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A megigazulás Pál apostol igehirdetésének tartalma

Jézus Krisztus evangéliumát hirdetve, ennek az evangéliumnak az értelmezését 

adva beszél Pál apostol a megigazulásról. Amit Jézus Krisztus jelent, amit Krisztus az 

emberrel tett és az embernek ajándékozott, az evangéliumot a megigazulás fogalmával fejti 

ki. Másképpen fogalmazva: Amikor Pál apostol az evangéliumot hirdeti, ezt legtöbbször 

úgy teszi, hogy Isten igazságáról, a megigazító, igazzá tevő Istenről beszél.

Megfordítva is elmondható: Pál apostolnál Isten igazságának fogalma foglalja 

egységbe Krisztus életét és művét, helyettes halálát, megdicsőült voltát, visszajövetelét 

ítéletre.

Nem ez az egyetlen módja az evangélium értelmezésének, de ez Pál apostolnál az 

evangélium hirdetésének sajátos módja. Ezért mondható, hogy ez Pál teológiájának 

tulajdonképpeni, sajátos témája.

Megigazulás és megigazítás

A szavak értelmezésénél mindjárt az első probléma, hogy az újszövetségi görög 

szónak a magyar nyelvben két alak is megfeleltethető: megigazulás és megigazítás. Az első 

használjuk, de a másodikra is mindig gondolnunk kellene.

A másik probléma a héber szónak a szinte az összes többi nyelvtől eltérő 

jelentéstartalma. Az Ószövetségben Isten igazsága azt jelenti, hogy Isten igaz 

(Gerechtsein) és igaz módon cselekszik (das gerechte Handeln Gottes), vagyis a népével, 

Izraellel kötött szövetségéhez hűségesen cselekszik, azaz bánik népével, amely nem hű 

ehhez a szövetséghez, tehát nem igaz. A zsoltárokban sok panasz fogalmazódik meg Isten 

cselekvésével kapcsolatosan, de ennek ellenére megszólal az a reménység is, hogy Isten 

igazsága a végső időben dicsőségesen megmutatkozik, és az egész világ számára láthatóvá 

válik. Vagyis Istenről van szó, az ő igaz cselekvéséről, arról, hogy Isten célba viszi a 
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dolgait a földön. Bűnbánati zsoltárában Dávid igaznak mondja Istent és elfogadja, hogy 

vétkezett, Betsabéval. Amikor a bűnbocsánatért könyörög, azzal erősíti meg kérését, hogy 

ujjongva dicsérhesse Isten igazságát. Nem egyéb Isten igazsága ebben az összefüggésben, 

mint az, hogy megbocsát Dávidnak és igazzá teszi őt.

Az igazság szó az angolban, németben, magyarban: valakinek a tulajdonsága. A 

héberben ezzel szemben cselekedet. Róm 3,25-26: … ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is,  

aki Jézusban hisz. Tehát: az Istennel való helyes viszony nem feltétel, hanem Isten 

cselekvésének eredménye. Róm 3,24: Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután 

megváltotta őket Krisztus Jézus által. Isten igazsága elsősorban tehát nem tulajdonság 

(Gerechtsein), hanem cselekvés (das gerechte Handeln Gottes). Másodlagos kérdés ebből a 

szempontból, hogy Istennek ez a cselekvése jelenvaló vagy jövőbeli (Gal 5,5: Mi ugyanis a  

Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét), mert mindkét értelem megjelenik 

Pálnál.

Az előzőkön túlmenően az igazság főnév (dikaiosuvnh iustitia, aequitas,  

iustificatio igazság; ÚT-ben 91-szer) fogalma két dolgot foglal magában. Egyrészt 

becsületesség (forenzikus értelem). Az Ószövetségben és zsidóságban az igazság az Isten 

törvényének való megfelelés (Fil 3,6: a törvényben követelt igazság szempontjából 

feddhetetlen voltam). De ez az igazság Pál szerint a törvény nélkül jelent meg (Róm 3,21). 

(Róm 2,13: nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak 

megigazíttatni). Másrészt az igazság viszony kifejezése: nem önmagában való minőség, 

hanem ebben a viszonyban, Isten és ember viszonya, ahol Isten a megkötött szövetség 

szerint cselekszik, az ember pedig hűtlen ahhoz. A melléknév (divkaio" iustus), igaz, ennek 

megfelelően az Újszövetségben 79-szer fordul elő, igen nagy számban Pál apostolnál.

A megigazulás, megigazítás főnév (dikaivwsi" iustificatio az Újszövetségben 2-

szer; míg a dikaivwma iustificatio, iustitia, iudicium megigazulás, megigazítás, a dikaiou~n 

eredménye az ÚT-ben 10-szer) ritkán fordul elő.

Az igei alak (dikaiou~n, dikaiovw iustificare) megigazít, igazzá tesz ÚT-ben 39-szer 

(ebből 27-szer a páli levelekben).

Ennek alapján megállapítható, hogy az Újszövetségben az (Isten előtti) igazság, az 

Isten igazsága főnevek, illetve a megigazít, igazzá tesz fordul elő leggyakrabban. De ennek 

az előadásnak a kerete nem teszi lehetővé a minden levélre és igehelyre tekintő áttekintést.
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Isten igazsága az ő irgalma

Isten igazságának az alaptörténete Ábrahám, akinek hitét Isten igazságul számította 

be (1Móz 15,6). Az Újszövetség ismételten rá hivatkozik, vö. Róm 4,3.5.22; Gal 3,6; de 

Dávidra is (Róm 4,6).

Ami Isten országa Jézus igehirdetésében, az Isten igazsága Pálnál. Róm 1,1-2: az 

evangéliumot Isten a próféták által előre megígérte.

Isten igazsága szétfeszíti és meghaladja az ígéreteket: Isten nem úgy cselekszik, 

ahogyan az ember megérdemelné. Mindenkit, Izraelt is, ítélet alá rendelte: Róm 1,18-3,20.

Egyedül Isten igaz, de az emberek hűtlensége nem szünteti meg Isten hűségét: Róm 

3,4. Törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, Krisztusban minden hívőnek: Róm 3,21-22. 

A hitnek ebben az összefüggésben kétféle értelmezésével találkozhatunk. Az egyik szerint 

a megigazulás csak azé lehet, aki hisz. Ez a kizáró vagy exkluzív értelmezés. A másik 

szerint a megigazulás mindenkinek szóló ajándék, aki csak hisz. Ez pedig az átölelő, 

befoglaló vagy inkluzív értelmezés. Félrevezető lenne azzal megkülönböztetni ezt a két 

értelmezést, hogy az a második szerint nincs szükség a hitre. Mindkettőben hívőkről, 

csakis hívőkről van szó, mert a hit elengedhetetlen. De a hit azt jelenti, hogy nincs feltétel, 

senki sem érdemelheti ki, mindenki csak elfogadhatja, csak megragadhatja. S el is kell 

fogadnia, meg is kell ragadnia, vagyis hinnie kell, hogy az övé legyen. Nemcsak a 

zsidóknak, hanem a pogányoknak is.

Az evangélium, vagyis Isten igazságának hirdetése ezért nem pusztán 

információközlés, felvilágosítás, kommunikáció, hanem erő, hatalom minden hívőnek 

üdvösségére (Róm 1,16), amellyel Isten munkálja, felkelti, megteremti az ember hitét. 

Amint Róm 2,4-ben: Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és  

nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz?

Minden ember rászorul Isten megigazító tettére

Pál apostol fenntartása a görög filozófiával szemben: hogyan lehet etikáról beszélni 

ott, ahol az ember nem képes az erkölcsre? Róm 2,15-16. A zsidó büszkeséggel szemben: 

Róm 3,19-20.

A hit a radikális ellentéte a dicsekvésnek. A megigazulás tisztán ajándék: Róm 3,24 

(Isten kegyelméből), ingyen, Róm 5,15.17 (a kegyelem nagyobb, mint a vétek).

Jézus Krisztus újat hozott, de ez az új Ábrahámmal kezdődött! 
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Már az ószövetségi prófétai igehirdetés is a törvény formalizmusa ellen harcolt. 

Mózes törvényeinek egyik rendeltetése az volt, hogy az emberrel felismertesse, 

megsokasítsa és mértéken felül megszaporítsa bűnét, és így terelje Krisztushoz (Luther: 

Előszó az Ótestamentumhoz, 1523, 41.). Gal 3,24: Tehát a törvény nevelőnk volt 

Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg.

Minden ember bűne miatt minden ember dicsekvése kizárt, nincs helye az emberi 

büszkeségnek Isten előtt, Róm 3,27-28.

Zsidó és pogány egyaránt hit által üdvözülhet (Róm 4,13kk).

Megigazulás és üdvösség/üdvözülés

A megigazulás nem egy teológiai tétel csupán. Megigazulás és üdvözülés 

összetartoznak Pálnál: az igazság az üdvösség, az élet vételének a feltétele. Róm 10,10: 

Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk; 

2Kor 5,15.21: és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak 

éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. … Mert azt, aki nem ismert bűnt,  

bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. Ez az evangélium tartalma 

(Róm 1,16-17.) Az apostoli szolgálat a megigazulás szolgálata (2Kor 3,9: az igazság 

szolgálata).

Nem csupán az üdvösséget, hanem annak a feltételét is Isten ajándékozza!

A kegyelem megigazítja az istentelent: Róm 4,5; 3,23-24. Mert a kegyelem nem 

egyszerűen kegyelmes lelkület, hanem tett, történés. Nem is elnézés. Isten kegyelme az 

emberi igyekezetet nem ismeri el, mert abban benne van a bűn, az emberi gőg (boldogulok 

Isten nélkül).

Isten igazsága Pálnál:

1. jelenbeli történés és egyúttal jövőbeli is,

2. egészen és egyedül Isten valósítja meg, de ugyanakkor az embert teljesen birtokba 

veszi,

3. állandóan történik az emberen kívül, mégis meghatározza szívét, egész valóját,

4. Isten cselekvése ajándék az embernek: Fil 3,9 (nincs saját igazságom a törvény 

alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján).
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Isten megigazító cselekedete Jézussal és Jézus halálával kapcsolatos

Az Ószövetség is arról szól, hogy Isten kegyelmét, a megigazulást nem az ember 

érdemli ki, hanem Isten adja. Az Újszövetség arról szól, hogy Istennek ez a cselekvése 

nyilvánvaló lett Jézus Krisztusban, s ami azelőtt nem mindenkinek a számára volt 

lehetőség, az most minden embernek lehetősége Krisztusban a Szentlélek által.

Jézus halálának értelmét, ajándékát Pál apostol többféle módon értelmezi: adóslevél 

eltörlése (Kol 2,13-14), engesztelő áldozat (Róm 3,25), Jézust bűnné, átokká tette értünk 

(Gal 3,13; 2Kor 5,21);  Krisztus az engedelmességével tett igazzá: Róm 5,19; Fil 2,8; 

vámszedők és bűnösök barátja (vallási lázító, Lk 7,34) mert Isten kegyelmét hirdeti a 

bűnösöknek; Isten rendelte Krisztust, hogy megmutassa igazságát (Róm 3,25-26).

A megigazulás jelen és jövő

A zsidó értelmezés a vég eseményeként várja a megigazulást, ezért 

eszkatologikusnak mondható. A keresztyén értelmezés nemcsak a jövőről tud (Róm 2,13; 

Gal 5,5), hanem a megigazulás ajándékának jelenidejű voltáról is.

A feltétel a zsidó szemléletben a törvény betöltése, Pálnál: törvény nélkül, hitből, 

hit által.

1. A megigazulás feltétele a hit (Róm 5,1 ). Ott megy végbe a megigazulás, ahol hit 

van. Vö. Róm 3,21-4,25. Róm 9,30: a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra,  

megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. 1Kor 6,11: de 

megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazulatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a 

mi Istenünk Lelke által.

Róm 1,17: Isten igazságát nyilatkoztatja ki: nem pusztán ismertté válik, hanem 

lehetségessé!

2. A megigazulás forenzikus-eszkatologikus értelme is jelen van, ugyanis az igazság 

nem bűntelenség, hanem Isten nem számítja be az ember bűnét (2Kor 5,19; Róm 4,5). 

Vagyis a megigazulás nemcsak „mintha”: 2Kor 5,21 (bűnné tette értünk, hogy mi Isten 

igazsága legyünk őbenne); 1Kor 6,11 (meg is igazultatok); emellett azonban mégis ott 

vannak Pál apostolnál a felszólítások, az imperativusok: legyetek megigazultak, éljetek 

elhívástoknak megfelelően. A döntő azonban nem az ember etikai minősége, hanem 

Istennel való viszonya, amelyből minden más következik.

3. A megigazulás ugyanakkor mégis jelen idejű: Róm 3,21-26 (igazzá tesz), 2Kor 
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5,21; Gal 4,5 (fiúság elnyerése); Róm 8,23 (a fiúság reménysége).

Megigazulás és új élet / cselekedetek

A megigazulás nem pusztán felmentés. Nem pusztán igaznak nyilvánítása annak, 

aki bűnös. Tehát nem bírói, forenzikus állítás, hanem újjáteremtés (2Kor 5,17).

Az erkölcs-etika nem kényszerű elkötelezettség, hanem az embert magával ragadó 

hálából fakadó élet (Róm 6,1kk; 2Kor 8,9).

A megigazulás mint relatív és mint abszolút fogalom

Ha más szavakkal, fogalmakkal vagy képekkel is ki tudjuk fejezni az evangéliumot, 

mint a megigazulás, szabadon megtehetjük. Csak tartalmazza a megigazulás fogalmának 

alapvető tartalmát, amelyeken semmiféle más megfogalmazás nem léphet túl:

• Isten és ember között az emberi bűn jelent akadályt

• az emberi bűn felett nem képes győzni egyetlen ember sem

• egyedül Isten ad szabadulást

• az Istentől adott szabadulás lehetősége Krisztusban adatott

• az ember részéről a hit, vagyis Isten ajándékának elfogadása az egyetlen lehetőség

• Krisztusba vetett hittel az ember élete megújul

• a hitet Isten Szentlelke a Krisztusról szóló evangélium hirdetésével munkálja.

A megigazulás az evangélium lényegének meghirdetése. Sajátos megfogalmazása, 

de megegyezik a többi sajátos megfogalmazással

A reformáció nem sajátíthatja ki. Nem is akarjuk kisajátítani. Hirdetjük. 

Hirdessétek.

6


	A megigazulás Pál apostol tanítása szerint
	A megigazulás Pál apostol igehirdetésének tartalma
	Megigazulás és megigazítás
	Isten igazsága az ő irgalma
	Minden ember rászorul Isten megigazító tettére
	Megigazulás és üdvösség/üdvözülés
	Isten megigazító cselekedete Jézussal és Jézus halálával kapcsolatos
	A megigazulás jelen és jövő
	Megigazulás és új élet / cselekedetek
	A megigazulás mint relatív és mint abszolút fogalom

