
A „pálfordulat” (a damaszkuszi úti megtapasztalás)

divatos kifejezés Pál megtérésére. Amíg a farizeus Saul

Damaszkusz felé tartott, hogy dühödt küldetését, az üldözést

véghezvigye, átélte az eseményt, ami nemcsak az ő, de az

egész egyház életét is örökre megváltoztatta. Bár Saul azért

utazott Damaszkuszba, hogy letartóztassa a keresztyén

zsidókat, már a nem zsidók újdonsült apostolaként ért oda.

Miért ment Saul Damaszkuszba, és mit várt, mit talál majd

ott? Míg némely feltevés szerint Saul nem tért meg, amíg

Anániás meg nem látogatta, ez a cikk akként foglal állást,

hogy Saul a damaszkuszi úton Krisztussal történt

találkozásakor már megtért.

Damaszkusz keletre fekszik a mai Bejrúttól, nagyjából

80 mérföldre a Földközi-tenger partjától. A város egy magasan

levő, termékeny fennsíkon terül el 2200 lábbal a tenger fölött.

Hegység határolja Damaszkuszt nyugatról, és sivatag keletről.

Bár az éghajlat nagyon forró és száraz, az állandó vízforrás

lehetővé tette az öntözést és így a nagyfokú benépesedést már

a kezdetektől. 

Történelmileg Damaszkusz Szíria fővárosa volt. Az

Ószövetség ideje alatt Szíria gyakran került összetűzésbe

Izraellel. Mielőtt Damaszkusz elérhette volna teljes hatalmát,

Dávid király hozzácsatolta a várost királyságához. Később

azonban Izrael megoszlott királyságának katonai és politikai

zűrzavarát kihasználva Damaszkusz képes volt lerázni magá-

ról Izrael uralmát, és független városnak, a Szíriát lakó

arámiak legfőbb városának nyilvánította magát. I. Benhadad

és utódai sikerrel emelték fel Szíriát dicsőségének csúcspon-

tjára, és elérték, hogy Damaszkusz uralkodói jelentős
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befolyással bírjanak a Közel-

Keleten. Damaszkusz gyakran

avatkozott be Izrael ügyeibe is több-

kevesebb sikerrel. Damaszkusz

politikai erőként való szerepe akkor

ért véget, amikor III. Tiglát-Piléser,

Asszíria királya egyaránt legyőzte

Izraelt és Szíriát a déli királyság,

Júda kérésére (2Kir 16,5–9).

Az Újszövetség korában

Damaszkusz volt a legészakibb

városa annak a politikai

képződménynek, melyet

Dekapoliszként, azaz

„Tízvárosként” ismertek (Mt 4,25;

Mk 5,20; 7,31). Ez a megkülön-

böztetés bizonyos fokú független-

séget biztosított Damaszkusz,

valamint testvérvárosai számára.

Rendelkezett némi joggal az uralom

gyakorlása terén, és saját pénzt vere-

thetett.
1

Azonban továbbra is római védelem alatt állt a Római

Birodalmon belül. Damaszkusz hellenisztikus (a görög-római

kultúra által uralt) város volt ekkoriban. A város többé már

nem számított Szíria politikai központjának. Ez a megkülön-

böztetés Antiókhiára is jellemző volt, ahol Pál megkezdhette

missziós tevékenységét. Stratégiai helyzeténél fogva mégis

jelentős gazdasági és kulturális befolyást gyakorolt a térségre.

Ezen időszak zsidó történetírójától, Josephustól

megtudhatjuk, hogy Damaszkusz nagy és

befolyásos zsidó népességgel rendelkezett. Bár

sokan közülük a diaszpóra (az anyaföldön kívül

élő hellenizált zsidók) etnikai zsidóságához tar-

toztak, jelentős részük feltehetőleg áttért volt.
2

Damaszkusz politikai helyzete Pál

megtérésének idején nagyrészt ismeretlen. A

város ekkoriban a nabateusok uralma alatt volt.

A nabateusok független arab törzs voltak IV.

Aretasz vezetése alatt (Kr. e. 9 – Kr. u. 40).

Nagy Heródes fiának, Heródes Antipásznak és

Aretasz lányának rosszul sikerült politikai

házassága miatt a két uralkodó ádáz ellensége

volt egymásnak. Akár Aretasz közvetlen

hódításának eredményeként, akár azért, mert a

római kormányzat Aretaszra bízta a várost,

Damaszkusz kiesett Heródes hatóköréből. Ez

fontos, hiszen Aretasz szívesen járt a zsidó

vezetők kedvében Heródes ellenében azzal,

Egy pillantás Damaszkusz régi városnegyedére

A mai Damaszkusz látképe nyugatról, a Kasiun-hegyről 

Damaszkusz egyik ősi kapuja

Nyaklánc Damaszkusz közeléből (Kr. e. 200–100)



hogy megadja a képviselőjüknek,

Saulnak a hatalmat arra, hogy

üldözze a keresztyéneket Damasz-

kuszban.
3

Másképpen Saulnak nem

lett volna törvényileg joga arra, hogy

belépjen Damaszkuszba, és hatalmat

gyakoroljon a polgárai vagy bármi-

lyen oda menekült keresztyén felett.

A jeruzsálemi szanhedrin számára a

rómaiak nem adtak engedélyt, hogy

bármilyen hatalmat gyakoroljanak a

városon kívül.
4

Ezért nem például

Antiókhiába vagy Cézáreába ment

Saul. Mégha nagyobb is volt a

keresztyének száma azokban a

városokban, a Szanhedrintől kapott

jogi felhatalmazása nem tette

lehetőve, hogy elérje az ottani

keresztyéneket (ApCsel 9,1–2).
5

Damaszkusz volt az egyetlen város,

ahova Saul elmehetett és megvádol-

hatta a keresztyéneket a jeruzsálemi

Szanhedrin nevében. 

A keresztyének damaszkuszi

jelenléte magyarázható az István megkövezését követő

Jeruzsálemből való kivonulásukkal (ApCsel 8,1) és a

későbbi üldöztetésekkel. Sokan talán csak átmenetileg

maradtak ott, várva a Jeruzsálembe való visszatérés

lehetőségét. Eközben feltehetőleg csatlakoztak a zsidó zsi-

nagógához, hiszen a korai zsidó keresztyének gyakran meg-

tartották a zsidóságtudatukat (ApCsel 9,2). Kétségtelenül

megélték Krisztus-hitüket az idegenben is, és ezzel

elkezdtek aggodalmat ébreszteni a zsinagógákban, arra

sarkallva a vezetőket, hogy kapcsolatba lépjenek

Jeruzsálemmel az új fejleményeket illetően. A szanhedrin

Saul kiküldésével válaszolt.

Megtérése után Saul belépett a városba, ahol megtalálta

őt Anániás, egy neves damaszkuszi keresztyén (ApCsel

9,10–17).
6

Anániás „törvénytisztelő ember” volt, és nagyra

becsült a damaszkuszi zsidó vezetők által (ApCsel 22,12).

Anániás jelenléte egy jelentősebb damaszkuszi keresztyén

közösség létezésére, valamint a jeruzsálemi üldözések

menekültjeinek befogadására és ittlétére utal. Félelmeit fél-

retéve követte a látomásban kapott utasítást, és elment, fel-

kereste, hogy segítse Sault a Krisztusban való megújulásában.

Megmagyarázta Saul számára élményeinek jelentését, meg-

keresztelte és üdvözölte a damaszkuszi keresztyének

közösségében (ApCsel 9,17; 22,12–16). 

Később Pál, aki ekkor már

leginkább ezen a néven volt

ismert, éppen hogy meg tudott

menekülni Damaszkuszból. A

2Kor 11,32–33-ban elmondja

hogyan menekült meg Aretasz

fegyveresei elől egy az ablakból

a városfal mentén leengedett

kosárban. Ezt az tette szük-

ségessé, hogy a damaszkuszi

kormányzat állandó megfi-

gyelés alatt tartatta a kapukat

annak reményében, hogy

elfogják az újonnan megtért

Sault, és ezzel megszüntetik az

általa a zsidó vallásra gyakorolt

fenyegetést is (ApCsel 9,24).

Megmenekülése után Pál a

sivatagban időzött, hogy

prédikátorként felkészüljön

újonnan kapott küldetésére,

hogy hirdesse az örömhírt

Jézusról a nemzsidók számára

(Gal 1,17). 
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Elképzelés szerint ez Anániás háza. A falon levő képek epizódokat örökítenek meg Saul

megtérésének történetéből
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Jegyzetek

1 J. A. Thompson, Archaeology and the New Testament

(Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co.,

1960), 31. o.

2 Josephus említi, hogy egy alkalommal miután damaszkuszi

férfiak zsidókat mészároltak le, féltek tájékoztatni erről

feleségeiket, mert a nők közül sokan „a zsidó vallás tisztelői”

voltak (Flavius Josephus: The wars of the jews; II.20.2).

3 Wilfred L. Knox: St. Paul and the church of Jerusalem

(Cambridge: University Press, 1925), 53–59. o. A tudósok

nem értenek egyet azt illetően, hogy a rómaiak miért adták

egyik városukat független uralom kezébe. Lehetséges, hogy a

bizonytalan helyzet miatt Rómában, amit a kiszámíthatatlan és

őrült Caligula császár okozott, de az is elképzelhető, hogy a

birodalom keleti seregei nem voltak képesek reagálni, mert

teljesen lefoglalták őket máshol. 

4 Ez vitatható, figyelembe véve Josephus egy passzusát, mi-

szerint a jeruzsálemi főpap élvezett bizonyos jogokat arra

nézve, hogy Júdea határán kívül is üldözze a menekülteket

(Flavius Josephus: The antiquities of the

jews; XIV.10.2). 

5 Knox; 46, 59. o.

6 Bár elképzelhető, hogy Anániás

elmozdított jeruzsálemi keresztyén volt,

mégis egyértelműen a város szülötte volt.
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Az Al Dair sír Petrában a nabateus főváros, Petra legmagasabb földrajzi pontját jelöli. A város Pál látogatása idején a

nabateusok uralma alatt volt


