségnek tekintette. A főpaptól írásos engedélyt kért, 
hogy elmehessen a damaszkuszi zsinagógákba, és ha ott talál keresztyéneket, megkötözve 
hozathassa őket Jeruzsálembe, ahol hitükért büntetést mérnének rájuk. Istennek azonban 
más terve volt vele. Saul nemcsak új nevet, hanem új feladat is kapott az Úrtól.
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már ő is a keresztyénekhez tartozott. Keresztyén-
ként új néven: Pálként ismerjük. Néhány napig 
még együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal; és 
már keresztyénként elkezdett beszélni a zsinagó-
gákban Jézusról. Az őt hallgatók nagyon elcso-
dálkoztak, mert úgy ismerték, mint aki néhány 
nappal ezelőtt még üldözte a keresztyéneket. Pált 
azonban nem tántorította el a feladatától az, ha 
megjegyzést tettek a múltjára. Egy célja volt: min-
denkinek elmondani, hogy Jézus a Krisztus. Az a 
Krisztus, akit ő felismert a damaszkuszi úton.

A zsidóknak azonban nem tetszett Saul 
bátor kiállása és bizonyságtétele. Amikor 
pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatá-
rozták, hogy végeznek vele. Pál megtudta gonosz 
tervüket, a damaszkuszi tanítványok pedig 
kigondolták a menekülés módját is. Fogtak egy 
nagy kosarat, beleültették Sault, és a városfa-
lon át leengedték. Innen Jeruzsálembe ment, 
ahol csatlakozni szeretett volna a tanítványok-
hoz. Ez nem volt túlságosan könnyű feladat. A 
tanítványok is ismerték Saul múltbeli tetteit, és 
nem hitték el, hogy Krisztus követője lett. Min-
denki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány. 
Egy Barnabás nevű tanítvány mégis elvitte Pált 
az apostolokhoz. Ott részletesen beszámolt a 
damaszkuszi úton történtekről. Beszámolója 
meggyőzte az apostolokat, és ettől fogva Pál bát-
ran bizonyságot tehetett a Jézussal való találko-
zásáról Jeruzsálemben.

Feladattár
•  Alkossatok csoportokat, és írjatok 

össze néhány jellemző tulajdonsá-
got, amely a tanítványokat jelle-
mezte, illetve mai tanítványokat 
is jellemez! 

•  Saul megtérése után új nevet 
kapott. Keresd meg, mikor emlí-
tik a Bibliában Pálként Sault! (Az 
Apostolok cselekedeteiről írott 
könyvben keress!)

•  Saul történetéből ered a jól ismert 
„pálfordulás” kifejezésünk. A 
tanultak alapján beszélgessetek 
arról, hogy mit is jelent ez ponto-
san!

•  Emlékezz vissza korábbi tanulmá-
nyaidra: kik kaptak még új nevet 
megtérésük után?
Nézz utána, mi a jelentősége 
ezeknek a névváltozásoknak, 
milyen eseményekhez kapcsolód-
nak? Mi a jelentésük a régi és mi 
az új neveknek? 

•  Nézz utána mit jelent a te neved! 
Beszéljétek meg, hogy mennyire 
illik rátok a nevetek jelentése!

Bibliai kvíz
•  Mi volt Isten célja a damaszkuszi 

eseményekkel Saul életében?
•  Milyen jelentősége volt a három 

napos sötétségnek? 
•  Saulra milyen hatással voltak az 

események? Mire bátorították?

„Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett 
hiábavaló.”

1Korinthus 15,10

?Tudod-e?
Pált a 13. apostolnak szoktuk nevezni. A 
pogányok apostolaként is ismerjük, mivel 
a nem zsidókhoz ő vitte el Jézus Krisztus 
tanítását.


