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Októberben a csütörtöki és pénteki misék elmaradnak!!! 
 

MEGVÁLTÁS 
 Engem pár napos koromban megkereszteltek. A katolikus vallás szerint 
neveltek. Jó ideig nem okozott problémát a megváltás mibenléte. Aztán életem vége 
felé hallom innen is, onnan is, hogy az nem lehet, hogy Ádám és Éva vétke miatt az 
Isten megharagudott az emberre, és ezért minden embernek bűnhődnie kell. A 
születés által mindenkire átszáll az eredeti bűn. Az nem lehet, hogy a Mennyei Atya 
végül azért engesztelődött ki az emberiséggel, mert Jézus meghalt a kereszten. A 
Szeretet Istene nem lelheti kedvét Fia halálában. 
       Eljött hát az ideje, hogy tisztába tegyem a magam számára a megváltás fogalmát. 
Keresem tehát, hogy ki váltott meg, mitől váltott meg és hogyan váltott meg. 
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 A világhálón kutakodva két dolgot tapasztaltam. Az egyik, hogy sokan 
foglalkoznak a megváltás témájával írásban és élőszóban. Vaskos könyvek és hosszú 
előadások születtek ebben a témában. Látszott, hogy nem lesz könnyű dolgom 
egyszerűen megfogalmazni a megváltás lényegét. A másik dolog az, hogy a megváltás 
nemcsak a katolikus vallás központi témája, hanem minden más nagy vallásé is. Nem 
mindegyikben Jézus a megváltó, hanem van olyan vallás is, amely szerint az ember 
váltja meg saját magát. 
 Ezeket megtalálhatjátok ti is a világhálón, most nem untatlak vele titeket. 
Más úton indultam el a nyomozásban. 

Első lépésként mint kántor azt vizsgáltam meg, hogy az egyházi énekeinkben 
hogyan jelenik meg a megváltás témaköre. Vettem a Hozsanna énekeskönyvünket, és 
végignéztem a 300 éneket, hogy hol találok bennük a megváltással kapcsolatos 
fogalmakat. Ilyen szavakat kerestem:  
Megváltó, megváltott, megváltás, váltság, váltságdíj, megmentett, mennyország 
ajtajának megnyitása, áldozat, vér, énmiattam, miérettünk, Éva bűne, eredeti bűn. 

Összességében a Hozsanna 300 énekéből 122-ben van a megváltással 
kapcsolatos kifejezés, némelyikben több is. Ez 40%. Ez elég nagy arány. Ebből látszik, 
hogy milyen nagy mértékben épült be énekeinkbe a megváltás-elmélet. 
 

AZ ÉNEKSZÖVEGEKBŐL KIBONTAKOZÓ MEGVÁLTÁS-ELMÉLET 
 Ádám és Éva vétkezett. (Énekkészletünk ezt 13-szor föhánytorgatja, ebből 1-
szer az ősszülők, 2-szer Ádám, és 10-szer Éva a hunyó) Ez a vétek áteredt minden 
emberre, kivéve Máriát. Évától eredett bűnben születtünk, sőt fogantattunk, átok 
alatt roskadozván. Ettől kezdve adósok vagyunk, elvesztettük életünket, meg kell 
halnunk, nagy esélyünk van a pokolra, a kárhozatra, a bűnre. A Sátán fogságában 
élünk, a Gonosz hatalma alatt.  

Olyan megváltóra szorulunk, aki megvált a Sátán fogságából, a Gonosz 
hatalmától, a kárhozattól, a világ bűnétől, a haláltól, adósságtól, pokoltól, minden 
bűntől, rabságból, szennytől. 

Olyan megváltóra van szükségünk, aki által bocsánatot nyerhetünk, életet 
nyerhetünk, Istenhez visszatérhetünk, az Atyával kibékülhetünk, üdvösséget, azaz 
mennybejutást nyerhetünk.  
 A megváltás abban áll, hogy Jézus az égből a földre születik, miattunk és 
értünk elszenvedi a kereszthalált, de feltámad, legyőzi a halált, legyőzi a Sátánt, és 
megnyitja számunkra a mennyországot. 

MEGJEGYZÉSEK 
 1. Feltűnt nekem, hogy Jézus adja oda az életét, nem a katonák s nem a nép 
veszi el, ez utóbbiakat nem is említik az énekek. Annál inkább megfogalmazódik az, 
hogy ÉN okoztam a szenvedését, ÉN bántottam, ÉN ítélem el most is, ha szavammal 
vétkezem (ítélkezem), ÉN sújtom a földre, ÉN vetettem meg, ÉN feszítettem 
keresztre. Egyszóval valami kollektív bűnösség révén ÉN is gyilkosa vagyok. Nem 
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gondolom, hogy az én mostani bűneim miatt szenvedett és halt meg akkor. De az 
valószínű, hogy az én mostani bűneim MA fájnak neki.  
 Van olyan elképzelés is, hogy „odaát” nincs idő, minden múltbeli és minden 
eljövendő esemény együtt van jelen. Így elképzelhető, hogy az én mostani vétkeim is 
belejátszottak Jézus akkori szenvedésébe. Persze mindez csak akkor van így, ha 
valóban az emberi vétkek okozták Jézus szenvedését és halálát, és nem Pilátus 
döntése.  
 2. Egyik ének sem fogalmaz úgy, hogy Jézus megváltott volna az áteredő 
bűntől. Ez a megfogalmazás a keresztelés során jön elő: a keresztvíz törli el az 
áteredő bűnt, felnőttek esetében a többi bűnt is. (Mivel leggyakrabban pici babákat 
keresztelnek, ott még nem beszélhetünk személyes bűnről.) 
 3. Jézus kereszthalála áldozat, egyfajta váltságdíj az Atyának. Ennek 
következtében bocsánatot nyerhetünk, életet nyerhetünk, Istenhez visszatérhetünk, 
az Atyával kibékülhetünk, üdvösséget, azaz mennybejutást nyerhetünk. Ezt egy szép 
hasonlattal, egy szemléletes képpel érzékeltetik az énekszövegek: Jézus megnyitotta 
a mennyországot, szélesre tárta a menny kapuját. Megnyitotta a mennyországot 
születésekor: „Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk, aki ma váltságot hoztál nékünk, 
meghoztad az igaz hit világát, megnyitád szent Atyád mennyországát.” (Ho 32/3), és 
szélesre tárta a menny kapuját mennybemenetelekor: „Kapuját a mennynek szélesre 
tárta emberi nemnek.” (Ho 96 refrén). 
 4. Úgy érzem, hogy a megváltás titka, misztériuma valami más. Ezek az 
énekek 200-300 évesek. Az akkori elképzelést tükrözik. Azt gondolom, hogy ebben a 
témában is van evolúció, kibontakozás, fejlődés. De hiába adnánk egy mai modern 
értelmezést a megváltás titkára, ha az énekeink szinte bebetonozzák a régi 
összképet. Merthogy akarva-akaratlan hat ránk az a szöveg, amit énekelünk. Mint 
kántornak vagy hitoktatónak ügyelnem kell arra, hogy milyen szövegeket 
énekeltetek, nehogy hamis kép rögzüljön a fejekben. 
 5. Van egy viszonylag újkeletű énekünk, a 280B jelű, az 1938-as 
Eucharisztikus Kongresszusra írt himnusz. (Győzelemről énekeljen napkelet és 
napnyugat …) Ebben ez áll: „a keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként”. Azaz 
Krisztus az ő halála által fizette meg az emberiség tartozását Istennek. Tehát 84 évvel 
ezelőtt is még a régi kép élt a szerzőben, a régi szakzsargont használta. 2020-ban itt 
lett volna a lehetőség, hogy új himnuszt írjanak a legutóbbi Kongresszusra. Meg is 
hirdették a pályázatot, de nem született új himnusz, csak a régit ragozták jobbra-
balra.  
 Egyetlen éneket énekeltünk a Kongresszus zárómiséjén, amiben kicsit 
bújtatva – a sokadik versszakban – fölbukkan a Kongresszus mottója: „Minden 
forrásom belőled fakad”. De ez az ének sem ment át a köztudatba, közhasználatba. 
 6. Van egy félelmem. Attól tartok, hogy a napjainkban születő új egyházi 
énekek (gitáros dalok, stb.) még mindig a régi szakzsargont használják, még mindig a 
régi képletet követik.  
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MI LENNE AZ ÚJ ELMÉLET? 

Az Éneklő Egyház című énekeskönyvben ezt találtam: „A húsvéti szent idő 
Krisztus megváltói életművének és az azt betetőző szentséges kínszenvedésének 
időszaka.” (ÉE 635. old.) Ebből a mondatból az derül ki, hogy nem a kínszenvedést 
magát nevezi megváltásnak, hanem Jézus egész életművét.  
 További részlet a könyvből: 

A nagyböjt évenkénti tavaszi tisztulás és lélekújulás ideje az Egyházban. De 
kemény szellemi harcé is. Krisztus harcba szállt a Sátánnal: böjtölése által, a kísértés 
visszaverése által, tanítása és gyógyító csodái által, legfőképpen pedig önként vállalt 
szenvedése és halála által. A kereszten látszólag vereséget szenvedett, de valójában 
halálának percében rontotta le a Sátán birodalmát. 
 Krisztus évről évre megvívja harcát híveiért a nagyböjtben. Nagyböjt első 
vasárnapján nemcsak azért olvassuk Krisztus megkísértésének evangéliumát, hogy 
ebből tanuljanak a hívek, hanem azért, mert a liturgia révén a kísértést visszaverő 
Krisztus ereje száll belénk, tehát végső soron Krisztus vívja e harcot Egyházáért.” (ÉE 
624. old.) 
 A fentiek azt sugallják, hogy a megváltás nem egy befejezett dolog. Nem azt 
jelenti, hogy azzal, hogy Jézus 2000 éve meghalt, egyszer s mindenkorra megváltott 
minket, és már nincs semmi tennivalónk. És neki se. Itt az derül ki, hogy a harc tovább 
tart a Sátán ellen, mintha nem győzte volna le véglegesen. Megváltásunkért nekünk 
is meg kell tennünk, ami tőlünk telik, annak sikere rajtunk is múlik, felelősek vagyunk 
a sorsunkért. Nagyon szépen szólal meg ez a gondolat a Ho 85-ös énekben: 

Jó hírt hoz az Úr nekünk, a sötétség már letűnt, 
S nincsen rajtunk hatalma, ha a lelkünk akarja. Alleluja! 

 Van egy megdöbbentő mondat a vezeklőkről szóló részben: „Semmi érv – 
még Isten irgalmának gondolata sem – vezethet arra, hogy könnyelműen vegyük a 
bűnt, melyért Isten saját Fiát sem kímélve követelt jóvátételt.” (ÉE 625. old.) 
 Itt még erősen látszik az a felfogás, miszerint Isten egy jóvátételt követelő 
Úr, aki nem kíméli a Fiát. A háttérben pedig az az egyre inkább terjedő új nézet bújik 
meg, hogy Isten irgalma végül mindenkit a mennybe juttat. 
 Erről eszembe jut Pio atya vicce: „Jézus számon kéri Péter apostoltól, hogy 
mit keres a mennyország kapuján belül ez a sok rosszarcú ember. Péter széttárja a 
kezét, és azt mondja: Sajnálom, Uram, nem tehetek róla. Amint egy kicsit félrenézek, 
jön Édesanyád, és beengedi őket.” 

FOLYT. KÖV. 
 A következő számban tovább keressük a megváltás titkát. Mi volt Ádám 
vétke, mi az eredeti bűn, és hogyan „terjed”, miért van annyi rossz a világban, van-e 
kiút bűneinkből, mit tesz velünk Isten irgalma, mit mondanak a filozófusok, és mit 
mond a Biblia, mi a különbség a mennyország és a kárhozat között, mit tesz a Sátán. 
Mire jutott a Nemzetközi Teológiai Bizottság a megváltás teológiájának 
tanulmányozásában. Mit jelent Jézus neve.  


