
 

 

  

208. Isten ragyogó Világosságként mutatkozik meg Szent Pál apostolnak 

  

 

Imádkozzuk a 107. számú éneket az Oltáriszentségről: 

 

 Dicsérd, Sion, Üdvözítőd, jó pásztorod, hű segítőd, áldja hangos éneked! 

 Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted!  

 Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk.  

 Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak mit kiosztott Krisztusunk. 

 

 A fény tanúit keresgéljük, hogyan találkoztak ők Istennel, Aki ragyogó Világosság. 

Megtérésének történetét Szent Pál apostol háromszor is elmondja az Apostolok Cselekedeteiben:  

 Egyszer az eseményt a damaszkuszi kapuja előtt látta a mennyei Fényt (vö. ApCsel 9, 2-9), 

azután amikor Jeruzsálemben a védekező beszédjét mondja a Főtanács és a zsidó testvérei előtt 

(ApCsel 22, 5-11), majd amikor a római helytartó előtt és Agrippa király jelenlétében idézi fel a 

találkozását az Úrral (ApCsel 26, 12-15).  

 

 I. Világosság ragyogta körül Sault 

 

 1. Ritka, hogy egy-egy ilyen esemény ennyiszer és ilyen részletességgel legyen taglalva a 

Bibliában. Ez azt mutatja, hogy milyen mély benyomást kapott Pál, mennyire nem egy káprázat 

volt az, amit ő a damaszkuszi kapunál látott és megélt.  

 Tudjuk: azért ment Damaszkuszba, hogy megkötözve a férfiakat és az asszonyokat – akikről 

tudta, hogy Jézus tanítását követik – Jeruzsálembe vigye (ApCsel 9, 2). Tehát az ő beállítottsága 

egészen más volt, mint a hívő tanítványoké. Jézus körül forgott ugyan minden gondolata, de negatív 

módon. Noha Jézus tanítványait akarta likvidálni, igazán Jézus ellen harcolt, üldözte ezt a tanítást. 

Attól félt ugyanis, hogy a zsidóság vallását, a tiszta tant károsodás éri, ha Jézus tanítása tért hódít. 

Azonban nála is beigazolódott a mondás: Amit az ember nem lát jól, amit két bal kézzel csinál, de 

Istenért teszi, azt az Úr hajlandó korrigálni. Már Damaszkusz közelében voltak, dél felé volt az idő, 

amikor hirtelen a déli napnál is nagyobb Világosság ragyogta őt körül (ApCsel 22, 6), mennyei 

Fény.  

 Próbáljuk most az imádságban mi is átélni ezt az eseményt! Amikor a nap a delelőn van s 

minden ragyog, akkor egyszer csak még nagyobb Fény ragyog fel. De nemcsak fény ez, hanem erő 

is, hiszen Saul a földre esik. Úgy szokták ábrázolni, hogy a lováról esik a földre, mert azt a hosszú 

utat nyilván nem gyalog tették meg. Ez is mutatja, hogy nem egy egyszerű elbotlásról, hasra esésről 

volt szó. A ló nyergéből való kiemeltetésre és a földre zuhanásról van szó, anélkül hogy emberi kéz 

dobta volna ki a nyeregből. Tehát nemcsak egy fényélménye volt Saulnak, hanem valami erőnek, 

egy nála hatalmasabb nála Erőnek a megtapasztalásáról.  

 

 2. Mit érezhetett? Bizonyára nem volt ideje ráeszmélni: hogyan kerültem én ide a földre, 

mert máris szólt hozzá egy hang: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9, 4; 22). Jellemző, 

hogy Jézus kétszer is nevén nevezi Sault. Amikor az emberek megszólítják a barátjukat vagy 

ellenfelüket, akkor nem mondják kétszer is annak nevét. Határozottan, nagyon erősen, figyelmet 

felkeltve talán egyszer szólítják meg a másikat, vagy akár egyszer sem, ha az ellenfél nevét sem 

akarják kimondani. Jézus szavában pedig – amellyel nevén szólította ezt az embert – talán a 

gyengédség is feltündököl. A néven szólítás talán személyes bíztatás is: „Nem vagy közömbös 

számomra. Szívesen kimondom a nevedet még egyszer.”  

 Mi is felfigyelünk, amikor a nevünket halljuk. De ha kétszer is halljuk, akkor duplán leszünk 

figyelmesek. Saul felfigyelt , amikor a nevét hallotta. Lelke mélységeit tárja fel kérdése: Ki vagy Te, 

Uram? (ApCsel 9, 5). Az „Úr”megszólítás az Ószövetségben csak Istennek jár ki. Amikor Saul azt 

kérdezi: Ki vagy Te, Uram? – akkor igazán ezt kérdezi: Ki vagy Te, Istenem?  



 

 

 3. Saulnak tehát istenélménye volt (vö. ApCsel 26, 19). Tudta, hogy mit jelent ez a Fény. Ő, 

aki egy Gamáliel nevű farizeus lábainál tanulta az ószövetségi Bibliát (ApCsel 22, 3), tudta, hogy 

Isten a ragyogó Fényben jelent meg Mózesnek, meg a többieknek. Amikor Isten közelít, akkor 

közelsége a Fény által lesz nyilvánvalóvá. Amikor Isten szólni akar, akkor kinyilvánítja 

Istenségének felségességét, ragyogását és erejét. Az ember tudja, hogy ő csak a föld porába való 

kicsiny porszem Istenhez képest. Saul ezért a teremtmény alázatával kérdezi: Ki vagy Te, Uram? 

Nyilván, Istent nem színről színre látta, hanem csak azt a ragyogó Dicsőséget, amely Istenből árad, s 

amely az Ő jelenlétét jelzi. Ebből a Fényből egy hang kinyilatkoztatta neki: Én vagyok Jézus, Akit te 

üldözöl (ApCsel 9, 5). Ez megdöbbentette, hiszen úgy tudta, hogy Jézus meghalt. Igaz, hogy 

harmadnapra nem találták a holttestét. Hallotta ugyanis a szóbeszédet Jeruzsálemben, hogy az 

őröket lepénzelték, mondják azt: amíg ők aludtak, addig a tanítványai eljöttek, és ellopták a 

holttestét (vö. Mt 28, 13). De hogy ez a halottnak hirdetett Jézus él, ez egyszerűen döbbenet az ő 

számára! Nem csoda, ha remeg, ha álmélkodik: Az a Valóság, Aki az Isten, az a Fényesség, amely 

Isten dicsőségéből árad, szinte rettenettel és félelemmel tölti el. Még mindig a földön fekszik, a föld 

porával egyenlővé téve magát; de már tudja, hogy mit kell mondania. Megint kimondja ennek a 

most már tudott, ismert, kimondott Jézusnak a szót, a nevét, a vallomást: Uram!, vagyis hogy 

„Istenem!” Benne van egész lényének a lenyűgözöttsége, az Istentől való megérintettsége, 

teremtményi hódolata: Uram! 

 

 Valahányszor mi is kimondjuk imádságunkban Jézusnak ezt a nevét, ezt a megszólítását, azt 

ugyanígy remegve és álmélkodva kell mondanunk: Mi, a kicsiny porszem teremtmény, 

megszólíthatjuk Jézust, kimondhatjuk a nevét, Urunknak vallhatjuk Őt! Egy másodperc sem 

szükséges, hogy ezt a megszólítást kimondjuk, de az egész életünk legyen benne! Ez ugyanis egy 

olyan vallomás, amely átalakítja az ember életét. A megtérés azért nehéz, mert az embernek 

nemcsak el kell fordulnia a bűn útjától, hanem rá is kell fordulnia Isten útjára, és azon rajta is kell 

maradnia. 

 

 4. Honnan tudta Saul, hogy egész életének meg kell változnia? Nyilván abból, hogy 

felismerte: Aki megszólította őt, az sugalmazta a szívébe a kérdést is: Mit akarsz tőlem? Mit 

tegyek? Aki nem tud Istenre hallgatni, és Isten szavát meghallani, az, ha csak „véletlenül” leesik a 

lóról, akkor káromkodva felkel, és harcol Isten ellen. Aki azonban megéli, hogy Isten hatalmasabb, 

mint ő, aki kész elfogadni Istent élete Urának, az az Úr sugallatára már kész arra is, hogy megtegye 

az akaratát. Micsoda nagyszerű tanítás ez! Saul még nem tudta az Úr akaratát, nem ismerte a jövőt, 

nem volt tisztában azzal, hogy mit kér tőle ez a Jézus, de már megvolt benne készség az „Igen!”-re, 

az Isten akaratának odaadó szolgálatára.  

 

 5. Saul az Úrtól ezt az utasítást kapta: Menj be a városba, és ott majd megmondják, hogy mit 

kell tenned (ApCsel 9, 6;). Ez már valamiképpen az apostoli egyház gyakorlatára utal, amely tudta. 

hogy az apostolok, illetve azok utódai által szól az Úr.  

 Saulnak ugyanis, aki elfogadta, hogy Jézus feltámadt a halálból, aki elfogadta azt, hogy 

Jézus megjelent neki, Akit elismert Urának, annak már nem probléma, hogy az Úr további szavát 

emberi közvetítéssel kapja meg. A lényeges magatartás már megszületett benne, kész elfogadni 

mindent, amit az Úr szeretete számára a jövőben készített.  

 Nem egyértelmű a társak reagálása. A Bibliában így van írva: Útitársai lenyűgözve álltak 

mellette, mert bár a hangot hallották, senkit sem láttak (ApCsel 9, 7). Később pedig Pál azt mondja: 

Társaim látták ugyan a fényt, a hozzám szóló hangot azonban nem hallották (ApCsel 22, 9). Ennek 

nyilván az a magyarázata, hogy voltak olyanok, akik a fényt látták, és a hangot nem hallották, és 

voltak olyanok, akik a hangot hallották, de a fényt nem látták. Az Úristen titka, hogy kinek mit 

enged meg egy-egy ilyen istenjelenés alkalmával. Mindenesetre lenyűgözve álltak mellette az 

útitársak (ApCsel 9, 7).  

 

 6. Van egy további adalék, amely tovább magyarázza a történteket: Körülragyogott engem 



 

ez a vakító fény, a napnál vakítóbb fény, és útitársaimat. Mindnyájan földre buktunk. Akkor egy 

hangot hallottam, amely zsidó nyelven így szólt hozzám: „Saul, Saul, miért üldözöl engem? Hiába 

rugdalózol az ösztöke ellen” (ApCsel 26, 13-14). Az ösztöke az igavonó állatok gyorsítására 

használt eszköz; hegyes, lándzsaszerű alkalmatosság. Ha az állat rugdalózott ellene, akkor az 

fájdalmat okozott neki, tehát inkább elment onnan, vagyis előrement. Pál tudta azt, hogy mit jelent 

az ösztöke ellen rugdalózni. S mert okos ember volt, tudta azt, hogy jobb, ha előremegy. 

 Tehát akik vele voltak, szintén nemcsak a fényt tapasztalták, illetve a hangot hallották, 

hanem az erőt is, amely nem csupán térdre kényszeríttette őket, hanem mindnyájukat a porba is. 

Úgy látszik, a többiek látása megmaradt, mert amikor feltápászkodott a földről, ő hiába nyitotta ki a 

szemét, semmit sem látott. A társai vezették be kezénél fogva Damaszkuszba (ApCsel 9, 8).  

 

 7. Három napig étlen-szomjan maradt, vagyis böjtölt. Meg lehet érteni! Mint ahogyan Jézus 

is a Jordánban való megkeresztelkedése után – amikor elhangzott a Mennyei Atya hangja: Te vagy 

az én szeretett Fiam, a Szentlélekben szeretett Fiam, Akiben kedvem telik (Mt 3, 17), akkor – 

negyven napig a pusztában nem evett, hanem böjtölt, mert annyira betöltötte Őt az Atya. Emberileg 

érthető, hogy ha valakit ilyen fantasztikusan nagy esemény ér, Isten ennyire megérinti testét és 

lelkét, az nem akar mással betöltődni, csak ezzel az Istennel: Nem hiányzott neki semmi, mert 

Istenből táplálkozott.  

 

 8. Amikor három nap elmúltával az Úr elküldi Ananiást hozzá, akkor annak szava nagyon 

megérinti Saul szívét: előbb látta meg szívében testvérként Ananiást, mint testi szemével. E 

szavakkal tette rá kezét: Saul testvér, Urunk Jézus küldött, Aki megjelent neked idejövet az úton, 

hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel! (ApCsel 9, 17). Újra látni fog! Amikor 

rátette Saulra a kezét, valami hályogféle vált le a szeméről, és visszanyerte a szeme világát. Akkor 

megkeresztelkedett (vö. ApCsel 9, 18), vagyis belemerült Istenbe, az Atyába, a Fiúba és a 

Szentlélekbe, ahogyan Jézus megparancsolta az apostoloknak: Menjetek, tegyétek tanítványommá 

mind a népeket! Kereszteljétek meg őket (Mt 16, 15). Addigra már Saul tudta. hogy Jézus az Isten 

Fia! (2 Kor 1, 19). Vállalta az Atyának, a Fiúnak és kettejük Szeretetének közösségét, az abba való 

bemerülést. Attól kezdve Pál már nem önmagában élt, hanem Istenben (vö. Gal 2, 20).  

 Hogy mennyire megjellegezte életét az a Fény, amelyből keresztsége óta Pál élt, arról 

például kedves tanítványának is vall: Valósággal elárasztott az Úr kegyelme, a Krisztus Jézusban 

való hittel és az Iránta való szeretettel (1 Tim 1, 14). A kegyelem pedig nem más, mint Isten 

Önmagát ajándékozó szeretete. 

 

 9. Az egész Egyház tudomást szerezhetett erről a kitüntető kegyelemről, hiszen 

Damaszkuszban nyíltan kiállt Jézus mellett, majd később Jeruzsálembe ment, és a tanítványokhoz 

akart csatlakozni, de mindenki tartott tőle, mert nem akarták elhinni, hogy ő is tanítvánnyá lett (vö. 

ApCsel 9, 26). De azután elhitték! Azt a kegyelmet, hogy hogyan változik meg az ember, és hogyan 

lesz az üldözőből buzgó apostol, nem látták, de a hatását tapasztalták. Pál így mondta: Elárasztott 

az Úr kegyelme.  

 

 II. Akire ráragyog a Világosság, annak megvltozik az élete! 

 

 1. Ha valakire ráragyog a világosság, az nem feltétlenül érzi a meleget, hiszen vannak hideg 

fényű mesterséges fényforrások is. A fény mégis jó hatást gyakorol az emberre, főleg, ha addig 

sötétségben volt. Pozitív, vagyis bíztató hatást fejt ki. Akit pedig elárasztott az Úr Fényessége, aki 

megtapasztalja, hogy beleáradt a szívébe az Úr kegyelme, az valami belső fordulatot tud megélni, 

azaz más lesz az élete! Pál is utal erre, amikor a filippi híveknek beszél, akik még másképpen 

gondolkodnak, vagyis akik még rászorulnak a megtérés élményére, akiknek még jobban oda kell 

fordulniuk az Úrhoz: Ha valamiben másképp éreztek, Isten majd megvilágosít benneteket. De amit 

már elértünk, abban tartsunk ki! (Fil 3, 15-16). Ő, akit Isten megvilágosított, tudja, hogy Isten 

hajlandó másokat is megvilágítani. Lehet ez belső, szellemi látás, az értelem megvilágosodása, de 

lehet egy külsőleg is tapasztalható fényjelenség. A belső megvilágosodás az, amikor az ember 



 

Jézusban felismeri, meglátja az Urat, az Istent, Aki parancsolhat nekünk, Aki az életünk Alakítója. 

 

 2. Milyen lehetett az a Világosság, amely Saul életét ennyire „felborzolta”, „megkavarta”, 

vagyis megváltoztatta? Isten rajta keresztül a kereszténység történelmének olyan kibontakozását 

adta, amelyet nélküle nem tudunk eléggé elképzelni. Az Úr akármelyik gyarló apostolát fel tudta 

volna használni a kinyilatkozás továbbadására. Az Ő titka, hogy miért egy ilyen gyarló eszközt 

választott ki, aki az apostoli hivatás nagyságát törékeny cserépedényben hordozza (2 Kor 4, 7).  

 

 3. Érdemes elgondolkoznunk azon, hogy a Szentírás szavai és az ilyen ragyogó példák által 

Isten nekünk is mekkora Világosságot ad, mert minket is meg akar világosítani!  

 Szent Pál is bíztat bennünket, hogy a Fény gyermekeinek kell lennünk: Valaha sötétség 

voltatok, most azonban Világosság az Úrban. Úgy éljetek, mint a Világosság fiai! (Ef 5, 8). Ez 

nemcsak egy apostol emberi buzdítása, hanem rajta keresztül Isten kinyilatkoztatása, a 

kinyilatkoztató Isten üzenete szól hozzánk: Úgy kell élnünk, mint a Világosság, vagyis Isten 

gyermekeinek!  

 

 4. Úgy látszik, a Világosság és Isten szinonim fogalmak Pál szóhasználatában is, hiszen így 

folytatja: A Világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban és egyenes lelkűségben mutatkozik 

meg (Ef 5, 9). Amikor valami jóság, igazság és egyenes lelkűség valósul meg bennünk, akkor 

ráismerhetünk: ez az Úr gyümölcse, az Ő ajándéka. A Világosság gyermeke azt keresi, ami kedves 

az Úr szemében (Ef 5, 10). Az Úr néz bennünket. Tehát már nem sötétségben vagyunk – mert 

sötétségben nem lehet látni –, hanem az Ő isteni Világosságában lát minket, mellyel Ő körülvesz 

bennünket. Ezért folytatja így az apostol: Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, 

inkább ítéljétek el őket (Ef 5, 11), leplezzétek le őket, kerüljétek el őket! Majd ezt mondja: 

Mindarra, amit elítéltek, fény derül. És ami világossá válik, fényforrás lesz (Ef 5,13-14). Ezért 

mondja: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog! (Ef 5,14). Micsoda 

nagyszerű igazság: Krisztus hajlandó ránk ragyogni!  

 

 Úgy tűnik, hogy ez az idézet egy őskeresztény himnusz néhány sora. Már az őskeresztények 

is megénekelték a Krisztussal való feltámadás örömét. Nem maradhatunk a sötétségben, a bűn holt 

cselekedeteiben! Krisztus az, Aki minket is feltámaszt. Támadjunk fel Vele, és akkor megélhetjük, 

hogy az Ő világosságának ránk ragyogását. Ezért figyelmeztet az Apostol: Gondosan ügyeljetek 

tehát arra, hogyan éltek! Ne balgán, hanem bölcsen! (Ef 5, 15-16), vagyis Isten akarata szerint, a 

Szentlélek bölcsességével eltelve! (Ef 5, 18). Bölcs az, aki tudja, hogy mi a jó, és azt vállalja is; és 

tudja, hogy mi a rossz, és azt elkerüli (vö. Zsolt 37, 27; Róm 13, 3). Az ősszülők már a 

paradicsomkertben akarták tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, de ők Isten nélkül akarták megismerni 

azt (vö. Ter 3, 5). Mi nem Isten nélkül akarjuk ismerni ezeket! Mi az Isten szerinti jót akarjuk 

tudni, és azt választjuk, és mind annak ellene mondunk, ami nem Isten szerinti! 

 

 5. Pál apostol egész életén átragyog ez a Krisztus Világosságától való lenyűgözöttség. A 

korintusi híveket így buzdítja: Nekünk olyan reményünk van, hogy teljes nyíltsággal szólhatunk 

Istenhez, nem úgy, mint Mózes, aki befödte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák múlandó szolgálatának 

végét. Mi mindnyájan födetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, és dicsőségről dicsőségre 

ugyanazon képmássá változunk át az Úr Lelke által (2 Kor 3, 13. 18). Micsoda ígéret! Micsoda 

kibontakozása ez az Istenhez tért léleknek! Az örök élet reménye szinte kézzelfoghatóvá válik. Már 

szinte nincs is eltakarva, elfödve előlünk a mennyország. Az Úr dicsőségét, az Ő ragyogó 

Fényességét, Világosságát szemlélhetjük, ahogyan Pál is tette ezt ott a damaszkuszi kapu előtt.  

 

 6. Érdemes elgondolkozni: Milyen kilátásai vannak egy embernek, aki ugyan elindul, hogy 

üldözze Jézust meg a tanítványait, de az Úr megfordítja, megtéríti őt.  

 Akkor tegyük fel még egyszer a kérdést: Milyen kilátásai vannak annak az embernek, aki 

elindul, hogy a názáreti Jézussal találkozzon, és közösségben legyen az Ő tanítványaival. Tudjuk, 

hogy Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni. Vállalkozzunk arra, hogy elinduljunk, és hogyha 



 

már elindultunk, akkor tartsunk is ki az úton, amelyen Jézust keressük!  

 

 7. Társainkkal együtt menjünk be a mennyei városba, és ha nehéz, akkor kérjük, hogy 

támogassanak bennünket. Ha még nem látunk, vagyis ha még vakok vagyunk, akkor engedjük 

vezetni magunkat az Egyházanyához, a Krisztus által kijelölt lelki atyához, aki Isten városában 

megmondja nekünk, hogy mit kell tennünk! Talán böjtölnünk kell. Talán azt mondja: Tartsunk ki a 

várakozásban! Talán nem három napig, nem is harminchárom napig, hanem ki tudja, hány 

esztendeig, de mindvégig hűségesen! 

 Egyszer majd lehull a mi szemünkről is a hályog, és meglátjuk, hogy mit jelent a keresztség 

által a Szentháromságba belemerülő élet. Meglátjuk, hogy milyen az a ragyogás, amely körülvesz 

minket a keresztségünk óta, amely ellen nem akarunk már rugdalózni. A készséges embert nem kell 

ösztökélni.  

 

 Nyújtogassuk szívünk készségét: „Uram, kész vagyok megtenni a Te szent akaratodat! 

Úgy akarok élni, mint a Világosság gyermeke! A világosság gyümölcsét akarom „megenni” (vö. Ter 

3, 3): a jóságot, az igazságot, a világosságot és az egyeneslelkűséget akarom megteremni! (vö. Ef 5, 

9).  

 Várom, már alig várom, hogy Krisztus dicsőséges Fénye rám ragyogjon, hogy 

Krisztussal a feltámadt életet élhessem!”  

  

A 119. számú éneket imádkozzuk befejező ima gyanánt:  

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,  

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség,! 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat  

 Az emberi gyengeség! 

 

  
 


