Üdvösség.

"Mit tegyek, hogy idvezüljek'" A kérd&:;.
re a bívek serege szá7.adokon át csak ezt a
választ kapta: "Légy hív és engedelmes tagja
az anyaszentegyháznak, hódolj isteni tekintélye előtt, fogadd el dogmái t, vesd alá magad
pUl'ancsolatainak, az előírt szertartásokat vé·
gezd el pontosan és idvezü lsz". A mennyOI'S7...ág kulcsát az anyaszentegyház feje tartju.
kezében - mondották - s az üdvösség kapuja csak azok előtt nyílik meg, akik hisznek az
ö csalhatatlanságábun és az általa s7..cntesített
tÖl'vényeknek alázatosan engedelmeskednek.
Az egyházon kívül nincs üdvösség. Az egyház
az lL titokzntoR bár'ka, mely az emberek millióit
a kárhozat örvényei felett iidvöségre viszi .
Jött a reformáció és épp az egyház bHn·
bocsátó és üdvösségszerző hatalmát tagadta.
Luther azt áUítottn, hogy nem az egyház, ha·
nem a hit idvezít-. Kálvin uz! tanította, bogy
az emberek I sten jó tetszése szerint választatta k ki és rendeltettek üdvösségre vagy ká r·
hozatrll. még a világ fundamentumának fel·
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vettetése elött. A hit az il. lelki szcrv, Illely lsten kegyelmét, meJlyel az ember az üdvösségre
kiválasztatott, elfogadja és tudatosítja. Nem
szerw ob, hanem elfogadó szerve az üdvözítő
kegyelemnek.
M.ind II három elmélet ala.pja egy zsidó legenda, melynek nincsen semmi történelmi hiteJesség(': ll. paradicsomi mese. A legenda szerint az első emberpár, Ádúm és J!:va kezdetben
bún nélkül valók voltak. Arwtlansiiguk jutalmául az ~den-kertbcn parudicsomi boldogságban éltek. Ott élbették volna le egész életüket,
ha. nem vétkeztek volna, ha n(!m szegték volna
meg I sten parancsát és nem ettek volna a til·
tott fa gyümölcséből. },{ivel azonban vétkeztek, Isten khizle öket a paradicsomkertböl.
Bűnük következményét maradéknil..-nuk is bordozniuk kell. BlÍnük utódailcra is átöröklödöU:
az egész emberiség bűnben fogamzott és romloltan jött II világra.
Isten szent haragját, melyet. Adám és Eva.
bűne zúditot~:lz emberiségre, a bűnbe n fogamzo~t ember kl nem engesztelheti. Akarata anynyIra romlott, hogy megváltás.'l, üdvössége érdekében ~~it se lehet. lsten azonban irgal~as. ~lkuldotte ebbe a világba az ő egyszüIolt fmt , nz úr J ézus Krisztust, nz istenség

"
n!iisodi.k személyét. Jézus vállalta 11 kiildeté.· t.
Emberi testet öltött és ti földre jött. Magára
,'ette ;~z emberek bűnót. Ártatlan kereszthalú"al, mlDt egys1.ersmindenkori véres áldo1.atw l
nz Atya bten haragját 11 bünös emtcrekkC'1
s1~mbcn kiengesztelte. Az emberek me!!'V!Í.lt6ja lett, számukra így iidvösséget szerzett.

<

Az ortodox egyház<lk mindezt csaknem
egyértelmüen tanítják. Annak megilllnpitásában llZ0nbnll, hogy 11 J ézus által így szerzett
üdvösségnek az emberek milyen módon lehel~~k részesei, amint láttuk, már lényl!ges kiilonbség mutatkozik kÖzöttiik. A római egyhá z
81.erint az iidvösséget az embere knek az ö 11I15égiik és engcdelmcsségiik mértéke szerint maga
nz anyaszentegyház bidosítjn. Luther egyhá7. a
azt ta nítja. bogy csak II Krisztusba vetett hit
üdvözít. Kálvin egyhiiw azt hirdeti, hogy az
üdv és a kárhozat kérdésében I sten minden
ember feJöl még a vilá.g fundamentumának
felvettetése elött döntött. Jó tetszése szerint,
í:zuverén jogánúl fogva némelyeket Krisztus
érdeméért üdvösségre, másokat kárhozat ra
rendelt.
A mi hih'allásunk mind a hÚI·om clmélettöl lényegesen kiiJön bözik. Szúnmnkt"n a k~r-
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dl!s cz; Mit Il'gyiink, hogy az üdvösségre mél·
IÍJkmtk találtassunkf
Az üdvösségről vallott hitiinkct a világ
1l1l1)'Cll sé"'éről
és benue nz ember él1ékéröl valo
•
lott f('[fogásunk sl'Albja meg. Bg&zen terme..-zetes az, hogy ha valaki ezt II világot s ~ne
. t mag-.l életét is blinben fogamzottnuk, atkozottllak, minden jóra. képtelennek hiszi, minllcn nígya egy más vilúg felé hajtja, a hol üdn~ t és örömét fell elni reméli . .Az ilyen ember
va\lá.~állak jcllcb"Zctcs vonúSlI uma más "i láj,!on fclldhetö üdvösség utÍln való SÓVlírg1ÍS.
.\.ki mwnbllll ezt il vilúgol ala l)jában nem
ro~szl1ak és átkozottnak, hanem jónak s benne
az {'mDel't általában és így önmugüt is jÓnlvaló
képességekkel felruházottnuk hisú, az már
l' Zl'll a földön jobb és tökélclN!Cub éll'trc tő
l'ek,;úk. Ama titok1.l\tos mÍls vilÍlg ul<in v:dő
meddő sóvárgás helyett, mely úgyis c~ ak II
h:l llil után következik, alTa igyel,szik. hog y
;l Z fldet már itt, ezen 1\ földön jobbá é~' tökéJelesebbé tegye. II isú, hogy nemcsnk 11 lehetö~ég vall meg erre, hanem egyenesen kötelcssé~e is mindenkinek :17" hogy egy eszményibb
tár.:il.tdalmi éleh'end kiépítésének munkájából
a maga részét kivegye. Mi ezt az utóbbi felfogást valljuk. Hisszük, hogy lsten ('zt a vilú-

got s bc~ue llr. embert eredetileg jónak teremt:tte és Igy megvan lL lel!etösége annak, hogy
ur. ~Iet.~t 11 m.:lg'\l.nk és masok súmÍlra már itt
rt foldon erkolcsIleg is tökélete.sebbé és bold _
gabbá tegyiik.
o
\

;

Az üdv fogalma II bűn fogalmával függ
(lSS~ szorosan. Az ortodox egyházuk szerint
rt . hun a mult öröksége. A mi hitünk szerint
mn?S. eredendő bűn. Az embe.. tisztán születik:
a ~!Iagra. A bünösség minden embe.. esetében
SfiJut rossz cselekedetének 11 következménye.
Nem azért vagyunk bűnösök, mert a zsidó Icgendák szereplőinek, Adámnak és EvlÍnak a
hű.ne reánk is útöröklődött, banem azért, mert
m l m agunk cselekedtünk erkölcsi liirvénybe
ütközö dolgokllt. A bűn fogalmához a fclelős
ség gondolnlll i.\l hozzúkupcsolódik. ggy embert csak azokórt a bűnökél't lehet felelősségre
vonni és büntetni, amelyeket ő maga snját elhntároziisából követett el. Nngy igazsúg1;llanság volnn, hll az embereknek azért kellene ma
átok alatt élniök, mert Ö8nnyjuk, t;va, uki
külöll ben is csuk II legendák világában élt, egy
meggondolatla n pillllnatban evett II tiltott fa
!'''Yümölcsóböl. Az erooendö btill tallu ilyen
igllz&Ígtalanságot rejt mllgárnm akkor, amikor azt hmítjn, hogy llZ (llsö emberpár bün..

,
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iatl 'IZ ÖSSZ('S lC8zárm:lzottnk, il'híat ;IZ
{'"ctc III l <. Ig bűnben fogIl lUzolt., romlott,

ebtét;z em )Cr lsc
.
.
l
" . képtelen klÍl'hoz.,'ltra méltó. lJ:,ry, n1l\'c lIZ
~~~'ntáball i~ romlott, jóm képtelen (>I~I>CI'
"d .. 'ge "'dckébcn természetesen SC'lllm lt ~e
II vOSSI:
II
• kt '\
tehet, vII Iaki más kell tehát, hogy ,,-z ~ltO .. o
iii IIlcgvítlt~u, b(inét jóvá tc~Yc és SZllI?um 1,ld*
"t szerezzen. A mi hitvallasunk szennt , m int
VIJ .
' 1<
'
k
hogy bíínÖiiségiinknck is nUll( 19 111 \ mag ~n'
:llgyullk IlZ okai, úgy bííniiDke~ is hclye~lt1nk
SOhl~ senki más jóvá nem lehelL, cs:~k I.~ L ~na~
gunk. Ez fl mi kötclessé~nk. uz ~~dv.osscget
nckiillk magunknak keJl klé,·dem('lnu.?k.
"
Xcmcsnk II bűnről, lmncm 1.\ buntctésl'ol
való nézetünk il> lényegesen különbözik attól,

amit az oriodox egyházak tanítllnuk. A maradi egyházak tuoítása szerint I sten fl ~űnö~
<.>mbert h;\ragjában pokolra veti, hol szoroyu
~Z(' nv('(lósck várnak l~ti Hiüink bzeri nl I sten
n~'m Imragból, hanem szeretetböt büntet; 11
8zentírfu! l<o7.<.>rint is azt bünteti, akit szeret.
"Akit szeret az Úr, megdorgúlju, megostoroz
pedig mindl'nt, akit fiává (ogad." Zsid. XII. 1'.
6. v. A biintetésscl javunkat, erkölcsi megjayulásunknt cólozza. Bűntudatot. ébreszt vel<.>
klkünkben. A hüntudat kínzó el'ejét. addig fokOUA, amig az elviselhetetlenné villik és IIZ

ember.t ~Ij élet kezd&ére kényszeríti. Yan emh~r, kinel ez bamar bekövetkezik van olyan i~
~mek es:té~n csaknem egy Örökkévalósá~
kell .hozza. 'lény azonban, hogy lsten azt
~kn~~~~ !~~gy minden gyermeke megtérjf'n és
ndvozulJon, kozülük egy is kÚl'hoZlltba ne veszsZQn, :Megndja rá n lehetőséget is mindenkiIl?k. Ne~n tudjuk elhinni, hogy lsten személyvalogl.lto legyen, hogy az egyrormán bűnös
emberek közül némelyeket iidvÖ$ségre, másokat kárhozatra rendeljen, Az elöreelrendelés
tana nz erkölcsi tökélyre VltlÓ törekvést béníthatja meg az emberben. Az ember joggal kérdezhetné: miért törjem magnm, miért igyekcz7..cm minden líl'on jó, igaz és becsületes
lenni ! Ha. üdvösségl'c vagyok l"endch'e, üdvözülök erkölcsi érdem nélkiil is, ha kárhoUltra
vagyok rendelve, elkál"hozom, hn az angyalok
életét élem is.
Vann1.lk, akik azt mond ják, hogy az emberben a pokol hitét nem szabnd megingntni.
me.rt II pokol féle lme II bünözéstöl tnrtja őket
vissza. " Ha a pokol (élelmllt elvesszük, a földi
élet válik pokollá" --;- mondják. E7..ze1 s7.embcn
az ignzság az, hogy II pokol babonás hite sehogy sc iIIeszthetö bele az észszerlien gondolkozó ember hitviJág{lbl.l. S az élet pedig egye·
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Il,,~cn Ilzl mutntjll, hogy az er kölcsi kivílI6~ii
gok rendszeri nt flzokn.ak Uti ('m~rflknek l~ sorából kerülnek ki, akIket nem IJesz1. II pokol
rNc>lme; nem, mert nem hisznek benne. Kétséges. hogy vlljjon egyáltalún van-e olyan ember, IIkit a halál utáni pokol képe ijesztett
\'ohm el egy-egy bűneselck:ménywl. Viszont fl,
börtönökben sok olya n embert találunk, nkik
azokhoz az egybúzakhoz tartmm uk , melyek
állandoon a pokol borzalmaivn l fenyegetik
Mi hiszünk az ember jóravnló képességében ~íi el'kölesi tök~letességrc va ló hivatottf,ií.gában, "Legyetek tökéletesek, miként II ti
mennyei Atyátok tökéletes" - mondottu J ézus
(Máté V, r, 48. v.).
Az embel' s7.cllemileg is és erkölcsileg is
lillandóan rejlödik, tökéletesedik. Az emheriség
életútja - ha vannak is idönként zökkenők és
vii;Szaesések - állandó emelkedést mutat. S
ha távol is vagyunk még II céltól a. tökéJete3ségtöl, holnap közelebb leszü nk, ~int a tegnap
vol~:u~k ..~ma titokzatos más vilúgbnn felll'iheto udvasság után való meddö sóvárgás IH~
lyett az embernek inkább arra kell törekednie
hogy igyekezzék minél nagyobb mértékben ki:
venni a részét abból u munkából, mely m il\"

ezen a földön is ll~e lln yorszá.got lel'cmt. Nem
~~clY.~II, hn a~on ll. hlok1,atos másvilílgon remélt
ud vOl!8éB: ~ugya tekintetünket ll. földi élet k ő
~ el ességel to l elvonja, Odvösségct 3. másvilúgon
IS ..CS3~ ukkor nyerünk, ha. kötC:lességeinket
elobb .Itt ti. földön is híven teljcsílettiik h,
becsületes és ignz életet éltünk.'
n clv~sl!ég v? l~júbHI~ II léleknek a1.t HZ cgés1.séges nHallotnt Jclenh, amikor az ember Istennel
és em,bertársaival természetes és így egészséges ,VlSzonyban él 8 bceaűl eltel teljesíti ebből
a v Iszonyból folyó kötelességeit : szereti Istenét, szereti cmbel"tílrsuit. Ez a tökéletes életforma maga az üdvösség, mely már itt ezen a
földön is elé rhető. A latin nyelv ,,salvus" szávai fejezi ki az üdvösséget, ami ilyen egészséges állapotoi. jelenl
Minden bŰIUlek ösl OrI'ása a1. ön7,és, Az
önző ember önmag{lt képl'.eli a világ középpontjánnk. A zt vá r ja, hogy IL világon minden a;t;
Ó ön zó érdekeit szolgálja. Az embereket mag:.I
körü l, sót tl dolgoka t és az eseményeket is n
magtt szempontjni szer int nézi és értékeli:
tartja jónak vagy rossznak. Istent is II magn
érdekei elómozdít6jának tekinti: imádSágai'ban önző vágyni és kívánságai kielégítését
kéri , Az iga7.sá~ ezzel szemben az, hogya \·i-
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lág Jni7.épl>OlltjlÍb.'l1l I~t~1l áll .és e vilÍl~oll mi,ndenJwk IiZ Ő sze-ut cél jiII 81..ennt kell torténlllC,
Jó az, IImi Istell nkllrahívlll cgyezik, rossz az,
;tmi r."ten akar:lhívo l ellenkezik. A z Őllll,Ő embrr nem Isten okMatát keresi, hanem II maga
érdekeit lIézi és így bíínoo esik, BlinMrt termC'szctescn bünhődni e kell, ezt cl nem kel'iillwti.
Ha üdvösséget nkMunk, fl blin Oklít, az önzést
kell eJöször önmagu nkb.'lJl megszüntúlnünk.
Onmegtngndás Ihmm nincs üdvösség. Jézus
figyelmeztet: ".,. aki megllkarja tarta ni az
li életét, elveszíti azt; aki poo ig elveszíti az ő
életét énérettem, megfalálja nzt", (MÍlM :'\\'1, l '.
~5, \f.) A7., ki ön7.ő módon c!3uk a muga. iid v~t
keresi, sohase üdvözül. Clluk önzL>" ün k megtagadása árán I('hetünk l'és7..esei all nak a. ma·
gasabb rcndü életnek, melybellllz ember egész.
séges viszonyba. km'ül Istenével és l sten szent
c:'é ljai H.eri nt éli él('h~1.
Isten lélek és lényege II szeretet. Minél
több ~:1Il valakiben a. s;roretetböl, nbb61 a f:.Z~
retetbö~, n~ely sohu!le a maga. bnsznát, lm.
nem mllldlg csak U7. Isten akaratát és emlX'I'.
tá",1~i ~avát nézi, abból a 87.el'etetböl, Ill<.'ly iinw:lgurol megfeledkezve míLSokért él, az önma gat másokért e\tékozló szeretetből, UllnlÍl biztO!,abb l('het lelke iidvössége felöl. A IÖl1éne-
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lern bizony ítja, hOh'Y a hősök és a martírok
életüknek egy~gy nugy eszme szolgálntábl.1Il
vnló fcltíldozásn á rú n váltak hlllhll.ta Unnokká.
Azok, akik jobban szerették életüket., mint az
eszmét, II hazát, örökre elvesztek é6 n ne·
"i.ik is feledésbe ment. Az életet nem ö nző, kicsinyes érdekek kergetése, l!Unom eszményi cé·
lok szolg!Í.latt~ teszi sziippé, gazdaggá és {ddottá. Csak az eszme, II gondolat él öl"ökké. Az
embernek, ki üdvöt és örök életet akar, es?mek
í!zolgálutÍlb..'t1l felolvadva kell élnie életét.
~ebedeu s Cini a nyjukka l I'gyiltt /lrra kérlt>k
Jézust, hogy ti. mcnnyorsuíglxm a. két. fő helyet az ö jobb és bal keze felűl az ö számu.k r!~
biztosítsa. J ézus llzonban azl mondotta nekik,
hogy Isten azt II két főhelyet azok sziimát-a kéuítettc és tartja fenn, akik nwgukat Hzokra érdcmesckk6 teszik. p ráté XX. r. 20. él; kő\'.
versek.) Amikor a gazdag irjú az iI'ónt érdeklődött, hogy m iképpen juthatna be II mennyek
országábfl, J ézus ezt vóla:-,zolt:l: "credj, add
el minden vagyonodat és 08zd ki fl szegén yú~
nek és kincsed 1($Z a menll y~ 1l és jel' és kovess engem (Máté XL'\:. r. 21. v.), Ez azt j?"
lenti, hogy még J ézus so njúnl?at ROO senkit
fl mennyorszÍlgbll, 1111 magát az lll{'!o. ~U"l"~ érdem~é nem tette. A ffi<.'nnyol":;.Zllg \lelve-
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azoké lesz, akik IUTn érdemeket 8Ze I'CZDék. A
hit nem elég önmagában, mert" ... II hit is, hu
cselekedetei nincsenek, IDl.'gholt önmagábuu"
(J akab II. r. 17. v.). A hit gyümölcse; a escI('kcdet üdvözít. "Mutasd meg nekem a te hi·
tedet a te csclckcdct~idből és én meg fogom
neked mutatni m: én cseleked eteimből az én
hitemet" (Jakab II. r. 18. \T. ) . Az n bizonyos
idve%ítö hit oem előírl hittételek elfogadása
éi! megvallása csupán, hanem szent meggyözö:u3dés afelől, hogy Isten nz én gonJvisclö
Atyám, nz emberek az én testvéreim s aztán
l'illIalásu és teljesítése azoknnk a ],ötelességeknck, melyeket nekem ez o. szent viszony
parancsol: szeretet Isten iránt, szeretet embe.'túrs.:üm iránt.
"Jöjjön cl II tc országod; legyen meg II tc
akaratod, mint II mcnnyl)(!n, úgy a föl dön is"
(Máté v. 1". 10. v.). l sten akamilI, a szeretd
lUar ezen a földön mennyországot teremt. Az
ember, aki szeretetben él, már ezen a földön
részese az üdvösségnek: jó lelkiismeL'l'h'
ménnyol"S7..ág. A tlll"Sadnlom, lUelyben az emberek szeretetben élnek, I sten orszúgu. S uz
iidvösségnek is, amely II halál ulán vár reánk,
Cl;ak az lehet réswse, aki földi életében is teljesítette a szel·cte!. parancsolatát. Ember szúmá-

ra üdvösséget égen és földö~ egyaránt cs..'\k il.
szeretet, a jóság és az igazságosság, röviden a
jó erkölcs biztosít. Szívünk érzülctét né7i és
földi életiink cselekedeteit teszi mérlegre az
l sten 11kkor, mikor majd üdvÖS$égünk va~·
kiirhm'.utullk kérdésében dönl A legeJldll .szel·int az arab, a mikol· a mennyol'Szág kapuján
kopogtatott, azt a víllaszt kaptn, hogy iillíts.:t
elő azt 8Z embert, nkivel az életben jót cselekedett.
üdvössége vagy kárhozata kinek·kinek
súve érzületében van megírva. Igy tehiil még
J ézus ártatlan halála sc biztosíthatja azt sZiÍ.munkra. Nekünk magunknak kell azt kiérdcmelnünk. A reladat nogys.ága előtt megremegünk, dc erot ad a boldog tudat, hogy jóra
való igyekezetünkben a jó Isten segít.
A keresztény anyaszentegyház .- hitünk
szerint - egy nagy nevelő intézmény. Célja,
bogy nz embereket J ézus példája swrint szeretetre nevelje és az emberi társadalmat ll. szeretet erkölcsi törvénye él·telmében S7.ervczzc és
így idvezitsc. EgyediiI idvezítö egyllázot Ilem
ismerünk, A keresztény n.nyaszentegyluíz kebelén belül a külőnoozö Celekewtek értékét az
hntározza meg, hogy II köz számára milyen jó
és be<'siiletcs polgárokat nevelnek s fl szociiilis
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bajok ol'voslásának és egy erkölcsileg tökéletesebb tál'sada lmi r end kiépítésének munkájában milyen eredményt tudnak elérni. N em
bU"tjuk helyesnek, ha az egyházak a szociális
bajok áldozatait a bajok orvoslása helyett a
túlvilági élet üdvösségének igéretével akarják
kifizetni. A szeretet isteni törvénye azt parancsolja, hogy igyekezzünk már ezt a földi életet is olyanná tenni, hogy boldogulása lehetöségét itt is minden ember meglalálhassa.
Mit tegyünk, hogy az üdvösségre méltónak találtassunk I Azt, amit eszméllyképiink,
II tökéletes embel', J ézus Krisztus tett. Idvezítönk az Úr J ézus Kl'isztus, ki idvezítésiink
szent művét eszményi életpéldaaclásával hajtotta végre.
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