
A MEGVÁLTÁSHOZ VEZETŐ ÚT

 Megváltás? Miért van rá szükség?

Amikor a Biblia íródott, a megváltó nem vallásos szó volt, hanem a mindennapi 
szóhasználatban gyakran használt fogalom. Az ószövetségben két szó is vonatkozott rá a 
„goél” és a „pádáh”. Mindkettő a hozzám közelállóért, a családtagért való cselekvést 
jelentette. Goél az voltak az idegen kézre jutott nagycsaládi birtokot visszaszerezte, az a 
legközelebbi rokon volt, aki a támasz nélkül maradt özvegyet magához vette, aki a védtelen 
testvér igazáért kész volt cselekedni, megváltani abból a kilátástalan helyzetből, amibe 
belejutott a másik. A megváltás (gödullh) alapelve az volt, hogy az Istentől megalkotott 
eredeti rendet, az ideális állapotot helyreállítani, a megtört egységet visszahozni. Megmenteni 
a bajbajutottat, segíteni az erőtlent, meggyógyítani, életbe tartani azt, akit a halál fenyeget.  

A „pádáh” szó jelentése „kiváltani”, „megszabadítani”, „megvásárolni”. Az 
ószövetségi ember kereskedelmi kifejezésként használta, eredetileg nincs benne az elveszett 
tulajdon, vagy rabságba került személy kiváltásának gondolata, de a rabszolgaság terjedésével 
ez a szó lett a rabszolgák felszabadításának terminusa, amikor az idegen tulajdonban lévő 
személyeket üzleti alkuval kellett megváltani, kiváltani, megvásárolni. Belőle képzett szó volt 
a „pidjón” ami váltságdíjat jelentett. Ha például egy öklelős ökör valakinek a halálát okozta, 
az ősi törvény szerint az elhunyt életéért váltságdíjat kellett adni (2Móz 21,30). A törvény 
szerint az elsőszülött állatok Isten tulajdonai voltak. Ennek a tiszteletben tartásával mondta el 
az ókori ember, hogy amije van, azt Istentők kapta. Az elsőszülött állatot levágták, nem 
használták profán célra. Az ember esetében viszont állatot áldoztak helyette, mert Isten az 
ember esetében sem mondott le tulajdonjogáról (4Móz 3, 41-51). 

A megváltó fogalma a vallásos szóhasználatban is belekerült, de Isten szabadításáért 
az embernek nem kellett fizetni, mert ő úgy szabadít meg minket, mint az önzetlenül cselekvő 
„goél”. A zsoltáros, ezért imádságaiban gyakran kéri Isten arra, hogy szabadítsa meg (Zsolt 
16,11; 69,19; 119,134). A könyörgésnek és a hálaadásnak éppen az az alapja, hogy Isten 
mindig készen áll a szabadításra (Zsolt 31,6, 34,23). 

Az Ószövetségben elsősorban a mindennapi életük nyomorúságaiból, betegségből, 
háborúból, testi-lelki nyavalyából való szabadulásért imádkozik az ószövetségi kegyes. A nép 
alapvető megváltás-élménye az egyiptomi szolgaságból való szabadulás volt, ami előképe lett 
a végső idők szabadulásának. Az Újszövetség Jézus földi szolgálatának összefoglalását látja a 
megváltás Ószövetségből örökölt gondolatában. Ezt így foglalja össze az evangélium: „Mert 
az Emberfia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja 
váltságul sokakért” (Mk 10, 45). Az Újszövetség megváltója, kiváltó „goél”-ja Jézus 
Krisztus, ami az Ószövetségi ígéretek beteljesítése (És 43,4; 53,10). 

Miből kell megszabadulnunk? Röviden azt felelhetjük: a bűn rabszolgaságából. A bűn 
a Bibliában nem egy elkövetett helytelen cselekedet, hanem egy állapot. Hasonlít a 
rabszolgasághoz. Nem csupán a cselekedeteink romlottak el, hanem belső emberünk alapvető 
tulajdonsága lett a rossz. Nem a jó a természetünk, hanem az önpusztító rossz. Pál ezt így 
mondja el a rómaiaknak: „Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: ki 
vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, 
amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök… Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem 
a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy 
arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem,de arra, hogy megtegyem.” (Rm 7, 14-18). A 
csapda, aminek foglyai lettünk, bennünk van, ezért a szabaduláshoz külső segítőre, 



megváltóra van szükségünk.
A rabszolgák életében a váltságdíjnak nem csupán kiengesztelő, hanem szabadító 

jellege is volt. Isten sem csupán a bűntől szabadít meg, hanem megváltja az embert a bűn 
következményeitől is, a pusztulástól, a halál állapotából, a céltalan mindennapok terhétől. 
Isten, a szabad döntési képességgel rendelkező embert szeretetével ismét vissza akarja 
alakítani olyan emberré, mint amilyennek kezdetben elgondolta életünket. Az eredeti 
ősállapotból kiesett, és most a rossz, a tökéletlen, áldatlan állapotban lévő ember, nép és az 
egész világ kimentése, megszabadítása ebből a nyomorúságos állapotból, ez a megváltás. 
Nem egy egyszeri esemény, hanem az egész életünket átölelő folyamat. Ezért a megváltás, út 
ami a bűn céltalanságából egészen a célig elvezet. A megváltás az az archimédeszi pont, ami 
életünket visszafordítja a sarkába, hogy azok legyünk, akinek elgondolt minket a teremtéskor 
Isten. 

Amikor Pál végiggondolta az emberben lévő bűn életet rontó hatalmát, így kiáltott fel: 
„Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?” A keresztény ember 
válaszát így adja meg: „Hála Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!” (Róm 7, 25). Csaknem 
minden vallásrendszer beszél megváltóról, szabadítóról. A kereszténységnek az a különleges 
hite, hogy a megváltás nem valami, hanem valaki: Jézus Krisztus, a Megváltó, aki nemcsak 
egyszer, futva találkozik velünk, hanem elkísér, mert ő az út. Ő az, akiben megismerhetjük 
életünk igazi célját, mert ő az igazság és így akar lenni az életünkké (Jn 14, 6). A megváltás 
végigkíséri az életünket. A múlt terheitől megszabadít, a jelenben utat mutat és a jövő 
reménységét biztosítja, így a teljes életünket átkarolja.

A megváltás – szabadulás a múlt terheitől.

Amíg nem tudom, hogy mi a rossz, nem is tudok szabadulni tőle. Nem elég viszont a 
másik életében felfedezni a rosszat és elítélni, hanem magamban kell meglátni a hibát. Nem 
elég sóhajtozva elmondani, hogy mi nyomorult bűnösök vagyunk, hanem indítékainktól kell 
megszabadulnunk.  A mai ember másként néz a bűnre, mint ahogyan a Biblia tanít róla. Mi az 
elkövetett cselekedetet tartjuk bűnnek, a Biblia szerint ez a bűn következménye. A bűn a 
Biblia szerint egy állapot, az Istennel, emberrel és a világgal való harmonikus közösségünk 
megromlása. Isten éppen azért hagyja meg a megbocsátott bűnök következményét az emberek 
életében, hogy rájöjjünk, a harmónia rombolás tragikus következményére, és arra, hogy ebből 
az önellentmondó állapotból menekülnünk kell. 

A bűnbánat nem csupán az elkövetett cselekedetek megbánása, hanem az Isten által 
teremtett harmónia akarása. Arra kell rádöbbennem, akkor vagyok igazán ember, ha Istennel, 
a másikkal, meg a természet világának valamint az ember lelki életének törvényszerűségeivel 
ismét harmóniába kerülök. A bűn nem csupán egy hibás, rossz cselekedet, hanem önmagam 
kirablása, megszegényítése, saját emberségem rombolása, Isten szeretetének tagadása. A 
kétféle bűnbánat közötti különbséget jól mutatja Júdás és Péter bánata. Mindketten elárulták 
Jézust. Mindkettőt előre óvni akarta az Úr a bűn elkövetésétől. Péter szóban az életét is kész 
volt Jézusért odaadni. Jézus figyelmeztetőszavát „Bizony, bizony mondom néked, mire a kakas 
megszólal, háromszor tagadsz meg engem” (Jn 13,37-38) fogadkozással utasítja vissza.”Ha 
meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg” Mk 14,31). Mégis néhány órával később 
megtörténik az árulás. 

Júdás csendesebben lett áruló, de Péter bűne és az ő bűne között nem a harminc 
ezüstpénz volt a különbség. Júdás azt nem vette észre, hogy Jézus volt az utolsó barátja, 
Amikor a templomőrség tagjaival Jézus elfogatására jött, Péter még hadonászott karjával. 
Igaz, csak annyit ért el, hogy egy szolga fülét vágta le, amit Jézus meggyógyított (Lk 22, 



50-51), de Júdásra így kérdezett rá a mester: „Barátom, miért jöttél?” (Mt. 26, 50). Júdás nem 
a bocsánatkérést utasította el, hanem Jézus több lépésben felkínált kegyelmét. Így nem tudott 
megszabadulni a bűnétől. Amikor megbízói cinikusan elutasították jóvátételi szándékát, 
hiszen visszavitte az árulás bérét, cinikusan elutasították. Nem maradt más kimenekedése, 
rázuhant bűneinek súlya.  Öngyilkos lett (Mt 27, 3-10; ApCsel 1, 16-22).

A bűnbánatra nem annak van szüksége, aki ellen elkövették a bűnt, hanem annak, aki a 
bűnt elkövette. Nem Jézusnak volt fontos, hogy Júdás endezze vele kapcsolatát, hanem 
Júdásnak, de ehhez túl kell látni a bűnön, egészen Jézus Krisztusig. Az elkövetett cselekedet 
megváltoztathatatlan, de a cselekvés indítéka, az, ami tetteinket motiválja, megváltozhat. 
Akkor is lehetek gyilkos, ha nem ütök agyon senkit, csak gyűlölök. Ha csak tiltást látok a 
parancsolatban, akkor még nem élek a törvény szerint. A lehetőséget kell benne észrevennem, 
hogy szabadulni tudjak a bűntől. Ha csak tilt a parancsolat, akkor nem ébred fel bennem a 
bűnbánat. Legfeljebb csak arra fogok törekedni, hogy ki ne tudódjon a bűnöm, s ha ezt sikerül 
bebizonyítanom önmagam és a másik előtt, akkor úgy gondolom, nem szorulok 
megbocsátásra.  Nem változik meg a viszonyom Istennel, a másik emberrel, a világgal és 
önmagam is hazudok önmagamról.

A bűnbocsánat nem negatív előjelű. Nem csupán a büntetés elengedése, hanem a 
gondolkodásmódom megváltozásának az alapja. Nem arról van benne szó, hogy Isten 
elengedi a jól megérdemelt büntetésemet, hanem arról, hogy Isten egy új lehetőséget nyit arra, 
hogy a bűnöm helyett a jó úton induljak tovább. Új lehetőséget kapok, hogy a megtört 
harmónia, ami Istennel, a világgal, a felebaráttal és ezért önmagammal is összetört, végre 
helyreálljon és újra ember legyek úgy, ahogyan Isten kezdetben megteremtett. A bűnbocsánat 
megbékülés Istennel, a másikkal, a világgal és önmagammal., ahogy Ady Endre egy 
imádságos versében fogalmazott: „Békíts ki magaddal, magammal, hiszen te vagy a 
béke” (Imádság háború után).  

A bűnbánat a szabadulás kapuja, míg a bűnbocsánat a kert, ahol új lehetőségek várnak 
rám. Isten a bűnömet nem semmissé teszi, hanem leveszi terhét a vállamról, de a tanulságát 
meghagyja; hogy bízni, reménykedni tudjak az új kezdés lehetőségében, a megváltozó 
életben. A múltat nem eltörli, hanem tanítómesteremmé teszi. Kaput nyit Isten a tartalmasabb, 
értelmesebb élet felé, mely más lesz, mint a régi. Nem a büntetéstől való félelem késztet 
bűnbánatra, hanem a Krisztus keresztjében felismert lehetőség felismerése. Krisztusért 
igaznak tekint Isten, és ha vele járok, ezt az igazságot megosztja velem. Ez egy új 
életlehetőség. Igazzá tesz, ami nem azt jelenti, hogy a talaj fölött járok és nagyképűen 
mindenkit leszólok, hanem igazán az leszek, akinek Isten elgondolta az életem. Ez az igazi 
önmegvalósulás. Ezért a bűnbánat nem depresszióssá, hanem felszabadult életű emberré tesz 
minket. Ezért a bűnbánat nem kesergés a múlton, hanem az öröm lehetőségének megtalálása, 
mert Jézus bűneim ellenére képes arra, hogy igazzá tegyen.

„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel” (Róm 5,1)

A megigazítás a kárhoztatás ellentéte (Rm 5, 16). A bűn vádol, Jézus életét adta 
miértünk és ezzel magára vállalta bűnünket, hogy mi szabadon azzá legyünk, akiknek Isten 
teremtett minket. Amíg a bűnbánat a régi, önzéstől motivált értékrenddel való 
szembefordulásunk, addig a megigazítás képesítés az új emberi értékrend elfogadására. A 
megigazítás teljesen Isten műve, amit hit által fogadunk el. De a hitnek következményei 
vannak a gyakorlati életünkben. Isten szeretetének törvényszerűségei szerint kezdünk élni. 
Luther egyik 1525-ben írt iratában ezt így magyarázza: „A hit abban tér el a szeretettől, hogy 
a hit a személyre, a szeretet pedig a cselekedetre vonatkozik. A hit eltapossa a bűnt, kedvessé 



teszi és megigazítja az embert. Miután pedig az ember kedves és igaz lett, a Szentlélek 
megajándékozza őt szeretettel, hogy szívesen cselekedje a jót” (WA 17, 2; 97, 7-11). 
Tömörebben ezt így fogalmazta meg „A hit tehát a cselekvő, s a szeretet a cselekedet”. Ez azt 
jelenti, hogy a jó cselekvése nem az én erőfeszítéseim következménye, nem is az én 
érdemem, hanem a hit munkája énbennem.

A hit természetesen nem bizonyos tanítások elhívését jelenti, hanem a bizalmat Isten 
iránt. Ezért mi nem valamiben hiszünk – az igaz tanításban, a Biblia betűjében – hanem 
valakiben, aki értünk adta életét, hogy mi más emberként éljünk, harmóniába gondolkozzunk 
Istennel, a világgal és a felebaráttal hogy békességünk legyen őbenne. A hit csak akkor igazít 
meg, ha Jézussal, aki életét adta miérettünk ez a bizodalmas kapcsolat kialakul. A cselekedet 
nem érdem, amivel Isten kegyelmét megnyerjük, hanem a hit bizodalmas kapcsolatának 
következménye, megértett tapasztalat. A Zsidókhoz írt levél szerint „a hit pedig a remélt 
dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek 
alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek” (11,1-2). Isten ezt a bizodalmat azzal 
alapozza meg életünkben, hogy ő előbb szeretett minket (1Jn 4, 7-12). Így a hit sem érdem, 
hanem kolduskéz, amivel megragadjuk Istent, aki már előbb, mielőtt mi ezt észrevettük volna, 
cselekedett miértünk. 

A megigazulás azt jelenti, hogy helyreáll a kapcsolatunk Istennel, aminek abban kell 
megnyilvánulni, hogy helyreáll a szeretetközösségünk a többi emberrel és a világgal is. 
Önmagunkkal is megbékélünk, és új úton indulunk. Ezt hívjuk bibliai szóval megtérésnek, 
ami 180 fokos fordulat. Visszatérünk Isten akaratához, ami a Teremtő eredeti szándéka az 
emberrel. Ez a békességünk, boldogságunk igazi alapja. Azok leszünk, akikké Jézus, mint 
teremtő kezdetben bennünket formált. Ezért a megigazítás Isten újjáteremtő munkájának 
kezdete a mi életünkben. Ezért ezt a nagy értékcserét újjászületésnek mondja a Szentírás.
            A hívőket Isten Krisztus halála által „élő” vagyis életet adó reménységre szülte újjá 
(1Pét 1,3). Krisztus halála benyomult a bűn által halára ítélt emberiség világába és bennünk 
cselekedni kezd. Isten kegyelme új lehetőséget teremtett arra, hogy Isten képére és 
hasonlatosságára teremtett emberek legyünk újra. Meghalunk a régi embernek és feltámadunk 
az újban. Ezt szimbolizálja a keresztség bibliai formája (Rm 6,1-11). Az új teremtés az ember 
végső szabadulása a bűntől, Istennek az a teremtői aktusa, ami az embernek újra visszaadja az 
életet. Ezt nevezi a Biblia megszentelődésnek, ami nem bűntelen tökéletes életet jelent, 
hanem egy Istennek átadott, odaszentelt életet. Isten úgy vezet, hogy minden, ami velem 
történik újjászületett életemet erősítse. Eltűnik életemből a véletlen, hanem Isten gondviselő 
kegyelme bontakozódik ki életemben mindenben, ami jó, de abban is, ami rossz.  Ez a 
folyamat már itt a földön elkezdődik bennünk. Először belső emberünknek, gondolkodási 
módunknak kell megújulni, visszatérni Isten akaratához. A hitben való járás nem önkorlátozó 
élet, hanem az életünk kiteljesedése, szabadság és nem rabság. Természetesen vannak benne 
megpróbáltatások és harcok, de ezek et a harcokat önmagunk rosszabbik énjével vívjuk és 
segítőnk nem más, mint Jézus. Benne tapasztaljuk Isten szeretetének és a másik szeretetének 
jó ízét, az élet igazi értelmét. Az akaratom felszabadul bűneim terhe alól.

Valóban azt csinálok-e, amit akarok?

Néhány hete temetésen voltam. Egy élete virágjában elhunyt egyetemi tanár kollegánk 
koporsója előtt álltunk tehetetlenül, lehajtott fejjel. A halál oka – alkohol. Megszerzett tudását, 
nem mindennapi tehetségét a sírba vitte úgy, hogy előtte – alkoholba fojtotta. Többször 
beszéltem, beszéltünk vele, kérleltük, próbáltuk segíteni és józanul mindig megígérte: szakít 



az alkohollal, hiszen magát erős akaraterejű embernek tartotta, aki tudományáért sokat 
áldozott és kitartóan dolgozott.  Többször kimondta:  

- Le akarok szokni, szabad akaratom van, és eddig, amit akartam, minden sikerült.
Mégis az alkohol győzött. A koporsója mellett állva az járt a fejembe: tényleg van szabad 
akarata az embernek? Tényleg tehetjük azt, amit a jobbik énünk akar? A manipulációktól 
megfertőzött világunkban át tudjuk-e látni még döntéseinket? Vagy csupán álltatjuk magunkat 
azzal, hogy bármikor dönthetünk a jó mellett? 

Nagyon sok hívő és nem hívő, keresztény és nem keresztény embertársunk áltatja 
magát, hogy néki szabad akarata van, és közben a bűn szolgaságában él. A Biblia azt tanítja, 
hogy akaraterőből, nagy fogadkozások elhatározása nyomán nem lehet üdvözülni, mivel az 
első emberpár vétke miatt a bűneink rabszolgái vagyunk. A régi filozófusok is a választás 
szabadságáról (liberum arbitrium) beszéltek, de tényleg szabadon választunk, ha választunk? 
Hová lett a szabad akaratunk, ha újra azon kapjuk magunkat, hogy a rosszabbik mellett 
döntöttünk? Maradt-e még a szabadságunkból valami? Ha igen, akkor mire, miben vagyunk 
még szabadok? Tudjuk-e még egyáltalán, hogy mi a rossz nekünk? Van-e reménységünk arra, 
hogy a szolga-akarat rabságából eljutunk végre a szabad akarat emberi méltóságára? Ez a kis 
írás ezt a mindnyájunk számára fontos kérdést vizsgálja meg, a Szentírás fényében. 

Isten úgy teremtett minket, hogy tudjunk akarni. Ez azt jelenti, hogy értékeket tudunk 
felismerni és lehetőségünk van arra, hogy megragadjuk, magunkévá tegyük azt, aminek 
értékét felismerjük. Ez, az ember, döntési képességéből eredő tulajdonsága, nem csupán 
elfogadni, hanem igenelni tudjuk a jót. Az ember bizonyos határok között értékítéletei alapján 
maga dönti el, hogy mit tesz. Az akarat érvényesülésének Istentől kapott természetes 
képességeink szabnak határt. Hiába akarunk olyan dolgot, amihez nem kaptunk megfelelő 
adottságokat, amire nem vagyunk képesek. Mivel nem egyformának teremtett bennünket Isten 
(de egyenlőnek), képességeink is különbözőek, amelyek más és más határt szabnak 
akaratunknak. 

Az akaratunkat lehetőségeink, Istentől kapott talentumaink, lelki ajándékaink 
irányítják. Ezen a természetünkből eredő kerítésen belül van csak szabad döntési 
lehetőségünk. Ezen belül kell használni akaratunkat. Ezen a korláton belül kapott szabad 
döntési lehetőséget az ember. Erkölcsi jóról vagy rosszról csak ezen a természetes korláton 
belül hozott döntéseink nyomán beszélhetünk. Az emberi test hatalmas teljesítménye a 
lélegzés, a szívdobogás, vagy az emberi test anyagcseréje. Mivel ezeket nem az akaratuk 
irányítja, mégsem nevezhetjük erkölcsileg értékelhető cselekedetnek, hogy dobog a szívűnk, 
vagy azt, hogy lélegzetet veszünk. Bűnről is csak akkor beszélhetünk, ha Isten, ember, világ 
és önmagunk ellenére döntünk, akarunk.

Mivel az ember erkölcsi lény, ezen a gáton belül szabad, akár az Isten akarata ellen is 
dönthet. Azért vagyunk számon kérhetőek a bűnben, mert Isten nem titkolta el akaratát az 
ember előtt, hanem parancs formájában kinyilatkoztatta, de a végrehajtását nem kényszerítette 
rá az emberre, nem tartja vissza külső erővel az embert tilalmainak megszegésétől. A biológiai 
törvényszerűségekkel ösztönösen élünk, de erkölcsi kérdésekben szüntelenül döntenünk kell. 
Döntéseink minősítenek minket. A Biblia arról szól, hogy Isten bennünket ezekben a 
döntéseinkben külső és belső eszközökkel segíteni akar minket. Feltárja előttünk törvényeit, 



Isten kinyilatkoztatja szeretetét hatalmát a természetben, a lelkiismeretünkön keresztül szól 
hozzánk.     

Úgy estünk bűnben, hogy a Kísértő által felkínált látszat-értékért lemondtunk 
akaratunk szabadságáról. Lelkiismeretünket manipulálja és rávesz arra minket, hogy 
törvényeit átírjuk, megmásítsuk vagy semmibe vegyük. A bűn nem véletlen baleset, hanem 
tudatos akarati döntés, visszaélés a döntési szabadságunkkal. Cselekedni azzal a törvénnyel 
szemben, amit Isten nem kényszerít ránk. Csak azt akarja, hogy józan belátással akarjuk a jót 
és eszerint döntsünk. Isten az Éden kertjével együtt megalkotta a kert használatának 
törvényét, ami nem szigorú tiltás volt, hanem Isten áldásának lehetősége: „a kert minden 
fájáról szabadon ehetsz” (1Móz 2,16). Ez a szabadság – mint ahogyan minden igazi 
szabadság – nem parttalan. 

A szabadság olyan kert, amelynek vannak kerítései. Csak az önző szabadosság nem 
veszi észre a kerítéseket. Isten ajándékához, amivel szabadon élhetett az ember, hozzá 
áldásokat köt. Ezt elfogadhatja, vagy elutasítja az ember, de az elfogadásnak mindig van 
feltétele. Az Édenben csupán egy fa volt az engedelmesség próbaköve. „de a jó és a rossz 
tudásának fájáról nem ehetsz” (1Móz 2,17). Ez az egy fa volt a szabadság próbája, a kert 
tulajdonjogának a biztosítéka. Isten nem kényszeríti ránk a jót, az embernek, mint erkölcsi 
lénynek kellett azt szabadon választani. Ezt segítette elő a törvény harmadik eleme, amiben a 
következményt mondta el az embernek Isten, hiszen csak itt lehet értelmes döntést hozni, ahol 
a következményeket mérlegelni tudja az ember. „mert ha eszel róla, meg kell halnod” (1Móz 
2, 17). Így biztosította Isten az ember számára a szabad akarati döntés minden feltételét.

A szabad akarati döntésnek nem Isten, hanem Sátán az ellenzője. A kísértés Sátán 
manipulációs stratégiája annak érdekében, hogy az embert szabad akarati döntésétől 
megfossza, de nem tiltással, hanem a szabad elhatározás befolyásolásával, egy idegen 
értékrend beépítésével.  Ennek a technikája ma sem más, mit hajdan az Éden kertjében volt.

 Sátán nem látható formában jött, hanem rangrejtve a kígyó képében, ami „ravaszabb 
volt minden mezei állatnál” (1Móz 3,1). A manipuláció ősi szabályai szerint nem rábeszél, 
hanem kérdez, és majd vágyat ébreszt. „Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen 
fájáról sem ehettek?” A kérdés egy betű kivételével majdnem igaz. Ha a „sem” helyett „nem” 
állna, igaz lenne a kísértő kérdése. Így viszont a kérdés azt sugallja, hogy Isten semmit sem 
adott, vagy azt, hogy amit ő adott az nem is lényeges. Minden manipuláció célja egy hamis 
értékrend kiépítése. Amit Isten adott az lényegtelen lesz,míg az egy fa amit Isten önmagának 
kért vissza, hogy annak tiszteletben tartásával az Ő kezéből fogadjunk el mindent, lesz a 
tökéletesedés útja. Ma is minden üzleti TV reklám ezzel a technikával dolgozik. 

Éva a csalafinta, manipulált kérdésre majdnem jól felel. „A kert fáinak gyümölcséből 
ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem 
ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok” (1Móz 3,2-3). Éva tudta a szabályt, azt, amit 
Isten mondott, de egy kicsit eltúlozta, mitizálta. Isten nem mondta azt, hogy „ne is érintsétek”, 
mert nem a tárgyban volt a bűn lehetősége, hanem az emberben. A bűn a bizalmi kapcsolat 
felbomlása. A Kísértő manipulációjának viszont pontosan az a célja, hogy a teremtő Istenbe 
vetett bizalmat ingassa meg. A korábbi értékek megkérdőjelezése minden manipulációnak 
fontos eleme. Amikor a Kísértő látta, hogy Éva a fától nem látja Istent, felébreszti az ember 



kíváncsiságát. Olyan értéket köt a bűn elkövetéséhez – egy kicsit módosítva – ami egybevág 
az ember eredeti rendeltetésével. „Dehogy haltok meg! Hanem jó tudja Isten, hogy ha esztek 
belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten: tudni fogjátok, mi a jó és a 
rossz”(1Móz 3, 4-5). Ez egy mesteri mondat. A reklám iskolákban tanítani kellene. Nem azt 
mondja, hogy Isten hazudott, sőt Istenre hivatkozik („hanem jól tudja Isten”). Nem is akar 
mást, mint amit Isten az ember elé célul tűzött ki: hogy Isten képe és hasonlatossága legyen 
(1Móz 1,27). Új látást, gyorsabb célba érkezést ígér, minden bankkölcsönre csábító 
reklámhoz hasonlóan, éppen ahhoz a célhoz, amit Isten az első emberpár elé tűzött. És még 
valami többletet is: „tudni fogjátok, mi a jó és a rossz”. Így biztonságosabb lehet az utatok a 
tökéletesedés felé. Minden valamire való reklám ezeket az elemeket tartalmazza ma is. 
Ezeknek mind egy a célja: értékrend csere. Ez az az oltár, amin az ember feláldozza 
látszólagos érdekeiért az Istentől kapott szabad akaratát.           

Nem a leszakított gyümölcs volt a bűn. Nem a Sátán szakította le a gyümölcsöt, nem is 
ő fogta Éva kezét. Nem kényszerített, csak egy látszólag könnyebb, praktikusabb utat mutatott 
a cél felé. Úgy tűnt, hogy Éva szabadon döntött, „úgy látta jónak”. Ádám pedig szabadon 
„szeretetből” vállalt szolidaritást feleségével, „és ő is evett”. A leszakított gyümölcs egy belső 
értékrend csere következménye volt. Az igazi vétek a Kísértő manipulációja nyomán a szabad 
akaratunk eljátszása volt azzal, hogy mást láttak jónak ősszüleink, mint amire Isten azt 
mondta, hogy „igen jó” (1Móz 1,31). De mi lett a következménye ennek a  ennek a 
manipulációnak? Mit tesz az emberrel a szolga-akarat?

Először a szemük nyílt meg és észrevetté, hogy mezítelenek (1Móz 3,6). A 
mezítelenség a kiszolgáltatottság. Ez a szabad akarat elvesztésének első tünete. Átélem azt, 
hogy kiszolgáltatott, védtelen vagyok.

 

Hogyan szabadulhat fel az akaratom a döntés szabadságra? 

Ha tudom, hogy mi a jó és akarom is azt, akkor miért nem azt teszem, és miért nem azt 
teszik a többiek? Pál a Római levélben birkózott ezzel a kérdéssel. Így fogalmazta meg ezt a 
kérdést: „Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig test vagyok: ki vagyok szolgáltatva a 
bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem 
azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem, hogy 
a törvény jó. Akkor pedig már nem én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn” (Róm 7, 14-17). 
Csakhogy a bennem lakó bűn a én bűnöm, amiért számot kell adni az ítéletben. Pedig én csak 
rabszolgája vagyok a bűnömnek. Ellentét van a bennünk lévő akarat és az általunk 
megvalósuló tett között. Az értelmemmel belátom, hogy a bűn tönkre teszi az életemet, 
elméletben egyet értek a törvénnyel. Gyűlölöm is azt, amit a törvény tilt,és akarom is azt amit 
a törvény igazi tartalma a szeretet ad, csak – béna vagyok. Ezt a belső hasadást az akarat és a 
tudott igazság, a törvény és a cselekedet között, minden őszintén törekvő hívő ember Pállal 
együtt átéli. A bűn nem az elkövetett cselekedet csupán, hanem az az erő, ami nem engedi 
végrehajtani a vágyott, megértett jót. Ez a bűneivel küzdő ember szolga akarata.

A szabadulás külső archimédeszi pontja – Jézus Krisztus keresztje. Ezért így kiált fel 
Pál, minden megváltásra váró emberrel együtt: „Én, nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből 



a halálra ítélt testből? Az egyedül érvényes választ így adja meg az apostol: „Hála az 
Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!”(Róm 7, 24-25). A megváltás azt jelenti, hogy Jézus 
visszaadja a bűn szolgaságában sínylődő ember szabad akaratát, emberségünk – vagy a Biblia 
szerint úgy is mondhatjuk, istenképűségünk – drága kincsét. Magamon nem segíthetek, Őt 
kell elfogadnom, benne kell megtalálnom az életem célját. Krisztussal együtt naponta meg 
kell feszítetnem, hogy ne én éljek, hanem éljen bennem Krisztus (Gal 2, 20). A bűntől csak 
Krisztusban vagyok szabad, amikor vele gondolkodom, érzek, cselekszem, vagyis őbenne 
élem az életem. Ezért zárja le így ezt a nagy kérdést Pál: „Nincs tehát most már semmiféle 
kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye 
megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől” (Róm 8, 1-2). A 
szabadságot naponta el kell kérni Tőle.

A szolga-akaratot nem lehet okos tanításokkal, hatásos prédikációkkal, döntési 
kártyákkal és bizottsági felszólításokkal legyőzni. A hitre agitálás nem az evangélium 
hirdetése. Krisztushoz kell hívni az embereket, hogy mindnyájunkban az az indulat legyen, 
ami a Krisztus Jézusban volt (Fil. 2,5). Aki a szabad-nem-szabad szakadékain akar saját 
bűntől megrontott papírcsónakján átevezni, az biztos úgy jár, mint Jézus kortársai a farizeusok 
akik ma sem haltak ki miközülünk. „Saját erőnkből képtelenek vagyunk megmenekülni a bűn 
szakadékából, amelybe beleestünk. Szívünk gonosz, s mi nem tudjuk megváltoztatni. A  maga 
helye, itt azonban lehetetlen célt érni velük. Külsőleg talán eredményezhetnek helyes 
viselkedési formát, ám a szívet nem tudják megváltoztatni. Belülről munkálkodó hatalomra, 
felülről származó új életre van szükség ahhoz, hogy az ember megszabaduljon a bűntől, és 
szentté válhasson: az a hatalom Krisztus. Csak az Ő kegyelme tudja feléleszteni a lélek halott 
képességeit”  (E. G. Whie, Lépések Jézus felé, 18.)

A mai kereszténység úttalan útjai.

A mai keresztény ember életében a megváltáshoz vezető út elhalványodott. Kezdetben 
volt a modern. Ezen a felvilágosodás után kialakuló, harcokban születet életeszmét és az 
ebben foglalt vallásosságot értettük, ami talán Descartes unalomig ismételt tételére épült: 
„cogito ergo sum”, vagyis gondolkodom, tehát vagyok. Csakhogy a gondolkodás nem tudja 
összefogni a létet. Az ember szabadulni akar a hatalom, az egyházi tekintély gyámsága alól és 
a régi függések elutasításával modern akar lenni. Ezt három ponton próbálja érvényesíteni.

• Az a meggyőződése, hogy a ráció segítségével minden életprobléma megoldható. 
Legyőzhető a félelem és megvalósíthatókká válnak az álmok. Az ésszerűség képessé 
teszi az államokat a legoptimistább döntések meghozatalára. Az egyén szabad lesz. 
Felesleges lesz a hagyományos hitekhez való ragaszkodás. Az egyén maga dönt arról, 
hogy mi a valós, az ésszerű. Nem kötik többé a hagyományos életszabályok. Nem 
szükséges hinni többé – tudni kell!

• A modern ember bízik a fenntartható fejlődésben, ami megállíthatatlan és 
visszafordíthatatlan. Az egyén és a társadalom egyformán fejlődik. Minden generáció 
hozzáteszi a régihez a maga tudását. Fejlődik az egyén is és egyre felvilágosultabb 
lesz és egyre jobban képes lesz az önmegvalósításra, ami az élet tulajdonképpeni célja. 
Mindenki a maga életéért felelős, maga alkotja meg identitását, egyedül tőle függ, 
hogy képességeit miképpen bontakoztatja ki és fogyatékosságából hogyan formál 
erényt. A fejlődés korlátlan.



• A harmadik jellegzetes meggyőződése a modern embernek a megtervezhető jövő. Az 
embereknek az lett a meggyőződése, hogy a történelem és a jelen társadalmik, 
kulturális, gazdasági viszonyaink ismerete elegendő ahhoz, hogy a jövőt 
megtervezhetővé, kiszámíthatóvá tegyük. Minden a kialakulás folyamatában 
ismerhető meg. Ennek a folyamatnak megismerése, átlátása elegendő ahhoz, hogy a 
jövő megtervezhető legyen. Ezekből a biztosnak gondolt ismeret-anyagokból 
ideológiák születtek, amelyek biztos boldogságot és valamiféle racionalizált Isten 
országát ígéreték.  

A 20. század második felében a modern kor jellemző tendenciái sorban a visszájukra 
fordultak, önmaguk karikatúrái lettek. A racionalitás egymásnak ellentmondó eredményei 
között csak a hit dönthet, a fejlődés elveszítette igéző erejét és az önmegvalósítás kényszere a 
megtervezhető jövővel szemben a pillanat élményét állította célként az ember elé. Ezért a 
posztmodern társadalom legszembetűnőbb sajátossága Gerhardt Schulze szerint az élmény-
centrikusság lett.

A régifajta vallásosság egyre inkább háttérbe szorul. Az eddig axiómáknak tekintett 
dolgok tekintélye megkérdőjeleződött. Egyfajta relativizmus, viszonylagosság uralkodott el az 
egyházban és az egyházon kívül is („igaza van, de mihez képest”). Ennek a vallásosságnak 
jellemzője a bizalmatlanság és bizonytalanság. Egy élmény-centrikus világban kell Krisztus 
követésére hívni az embereket. Egy spanyol író José VIDAL-BENEYTO szerint „A 
posztmodernizmus fő témái az ego (önmagunk) vallásos tisztelete; a bizonyosság teljes 
hiánya; a siker imádása; a közönösség dicsőítése és az élvezet alapdogmája” De Jézus útja az 
ellenkező irányba vezet. „Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki 
közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogyan az Emberfia sem azért jött, 
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mt 
21,26-28. v.ö.23,11-12).

A kereszténység kelléktárában a mai élmény-orientált világban háromféle kínálat van. 

• A szimbolikus – misztikus élmény, ami a templom, az istentisztelet szentségével akar 
hatni. Ezt a hívek legegyértelműbben a régi barokk római katolikus templomokban, 
orthodox vagy a görög katolikus ikonosztázionok előtt élik át. Ezzel a protestánsok 
csak ritkán találkoznak. a ritka kivétel az, amikor személyesen, egzisztenciálisan érint 
bennünket Isten Igéje, amikor azt élem át, hogy a prédikátoron keresztül Isten nekem 
szól.

• A közösségi élmény, amikor a gyülekezet, az élő közösség tagjai úgy érzik, hogy 
szeretetet adhatnak és fogadhatnak el Jézus Krisztus által egymástól. Ez a Krisztussal 
való közösség megélése egymással. Ennek nagy ellensége a posztmodern társadalom 
individualizmusa, a világ szelleme. Ennek következtében az egyházakban felerősödött 
az egymástól való elidegenedés. A hívő emberek ennek pótlására, megélésére kerestek 
egymással testvéri kisközösséget (bázisközösségek). Ha a közösségi élmény kialszik 
egy gyülekezetben, akkor az a közösség halálra van ítélve.

• Karizmatikus - enthuziasztikus élmény, ami együtt jár sokszor a megváltozott 
tudatállapottal, extatikus jelenségekkel: látomásokkal, álmokkal, nyelveken-szólással 
és más paranormális jelenségekkel. Mivel a mai ember agyonracionalizált, túlfeszített 
tudati életet él, ez az élményféleség egyre népszerűbb lesz az emberek között, 
csaknem minden karizmatikus kisközösség produkálja ezeket. Ez jó egyeztethető a 
szimbolikus – misztikus élménnyel és sokszor helyettesíteni tudja az igazi, mélyen 



megélt közösségi élményt is, mivel individuális képesség.
Mindhárom élményféleség a teológia mértéke alatt lehet legitim. A spirituális élményt a 
meditatív imádkozás, Istenhez-fordulás adja; a közösségi élményt a gyülekezeti szolgálat, míg 
a szimbolikus-misztikus élménynek a szent Istennel való találkozás adja a legitimációját. 
Viszont azt is el kell mondani, hogy mindhárom élményféleség az egyre jobban 
intézményesedő, politizálódó egyházakban megkopott. Ez gerjeszti az újabb és újabb 
közösségek létrejöttét. Ezek nem tanításukban térnek el döntő módon, hiszen az 
élményközpontú emberek egyre kevesebb figyelmet fordítanak a dogmákra, hanem a megélt 
közösségek intimitásában. 

A modern világban sok filozófus és társadalomtudós a vallások megszűnését, eltűnését 
jövendölte. Nem lett igazuk. A spiritualitás az ember ősi tulajdonsága. Az emberi és az isteni, 
az immanens és a transzcendens közötti szakadék áthidalása az ember egyik legfontosabb 
igénye. Ennek lélektani alapjait külön érdemes volna a modern valláspszichológia 
segítségével vizsgálat alá vonni. Témánk szempontjából, ebből csak annyi fontos, hogy 
miközben tömegek távolodnak el a vallásoktól, amelyek szegényes élménykínálatot adnak a 
mai embernek, és közben szinte nyom nélkül kivesznek a keresztény világszemlélet fontos 
elemei, nem csökken, sőt bizonyos területeken fokozódik az emberek érdeklődése a 
spirituális, transzcendens valóságok iránt. Ezért történhetett meg az, hogy miközben a 
feltámadásban vetett hitet egyre kevesebb keresztény vallja, a lélekvándorlásban való hit 
viszont jelentősen növekszik. Vagy az ezoterikus tanítások rohamos terjedése együtt jár a 
vallásosság társas megélési módjának háttérbeszorulásával. 

A spiritualitás M. Utsch remek monográfiája szerint „a szentséges szubjektív 
megtapasztalása”, De nem minden spiritualitás vallásos. Sok olyan vallás-közeli élményünk 
van, ami nem illeszthető be egy tételes vallás eszmerendszerébe (Régen angyalokat, ma 
ufókat látnak az emberek). Politikai, ideológiai törekvések is vallásos köntöst ölthetnek 
magukra és nagy pszeudóvállási rendszerek alakulnak ki (nacionalizmusok, kommunizmus 
stb).

A posztmodern spiritualitás, aminek hét jellemző tulajdonságát Füsti-Molnár 
Szilveszter tanulmánya alapján így összegezhetjük.

1. Elfordul az intézményes vallási formációktól és ezzel szemben akarja spiritualitását 
megélni. – Ugyanakkor nagyon magányosnak érzi magát.

2. Vallását szubjektív relativizmus jellemzi. A vallás csak az ÉN vallásom. Az én válik az 
igazság és a valóság alapjává. 

3. Az igazság bennem van, én vagyok az igazság. 
4. A normatív igazság, ami külső követelésként akar az életembe lépni – gyanús. Az 

igazság az, ami nekem jó és hasznos.
5. Individualizálódott és materializálódott Isten országa. A közös reménység háttérbe 

szorul és a reménység egy materiális javak maximumával kecsegtető „maszek” 
mennyország.

6. A mai világban a vallások nem tűnnek el csak szubjektivizálódnak. Nem a hitelvek 
objektív rendje, hanem a szubjektív vélemények lesznek dogmává.

7. A posztmodern vallásos nem szolgálni akar, hanem szolgáltatást vár el az egyháztól.
Ezért ellenszélben futunk. Az egyháztörténet különböző paradigmákat kínál. 



• A szerzetesi paradigma, aminek az a lényege, hogy kivonulok a világból és az 
aszkézisben keresem a Krisztus követését, az anyagi és a szellemi világ 
határterületére, valamiféle senki szigetére menekülök. Ez a „gettó-kereszténység” ma 
is kísért. 

• A misztikus paradigma, amikor a belső átélésben találom a hit lényegét. Így a vallás 
szubjektív magánügy lesz, amihez a másiknak semmi köze sincs. Így a kereszténység 
elveszíti küldetését, de elveszíti hasznát is a mindennapi életben. 

• Az aktív paradigma, amikor a szolgálatban találja meg a hit és a vallás célját az 
ember. Ha viszont az első két paradigma pozitív hozadéka elmarad belőle, akkor nem 
vezet célhoz. A világ és az egyház határvonalainak kijelölése nélkül megízetlenedett 
só lesz az egyház. A hit belső átélése nélkül viszont az aktív paradigma romantikus 
népboldogítássá, vagy fárasztó lelki tréninggé silányul.

• A prófétai- kritikai paradigma, ami a posztmodernben a világ válságjelenségeit 
látja. Ezt a látásmódot veszélyezteti a próféciai pánikbetegség, amolyan apokaliptikus 
„csengó-frász”. A posztmodern összeesküvés-elméletekhez hasonlóan, annak 
feltételezéseit felhasználva prédikál a végidőkről és mivel előre megjövendölt 
elképzeléseiben csalódik, kiégett, cinikus híveket produkál. 

A válság, ami a kereszténységben kialakult, hamis megoldások keresésére indítja az 
embereket. Ma, amikor az emberek nagy része csupán érezni szeretne, nem megváltozni, 
elterjedtek különböző irányú szélsőséges karizmatikusnak mondott mozgalmak.  Ezeknek a 
mozgalmaknak lényege, a Szentlélek munkájának közvetlen megtapasztalása. A Szentlélek 
keresztség alapvető élményét – amit megkülönböztetnek a megtéréstől és az újjászületéstől – 
mindig a nyelveken szólás tapasztalható jele kíséri, ami mindenki számára nyilvánvalóvá teszi 
a Szentlélek jelenlétét. Ez a gyakorlat az úgynevezett történeti egyházakban is megjelent, 
mivel nagyszerű tüneti kezelésnek bizonyult az elidegenedésre, a megkopott misztikus 
élmény pótlására. Ma a világon 100 millióra teszik a karizmatikus mozgalmak híveinek 
számát. 

        A karizmatikus mozgalmak átélést, megváltozott tudatállapotot nyújtó kegyessége a ráció 
uralma elleni lázadás, a túlhajtott intellektualitás ellentéte. A Szentlélek vétele az Újszövetség 
szerint a kereszténység alapja, a megváltozott élet feltétele, de nem biztos, hogy „lelkesedés”, 
látványos csoda, ami karizmatikus káoszhoz vezet. A karizmatikus kegyesség érdeme, hogy 
ráirányította a figyelmet arra, hogy a Szentlélek nemcsak egyes kiváltságos személyek 
életében dolgozik, hanem a gyülekezet minden tagjának életével célja van Istennek. A 
karizmák haszonra, a szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére adattak és ez közös 
feladatunk (vö. 1Kor. 12,7. Ef 4, 11-12). A lélek ajándéka, szolgálat, gyakorlati keresztény 
életfolytatás nélkül menekülés az individuális élménybe a szolgálat, a tennivalók elől. Így 
gyógyszer helyett kábítószer, vagy csupán fájdalomcsillapító.

         Jézus valós megoldást akar adni. Nem kényszeríti, felkínálja, Nemcsak érzelmileg, vagy 
értelmileg akarja életünket rendbe hozni, hanem egy új életformát kínál, ami talán az önzés 
világában idegen, de Isten a szeretet uralmát akarja. S ha én is akarom, Jézus segítségével, aki 
ezért életét adta és értem adta, biztosan sikerül.


