
497. Isten az üdvösséget mindenkinek felkínálja, és az ember el is éri azt. 

 Isten üdvözítő akarata a tér és idő minden emberére kiterjed 

 

 

Imádkozzuk a 168. számú éneket:  

 

 Örülj, vigadj tisztaságban kivirágzott anyaság,  

 Kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság! 

 Mária, mi Anyánk, mennyei Patrónánk, bűnösökre nézz le ránk!  

 

 Örvendezzél Isten anyja, Boldogságos Asszonyság,  

 Mert tégedet megkoronáz a teljes Szentháromság!  

 Mária, mi Anyánk, mennyei Patrónánk, bűnösökre nézz le ránk!  

 

A kegyelem kiáradásának hatalmas folyamát szemléljük:  

 

I. Hogyan akarja üdvözíteni Isten az embereket? 
 

 Katolikus hittétel: Isten üdvözítő akarata a tér és az idő minden emberére kiterjed. Karl 

Rahner, ez a német teológus mondja: „Isten az üdvösséget mindenkinek felkínálja, és az 

ember el is éri azt, amennyiben a szabadon elkövetett súlyos bűn által vissza nem utasítja. 
Az isteni kegyelem a bűn ellenére is újra meg újra felkínálja magát az embernek. Mindenki, aki 

létezik, olyan élettérben létezik, amelynek alkotóelemeihez nemcsak az Istennel való közvetlen 

egyesülés és szemlélés természetfeletti céljának kötelezettsége tartozik, hanem a cél 

megtalálásának, elérésének szubjektív lehetősége is, tudniillik azáltal, hogy az ember elfogadja 

Istennek kegyelemben és dicsőségben történő kitárulkozását, önközlését.  

 – Olyan vigasztaló a teológus gondolatmenete!  

 – Olyan jó, amikor az ember az imádságban megélheti ezeket a kincseket!  

 Az imában merjük végiggondolni: Isten minden embert Krisztusban teremtett a 

Szentlélek által. Istenben az elhatározás egyúttal cselekvés is. Változhatatlansága és végtelen 

tökéletessége miatt benne minden elhatározás öröktől fogva van meg. Ebből az is következik, 

hogy értelmi és akarati tevékenységei azonosak az isteni lényeggel. Vagyis cselekvései nem 

mennek át a képességi állapotból a valóságba, a megvalósulásba, mert benne minden készen – 

mondjuk: – ténylegességi állapotban van.  

 A teremtés a mi világunkból nézve időben játszódott le. Isten részéről azonban örök 

szabad akarati aktus. Istenben tehát az Ő örök akaratának a megvalósulását csodálhatjuk, imádjuk 

és elfogadjuk. Istenben a teremtés nem különbözik önmaga megismerésétől és szeretetétől. A 

kifelé, vagyis a teremtmények felé való hatások eredményei azonban különböznek egymástól. Mi 

emberek ezekből vetítjük vissza Istenbe a különböző cselekvéseket és elhatározásokat. Mi a 

történelem folyamán ismerjük meg Isten örök gondolatait. Az örök isteni terv számunkra 

időben valósul meg. Milyen mélységes a szeretete Istennek, Aki számunkra is időt ad, hogy örök 

gondolatait megismerhessük. Minden gondolata valamiképpen a Fiúban nyer megvalósulást. A 

Fiú nem eszköze a Mennyei Atyának a teremtésben, hanem Ő az Atya lényegének képmása (Zsid 

1, 3). Ő a Mennyei Atya teremtő tevékenységének hordozója. Ahogyan a Fiú a Mennyei 

Atyának képe, úgy a Fiú a teremtett világnak is a képe. Az isteni gondolat valósul meg a 

világban. Ezért mondja a Szentírás ilyen egyértelműen: Nélküle – tudniillik a második isteni 



Személy nélkül – semmi sem lett, ami lett (vö. Jn 1, 3). Mondhatjuk: az egész mindenség ott 

tükröződik a Fiúban, mint szellemi ősmintában!  
 Amikor az Atya örök szeretettel a Szentlélekben tekint a Fiúra, szeretete átöleli benne a 

világot is. Ez a valóság áhítattal járja át az imádkozó ember lelkét. Isten mindnyájunkat szeret. 

Isten szeretete átfogja mindazokat a létezőket, amelyek az isteni lények tökéletességének 

utánzatai. A Mennyei Atya azt a szeretetét átadja a Fiúnak az isteni születésben. Az Atya és a Fiú 

pedig átadja a Szentléleknek a szellemi lehelésben. Ez azt jelenti, hogy a Személyek egymás 

iránti szeretetének melege éri a teremtményeket is. A Mennyei Atya ezt a szeretetet eredet 

nélkül birtokolja önmagában. A Fiú az Atyától kapja az isteni lényeggel isteni születésekor. A 

Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól kapja, amikor az Atya és a Fiú kölcsönösen szeretik 

egymást. Ezért mondhatjuk azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt teremtette a világot. 

Ezért állítjuk Szent Pál apostollal: Benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28).  

 Minden tehát, amit Isten teremt (vö. Ter 1, 1), az az Ő gondolata. Ott, ahol ez az 

isteni gondolat már kezd különbözni a semmitől, a nem létezőtől, ahol kezd érezhetővé válni 

véges és tapintható formában, ott jelenik meg az anyag, amely részekből áll, de még nincs 

öntudata, csak logikus felépítettsége. Ha az isteni gondolat öntudatos, de nem tapasztalható 

formában, alakban jelenik meg, akkor a Szellemmel állunk szemben. Amikor pedig Isten 

akaratából az anyagot érinti, és az úgy kezd létezni, hogy egyben öntudatos is, vagyis 

szellemi is, akkor az anyag és a Szellemi világ kapcsolódási pontjában megjelenik az ember.  
Vagyis Isten elgondolásának kifejeződése, aki Szellem, de anyaghoz kötötten.  

 Az elmélkedő lélek itt önmagára tekint. Így értjük meg: Isten szentháromságos belső 

élete, közösség a személyes tetterőnek, az Atyának; bölcsességének, a Fiúnak; és a 

Szeretetnek, az Atya és a Fiú Szentlelkének életközössége. Ez a szentháromságos örök létező 

Isten az emberiséget is közösségnek akarta. Hiszen az emberiség történelme is arra van hivatva, 

hogy valamiképpen a szentháromságos Közösség utánzata legyen.” Éppen ezért a történelem 

lényegesen az emberközösség élete. Amikor elhangzott a teremtő isteni szó: „Teremtsünk 

embert!” (Ter 1, 26), s nemsokára elhangzott egy másik szó is: „Nem jó az embernek egyedül 

lennie!” (Ter 2, 18), – minden létmozzanata és tevékenysége az embert lényegesen a közösségbe 

utalja.  

Mindenki valakinek apja, anyja, hitvese vagy testvére, gyermeke, társa, vagy egy hazának 

a polgára, valakinek tanítványa vagy Mestere. Schütz Antal mondja: „Az emberi közösség 

azonban nem csupán arra volt hivatva, hogy utánozza a Szentháromság isteni közösségi életét, 

hanem sokkal többre: az ember-közösség a háromságos Szent Istennel való életközösségre kapott 

meghívást. Isten azért teremti meg tehát az embert a közösség tagjaként, hogy ne csak 

egymással legyenek közösségben, hanem a szentháromságos Szent Istennel is! Az ebbe az 

embereket nagyon megtisztelő felemelkedésbe hasított bele a bűn, az istenközelség 

természetfölötti életéből bukott állapotba került az ember, hiszen a bűn lényege éppen az 

istenközelségnek, az Istennel való közösségnek a nem vállalása, eljátszása, elutasítása. Amikor 

azonban Isten az anyagi világba beleállította az embert, és megkezdődött a földön az Emberi 

Színjáték, akkor eldöntötte azt is, hogy a megbukott ember színjátékának folyamatába beleállítja 

a megváltást is. Megtehette volna ezt rögtön, vagy később a történelem folyamán, azonban Isten 

akarta a történelmet, a fejlődést, és megváltó terveit is ebbe a történelmi folyamatba állította bele. 

Az emberiség történelme folyamán szólt az az emberekhez, mégpedig az embereken keresztül.  

Amikor azután az Újszövetségben Fia által szólt az emberekhez, Isten maga állt bele a 

történelembe. Krisztusban minden embert megváltott. A népek egy nagy családot képeznek, 

mert egyenesen attól az Ádámtól és Évától származnak, akit Isten közvetlenül teremtett. Tehát 

Isten teremtői eszményében lényegesen benne van az ember közösségére való teremtettsége. Ez 



egyébként abból is kitűnik, hogy az első ember bűne átszállt a közösség minden tagjára, 

vagyis mindnyájan vétkeztünk Ádámban.  
 Ugyanígy a bűntől való szabadulás, a megváltottság is alapvetően közösségbe utalja az 

embert. Isten úgy ígérte a Megváltót, hogy Ő az egész emberiséget megváltja. Amikor 

Ádámnak és Évának megígérte a Megváltót, akkor a bűnös emberiséget – mondhatjuk így: – 

jogilag azonnal felemelte a megváltás rendjébe. Vagyis ez lehetett az egyes emberekben a 

Megváltó kegyelmének elővételezése. A megbocsátás, az üdvösségre vezetés akarása. Ha ez volt 

a helyzet, a kegyelemnek ilyen jövendő hatása, akkor az emberiség – mondhatjuk: – 

tulajdonképpen sohasem élt a megváltás rendjén kívül. Ha az ember teremtése a kegyelem 

állapotában történt, akkor az ember végleges állapota is az lesz, vagyis nincs okunk feltételezni 

egy olyan korszakot, amikor Isten szeretetének melege ne lengte volna körül az emberiséget. A 

Megváltó eljövetelének bejelentése a végleges győzelem bejelentése volt. Isten magára vette az 

emberi történelmet, belépett annak problémáiba. Előre kiválasztott egy népet, hogy ígéreteinek 

és tiszteletének a hordozója legyen. Azután pedig megalapította Isten országát, vagyis uralmát, 

hogy megvalósítsa a világnak kegyelemmel való átitatását. Amióta az emberek felvételt nyernek 

az Egyházba, Krisztus titokzatos testébe, egészen megvalósul bennük a természetfeletti rend. Gál 

Ferenc mondja: „A jelen üdvrendben az egyetlen mód arra, hogy az ember a természetfeletti 

élet hordozója legyen, Krisztuson keresztül részesedni a Szentháromság életében.”  

 Az elmélkedő lélek itt boldogan gondol Isten atyai jóságára, amellyel nem hagyja magára 

a teremtményeit, és gyermekeivé akarja fogadni azokat, akik elhagyták az atyai ház melegét. 

Ezért azután a megváltással az egész emberiség kerül új viszonyba Istennel. Krisztus az 

emberiség, sőt a Mindenség Feje, hiszen a Mennyei Atya akarta azt, hogy az idők teljességével 

Krisztusban, mint Főben foglaljon össze mindent, ami a mennyben és a földön van. Benne 

vagyunk hivatva az örökségre (Ef 1, 10-11). A fő egybetartozik a testtel, de hivatása és méltósága 

szerint felülemelkedik rajta. Krisztus a megtestesülés által egybetartozik az emberiséggel, 

testvérünkké lett a természetes rendben, de isteni méltósága következtében az emberi nem 

felett van. A fő szerepe az élet közlése. Krisztus magához emel a természetfeletti rendben, és így 

ad természetfeletti életet. Mivel a megváltás minden embert felölel, ezért minden ember sorsa 

szükségszerűen Krisztushoz van kötve. Őbenne nyeri el az örökséget, vagy ha nem akar 

Krisztushoz tartozni, a végleges eltaszítottság lesz a sorsa. Hangsúlyozni kell, hogy ez az új 

viszony minden emberre kiterjed. Krisztus, mint Elsőszülött összes testvéreit képviseli. Szent Pál 

így mondja: Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és hogy általa békítse 

ki magával mindent, akár a földön, akár a mennyben van, azzal, hogy keresztjének vérével 

békességet szerzett mindennek (Kol 1, 19-20).  

 A kinyilatkozás állásfoglalása világos és egyértelmű: „Nincs üdvösség senki másban, mert 

nincs más az emberek között az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne” (ApCsel 4, 12).  

 

Most a második gondolatként elmélkedjünk arról:  

 

II. Krisztus az üdvözítés művét az Egyházán keresztül hajtja végre 

 

 A Mennyei Atya a Fiú és a Szentlélek elküldésével mintegy kitágította belső isteni élet-

körét, hogy oda bevegye az embert, akit teremtett, megváltott és megszentelt. Krisztusban 

megalapította Isten országát. Ezért mondja Jézus: Ha én Isten ujjával (tudniillik a Szentlélek 

erejével) űzök ördögöt, akkor valóban elérkezett hozzátok Isten országa (Lk 11, 20). Szent Pál 

pedig így fogalmaz: A Mennyei Atya kiragadott bennünket a sötétség hatalmából, és áthelyezett 

szeretett Fia országába (Kol 1, 13). Isten országa a földön, vagyis a világnak kegyelemmel való 



átitatása mindaddig kiterjed, amíg majd Isten lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28). Így is 

fogalmazhatjuk: Isten országa a kegyelem általános kiáradása, amely minden embert 

üdvösségre akar vezetni. A teremtés, a megváltás és a megszentelés művéből kitűnik azonban, 

hogy Isten a kegyelmet nem egyénileg, hanem a Krisztus által megalakított vallási közösségben, 

az Egyházban osztogatja. XII. Pius pápa mondja a Mystici corporis enciklikában: „Megváltónk 

– Aki láthatatlanul, személyesen tanulmányozza az Egyházat – azt akarja, hogy misztikus 

testének tagjai együttműködjenek a megváltás művében.” Nem mintha Ő magában erőtlen és 

gyenge volna hozzá, hanem egyszerűen azért, mert választott Jegyesének nagyobb dicsőségére 

így rendelkezett. Ugyanis amikor a kereszten meghalt, és a megváltás művének mérhetetlen 

kincsét az Egyházra bízta, az Egyház nem segített annak megszerzésében. Amikor azonban a 

megváltás kincsének szétosztásáról van szó, akkor nemcsak megengedi, hogy szeplőtelen Jegyese 

részt vegyen művében, hanem azt akarja, hogy bizonyos értelemben az Ő tevékenysége által 

valósuljon meg a megváltás kincsének szétosztása.  

 A Fő és a test egybetartoznak. Fő nélkül az Egyháznak sem lenne természetfeletti 

életforrása. A tagok ugyanis a Fő nélkül semmit sem tehettek (vö. Jn 15, 5). Viszont Neki, mint 

Megváltónak az Egyház nélkül nem lenne működési tere. Noha az Egyház mindent Krisztustól 

kap, szerepe mégsem csupán passzív elfogadás. Krisztus az Egyházat saját művének hatékony 

részvevőjének teszi. Létében és tevékenységében az Egyház teljesen Krisztus függvénye. 

Benne, Általa is Érte létezik. A hierarchia, vagyis a szent főpapi vezetés az Ő küldetését 

folytatja. A liturgia, vagyis az istentisztelet az Ő hódolatának állandósítása. A prédikáció, 

vagyis az igehirdetés az Ő tanítását adja tovább. A szentségek az Ő kegyelmét közvetítik. Még 

az Egyház tagjai is az Ő vonásait viselik. A hívő ugyanis a hit és a keresztség által Krisztusba 

öltözik (vö. Gal 3, 27; Róm 13, 14).  

 A keresztény erkölcs sem más, mint Krisztus követése. A tagok Krisztust képviselik. A 

rájuk irányuló szeretet vagy gyűlölet Krisztusra irányul. Az Egyháznak semmije sincs, ami ne 

Krisztusban gyökerezne. Krisztus fölségi szerepét röviden így tudjuk kifejezni: nem más, mint a 

természetfeletti élet közlése. Ő a második Ádám (vö.1 Kor 15, 47) az élet megigazulásában. Nem 

független, egyéni, hanem az Egyház tagjává tesz a közlés által. Krisztusnak közvetlen kegyelmi 

kapcsolata van minden taggal, ami azonban nem teszi feleslegessé a külső szervezetet. Főségi 

szerepét az Egyház hierarchikus vezetőin keresztül fejti ki. Így végül is az Egyházon keresztül 

hajtja végre az üdvözítés művét.  

 

A harmadik gondolat: 

  

III. A nem keresztény ember az általános üdvrendben jut el a kegyelem állapotába  

 

 Nem keresztény ember az, aki még nem ismeri Krisztust, aki nem imádja Őt 

Istenként, bár hisz Isten személyes mivoltában, mert Őt Teremtőjének ismeri el. Le kell 

szögeznünk, hogy a nem keresztény vallások nem jelentik a kereszténység tényleges elutasítását, 

hanem ahogyan Karl Rahner mondja: „Csupán a kereszténységből való elégséges találkozás 

hiányát jelenti.” Sőt, tovább mehetünk: Akik ismerik az Egyházat, de nem fogadják el, ez még 

nem azt jelenti, hogy biztosan elkárhoznak. Ma is áll, amit Boldog IX. Pius pápa mondott: „Ki 

kell tartanunk amellett, hogy az Egyházhoz nem tartozás vétke nem terheli az Úr szemében 

azt, aki saját hibáján kívül nem ismeri az igaz vallást.” Kimondhatja kevélység nélkül, hogy 

ki tudja megmutatni azokat az eseteket, amelyekben már nincsenek meg ez a nem hibás meg nem 

ismerés. Hiszen a helyzetek oly különbözők népek, országok, egyéni adottságok szerint. Az 

Egyház „felemelt jel” a nemzetek között (vö. Iz 11, 12), amely magában is a hit indítéka. De ez 



nem jelenti azt, hogy aki csak a közelében él, súlyos bűnt követne el, ha nem látja meg benne az 

üdvösség bárkáját. Sajnos gyakran éppen mi, katolikusok takarjuk el bűneinkkel mások 

előtt az Egyház igazi lényegét.  
 A Szentírás és az Egyház tanítása szerint minden ember megkapja az üdvösséghez 

szükséges kegyelmeket! Ezért mindenki, aki elérte az erkölcsi döntés lehetőségét, tehát értelme 

használatára eljutott, hogy a jót és a rosszat meg tudja különböztetni, és választani a jót, csak a 

saját hibájából játszhatja el az üdvösségét. Mindenki, aki üdvözül, azt az üdvösséget találja meg, 

amely tárgyilag, vagyis objektíve az Egyház üdvössége. Ebből azonban még nem következik az, 

hogy mindenki minden esetben meg kell, hogy kapja azt a kegyelmet, hogy az üdvösség már 

földi életében is az Egyházhoz való megtapasztalás megfogható Egyházhoz tartozás jegyében 

bontakozzék ki. Valamint az se, hogyha megkapta ezt a kegyelmet, akkor azt csak súlyos bűn 

által játszhatja el.  

 Jézus egyik példabeszédében szőlősgazdához hasonlítja a Mennyei Atyát, aki egész nap 

hívogatja a szőlőjébe a munkásokat. A későn jöttek, az utoljára meghívottak is megkapják 

bérüket (vö. Mt 20, 1-16). Ez a példabeszéd nemcsak az egyes ember életére vonatkoztatható, 

hanem az emberiség életére is. Mindig lesznek ugyanis olyanok, akik valamilyen okból nem 

ismerték meg az evangéliumot, de Isten nem felejtkezik meg róluk, üdvösségre vezérlő 

gondviselése rájuk is kiterjed. A kérdés most tehát az:  

 

 Hogyan kínálja fel Isten az üdvösségre vezető kegyelmet a kereszténységet nem 

ismerő embereknek?  

  

Aquinói Szent Tamás úgy véli: Isten irgalma gondoskodik arról, hogy hithirdető 

jusson el hozzájuk. Szent Tamás szerint ugyanis az üdvösséghez Krisztus és a Szentháromság 

misztériumát is kifejezetten hinni kell.  

 A hagyományos teológiai nézet pedig úgy gondolja, hogy Isten legalább egyszer az 

életben megadja a kegyelmi megvilágosítást azoknak, akik saját hibájukon kívül nem 

hisznek Istenben, illetve Krisztusban. Csak kérdés, hogy amikor Isten ennyire szeret 

bennünket, és Fiában teremtett és megváltott, vajon csupán egyszer adna nekik alkalmat a 

döntésre?  

 Ma van olyan teológiai nézet is, amely ezt a kegyelmi megvilágosodást is, a döntés elé 

állítást a halál pillanatába helyezi. Itt a lélek, akinek a külvilággal kapcsolatos szálai már 

szakadozni kezdenek, egyre jobban kitárul a szellemi lét felé. Egyre jobban látja a leendő Bíráját, 

és átéli Isten szeretetét. De még átéli a világhoz való vonzódását is. Ugyanakkor látja helyét Isten 

szellemi világában. Isten oda hívja őt. Ebben a teljes Világosságban dönt, még itt, a földi életben, 

a halál pillanatában Isten mellett. Van igazság ebben az elméletben is, de végig kell gondolnunk, 

hogy Isten nem itt kínálja fel először az üdvösséghez szükséges kegyelmeket a Krisztust még 

nem ismerő embereknek.  

 , 

Mi lesz tehát az a mód, ahogyan a nem keresztények üdvözülnek?  

 Ők is a történelem részesei, amely Krisztuson nyugszik. De számukra nem az 

intézményes Egyház, vagyis a különleges üdvrend, hanem az egész emberiséget érintő, 

úgynevezett általános üdvrend lesz az üdvösség megszerzésének a módja. Tehát az üdvösségre 

való meghívás kétfele síkon történhet: egyrészt az intézményes Egyházban, amelyet Krisztus 

alapított, hogy élcsapata legyen azoknak, akik tudatosan és kifejezetten is Krisztuson, a Főn 

keresztül dicsőítik meg az Atyát a Szentlélekben. Másrészt pedig az emberiség nagy 

családjában történik az üdvösségre való meghívás, amely családnak Feje Krisztus, és tagjai 



Krisztus testvérei. De akik Isten szeretetének és Krisztus Megváltó tevékenységének tudatos, 

kifejezett dicsőítésére nem kaptak egyelőre meghívást, hogy Isten kit vezet az intézményes 

Egyházba, illetve kinek „csak” az emberiség nagy családjában adja meg az üdvösséget, az 

az isteni Gondviselés titka.  
 A II. Vatikáni Zsinat nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az Egyházba való meghívás 

külön isteni kegyelem. Idézem: „Értse meg az Egyház minden fia, hogy állapotát nem saját 

érdemeinek kell tulajdonítani, hanem Krisztus különleges kegyelmének. Isten összehívta azoknak 

a gyülekezetét, akik hittel tekintenek fel Jézusra, az üdvösség szerzőjére. Az Egyház az egység és 

a béke alapjára belőlük Egyházat alapított, hogy ez látható szentsége legyen a   üdvösségszerző 

egységnek, a közösség és az egyén számára egyaránt. (Lumen gentium konstitúció 14. illetve 9. 

pontja).  

 

Mindezek után most nézzük: 

 

IV. Hogyan jut el a kegyelem állapotába a nem keresztény ember az általános üdvrendben? 
 

 Szent Ágoston mondja: „Nyugtalan a szívünk Uram, amíg csak el nem pihen 

Benned!” Tertullián ezt úgy fogalmazta meg: „Az emberi lélek természeténél fogva 

keresztény”, vagyis Istenre irányul. Látjuk, hogy Isten országa igazság. Ezt lépésről-lépésre 

tudatosan kell birtokba venni. Isten országa szeretés. Ez a krisztusi élet-program, amely a 

felebaráti szeretetből megvalósulva lesz az emberi éltető erő. De az Egyház látható keretein kívül, 

vagyis Isten láthatatlan országában is az igazságkeresésnek folyton új és új szempontjai és útjai 

készülnek. A nyomor elleni küzdelem a szeretet folytonos új lehetőségeit nyitja meg. 

  Jézus az elvi állásfoglalás számára határozottan kimondja: Aki nincs velem, ellenem van. 

Aki nem gyűjt velem, szétszór (Mt 12, 30). Mégis a tény, a megítélés számára ezt a jelentős 

szempontot adja: „Aki nincs ellenetek, az veletek van” (Lk 9, 50). Tehát aki nem szór szét, az 

gyűjt.  
 A Zsidókhoz írt levél tanítja: Annak, aki Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és hogy 

megjutalmazza azt, aki Őt keresi (Zsid 11, 6). Az ember csak a Szentlélek megelőző irányításával 

és segítségével tud úgy hinni, remélni és szeretni, valamint bűnbánatot tartani, amint az a 

megigazulás kegyelmének elnyeréséhez szükséges, tanítja a trentói zsinat. Ezt figyelembe véve 

mondhatjuk: A nem keresztény ember is csak a Szentlélek segítségével tud úgy hinni, hogy az a 

hit jó legyen az üdvösség eléréséhez.  

 Részkövetkeztetésként megállapíthatjuk: A nem keresztény ember az általános 

üdvrendben a természetfeletti hit által jut el a kegyelem állapotába, vagyis hisz abban az 

Istenben, Aki megjutalmazza őt a jócselekedeteiért.  
 

A negyedik pontban foglaljuk össze: 

  

V. A különleges és általános üdvrend egysége révén a nem keresztény ember is az Egyház 

kegyelmeit kapja 

 

 Ezért mondhatjuk: Nincs üdvösség az Egyházon kívül: Eclesia nulla salus. Nem szabad 

az általános üdvrend eseményeit az Egyháztól függetlenül nézni! Úgy kell tekinteni, mint a két 

üdvrendet. Tehát az általános és különleges isteni üdvrendet átfogó egyetlen üdvtörténelemnek 

egyik jelenségét, amelyben az Egyháznak is különleges szerepe van. Krisztus élete valósul meg 

mind az Egyházban, mind pedig az általános üdvrendben, így mindnyájan Jézusban 



nyerjük el az üdvösséget. Ha az Egyház Isten kinyilatkoztatása, s Krisztusban adott 

kinyilatkoztatásának és Krisztusban történő megdicsőítésének szolgálatában Krisztusban él, 

akkor az általános üdvrendben élő emberiségnek is, ha más módon is, de  a Krisztusban 

megjelent isteni kinyilatkoztatásnak és dicsőítésnek kell szolgálnia. Mindenestre csak az Egyház 

tagjairól mondható, hogy kiválasztást nyertek Isten „fölséges kegyelmének magasztalására” (vö. 

Ef 1, 6). Csak a keresztényekre áll, hogy ők választott nemzetség, királyi papság, és nekik 

feladatuk Istennek Krisztussal kapcsolatos nagy tetteit hirdetniük (vö. 1 Pét 2, 9). De ez nem 

zárja ki azt, hogy a kereszténységen kívüli emberiség a maga módján ne járulna hozzá az 

összemberiség dicséretéhez, amellyel Isten Krisztusban megjelent kegyelmit dicsőíti annyiban, 

amennyiben ez az általános üdvrend feladatához tartozik. Az általános, tehát a minden embert 

meghívó és a különleges üdvrend, a Krisztus tanítványait meghívó üdvösség rendje azt mutatja, 

hogy a szervezett Egyház köre szűkebb Isten országának kegyelmi kiáradásánál. A kegyelem 

ugyanis – bárhol is van a világon – a Krisztustól megszerzett kegyelem, vagyis Krisztusból 

árad ki. Az egész emberiség számára minden kegyelmet Ő birtokolja. Szavai világosak: „Én 

vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam! (Jn 14, 6). Krisztus 

tehát a megdicsőült emberiségnek erejét az Egyházba rejtette el, amely az Ő titokzatos teste. Úgy 

is lehet mondani: Az Egyház nem egyéb, mint az Atya akaratából Krisztus által rendelt 

látható és hatékony jel, amely láthatatlan rejtett üdvösségre vezető kegyelmet közvetít. Ki 

kell mondanunk: Az Egyház az üdvösség egyetlen hivatalos szerve, mert Krisztus csak az 

Egyházra bízta a szentségeket. De a misztikus Test, mint szervezet nem terjed el mindenhová, 

és mégis azt kell mondanunk, nincs üdvösség és bűnbocsánat az Egyház nélkül! Nincsen más 

kegyelem, mint az Egyházban élő Krisztus kegyelme, Aki az Egyháza által árasztja ki a 

megváltás kegyelmét. Aki Krisztus kegyelmét ebben az üdvtörténelemben bármilyen módon 

kapja is meg, az hozzákapcsolódik az Egyházhoz is. Az Egyházon kívül nincs üdvösség hittétel, 

tehát nem azt tartalmazza, hogy csak azok érik el az üdvösséget, akik a keresztség által az 

intézményes Egyház tagjai lettek, hanem az Egyház üdvösséghez való szükségessége 

természetszerűleg Krisztus szükségességét jelenti az üdvösséghez. Más szóval az egész 

emberiséget Isten kegyelme járja át annyiban, amennyiben az a titokzatos test Fejéhez, az 

Istenemberhez tartozik. Aki az egész emberiségért közbenjárván teszi a teremtés művét 

teljessé. Krisztusnak a világban való megjelenése az Egyház által teljesedik ki a történelem 

folyamán. Ő az emberi történelem végcélja. Az egész emberiség és az egyes ember 

üdvössége tehát az Egyház történelemben való jelenlététől függ. Az általános üdvrendben 

kapott kegyelem mindig vonatkozásban marad az Egyházzal, és mindig tőle függ. Ilyen 

értelemben igaz a történelem minden embere számára a hittétel:  

 Az Egyházon kívül nincs üdvösség.  Ennek a hittételnek pozitív értelme van. Nem azt 

hangsúlyozza, hogy mindaz, aki nem tartozik a szervezett intézményes Egyházhoz, az nem juthat 

el az üdvösségre, azaz elkárhozik, hanem azt tanítja: A nem keresztény ember is kedves Isten 

előtt. Számára is az Egyházon keresztül nyílik lehetőség az üdvösségre, vagyis a három-

személyű egy Isten életében való részesedésre. Mert Isten végső fokon Isten országát akarja, az 

Istent megdicsőítő közösséget itt a földön is, és Odaát a színe-látásban is, amikor majd Isten lesz 

minden mindenben. Ezért akarja Isten az ember üdvözítését nem külön utakon egyénileg, hanem 

közösségben. Ezt a közösséget megélni legyen boldogság számunkra Isten kegyelmet osztó 

szeretetének a megtapasztalása!  

 

A 169. számú éneket imádkozzuk befejező imának: .   

 

 Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek,  



 Vidámságot, nyájasságot mutatnak a földiek,  

 Mert ma Szűz Mária, mint a legszebb rózsa, bimbajából kinyila,  

 Szüzesség virága, ékes lilioma, Kisasszonyunk, Mária!  

 


