
BALÁZS ZOLTÁN

1966-ban született Sop
ronban. A PPKE BTK
Szociológiai Intézetének
docense.

Az üdvösségre való
alkalmatlanságunkról
Az üdvözülés vagy üdvösség a szociológiában talán leggyakrab
ban használt, s éppen ezért összehasonlító vizsgálatokra kiválóan
alkalmas úgynevezett Rökeaeh-féle értékteszt 18 célértékének
egyike. A felmérések tanúsága szerint a magyar társadalom a leg
utolsó helyre sorolja, mégpedig következetesen, vagyis az elmúlt
két évtized során, rendszerváltás ide vagy oda, ebben nem történt
változás. Az üdvösség efféle .Jeértékelése" persze nemcsak ma
gyar, hanem Nyugat-Európa-szerte tapasztalható jelenség, és éles
ellentétben áll például az amerikai társadalommal, ahol az a leg
fontosabb értékek egyike. Ez arra vall, hogy nem lehet az üdvös
ség háttérbe szorulását valamiféle általános "szekularizációval"
magyarázni. De arra is vigyázni kell, nehogy összekeverjük az ér
tékelést (azaz valamely értéknek a többihez való viszonyítását) az
értékkövetéssel. A magyar társadalom rangsorolásában például
minden más értéket megelőz a család, azaz a többség számára a
család a legfontosabb érték, miközben tudjuk, hogy a valóság (a
sok egyedülálló szülő, válás, házasságon kívüli és élettársi kapcso
lat, egyke) ezzel drámai ellentétben áll. Az eltérés magyarázat
után kiált. Mintha a család utáni vágyakozás egyfajta de profundis
sóhaj volna: az után sóvárgunk, ami a legjobban hiányzik. Amíg a
sóvárgás megvan, addig remény is van, mondhatnánk, ha nem
tudnánk, hogy amit nem kaphatunk meg, akár saját hibánkból is,
arról elóbb-utóbb bizony le fogunk mondani. Talán ez történt az
üdvösséggel is. Lehet, hogy az elmúlt két évszázadban az európai
társadalmak túl nagyot csalódtak a jövőbe vetett különféle remé
nyeikben ahhoz, hogy készek legyenek a vallás kínálta fáradságos
és távolinak látszó beteljesülést ígérő útra térni.

Személyesség

Az üdvösség persze mindig is kényes és érzékeny fogalom volt.
Ellentétben az Ószövetségben domináns (bár nem kizárólagos)
kollektív üdv-megközelítéssel, a kereszténység az első pillanattól
fogva személyes üggyé tette az üdvözülést. Ezzel minden egyes
ember sorsát közvetlenül összekötötte az örökkévalósággal, vagy
is minden embert (elsősorbanminden keresztényt) kiemelt ebből a
világból, térben és időben egyaránt. Nincs többé templom, sem Je
ruzsálem, s nincs többé történelem. Az eszkatonra készülve élünk,
itt az utolsó óra. S bár Második Eljövetel várat magára, ez semmit
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sem változtat azon, hogy az üdvösség mindenki számára már
ezen a világon elkezdődik. A keresztség az üdvösségbe való belé
pés aktusa. Paradox módon éppen ez, vagyis az evilág ügyeinek
másodlagossá, viszonylagos értékűvé nyilvánítása szabadította föl
ezt a világot önmaga számára. Másképpen fogalmazva: minthogy
Isten számára az ember a fontos, a világ törvényeit (ideértve a po
litikát, a gazdaságot, a tudományt, sőt, még a vallás és az egyházi
közösség szabályainak nagy részét is) az ember szabadon alakít
hatja. A Törvény többé nem üdvösséghozó, sőt, adott esetben az
üdvösség akadálya lehet. A betű öl, mondja Szent Pál, a lélek az,
ami éltet. Az üdvösség végsősoron személyes ügy, még akkor is, ha
az ember esendősége és korlátai miatt nemcsak hogy rá van szo
rulva mások (élők és holtak) tanúságtételére, az Írásra, a szabá
lyokra és dogmákra, hanem ezek nélkül létezni sem volna képes.
De az üdvösség lényege nem az, hogy mások által, a szabályok és
dogmák által üdvözülünk, hanem az, hogy személyes hitünk és
tetteink alapján ítélnek meg minket.

Az Ószövetség papjai a Törvény végrehajtói, megtartói és a
nép képviselői Isten előtt. A próféták a Törvény magyarázói, ér
telmezői és Isten képviselői, küldöttei a nép előtt. A fölkent kirá
lyok feladata pedig mindenekelőtt a vallási kormányzás, a nép
üdvösségének szolgálata a történelem viharai között. Az Újszö
vetség papságában mindezek együtt vannak jelen: a megszente
lő, a prófétai és a királyi (azaz kormányzói) hivatás egyesül. De
az Újszövetség üdvtörténeimét nem ők írják, s nemis a világi
uralkodók. A üdvtörténelmet a szentek alakítják, akik személyes
hitükről és Isten általuk kinyilvánított hatalmáról tanúságot tevő

keresztények.
A kereszténység tehát a kezdettől fogva vállalta a személyes

üdvösség tételével való visszaélés kockázatát, ahogyan Isten is
"vállalta" a szabad akarat kockázatát. Ezért kényes és érzékeny
pontja ez a vallási tapasztalatnak, amelyből a modern, részben
már nem vallásos embernek a szabadsággal, a tekintéllyel, a bol
dogsággal, a hűséggel és elkötelezettséggel kapcsolatos evilági
tapasztalatai és elvárásai is kinőnek. Lehet ugyanis az üdvösség
az utolsó helyre sorolt érték, de a róla alkotott vagy vele kapcso
latos - többnyire homályos - fogalmak nélkül a többi érték
sem érthető.

Az üdvösség paradoxona

A személyes üdvösség utáni vágy kitéphetetlen része a nyugati
ember lelkének. A rendezett és boldog család mintha az örök
Édent tükrözné. A boldogság és az egészség (egész-ség, tökéletes
ség) az üdvözültek örök tulajdonsága, amelyet szeretnénk már
ezen a világon megtapasztalni. A vigasztaló, gyógyító, egészséget
visszaadó, szamárháton békét hozó, kenyérosztó, vihart csillapító,

785



halottakat föltámasztó, s a Tábor hegyén a mennyorszáp leírhatat
lan gyönyörűségétmegízleltetőJézus Krisztus, aki az Ur nevében
jön, nem győzi bizonyítani az Isten jóságát és irgalmasságát,
amely az ember testi és lelki jólétét, egész-ségét tartja szem előtt. A
keresztény üdvösség nem spirituális feloldódás, a test fölött ara
tott végleges diadal, hanem lakoma, bőséggel megterített asztal
mellett, az örök Városban, az újjáalkotott egek alatt. De nem is
eszem-iszom, a testi gyönyörök kertjében, hanem a dicsőség szem
lélése, a színelátás öröme és az otthonlét tudata. Ez az üdvösség a
test és a lélek, az anyag és a szellem tökéletes és immár ellentmon
dásmentes egysége.

Ez így, mondhatni, nem is hangzik rosszul. S ki tagadhatná,
hogy ennek a testi-lelki-szellemi üdvösségnek az előíze a nyuga
ti ember számtalan hatalmas alkotása? Ki ne érezné ennek erejét
Bach vagy Handel hallgatása közben, a Notre Dame-ban, a
Divina Commedia Paradicsomában, Raffaello képei előtt vagy akár
melyik nagy könyvtárban? Ez a jó hír: erre az üdvösségre vagy
tok hivatalosak.

Ám a keresztény üzenet nem fejeződik be itt. A mai ember
számára talán különösen is brutálisnak vagy kegyetlennek tűnő

módon folytatódik: ezt az üdvösséget kínálom ugyan neked, de
kénytelen vagyok megmondani, hogy egymagadban alkalmatlan
vagy rá. Nem kaphatod meg. S ez az, amit oly nehéz meghallani
és elfogadni. Ez teszi a vallás által kínált üdvösséget végül is ir
reálissá. Vagy ahogy Marx hirdette, politikailag gyanússá. Vagy
ahogy Nietzsche gondolta, morálisan kártékonnyá. Vagy ahogy
Freud vélte, egészségre ártalmassá. Miféle játék az, hogy fölaján
lom a lehető legvonzóbb boldogságot, a lehető legszemélyesebb
ígéretekkel, minden korlátot és szabályt eltörölve és értéktelenné
téve - majd az utolsó pillanatban elrejtem, és önmegtagadást,
önkorlátozást, megalázkodást követelek meg, azzal indokolva,
hogy saját erődből még nem tudnád értékelni és birtokolni azt,
amiről pedig föltételezem, hogy megértetted és vonzónak talál
tad? Nem is járt messze Nietzsche az igazságtól, amikor a sér
tettségnek oly nagy fontosságot tulajdonított a történelem és a
nyugati társadalom megértése szempontjából. Igaz, szerinte
éppen a kereszténység a sértettek lázadása, a keresztények alap
jában megsértett emberek; a helyzet azonban inkább az, hogy a
kereszténység maga a sértés, és a sértett keresztényeket nem a
felsöbbrendű (értelemszerűen vallástalan) ember fölénye, hanem
elsősorban saját vallásuk sérti. Nietzsche szerint lelkük legmé
lyén meg vannak róla győződve, hogy vallásuk a boldogságra
vágyó emberrel való csúnya játék. S talán vissza is utasítják. Az
utolsó helyre sorolják: csak azért se.

S talán ez az értelme annak a rejtélyes jézusi mondásnak az
üdvösségről, amely szerint sokan vannak ugyan a meghívottak,
de kevesen a választottak. A jó hír mindenkinek szól és érthető,
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de nem mindenki fogja föl, s még kevesebben hiszik el a rossz
hírt: saját erőnkből nem vagyunk alkalmasak az üdvösségre. A
szentmise elején a bűnbánati cselekményre a pap azért szólít föl,
hogy "alkalmasak legyünk a szent titkok ünneplésére" (a ma
gyar fordítás: "méltóképpen ünnepelhessük" azokat, kevésbé
élezi ki a bűnbánat előtti és utáni állapot kőzötti különbséget, s
talán ezért nem is annyira hatásos fölszólítás). De soha senki
nem állíthatja, hogy tudja, Isten teljes kegyelmében van, vagyis
teljesen alkalmassá és késszé vált az üdvösségre - még akkor
sem, ha biztos lehet benne, hogy Isten senkit nem csap be, az
alázatosaknak tett ígéreteit pedig nem vonja vissza. De ki nevez
heti magát alázatosnak? Azaz késznek az üdvösségre? Alkalmat
lanságunk a boldogság teljességére mindenekelőtt éppen azáltal
válik nyilvánvalóvá, hogy nem fogadjuk el, sőt tagadjuk azt;
akár szóban, akár tettben, akár érzésben. Aki meghívottságával
dicsekszik, s már az Asztalnál érzi magát, nem lesz kiválasztott.
A meghívottság öröktől fogva szól, a választottság (az üdvösség
re való "rendeltetés") viszont személyes ajándék, amelyet Isten
mindenkinek fölkínál, noha "tudja", hogy azt számosan sértett
módon vissza fogják utasítani. Istentől megsértettnek érezni ma
gunkat: lehet-e az üdvösségnek nagyobb akadálya? Csoda-e,
hogy a keresztény üdvösséget oly kevesen értik meg, s oly so
kan értik félre? Pedig egyáltalán nem elvont, éteri teológiai
problémáról van szó, hanem a nyers és közönséges, ugyanakkor
összetett és rejtélyes emberi valóságról. Ki ne tudná, hogy a sze
retet vagy a szerelem akkor ér valamit, ha abban úgy kapjuk
meg a másikat, akire vágyunk, hogy nem akarjuk birtokolni,
megszerezni, kiérdemelni, hanem rábízzuk magunkat a tőle jövő

szeretetre és szerelemre? Ahogy senki sem alkalmas az üdvös
ségre, úgy igazán arra sem alkalmas senki sem, hogy szerelme
sek legyenek belé, vagy feltétel nélkül szeressék. Az üdvösség
titka a szeretet titka.

Együtt élni az üdvösséggel és annak hiányával

így, ilyen tudattal és ilyen érzésekkel nehéz élni. Mégsem adatott
más lehetőség. Ahogy Szophoklész eltűnődik az ember kiismerhe
tetlenségén, vágyainak és képességeinek vad végletein, s azt
mondja, hogy az ember a legcsodálatosabb (értsd: legkevésbé ért
hető) jelenség, úgy a kereszténység sem mond egyebet, mint hogy
az ember úgy van megalkotva, hogy egyszerre akarja is az üdvös
séget, meg nem is; szeretne is boldog lenni, de fél is tőle; mindenre
képes azért, hogy vágyait betöltse, miközben maga sem ismeri
eléggé legigazibb vágyait.

S bár mindezt a lelke mélyén tudván tudja, minden igyekeze
tével azon van, hogy letagadja. Ezért alkot magának hamis iste
neket, amelyeket egyrészt a hatalmában tart, másrészt amelyek
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előtt hódolhat; s amelyektől saját kedvenc és embertelen hazug
ságait hallhatja vissza. Isteneket teremt: erkölcsi elveket és tudo
mányos ismereteket, politikai intézményeket és társadalmi törvé
nyeket, őszinte vágyakat és leküzdhetetlen ösztönöket magasztal
föl, mert erőtlennek találja magát. Aztán hitet követel meg, má
soktól és önmagától, mert tudja, hogya hit hegyeket mozgat.
Reményt követel meg, mert tudja, hogy csak így lehet majd úrrá
a biztosan bekövetkező csalódáson. Es szeretetet követel meg,
mert tudja, mint Nagy Testvér, hogy ebben van létezése titka és
halhatatlanságának záloga.

Meglehetősen olcsó fogás volna most egyszerűen sorra venni
és ostorozni a modern társadalom kísértéseit, hamis prófétáit,
perc-szülte lángelméit, az ugyanarra a kaptafára készülő mássá
gokat. Ezek java része azonban nem új. Sem a nyers anyagi jó
lét, sem az esztétikai ("érdekes", "változatos", "kalandos") élet,
sem az ésszerűség gát jain időnként átbukó politikai idealizmus
(legyen az ma az amerikai demokráciába, az Európai Unió mo
rális magasrendűségébe vagy a sárija tökéletességébe vetett hit),
sem az emberi értelem (tudományos-filozófiai vagy morális) ké
pességeibe vetett hit nem új. Ami valóban új, az inkább a de
mokratikus rend megkérdőjelezhetetlenné válása, illetve ennek
következményei az üdvösség hirdetésére nézve. Részletesen kel
lene idézni, de csak jelzésszerűen említhetem meg Alexis de
Tocqueville elemzéseit a demokrácia szellemi tunyaságot, őnál

lótlanságot okozó hatásairól, amelyek miatt az igazsághoz való
történelmi közeledés lelassul, s amelyek miatt még a hamis mes
siásoknak is nehéz dolguk volna, ha nem azt mondanák, amit
hallani akar a többség. Aztán mivel nincsenek vertikálisan szer
veződő politikai intézmények - vagy amelyek még megvannak,
azokra gyanakvással tekintenek -, s mivel a társadalom alapve
tő szervezési elve az egyenlőség dogmájából eredően a horizon
tális elv, ezért senki nem képes rálátni saját helyére. Ennek kö
vetkeztében a többség még csak azt sem tudja magáról, hogy
többség, s abban a hiszemben van, hogy önálló véleményt tud
alkotni. Ehhez járul az információk szűretlensége, amely a neve
lés szükségképpen hierarchizált intézményeinek elsorvadásából
ered, dezorientáltságot, időbeli és térbeli távlatvesztést és tájéko
zódásra való képtelenséget, relativitásérzetet, valamint a kézen
fekvő megoldások és egyszerű válaszok iránti olthatatlan szom
júságot okozva. S minthogy a hamis istenek mindig olyan
üdvösséget kínálnak, amely az üdvösségünkre való alkalmatlan
ságunk tagadásából indul ki, azaz a rossz eredetét és helyét a
lelkiismereten kívülre helyezi, ezért demokratikus körülmények
között, már csak a jelzett okoknál fogva is, a legkézenfekvőbb

megoldás és a legegyszerűbb válasz az, hogy kinek-kinek elegen
dő hatalma, lehetősége, ismerete és intelligenciája van arra, hogy
ha társadalmi szinten esetleg nem sikerülne is kiiktatni a rosszat,
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saját életébó1, saját isteneinek útmutatása mellett viszont minden
képpen meg tudja tenni. Ezzel foglalatoskodik a többség, miközben
nincs vagy alig-alig van fogalma arról, hogy mindenki ugyanezt
csinálja, ugyanazzal a katasztrofális eredménnyel. Ugyanis a rossz
külső forrását mindenképpen meg kell találni, s ennek következ
tében a közösségnek és vezetőinek, valamint az egymásnak tett
szemrehányásoknak és a kölcsönös, szenvedélyes vádaskodások
nak a társadalmában élünk, és isteneink vakságát, süketségét, te
hetetlenségét nem nekik, hanem egymásnak tulajdonítjuk.

A hamis istenek leleplezése

A zsoltáros kegyetlen gúnnyal beszél a hamis, tehetetlen, süket és
vak istenekről, s a hamis üdvösséghozók ellenfelei ma sem talál
nának a bálványoktól és vallási tévelygéstől iszonyodó zsidó pró
fétáknál jobb ihletőre. "Emészt a házadért való buzgalom" - jut
eszükbe a tanítványoknak az Írás szava a templomot megtisztító
Jézus láttán. Ám amikor Jakab és János a szamariaiakra le akarja
hívni az istennyilát, vagy amikor meg akarják tiltani a tanítvá
nyok, hogy Jézus nevében mások is ördögöt űzzenek.Jézus vissza
tartja őket. Még megrendítöbb az Ószövetség ismert története Illés
prófétáról, aki Baál papjait vereségük után lemészároltatta. Győ
zelme mégsem volt diadal, a vérbeborított üdvösség nem volt
vonzó a nép számára. Az Isten ügyéért buzgólkodó és diadalmas
Illés a pusztába kénytelen menekülni. Keservesen csalódik, de
még meg kell tanulnia, hogy Isten nem lakik sem a viharban, sem
a földrengésben, sem a tűzben. "A tüzet enyhe szellő kísérte. Ami
kor Illés észrevette, befödte arcát köntösével, kiment és a barlang
szája elé állt" (l Kir 19,12-13). Ezért ahogy sem joga, sem hatalma
nincs senkinek arra, hogy üdvösséget kínáljon. úgy arra sincs,
hogy az igaz üdvösséget tűzzel és vassal terjessze. Ezt a személyes
üdvösség kizárja: Isten az, aki tetszése szerint üdvözít minden lel
ket, s bár az üdvösség eszközeit részben emberekre bízta, azok
használatához a kiárasztás, és nem a megtagadás parancsát fűzte.

S az egyház ehhez alapjában véve hűséges maradt. A Canossát
járó IV. Henrik császárt mint az egyház hatalma előtti megalázko
dás jelképét szokták idézni; a történet azonban inkább arról a
megrendítő döntésről szól, amelyet VII. Gergely pápának kellett
meghoznia. A politikai célszerűség és okosság a bűnbocsánat meg
tagadását diktálta, vagy legalábbis igen szigorú és nem színpadi
feltételekhez kötését; az üdvösség titkai azonban a megbocsátást
parancsolták, s vele együtt az újabb üldöztetés vállalását.

Tökéletesnek kell tehát lennünk a rossz gyűlöletében, ahogya
zsoltáros fogalmaz. Kíméletlenül meg kell neveznünk a gonoszat,
minden személyes érzelemtől függetlenül, ahogy Jézus Péterben,
egyháza leendő fejében is fölismeri és megnevezi a Kísértőt ("tá
vozz tőlem, sátán"). Mindenekelőtt természetesen saját gonosz-
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ságunkat kell belátnunk: aki nem gyűlöli önmagát, nem méltó a
keresztény névre. De jaj nekünk, ha Isten és egy lélek közé ál
lunk. S mivel egyedül Istené az ítélet, önmagunk elítélése sem
ránk tartozik - mint ahogy fölmentése sem. "Hited megmen
tett" - mondja Jézus. "Tartsd meg a parancsokat, és üdvözülsz"
- mondja ugyanő. "Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon
szeretett" - utal Mária Magdolnára. Az üdvösség mindig sze
mélynek szóló és személyre szabott ajándék, amelyet a Lélek ott
és úgy oszt szét, ahol és ahogyan akar; még akkor is, ha a ke
gyelem látható edényeit az elbukott ember tartja a kezében. Mit
tegyünk akkor a hamis istenekkel?

Áron, az Ószövetség első főpapja arany~orjút csinál, hogy a
nép láthassa Izrael istenét, az Udvözítőt. Am a hegyrőllejövő,

iszonyú haragra lobbanó Mózes összetöri a kőtáblákat, az üd
vösség egyetlen látható jelét, és a levitákkal irtóhadjáratot ren
deztet a nép körében. Majd odaborul az Úr elé, s vállalja azt a
bűnt, amelyet nem ő követett el. Ki láthat e rettenetes esemé
nyek mélyére, évezredekkel később?

A szabadulás, az üdvözülés, a vallás utáni elemi vágy készteti
arra az izraelitákat, hogy saját ékszereiket önzetlenül föláldozva
csináljanak bálványt, mert Isten nélkül nem tudnak létezni.
Ahogy az édenkerti kísértő is a legnagyobb ígérettel csábítja el
Évát, úgy a nép sem adja alább a teljes meghódolásnál. De nem
elég hinni, 'csak úgy', ahogy oly sokan hiszik manapság, mert
az igaz Isten féltékeny és minden bálványimádást meg torló Is
ten. Előtte sem szülőre, sem gyermekre, sem rokonra, sem barát
ra nem hivatkozhatunk. De vajon mondhatja-e bárki is, hogy lát
ta és hallotta, hogy milyen az igaz Isten? Hogy milyen világ
készült az igazaknak? S bár voltak, akik látták és hallották a Föl
támadottat, de vajon ugyanazt látták-e mindannyian? S ha
ugyanazt látták és hallották is, hogyan tudnák esendő emberi
eszközeikkel elmondani? A dogmák csak a határokat húzzák
meg, alakot nem tudnak megformálni. Hogyan is tudnánk elkép
zelni egy Istenembert? Ezért virágzik a konzumteológia a gnosz
ticizmus óta, ezért oly népszerűek manapság a sokezres pél
dányszámban megjelenő Jézus-könyvek, terjednek a különféle
Jézus-elméletek, kerülnek filmre, s mindegyik mintha egy-egy
aranyborjút csinálna belőle. Nem ékszerekből, hanem ásatási le
letekből, kurrens filozófiai áramlatokból és szubjektív ízlésekből

ötvözött bálványok ezek, miközben az egyetlen hiteles Jézus-arc
kenyérből és borból készült, amely viszont éppúgy elrejti az Is
tent, ahogyan a két kőtábla, az egyedül hiteles Jahve-kép is csak
utalt Rá. Nem lehet csodálni, hogy a bálványimádás csúcspontja
mindig valamilyen Jézus-értelmezés (a forradalmár, a próféta, a
vándortanító, a nonkonformista hippi, a jóságos gyógyító és ter
mészetbarát stb.). S mégsem adatott más út, mint valahogyan
személyes kapcsolatba kerülni Vele, megkockáztatva a félreér-
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tést. Ez a kockázat az, ami miatt nem lehetünk tiszta lelkiisme
rettel bálványimádó-üldözők sem. Mózes odaborul az Úr elé,
hogyengeszteljen; ahelyett, hogy haragjának szabad folyást en
gedne, és a régi romjain egy új nép atyjává válna. A bujdosó Il
lés már nem vádol senkit saját magán kívül: "én sem vagyok
jobb atyáimnál". És a halálát kívánja.

Mert a bálványok tökéletes gyűlöletéből és a tőlük való ir
tózásból sincs kitiltva a Kísértő. Csak a szilárd közöny és az "elle
ne mondok" száraz, pusztai, visszhangtalan és magányos leszö
gezése lehet a tökéletes gyűlölet. Minél szenvedélyesebben
gyűlöljük ugyanis a bálványokat, a hamis messiásokat, annál
homályosabban látjuk az igazit, mert annál kevésbé érdekel ben
nünket, személyesen. A tiszta gyűlölet látszólag a legönzetle
nebb dolog a világon, mert nem vár viszonzást. Nem vár sem
mit. De Isten még az elkárhozottakat sem gyűlöli, még azok is
az 6 szeretetében vannak, noha örökké képtelenné váltak arra,
hogy viszonozzák a szeretetet, vagyis érdekelje őket az Isten.

A hamis istenek imádóit és gyűlölőit sokszor csak kevés vá
lasztja el egymástól, mert egyformán félreértik a szeretet lénye
gét. De a szeretet lényegét még senki sem volt képes felfogni. És
ezért nem alkalmas senki, még az igaz Isten híve sem az üdvös
ségre az 6 irgalmassága nélkül.
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