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A római levél 
Bevezetés

 

aki minden számunkra ismert leve-

lét azért írta meg, mert az abban 

foglaltakra egy vagy több közösség-

nek o� és akkor szüksége volt. Egy 

összefoglaló, egy summa theo-

logiae megírása nagyon távol állt 

tőle. Felmerült bennem a kérdés, 

mi készte�e a későbbi keresztyén 

generációkat arra, hogy elfeledjék, 

milyen közegben és milyen gondok-

kal vívódva fogalmazta meg a szerző 

a levelet?

A válasz ke�ős. Egyrészt ha szigo-

rúan szemléljük, ez a sorsa szinte 

minden ihlete� szövegnek a Bibli-

ában. A valódi kontextus halványo-

dásával minden későbbi olvasó a 

maga helyzetébe (legyen az egyéni 

vagy közösségi) ágyazza az Írás 

szövegét. Úgy vélem ez elkerülhe-

tetlen folyamat. Másrészt a Római 

levél erede� kontextusa nem olyan 

nyilvánvaló, mint a legtöbb páli 

levélé. A kegyelem, a bűn, a halál, a 

Kortörténe� exegézis

A rómaiakhoz írt levél vagy Római 

levél az Újszövetség hatodik köny-

ve. Kulcsszava és legfőbb fogalma a 

megigazulás. Ennek köszönhetően 

mind Augus�nus, mind a  lutheri 

reformáció számára a legfontosabb 

újszövetségi könyv. 

Pálnak ez a levele összete�ségével, 

szerkezetével és a teológiai gondol-

kodásunkra gyakorolt kivételes 

hatásával vált a legismertebbé. 

Kronológiai jelentősége, terje-

delme és a benne található, szinte 

minden kor hívőjének időszerű 

kérdései mia�, az a meggyőző-

désem, hogy a Római levél Pál 

munkájának legfontosabb doku-

mentuma. „Ugyanakkor meghök-

kentő, hogy milyen korán, már a 

teológiatörténet legkorábbi fázi-

sában örök érvényűvé ava�ák.” Ez 

viszont a véleményem szerint, tel-

jesen ellentétes Pál szándékával, 
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A levél kortörténe� há�erének 

pontosabb felvázolásával jobban 

kijelölhetők a Római levél mai, 

aktuális olvasatának határai. Fontos 

kiindulópont, hogy önmagában 

sem Pál, sem a római közösségek 

helyzetéből nem érthető meg és 

nem magyarázható a Római levél. A 

két helyzet folyamatos kölcsönha-

tásban volt egymással, egyik oldal-

ról a Rómában megjelenő, páli teo-

lógiát képviselő keresztyének és a 

minden szinten megjelenő intenzív 

Róma-Jeruzsálem kapcsolatok 

mia�, a másik oldalról a kele� 

misszió és Pál személyes helyzeté-

nek romlása, valamint a mind 

poli�kai mind vallási színtéren leját-

szódó jeruzsálemi pogány-zsidó 

konfliktus mia�. Ez az egymásra 

hatás magyarázza azt, hogy Pál 

miért írt egy ilyen terjedelmes és 

összete� levelet egy általa nem 

ismert közösségnek, valamint kulcs-

ként szolgál a levél tartalmának 

megértéséhez is.

Szentlélek és a Lélek szerin� élet, a 

hit általi megigazulás, önmagukban 

is értelmezhetőek. „Ezért nehéz 

szem elő� tartani az erede� mot-

ívumokat, kortörténe� dolgokat, 

amelyek mia� Pál megírta ezt a 

levelet. A Rómaiakhoz írt levél 

időtől független és általános jellege 

nem zárja azonban ki azt, hogy 

"történelmileg elhelyeze�" legyen, 

és azt sem hogy válaszol azokra a 

legsúlyosabb problémákra, ame-

lyekkel az Egyház azokban az idők-

ben szembesült. Biztos, hogy az 

Egyház tanítása, annak ellenére, 

hogy nem tudta kellően szavakba 

önteni, mutatja azt az irányt, amely 

felé a levélben foglalt leglényege-

sebb gondolatok is irányulnak. Pál 

tudatában van annak a veszélynek, 

amely történetének abban a pilla-

natban az Egyházat fenyege�: két 

közösségre szakadhat, az egyik a 

zsidó-keresztények, a zsinagóga 

örökösei, és a másik a megtért 

pogányok, akiknek apostolának 

tudja magát.  A két közösség 

elszakadhat egymástól és nem 

marad a múl�al tapasztalható 

kapcsolatuk.”
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Claudius volt az első római császár, 

aki Itálián kívül születe�. Sohasem 

tarto�ák valószínűnek, hogy Clau-

dius egyszer császár lesz. Rokkant 

volt és konzullá választásáig sem-

milyen hivatalt sem töltö� be. Talán 

tes� fogyatékossága mente�e meg 

a�ól, hogy Tiberius és Caligula 

�sztogatásainak célpontja legyen. 

Caligula meggyilkolása után azért 

választo�ák császárrá, mert ő volt a 

család egyetlen felnő� férfi tagja. 

Annak ellenére, hogy nem volt 

járatos a poli�kában, sikeresen 

irányíto�a a birodalmat és több 

A római gyülekezetet nem Pál 

alapíto�a: ő nem is járt Rómában a 

levél írása elő�. Mint bármelyik 

gyülekezethez címze� levelét, Pál a 

római levelet is azzal a céllal írta, 

hogy az Úr Jézus Krisztus dicsőségét 

hirdesse, valamint tanítsa és báto-

rítsa a levél olvasóit. E levelének a 

címze�ei – Rómában élő keresz-

tények – azonban különösen fonto-

sak voltak a számára, s azt mondja 

róluk, hogy ők „az Isten szere�ei, 

akiket ő elhívo� és megszentelt” 

(Róm 1:7). Maga is római polgár 

lévén, sajátos szenvedéllyel ége� a 

római gyülekezet tagjai iránt. Mivel 

ekkor személyesen még nem járt 

náluk, levelét egyben bemutatko-

zásnak is szánha�a. A levélen kívül a 

Cselekedetekből értesülünk a gyü-

lekezetről, de keletkezésének körül-

ményeiről i� sincsen szó. A Római 

levél egészéből kétségtelen, hogy a 

levél keletkezésekor már nem 

jelentéktelen múlt van a gyülekezet 

mögö�. I� kell felfigyelnünk az 

ApCsel 18-ban olvasható adatra. 

„Ezek után Pál elhagyta Athént, és 

Korintusba ment. I� találkozo� egy 

Aquila nevű, pontuszi származású 

zsidóval, aki nemrég érkeze� Itá-

liából feleségével, Priszcillával, 

mert Klaudiusz elrendelte, hogy az 

összes zsidó hagyja el Rómát.” 

(ApCsel 18, 1-3.) Ez arról számol be, 

hogy Aquila és Priszcilla Korinthus-

ban házába fogadja Pált: ez a 

házaspár nemrégiben hagyta el 

Rómát Claudius (41–54) rendelke-

zése alapján, így kerültek Korinthus-

ba. 
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fontos építkezést indíto� el. 

Uralkodása idején a Római Biro-

dalom újabb területeket szerze�; 

ezek közül a legfontosabb Britannia 

meghódítása volt 43-ban. Suetoni-

us, aki Kr. u. 120 körül írja meg a 

római császárokról készült életraj-

zait, az egyébként toleránsnak 

ismert Claudiusról ezt a megjegy-

zést teszi: „a Chrestus bujtogatá-

sára állandóan zavargó zsidókat 

eltávolí�a�a Rómából”. A feljegy-

zést az eseménytől mintegy 70 év 

választja el, így nem csoda, ha az 

ábrázolás torzít.

Éppen Aquiláék példája mutatja, 

hogy keresztyén és nem keresztyén 

zsidók közö� különbségtételre 

gondolni sem lehet. A mondo�ak 

után még kevésbé csodálkozhatunk 

Suetonius adatának megfogalma-

zásán: Chrestus egyébként is igen 

gyakori rabszolganév volt a Biroda-

lomban (a Chrestus – Christus 

alakváltakozás az akkori görög 

kiejtésből is tökéletesen érthető, az 

sem bizonyos, hogy nincsen-e ben-

ne gúnyolódó-gyalázkodó szándék, 

�. a gör. chréstos melléknév 

jelentése a mi „jámbor” szavunké-

hoz hasonlóan tolódo� el: „hasz-

nos, derék, jóságos” – majd: 

„együgyű, balga”). Pál és Aquiláék 

találkozása Korinthusban a 49/50. 

évben történt, ebben az időben 

t e h á t  Ró m á b a n  m á r  ke l l e � 

A valóságos helyzet az lehete� 

Ró m á b a n ,  h o g y  a  h a r m i n c -

n e g y ve n eze r  fő ny i  zs i d ó s á g 

kórében egyre élesedő válságot 

idéze� elő „Krisztus neve”. A 

keresztyénné le� zsidóságot a 

zsinagóga vezetősége és többi tagja 

olyan módokon kezdte álláspontjá-

ért felelősségre vonni, hogy ez 

Claudius figyelmét is magára vonta. 

Mivel pedig a főváros nyugalmát 

nagyon fontosnak tarto�a, korábbi 

re n d e l kezé s e i h ez  h í ve n  ú g y 

intézkede�, hogy minden zsidó 

hagyja el a várost. Lehet, hogy maga 

Claudius sem tájékozódo� ponto-

sabban a zavargások lényegéről, 

csak annyit tudo�, hogy zsidók fe-

lelősök érte, ezért summásan min-

den zsidó eltávolítását rendelte el.
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Néró római császár uralkodásának 

első éveiben érvényét veszí� a 

Claudius edictuma és a zsidók visz-

szamehe�ek a római birodalom 

fővárosába. A visszatérő zsidó-ke-

resztények megdöbbenve tapasz-

talták, hogy pogány-keresztény 

hi�estvéreik nem akarják őket 

visszaengedni az egyházba. A római 

keresztény gyülekezetet, mely Kr. u. 

50 elő� jö� létre, nem Pál apostol 

alapíto�a. E Krisztus-hívők a hitük 

mia� nem járha�ak a zsinagógák-

ba, ezért a keresztények csoportjai 

„házi csoportokat” alko�ak (vö. 

15,14-15) Ennek apropójából szüle-

te� Pálnak a Rómaiakhoz írt levele.

Amikor a levelet Terciusznak tollba 

mondja, Pál valószínűleg Korintus-

ban van, Gájusznál, aki "nekem és 

az egész közösségnek házigazdája" 

(16,23). Éppen indulóban van 

Jeruzsálembe (egyesek azt gondol-

ják, hogy már el is indult), (15,25-

33), a gyűjtés eredményével, amit 

Macedóniában és Achájában ren-

deze� a "a jeruzsálemi szegény 

hívek javára" (15,25-26). Három 

hónapot  tö l tö� Kor intusban 

(ApCsel 20,3), harmadik hi�érítő 

útja alkalmával, aminek során, 

néhány hónappal korábban írta 

leveleit a Korintusiakhoz, a Gala-

tákhoz és talán a Filippiekhez. 

Levélírói és teológiai tevékenysége 

szempontjából egyik legmozgalma-

sabb tevékenységi szakaszának 

végén tart. Az elfogado� krono-

lógiai rendszer szerint a Rómaiak-

nak írt levelet 57 vagy 58 évre 

helyezik, minden esetre, tavasz 

elejére, vagyis arra az időre, amikor 

a rendszeres hajóközlekedés a ked-

vezőtlen téli hónapok után újra 

megindult.  Ennek a levélnek Páltól 

való származását soha nem vonták 

kétségbe. Csupán az utolsó két 

fejezet vet fel irodalomkri�kai két-

ségeket, mivel a kéziratra vonatko-

zó hagyományok bizonytalanok.

fgyülekezetnek lennie. 

A rómaiakhoz írt levél 1. részének 1. 

verse Pál apostolt nevezi meg a 

levél szerzőjeként. A 16, 2-ből pedig 

az derül ki, hogy egy Terciusz nevű 

férfinak diktálja. 
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Pál apostol összes levele közül ez a 

leglényegesebb a leghosszabb. 

Tanítás szempontjából is az egyik 

leggazdagabb tartalmú levél - olyan 

mértékig, hogy gyakran előre 

megszerkeszte� levelet lá�ak 

benne - és felépítés szempontjából 

is kimagasló. "Ez a levél, teljes 

egészében módszeresen van felé-

pítve" állapíto�a meg Kálvin. Végül 

történelmi szempontból egyik le-

vélnek sem volt ilyen hatása. Egy 

protestáns teológus úgy vélekede� 

(egy kismértékű túlzással), hogy az 

Egyház története szinte egybevet-

hető e levél értelmezésével. Igaz, 

hogy ez a szöveg mindig különleges 

helyet foglalt el a bibliamagyarázat 

történetében. Kommentálta szinte 

mindenki. Sokuk közül néhányan: 

Origenész, Augus�nus, Pelagius, 

Ágoston, Aquinói Szt. Tamás, stb. 

De főként az Egyház történetének 

két időszakában játszo� értelme-

zése döntő szerepet: az V. század-

ban, a pelagiánus krízis és az üdvös-

ség ingyenességével kapcsolatos 

nagy nézeteltérések idején és a XVI. 

században a reformáció kezdetekor. 

Számos történész szemében a 

Rómaiakhoz írt levél Luther által 

1516-ban írt kommentárja valóban 

a reformáció kiindulópontja volt. 

Ugyancsak a Rómaiakhoz írt levelet 

Augus�nus Római levélre vonat-

kozó exegézise ugyanakkor kortör-

téne� elvárásokat illetően megle-

hetősen kiábrándító: ahogyan 

később Luther Római levél értel-

mezése is többet árul el Luther 

Márton doktorról és koráról, mint 

Pál apostolról, úgy Augus�nust is 

jobban foglalkozta�a egy koherens 

megigazulás tan kidolgozásának 

lehetősége (Pelagius-szal szem-

ben), mint a Római levél valódi 

történe� há�erének megértése.”

„Az őseretnek Pelagius is írt Római 

levél kommentárt, amelynek megfi-

gyeléseit többen is igen figyelemre 

méltónak találják és idézik, még 

akkor is, ha nem mindig tudhatjuk, 

hogy a számtalan redaktori átdol-

gozáson átese� szöveg ténylegesen 

mennyire tükrözi Augus�nus fő el-

lenfelének saját véleményét.
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magyarázva, - ez volt első bibliai 

kommentárja (csak 1540-ben le� 

publikálva) - készíte�e el a keresz-

tény vallás alapításának második 

kiadását (1539) és pontosíto�a 

tanának fő tételeit. A reformátorok 

ezt a levelet különös megbecsü-

ésben részesíte�ék. "Ez valóban 

minden könyv szíve és veleje" állí-

to�a Luther. Kálvin is azt vallo�a, 

hogy "mindenki, aki elérkeze� 

teljes megértésére, annak kitárul az 

ajtó az Írás leg�tkosabb kincséhez". 

Melachton akinek főműve nem 

egyéb, mint a Rómaiakhoz írt levél 

magyarázata, amely levél "a keresz-

tény tanítás összefoglalása". Az első 

lutheri dogma�ka valójában a 

Rómaiakhoz írt levélből származó 

dogma�ka.  Azóta is a protestáns 

bibliakutatók és teológusok nem 

szűntek meg ennek a levélnek 

kommentálásával. Említsük meg 

külön is Karl Barth kommentárját 

(1919), aminek döntő hatása volt a 

jelenkori teológiai gondolkodásra.  

Pál mindenki számára nyilvánvaló 

izgalommal tekinte� majdani római 

szolgálata elébe. Levelét közvet-

lenül azelő� írta, hogy Jeruzsálem-

be indult volna az o�ani szegények-

nek összegyűjtö� adományokkal. 

Szerete� volna Rómába is eljutni, 

majd Spanyolországba is (Róma 

15:24), de terve véghezvitelében 

megakadályozta az a tény, hogy 

Jeruzsálemben letartózta�ák. 

Végül mégis eljuto� Rómába – 

jóllehet fogolyként. A rómaiakhoz 

írt levelet valószínűleg Fébé kézbe-

síte�e, aki a Korinthushoz közel eső 

kenkhreai gyülekezet tagja volt 

(Róma 16:1). A Római levél Pál 

bemutatkozása a római keresztyé-

nek elő�. Megtestesí� a páli tanítás 

összefoglalását. Bár a levél vala-

mennyi témája megjelenik már a 

korábbi levelekben is Pál a római 

keresztyénekhez írt levelében olyan 

magasabb, kiérleltebb szintre emeli 

a korábbi témákat, ami tükrözi azt a 

helyzetet, amelyben a szerző a levél 

megírásakor volt. Ez a levél szinte 

Pál „végrendelete”, tapasztalatai-

nak végső összefoglalása s azzal 

együ� Pál szándéknyilatkozata, 
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hogy Rómában is szeretné hirdetni 

az evangéliumot. E számvetésre 

nem más készte�e, mint a bizony-

talan kimenetelű jeruzsálemi út, 

amelyre Korinthusban, a levél írása 

közben készült. Pál apostoli alapí-

tást és tekintélyt akart biztosítani a 

római gyülekezetnek, amely a 

legkorábbi beszámolók alapján ezt 

nélkülözte.
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A levél kétség nélkül, a Rómában lévő 

gyülekezet részére íródo�, amint a 

levél címzéséből ez kiderül: „mind-

azoknak Rómában, akik az Isten szeret-

tei, akiket ő elhívo� és megszentelt…” 

(1.7)

Pál missziós útjai

Első rész

császár uralkodásának ideje (Kr. u. 54-

68). 

2. Mi volt a könyv megírásának ere-

de� célja?

A levél megírásakor, Pál visszatérőben 

volt harmadik missziói útjáról, és 

tervezte, hogy Troászon át, Jeruzsá-

lembe fog menni, és átadja a mace-

dóniai és akhájai gyülekezetek adomá-

nyát, a jeruzsálemi szegények részére 

(Róm 15:25, 26; ApCsel 19:21; 20:3; 

24:17; 1Kor 16:1-5; 2Kor 8:1-4; 2Kor 

9:1-2).

1. Mikor íródo�, ki írta, kinek, milyen 

történelmi helyzetben?

Jeruzsálemi látogatása után, Pál nyugat 

felé szándékozik vinni az evangéli-

umot, Hispániába (mai Spanyolország), 

és ezú�al tervezi útba ejteni Rómát is 

(15:24), hiszen már régóta vágyakozik 

Rómába, de mindeddig akadályok 

gördültek elé (1:13).

A római levelet, Pál harmadik missziói 

útja során írta, amikor Korinthusban 

tartózkodo� három hónapig, (Apcsel. 

20:2,3) Gájusz (egyik munkatársa) 

vendégeként (16:23, 1Kor. 1:14), Kr. u. 

57, vagy 58-ban. A levél kézbesítője 

Fébé, a kenkreai (Korinthus kikötő-

városa) gyülekezet diakonisszája. Pál 

szerzőségét, soha senki nem kérdője-

lezte meg, az apostol, ugyanis a levél 

elején bemutatkozik (1:1). 

Pál, a levél megírásának időpontjában, 

befejeze�nek tekin� evangélizációs 

munkáját Ázsiában és Európa kele� 

részén, mondván, hogy „Jeruzsálemtől 

kezdve egészen I l l ír iáig (Balkán 

félsziget ÉNy része) mindenfelé” 

hirde�e „a Krisztus evangéliumát” 

(15:19), és hogy „már nincs munkate-

rület ezeken a vidékeken” részére 

(15:22). A történelmi időpont, Néró 

Pál levele a rómaiakhoz (Lucza Árpád)
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Ezért, Pál fontosnak tarto�a, hogy 

bemutassa a római gyülekezetnek, azt 

a tanítást amit hirdet, amit ő az 

evangélium lényegének tart, hatá-

rozo� nyelveze�el megfogalmazván 

annak alapelveit, hogy általa embe-

reket tudjon megnyerni az üdvösségre. 

A római gyülekezetet nem Pál alapítot-

ta, eredete ismeretlen. Jeruzsálem-

ben, pünkösd napján, „római jövevé-

nyek” is jelen voltak (Apcsel. 2:10), akik 

visszatértek az evangéliummal. Akvila 

és Priszcilla, Rómából valók voltak, és 

oda vissza is tértek (16:3). Úgy tűnik, 

hogy spontán módon indult el a 

gyülekezet, a hívők többsége, való-

színűleg a világ más részeiből költözö� 

Rómába. Ismert dolog, hogy Pál sorsa 

másként alakult, mint ahogy azt elter-

vezte, mert cézáreai kétéves fogsága, 

valamint fogolyként való érkezése Ró-

mába, missziós elképzeléseit keresztül-

húzták.

Pál hálás Istennek a Rómában élő hívő-

kért, mert hitüknek híre ment az egész 

világon. Tájékoztatja a gyülekezetet, 

hogy szándékában volt több ízben is 

meglátogatni őket, de akadályok 

merültek fel. Ezért is, folyamatosan 

imádkozik, hogy végre eljuthasson 

Sőt, Pálnak olyan elgondolása volt, 

hogy Rómát missziós közpon�á teszi, 

hasonlóan An�ókhiához, Efezushoz, 

Filippihez, stb. („Remélem ugyanis, 

hogy átutazóban megláthatlak �teket, 

és � fogtok engem oda útnak indítani, 

ha már előbb egy kissé felüdültem 

nálatok. /15:24/b/).

A korabeli levelezés szabályait betart-

va, Pál címzéssel, üdvözléssel kezdi 

levelét, melyben bemutatkozik olvasó-

inak, hiszen Pált a római gyülekezet 

személyesen még nem ismeri.

Ebben a bemutatkozásban, Pál hivat-

kozik apostoli elhívatására és megbíza-

tására, melyet a feltámado� Jézus 

Krisztustól kapo�, azzal a céllal, hogy 

hirdesse az evangéliumot minden nép 

közö�, így tehát a római gyülekezetben 

lévőknek is. Az üdvözlés, a �pikus páli 

köszöntés: „Kegyelem néktek és 

békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az 

Úr Jézus Krisztustól.”

b. Személyes jellegű gondolatok. 1:8-16. 

a. Címzés, üdvözlés. 1:1-7.

3. Tartalmi á�ekintés

I. Bevezetés. 1:1-17
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Rómába, hogy a gyülekezet felé tudjon 

szolgálni szellemi ajándékokkal.

Pál adósnak érzi magát az evangélium 

szolgálatával, úgy a civilizált világ felé, 

mint a görög civilizáción kívülieknek, 

úgy a bölcseknek, mint a tudatlanok-

nak. Hiszen Pál nem szégyelli hirdetni 

az evangéliumot, mert Isten ereje van 

abban, a hívőknek üdvösségére, 

zsidóknak, és nem zsidóknak egyaránt, 

ahogyan az ószövetségi próféta 

mondja: „Az igaz ember pedig hitből 

fog élni.” (Hab. 2:4)

II. Az isteni igazság szükségszerűsége. 

1:18-3:20.

a. A pogány világ hanyatlása. 1:18-32.

Isten haragja nyilvánul meg, az em-

berek hitetlensége és gonoszsága el-

len, valamint azok ellen, akik gonoszsá-

gukkal megakadályozzák, az igazság 

érvényesülését. És ez a harag jogos, 

mert a pogány világ embere számára is, 

Isten kinyilatkozta�a magát világ-

teremtő alkotásain keresztül, melyeket 

értelmesen vizsgálva, az ember felis-

merhe� Isten hatalmát és istenségét.

De ennek dacára, az emberiség nem 

hódolt meg Isten elő�, hanem gon-

dolatai eltávolodtak Istentől, és szívé-

ben sötétség le� úrrá.

Ezért Isten kiszolgálta�a az embereket 

saját bűnös kívánságaiknak: (1) a 

bálványimádásnak, (2) a szexuális 

tévelygéseknek, (3) az erkölcstelen 

gondolkodásmódnak, (4) és az ebből 

adódó deviáns magatartásnak (Pál egy 

bűnkatalógust állít fel). 

Az ember szíve mélyén ismeri Isten 

álláspontját a fen�ekkel kapcsolato-

san, hogy aki azokat cselekszi halálra 

méltó bűnt követ el, mégis, nem csak 

hogy folytatja ezeket, hanem egyetért 

azokkal, akik ezt művelik.

b. A kri�záló ítélete. 2:1-16

Az ember hajlamos hamar felfedezni 

másokban a rosszat, és szívében íté-

letet mondani fele�ük, ez azonban az 

ítélkezőt nem mentesí� az Isten ítéle-

tétől, hiszen amit ítél másokban, azt 

megtalálja önmagában is. Az pedig, 

hogy Isten ítélete nem következik be 

azonnal a bűn elkövetése után, senkit 

nem kell, hogy megtévesszen, hanem 

inkább lehetőség kell, hogy legyen 

Isten jóságának a felismerésére, és 

figyelemfelhívás a megtérésre.

Mert az ítélet nem marad el, határozot-

tan be fog következni, amikor az 

állhatatosan jót cselekvők hallhatat-

lanságot és örök életet nyernek, az 

igazság ellen szegülők pedig haragot és 

bosszúállást. És ebben nincs kivétel, 

zsidó és nem zsidó közö�, az ítélet 

mindenkire kiterjed, mert Isten nem 

személyválogató.

Akik pedig a törvény ismeretében 
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vétkeztek, azok a törvény szerint ítél-

tetnek majd meg, akiknek azonban 

nincs ismeretük a törvényről, ők sem 

fognak mentesülni a vétkeik mia� 

ítéle�ől. Hiszen a nem zsidók, akik nem 

ismerik a törvényt, a törvény előírásait 

cselekszik, amikor saját lelkiismere-

tükre figyelve, engedelmeskednek a 

szívükben lévő jóra való ösztönzésnek. 

És az ítélet napján, a szívükbe plántált 

lelkiismere� mérce lesz vádlójuk, ill. 

felmentőjük, amikor Isten Jézus 

Krisztus által az emberek rejte� gon-

dolatait nyilvánosságra hozza, és 

ítéletet mond.

c. A zsidó dilemmája. 2:17-3:8.

A zsidó, aki a törvény által ismeri Isten 

akaratát, és a törvényt nem ismerők 

oktatójának képzeli magát, nem lehet 

elbizakodo�, hiszen, ha nem szíve 

mélyéből fakadó indí�atásból cselekszi 

a törvény parancsolatait, csupán külső 

látszatra, akkor ugyanúgy törvénysze-

gőnek minősül. 

Mert Isten nem a külsőségeket vizs-

gálja, hanem a szívben lévő dolgokat, 

és az az igazi zsidó „aki belsejében 

zsidó”, vagyis, Isten törvénye be van 

írva szívébe.

(Csakhogy ez a belső változás saját 

erőből nem tud megtörténni, mert 

csupán Isten Szelleme az, aki ezt a 

változást létre tudja hozni.) 

És Isten elő� átértékelődik a körülme-

télés lényege is, mert a külső körül-

metélés akkor válik értékké, ha a zsidó 

nem csupán „betű szerint, hanem szí-

vében a Szellem által van körülmetélve”.

És a nemzsidó is Isten elő� „zsidóvá” 

lehet, és a körülmetéletlen körülme-

tél�é, ha szívéből megtartja a törvény 

rendelkezéseit. Ezekből fakadóan, 

felvetődik, a kérdés, hogy van-e előnye 

a zsidónak, és van-e haszna, a körül-

metélésnek. A válasz, hogy igenis van, 

mégpedig elsősorban az, hogy Isten a 

zsidókra bízta az Ő igéjét, hogy azt 

közöljék másokkal is.

És az a tény, hogy a zsidók hűtlenné 

váltak ehhez a megbízatáshoz, nem 

szünte� meg az Istennel kötö� szövet-

ség érvényességét, mert Isten nem 

válik hűtlenné, csupán kiderül a va-

lóság, hogy „igaz az Isten, az emberek 

pedig valamennyien hazugok” (3:4).

Ám a felismerés, hogy az emberi 

hamisság teszi nyilvánvalóvá Isten 

igazságát, az nem lehet indok arra, 

hogy az ember mentesüljön saját 

cselekedeteinek a felelőssége alól. 

d. Az egyetemes ítélet. 3:9-20

A végkövetkeztetés az tehát, hogy a 

zsidók sem különbek a nem zsidóknál 

(pogányoknál),  mert „zsidók is, 

görögök is mind bűnben vannak” (3:9).

A fen�ek megerősítésére, a következő 
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a. Az igazság eszköze: a hit. 3:21-31

A bűn rontása tehát kihato� egyete-

mesen az egész emberiségre, mert 

„mindenki vétkeze�, és híjával van az 

Isten dicsőségének.” (3.23)

Ezért az ember megigazulására, egy 

külső segítségre volt szükség, és ez 

Isten részéről jö� Krisztus személyé-

ben, „aki engesztelő áldozatul” le� 

adva „azoknak, akik az ő vérében 

hisznek, hogy igazságát megmutassa”. 

(3:25) Így tehát, megjelent Isten 

igazsága a törvény nélkül, és erről az 

ószövetségben a törvény és a próféták 

bizonyságot te�ek.

Ez azt jelen�, hogy Isten ingyen igazítja 

meg, kegyelemből a bűnös embert, a 

Megváltó Krisztus Jézus által.

És a múltban elkövete� bűnöket is, 

Isten, Krisztus eljövendő megváltására 

való tekintetből elnézte, most pedig a 

saját igazságát ruházza át a hívő 

emberre: „mert ahogyan ő igaz, igazzá 

teszi azt is, aki Jézusban hisz”. (3:26) 

Így tehát, egy új törvény jelent meg, a 

hit törvénye, melynek a lényege az, 

hogy „hit által igazul meg az ember, a 

törvény cselekvésétől függetlenül.” 

(3:28) 

Ezen törvény értelmében, lehetetlen-

né vált, hogy bárki is saját teljesít-

ményével dicsekedjen, akár zsidó 

legyen az, akár pogány, mert „az Isten, 

… megigazítja a körülmetéltet hitből, a 

körülmetéletlent pedig hit által” /a két 

kifejezésnek ugyanaz az értelme/. 

(3:30)

Felvetődik a kérdés, hogy a hit által 

való megigazulás érvénytelenné teszi a 

törvényt? „Szó sincs róla! Sőt inkább 

érvényt szerzünk a törvénynek.” (3:31) 

Hogyan értelmezhető ez? Úgy, hogy a 

hit által való megigazulás teszi igazából 

elérhetővé a halandó számára a tör-

vény betöltését, mert azt a Szent 

Szellemtől á�ormált szívnek belső 

indulatából teszi.

b. Az igazság alapja: az ígéret. 4:1-25

Minden újszövetségi igazságnak a 

gyökere az Ószövetségben található. 

Így kerül említésre Ábrahám, Izráel 

népének ősatyja, aki nem saját 

teljesítménye révén le� igazzá Isten 

ószövetségi  igehelyek kerülnek 

idézésre: Zs.14:3; Zs.53:2,4; Zs.5:10; 

Zs.140:4; Zs.10:7; Ézs.59:7,8; Zs.36:2. 

A törvény tehát, minden saját cse-

lekedeteivel dicsekvő szájat elnémít, 

hogy Isten ítélete alá helyezze az egész 

emberiséget.

Mert a törvény által, csak a bűn felis-

merése történik, a törvény cselekede-

teiből ugyanis „egyetlen halandó” sem 

fog megigazulni.

III. Az isteni igazság kinyilatkoztatása. 

3:21-8:39
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elő�, hanem a hite által: „Hi� Ábrahám 

az Istennek, és Isten ezt számíto�a be 

neki igazságul.” (4:3;1Móz.15:6)

Ábrahám, és mindnyájunk részére, két 

járható út lehetséges: emberi tel-

jesítmény alapján közeledni Istenhez, 

olyan elvárással, hogy a fáradozás 

bérét megkapni, vagy pedig hit által 

kapcsolódni Őhozzá, amikor nincs 

semmiféle emberi teljesítmény, ha-

nem kegyelemből, a hit tulajdoní�a�k 

igazságul annak, aki elhiszi, hogy az 

istentelent az Isten megigazítja.

Ez utóbbi út az, amely boldogít, Dávid 

zsoltára szerint is: „Boldogok, akiknek 

megbocsá�a�ak törvényszegéseik, és 

akiknek elfedezte�ek bűneik. Boldog 

az az ember, akinek az Úr nem 

tulajdonít bűnt.” (4:7,8; Zsolt 32,1-2)

Ez a boldogító lehetőség pedig, nem-

csak a zsidóknak szól, a körülmetél-

teknek, hanem a körülmetéletlen po-

gányoknak is, mert Ábrahám is, 

körülmetéletlen állapotában tanúsí-

to� hite által nyerte el az igaz állapotot, 

és a körülmetélés, ezen hit pecsét-

jeként adato� neki szövetség jeléül. Így 

le� ő szellemi atyja, a körülmetéletlen 

hívőknek, valamint azoknak a körül-

metélteknek, akik ugyanazt a hitet 

ragadják meg, amit Ábrahám tanú-

síto� körülmetéletlen állapotában. 

És mint tudjuk, Ábrahám minekutána 

igaznak le� nyilvánítva, ígéretet kapo� 

Istentől, hogy ő és utóda örökölni fogja 

azt a földet. És az ígéretet, nem a tör-

vény, hanem a hit által elnyert igazság 

alapján kapta Ábrahám. Az örökösök 

pedig, nem azok, akik a törvény alapján 

igyekeznek megigazulni, hiszen akkor 

lehetetlenné vált volna az ígéret 

beteljesedése, hiszen a törvény nem 

igazít meg, csupán büntet.

Az ígéret azonban a hit alapján adato�, 

kegyelemből, hogy ennek elnyerése 

bizonyos legyen Ábrahám minden 

utóda számára: a törvény ala� élők-

nek, és azoknak, akiknek hitük mia� 

le� Ábrahám szellemi atyjukká. Így 

teljesedik be Isten azon ígérete 

Ábrahámnak, hogy „sok nép atyja 

leszel” (1Móz.17:4,5) 

Mert Ábrahám nem kételkede� Isten 

ígéretében, hogy utódot ad neki, noha 

száz esztendős lévén, teste már elhalt, 

és ugyanúgy Sára méhe is.

Ezért, ezt a hitet Isten igazságul 

számíto�a be neki. De ez nemcsak 

Ábrahámról szól, hanem rólunk is, 

hiszen Isten nekünk is igazságul 

számítja be azt, hogy „hiszünk abban, 

aki feltámaszto�a a halo�ak közül 

Jézust, a mi Urunkat; aki halálra adato� 

bűneinkért, és feltámasztato� megiga-

zulásunkért”. (4:25)
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c. Az igazság elérése. 5:1-21.

A bűn az életünkben, ellenségeskedést 

szerez köztünk, és Isten közö�, mivel-

hogy Isten gyűlöli a bűnt. Ámde, mi-

nekutána megigazultunk hit által, bű-

neink rendezve le�ek, és így helyreállt 

kapcsolatunk Istennel, békességünk 

van vele az Úr Jézus Krisztus által, 

akinek érdeme, hogy mi kegyelmet 

találtunk Istennél, és élő remény-

ségünk van, hogy Isten dicsősége is 

megmutatkozik rajtunk, már e földi 

életünkben és ezen felül az örökké-

valóságban.

Azonban, számítani kell azzal, hogy e 

földi létünkben, vannak nehézségek, 

megpróbáltatások, de ezek pozi�v 

irányt adnak életünknek, mert ezáltal 

leszünk állhatatosak, kipróbáltak, 

reménykedők. Reménykedésünk azon-

ban nem alaptalan, hanem abban 

gyökerezik, hogy Isten nagy szeretetét 

kiáraszto�a szívünkbe, Szelleme által, 

így biztosítva minket hűségéről.

Mert Isten kimuta�a irántunk való 

szeretetét, azáltal, hogy a mi Urunk 

Jézus Krisztus meghalt értünk, amikor 

még bűnösök voltunk, ami nem cse-

kélység, tudva, hogy egy igaz emberért 

is nehezen vállalná bárki is a halált. Ha 

pedig Isten meghozta ezt az áldozatot 

értünk Fia által, kinek a vére megigazí-

to�, az ítélet napján is mentessé tesz 

minket haragjától.  És mindezen 

áldások kiáradása, nem a magunk te-

ljesítménye, hogy azzal dicsekedhes-

sünk, hanem Istennel dicsekszünk, 

Jézus Krisztus által, aki kegyelméből 

részesíte�, a megbékéltetés ajándéká-

ban.

A bűn mindig személyhez kötődik, és 

kezdetben egy személy által jö� be a 

bűn a világba, és vele együ� a halál 

/nem csupán fizikai, hanem az Istentől 

elválaszto� állapot/ is: Ádám által. És a 

halál á�erjedt minden emberre, mert 

mindenki vétkeze�, még ha nem is az 

Ádám bűnéhez hasonló módon. (lásd 

3:23)

Mert a törvény adása elő� időszakban 

is léteze� bűn a világban, csakhogy 

törvény híján, a bűn nem róható fel.

Ádám, aki által bejö� a bűn és a halál a 

világba, ellentétes �pusa Krisztusnak, 

mert ez utóbbi által áradt ki az emberi-

ségre Isten kegyelmi ajándéka.

A két �pus azonban „nem egyszerű 

megfelelésben, egyensúlyi viszonyban 

van egymással, hanem Krisztus jelen-

tőségének csak egy része az, amiről a 

szembeállításban szó van, ami a bűn-

eset jelentőségének ellentéteként el-

mondható róla.” (Jubileumi kommentár)

„Mert ha annak az egynek (Ádám) a 

vétke mia� sokan haltak meg, az Isten 

kegyelme és ajándéka még bősé-
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gesebben kiáradt az egy ember, a Jézus 

Krisztus kegyelme által sokakra.” 

(5:15/b)

„Mármost, ahogyan egynek (Ádám) a 

vétke le� minden ember számára 

kárhoza�á, úgy le� egynek (Krisztus) 

az igazsága minden ember számára az 

élet megigazulásává.”(5:18)

Ahogyan tehát, Ádám engedetlensége 

által (megszegte Isten parancsát) a 

teljes emberiség bűnössé le�, úgy a 

Krisztus engedelmessége által (vállalta 

a kereszthalált) igazzá le�ek mindazok, 

akik hisznek.

A törvény pedig a bűn felismerése 

céljából adato�, és amikor megjelent a 

törvény, kitűnt, hogy milyen óriási a 

bűn halmaza a világban. De ezen bűnök 

elfedezésére, Isten kegyelme még 

i n ká b b  m e g n ö ve ke d e � ,  „ h o g y 

amiképpen úrrá le� a bűn a halál által, 

úgy uralkodjék a kegyelem is az 

igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, 

a mi Urunk által”.(5:21)

d. A gyakorla� igazság aspektusai. 

6:1-7:25

Felvetődik a kérdés, hogy továbbra is 

maradjunk a bűnben, hogy a kegyelem 

még inkább megnövekedjen? „Szó 

sincs róla!” (6:1) Ugyanis, mi, akik 

hiszünk Jézusban, hitünket megpe-

csételtük, a bemerítkezés által.

És ez egy szimbolikus aktus, egy 

sorsközösség vállalás Krisztussal, mert 

ezzel kinyilvánítjuk, hogy régi bűnös 

énünk (óember) meg le� feszítve 

Krisztussal együ�, és a bemerítkezés 

által el is le� temetve „a halálba”, és 

amiképpen Krisztus feltámadt, ennek 

hasonlóságában, a bemerítkezés vizé-

ből kiemelkedik az új, megigazult 

énünk, amely a Krisztusnak él. 

„A keresztség,  ( így)  az óember 

temetése és az új ember feltámadása 

az életre, amely éppen annyira üdvö-

zítő valóság, mint amennyire követelő 

parancs.” (Jubileumi kommentár)

És ha valóság le� számunkra, a Krisztus 

halálával való azonosulás, úgy valóság-

gá lesz, a Krisztussal együ� való új 

életben járás.

Mert tudjuk, hogy Krisztus többé nem 

hal meg, a halál nem vehet többé erőt 

rajta. Így mi is, ha „meghaltunk a bűn-

nek”, azaz el sem tudjuk magunkra 

nézve gondolni a bűnös élet folytatá-

sát, hisszük, hogy Krisztussal együ� 

élni is fogunk egy új életet i� a földön, 

és egy örökkévaló életet, a dicsőség-

ben.

Döntenünk kell tehát, hogy tagjainkat 

ne adjuk át a bűn szolgálatára, hogy 

ezáltal a gonoszság eszközei legyenek, 

hanem inkább szánjuk oda magunkat 

Istennek, mint akik feltámadtunk egy 

új életre, és tagjaink váljanak az igazság 
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fegyvereivé, Isten kezében. Mert a bűn 

elveszte�e uralmi pozícióját életünk-

ben, mivelhogy nem a törvény uralma 

ala�, hanem kegyelemben élünk, Isten 

ugyanis „csak olyasmit parancsol 

nekünk, aminek az ő megváltó műve 

megteremte�e a reális alapját”. 

(Jubileumi kommentár)

A fen�ek kapcsán, ismét felvetődik a 

kérdés: folytassuk bűnös életmódun-

kat, mivelhogy nem a törvény, hanem a 

kegyelem uralma ala� élünk? Pál 

ugyanúgy �ltakozik ez ellen a gondolat 

ellen, mint a fejezet elején.

Ismételten ki van hangsúlyozva, hogy 

döntésünkön múlik, hogy melyik 

oldalon kötelezzük el magunkat: a bűn 

oldalán, a halálra, vagy az Isten irán� 

engedelmesség oldalán az életre.

Mivel azonban szívünkben megszüle-

te� a döntés, amikor engedelmesked-

tünk Krisztus tanításának, úgy tehát, 

megszabadultunk a bűn uralmától, és 

az igazság szolgái le�ünk. Amint tehát a 

múltban átadtuk tagjainkat a törvény-

telenség szolgálatára, most szánjuk 

oda tagjainkat az igazság szolgálatára, 

hogy szentek legyünk. 

Mert a két szolgaság egymást kizárja, 

vagy az egyiknek vagy a másiknak a 

szolgálatában állhatunk.

Az a döntés pedig, hogy az igazság 

szolgálatába állunk, már meg is hozta 

gyümölcsét: „a szent életet, amelynek 

vége az örök élet”. (6:22/b) „Mert a 

bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi 

ajándéka pedig az örök élet Krisztus 

Jézusban, a mi Urunkban.” (6:23)

Minekutána �sztázódo� számunkra, 

hogy Krisztus halála megszabadíto� 

minket a bűn hatalmából, Pál egy új 

területre lép, a törvény területére, és 

azt kívánja bizonyítani, hogy Krisztus 

halála a törvény hatalma alól is fel-

szabadít minket.

Példaként hozza fel, a férjes asszonyt, 

aki, amíg férje életben van, nem lehet 

más férfi felesége, mert kö� a törvény 

első férjéhez. De miután férje meghal, 

megszabadul törvényes kötö�ségétől, 

és szabadon mehet férjhez más férfi-

hoz.

Hasonlóképpen, mi is meghaltunk a 

törvény számára, Krisztus teste által, 

mivelhogy azonosultunk vele, a 

bemerítkezéskor, és így szabadon 

választhatunk új kapcsolatot, Jézus 

Krisztussal, egy gyümölcstermő életre.

Mert a törvény ala� lévőkben, a tör-

vény �ltása felszítja azokat a kívánsá-

gokat, amelyek ellen szólnak a paran-

csolatok, és ezáltal az ember bűnbe 

kerül.

De aki meghalt az őt fogságban tartó 

törvény számára, az megszabadul a 

törvénytől, és a Szellem által új életben 
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járhat, amely nem ugyanaz, mint a 

törvény „betűje” (korlátozó parancsa).

Ha tehát, a törvény hatalmából is 

szabadulni kell az embernek, mint a 

bűn hatalmából, akkor feltevődik, a 

kérdés, hogy vajon a törvény bűn? Pál 

ismét ugyanúgy �ltakozik, mint az 

előzőekben: „Szó sincs róla!”

De a bűn ismerete, csak a törvény által 

valósult meg, azon �ltó parancsolatok 

révén, amelyek a kívánságot felszítják.

És ezeknek a kívánságoknak az ember 

képtelen ellenállni, és így az életre 

ado� parancsolat az ember halálát 

okozta, mert az elkövete� bűnök 

zsoldja a halál.

Mindazonáltal, „a törvény tehát szent, 

a parancsolat is szent, igaz és jó”. (7:12)

Ez azonban nem azt jelen�, hogy a jó 

vált az ember kárára, hanem ebben éri 

el a törvény, a maga Isten szándéka 

szerint való célját, hogy nyilvánvalóvá 

tegye a bűn halálos jellegét.

A továbbiakban, Pál jelen idő, egyes 

szám, első személyben történő fejte-

getése, nehezen érthető, és könnyen 

félreérthető.

Le kell azonban szögezni, hogy Pál 

továbbra is, a törvény ala� lévő 

emberről beszél, talán Krisztus elő� 

életének saját megtapasztalását írja le. 

Ebből kiderül, hogy (1) a törvény 

szellemi jellegű, az ember azonban 

tes�, ki van szolgáltatva a bűnnek, (2) 

megvan az emberben az akarás, a 

törvény cselekvésére, de nincs meg az 

erő a teljesítésre, és így a cselekedetek, 

éppen ellenkezőleg valósulnak meg, 

(3) meghasonlás támad az ember sze-

mélyiségében, a belső ember, vagyis az 

aki valójában lenni kellene, helyesli 

Isten törvényét, gyönyörködik benne, 

akarja cselekedni a jót, de nincs össz-

hangban az akarás, a cselekvéssel, (4) 

felismeri az ember, hogy nem ura 

önmagának, hanem a bűn uralkodik 

testében, azaz valóságos egzisztenci-

ájában, (5) külső segítségre van szük-

sége, szabadítóra.

Pál rövid hálájában, meg is fogalmazza, 

hogy ki a szabadító: a mi Urunk Jézus 

Krisztus. (7:25)

e. Az igazság eredménye: a Szellem 

szerint való járás. 8:1-39

Amint az előző fejezetekben lá�uk, a 

bűn uralma ala� lévő emberekre, Isten 

ítélete nehezedik. Akik azonban Jézus 

Krisztusban vannak (akik életének 

meghatározó középpontja Krisztus 

Jézus le�), azok ellen nincs semmiféle 

kárhoztatóm ítélet, mert az élet 

Szellemének törvénye (a Szellem által 

újraértelmeze� törvény, amely vissza-

adja a törvénynek Istentől rendelt 

értelmét, amely Krisztusra mutat), 
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megszabadíto� a�ól a törvénytől, 

amelyről eddig szó volt, amely a bűn 

eszközévé válva halálba vi�e az em-

bert.   

És mivelhogy ez a törvény képtelen volt 

megoldani a bűn problémáját, Isten 

más utat talált a bűn legyőzésére, 

mégpedig azt, hogy elküldte Fiát, aki 

emberi testet öltö�, és szenvedése 

által, elhordozta a mi bűneink bünte-

tését a kereszten, mivelhogy Ő bűnte-

len volt. Így Jézus kereszthalála által, 

nem a bűnös le� bűntetve, hanem a 

bűnön le� végrehajtva a halálos ítélet. 

Így meg le� törve a halál hatalma, és 

lehetőség nyílt arra, hogy mi, akik a 

Szellem hatalma alá kerültünk, telje-

sítsük Istennek, a törvényben kijelen-

te� akaratát.

A továbbiakban, Pál párhuzamot von, a 

két éle�orma közö�: a test szerin�, 

valamint a Szellem szerin� élet közö�. 

A ke�ő, kölcsönösen kizárja egymást. 

A test szerin� éle�orma, vagyis a tes� 

ember gondolatai és törekvései, a tes� 

dolgok felé irányul, amely Isten elő� 

nem lehet kedves, hanem Istennel való 

ellenségeskedéshez, majd pedig halál-

hoz vezet.

A Szellem szerin� éle�orma azonban, a 

Szellem dolgaival való törődést jelen�, 

amely életet, és békességet hoz.

A Szellem szerin� éle�orma azok 

életében valósul meg, akikben lakik a 

Szent Szellem, és ezek mi vagyunk.

Mert meghatározó tényező ez Istennel 

való viszonyunkban, mivelhogy„akiben 

nincs a Krisztus Szelleme, az nem az 

övé”.(8:9)

(A Szent Szellem, azaz Krisztus Szelle-

me akkor költözik szívünkbe, amikor 

befogadjuk az Úr Jézus Krisztust, mert 

Krisztus és a Szellem egysége teljes.)

Szembesülnünk kell azonban, azon 

kemény ténnyel, hogy testünk „a bűn 

mia� halo�”, azaz a bűn mia� a földi 

halál alá ve�etve marad, de ugyan-

akkor, örömhír az, hogy számunkra már 

most valósággá le� az örök élet, 

melyet a Szellem ad az igazság alapján.

De ugyanakkor, testünk felől is re-

ménységünk van, mert Isten, aki 

Krisztust is feltámaszto�a a halo�ak 

közül, a mi testünket is életre kel�, a 

bennünk lakozó Szellem által.

Ezen ígéretek birtokában, teljesen el 

kell, hogy vessük a test szerin� éle�or-

ma gondolatát, és fel kell legyünk 

készülve arra, hogy küzdelemben lesz 

részünk, mert a Szellem által meg kell 

öldökölnünk a test cselekedeteit, és így 

élni fogunk.

Ha a Szellem vezetésének engedünk, 

Isten fiainak nyilvánulunk, és nem kell 

félnünk Isten eljövendő haragjától, 

mivelhogy nem szolgaság, hanem 
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fiúság Szellemét kaptuk, aki által 

bensőséges kapcsolatba kerültünk az 

Atyával, és Abbá-nak szólíthatjuk, 

melynek szó szerin� értelme: Édesapa.

A Szellem bizonyságot tesz rólunk, 

hogy Isten gyermekei vagyunk, így 

tehát Isten örökösei, Krisztusnak pedig 

örököstársai, „ha vele együ� szenve-

dünk, hogy vele együ� meg is dicső-

üljünk”. (8:17)

A mostani szenvedések nagysága, 

azonban nem áll arányban, annak a 

dicsőséges állapotnak a méreteivel, 

amelyet el fogunk nyerni.  

De a teremte� világ is vajúdásban van, 

mert az ember bűne mia�, a romlan-

dóság szolgaságába került, vagyis, a 

pusztulás, bomlás, mulandóság jelei 

mutatkoznak, mert Isten így rendelte, 

hogy az ember bukásának következ-

ményei a teremte� világban is mutat-

kozzanak meg.

Ugyanakkor, a teremte� világ öntu-

datlanul ugyan, de át van hatva egy 

sóvárgó várakozástól, „hogy a meg-

válto�ak fiúsága, amelyet i� a földön 

még eltakar „tes�ségük”, nyilvánvalóvá 

legyen, és dicsőségükben osztoz-

hassék velük”. (Jubileumi kommentár)  

De mi magunk is, akik részesültünk a 

Szellem ajándékában, sóvárogva 

várjuk a fiúság teljességét és testünk 

megváltását. Ez a várakozás azonban 

reménységgel teljes kell, hogy legyen, 

hogy kitartóak tudjunk lenni.

És ebben a feszültséggel telt idő-

szakban, nem vagyunk magunkra ha-

gyatva, hanem Isten Szelleme támogat 

minket, segítségül lévén nekünk imá-

inkban is, aki „kimondhatatlan fohász-

kodásokkal könyörög értünk, Isten 

akarata szerint. (ezala� érthetjük a 

Szellem általi imát is /1Kor. 14:15/)

Akik Istent szere�k, akiket Ő elhívo� 

(vagyis a hívőket), azokat minden, a 

szenvedés is, a jóra, vagyis az örök 

üdvösség felé segí�.

A 29, 30 versekben, Pál beszél az eleve 

elhívásról és az eleve kiválasztásról. 

„Ezen megjegyzések, nem a megvál-

to�ak számára nézve akarnak mennyi-

ségi korlátokat felállítani, hanem azt 

mondják ki, hogy Isten döntése az 

ember ügyében megelőz minden em-

beri döntést. Ebből fakad Isten üdvös-

ségre vezető útjának megbízhatósága, 

amelynek egyes lépéseit Pál olyan 

bizonyos meggyőződéssel írja le, hogy 

magáról a megdicsőítésről is múlt 

időben beszél.” (új bibliai kommentár)

A fejezet bezáró szakaszában, Pál 

üdvbizonyosságunkat, még inkább 

erősebbé akarja tenni. Ha Isten 

szeretete olyan nagy, hogy tulajdon 

Fiát nem kímélte, hanem odaadta 

értünk, így meghozván a lehető 
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legnagyobb áldozatot, akkor ez biztosít 

minket arról, hogy egész örökségünket 

megadja.

Pál költői kérdések formájában akarja 

elhárítani kétségeinket, az ördög 

vádolásai kapcsán, a kárhoza�ól való 

félelmünk kapcsán, biztosítva minket, 

hogy a megigazító Isten nem enged a 

vádolásoknak, az értünk közbenjáró 

Jézus Krisztus pedig, aki megkapta a 

hatalmat az ítéle�ételre, nem fog 

minket kárhozatra ítélni.

Pál a továbbiakban újabb lehetséges 

kétségeinknek ad hangot: talán a 

Krisztus nevéért való megpróbálta-

tások, üldözések, szenvedések, vagy 

akár már�romságok eltántoríthatnak 

minket Isten szeretetétől? Pál rövid bá-

torítást mond, melynek lényege, hogy 

ezen nehézségekben nem vagyunk 

egyedül, mert velünk van az „aki szeret 

minket”, tehát az Úr, és Ő győzelemre 

segít a próbákban.

Végezetül, pedig Pál kizár minden olyan 

potenciális erőt, lényt, vagy eseményt, 

amely minket elválaszthatna „az Isten 

szeretetétől, amely megjelent Jézus 

Krisztusban, a mi Urunkban”. (8:39)
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