
Ma egy nagyon veszélyes tévtanítás ütötte fel a fejét,
igaz, nem először a keresztyén teológia történetében.
Mégpedig az, hogy aki megtért, többé nem eshet ki Isten
kegyelméből, nem veszítheti el az üdvösségét. Mondhatnánk,
hogy ha valaki igazán megtért, és egész életén át folyamatosan
ragaszkodik az Úrhoz, természetesen nem is akarja elveszíteni
üdvösségét. Ez lenne a magától értetődő. Hogy a kérdés nem
csupán és nem is elsősorban elméleti, azt példával hadd
illusztráljam! Egyik gyülekezetünk vezető pozícióban lévő és
jó lelkületűnek ismert tagja egyszer csak otthagyva feleségét,
családját, gyülekezetét, szerelmi kalandba keveredve nagy
botrányt hagyott maga után. Összeállt valakivel. Amikor a
lelkipásztora rákérdezett: hogy van a helyzete Isten előtt?
Nem gondolja-e, hogy elvesztette nemcsak a gyülekezeti
tagságát, hanem üdvösségét is? A válasz meglepő volt: „Az
üdvösséggel minden rendben van, hiszen az elveszíthetetlen.” 

Hogy is van ez? Ha a Biblia is az üdvösség elveszíthetet-
lenségét tanítja, akkor rendben van ez a tanítás. De nézzük
meg akkor, hogy igazán ezt tanítja-e!

1. Az üdvösség tényleg elveszíthetetlen, ha csupán az
a kérdés, hogy Istennek van-e hatalma megtartani a benne
hívőt egészen a célig

Amikor a tanítványok a gazdag ifjú távozása után – akit
pedig maga az Úr Jézus is megkedvelt – megkérdezték tőle, ha
ő sem – aki pedig a törvényt ifjúságától fogva megtartotta –,
akkor kicsoda üdvözülhet egyáltalán? Jézus rájuk tekintett, és
ezt válaszolta nekik: „Embereknél ez lehetetlen, de Istennél
minden lehetséges!” (Mt 19,26)

Pál apostolnak sem voltak kétségei afelől, hogy Istennek
van-e hatalma arra, hogy a hívőket, köztük az apostolt magát
is üdvözítse. „Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán fut-

nak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a verseny-
díjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! Aki pedig versenyben
vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy
elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervad-
hatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a
cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsa-
nyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg mások-
nak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelem-
re.” (1Kor 9,24–27) Az apostol élete végének közeledtét
érezve így vallott a rá váró megjutalmazásról: „Mert én nem-
sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje.
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság
koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama
napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik
várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4,6–8)

Egyedül az Úr Jézus volt az, aki a mennyből jött (Jn
3,31), és az eljövendő világról, az ember üdvösségéről vagy
éppen kárhozatáról úgy volt képes nyilatkozni, mint aki annak
a rendjét nem az emberek elképzelése, elvárása, hanem a meny-
nyei Atya terve szerint tökéletesen ismeri – mondhatott
érvényeset és bizonyosat. Ő jelentette ki: „Aki hisz a Fiúban,
annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a
Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad
rajta.” (Jn 3,36) Az Úr Jézus is azt akarta, hogy követői
bizonyosak legyenek üdvösségük felől: „Az én juhaim hall-
gatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek
engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha,
mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én
Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem
ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy
vagyunk.” (Jn 10,27–30)

2. De a Biblia sehol sem tanítja, hogy a hívők kegyel-
mi állapota és az ebből következő örök üdvösség földi
pályafutásunk ideje alatt elveszíthetetlen lenne 

Mint ahogyan Izráel kiválasztottsága sem jelentette azt a
pozíciót, hogy bármit tesznek, bárhogyan élnek, ha esetleg
elhagyják vagy egyenesen megtagadják az Urat, atyáik
Istenét, ez a kiválasztottsági pozíciójuk ettől még érintetlen
marad. Sőt Isten előre figyelmeztette őket arra, hogy – noha
üdvígérete komoly és „visszavonhatatlan” – bűnös életmód-
jukkal, megtérni nem akaró kemény szívükkel „elérhetik” azt,
hogy Isten mégis elveti őket. Megvonja tőlük kegyelmét. Íme
az Úr figyelmeztető szava: „Ha engedelmesen hallgatsz az
Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mind-
azokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked,
akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az Úr. Rád
szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz
az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és
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áldott leszel a mezőn.” stb. – (5Móz 28,1kk) – a folytatásban
az áldások hosszú listája következik.

Illetve engedetlenség esetére egyenesen büntetést
helyezett kilátásba Isten. Erre a próféták figyelmeztették a
bűnös életmódot folytató, de Isten áldásaira mégis ácsingózó
népet. „Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: jobbítsátok meg
útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a
helyen tartózkodjatok! Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: az
Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt! Mert
csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha
igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha a
jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért
sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a ma-
gatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen
tartózkodjatok.” (Jer 7,3–7) Ezekben a napokban Izráel
kiválasztását úgy értelmezték Izráel gyülekezetének tagjai,
hogy az feltétlen. Isten nem teheti meg, hogy népét elveti,
hiszen ha vannak is bűnök, de a templomi istentisztelettel
nincs baj. Akkor pedig minden rendben van. A próféták
mindig is jajongtak. Egyébként pedig ha Isten engedné
temploma elpusztulását, tisztelők nélkül maradna. A
tisztelők nélküli Isten pedig nem isten.

Az Úr részéről kilátásba helyezett büntetés pedig
éppen úgy valósult meg, ahogy Mózes könyvében intő
szóként olvasható (és a történelem folyamán többször is
beteljesedett). „De ha nem hallgatsz az Úrnak,
Istenednek a szavára, ha nem tartod meg, és nem tel-
jesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelye-
ket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak min-
dezek az átkok, és kísérni fognak téged: Átkozott leszel a
városban, és átkozott leszel a mezőn. Átkozott lesz
kosarad és sütőteknőd…” (5Móz 28,15) – még hosszabb
lista következik, amely a bekövetkezendő csapásokat
sorolja fel. 

Isten egyenesen választás elé állította népét: „Tanúul
hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe
adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát
az életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresd az Urat, a te
Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így
élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet
Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákóbnak.” (5Móz 30,19–20)

3. Hogy áldás vagy átok következett, az nem Istentől,
hanem Izráel magatartásától függött

A próféták rámutattak arra, hogy Isten mind az áldás
ígéretét, mind a kilátásba helyezett ítéletet kész megváltoztat-
ni aszerint, hogy népe megtérő szívvel engedelmességre haj-
lik, vagy ellenkezőleg: megmakacsolja magát, és ellenáll
megtérésre hívó szavának. „Néped ezt mondja: Nem
következetes az Úr! Pedig ők nem következetesek. Ha az igaz
eltér igazságától, és gonoszságot művel, meghal miatta. És ha
a bűnös megtér bűnéből, követi a törvényt és az igazságot, élni
fog. Ezt mondd nekik: Életemre mondom – így szól az én
Uram, az Úr –, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát,
hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek
meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg,
Izráel háza?” (Ez 33,17–20) „Te pedig, emberfia, mondd meg
népednek: Az igazat nem menti meg igazsága, ha vétkessé
válik; a bűnös sem bukik el bűne miatt, ha megtér bűnéből. Az
igaz sem maradhat életben, ha vétkessé válik. Ha azt mondom

az igaznak, hogy élni fog, de ő elbizakodik igazságában, és
gonoszságot művel, akkor igaz tettei nem kerülnek említésre,
hanem meg fog halni, mert gonoszságot művelt. Ha pedig azt
mondom a bűnösnek, hogy meg fog halni, de ő megtér
vétkéből, törvény és igazság szerint él, ha a bűnös visszaadja
a zálogot, a rablott holmiért kártérítést ad, az életre vivő ren-
delkezéseket követi, nem követ el gonoszságot, akkor élni fog,
nem hal meg. Elkövetett vétkei nem kerülnek említésre.
Követte a törvényt és az igazságot, tehát élni fog.” (Ez
33,12–16)

Az Ószövetség, sőt a teljes Biblia tanítása szerint azt
látjuk, hogy Isten sohasem helyezte kilátásba egy engedetlen
népnek azt az áldást, amit csak egy engedelmes népnek szánt.

A kiválasztás tehát nem tette feleslegessé az emberi döntést,
az ember válaszát Isten hívására vagy meghívására: hogy
legyen közel őhozzá, értse, vállalja, teljesítse akaratát – hanem
egyenesen feltételezte azt. Isten nem esett saját szavának
csapdájába azzal, hogy – mivel kimondta az ígéretet – feltétel
nélkül teljesíteni fogja, népe bármit tesz. Sőt éppen
ellenkezőleg, ígérete egyenesen feltételhez kötött. A feltétel:
engedelmesség szava iránt, a szövetségi hűség és szeretet a
kiválasztottak részéről őfelé. Elhatárolódás az idegen
istenektől és azok erkölcsétől, pontosabban
erkölcstelenségétől. Csak ebben az esetben lehetnek biztosak
Isten őket áldó támogatásában és az Istentől való kiválasz-
tottság megtisztelő helyzetében. Amelyet az Úr az egész világ
érdekében, minden ember megmentéséért jelölt ki számukra.

4. A kiválasztottság elveszthetetlenségének gondolata
idegen az Újszövetségtől is, gondoljunk csak magának az
Úr Jézusnak a vigyázásra intő figyelmeztetéseire!

„Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék
mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és
hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert
úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak.
Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy
kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és
hogy megállhassatok az Emberfia előtt.” (Lk 21,34–36)
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Az Úr Jézus figyelmeztet arra is, hogy ha valaki
megtisztult régi bűneitől, de nem következett utána az Isten
akaratával való azonosulás, önmagának a Lélek uralma alá
rendelése, az Ige iránti engedelmesség folyamata, akkor visz-
szaeshet régi állapotába, sőt az még riasztóbb lehet. „Amikor
a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken
bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól:
Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér,
gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy,
vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket;
bemennek, és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi
állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a
gonosz nemzedékkel is.” (Mt 12,43–45).

E példázat szerint Istennek a megmentésre irányuló
embert átalakító tevékenysége már elkezdődött abban, aki
megtisztult, de a folyamat félbeszakad. Akkor utóbbi állapota
rosszabb lesz, mintha Isten munkája el sem kezdődött volna
benne. Tehát elkezdődött! Ebből nem következhet az a
(hamis) biztonságérzet, hogy akkor már nem is eshet ki
Istennek abból a kegyelméből, ami már elkezdte benne a
végül majd az üdvösséget eredményező munkáját. Ez még
akkor is, igaz, ha a szövegösszefüggés Izráelre, mint népre
vonatkozik. Hiszen végeredményben a nép is csak egyedekből
áll. De kifejezetten egyénekhez szól a „Többé ne vétkezzél!”
vagy „Ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!” (Jn
8,11; 5,14) Ezek egyáltalán nem egyedi figyelmeztetések
Jézus ajkán.

Az Úr Jézus több példázatában is szólt arról, hogy akiket
megragadott a kegyelem, könnyelműségük vagy méltat-
lanságuk miatt utóbb kimaradhatnak belőle. A királyi
menyegzőről szóló példázatban például (Mt 22,1–14), amikor
már a menyegzői vacsorán belül voltak a meghívottak, de
azután kiderült, hogy nincs menyegzői ruhájuk, a külső
sötététségen végezték. A tíz szűzről szóló példázatban (Mt
25,1–13) – ha már szüzekről beszélt, nem az Isten országának
hívásával szemben ellenségesekről vagy közönyösekről volt
szó –, hanem a megtisztultakról, akik mégsem jutottak be a
menyegzőbe. Ugyanerről szól az okos és gonosz szolga
példázata is (Lk 12,41–48). Az egyik megbízhatóságával
kiérdemelte a dicséretet, a másik pozíciójával visszaélve
elvesztette azt, sőt büntetést kapott. Az Úr Jézus ajkán gyako-
ri felszólítás a „Vigyázzatok!” 

5. Mást mondanak-e az apostolok?
Az apostoli levelekben az üdvösséggel kap-csolatban az

Úr Jézus alapállása folytatódik. Az Úr Jézus mennybe-
menetele után az apostolok Júdásról nem azt mondták, hogy
beszínlelte magát közéjük, de igazából sohasem tartozott oda
(vagyis nem tért meg). Hanem azt, hogy közéjük tartozott, és
részt kapott az apostoli szolgálatból, de azután gonoszsága
„jutalmául” pusztult el (ApCsel 1,15–26). Júdással kapcsolat-
ban egyébként a teljes kép akkor tárul föl előttünk, ha
elhívásától kezdve (Lk 6,12–16), a szolgálatra való kiküldésén
át (Mt 10. fejezet), az utolsó vacsorán meg éppen a Jézus által
felkínált még mindig a választás lehetőségével bíró tanítványt
látjuk (Mt 26,20–25). Akit még árulása pillanatában sem
ellenségének, hanem barátjának nevezett Jézus (Mt 26,50).
Akinek azonban szabad akaratát és döntési jogát nem vonta
kétségbe senki, míg azonban Jézus az árulás következményére
érthetően figyelmeztette őt: „Jobb lett volna annak az
embernek meg sem születni”, aki elárulja őt (Mt 26,24). Júdás
ennek ellenére mint megbecsült pozícióban lévő tanítvány
döntött Jézus elárulása mellett (Mt 26,14–16 és Jn 13,21–30).

Gal 5,4 is arról beszél, hogy a kegyelemből ki lehet esni.
Itt a törvény cselekedetei által való megigazulás áll, mint a
kegyelem elvesztésének veszélye. Zsid 3,12–14 viszont
hitetlen és gonosz szívről beszél, amely az élő Istentől elhajol.
Ha részeseivé lettünk Krisztusnak, a bizodalmunkat mind-
végig szilárdan meg kell tartanunk. Különben ez a felszólítás
is felesleges. A Zsidókhoz írt levél még két helyen ír a már
megtért hívőknek kegyelemből való kieséséről (Zsid 6,1–8 és
10,24–31). Ezek a figyelmeztetések egyértelműek, de egyben
félelmetesek is, hiszen arról szólnak, hogy van tudatos hitta-
gadás, szándékos vétkezés, Krisztus lábbal taposása, miután
valaki megvilágosodott, és Isten kegyelméből hitre jutott. 

A Zsidókhoz írott levél figyelmeztetése sem egyedi,
hiszen erről olvasunk Péter apostol 2. levelében (2Pt 2.
fejezet). Az itt található képek visszarettentőek: a disznó
miután megfürdött, visszatér a sáros fertőbe, a kutya visszatér
a saját okádására. Emberekre fordítva: „Jobb lett volna nekik,
ha meg sem ismerik az igazság útját” (21. v.), mert megta-
gadják az Urat, aki megváltotta őket (1. v.). Bűnük az igazság
mellett való döntés után az, hogy elfordultak attól. És Jézust
megtagadva, Isten kegyelme nélkül nem képesek ellenállni a
tisztátalan vágyaknak, vakmerőekké válnak, gyönyörűségnek
tartják a naponkénti dőzsölést, kapzsi módon fosztják ki hívő
társaikat, miközben a kegyes szép szavak még megmaradtak
ajkaikon. Amennyiben az Írás ihletője a Szentlélek, itt elő sem
kerül, hogy Isten kegyelméből azért ki nem eshetnek. Sőt
ellenkezőleg: Isten ítéletet hirdet számukra.

Jakab levele arról beszél, hogy aki nem tartóztatja meg
beszédét, annak istentisztelete is hiábavaló (Jak 1,26).
Megszólításával a „szeretett testvéreket”, tehát a gyülekezet-
hez tartozó megtért hívőket figyelmezteti az apostol, hogy
nehogy tisztátalanul, gonosz módon élve becsapják magukat,
ha azt vélik, még mindig Isten szövetségéhez tartoznak, és
vonatkozik rájuk Isten üdvígérete (1,19–22). Ezen nem segít
még a „hit” sem, hiszen Jakab szerint, ha a hithez nem társul
a hitből fakadó, Istennek tetsző életvitel, ez a hit nem különb
az ördögök hiténél (2,19). 

Akkor még nem is szóltunk a Szentlélek elleni bűnökről.
Hogy meg lehet szomorítani Isten Lelkét (Ef 4,30), meg lehet
oltani úgy magunkban mint másokban (1Thess 5,19), lehet
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bántalmazni (Zsid 10,29), sőt káromolni (Mk 3,29). Az Úr
Jézus beszél arról is, hogy a Szentlélek ellen elkövetett bűnre
nincs bocsánat soha, hanem aki káromolja, az vétkes marad
örökké (Mk 3,28–30). Köztudomású, hogy az utóbbi úgy-
nevezett nehezen, vagyis többféleképpen értelmezhető ige.
Témánk szempontjából csak annyira fontos, hogy itt sincs szó
az üdvösség elveszíthetetlenségéről. Mint ahogy a Szentlélek
megszomorítása, megoltása sem a hitetlenek bűne, hiszen ők
kapcsolatba sem kerültek vele. 

6. Igaz-e az ellenvetés?
Vajon honnan lehet tudni, hogy egy ember igazán

megtért? Lehet-e egyáltalán tudni? A régi hívők figyelték az
életvitelét, mielőtt valakit a gyülekezetbe befogadtak. Ha nem
káromkodott, nem hazudozott, nem kocsmázott többé, hanem
olvasta a Bibliát, imádkozott, rendszeresen járt istentiszteletre,
és ebben kitartott, elfogadták a megtéréséről szóló
bizonyságtételt. Újabb időkben, ha döntésre híváskor előre
megy, elmondja a megtérők imáját, megtértnek fogadják el.
Sokszor még ennyi sem szükséges. Van-e biblikus kritérium?

Ugyanis az üdvösség elveszíthetetlenségének tanítói azt
szokták felhozni igazuk mellett legfőbb érvként, hogy aki
mégis elesett, hátat fordított a hitnek, az valójában soha meg
sem tért igazán. Ha ez így lenne, nagyon gyenge lábakon állna
annak felelős megítélése, hogy megtért-e egy ember, vagy
pedig nem. Fölvegye-e a gyülekezet a tagjai sorába, vagy
inkább tovább segítse még abban, hogy megtérése valódi
legyen.

Jézus szerint gyümölcseiről, vagyis megváltozott
életéről, új életviteléről, új és Isten szerint való céljairól, új és
az igével egyező gondolkodásmódjáról, igazságos tetteiről,
békességes lelkületéről ismerhető fel a megtért ember (Mt
7,15–21). Mert az Úr nem hagy kétséget afelől, hogy mi az a
bizonyos „gyümölcs”. Az Úr Jézus nem a hívők által
„Jézushoz vezetett” megtérőket nevezi „gyümölcsnek”, mint
ahogy a mai kegyesek kérdezgetik egymástól: „Hány
gyümölcsöd van?” – vagyis hány embert segítettél hitre? Az
Úr szerint: „Nem mindenki megy be az én mennyei Atyám
országába, hanem csak ha valaki cselekszi a mennyei Atyám
akaratát.” Tehát minden egyéb felfogással ellentétben: mint
például valaki jeleket és csodákat képes tenni (Mt 7,21–23), a
„gyümölcs” Isten akaratának cselekvése, a megtért ember ez
irányú és becsületes törekvése. Az Isten országába való
bemenetelt vagy kimaradást tehát az ember hitből fakadó tet-
tei döntik el. Vajon a gyülekezetnek hátat fordítók esetében
meg sem jelent a megtérés gyümölcse? Akkor hogyan kerül-
hettek a hívők közé?

Mert nézzük csak tovább! Ha már az elesésre fent
említett bibliai példák számunkra szóló üzenetét józan ésszel
végiggondoljuk, a következőket érhetjük tetten. Az apostolok
– vagy maga az Úr Jézus is, amikor a később hittagadókká
válókat – ahogy például Jézus Júdást – az apostoli közösségbe
befogadták, vagy felületesek voltak, vagy vakok. Ha vakok
voltak nem vették észre, hogy Júdás, Démás, Anániás és
Safira stb. vagy a 2Péter levélben említett visszaesők meg sem
tértek, hiszen az életmódjuk, azzal együtt szinte minden ami
velük kapcsolatos, például a szavuk, érdeklődésük, odaadá-
suk, imádságuk, közösségben való részvételük meg sem vál-
tozott, de ez nekik fel sem tűnt. Ha viszont könnyelműek let-
tek volna, ez esetben nem sokat számított volna nekik, hogy
ezeket mégis közülük valóknak, tanítványoknak, testvéreknek

tekintették. Erről a könnyelműségről vagy lelki vakságról
azonban a bibliai beszámolók semmit sem tudnak. Tehát
ennek az elméletnek a „megdönthetetlensége” egy olyan nyil-
vánvaló egérútra épül, hogy ha valaki mégis hittagadóvá vált
és kiesett a kegyelemből, máris kész a magyarázat: ja, meg
sem tért igazán.

Az Újszövetség szerint viszont a már megtértek esetében
is az üdvösség engedetlenség, szentségtelen életmód, a világ-
gal való barátkozás révén bizony elveszthető. A teljes
Újszövetség olyan bő mértékben szól erről, hogy nem lehet
kiragadott vagy sajátosan csak erre vonatkozó igékkel szólni
erről, hiszen több az intő szó, mintsem hogy csupán ezeket a
szakaszokat kellene figyelembe venni. 

7. Szükséges-e (mert lehetséges) a teológia támo-
gatása?

Jelen írásom a téma mélységét kimerítő célt maga elé
sem tűző – inkább eszméltető – soraiban eltekintek a kap-
csolódó teológiai szakirodalom és elméletek ismertetésétől.
Teszem ezt azért, mert akiknek az üdvösség
elveszthetetlenségéről szóló tévtanítás elfogadása kísértést
jelent, többnyire előítélettel viseltetnek a teológiai tudomán-
nyal szemben. Mondván, hogy csak az Ige számít. Ebből a
meggondolásból úgy vélem, hogy valóban nem is szükséges
sem az eredeti (görög és héber) nyelv ismerete, sem a bibliai
igehelyek végiggondolásából adódó eredmények vagy
megoldási kísérletek ismerete (vagyis a teológiai
megközelítés: például a kálvini kettős predesztináció,
arminiánizmus, Barth Károly tanítása, a „végül mindenki,
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még a sátán is üdvözül” stb.) ahhoz, hogy a Biblia mindenki
számára világos üzenete érthetővé, elhihetővé és elfogad-
hatóvá váljon: Isten kegyelme a megtérés alkalmával nem
válik senki számára üdv-automatizmussá: „akárhogy él,
üdvözül” – állítják. 

Alighanem erre a mindig is kényelmességre,
könnyelműségre, mulasztásra, engedetlenségre, Isten szavával
szembeni feledékenységre szoktatott emberi természet hajlik.
Isten pedig sem nem egy marginális, sem nem egy nehezen
érthető bibliai szövegben utalt arra, hogy az elbizakodottság,
hamis biztonságérzet, bűnnel szembeni engedékenység, Isten
akaratával kapcsolatos megalkuvás vagy hanyagság káros
következményekkel, esetleg a kegyelemből való kieséssel,
örök kárhozattal jár.

8. Az Ige az üdvösséggel kapcsolatosan nem támogat-
ja sem az elkeseredést sem az elbizakodottságot

A hívő embert az üdvösség vonatkozásában kétféle fő
veszély fenyegeti. 

1. Az egyik az elkeseredés, elcsüggedés, hitharcról való
lemondás, az a lelkiállapot, amikor már minden mindegy, és
feladja a hívő az üdvösségre való törekvését. A hit harcát Pál
apostol egyenesen nemes harcnak mondja (2Tim 4,7). 

2. A másik a hamis biztonságérzet, az elbizakodottság, a
túlzott és alaptalan (ön)bizalom, magabiztosság az üdvösség
tekintetében. Mintha már lehetetlen volna elesnünk. A sátán
támadása is csak afféle ijesztgetés volna, nem pedig az
elveszejtésünk szándéka, hiszen hazug és emberölő volt
kezdettől fogva (Jn 8,44) aki mint ordító oroszlán járja a vilá-
got, azt keresve, kit lehet elnyelni (1Pt 5,8). 

A magabiztosság ellenszere viszont nem a kétségbeesés.
A kétségbeesés ellenszere sem a magabiztosság. Mindkettőre
nézve ellenben áll: erős hittel bízhatunk Isten üdvösségre
szóló elhívásában és kiválasztásában, amely viszont minket
szent életre, Isten iránti engedelmességre kötelez. Egyik sem
szabadít fel sem hamis biztonságtudatra, sem üdv egoizmusra.
Főleg azért kell komolyan vennünk mindkettőt, mert a
„bőrünkről” van szó, pontosabban az örök sorsunkról,
üdvösségünkről, illetőleg kárhozatunkról. 

Míg ezen a földön járunk, és „testben élünk” (2Kor
5,1–10) sohasem lehetünk elbizakodottak, hogy a kísértésben
való elesés, bűnbekeveredés „nem eshetik meg velünk” (Mt
16,22). De bűneinkben nem kerülhetünk olyan mélyre sem,
hogy Isten irgalma ki ne tudna emelni belőle, ha igaz
bűnbánattal jövünk hozzá. Hiszen Isten nem kívánja a bűnös
halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen (Ez 33,11). 

Ahogy tehát nagy veszélyt hordoz magában, ha Isten
minden emberi elképzelést meghaladó irgalmáról elfeled-
kezünk, ugyanolyan veszélyt hordoz magában, ha
meggyőztük magunkat, vagy engedtük, hogy mások
meggyőzzenek: bármit teszünk, bárhogy élünk, a
kegyelemből, ha már megnyertük, úgysem eshetünk ki. Mert
ha kiesnénk, ez Isten gyengeségét bizonyítaná. Azt hogy nem
képes megtartani és üdvözíteni azt, aki hozzá igazán megtért. 

9. Üdvösségünk dolgában a felelősség a miénk
Különös ez az ember felelősségének az Istenre hárítása.

Már az Édenben megjelent. A férfi az asszonyt okolta bűnéért,
az asszony a kígyót, végső soron pedig mért engedte Isten a
kígyót a kertbe? Már meg is érkeztünk oda, hogy nem mi

vagyunk felelősek. Nem rajtunk fordulnak meg a dolgok.
Pedig az embert Isten felelős lénynek teremtette

méghozzá szabad akarattal. A megtérés nem szünteti meg a
szabad akaratunkat, de a felelősségünket sem. Démást ott
látjuk Pál apostol munkatársaként (Kol 4,14; Filem 24), aztán
azt kell hogy írja róla az apostol, hogy elhagyta őt, a jelen való
világhoz ragaszkodva (2Tim 4,9). Démás egyszer döntött
Krisztus mellett, azután pedig döntött Krisztus ellen. Egyik
döntésének következménye sem hárítható vissza senkire,
Istenre meg végképpen nem. 

Jézus megtérésre hívta az embereket (Mt 4,17), azután
akik hallgattak rá és megtértek, követőivé lettek, azokat intette
a hitben való megmaradásra (Jn 15,4). Nem hiszem, hogy akár
egyik akár másik szavát gyöngíteni kellene, vagy lehetne.
Krisztus mellett dönteni nem könnyű, sohasem volt az.
Megmaradni mellette sem könnyű. De nem is lehetetlen,
méghozzá egyik sem.  Neki van hatalma kiragadni az embert
a bűn mélységéből, a sátán hatalmából, és arra is van hatalma,
hogy azután megtartson. Azonban egyik sem történik az
ember feje fölött, az ember Istentől kapott szabad akaratát
megkerülve vagy kihagyva. 

A megtért embernek pedig még mindig vannak kísérté-
sei (1Pt 1,6), próbának van alávetve (Jak 1,3), harca van az
óemberével vagy magával a sátánnal (1Tim 6,12). Méghozzá
egész földi élete idején. És Isten segítsége által mégis egész
biztosan meg fog állni (Ef 6,11; 2Tim 2,19). De kisétálhat az
ember a kegyelemből (Gal 5,4), beleunhat vagy belefáradhat a
hitharcba, elvesztheti a reménységet (Kol 1,23), aminek pedig
nagy jutalma van. Megbotránkozhat (Mt 18,8), csábíthatja a
világ vagy a régi bűnei, megcsalhatja önmagát (1Kor 3,18), el
egészen addig, hogy megtagadja a hitet (1Tim 5,8), vagy
egyenesen Krisztust (Júd 4). 

Akik az üdvösség elveszíthetetlenségének tanával
traktálnak másokat, mások üdvösségével játszadoznak. Ezt
tehetik a legtisztábbnak vélt szándékból is, de tapadhat
hozzá nem Isten szerint való alapmagatartás is: rajongás,
közöny, mások elismerésére való vágy, akár Bibliára
alapozódónak vélt „lelkigondozói” szándék is. Illetőleg
amikor ezt sokan vallják, és a tömeghatás fellazíthatja az
üdvösségre, Isten iránti hűség-re, engedelmességre szóló
bibliai felhívásokat. 

Nem árt azonban tudatosítani, hogy mindenki a maga
bőrét viszi a vásárra. Ha még sincs igazuk azoknak, akik azt
erősítgetik: az üdvösség elveszíthetetlen – ha bedőlünk, és
elfogadjuk tanításukat – a tévedés halálunk után helyre-
hozhatatlan. Az Igének nem csak az Isten megtartó hatalmára
vonatkozó szavát kell komolyan vennünk, hanem a magunk
esendősége mellett azt a lehetőséget is, hogy ebben a mi
részünk az, hogy szilárdan megálljunk Isten mellett minden
körülmények között. Nem gondolva, hogy már elértük azt, de
célegyenest és nekidőlve iparkodjunk, hogy megragadjuk az
előttünk álló üdvösséget (Fil 3,12–14).

Nem a magunk ereje által üdvözülünk, de az min-
denképpen kell, hogy teljes szívvel akarjunk. Mert a
Szentlélek nem fog helyettünk akarni, de a mi szilárd
elhatározásunkat áldott végeredménnyel jutalmazza. „Aki
mindvégig állhatatos marad, az üdvözül” (Mt 24,13). „Aki
pedig meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem” (Zsid
10,38). Hát ne legyünk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi,
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