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Apostoli identitás  
és a mindennapok kultikus tere

Adalékok a rómaiaknak írt levél néhány 
kultikus metaforája értelmezéséhez

Tervek és kétségek között

Az 1Kor-t olvasva mindjárt az első bekezdések után feltűnhet 
az olvasónak, hogy Pál írásba foglalt üzenete egy sűrű szövésű 
kommunikációs háló része . A levélben az Apostolon kívül tizen-
négy személy neve bukkan föl, akik üzeneteket, híreket, kérdé-
seket s üdvözleteket hoznak s visznek. Ezzel szemben a Róm első 
tizenöt fejezetében a feladón kívül egyetlen személy nevét sem 
találjuk. Ez annál is inkább feltűnő, mivel a Róm 16-ban viszont 
több mint harminc név sorjázik egymás után: Pál üdvözleteket 
küld, illetve tolmácsol . A zárófejezet azonban nemcsak a tulaj-
donnevek pergő sora miatt váratlan.1 Azért is meglepő, mert itt 
ötször2 is megjelenik az ekklészia, ‘gyülekezet’, szó, jóllehet a le-
vél corpusában eleddig soha nem szerepelt. Ez mindenképpen 
elgondolkodtató, hiszen hét, autentikusnak tartott levele közül 
ötnek3 az elején, mindjárt az apostoli üdvözletben találunk uta-
lást a címzettek által alkotott ekklésziára, helyi egyházra . Alkal-
1 A szakirodalomban a 19. század elejétől elég sokáig tartotta magát a hipo-

tézis: a 16. fejezet nem volt része a Pál által Rómába küldött levélnek. Ak-
kor illesztették a Róm 15 után, amikor a Róm másolatát Efezusba küldték, 
ahol Pál az ötvenes évek első felében több mint két évet dolgozott. Ez a vi-
szonylag hosszú idő magyarázza, így a feltételezés, az üdvözletek hosszú 
lajstromát. A kortárs exegéták többsége a Róm 1–16 egysége mellett tör lán-
dzsát . Gerd Theißen és Petra von Gemünden (Der Römerbrief: Rechenschaft 
eines Reformators, Göttingen, 2016, 106–110) meggyőző érvekkel támasztja alá 
a feltevést: elképzelhető, hogy Pál a Róm egészét (1–16) Efezusba küldte el 
azoknak a munkatársainak, akik Claudius Kr. u. 49-ben kiadott ediktuma 
nyomán távozni kényszerültek Rómából, és Efezusban telepedtek le. Csak 
később küldte el a levél egy rövidebb változatát (a Róm 16 nélkül) Rómába. 
Tehát mindkét levél a „rómaiaknak” szól: az egyik az Efezusban lakókhoz, a 
másik a fővárosban élőkhöz.

2 16,1.4.5.16.23.
3 1Kor 1,2; 2Kor 1,1; Gal 1,2; 1 Tessz 1,1; Filem 2.
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masint azért tért el a szokásos megoldástól Pál, mert tudta, hogy 
a római keresztények a fővárosban lévő zsinagógák közösségei-
hez hasonlóan nem szerveződtek egyetlen gyülekezetbe. A Róm 
az ekklészia tagjait rendszerint a hagioi, ‘szentek’ szóval jelöli . A 
megkereszteltek a szent szférájához tartoznak . 

Valamennyi levelében találunk példát arra, hogy mondandó-
ja meghatározó pontjain a kultusz világából vett fogalmakat4 hív 
segítségül. Úgy tűnik, az élet kultikus dimenziója közös nevező-
nek bizonyult számára a judaizmus és a hellenista-római világ 
között, hiszen mindkettő különbséget tett profán és szent között. 
Sőt mindkét közegben azt is számos példa illusztrálja, hogy vol-
tak, akiknek a meggyőződése szerint a helyesen értelmezett kul-
tusz a nemes és tiszta erkölcsben nyilvánul meg . Más szóval, úgy 
vélekedtek, hogy a rituális tisztaság kérdéseit felülírják az etikai 
megfontolások .

Az antik Izrael világképének egyik meghatározó hagyomá-
nya szerint a tiszta és tisztátalan kérdése Izrael és a népek vi-
szonyában válik leginkább kézzelfoghatóvá. E mentalitás szá-
mára az idegen istenek tisztelete, illetve az idegenekkel létesített 
szexuális kapcsolat jelentette a legnagyobb veszélyt a választott 
nép identitását illetően. A tisztátalanság oka azonosításával azt 
remélték, hogy a veszély elkerülhetővé válik. Egy viszonylag 
könnyen azonosítható másik hagyomány szerint a rituális tisz-
taság kérdése az erkölcs horizontján új értelmet nyer . Ami tisz-
tátalanságot okoz, az erkölcsileg is elvetendőnek minősült; ami 
az etika szempontjából nem helyénvaló, tisztátalanság forrásá-
nak tekintendő. Míg a Pentateuchus különbséget tesz kultikus és 

4 Álljon itt a teljesség igénye nélkül néhány emlékezetes locus! Itt és a továb-
biakban a saját fordításomból idézek: Újszövetség, Pannonhalma, 42017. 1Kor 
3,16sk: „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik 
bennetek? 17Ha valaki Isten templomát pusztítja, azt elpusztítja Isten, mert 
Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok”. 1Kor 7,14: „Mert a hitet-
len férjet megszenteli hívő felesége, a hitetlen feleséget pedig hívő férje; kü-
lönben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek .” 2Kor 
1,21: „Isten az, aki nekünk veletek együtt Krisztus iránti szilárdságot ad, és 
felkent minket . 22Ő meg is jelölt minket pecsétjével, és foglalóul szívünkbe 
adta a Lelket.” 2Kor 2,14: „Hála legyen Istennek, aki bennünket Krisztusban 
legyőzött fogolyként diadalmenetében vezet, és ismeretének illatát terjeszti 
általunk mindenütt.” Fil 2,17: „De még ha hitetek áldozati adományának és 
felajánlott áldozatának részévé kell is válnom, akkor is örülök, örülök mind-
nyájatokkal együtt.” Fil 3,3: „Mi vagyunk ugyanis az igazán körülmetéltek, 
akik Isten Lelke által végezzük istentiszteletünket, büszkeségünk Krisztus 
Jézus, és Istenbe vetett bizalmunk alapja nem a testünk.” Fil 4,18: „Meg-
kaptam mindent, és bővelkedem. El vagyok halmozva, miután megkaptam 
Epaphroditosztól, amit küldtetek: kellemes illat és kedves, Istennek tetsző 
áldozat .”



morális tisztátalanság között, a qumráni szövegekben5 ez a dis-
tinkció elmosódik: a bűn kultikus tisztátalanságot eredményez, 
a tisztátalanság pedig bűnként értelmeződik. Az Aristeas-levél6 
és Alexandriai Philón a Tóra kultuszra vonatkozó utasításait al-
legorikusan értelmezik, s a rituális előírásokból erkölcsi útmu-
tatást olvasnak ki . A hellenista-római vallásgyakorlatban az ún . 
leges sacrae7 a Tóra rendelkezéseitől eltérően nem célozták egy 
bizonyos közösség identitásának kialakítását vagy megőrzését, 
hanem csupán a templomok, illetve szent helyek látogatását kí-
vánták szabályozni . S arra sem találunk bennük példát, hogy a 
templom metaforát emberekre, közösségekre alkalmazták volna . 
Ez utóbbira qumráni szövegek8 számos példával szolgálnak .

Pál teológiai reflexióját átjárja a kultikus terminológia: szoté-
riológiájában, ekkleziológiájában és etikai megfontolásaiban 

5 1QS 6,24sk: „Ezek az ítéletek, amelyekkel ítélnek a közösség értelmezésében, 
az alábbiak szerint: 25Ha olyasvalaki találtatik közöttük, aki hazudik a va-
gyon dolgában, éspedig tudatosan, ezt azt embert válasszák el a Sokak tiszta 
ételétől egy évre, és bírságolják ételének egynegyedére.” 1QM 13,4skk: „És 
átkozott Beliál, pártütő tervéért, és gyűlöletes, bűnös szolgálata miatt. Átko-
zott az ő csoportjának összes szellemei is, gonosz 5terveik miatt; gyűlöletesek 
ők összes tisztátalan és szennyes szolgálatuk miatt, mivel ők a Sötétség cso-
portja – Isten csoportja pedig az [örö]k 6világosságé .” A jeruzsálemi templom 
tisztátalan voltáról lásd pl. CD 5,6sk: „Ők viszont még be is mocskolják a 
Szentélyt, mivel nem 7választják el a Tóra szerint (a tisztát és a tisztátalant) .” 
A közösség tagjai ezért reménykedtek abban, hogy majd maga Isten fog új 
templomot építeni. Erről lásd pl. 4Q174 1,2–4: „[bírákat rendeltem] népem, 
Izrael fölé (2Sám 7,10). Ez a Ház(at jelenti), amelyet [Ő fog építeni számukra 
az] utolsó napokban, ahogyan írva van [Mózes] könyvében: 3ezt a szentélyt, 
Uram a Te kezed készítette. Az Úr uralkodik örökkön örökké (Kiv 15,17–18). 
Ez a Ház, ahová [a tisztátalan] sohasem [léphet be], 4sem a [körülmetélet-
len], sem az ammoni, a moábi, a ’fattyú’, az idegen, a jövevény, soha, mivel 
az én Szentjeim lesznek itt.” (Az idézetek Fröhlich Ida fordításából valók: A 
qumráni szövegek magyarul, Studia Orientalia 1, Piliscsaba – Budapest, 22000.)

6 Aristeas levele Philokratéshez 234: „[a legnagyobb dicsőség] Isten tisztelete: 
nem ajándékokkal, sem áldozatok bemutatása által, hanem a lélek tisztaságá-
val és neki tetsző gondolatokkal, minthogy ő alkotott és ő is igazgat mindent 
akarata szerint”; 306: „Meg is kérdeztem tőlük, miért mossák meg kezüket 
ima előtt. Elmagyarázták, ez annak jele, hogy semmi gonoszságot sem csele-
kedtek, merthogy mindent a kezünkkel viszünk véghez – ily nemes és jám-
bor módon vonatkoztatnak mindent az igazságosságra meg az igazságra .” 
(Az idézetek Simon L. Zoltán fordításából valók: Dörömbözi János [szerk.]: 
Apokrif levelek, Budapest, 1999.)

7 A kultuszra, rítusokra, orákulumokra vonatkozó epigrafikus anyag kon-
vencionális – többek szerint félrevezető – elnevezése. Lásd még: Parker, R.: 
„What are Sacred Laws?”, in Harris, E. M. – L. Rubinstein, (szerk.): The Law 
and the Courts in Ancient Greece, London, 2004, 57–70; Stavrianopoulou, E.: 
Normative Interventions in Greek Rituals: Strategies for Justification and 
Legitimation, in uő. (szerk.): Ritual and Communication in the Graeco-Roman 
World, Liège, 2006, 116–137.

8 A qumráni szövegek és az Újszövetség dokumentumainak összevetéséről két 
úttörő munkát kell megemlíteni: Gärtner, B.: The Temple and the Community in 
Qumran and the New Testament: A Comparative Study in the Temple Symbolism 
of the Qumran Texts and the New Testament, SNTSMS 1, Cambridge, 1965; 
Klinzing, G .: Die Umdeutung des Kultus in der Qumrangemeinde und im Neuen 
Testament, Göttingen, 1971.
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egyaránt jelen van. Levelének címzettjeit nemegyszer templom-
hoz hasonlítja9 . Ugyanakkor a Yaḥad10 szövegeitől eltérően Pál 
nem reménykedik egy új templom eljövetelében, s a jeruzsálemi 
templomot illető álláspontja mentes minden polémiától. Pál szá-
mára a „szent” ellentéte nem a „profán”, hanem a „tisztátalan” . 
Mivel a szenttel való közösség sem helyhez, sem időhöz nem kö-
tött, nem létezik számára pro-fanum: ha valaki elhagyja a szent 
szféráját, amelyet az ekklesziához való tartozásnak az életalakítás-
ban kézzelfoghatóan megjelenő kifejezése garantál, akkor szük-
ségképpen a tisztátalanság világában találja magát .

Magában a Róm-ban is többféle szövegösszefüggésben hasz-
nál kultikus kifejezéseket . Kivált a levél elején és végén talá-
lunk több kultusszal kapcsolatba hozható kifejezést, amelyek az 
Apostol identitására (1,1.9) és a misszióra vonatkozó reflexiójára 
(15,16) is fényt vetnek. De a kultikus konnotációval bíró kifeje-
zések nemcsak a páli ekkleziológia szókészletét gazdagítják, ha-
nem etikai irányelveinek is szokatlanul új perspektívát nyitnak 
(12,1sk). Az emberiség Istentől távoli állapotát a tisztátalanság 
fogalmával jelöli (1,24). Amikor pedig rámutat, hol van ebből a 
kiút, akkor nemcsak igazságról (dikaioszüné), hanem megszen-
telődésről (hagiaszmosz – 6,19skk) is beszél. Izraelhez fűződő 
kapcsolatát ugyancsak a kultusz szóhasználatából kölcsönzött 
szóval jelöli (9,3), s amikor felvillantja Izrael és a népek közöt-
ti viszony mibenlétét, ismét egy kultikus kifejezés tűnik elénk 
(11,16). Szavai a tiszta és a tisztátalan ételekről (14,14) a zsidó 
haláká hátterében válnak csak érthetővé.

Bár vitathatatlan, hogy a Róm Pál leginkább kiegyensúlyozott, 
közvetlen polémiát kerülő írása, nehezen tisztázható, mi is lehetett 
az Apostol szándéka, hogy egy ilyen hosszú levélben forduljon 
egy olyan gyülekezethez, amelyet nem ő alapított, s amelyet csak 
hírből ismert. Kétségtelen az apostoli egyháznak ez a viszonylag 
terjedelmes dokumentuma több célt is szolgált . Róma az Apostol 
terveiben csupán Zwischenstation, közbenső állomás. A 15,24-ben 
még pontosabban fogalmaz: Hispaniába készül . „Remélem ugyan-
is – mondja –, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok 
engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem ná-
latok.” A misszió folytatásának lehetőségeit mérlegelve Pál levelé-
nek pasztorális feladatot is szán . Szándéka elvéthetetlen: a római 
ekklésziákhoz tartozó zsidó- és pogánykeresztények közötti konf-
liktus (11,17–24) megoldását várja érvelésének (14,1–15,13) meg-

 9 1Tessz 4,8; 1Kor 3,16; 6,19; 2Kor 6,16. Első látásra meghökkentőnek tűnhet, 
hogy éppen a Róm-ban nem szerepel ez a terminológia . Közvetve azonban 
jelen van, hiszen az Apostol azt többször is hangsúlyozza, hogy a hívőkben 
Isten lelke lakik (8,9.11), és nem a bűn (7,17). Azt is tanulságos szem előtt 
tartani, hogy Pál számára a bűn nemcsak morális kategória, hanem a világot 
veszélyeztető apokaliptikus erő.

10 A yaḥad szó jelentése ‘közösség’, ‘egység’. Ezzel a szóval utaltak a közösségre 
tagjai . A Yaḥad egy mozgalom volt, s nem csupán a Qumránban élő közösség. 
Erről lásd pl.: Collins, J. J.: „Beyond the Qumran Community: Social Organi-
zation in the Dead Sea Scrolls”, DSD 16 (2009) 369 (351–369).
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győző erejétől. Bár a „gyengék” és az „erősek” azonosítása, illetve 
a közösségek összetételének a pontosítása szükségképpen hipo-
tetikus kell hogy maradjon, annyi bizonyosnak látszik, hogy Pál 
– vélhetőleg azért is, mert tisztában volt azzal, hogy az antiókhiai 
konfliktusban (Gal 2,11–14) tanúsított intranzigens magatartá-
sának a híre megelőzte Rómában – békét akart teremteni (14,17; 
15,13), hiszen tudván tudta, hogy a „béke Istene” (15,33; 16,20) kö-
veteként kell fellépnie . 

A Róm kidolgozása közben valláspolitikai tényezők is nyug-
talanították. Amikor vélhetőleg Kr. u. 55–56 (mások szerint 56–
57) telén Korintusban a római keresztényeknek küldendő levelén 
dolgozik, már több mint húszéves missziós munka tapasztalatát 
tudhatja magáénak. Ez idő alatt mintegy tíz-tizenkét esztendeig 
Antiókhia keresztény közösségének a megbízásából dolgozott. 
Így jutott el többek között Galáciába, Filippibe, Tesszalonikába 
és Korintusba is. A valószínűleg Kr. u. 49-re datálható11 jeru-
zsálemi apostoli zsinat Pál számára felszabadító és lendületadó 
döntéssel zárult: a pogány népek (gójím) között hirdetheti evan-
géliumát, a Jézus Krisztus személyében és sorsában minden em-
bernek felkínált üdvösség páli értelmezését (Gal 2,1–10). Még 
ugyanebben az évben azonban életfordító törés következik be 
az Apostol életében: az antiókhiai konfliktus. Nem karakterbéli 
összeférhetetlenség vagy személyes problémák torkollottak ebbe 
az összeütközésbe Péterrel . Az ok és a tét a keresztény identi-
tás keresése és megformálása volt. A kettőjük közötti vélemény-
különbség a születő kereszténységen belüli sokszínű missziós 
stratégia és az ugyancsak széles skálán kirajzolódó missziológiai 
reflexió két árnyalata volt csupán. Az összeütközés nyomán Pál 
magára marad. Antikókhiának is hátat fordít. Ismét nyugat felé 
indul, hogy folytassa az ott megkezdett munkát. Antiókhia egy-
háza azonban, úgy tűnik, továbbra is felelősnek érzi magát azo-
kért a közösségekért, melyeket megbízásából és felhatalmazásá-
val korábban Pál hozott létre.

A Claudius ediktuma (Kr. u. 49) nyomán megváltozott (val-
lás)politikai hangulattal Pál alkalmasint Tesszalonikában talál-
kozott először (ApCsel 17,1–8). A Jézust mint Messiást hirdető 
Pált és Szilást befogadó és igehirdetésüket nyitott szívvel hall-
gató zsidókat a zsinagóga néhány tagja a városi vezetők elé von-
szolja, és ezzel vádolja: „Itt is megjelentek, akik az egész világot 
felforgatják! Jázón12 befogadta őket, holott ezek mind a császár 
parancsai ellen cselekszenek, mert azt mondják, hogy van más 
király: Jézus” (vv. 6sk). A következő bekezdésben arról értesü-
lünk, hogy „a testvérek még aznap éjjel elküldték Pált Szilással 
együtt Bereába”.

11 Mások szerint Kr. u. 47-re, ismét mások szerint viszont 51-re.
12 Vö.: Róm 16,21.
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A zsinagógák léte és biztonsága a birodalmi adminisztráció 
központi és helyi képviselőivel ápolt jóviszony függvénye volt. 
Ezért a zsinagógáknak létérdeke volt, kivált Claudius ediktu-
mának futótűzként terjedő híre hallatán, hogy a zsinagógákon 
belüli viszályt és nézeteltérést a minimálisra csökkentsék, és 
így elejét vegyék annak, hogy a birodalmi közigazgatás figyel-
mét felhívják magukra. A Jeruzsálemből, illetve Antiókhiából 
évekkel korábban megkezdett, pogányokat is tagjai közé fogadó 
zsidókeresztény missziónak is érdekében állt, hogy a rendkívül 
törékeny helyi ekklésziák számára biztosítsa azt a védelmet, ame-
lyet a zsinagógák mint collegia licita, törvényes társulások, bizto-
sítani tudtak . Jeruzsálem és Antiókhia apostoli közösségei ezért 
indítottak küldötteket Galácia egyházaiba és Filippibe olyan üze-
nettel, amely a zsinagógán belüli súrlódás elkerülését célozta, s 
ezért nem ítélte helytelennek, ha a pogányságból megtért férfiak 
alávetik magukat a körülmetélésnek. E keresztény misszió tehát 
közvetlenül nem Pál tevékenysége ellen irányult . Az Apostol vi-
szont úgy érzi, személye ellen irányuló kampány áldozata: „ha-
mis testvérek”, „álapostolok” keresztezik útját és szándékait13 .

Kudarcaival számot vetve és reményeit latolgatva készül a 
Birodalom fővárosába. Újra át kell gondolnia az örökül kapott 
keresztény hagyományt14 és az általa hirdetett evangélium tar-
talmát és következményeit . Minden polémia nélkül . A Róm-ban 
gondolatainak kifejtése közben nemcsak címzettjeinek helyze-
tét, konkrét problémáit tartja szem előtt, hanem azokat a min-
den ekklészia számára érvénnyel bíró felismeréseket is, melyek 
a Krisztusban való hitből erednek. Ez utóbbiak teszik képessé 
nemcsak arra, hogy tűrje „balsorsa minden nyűgét s nyilait”, 
hanem arra is, hogy a helyi egyházakon belüli súrlódásokat és 
feszültségeket szélesebb távlatba állítsa, s annak a reményének 
adjon hangot, hogy a Messiás elérkezte s az evangélium ereje 
esélyt ad az egész emberiségnek, hogy Isten dicséretében talál-
jon közösségre (15,7–13).

Az alábbiakban néhány olyan szövegrésszel foglalkozunk, 
amely az apostoli identitásra, illetve a címzettek életalakítására 
vonatkozik15 .

13 2Kor 11,26; Gal 2,4; 2Kor 11,13.
14 Alkalmasint ezért is találunk az érvelés több pontján a keresztény tradíció-

ból vett formulákat: 1,3sk; 3,25; 6,2skk. Erről lásd Gerd Theißen és Petra von 
Gemünden, i. m. 130–132.

15 Következésképpen nem kerülnek szóba fontos szövegek. Ezek közé tar-
toznak: 3,35 (Jézus Krisztus halála mint az engesztelés helye/eszköze 
[hilasztérion]); 5,2 („általa [Jézus Krisztus] kaptunk a hitben szabad utat 
[proszagógé] ahhoz a kegyelemhez, amelyben szilárdan állunk”); 6,19.22 (az 
igazság megszentelődésre [hagiaszmosz] vezető szolgálata); 8,9skk („Isten lel-
ke lakik bennetek”); 11,16 („ha szent a búza zsengéje [aparkhé], a tészta is 
az”); 14,14.20 („önmagában semmi sem tisztátalan”).

 apostoli identitás és a mindennapok kultikus tere 11



Apostoli identitás: meghívás és misszió

Akárcsak korábban16, a római keresztényekhez szólva is már a 
levelet indító üdvözletben egyértelművé teszi, hogy a címzettek 
közösségét Isten tulajdonának tekinti: „mindazoknak Rómában, 
akik Isten szerettei, szentek meghívás révén” (1,7). Ezért is való-
színűtlen a feltételezés, hogy Pál azért nem használja az ekklészia 
szót a levelet záró üdvözleteket megelőzően, mert úgy vélte vol-
na, hogy a római Krisztus-hívők még nem méltók a ‘gyülekezet’, 
‘egyház’ titulusra . A Róm bevezetője (1,1–7) azt a benyomást kel-
ti, hogy Pál, korábbi leveleitől eltérően, az üdvözlő formula pél-
dátlan felduzzasztásával azon fáradozik, hogy a kezdet kezde-
tétől hallgatói figyelmét az evangélium – amely egyszerre jelöli 
keresztény tradíció közös kincsét (1,3sk) és ennek páli értelme-
zését – tartalmára fókuszálja. A Róm első mondatának rendkívül 
összetett volta azt is sejteti, hogy Pál tisztázni kívánja önnön stá-
tuszát és küldetését is . A Gal-ból már ismert fogalmakkal prófé-
tai meghívás-történetekre alludálva17 beszél meghívása céljáról 
(Róm 1,1), és mielőtt a Krisztus-esemény saját értelmezését rész-
letezné, apostoli identitásának néhány vonására is rámutat: „Pál, 
Krisztus Jézus rabszolgája, apostol meghívás révén, kiválasztott 
(aphóriszmenosz) Isten evangéliumáért (eisz euangelion theú)” . Az 
aphorizó ige a kommentárok szerint nem szükségképpen hív elő 
kultikus konnotációkat18 . Mindazonáltal, ha vetünk egy pillan-
tást a LXX-re, akkor megállapíthatjuk, hogy az igét mindenek-
előtt kultikus kontextusban használták a fordítók. Az aphorizó, 
‘elkülöníteni’, közel kerül a hagiazó, ‘megszentelni’ ige jelentés-
köréhez . Ugyanezt elmondhatjuk a Róm 1,9-ben található latreuó, 
‘szolgálni’, ‘szolgálatot teljesíteni’, igéről: „Tanúm az Isten, aki-
nek teljes lelkemből szolgálok Fia evangéliumával.” Éppen ezért 
többen úgy vélik, hogy a Róm egészéből, jelesül a 15,16-ból, visz-
szatekintve válik vitathatatlanná ezeknek az igéknek a liturgi-
kus konnotációjá . A latreuó igét a Fil 3,3-ban is megtaláljuk. A 
Róm 1,25-ban pedig a bálványimádást jelöli ezzel Pál: „Ők, akik 
a hazugságot részesítették előnyben Isten igazságával szemben, 
és a teremtményt imádták és szolgálták (elatreuszan) a Teremtő 
helyett, aki mindörökké áldott. Ámen.” A latreia, ‘istentisztelet’, 
főnév a Róm 9,4-ben Izrael kiváltságainak egyike, a 12,1 pedig a 
keresztény életalakítás kultikus távlatát jelzi ezzel a szóval .

Amikor Pál az 1,9-ben19 apostoli munkájáról beszél, két hatá-
rozót is illeszt mondandójába: ‘lélekben/lélekkel’ (en tó pneumati), 
illetve ‘Fia evangéliumával’ (en tó euangelió tú hüió autú) . A má-
sodikat könnyebb interpretálni. A 15,16 fényében bizonyosnak 

16 Fil; 1–2Kor.
17 Gal 1,15; Iz 49,1; Jer 1,5.
18 Teljesen profán szóhasználatban is megtaláljuk: Ter 2,10; 10,5; Zsol 67,10 

(LXX) .
19 „Tanúm az Isten, akinek teljes lelkemből szolgálok Fia evangéliumával, hogy 

szüntelenül megemlékezem rólatok .”
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látszik, hogy Pál missziós tevékenységére utal . Az en tó pneumati 
kifejezés értelmezése sokkal problematikusabb. Vajon Isten lel-
kére, a Szentlélek adományában való részesedésre utal? Ha erről 
van szó, akkor miért nem mondja ezt expressis verbis? Vagy ta-
lán arra, hogy egészen a kapott feladatra áldozza az életét? De ha 
erre gondolt, miért fogalmaz ilyen talányosan? Vagy esetleg ar-
ról lenne szó, hogy Pál – ahogy ezt leveleiben másutt is megteszi 
– a misszióért végzett szüntelen imájára utal? Ez utóbbi mellett 
szól a közvetlen szövegkörnyezet: „állandóan kérem imádsága-
imban, hogy Isten akaratából egyszer már sikerüljön elmennem 
hozzátok” (1,10). Továbbá az is megfontolandó, hogy az Apostol 
szóhasználatában a „lélek”, legyen az Istené20 vagy a saját lelke21, 
többször úgy jelenik meg, mint az imádság alanya . Mindazonál-
tal, ha figyelembe vesszük a Róm 8,16-ban olvasható megfogal-
mazást – „maga a Lélek tesz tanúságot lelkünknek arról, hogy 
Isten gyermekei vagyunk” –, akkor valószínűnek látszik, hogy 
itt is antropológiai értelmet kell tulajdonítanunk a pneuma szó-
nak22. Vagyis Pál arra utal, hogy egész valóját Isten szolgálatára 
szentelte .

A 15,16-ban23 Pál egyértelművé teszi: számára az evangélium 
hirdetése a népek között istentisztelet. J.D.G. Dunn24 arra hívja 
föl a figyelmet, hogy a Corpus paulinumban nem mindig lehet-
séges különbséget tenni, vajon Isten lelkéről avagy az emberi lé-
lekről van-e szó. Ennek az oszcillációnak az okát Dunn a páli 
pneumatológiában jelöli meg . Pál tehát egy kultikus fogalommal 
él, hogy kifejezze: Isten fenntartás nélküli szolgálatára szentelte 
az életét .

Kathleen Troost-Cramer25 szerint Pál a jeruzsálemi Temp-
lomhoz hasonló szentséget tulajdonít az ekklésziának, saját kö-
zösségépítő munkáját pedig papi szolgálatként értelmezi. Ez a 
megállapítás azonban a római egyházzal kapcsolatban proble-
matikus. A Birodalom fővárosában élő közösségeket nem Pál 
alapította26. Troost-Cramer megállapítja, hogy az ókori Izra-
el történetében hosszú múltra tekint vissza az a hagyomány, 
amely szerint Jahvénak több legitim szentélye is lehetett. Ez vi-
tathatatlan. Mindazonáltal valószínűnek látszik, hogy Pál a je-
ruzsálemi Templomot tekintette az egyetlen legitim kultusz he-

20 Gal 4,6; Róm 8,15.26f.
21 1Kor 14,14 .
22 Vö. 1Kor 16,18; 2Kor 2,13; Gal 6,18; Fil 4,23; Filem 25.
23 Vv. 15sk: „Helyenként merészebben írtam nektek, hogy emlékeztesselek tite-

ket a kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem, 16hogy a pogányok között 
legyek Krisztus Jézus szolgája, és végezzem Isten evangéliumának papi szol-
gálatát, hogy a pogányok Isten előtt kedves, a Szentlélek által megszentelt 
áldozattá legyenek.”

24 Dunn, J . D . G .: The Theology of Paul the Apostle, Edinburgh, 2003, 76.
25 Troost-Cramer, K .: De-Centralizing the Temple: A Rereading of Romans 

15,16, JJMJS 3 (2016) 73 (72–101).
26 Nyilvánvaló, ezért nem is használja az ‘építőmester’ metaforát ebben a leve-

lében, eltérően például 1Kor 3,10-tól.
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lyének. Troost-Cramer továbbá úgy véli, hogy Pál címzettjei, a 
pogányságból megtért hívők számára a kultikus szókészlet po-
liteista múltjuk hátterében is értelmezhető volt: nyilvánvaló volt 
számukra, hogy több szentélye is lehetett egy istenségnek. Ez a 
megállapítás is kétségtelenül igaz . Pál azonban véleményem sze-
rint megrettent volna ettől a párhuzamtól27 . Az Apostol ugyan-
is kevés hajlandóságot mutatott arra, hogy valamiféle kulturális 
szintézist teremtsen. Sőt, inkább azt mondhatjuk, hogy a korabe-
li judaizmus antagonisztikus szókészletét felhasználva újra meg 
újra túllépett a diaszpóra zsinagógái által kijelölt társadalmi ha-
tárokon . 

Korábban a 15,14–33 szakaszt elsősorban az életrajzi részletek 
okán tartották fontosnak. A perikópa teológiai jelentőségét csak 
az elmúlt mintegy ötven esztendő exegézise tette nyilvánvaló-
vá. Ferdinand Hahn 1963-ban megjelent monográfiája28 azért je-
lentett mérföldkövet, mert rámutatott, hogy ez a kommentárok 
által rendszerint mellőzött szakasz a páli misszió értelmezésé-
ben kulcsfontossággal bír. Ezt a meglátást erősítette meg Martin 
Hengel 1971-ben megjelent alapvető tanulmánya29, amelyben le-
szögezi, hogy „a páli teológia Sitz im Lebenje az Apostol missziója 
a ‘népek’ között”. 1988-ban pedig egy másik német szakember30 
a szakaszt vizsgálva arra jutott, hogy ezekben a bekezdésekben 
az Apostol teológiájának az alapjai körvonalazódnak. Úgy tűnik, 
hogy a kortárs szakirodalom nemcsak e szakasz teológiai súlyát 
fedezte föl. Többen arra is rámutattak, hogy a 15,14–21 és a levél 
bevezetője (1,1–17) több ponton kapcsolódik. Paula Fredriksen31 
szerint pedig a 9,4 és a 15,26f között tapintható ki egy érvelési ív. 
Michael Theobald32 viszont a Róm 15 és a Róm 9–11 egésze kö-
zötti kapcsolatrendszer láttán jut arra következtetésre, hogy ez 
utóbbi rész csak a Róm 15,14–33 fényében válik érthetővé.

A levél kezdete (1,1–17) és a 15. fejezet közötti inclusio egyik 
fontos eleme a kultikus szókészlet33. Ez annál is inkább megle-

27 Vö. pl.: 1Tessz 1,9 és 4,5.
28 Hahn, F .: Das Verständnis der Mission im Neuen Testament, WMANT 13, 

Neukirchen, 1963, 92.
29 Hengel, M .: Die Ursprünge der christlichen Mission, NTS 18 (1970/71) 37 (15–

38).
30 Müller, P.: Grundlinien paulinischer Theologie (Röm 15,14–33), KuD 35 

(1989) 212–235.
31 Fredriksen, P .: Judaizing the Nations: The Ritual Demands of Paul’s Gospel, 

NTS 56 (2010) 248 (232–252).
32 Theobald, M.: Unterschiedliche Gottesbilder in Röm 9–11? Die Israel-

Kapitel als Anfrage an die Einheit des theologischen Diskurses bei Paulus, in 
Schnelle, U . (szerk .): The Letter to the Romans, BETL 226, Peeters, Leuven, 2009, 
179–195, 140.146sk., (135–177).

33 A Pál leveleiben található kultikus fogalmak értelmezéséről pl.: Vahrenhorst, 
M .: Kultische Sprache in den Paulusbriefen, WUNT 230, Mohr Siebeck, Tübin-
gen, 2008; Gupta, N. K.: Worship that Makes Sense to Paul: A New Approach to 
the Theology and Ethics of Paul’s Cultic Metaphors, BZNW 175, Göttingen, 2010; 
Stettler, H.: Heiligung bei Paulus: ein Beitrag aus biblisch-theologischer Sicht, 
WUNT 2/368, Tübingen, 2014.
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pő, mivel Pál a Róm 1–15 részben mindössze kétszer használja 
az apostol szót, vagyis, úgy tűnik, nem kívánja nyomatékosíta-
ni apostoli tekintélyét, hogy érvényt szerezzen mondandójának . 
Troost-Cramer34 annak a hipotézisnek adott hangot, hogy a Róm-
ban hangsúlyosan megjelenő, kultikus konnotációval rendelkező 
fogalmak, melyek között a Róm 15,16 is fontos szerepet játszik, 
arra világítanak rá, hogy Pál a megtért pogányokból kialakult 
közösségeket, helyi egyházakat a jeruzsálemi Templomhoz ha-
sonló szent helynek, mintegy a Templom meghosszabbításának 
(extension) tekinti . Azért találom ezt a megközelítést problemati-
kusnak, mert a ‘templom’ metafora, úgy tűnik, nem játszik sze-
repet a Róm-ban. Éppen ezért azon a véleményen volnék, hogy 
a Róm 15,16 elsősorban magáról Pálról, apostoli önértelmezésé-
ről szól. Nyilvánvaló, ez a megállapítás nem vezeti föl nem tér-
képezett területre az olvasót. Nemrégiben például Friedrich W. 
Horn35 a szakirodalom eredményeit mérlegelve arra jutott, hogy 
az Apostol önértelmezésének és a Róm céljának a kapcsolata nem 
kapott elég figyelmet a szakemberek körében. A 15,16-ban Horn 
szerint az Apostol papi szolgálatként értelmezi küldetését . Véle-
ményével Horn nem áll társtalanul. A magam részéről 15,16 in-
terpretációját illetően inkább Pál apostoli identitásának kultikus 
konnotációjáról beszélnék. Mindenekelőtt azért hajlanék e jóval 
óvatosabb megfogalmazás felé, mert, úgy tűnik, maga Pál is ne-
hezen pontosítható, bizonytalan jelentésű szókészlettel él ebben 
a szövegben .

A 15,14–16 szakaszban Pál ismét (vö. 1,1–15) arról tesz em-
lítést, miért küldi levelét a Birodalom fővárosában élő keresz-
tény közösségeknek36 . A dicséretben egyáltalán nem fukarkodó 
captatio benevolentiae (v . 14) után némi ellentmondást észlelhet 
az olvasó. Pál egyfelől hangsúlyozza, hogy csupán emlékeztetni 
akarja a címzetteket. Másfelől viszont azért mentegetőzik, hogy 
„helyenként merészebben” írt (v. 15). 

A 15,16-ban Troost-Cramer37 szerint Pál a collectára utal . A 
gyűjtést szavai kultikus távlatba állítják, ugyanakkor, így az ér-
velés, a jótékonyság gesztusaként is értelmezhetők. Ez a két ma-
gyarázat, mondja Troost-Cramer, nem zárja ki egymást . Mind-
azonáltal a kultikus értelmezés mellett tör lándzsát: a collecta a 
pogányok közül megtért Jézus-hívők számára istentisztelet, a 
kultusz része . Továbbá úgy véli, hogy az ekklésziának mint temp-
lomnak az áldozata maga az összegyűjtött adomány, amelyet 
Pál papi szolgálata által közvetít . Ugyanakkor, mondja, ez nem 

34 Troost-Cramer, i . m . 72 .
35 Horn, F. W.: Das apostolische Selbstverständnis des Paulus nach Römer 15, 

in Schnelle, U . (szerk .): The Letter to the Romans, BETL 226, Peeters, Leuven, 
2009, 226 (225–246).

36 Rómában, mint jeleztük, nem egyetlen ekklészia, gyülekezet/helyi egyház lé-
tezett, hanem több egymástól független, egymással és a helyi zsinagógákkal 
más-más módon kapcsolatot tartó keresztény közösség .

37 Troost-Cramer, i . m . 79 .

 apostoli identitás és a mindennapok kultikus tere 15



zárja ki azt, hogy a collectát úgy tekintsük, mint a pogányságból 
megtért hívők által bemutatott áldozatot. Sőt arra hajlik, hogy 
párhuzamot vonjon az Apostol tevékenysége és a pogány pap-
ság feladatai között, ugyanis, mondja, ez utóbbiak között fontos 
szerepet játszott a szentélyeknek adományozott pénz felügyele-
te . Troost-Cramer magyarázatának az a gyenge pontja, hogy Pál 
egészen a Róm 15,25-ig szóba sem hozza a collectát . 

Pál szavainak kultikus vonatkozásait Troost-Cramer azzal 
magyarázza, hogy a görög-római testületek, egyesületek éle-
tében is gyakran kulcsszerepet töltöttek be papok. Ez ismét ta-
gadhatatlan, azonban nem szükségképpen jelenti, hogy Pál is e 
modell szerint gondolkodott. Érdemes emlékezetbe idézni, hogy 
jóllehet hangsúlyozza, azért megy Rómába, hogy az evangéliu-
mot hirdesse, amikor a címzettekkel való kapcsolata kerül szóba, 
nem a vezető és alárendeltek, hanem a kölcsönösség aspektusa38 
kap nyomatékot . Alkalmasint ezért nem hangsúlyozza apostoli 
tekintélyét, s amikor a pogányok között végzett munkájáról szól, 
vélhetőleg ezért részesíti előnyben a kultikus konnotációval ren-
delkező fogalmakat.

Kétségtelen, találunk hasonlóságot Pál áldozati metaforái és a 
holt-tengeri tekercsek szókészlete között. A Yaḥad néhány szöve-
ge egyértelművé teszi, hogy a tagok a közösséget templomnak, 
Jahve lakhelyének tekintették, életük bizonyos dimenzióit pedig 
a Templomban bemutatott áldozatokhoz hasonlították. Troost-
Cramer, természetesen, alapvető különbségekre is rámutat. Jele-
sül arra, hogy míg ezek a szövegek39 kizárták az „idegenek”-et, 
Pál éppen azt hangsúlyozza, hogy az „idegenek”-ből – a meg-
tért pogányokból – álló közösség a Templomhoz hasonló, szent 
hely40 . Troost-Cramer ellenében azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy a Yaḥad tagjai az epikureusoktól, a cinikusoktól, a sztoiku-
soktól, valamint Páltól eltérően nagy gonddal ügyeltek arra, hogy 
a tagok és az outsiderek közötti, a hagyomány által kijelölt hatá-
rokat (boundaries) fenntartsák41 . Gillihan arra is rámutat, hogy a 
Yaḥad értékrendje ugyan védelmet biztosított a rabszolgáknak s 
az idegeneknek, de nem tekintette őket a közösség teljes értékű 
tagjainak. Sőt a Yaḥad szövegeiből az is nyilvánvaló, hogy a ta-
gok maguk között is megőrizték a hagyományos, hierarchikus 
megkülönböztetést: a papok álltak a rangsor élén, őket követték 
a leviták, s végül a többi izraelita . Más szóval, egyáltalán nem 
törekedtek arra, hogy a papság státuszát kiterjesszék másokra is . 
Igaz, Pál a később keletkezett 1Pt 2,9-től eltérően nem beszél „ki-

38 Pl.: 1,5; 15,32.
39 Pl. 4Q174 – lásd 5. lábjegyzet.
40 Erről lásd: Rosen-Zvi, I. – A. Ophir: Paul and the Invention of the Gentiles, 

Jewish Quarterly Review 105 (2015) 1–41.
41 Erről lásd: Gillihan, Y. M.: Civic Ideology, Organization, and Law in the Rule 

Scrolls: A Comparative Study of the Covenanters’ Sect and Contemporary Voluntary 
Associations in Political Context, Studies on the Texts of the Desert of Judah 97, 
Leiden – Boston, 2012, 121.
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rályi papságról” a hívek közösségéről szólva, de az ekklészia min-
den egyes tagját Isten szent templomának tekinti (1Kor 3,16sk). 
Míg a Yaḥad szövegei, úgy tűnik, magát a közösséget a Temp-
lomhoz hasonlóan úgy kívánták strukturálni, hogy a tagokat a 
szentség különböző fokozatai szerint sorolták be, Pál mindent 
megtett azért, hogy a hagyományos határokat érvénytelenítse. 
Következésképpen aligha tekinthetjük a jeruzsálemi Templomot 
a páli ekklészia modelljének .

A 15,16-ban található „pogányok áldozata” (hé proszphora tón 
ethnón) szintagma régóta vita tárgya . Mit jelent a birtokos szer-
kezet? Vajon Pál a pogányságból megtért hívők által bemutatott 
áldozatra utal (genitivus subiectivus), vagy maguk a pogányság-
ból megtért hívők az áldozat (genitivus obiectivus), akiket Pál „az 
evangélium papi szolgálatát” végezve szent és tiszta áldozatként 
a jeruzsálemi egyház elé állít42? Troost-Cramer43 arra hivatkozva, 
hogy Pál metaforái nemegyszer meglehetősen fluidak, úgy gon-
dolja, hogy a szókapcsolat egyaránt jelentheti: a „népek” közül 
megtért Krisztus-hívők az áldozat, és ők maguk is áldozatot mu-
tatnak be. Később azonban maga is a genitivus obiectivus felé haj-
lik . Mindazonáltal fenntartja azt az álláspontját is, hogy nemcsak 
Pál végez papi szolgálatot, hanem maguk a pogánykeresztények 
is: bizonyos erkölcsi normák fenntartásával, illetve azzal, hogy 
anyagi javaikkal hozzájárulnak a jeruzsálemi szegények javára 
végzett gyűjtéshez. Végső soron, mondja, a Róm 12,1 fényében 
megállapíthatjuk, hogy a „pogányok áldozata” a collecta támo-
gatásán túl egész, evangélium szerint alakított életüket magába 
foglalja .

Úgy gondolnám, hogy a hé proszphora tón ethnón szintagma 
genitivus obiectivus-ként értelmezendő, mivel az előző mellék-
mondatban található participium (ierogúnta) alanya Pál, követke-
zésképpen ő az, aki bemutatja az áldozatot. Még maga Downs44 
is, aki egyébként a szókapcsolatot genitivus subiectivus-ként ér-
telmezők csoportjának képviselője, elismeri, hogy amennyiben 
Pál itt a jeruzsálemi egyház javára folytatott gyűjtésre utal, akkor 
módfelett homályos terminust választott, kivált, ha összevetjük 
a következő bekezdés (vv. 25–32) konkrét és pontos utalásaival. 
S ha feltételezzük, hogy Pál v. 16-ban a collectáról beszél, akkor, 
teszi hozzá Downs, azt is fel kell tételeznünk, hogy a címzettek 
már a levél megérkezése előtt is tudtak a gyűjtésről. Ezek alap-
ján inkább R. Bieringer45 meglátását követném: a hé proszphora 

42 A különböző vélemyének alapos bemutatásáról lásd: Downs, D . J .: „The 
Offering of the Gentiles” in Romans 15,16, JSNT 29 (2006) 173–186, továbbá 
uő.: The Offering of the Gentiles: Paul’s collection for Jerusalem in its chronological, 
cultural, and cultic contexts, WUNT 248, Tübingen, 2008.

43 Troost-Cramer, i . m . 84 .97 .
44 Downs, i . m . 181 .
45 Bieringer, R.: The Jerusalem Collection and Paul’s Missionary Project: 

Collection and Mission in Romans15,14–32, in Puig i Tàrrech, A. et al. (eds.): 
The Last Years of Paul: Essays from the Tarragona Conference, June 2013, WUNT 
352, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, 25 (15–31).
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tón ethnón a „pogányok engedelmességé”-nek  (v . 18) feleltethe-
tő meg. Bieringer arra is felhívja a figyelmet, hogy a v. 17-ben 
található „Isten előtt” (ta prosz ton theon – ‘az Istenre vonatkozó 
dolgokat illetően’) kifejezés a hé proszphora tón ethnón szintagma 
szinonimájaként is olvasható, s Pál dicsekvésére utal, melynek 
tartalmát a v . 18 részletezi .

Ha pontosabban meg akarjuk határozni a hé proszphora tón 
ethnón jelentését, akkor közelebbről szemügyre kell vennünk a 
proszphora, ‘áldozat’, szót. Mindenekelőtt Christian A. Eberhart46 
munkái alapján megállapíthatjuk, hogy az ószövetségi, áldoza-
tokra vonatkozó szövegekben az áldozati állat megölése nem 
játszik kulcsszerepet. Sőt, áldozat lehetséges ölés, áldozatbemu-
tatás áldozati állat nélkül. Ezek alapján Eberhart arra a következ-
tetésre jut, hogy az újszövetségi szövegek krisztológiai reflexi-
ójában található áldozattal kapcsolatos metaforák megértéséhez 
sem kizárólag az erőszak s a helyettesítő halál ad értelmezési ke-
retet, hanem sokkal inkább az áldozat szent volta és Isten általi 
elfogadása .

A Corpus paulinumban mindössze kétszer találjuk meg a 
proszpho ra szót: a Róm 15,16-ban és az Ef 5,2-ben. Jóllehet ez 
utóbbiban krisztológiai kontextusban találjuk, és az Ef-t a szak-
emberek többsége nem is sorolja Pál autentikus levelei közé, úgy 
gondolnám, segítségünkre lehet a Róm 15,16 értelmezésében. Az 
Ef 5,2-t vizsgálva Eberhart47 arra a következtetésre jut, hogy a 
két áldozatbemutatás világából vett fogalom – proszphora, illetve 
thüszia – bajosan értelmezhető olyan utalásként, amely kizárólag 
Jézus halálára vonatkozik. Ugyanis nehezen elképzelhető, hogy 
Jézus kereszthalála gyakorlati magatartásmintaként szolgálha-
tott volna a levél címzettjei számára. Sokkal valószínűbb, mond-
ja Eberhart, hogy mindkét szó Jézus életének és küldetésének az 
egészére utal, s azt kívánja hangsúlyozni, hogy Jézus élete és kül-
detése olyan hiteles istentisztelet volt, amely elfogadásra talált 
Istennél.

Bármit is jelentsen a Róm 12,1-ben található logiké latreia, 
‘okos istentisztelet’, jelzős szerkezet, abban biztosak lehetünk, 
hogy valamiképpen a címzettek életalakítására utal. Azt mond-
hatnánk, hogy a kifejezés tartalmát a levél 12,2 utáni része (12,2–
15,13) taglalja. Ezek alapján talán nem tévedünk, amennyiben 
úgy gondoljuk, hogy Pál a hé proszphora tón ethnón szintagmát ta-
lán éppen kétértelműsége miatt részesítette előnyben. De ha ge-
nitivus subiectivus-ként értelmezzük, akkor sem a collectára utal, 
hanem a címzettek életvezetésére, ami pedig a Pál által hirdetett 
evangélium (1,15) – vagyis a levél tartalma – elfogadásának lesz 
a következménye .

46 Eberhart, C. A.: The Sacrifice of Jesus: Understanding Atonement Biblically, 
Fortress, Minneapolis, 2011, Uő ., Kultmetaphorik und Christologie: Opfer- und 
Sühneterminologie im Neuen Testament, WUNT 306, Mohr Siebeck, Tübingen, 
2013.

47 Eberhart, i. m. 75sk.
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A Róm 15,16, mutattak rá régtől fogva a kommentárok, meg-
lepően sok kultikus konnotációval rendelkező szót tartalmaz48 . 
Mindazonáltal egyik sem tekinthető olyan terminus technicus-
nak, amely meghatározott kultikus jelentéssel bírna. Pál nem 
volt pap, nem származott papi családból. Ugyanakkor afelől sem 
lehet kétségünk, hogy magát Isten evangéliuma közvetítőjének 
tekintette49 . A Róm-ban kezdettől fogva találunk olyan fogalma-
kat, amelyeknek kultikus konnotációja van. Úgy tűnik azonban, 
hogy ezeknek a szavaknak az evokatív ereje fontosabb volt Pál 
számára, semmint pontos jelentésük .

Az Apostol számára Izrael, illetve a pogány népek jól elkü-
löníthető történettel rendelkeznek. A 15,7–13 szakaszban – ame-
lyet Pál egyik legavatottabb értelmezője, N. T. Wright50 a Róm 
„liturgikus” csúcspontjának tekint – zsidók és pogányok Isten 
dicséretében találnak közösségre. Ez a perikópa alkalmasint arra 
is fényt vet, miért használ Pál kultikus konnotációval bíró fogal-
makat, amikor akár saját életéről és munkájáról, akár a címzettek 
életalakításáról szól. Az is tanulságos, hogy kerülnek újra elő a 
15. fejezetben a v. 16-ban használt fogalmak. Míg a v. 16-ban Pál-
ra vonatkozik a leitúrgosz, ‘kultikus szolgálatot végző személy’, 
szó, a v . 27-ben ezt olvassuk: „Hiszen, ha a pogányok részesültek 
az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal 
szolgálatukra (en toisz szarkikoisz leitúrgészai autoisz) legyenek .” A 
v. 16-ban a „pogányok áldozatá”-ra vonatkozik az euproszdektosz, 
‘kedves’, ‘tetsző’, ’elfogadott (áldozat)’, melléknév, a v. 31-ben 
pedig magára az Apostolra: „hogy jeruzsálemi szolgálatom ked-
ves legyen a szenteknek” .

A Róm 1,18–3,20 azonosítja azt a problémát, amelyre a Krisz-
tus-esemény, illetve a Krisztusba vetett hit a megoldás, mondja T. 
Engberg-Pedersen51. Ez a probléma pedig nem más, mint az Isten-
nel kialakítandó helyes kapcsolat. Amennyiben pedig az Istennel 
való kapcsolat, folytathatnánk az érvelést, központi szerepet kap, 
akkor nem meglepő, hogy a megoldásról szólva újra meg újra ta-
lálunk kultikus fogalmakat. Ezek a fogalmak azért is találóak a 
kontextusban, mivel a levél egy másik fő témája a zsidók és pogá-
nyok viszonya, illetve ennek a viszonynak az átrendeződése, ami 
pedig aligha szemléltethető jobban, mint kultikus elkülönülés, il-
letve egység. A levelet keretező két szakaszban (1,1–15 és 15,14–
33) Pál, úgy tűnik, talán azért is részesítette előnyben a kultikus 
aurával rendelkező fogalmakat, mert helyénvalóbbnak tartotta 
őket abban a kritikus helyzetben, amikor arra az elhatározásra ju-
tott, hogy olyan helyi egyház(ak)nak írjon levelet, amelyet nem ő 
alapított, és amelyet csak hírből ismert.

48 Leitúrgeó, hierúrgeó, proszphora, euproszdektosz, hagiazó .
49 Vö.: „kiválasztott Isten evangéliumáért” (aphóriszmenosz eisz euangelion theú) 

– 1,1. Továbbá 1,9: „Tanúm az Isten, akinek teljes lelkemből szolgálok (latreuó) 
Fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok .”

50 Wright, N . T .: The Climax of the Covenant, Minneapolis, 1991, 235.
51 Engberg-Pedersen, T.: Paul and the Stoics, Edinburgh, 2000, 216.
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Amikor az Apostol a Róm 9 elején Izrael sorsával foglalko-
zó gondolatmenetét elindítja, mindenekelőtt szomorúságának 
és fájdalmának ad hangot amiatt, hogy Izrael jelentős része nem 
fogadta el az evangéliumot. A 9,3-ban így szól: „Mert én magam 
szeretnék átok alatt lenni (anathema einai) – Krisztustól elszakítva 
(apo tú Khrisztú) – testvéreimért, a test szerint népemből való-
kért .” Az anathema szó a kultusz világához köthető: a szentélyek 
számára felajánlott adományokat jelölte52 . A LXX-ben, illetve az 
Ószövetség görög fordításának a hatása alatt keletkezett szöve-
gekben az anathema jelentése bővül. Nemcsak egy szent hely szá-
mára felajánlott adományt jelölt, hanem a héber ḥerem szó jelen-
tésének (‘felajánlott adomány’, ‘teljesen megsemmisített tárgy/
személy’)53 a hatása alatt utalt arra is, ami ‘átok alatt van’. A Róm 
9,3 exegézisét illetően majdnem teljes a konszenzus: Pál szóhasz-
nálatában a LXX-ben tapasztalt jelentésbővülés nyomát láthat-
juk . Az apo prepozíció ilyetén értelmezése azonban (Krisztustól 
elszakítva), mutat rá Vahrenhorst54, távolról sem kézenfekvő. A 
konszenzus szerinti fordítás, teszi hozzá Vahrenhorst, még in-
kább problematikusnak tűnik, amennyiben figyelembe vesszük, 
milyen kontextusban jelenik meg együtt az anathema (illetve az 
anatithémi ige) szó és az apo prepozíció . Az elöljárószó ezeken 
a szöveghelyeken azt pontosítja, honnét való a felajánlott ado-
mány55. Felmerül tehát a kérdés, vajon Pál római címzettjei, vagy 
esetleg maga az Apostol is, nem ezt a szokványos jelentést tulaj-
donították-e a szónak, illetve szintagmának. Néhány kommentá-
tor úgy véli, hogy Pál egyrészt arra utal, hogy inkább átok alatt 
lenne, másrészt pedig arra, hogy Krisztustól elszakítva . A kifeje-
zés értelmezésében az jelenti a fő problémát, mennyire tételez-
hetjük a levél nem zsidó, illetve a LXX nyelvezetét nem ismerő 
címzettek körében azt, hogy azt a specifikus jelentést felismerték, 
ami csak a LXX ismeretének a hátterében valószínűsíthető. Má-
sok viszont azon a véleményen vannak, hogy az anathema szót 
annak klasszikus jelentésében kell interpretálnunk: „én magam 
szeretnék testvéreimért Krisztustól való felajánlott adománnyá 
válni”. E felettébb szokatlan megfogalmazás értelmére talán a 
2Kor 2,14 vet némi fényt: „Hála legyen Istennek, aki bennünket 
Krisztusban legyőzött fogolyként diadalmenetében vezet, és is-
meretének illatát terjeszti általunk mindenütt.”

A 9,3 elején olvasható ige, eukhomai, ‘kíván’, ‘vágyakozik’, 
‘fohászkodik’, ‘fogadalmat tesz’, szintén kultikus aurát ad Pál 
szavainak: Krisztus engesztelő halálához hasonlóan az Apostol 
is kész arra, hogy életét testvéreiért, testvérei helyett fölajánlja. 

52 Vö.: Lev 27,28 LXX; Lk 21,5.
53 Pl.: Szám 21,3; Józs 6,21.24.
54 Vahrenhorst, i . m . 287 .
55 Hérodotosz: A görög-perzsa háború, ford. Muraközi Gyula, Budapest, 2000, 

1.51; 5,59: „Magam is láttam kadmoszi betűket, méghozzá a boiótiai Thébai-
ban álló Apollón Iszméniosz-szentélyben [...] Az egyik tripuszon a következő 
felirat olvasható: Téleboáktól nyert adománya ez Amphitrüónnak .”
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Az áldozatkészség ehhez hasonló példái mind a zsidó, mind a 
görög-római hagyományban megtalálhatók. Az előbbit illetően 
elég a 2 Makk 7,38-at idéznünk: „A Mindenható haragja pedig, 
amely méltán gerjedt föl egész népünk ellen, érjen véget rajtam 
és bátyáimon.” Ami az utóbbit illeti, elég Erekhtheusz lányaira 
vagy Iphigéniára utalnunk, vagy Publius Decius Mus (consul Kr. 
e. 340) önfeláldozását (devotio) említenünk .

Pál számára Krisztus az a „tér”, amelyben a keresztények él-
nek: en Khrisztó, Krisztusban, léteznek. Ebből az élettérből való 
kiszakadást is vállalná az Apostol testvéreiért annak tudatában, 
hogy áldozatvállalásának pozitív következményei lesznek . Az 
teszi egészen sajátossá a Róm 9,3-at, hogy Pál egy pogány kul-
tikus metaforával jellemzi helyzetét. Ezt a többségi értelmezést 
viszont az teszi bizonytalanná, hogy az előző bekezdésben ép-
pen azt hangsúlyozta az Apostol, hogy „sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem 
hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más te-
remtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jé-
zus Krisztusban, a mi Urunkban van” (8,38sk).

A keresztény életalakítás

A levél parainézisét indító mondatokat (12,1sk) többen az egész 
szakasz (12,3–15,13) előszavának, feliratának tekintik: „Tehát Is-
ten irgalmára kérlek titeket, testvérek, ajánljátok testeteket szent 
és kedves áldozatul Istennek. Ez a hozzátok illő istentisztelet (tén 
lokikén latreian hümón) .” Rendszerint arra is rámutatnak a kom-
mentárok, hogy ezek a mondatok az addigi argumentáció össze-
foglalásaként is olvashatók. Isten megismerésének a kudarcával 
(1,19) szemben itt megfogalmazódik az értelem megújulásának 
az esélye. Paradox módon maga a hívő szubjektum válik „élő, 
szent és kedves áldozattá”, és ezáltal arra is képessé, hogy fölis-
merje, „mi az Isten akarata, mi a jó, a neki tetsző és a tökéletes”. 
Más szóval felcsillan a lehetősége annak, hogy valóra váljék, ami 
a 11,33–36 szakaszban az Apostol ámulatának a tárgya volt: a 
címzettek hitben gyökerező életalakításuk révén megismerhetik 
az Úr gondolatait (11,34). A test meggyalázásával (1,24)56 szem-
ben a 12,1 azt hangsúlyozza, hogy a test az istentisztelet helye 

56 Amint erre többen felhívták a figyelmet, a szexuális eltévelyedés, amelyet az 
1,19–23 szakasz részletez, Pál szemléletmódja szerint nem oka, hanem követ-
kezménye Isten haragjának, amit viszont az váltott ki, hogy az emberek „a 
hazugságot részesítették előnyben Isten igazságával szemben, és a teremt-
ményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett” (1,25). Más szóval, Isten a 
bálványimádás miatt szolgáltatta ki (paredóken) őket vágyaiknak (epithümiai) . 
Pál szerint ez a kiszolgáltatottság elsősorban a szexualitás területén konkre-
tizálódik. Az Apostol számára, úgy tűnik, nincs többé olyan profán közeg, 
amely etikailag semleges volna: ami nem kap részt a megszentelődésben, az 
szükségképpen adikosznak minősül.
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és eszköze lehet57 . Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Róm rá akar-
ja nyitni a címzettek szemét arra, hogy az evangélium erejében 
nemcsak az egész emberiség kapott új esélyt arra, hogy rendezze 
Istennel való kapcsolatát, hanem az egész ember átalakulására is 
lehetőség nyílt.

Amikor Pál a gyakorlati kérdéseknek szentelt részt beve-
zeti, az egész levél felütéséhez (1,1) hasonlóan hangsúlyozza, 
nem egyéni kezdeményezésből mondja, amit mond. Szavainak 
alapja és ihlető forrása Isten irgalma. Az oiktirmoi, ‘irgalom’, 
‘könyörület’, szó58 a Biblia Istenének egyik meghatározó voná-
sát állítja elénk . Azt is tanulságos emlékezetben tartani, hogy 
Pál a parainézist az eladdig taglalt gondolatok szerves folyta-
tásának tartja. Ezért találjuk a 12,1 elején a görög szövegben az 
‘ezért’, ‘tehát’ jelentésű kötőszót. Azt is érdemes felidézni, hogy 
a 11,32-ben, az előző három fejezet összefoglalásának mintegy 
a csúcspontján ugyancsak Isten irgalmára hivatkozott: „mert Is-
ten mindenkit önnön engedetlenségébe zárt, hogy mindenkin 
könyörüljön (hina túsz pantasz eleészé)” . Némi túlzással azt is 
mondhatnánk, hogy a Róm egésze úgy is tekinthető, mint annak 
a bibliai meggyőződésnek a kifejtése, hogy az Isten irgalmas és 
könyörületes59 .

A ‘test’ (szóma) az újszövetség szóhasználatában az egész 
embert jelöli elsősorban környezetével, a világgal és a társada-
lommal való viszonyában, valamint interperszonális kapcsolata-
iban60. Az Apostol buzdítása szerint a címzetteknek ezt kell áldo-
zatul (thüszia) felajánlaniuk (parisztémi). Míg az előbbi terminus 
egyértelműen a kultuszhoz kötődik, a parisztémi ige a LXX-ben 
nem kapcsolható az áldozatbemutatás világához . Amikor kul-
tikus cselekményre vonatkozó kontextusban szerepel, akkor a 
papok, illetve a leviták szolgálatára utal61. Ezzel ellentétben az 
ógörögben nem a papok feladatkörét jelöli, hanem az áldozatot 
felajánlók gesztusára utal . Pál tehát egy olyan kifejezéssel él, mu-
tat rá Vahrenhorst62, amelyik elsősorban a pogány rítusok gya-
korlatában otthonos.

A parisztémi ige nem itt bukkan föl először a Róm-ban . Szere-
pelt már a Róm 6-ban (vv. 13.16.19). A keresztség kapcsán tehát 
már egyértelművé tette: „mint halálból életre keltek engedjétek 

57 Hasonló ellentét fogalmazódik meg a 6,19-ben: „Emberi módon beszélek tes-
tetek erőtlensége miatt. Ahogy átengedtétek tagjaitokat a tisztátalanságnak 
és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most engedjétek 
át tagjaitokat az igazság megszentelődésre vezető szolgálatára!”

58 A többes számban álló szó a LXX-ben egyetlen kivételtől eltekintve az ugyan-
csak plurale tantum rahamím fordítása . 

59 Több ószövetségi szövegben is egymás mellett található a könyörület és az 
irgalom (Kiv 34,6; 2Krón 30,9; Zsol 86,15; 103,8).

60 Éppen ezért nem tekinthető a szarx, ‘test’, szinonimájának, ugyanis a szarx, 
jóllehet szintén az egész embert jelöli, de a szómával ellentétben az ember tö-
rékeny és mulandó voltára fókuszál .

61 Pl. Szám 16,9; MTörv 10,18; 17,12; 18,5.7; 21,5.
62 Vahrenhorst, i . m . 298 .
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át magatokat Istennek és tagjaitokat az igazság fegyvereiként Is-
ten számára!” (v. 13). A 12,1-ben ezt a felszólítást ismételi meg 
egyértelműen kultikus hangfekvésben. A mondat tárgyát, „ál-
dozat” (thüszia), három jelzővel is minősíti: élő (zószan), szent 
(hagian) és kedves (euareszton). Ez utóbbi két jelző a kultusz vi-
lágában nem szorul magyarázatra. Az első viszont – oximoron 
lévén – annál inkább szokatlan. Ezzel a váratlanul felbukkanó 
melléknévi igenévvel minden bizonnyal azt kívánta nyomatéko-
sítani, hogy a címzettek életalakítása kell hogy áldozattá legyen.

Ezek után a görög szövegben még egy jelzős tárgyeset olvas-
ható: tén logikén latreian hümón . Hogy miként kapcsolandó az 
előbbiekhez, a mondatszerkezet nem teszi világossá. A latreuó/
latreia, ‘istentiszteletet végezni’/‘istentisztelet’, már szerepelt 
korábban a levélben. Egyértelmű, hogy a kultusz világában va-
gyunk. Ezzel szemben a logikosz jelző értelmezése változatlanul 
viták kereszttűzében áll. A fordítások tükrében a következő je-
lentéskörök rajzolódnak ki előttünk: „értelmes”, „lelki”, „valódi/
tulajdonképpeni”, valamint „igazi”. A Liddell – Scott lexikon a 
melléknév három beszéddel kapcsolatos jelentését különbözteti 
meg: 1) beszédre vonatkozó, a beszéddel kapcsolatos; 2) ékes-
szóló; 3) a prózához illő/alkalmas. A szó másik jelentése az érte-
lemhez kötődik: 1) értelemmel rendelkező, értelmes; 2) érvelő, 
érvelési módszerrel kapcsolatos63 .

A Róm 12,1 magyarázatában a második jelentéskör dominál . 
Többen úgy vélik, hogy Pál gondolatvilága közel áll a sztoikus fi-
lozófiához. Ebben a világértelmezésben a logikosz központi jelen-
tőséggel bírt, jelesül a kultusz filozófiai értelmezésének a terüle-
tén . Mivel egyetlen isten van, a logosz, amelyből minden ember 
részesül, így a helyes istentisztelet nem a különböző áldozatok 
felajánlásában, hanem a logosz követésében valósul meg .

A zsidóság körében a kultusz relativizálásának öröksége 
alexandriai Philón allegorikus értelmezésében folytatódott. Is-
ten előtt nem az áldozatok mennyisége számít, hanem az ál-
dozatot felajánló tökéletesen tiszta szelleme (pneuma logikon)64 . 
Páltól eltérően itt a logikosz jelző nem az áldozatra vonatkozik. 
Egy másik szakaszban65 viszont az Apostolhoz hasonlóan arra 
mutat rá, hogy Istent a szent életvitel (hosziotész) és a tökéletes 
nemeslelkűség (pléróma kalokagathiasz) örvendezteti meg .

Angela Reichert66 nem a filozófiai hagyomány felől magya-
rázza Pál szavait . Az Apostol, mutat rá, nem használja a sztoi-
kus filozófiai értelemben a logosz fogalmát. Éppen ezért Reichert 
úgy véli, hogy a ‘beszéd’, ‘szó’ jelentés ígéretesebbnek bizonyul 
a logiké latreia értelmezését illetően. Fordítása – „beszédes isten-
tisztelet” (sprechender Gottesdienst) – arra utal, hogy a címzettek-

63 Liddell, H. G. – R. Scott et al.: A Greek-English Lexicon, Oxford ,1996.
64 Az egyes törvényekről (Spec.Leg) 1,277 .
65 Az egyes törvényekről (Spec.Leg) 1,271 .
66 Reichert, A .: Der Römerbrief als Gratwanderung: Eine Untersuchung zur 

Abfassungsproblematik, FRLANT 194, Göttingen, 2001, 241–244.
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nek közösségben megélt hitükről tanúságot kell tenniük a kör-
nyezetük előtt. Ezt konkretizálja, mondja, a 12,2.

Ennek a megközelítésnek az erénye az, mondja Vahrenhorst67, 
hogy magából a kontextusából magyarázza az Apostol szavait . A 
Róm 14,12 kivételével a levélben Isten szavára utalva használja 
Pál a logoszt, ami éppúgy magába foglalja Isten ígéreteit, mint 
parancsolatait68, sőt magát az apostoli igehirdetést69 is ezzel je-
löli . Hogy Pál számára milyen szorosan egymáshoz kapcsolódik 
Isten igéje és saját igehirdetése70, azt jól illusztrálja alkalmasint 
legkorábbi levele, az 1Tessz 2,13 megállapítása: „azért is szün-
telenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallottátok Isten ál-
talunk hirdetett igéjét, nem úgy fogadtátok, mint emberi szót, 
hanem mint – ahogy valóban az – Isten szavát, amely hatékony 
bennetek, akik hisztek” .

Ezek fényében Vahrenhorst71 a logikosz fordítására tesz javas-
latot: „az Igével összhangban levő”, „az igehirdetésnek megfele-
lő” (dem Wort gemäß, der Botschaft gemäß) . Pál a levélben egészen 
idáig azt magyarázta, és az üdvösség különböző modelljeinek72 a 
bemutatásával részletezte, miként juthat az Istentől eltávolodott 
ember az Örökkévaló közelébe. Érvelésében újra meg újra kulti-
kus hangfekvésben is illusztrálja mondandóját. Ennek a kultikus 
fogalomkészlettel való érvelésnek a csúcspontja a 15,16. A pa-
rainézis kezdete pedig azt teszi egyértelművé, hogy az Apostol 
meggyőződése szerint a címzettek életvezetése teheti kézzelfog-
hatóvá, illetve hitelesítheti a levél teológiai argumentációjában 
(Róm 1–11), azaz Pál evangéliuma összefoglalásában megfogal-
mazottakat73 .

A 12,2-ben erre garanciát az értelem megújulásában 
(anakainószisz tú noosz) látja. A Róm 7,23 alapján az „értelem” 
(núsz) az erkölcsi ítélőképességre utal: „tagjaimban egy másik 
törvényt érzékelek, amely harcol értelmem törvénye ellen, rabjá-
vá tesz a bűn tagjaimban lévő törvényének”. Más szóval, nem a 
kultuszt kívánja etikailag árnyalni, hanem az etikában rejlő kulti-
kus dimenziót tárja fel . Rámutat, miként lehet a hétköznapi élet-
vezetés istentiszteletté. Ezt az átalakulást másutt az „új teremt-
mény/teremtés” (kainé ktiszisz) fogalmával (2Kor 5,17; Gal 6,15) 
jelöli .

67 Vahrenhorst, i. m. 302.
68 1Kor 14,36; 15,54; 2Kor 2,17; 4,2; Gal 5,14; Fil 1,14.
69 1Kor 1,18; 2,4; 2Kor 1,18; 5,19; 1Tessz 1,6.
70 Vö.: „Ugyanis semmi olyat nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett álta-

lam a pogányok engedelmességéért szóval és tettel, jelek és csodák erejével, 
a Lélek erejével” (Róm 15,18sk).

71 Vahrenhorst, i. m. 302.
72 Theissen – Gemünden, i. m. 287: cselekedetek (1,18–3,20); megigazulás (3,21–

5,21); átalakulás (6,1–8,39); kiválasztás (9,1–11,36).
73 A fordításban ezért is választottuk ezt a megoldást: „Ez a hozzátok illő isten-

tisztelet .”
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Új esélyek

Claudius császár haláláról (Kr. u. 54) szólva Suetonius74 arról is 
hírt ad, hogy Nero Claudius „sok rendelkezését, intézkedését, 
mint valami őrült vagy beszámíthatatlan ember utasításait, ér-
vénytelenítette”. Ezek között lehetett az a Kr. u. 49-re datált edik-
tum is, amellyel Claudius eltávolította a római zsinagógákban 
viszályt szító zsidókat. A távozásra kényszerülők közül többen 
zsidókeresztények voltak. Ekkor kellett elhagyniuk a fővárost 
Priscillának és Aquilának is, akikkel Pál Korintusban találko-
zott75, majd Efezusban is együtt dolgozott76, és akiket a Róm meg-
írásakor már ismét az Urbs-ban találunk77, alkalmasint az Apostol 
érkezését előkészítendő. Amikor Claudius halála után a koráb-
ban a római zsinagógák tagjaiból kialakuló keresztény ekklésziák, 
gyülekezetek tagjai visszatértek a Birodalom fővárosába, az-
zal kellett szembesülniük, hogy a ekklésziák összetétele gyöke-
resen megváltozott. Míg az ediktum előtt többségben voltak a 
zsidókeresztények, Claudius halála után a pogánykeresztények 
számbeli fölénye szembeszökő lett78 . Pál számára felcsillant an-
nak a lehetősége, hogy eljusson Rómába s onnét talán Hispaniába 
is. Újra átgondolja az általa hirdetett evangélium tartalmát és kö-
vetkezményeit . Kudarcaival számot vetve és reményeit latolgat-
va készül a Birodalom fővárosába. A Róm-ban is gondolatainak 
kifejtése közben nemcsak címzettjeinek helyzetét, konkrét prob-
lémáit tartja szem előtt, hanem azokat a minden ekklészia számá-
ra érvénnyel bíró felismeréseket, melyek a Krisztusban való hit-
ből erednek.

Pál számos alkalommal használ a kultusz, az áldozatok, a 
rituális tisztaság világából vett kifejezéseket. Az 1Kor 10,14–21 
szakaszban például az eucharisztia ünneplését a jeruzsálemi 
Templomban bemutatott áldozatokkal állítja párhuzamba. Érve-
lése szerint az eucharisztia éppoly hathatós, legitim és komoly, 
mint a Templomban felajánlott áldozatok. Milyen különös, hogy 
leghosszabb levelében, amely vitathatatlanul igehirdetésének 
összegzése is, szót sem ejt az eucharisztiáról . Vajon miért hallgat 
éppen erről, amikor teológiájának pilléreit a címzettek elé tár-
ja? Alkalmasint azért, mert az eucharisztia ünneplése egy olyan 
közösséget feltételez, amelyet Pál a rómaiaknak küldött summa 
evangelii által létre akart hozni .

74 Suetonius: Caesarok élete, VI.33, ford. Kis Ferencné, Budapest, 1961.
75 ApCsel 18,2 .
76 1Kor 16,19.
77 Róm 16,3.
78 Claudius valláspolitikájának a kereszténység formálódásában betöltött 

szerepét illetően az egyik legalaposabb monográfia: Alvarez Cineira, D.: 
Die Religionspolitik des Kaisers Claudius und die paulinische Mission, HBS 19, 
Freiburg – Basel – Wien, 1999.
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