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MAGYAR SION XIII (2019) 1/3–22.

♦ ♦ ♦    ROSKA PÉTER

Az üdvösség reménye a Római levélben*

„Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel
és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejében

bővelkedjetek a reményben.” (Róm 15,13)

Szent Pál apostol, könyörögj érettünk!

1. BEVEZETŐ

Amikor  a  Római  levélről  hallunk,  szinte  biztos,  hogy  az  első  szó,  ami
eszünkbe jut, a megigazulás. A szentírástudomány történetében a Római le-
velet  tárgyaló  művek  túlnyomó  többsége  a  hitből  fakadó  megigazulásról
szól. De vajon Szent Pál szerint is a megigazulás a levél egyetlen központi
mondanivalója? A bevezetésben azt írja, hogy ő Isten – Fiáról, Krisztusról
szóló – evangéliumának apostola (1,1), és az a küldetése, hogy az evangéli-
umban való hitre tegyen készségessé (1,5). Az evangélium pedig minden hí-
vő számára Isten ereje az üdvösségre (1,16).1

Szent Pál hithirdetésének végső célja tehát az üdvösség. A bűnös ember,
akire a halál várna, megigazulást nyer a hitben, hogy eljuthasson az üdvös-
ségre (5,10). A hitből fakadó megigazulás Pálnál „örök életre szóló megiga-
zulás” (5,21),  vagyis  pontosan erre  az üdvösségre,  az örök életre  irányul
(6,22). A megigazulás mellett tehát fontos mondanivalója a Római levélnek
az üdvösség reménye is. Szent Pál a levélben (15,13) Istent a „reménység Is-
tenének” nevezi! 

Az Apostol a Róm 5,1-11 perikópában és a nyolcadik fejezet végén na-
gyon érdekes, logikus gondolatmenetben fejti ki azt az állítását, mely szerint
az őskeresztény kerügmából – amely arról szóló örömhír, hogy Krisztus ér-
tünk  vállalt  kereszthalála  Isten  irántunk  való  szeretetének  bizonyítéka  –
egyenesen következik örök üdvösségünk biztos reménye. 

* Jelen írás a szerző doktori értekezésének összefoglalása.
1 Már magyar nyelven is elérhetők az interneten a Római levél magyarázatát is tartalmazó magas

színvonalú  biblikus  kommentárok,  pl.  a  collegeville-i  (http://mek.niif.hu/00100/00188/html/6
galata.htm) és a Jeromos- (http://www.biblia-tarsulat.hu/kommentar.html#masodik) kommentár. 
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♦ ♦ ♦    R O S K A  P É T E R

Isten szeretete szentháromságos szeretet. Isten azáltal mutatta meg szere-
tetét, hogy Krisztus meghalt értünk, és ez a szeretet a Szentlélek által áradt
ki szívünkbe (5,5-6).

Nagyon érdekes megfigyelni, hogyan is érvel Szent Pál, amikor választ
keres az életbevágóan fontos kérdésre: van-e biztos reményünk az üdvösség-
re? Logikája a következő: ha Isten miirántunk, bűnös emberek iránt olyan
páratlan szeretetet mutatott, hogy Jézus Krisztus, az ő egyszülött Fia életét
adta értünk, amikor még bűnösök, Isten ellenségei voltunk, akkor ugyanő bi-
zonyosan megment majd minket az utolsó ítéleten, hiszen akkor már meg-
igazult  emberekként  állunk majd  elébe (Róm 5,5-10;  8,31-34).  Szent  Pál
számára nagyon fontos a kerügma: ő maga is ellensége volt  Krisztusnak.
Teológiájának középpontjában áll az a gondolat, hogy érte, bűnösért, ellen-
ségéért, Jézus életét adta. Ez alakította át teljesen, és nyitotta ki az örök élet
reménye felé. Az is világos Pál gondolatmenetéből, hogy milyen alapvető
változás következik be az ő életében és minden keresztény életében a meg-
igazulás által. Új kapcsolat van közte és Isten között. Ennek kegyelemtani
jelentősége van.

Figyelemre méltó ez a páli érvelés, amelyből világosan látszik, az Apos-
tol mennyire a lényegre tör: az ő igazi kérdése, amelyre választ keres, hogy
vajon fog-e üdvözülni, biztos-e a reménye az örök életre. Maga az érvelés
módja teológiai üzenetet hordoz, és mutatja Pál értékrendjét.

Mindezek szerint az emberiség jelenleg Isten két nagy ajándéka, a meg-
váltás és az üdvösség közötti időszakban él. Ez az időszak a reménység idő-
szaka, mely tele van ugyan szorongattatással, próbatétellel, mégis magában
hordja a reménység nagy örömét. Ezt a helyzetet írja le Szent Pál az 5. feje-
zet elején és a 8. fejezetben. Már meg vagyunk váltva, de még nem véglege-
sen, megigazultak vagyunk, de még nem üdvözültünk. Örök üdvösségünk
reménye Isten irántunk való szeretetében gyökerezik. A levélben számos he-
lyen, általában a szövegrészek zárószavaiban előjön a halál és az élet szem-
beállítása (4,17; 4,25; 5,17; 5,21; 6,11; 6,23; 8,11 stb.).

Ha tehát látjuk, hogy a megigazulás azért  fontos Pál számára,  mert  az
örök élet reményét hordozza, akkor érthetővé válik az is, hogy milyen mó-
don kapcsolódnak az első nyolc fejezet gondolatmenetéhez a 9–11. fejeze-
tek. Pál ugyanazt a logikát használja, mint az 5. fejezet elején és a 8. fejezet
végén.  Isten  a  kiválasztás  ajándékában  megmutatta  szeretetét  Izrael  népe
iránt  (11,28).  Isten  nem  változik,  nem  bánja  meg  meghívását  (11,29).
Ugyanaz az Isten ítéli meg Izraelt, aki meghívta. Izraelnek tehát biztos re-
ménye van az üdvösségre (11,29). 

A 9–11. fejezetekben tehát Szent Pál történelemteológiai szempontból né-
zi Izrael történetét. Még bukásából is jót hoz ki Isten, a pogányok üdvössé-
gének szolgálatát. Nem tekinthetők ezek a fejezetek a negatív predestináció

4



Az üdvösség reménye a Római levélben   ♦ ♦ ♦

gondolata alátámasztásának, mint azt néhány exegéta és teológus állítja. Az
Apostol nem beszél sem itt, sem a 8,28-30-ban Isten tervében örök kárhozat-
ra ítélt személyekről, sőt egész Izrael végső üdvösségének analógiája ponto-
san az ellenkezőjét sugallja.  A 8,28-ból pedig figyelmes elemzés után az
lesz világossá, hogy Isten mindenkit meghívott és el is juttat az üdvösségre,
aki viszonozza szeretetét. 

A levélben több helyen is találkozunk még az örök üdvösség reményének
megfogalmazásával. (11. fej. vége és 16. fej. vége – utána doxológiák; 4,18-
22; 5,20-21; 12,12; 15,4; 15,13).

Figyeljük meg a levél első részének,2 az első tizenegy fejezetnek a gondolat-
menetét!

A bevezetőben (1,1-17) Szent Pál közli a levél fő témáját. Küldetésének
(1,1) megfelelően az Apostol Isten örömhírét közvetíti. Az örömhír lényege,
hogy Isten igazságossága folytán mindenkinek, aki hittel elfogadja a meg-
igazulást, reménye van az üdvösségre, az örök életre (1,16-17).

A téma kifejtését (1,18–3,20) Pál azzal kezdi, hogy megmutatja: mind a
pogányok, mind a zsidók bűnösök, és reményük sincs arra, hogy a maguk
erejéből vagy a Törvény által igazzá váljanak. Ezután leírja azt a csodálatos
kegyelmi ajándékot, amelyben Isten az embert részesíti: igazzá teszi ingyen,
a Törvény tettei nélkül, ha hittel fogadja azt, hogy Jézus Krisztus megváltot-
ta (3,21-30). Pál emlékeztet arra, hogy Ábrahámot is hite miatt fogadta el Is-
ten igaznak (4. fej.).

A  megigazulás  ajándékából  Isten  minden  emberi  mértéket  meghaladó
szeretetére  következtethetünk.  Ennek következményeit,  az  örök  üdvösség
szorongattatásokban is élő reményét és Isten szeretetének dicsőítését fogal-
mazza meg Pál az 5,1-11 perikópában. Ezután a megigazulást összeveti a
bűnbeeséssel (5,12-21). Ahogy a bűnbeesésnél Ádám bűne mindenki számá-
ra halált hozott, úgy a megigazulásnál Krisztus engedelmessége mindenki
számára életet szerzett. A megigazulás elfogadása, a keresztség szakítást je-
lent a bűnnel (6. fej.). Ez azonban komoly küzdelemmel jár. Isten Törvénye
nem veszti érvényét (7. fej.), hanem beteljesedik a megigazult ember életé-
ben,  hiszen Isten  Lelke  él  benne.  Ez nagy reménység alapja  (8,1-17).  A
megigazultaknak a szorongattatások között is megalapozott reményük van
az örök életre (8,18-39). Az az Isten ítélkezik majd felettük, aki megmutatta
már, mennyire szereti őket.

Isten kiválasztó szeretete először Izrael felé fordult, ígéretei neki szóltak.
Izrael nagy része azonban elutasította a Krisztusban felajánlott  megigazu-

2 A levél két részre osztását illetően teljes egyetértés van a mai exegézisben.
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lást. Kiválasztottságát mégsem törli el Isten. Reménye van arra, hogy ami-
kor megtér a pogány világ, ő is megigazul és üdvözül (9–11. fej.). 

A 12–16. fejezetek buzdító jellegűek.

A három perikópa – melyeket doktori dolgozatomban (Az üdvösség remé-
nye a római levélben, PPKE HTK, 2001) részletesen elemeztem, és itt ösz-
szefoglalok – Istenről, az ő ajándékairól, az ő pártfogásáról és szeretetéről
szólnak. Szinte azt lehetne mondani: Istent dicsőítő doxológiák ezek, me-
lyek a levél egy-egy fontos részét elkezdik, illetve lezárják.3 Istent dicsérik a
megigazulás ajándékáért, mert Fiában, Jézus Krisztusban a Szentlélek által
kiengesztelte önmagát velünk. Ugyanakkor az emberről is szólnak: rólunk,
keresztényekről,  a  mi  megváltásunkról,  a  szorongattatásban  való  kitartá-
sunkról, reményünkről és eljövendő üdvösségünkről. Ahogyan a zsoltáros is
írja: „Nagy dolgot művelt az Úr vélünk” (vö. Zsolt 126[125],2). Szent Pál
tehát Istenről és emberről, kapcsolatuk múltjáról, jelenjéről és jövőjéről szól
itt hozzánk. Ennek a kapcsolatnak a középpontja Jézus Krisztus, az Úr. Az ő
neve húzódik végig mintegy vezérfonalként a perikópákon. A Római levél-
ben ezekben a perikópákban fejti ki Szent Pál az örök üdvösség megalapo-
zott reményét, melyre a többi helyen csak utalásszerűen hivatkozik.

2. MÓDSZERTANI MEGGONDOLÁSOK

A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozza, hogy „Isten a Szentírásban emberek ál-
tal emberi módon beszélt (Dei Verbum 12). Az exegézisben tehát a legelső
kérdés,  amit  egy  szó  vagy  kifejezés  értelmezése  kapcsán  felvetettem,  az
volt, hogy milyen jelentéssel és milyen szövegkörnyezetben használja Pál az
illető szót vagy kifejezést a Római levél más helyein, illetve a többi levelé-
ben.  Továbblépve az is  fontos kérdés,  hogy az adott  gondolatot,  amit  az
elemzendő rész kifejez, megfogalmazza-e Szent Pál esetleg más szavakkal
máshol a Római levélben vagy azon kívül. Pál apostolnak saját, jellegzetes
teológiai gondolkodásmódja van, és első közelítésben ennek keretében kell
értelmeznünk kijelentéseit. 

A perikópák elemzését végezve először is megtanultam kívülről a perikó-
pákat görögül, majd a munka folyamán minden gondolati egység elemzésé-
nél végigolvastam a Római levelet félhangosan, hogy figyelmes legyek arra,
hogyan függenek össze a levél többi részei nyelvileg és tartalmilag a szö-
vegegységgel. Végigtanulmányoztam továbbá a  Corpus Paulinumot, és ki-
3 GIENIUSZ, A. C. R.,  Romans 8:18-30.  „Suffering Does Not Thwart the Future Glory” (Atlanta

1999).  Gieniusz  felosztása  szerint  az  5–8.  fejezetek  retorikai  egységet  képeznek,  melynek
peroratiója az 5,1-11, exordiuma pedig a 8,31-39.
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jegyzeteltem belőle az összes olyan mondatot, illetve kifejezést, melyek szó-
használatukban  vagy  gondolataikban  hasonlítanak  az  elemzett  perikópák-
hoz. 

A Pápai Biblikus Bizottság dokumentuma felhívja a figyelmet arra, hogy
az Egyház a Biblia üzenetét Isten szavaként fogadja, amely itt és ma hangzik
el az Egyházhoz és az egész világhoz. Ez az exegézis következő kérdése:
mit  akar  velünk közölni  a  szentírási  részlet  által  a  kinyilatkoztató  Isten?
„Hogy megmutathassuk, mit jelentenek ezek a szövegek a mai emberek szá-
mára, üzenetüket feltétlenül a jelen helyzetre kell vonatkoztatni, és mai nyel-
ven kell kifejezni.”4 A hermeneutika tudománya az aktualizáló értelmezés-
hez  három  lépést  javasol:  az  igét  egy  adott  helyzetben  hallgatjuk;
kiválasztjuk a jelen helyzetnek azon vonatkozásait, amelyeket a bibliai szö-
veg megvilágít, vagy kérdésessé tesz; a bibliai szövegek értelmi gazdagságá-
ból kikeressük azokat az elemeket, amelyek alkalmasnak látszanak a jelen
helyzet pozitív átalakítására, összhangban Isten üdvözítő akaratával Krisz-
tusban.

Meggyőződésem szerint az exegézis igazi célja az, hogy Isten Szava ér-
telmünkön  keresztül  elhatoljon  szívünkig,  döntéseinkben  meghatározóvá
váljon, és saját életünk különféle tapasztalatai új megvilágításba kerülhesse-
nek. A szent szöveg jelentését akkor érthetjük meg igazán, amikor megta-
pasztalunk egy olyan helyzetet, amely az adott szentírási részben leírt alap-
helyzethez,  annak  egy-egy  részletéhez  vagy  a  benne  szereplő  valamely
kifejezéshez lényegileg hasonló. Ekkor ébredünk rá igazában, milyen össze-
függést is állít az Írás különböző valóságtartalmak között. Isten Szava így az
ő szándéka szerinti döntések forrása lehet életünkben. Ezt az egész embert
igénybe vevő értelmezést szeretném magam és az olvasó számára megköny-
nyíteni a mindennapi életből vett példák segítségül hívásával. Isten Szava
nem fogalmi szó csupán, hanem életté, testté lett Ige, mely akkor éri el cél-
ját, amikor életté válik a megszólított emberben is, aki ráépíti életének há-
zát.5

3. A RÓM 1,16-17 MINT A LEVÉL RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

Az 1,16-17 versek a levél fő témáját jelölik meg. Az evangélium, amelynek
hirdetésére Isten Pált kiválasztotta (1,1), nem más, mint az üdvösségre eljut-
tató erő. Isten lehetőséget ajándékoz az üdvösségre jutásra, és ebben az ő is-

4 PÁPAI BIBLIKUS BIZOTTSÁG, Szentírásmagyarázat az Egyházban (Budapest 1998) 79-81.
5 A Szentírást annak hatástörténete felől közelítő exegetikai módszer (lásd:  Szentírásmagyarázat

az Egyházban, 29) az egyháztörténelemből vett ilyesféle példák segítségével mutat rá a Szentírás
egyes részeinek üzenetére.
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teni igazságossága nyilvánul meg, amely nem büntetni, hanem megmenteni,
üdvözíteni akar. A cél tehát az üdvösség, amelyhez a hívők számára út nyí-
lik. A hit feltétlenül szükséges hozzá, hiszen általa, és nem a Törvény tettei
által válik az ember igazzá. Így üdvözül és örök élete lesz. Az 1,17 tehát az
1,16-ot magyarázza meg: azért lehetséges, hogy mindenki, aki hisz az evan-
géliumban,  megkapja  az  üdvösségre  vezető  isteni  erőt,  mert  Isten  a  hite
alapján megigazulttá teszi az embert, aki pedig igaz, az élni, vagyis üdvözül-
ni fog. Szent Pál tehát már az elején leszögezi, hogy ezt a nagy kincset, az
örök életet kapjuk az evangélium által.

Az 1,16-17 röviden összefoglalja Szent Pál mondanivalóját, amit a levél
első részében (az első tizenegy fejezetben) ki akar fejteni.

Igen gyakran találkozhatunk azzal a megfogalmazással, hogy a Római le-
vél alapgondolata a hitből való megigazulás. Ezt az állítást azonban ki kell
egészíteni azzal, hogy Szent Pál a megigazulást az örök üdvösség távlatában
szemléli. Ahogy az előbb láttuk, az Apostol hivatása az evangélium tovább-
adása,  az  evangélium pedig az üdvösségre  vezet.  Ahogy a későbbiekben
majd kifejtjük, Pál megkülönbözteti a megigazulást – mely Krisztus megvál-
tó áldozatában teljesült be, és a keresztségben lesz a hívő ember számára va-
lósággá – és az üdvösség elnyerését, amely még csak a remény által a mi-
énk. A megigazulás és a megdicsőülés nem azonos egymással (8,30). 

Ez a különbség mutatkozik meg az 1,16-17 versekben is: az eljövendő
élet (jövő idejű alak!) az igaz (a hit által megigazult) embernek lesz osztály-
része. Az eredeti Habakuk szöveg (Hab 2,4) az igaz emberről állítja, hogy
hűsége miatt élni fog. A Septuaginta fordításában Isten hűségéről van szó,
amelynek  következtében  az  igaz  ember  élni  fog.  Szent  Pál  azonban,  aki
szinte minden idézetnél a Septuagintát használja, itt eltér annak szövegétől
kihagyva a birtokos névmást. A Római levél teológiájának ismeretében vilá-
gos, hogy Pál, aki a levélben igen gyakran használja a hitből való megigazu-
lás fogalmát (pl. 5,1), itt  a hit által megigazult embert érti.  Az Apostol a
Habakuk-idézetet használja fel arra, hogy egyetlen mondatba tömörítse az
evangéliumot,  az  örömhírt,  amit  a  levél  első  részében  részletesen  kifejt
majd: „A hitből megigazult ember élni fog.”

Az 1,16-17 versek tehát a levél témáját adják meg (ez utóbbi kérdésben
gyakorlatilag teljesen egyetértenek a szentírás-magyarázók), ami nem más,
mint Isten evangéliuma, vagyis az örömhír, hogy Isten igazságossága annak
az embernek, aki a hitben ráhagyatkozik, megigazulást és ezáltal reményt ad
az üdvösségre, az örök életre. 

Sajnálatos tény, hogy a magyar bibliafordítások nem adják vissza ezt a
teológiai mélységet. „Az igaz a hitből él” (Szent István Társulat) vagy „az
igaz ember pedig hitből fog élni” (Magyar Bibliatanács) fordítások megté-
vesztők is lehetnek, mert azt gondolhatja ezek alapján az olvasó, hogy Szent
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Pál vagy az általa idézett Habakuk próféta az igaz ember életformájára utal,
aki hitéből merít erőt mindennapi életéhez. Erről azonban sem Habakuknál,
sem az Apostolnál nincs szó. Pál apostol teológiáját így adhatnánk vissza
helyesen: „A hitből megigazult ember élni fog.”

4.1. A RÓM 5,1-11 GONDOLATMENETE

A) és C) részek: 5,1-2 és 5,11: e verseket a szöveg keretének lehet tekinteni.6

Témájuk a következő: kiengesztelődtünk Istennel, és ezért dicsekedhetünk
megdicsőülésünk reményével, végső soron magával Istennel.

B) rész: 5,3-10: Isten dicsőségének reménye. Perikópánknak ebben a ré-
szében részletezi és bizonyítja Szent Pál azt az 5,2-ben megfogalmazott állí-
tását, mely szerint „dicsekszünk Isten dicsőségének reményével”, vagyis az-
zal,  hogy  részünk  van  Isten  életében,  az  örök  életben.  Ezt  az  állítást  az
Apostol lényegileg három részben fejti ki, és alapozza meg. 

Az első rész (5,3-4) egy érvelési lánc, mely az állítás tartalmát bővíti ki: a
keresztények tapasztalata azt mutatja, hogy még a szenvedések és a hitük
miatt őket ért megpróbáltatások sem hiúsíthatják meg reményüket, sőt azok
a próbák, melyeket Isten szeretetével kiálltak, még erősítik is azt. 

A második (5,5-8) és a harmadik (5,9-10) részben Pál bizonyítja állítását.
Először azt mutatja be, hogy mennyire szeret minket Isten (Lelkét ajándé-
kozta nekünk, és Fia meghalt értünk, bűnösökért). Ezután (5,9-10) levonja a
következtetést: ha Isten ennyire szeret, akkor az utolsó ítéleten egészen biz-
tos, hogy meg fog menteni minket, akik már ráadásul ki is engesztelődtünk
vele. Az pedig, hogy megment minket, pontosan azt jelenti, hogy részesít a
feltámadott Krisztus életében, az örök életben. Szent Pál tehát bebizonyította
állítását.

4.2. A RÓM 5,1-11 ÖSSZEFOGLALÁSA

Szent Pál  az előző fejezetekben már  kifejtette  tanítását  a  megigazulásról,
most szeretné mindezt összefoglalni, és levonni belőle a következtetéseket.
A megigazult ember már nem úgy áll Isten előtt, mint Isten ellensége, ha-
nem békében van Istennel, kiengesztelődött vele. Béke alatt Szent Pál ezt az
Isten és ember közt létrejött új kapcsolatot érti. Ez az a kegyelem, amelyhez
utunk nyílott, és amelynek most részesei vagyunk. Szent Pál leírja ennek az
Isten kegyelmével megáldott  helyzetnek egyik fontos következményét:  az
örök élet reményét.

6 Vö. WOLTER, M., Rechtfertigung und zukünftiges Heil (Berlin-New York 1978) 202.
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Az ember, aki kiengesztelődött Istennel, nyugodtan dicsekedhet Isten el-
jövendő dicsőségének reményével.  (Isten  dicsősége Pál  eszkatológiájában
nem más, mint az ő valósága, amelyben a megváltott embert a feltámadás ál-
tal részesíti, a dicsekvés szót pedig kontraszt-kifejezésként használja szem-
beállítva minden emberi dicsekvéssel.) Ez a dicsekvés azonban végső soron
egyedül azt illeti meg, aki az embert szeretetében ingyen megajándékozta az
üdvösség ajándékával. Szent Pál az ajándékból indul ki, és az ajándékozó-
hoz érkezik el: a dicsekvés, vagy inkább dicsőítés igazi tárgya nemcsak Isten
dicsőségének reménye, hanem maga Isten Szent Fiában, Jézus Krisztusban. 

Ezek a gondolatok, melyek perikópánkat mintegy keretbe foglalják, a kö-
vetkezőképpen vázolhatók: 

Múltunk Jelenünk Jövőnk

Megigazultunk a hitből Békében élünk Istennel

Hozzájutottunk a 
kegyelemhez

A kegyelem állapotában 
vagyunk

Reményünk van Isten 
dicsőségére

Kiengesztelődtünk Istennel Dicsekszünk reményünkkel

Dicsekszünk magával Istennel

… Krisztus a mi Urunk által.

A dicsekvést,  a dicsőítést  folytatva az Apostol  rátér a keresztényeket  érő
szenvedésekre, üldöztetésekre. A szorongattatásokban a keresztények nem
összeroppannak, hanem még meg is erősödnek reményükben. Szent Pál itt a
keresztény közösség tapasztalatait fogalmazza meg: Isten segítő erejét, sze-
retetét egészen sajátos módon tanúsíthatja az, aki tudja, hogy a maga erejé-
ből képtelen lett volna kiállani a szorongattatások próbáját. Az ő hűsége Is-
ten szeretetének és hűségének bizonyítéka.

Szent Pál teológiailag is bizonyítani szeretné állítását, hogy valóban di-
csekedhetünk az  örök  élet  dicsőségének reményével.  Először  azt  mutatja
meg, hogy Isten mennyire szeret minket: Lelkét ajándékozta nekünk, és Fia
meghalt értünk, bűnösökért. A páli teológiában a Szentlélek ajándéka szoros
kapcsolatban van eszkatológiai jövőnkkel. A Krisztus halálát és feltámadá-
sát hírül adó kerügma pedig az Apostol teológiájának és személyes hitének
talán a legfontosabb kiindulópontja: érte, aki üldözte Jézust, aki ellensége
volt Krisztusnak, érte is életét adta a kereszten. Mielőtt belekezdene a re-
mény témájába, közvetlenül a perikópa előtt megfogalmazza a kerügmát. 
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Isten szentháromságos szeretetének egészen különleges megfogalmazását
találjuk itt: Isten azáltal mutatta meg szeretetét, hogy Krisztus meghalt ér-
tünk, és ez a szeretet a Szentlélek által áradt ki szívünkbe.

Szent Pál megmutatja azt is, hogy Isten szeretete felülmúl minden emberi
elképzelést.  Isten  minden  érdektől  mentesen,  teljesen  önzetlen  szeretettel
szeret minket, hiszen Krisztus akkor adta oda értünk életét, amikor még el-
lenségei voltunk. Egy jó ügyért, Isten ügyéért talán életét adja valaki, de egy
emberért, főleg az ellenségéért vajon akad-e, aki feláldozza magát?7

Aki ismer olyan embert, aki kockára tette az életét azért, hogy megment-
sen valakit, vagy elfogadta a halált, hogy valaki más életben maradhasson,
az ismeri azt a tapasztalatot, amely át tudja alakítani az ember életét. Aki pe-
dig ismer valakit, akinek sok rosszat tett, és az mégis feláldozta érte az éle-
tét, amikor ő veszélybe került, az tudja, mit jelent az igazi szeretet. A ke-
resztény üzenet azt hirdeti, hogy ez az emberi tapasztalat a legjobb hasonlat
arra, hogy megértsük Istent és az ő célját a teremtéssel, megértsük bűneink
súlyát és az ő szeretetét. 

Az igazi boldogság az, ha valaki egészen bizonyos benne, hogy valaki
igazán szereti. És mi szabadíthatja meg valóban az embert félelmeitől, ha
nem az a bizonyosság, hogy életének alkotója,  Teremtője szereti őt? Oly
nagy szükségünk van az evangéliumra, amely Szent Pál tolmácsolásában így
hangzik: „Isten azzal mutatja meg irántunk való szeretetét, hogy Krisztus
meghalt értünk amikor még bűnösök voltunk.”

Krisztus halála és feltámadása nem egyszerűen múltbeli esemény. Isten
most bizonyítja szeretetét Krisztus halálával, amely élő valóság a megke-
resztelt ember életében.8

Ezután levonja mindebből a következtetést: ha Isten így szeret, akkor az
utolsó ítéleten is meg fog menteni minket, akik már kiengesztelődtünk és így
megújult kapcsolatban élünk vele. Ha bűnösként, ellenségeként nem taszított
el, hanem igazzá tett, akkor megvan minden reményünk arra, hogy az utolsó
ítéleten megigazult emberként nem fog elutasítani. Szent Pál Isten múltbeli
tettéből szeretetére következtet, szeretetéből pedig jövőbeli tettére, mert Is-
ten irántunk való szeretete nem változik. Ez a reménység logikája. Az ítéle-
ten ugyanazzal az Istennel találkozunk, aki Krisztus halálában megváltott
minket, így hát biztos reményünk van, hogy azon a napon is meg fog mente-
ni. Az pedig, hogy megment minket, pontosan azt jelenti, hogy részesít a fel-
támadott Krisztus életében, ami nem más, mint az örök élet, Isten dicsőséges
valósága. Szent Pál bebizonyította állítását: valóban „dicsekedhetünk” Isten
dicsőségének reményével. 
7 DUNN, J. D. G., Romans 1-8 (Word Biblical Commentary 38a) (Waco, TX 1988) 254, 258.
8 BARTH, K., Christus und Adam nach Römer 5 (Theologische Studien 35) (Zollikon-Zürich 1952)

6-9.
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Az apostol ebben a részben tehát így érvel: 

Megkaptuk Isten Lelkét Isten a szenvedésben is megőriz 
minket

→ Isten szeret minket →

Isten Fia meghalt értünk Isten az ítéleten megment minket

… Krisztus a mi Urunk által.

5.1. A RÓM 8,18-39 GONDOLATMENETE

A 8,18-39 rész két perikópára bontható: 8,18-30 és 8,31-39.9

8,18-3010

A  8,18 a perikópa alapállítása. A 8,17 záró állítását bővíti ki. A jelenlegi
szorongattatások  (Krisztussal  együtt  szenvedés)  eltörpülnek  az  eljövendő
dicsőség (a feltámadt Krisztus dicsőségében való részvétel) mellett.11

A perikópa további részei kifejtik, részletezik az alapállításban mondotta-
kat. Szent Pál a szorongattatásokban élő keresztények helyzetét tágabb ösz-
szefüggések távlatába helyezi, az egész teremtés, a Lélekben megélt isten-
kapcsolat és az egyéni üdvtörténet összefüggésében láttatja:

8,19-22:  Az  Apostol  először  az  igazak  megdicsőülésének  jelentőségét
emeli  ki  annak az apokaliptikus tanításnak a segítségével,  mely az egész
teremtett  valóság  újjászületését  az  igazak  üdvösségével  köti  össze.  A
teremtés  vajúdásának  leírásától  azonban  továbblép  a  keresztények
helyzetéig.

8,23-27:  A  keresztények  jövőbeli  dicsőségének,  vagyis  üdvösségének
zálogaként már most bennük él a Szentlélek. Jelenléte azonban nem szünteti
meg a szenvedéseket.  A sóhajtozás és az üdvösségre való vágyakozás az
istengyermeki  születés  vajúdási  kínjait  jelzik.  A  megváltás,  amely  már
megtörtént, még nem látható, érzékileg nem tapasztalható. Az tud állhatatos
maradni, aki reményét nem a látható dolgokba, hanem a Lélek erejébe veti.
A Szentlélek nemcsak jelen van és reményt ad, de hathatósan segítségére is
9 WILCKENS, U., Der Brief an die Römer I-III (Neukirchen-Vluyn 1978) II, 120.
10 GIENIUSZ 290.
11 BALZ, R. R., Heilsvertrauen und Welterfahrung. Strukturen der paulinischen Eschatologie nach

Römer 8,18-39 (München 1971) 33.
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van a keresztényeknek ebben a törékeny, kiszolgáltatott helyzetben, amikor
még azt  sem tudják megfogalmazni,  mire  is van igazán szükségük, hogy
elérhessék azt, amire vágyakoznak: istengyermeki létük igazi beteljesedését.
Az  istengyermekség  Lelke  emeli  az  Atyához  szívüket,  bevonva  őket  a
Szentháromság közösségébe. A Szentlélek ilyen módon is előzetese Isten
dicsőségének, Isten valóságának, amely megnyilvánul majd rajtunk.

8,28-30:  A  8,28  megerősíti  az  alapállítást,  és  tovább  is  lép:  az
istenszeretőknek,  akiket  Isten  meghívott  az  üdvösségre,  minden
viszontagság, ami csak érheti őket, még a javukra, üdvösségükre is válik. 

A 8,29-30 mindezt értelmezi és magyarázza. Akit ugyanis Isten meghí-
vott az ő dicsőségében való részvételre, és szeretetével igent mond erre a
meghívásra, annak életében Isten véghez is viszi eredeti tervét. Terve nem
más, mint az ember istengyermekségének beteljesülése, Isten emberi képé-
hez, Krisztushoz hasonlóvá válása a szenvedésen keresztül egészen a feltá-
madás dicsőségére való újjászületésig. Akit Isten örök tervében megálmo-
dott, azt személyesen meghívja, hogy szeresse őt, igazzá teszi és részesíti
saját dicsőségében. Az ember csak személyes üdvtörténetének és eljövendő
üdvösségének távlatában értheti meg azt, ami őt a jelenben éri. Pál mindez-
zel alapállításához érkezett vissza.

8,31-39

8,31a:  A  perikópa  egyrészt  folytatja  a  8,18-30-ban  megkezdett
gondolatmenetet  a  szorongattatások  és  a  megdicsőülés  kapcsolatáról,
másrészt  az 5,1-11 perikópa alapgondolataihoz visszatérve lezárja az 5–8.
fejezeteket.12

A 8,31b az alapállítás. A mondat első részében megfogalmazott feltételt a
8,32, a második részben leírt következményt a 8,33-34, a 8,35-37 és a 8,38-
39 fejtik ki. Ha Isten úgy szeret minket, hogy egyszülött Fiát adta értünk, ak-
kor sem korábbi bűneink, sem szenvedéseink, sem semmiféle hatalom nem
szakíthat el minket Isten szeretetétől.

Isten velünk van: ez az evangélium, az örömhír lényege, a keresztény re-
mény alapja. Ha pedig ez igaz, akkor minden és mindenki, aki ellenünk fel-
lép, eleve kudarcra van ítélve.

8,32: Pál egyetlen mondatban fogalmazza meg mindazt, amit már az 5,5-
10-ben  leírt:  Isten  Fiát  adta  értünk,  ez  a  tény  bizonyítja  irántunk  való
végtelen  szeretetét.  Mindebből  pedig  következik  üdvösségünk  biztos
reménye.13

12 SCHREINER, T. R., Romans (Grand Rapids, MI 1998) 456-467.
13 GIENIUSZ 49-51.
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8,33-34:  Ha Isten velünk van, ki lehet ellenünk? Ezt az utótagot fejti ki
most az Apostol, és először bűneink lehetséges következményeit, illetve az
utolsó ítéleten majdan elhangzó esetleges vádakat veszi számba. Veszélyez-
tethetik ezek üdvösségünket? A bírói tárgyalás hasonlatában Isten a bíró, aki
Krisztus halálában és feltámadásában már egyszer igazzá tett minket.  Így
senki sem képes sikeresen vádat emelni ellenünk. Üdvösségünk reménye te-
hát megalapozott.14

8,35-39:  Ki  lehet  még  ellenünk  a  bűneinkért  minket  vádlókon  kívül?
Szent  Pál  most  a  szenvedéseket,  szorongattatásokat,  üldöztetéseket  veszi
számba, amelyek a keresztényeket érik. Ezek is elválaszthatnának Krisztus
szeretetétől,  mert  megtapasztalva  őket  megrendülhetne  bizalmuk  abban,
hogy életük teremtője, Isten szereti őket. Ezeket a szenvedéseket azonban
pontosan Istenért, Krisztusért viselik a keresztények, és viszonzásul Krisztus
szeretetében támaszt találva legyőzik a szenvedés erejét. Ahogy az 5,3-4-
ben, itt is kijelentő módban, mintegy tapasztalatként beszél erről az Apostol.

8,38-39: A perikópa végén Pál harmadszor is visszatér arra a kérdésre,
hogy ki léphet fel hatékonyan a keresztényekkel szemben. Kifejezi meggyő-
ződését, hogy a teremtett világ minden hatalma a Teremtő ellenében kudarc-
ra van ítélve. Ha Isten szeret minket, akkor a mi szeretetlenségünkön (8,28)
kívül semmi sem akadályozhatja meg üdvösségünket. Az Apostol megala-
pozta tehát a perikópa alapállítását, és egyben – az 5–8. fejezeteket lezárva –
megfogalmazta a levél egyik fő állítását: Isten szeret minket, ezért okkal re-
mélhetjük az örök üdvösséget.

5.2. A RÓM 8,18-39 ÖSSZEFOGLALÁSA

A szorongattatásokkal, szenvedésekkel teli jelent Szent Pál az eszkatologi-
kus jövő, az üdvösség fényében nézi. A remény nem más, mint jövő a jelen-
ben: az abszolút pozitívum, bár láthatatlanul, jelen van a Lélek által. Már itt
van, de még nincs teljesen itt. Ez a „már igen, de még nem” gondolat Pál
teológiájának egyik jellegzetessége. A keresztény ember boldog lehet, mert
hisz benne, hogy nemsokára biztosan végérvényesen boldog lesz. A remény-
ből él, és nem földi biztonságra, hanem egyedül Istenre alapoz, aki szereti
őt, vele van, és a hátralévő rövid földi úton megőrzi az állhatatosságban.

Ezt a teológiai gondolatot akarja átadni az Apostol a szülés hasonlatával
is.  Örömünk,  üdvösségünk,  istengyermekségünk  még  nem  látható,  mint
ahogy az újszülött sem látható a vajúdásnál. A fájdalmak, a kínok, a krisz-
tuskövetők megpróbáltatásai viszont annál valóságosabbak. A vajúdás kínjai

14 BALZ 119.
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azonban a remény kínjai, mert össze sem vethetőek a születés, az örök életre
születés örömével. Ez az öröm pedig máris itt van. 

Szent Pál nyomatékot szeretne adni a keresztények üdvösségéről szóló ki-
jelentésének, ezért felhasználja a korabeli zsidó apokaliptikus teológia ha-
sonlatvilágát.15 Ez az apokaliptikus teológia szintén a szülés képével írja le
az igazak eszkatologikus üdvösségre jutását, de kitágítja a képet az egész te-
remtett  valóság újjászületésének szemléltetésére.  Itt  fontos az a gondolat,
hogy a teremtett anyagi világ, amely Ádám bűne által esett a mulandóság
rabságába, az ember üdvössége által ismét részesedhet a paradicsomi álla-
potban. 

Pált ezzel szemben nem elsősorban az anyagi világ sorsa érdekli, ő a te-
remtést mindig az ember sorsa felől szemléli. Ami fontos számára, az az em-
ber szabadulása a szenvedés, a halál rabságából. A keresztények üdvösségé-
ről szóló fejtegetéseinek egyszerűen csak nyomatékot ad az apokaliptikus,
kozmikus háttér. Az Apostol feltételezi olvasóinál a teremtés újjászületésé-
ről szóló tanítás ismeretét. 

Az örök üdvösség reményét Pálnál nemcsak a keresztségben már megka-
pott, de még be nem teljesedett Krisztusban való istengyermekségünk jelen-
ti, hanem a bennünk lakozó Szentlélek is, aki számunkra az üdvösség zálo-
ga. A kettő szorosan összefügg egymással. Ahogy az 5. fejezetben (5,5-6),
úgy itt is látszik, hogy Szent Pál teológiája szentháromságos teológia. Ebben
a részben is kifejezésre jut, hogy a Lélek által vezetett keresztény ember áll-
hatatos tud maradni reményében. Erre nem saját erejéből képes, hiszen még
azt sem tudja, mit kérjen Istentől, ami valóban az ő szándéka szerinti, és így
üdvösségére szolgál. A Lélek maga irányítja még imádságunkat is, mellyel
az Atyát megszólítjuk.

Isten, szeretetének örök elhatározása szerint, mindenkit meghívott az üd-
vösségre, aki elfogadja, viszonozza szeretetét. Velük tehát történhet bármi,
még szorongattatások is, mindenen keresztül eljutnak az üdvösségre, mert
Isten hűséges, és ő a Teremtő: amit elhatározott, azt már megtörténtnek lehet
tekinteni. A szenvedések nemhogy nem nyomnak semmit a latban az üdvös-
séghez képest, hanem még elő is segítik azt azok életében, akik viszonozzák
Isten szeretetét, és elfogadják sorsukat a Teremtő kezéből. Mindaz, ami ve-
lünk történik, Isten műve. Az ő végső szándéka életünkkel pedig az örök üd-
vösség. Szent Pál az üdvösség reményét támasztja alá azzal, hogy vázolja az
ember egyéni üdvtörténetét. Az Atya a Lélek által Krisztus képére akar for-
málni bennünket, akinek szenvedéseiben részt veszünk, és aki elsőszülött az
isteni dicsőségre születettek között. Ismét megjelenik a születés képe.

15 WILCKENS II, 147; BALZ 40-69.
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Mindez azt jelenti, hogy Isten velünk van. Az Apostol által hirdetett evan-
géliumot fogalmazza meg tömören ez a mondat. Pál ismét a kerügmából in-
dul ki, visszatérve az 5. fejezetben kifejtett gondolatmenetéhez: a többről a
kevesebbre következtet, így érvel az üdvösség reménye mellett. Az utolsó
ítéletet bírói tárgyalásként írja le, amelyen az az Isten ítélkezik fölöttünk,
akinek Fia meghalt,  sőt  feltámadt  megigazulásunkért.  Ha Isten így szeret
minket, hogy Fiát adta értünk, akkor biztosan nekünk szánja az üdvösség
teljességét. 

Isten szeretetének megfogalmazása mellett itt is megjelenik a szorongat-
tatások elemi erővel feltörő kérdése: összeegyeztethetők-e a hívők szenvedé-
sei a Teremtő szeretetével? Ahogy az 5. fejezetben, itt is világosan megfo-
galmazódik  az  Apostol  tapasztalata:  a  szenvedések  ahelyett,  hogy
elválasztanának Krisztustól, még el is mélyítik a szeretetkapcsolatot, hiszen
érte és vele szenvedünk, emberi kiszolgáltatottságukban az ő segítő erejét ta-
pasztaljuk meg.16 Krisztus ereje pedig biztosan győzelemre visz, hiszen az a
teremtő Isten ereje, aki az időben és térben kibontakozó egész teremtésnek
ura. Isten szeretete az egyetlen végleges érvényű valóság, és ez a szeretet
miénk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.17

6. VÉGSŐ KÖVETKEZTETÉSEK

Legnagyobb kincsünk,  mondhatnánk egyetlen igazi  kincsünk a  mennyor-
szág, mégis milyen ritkán beszélünk róla! Szent Pál a Római levélben a lé-
nyegre tör, a legfontosabb kérdésre keres választ: fogunk-e üdvözülni? Pál
számára ez élet-halál kérdése. Minden ember jó akar lenni, de sokan átélik:
nem tudom megtenni a jót! Mindenki szeretne örökké a jóban részesülni, de
vajon megkapjuk-e azt? A Római levélnek pontosan ez az alapkérdése: ha a
bűn  halált  okoz,  és  én  bűnös  vagyok,  akkor  vajon fogok-e üdvözülni  és
örökké élni? 

Szent Pál örömhírt hirdet: Isten részesíteni akar minket az abszolút Jóban,
az örök üdvösségben. Ehhez először azt mutatja meg, hogy Isten megbocsát-
ja bűneinket, jóvá, igazzá tesz minket. A zsidó hallgatóság számára ezt a
megigazulás fogalmával ragadja meg: Krisztus, a Messiás, a Megváltó által
megváltott ember megigazul, képes lesz teljesíteni a Lélek törvényét, Isten
akaratát. Isten megbocsátott neki, kiengesztelődött vele, aki bűnei miatt el-
lensége volt. Az Apostol teológiájának és személyes hitének talán a legfon-
tosabb kiindulópontja ez: érte is, aki üldözte Jézust, és ellensége volt, érte is

16 SCHREINER 433.
17 WILCKENS 170-172.
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életét adta a kereszten. Isten ennyire szereti őt. Krisztus halála jelenlévő va-
lóság az életében. Isten igazzá tette őt, és most a kegyelem állapotában van.
Új kapcsolat jött létre közte és Isten között: békében van Istennel! Ez az
üzenet nagy távlatot nyit meg az ember számára, hiszen minőségi különbség
van aközött, hogy az ember megigazultként vagy meg nem igazultként néz
szembe az utolsó ítéleten a Teremtővel, a Bíróval. Ő tehát velünk van, így
teljes reménységgel állíthatja az Apostol: „A hit által megigazult ember élni
fog” (1,17).18

Kegyelemtani és ökumenikus szempontból is nagyon fontosak ezek a páli
gondolatok. A megigazulásról szóló Közös nyilatkozat is kiemeli a megiga-
zulás üzenetének sajátos szerepét a keresztény tanításban, amire annak ide-
jén Luther felhívta a figyelmet.19 Ő Pálhoz hasonlóan a Krisztustól kapott
megigazulást, a kegyelemtant állította teológiája középpontjába. Nála azon-
ban hiányzik Pál érvelésének az a fontos eleme, hogy a megigazulás reális
változás, vagyis valóban új emberként lépünk majd az utolsó ítéleten Isten
elé. A megújult istenkapcsolat igazi béke (5,1) Istennel – szeretetétől semmi
sem választhat el minket (8,35.39): ez nem egy ítélő bírónak és egy pusztán
igazzá nyilvánított bűnösnek a viszonya! Ezen a megigazulás által létrejött
új valóságon alapszik az a logikai  gondolatmenet,  amelyet  az Apostol az
5,8-10-ben leír. 

Továbbá mai, sokszor igencsak evilági gondolkodásunk és terveink fel-
frissítésére nagy jelentőségű lehetne annak közös megfontolása, hogy Pál
milyen világosan hangsúlyozza: a megigazulás igazi távlata nem elsősorban
e világra, hanem az eszkatonra nyílik, és örök életünk reményét hordozza
(8,18). A credót mindnyájan hisszük, és sokszor már közösen is mondjuk,
de várjuk-e a holtak föltámadását? 

A keresztények tapasztalata azonban az, hogy ez az élet, ez a boldogság
nem valósul meg közvetlenül életükben. Jézus tanításához való hűségük mi-
att sok ellenkezésbe ütköznek, szenvednek. Hogyan egyeztethető össze ez
azzal a ténnyel, hogy Isten a Teremtő, aki kézben tartja a világot, ugyanak-
kor megváltott és szeret minket? 

Szent Pál nem becsüli le a szenvedés nagyságát, hanem az isteni terv tel-
jes  megvalósulásának szélesebb keretei  közé illeszti.  A szenvedésben élő
ember első és alapvető kérdése: meddig tart? Az Apostol a keresztények
szenvedéseit a szülés fájdalmaihoz hasonlítja. A szülési fájdalom – legyen
bár erős – nem csüggedést, kétségbeesést, hanem reményt hordoz, mert biz-
tosan vége felé közeledik. Szenvedésben élni azt is jelenti, hogy az ember

18 WOLTER 89; DUNN 246; FITZMYER, J. A., Romans (New York 1993) 395.
19 Vö. A KERESZTÉNY EGYSÉG PÁPAI TANÁCSA – LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG, Közös nyilatkozat a

megigazulásról  szóló  tanításról  (1997),  (14)-(18):  http://web.295.ca/gondolkodo/talalkozo/ira-
sok/MegigazulasHU97.html.
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nem tapasztalja, nem látja a jót, az üdvösséget. Reménységről beszélünk, ha
a negatívban, noha láthatatlanul, mégis jelen van a pozitívum. A remény a
sóhajok hídja, amely átível a szenvedések jelenéből az üdvösség jövőjébe.20

Ha hiszünk Isten szeretetében, akkor látjuk, hogy megalapozott reményünk
van az örök életre, és ki tudunk tartani Krisztus mellett. Ha vele együtt szen-
vedünk, vele együtt meg is fogunk dicsőülni, részünk lesz az ő örökségében,
az üdvösség megnyilvánul majd rajtunk is. Ez a teremtés célja, erre nyitott,
erre vágyódik szomjas vágyakozással.

Ha Isten egyszülött Fiát odaadta értünk, és Lelkét ajándékozza nekünk,
akkor ez azt jelenti, hogy mindent nekünk akar ajándékozni. Szent Pál Isten
múltbeli tettéből szeretetére következtet, szeretetéből pedig jövőbeli tettére,
mert Isten irántunk való szeretete nem változik. Ez a reménység logikája.
Ezen múltbeli  történelmi  eseményeknek a  jövőre  nyíló  jelentőségük van:
múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk. Isten velünk van, és velünk is ma-
rad. Ezzel a reménnyel dicsekedik az Apostol, és dicsekvése nem más, mint
Isten dicsőítése.

Lelkiéleti szempontból is üzenetet hordoz már az Apostol érvelési módja
is: kiderül belőle, milyen problémák foglalkoztatják, mit tart fontos kérdés-
nek. Új lendületet adhat egyházi gondolkodásunknak és életünknek, ha meg-
tanuljuk tőle ezt a természetfeletti gondolkodásmódot, amelyben a kérdések
sorrendje a helyén van, és először „az odafönt valókra” irányul a figyelem.
Szent Pál értékrendjét is mutatják az elemzett perikópák. Az értékek csúcsán
az élő Istennel való személyes szeretetkapcsolat áll. Milyen felemelő dolog
olyan emberekkel találkozni, akik „Istennel dicsekszenek”!  

Isten szeretetének hitéből és a dicsőséges örök életre születés ígéretéből
táplálkozik az élő remény, a szülő asszony sóhajtozó várakozása. Így válik
lehetségessé az állhatatosság, a próbákban való helytállás. Pál megosztja azt
a tapasztalatát, hogy a keresztények Isten szeretetének megtartó ereje által a
szorongattatásokban nem roppannak össze, hanem általuk még meg is erő-
södnek reményükben. A szenvedések ahelyett, hogy elválasztanának Krisz-
tustól, még el is mélyítik a szeretetkapcsolatot, hiszen érte és vele szenve-
dünk. Ahhoz azonban, hogy mi magunk is meg tudjuk élni ezt a reményt, el
kell fogadnunk azt a feszültséget, amely jelenlegi keserves állapotunk és lé-
tünk célja, beteljesülése között feszül.21

Szent Pál érvelése a világban tapasztalható szenvedés és halál teológiai
problémáját is érinti. Amint láttuk, ezekben a perikópákban elsősorban a ke-
resztények  hitükért  elszenvedett  megpróbáltatásairól  ír,  de  tanítása  más
szenvedésekre is vonatkoztatható. A szülés zseniális hasonlata világossá te-
20 CRANFIELD, C. E. B., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans (Edin-

burgh 1975) 418.
21 SCHREINER 438-439.
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szi, hogy földi létünknél sokkal magasabb rendű valóság készülődik láthatat-
lanul életünkben.22 Istengyermekek vagyunk. Örök dicsőségre születésünk
vajúdási kínjait tapasztaljuk még.23

Lelkipásztori szempontból alapvető fontosságú a reménységnek ez a teo-
lógiája. Olyan vidéken voltam lelkipásztor, ahol sokak számára az emberhez
méltó élet alapvető feltételei sem voltak adottak. Az emberi segítség, a fele-
baráti szeretet sokat tud segíteni ilyen helyzetben is, de a földi lét alapvető
kilátástalanságát nem tudja feloldani. Ilyen helyzetekben annak van egyedül
reménye, élettávlata, akinek az élő Isten a reménye. A Szent Pál által közve-
tített isteni ige a vajúdó földi létről, Isten örök reményt adó szeretetéről és
eljövendő dicsőségéről  itt  mutatja meg igazi  erejét.  Itt  értjük meg azt  is,
hogy miért szánalomra méltóbb minden embernél az, aki Krisztusban csak
ebben a földi életben reménykedik (1Kor 15,19).

Aki elfogadja és viszonozza Isten szeretetét, annak biztos reménye van
arra, hogy a Teremtő, aki őt a vele való találkozásra, az üdvösségre meghív-
ta, az véghez is viszi benne a teremtés művét, eljuttatja a célig, az üdvössé-
gig. A Szeretet, amely őt létrehozta, és amelynek igent mondott, magának a
Teremtőnek a szeretete, és ő minden művénél hatalmasabb. Erre a bizonyos-
ságra nagy szüksége van a keresztényeknek ahhoz, hogy hűségesen kitartsa-
nak, és szenvedéseik ellenére vállalni tudják Jézushoz tartozásukat.

7. BEFEJEZÉS: A RÓMAI LEVÉL NÉHÁNY ÜZENETE A MAI EMBER SZÁMÁRA

A dolgozat végén szeretnék a perikópákból néhány következtetést levonni:
milyen üzenetet hordozhatnak a szövegek egyes részei a mai ember számá-
ra?

Róm 5,3-4

Gyakran találkozhatunk mai társadalmunkban is azzal, hogy aki Jézus taní-
tása szerint akar élni, annak sokszor súlyos nehézségekkel kell megküzde-
nie. Gondolhatunk fiatalokra, akik nem akarják átvenni környezetük parázna
életmódját, bizonyos cégeknél dolgozókra, akik nem akarnak együttműköd-
ni a vezetők csalásaival, kismamákra,  akik környezetük nyomása ellenére
sem akarják kioltani a méhükben megfogant magzat életét, és folytathatnánk
a sort. Az erkölcsi meggyőződésükért és hitükért üldöztetést szenvedő ke-

22 WILCKENS 158-159.
23 VÖGTLE, A., Das Neue Testament und die Zukunft des Kosmos (Düsseldorf 1970) 197-198.
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resztényekben felmerül egy alapvető kérdés: Krisztus tanítványainak mi a
feladata ilyen körülmények között? 

Közöttünk élnek olyan papok, szerzetesek és világi keresztények is, akik-
nek az elmúlt korszak – főleg az ötvenes, hatvanas évek – egyházüldözései
alatt sok bántalmat kellett Jézusért elszenvedniük. Sokakat börtönbe vetet-
tek, megkínoztak és megöltek. Nemrég beszélgettem egy atyával, aki igen
hosszú ideig raboskodott. A következőket mondta: „Nem az volt a legnehe-
zebb, hogy megvalljuk hitünket egy-egy drámai, nehéz helyzetben, hanem
az, hogy kitartsunk évekig, évtizedekig minden emberi remény nélkül.” Iga-
zi,  keresztény  reménység  nélkül  ez  a  kitartás  egyszerűen  lehetetlen.  Ha
azonban vannak, akik valóban hűségesek maradnak évtizedekig, akkor visz-
szatekintve elmondhatjuk: egyedül Isten segítségével volt lehetséges, hogy
ezt a próbát kiállták. Isten mellettük álló hűséges szeretetének ez a tapaszta-
lata  adott  sok  börtönviselt  keresztény testvérünknek olyan  erős  bizalmat,
olyan biztos Istenbe vetett reményt, amelyet ma megcsodálhatunk. A kipró-
báltság  tehát  reményt  eredményezett.  Szeretnék  egy mélyebb  értelmezési
síkra is utalni, amely – bár közvetetten, de biztosan Szent Pál szándékának
megfelelően – jelen van a szövegben. Talán mindnyájunk életében felvető-
dik a kérdés: hogyan lehet összeegyeztetni a minket érő szenvedéseket az-
zal, hogy a Teremtő szeret minket? Mi lehet a szenvedés, a másoktól elszen-
vedett  bántalmak  értelme?  Az  Apostol  ebben  a  szövegrészben  kijelenti,
hogy a szorongattatások végső soron reményt eredményezhetnek, ha valaki
a hitben elfogadja a megváltást és kiengesztelődik Istennel. Állításában az is
benne van, hogy ha valaki hisz Isten szeretetében, akkor legyőzhetetlen re-
ménysége van, amely a megpróbáltatás idején még növekedni fog. Feltétele
mindennek a hitben Istennek kimondott „igen”. Ha azonban valaki ezt a lé-
pést megteszi, annak reménységét nem tudják szétrombolni az őt érő szen-
vedések, és a kiállott próbák egyértelműen Isten hűséges segítségének erejét
fogják számára tanúsítani, amint a 8,28-ban is olvashatjuk: „Azoknak, akik
Istent szeretik, minden a javukra válik.” 

Róm 5,8

Vajon miért szeretem a másik embert? Mennyiben lehet az én szeretetemről
elmondani, hogy az inkább önszeretet, mint önzetlenség? Ezek a kérdések
foglalkoztattak akkor, amikor egy ismerősömtől azt hallottam, hogy édesap-
ja ezzel biztatta: „Legyél, fiam, jó, hogy a többiek szeressenek téged!” Ő el-
mondta, mennyire zavarta ez a tanács, és hogy végül ezt a kérdést tette fel
apjának: „Te is csak azért szeretsz engem, mert jó vagyok?” 

„Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy Krisztus meghalt ér-
tünk, amikor még bűnösök voltunk.” Aligha van olyan állítás, amelynek na-
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gyobb volna a felszabadító ereje, mint ennek. Isten nem azért szeret bennün-
ket, mert jók vagyunk. Ez a kijelentés arról is beszél, hogy kicsoda Isten, és
milyenné akarja formálni az embert, akit képére és hasonlóságára teremt.

Róm 5,10

Az ember személyes kapcsolataiban nagyon fontos a kapcsolat jövője. A re-
mény azonban, amely a kapcsolat jövőjéhez fűződik, a kapcsolat múltjában
is gyökerezik. Ismertem egy asszonyt, aki egy balesetben mindkét lábát el-
vesztette. Szülei nagyon féltek attól, hogy férje el fogja hagyni őt. Ő azon-
ban nagyon bízott benne. Egy beszélgetés folyamán elmondta, hogy évekkel
azelőtt súlyos vétket követett el férje ellen, aki  sokat szenvedett emiatt, de
megbocsátott neki, és ezzel megadta az újrakezdés lehetőségét. Most, ahogy
visszaemlékezett erre, azt mondta: ő, aki annyira szeretett engem, hogy ak-
kor megbocsátott, biztosan nem fog elhagyni most sem.

Ahogy ez az asszony férje hűségének és szeretetének fényében szemlélte
jövőjét, hasonlóképpen szemléli Pál saját jövőjét a kereszt fényében, és di-
csekszik  azzal,  hogy biztos  reménye  van az örök életre.  Istenhez fűződő
kapcsolatunk jövője az ővele való történelmi tapasztalatunkban gyökerezik.
Az előtt az Isten előtt kell majd elszámolnunk az utolsó ítéleten, aki egyszü-
lött Fiát adta értünk. Irántunk való nagy szeretete a mi reménységünk.

Róm 5,11

Amikor  mi,  keresztények  az  örök  élet  ajándékának  örvendünk,  örömünk
még nem tökéletes, ha elfelejtjük, hogy az ajándéknál sokkal nagyobb aján-
dék maga az Ajándékozó. 

Egyszer vendégségben voltam egy ismerős családnál, az egyik gyereknek
születésnapja volt. Édesanyjától egy gyönyörű, meleg kabátot kapott aján-
dékba. Odajött hozzám, és azt mondta: „Nézd, milyen jó anyukám van ne-
kem, tőle kaptam ezt a szép kabátot!” Ez a kislány a maga módján felismerte
és kifejezte,  hogy sokkal  inkább dicsekedhet  édesanyjával,  mint  azzal  az
ajándékkal, melyet tőle kapott. 

Szent Pál azzal a reménnyel dicsekszik, hogy részünk lesz az örök üdvös-
ségben, de a végén hozzáfűzi: Istennel dicsekszünk. Nem csak az ajándék-
kal, sokkal inkább az Ajándékozóval kell dicsekednünk, ahol a „dicsekvés”
természetesen dicsőítést jelent. Ha valaki meg tudja élni azt, hogy számára
Isten – aki neki szeretetből az örök élet ajándékát adja – fontosabb, mint
maga az üdvösség, az valamit már viszonoz Isten érdek nélküli önzetlen sze-
retetéből, és felfedezi azt az igazi lelki Szépséget és Örömöt, aki maga Isten.
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„Mennyivel inkább”

Amit még meg kellene tanulnunk az Apostoltól, az a mélységesen keresz-
tény logika, amellyel egy igen fontos kérdés megválaszolásához hozzáfog.
Életfontosságú kérdése van: fogunk-e üdvözülni? Amikor válaszol, a kerüg-
mára figyel, és egyszerűen, de nagyon következetesen érvel: ha Krisztus ér-
tünk, bűnösökért életét adta, hogy megmentsen, akkor minden reményünk
megvan, hogy minket, akik már megigazultunk, és viszonozzuk szeretetét,
meg fog menteni az utolsó ítéleten.
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