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A megváltás arcai
Ebben az írásban azt állítom, hogy mivel a megváltás pontos mibenlétét nem tudjuk megra-
gadni, ezért az értelmezéséhez különböző metaforákat alkalmazunk. Bármennyire is csábító, 
hogy a megváltást kizárólag egy hasonlaton keresztül közelítsük meg, fontos észben tartani, hogy 
ezek csak hasonlatok, még akkor is, ha egyes magyarázatok helyesebbnek tűnnek másoknál. 
A megváltás rövid meghatározása után bemutatok és értékelek néhány népszerű és bevett 
megváltásmetaforát. Konklúzióm, hogy bármilyen metaforával is élünk, Krisztus megkerülhetetlen 
szerepét kell hangsúlyoznunk.1

Előszó
A most következő cikk nem teológiai munka. Eredetileg még csak nem is publikálásra szántam, hanem önma-

gamnak próbáltam feltárni és rendszerezni a krisztusi mű értelmezési lehetőségeit. Katolikus neveltetésben része-
sültem, majd az egyetemi szakdolgozatomban az angol reformáció témakörével foglalkoztam. A két hagyomány 
ellentmondásai, valamint egyéni hitkeresésem vezetett a megváltás kérdésének körüljárásához. Nem mélyedtem 
el a témához kapcsolódó szakirodalomban, bár tájékozódtam a fontosabb irányzatokat illetően. Olvasmányaim 
és elmélkedéseim során a jézusi mű különböző aspektusai vagy arcai kezdtek kirajzolódni előttem. A megváltásra 
szoruló ember problémáját mindig másban véltem felfedezni, és ez Isten Jézusban adott válaszát is mindig új fénybe 
helyezte. Ezeket a metaforikus értelmezéseket próbáltam egy csokorba szedni ezzel az írással.

Bevezetés
Mi a megváltás? Kell-e megváltás? Minek kell megváltás? A jézustalanított kereszténységet erkölcsös életvezetés-

ként, fi lantróp gondolkodásként vagy éppen önsegítő segédanyagként értelmezők számára a kereszténység dogmatikai 
kulcskérdése megoldhatatlan feladat. De még a hívő keresztény számára sem egyértelmű a kérdésre adott válasz, ami 
nem is csoda, hiszen oly sokféle hasonlattal élünk, amikor az Isten és ember közötti viszonyról kívánunk értekezni, 
hogy mindenki szabadon válogathat a megváltásmetaforákból. Maga a „megváltás” szó is egyfajta dramaturgia szerint 
értelmezi a jézusi művet, ezért használata nem szerencsés, de jobb híján most mégis ezzel élek.

A megváltás folyamatának két elengedhetetlen logikai eleme a megváltásra szoruló és a megváltó. A két oldal „sze-
rencsés” egymásra találása nélkül tragikus a segítség nélküli baj, de a baj nélküli segítség sem több tragikomédiánál. 
Egyik a másik nélkül értelmét veszti. Kezdjük először a megváltásra szorulóval: az emberrel. Abból indulok ki, hogy 
az emberi élet, ahogy jelenleg ismerjük és űzzük, nem elégíti ki a lét utáni vágyunkat. Mondhatnánk: valamiféle 
problémát érzékelünk időbeli korlátok közé szorított létünkkel kapcsolatban, amin nem tudjuk túltenni magunkat 
– a megoldás nincs a kezünkben. Legegyszerűbben talán úgy fogalmazhatunk, hogy baj van, és segítségre szorulunk. 
Ezt az állapotot nevezhetjük bűnnek (keresztényként) vagy elvonatkoztatott rossznak is (fi lozófusként), de az első 
rácsodálkozással állítsunk csak annyit, hogy baj van.

1 A cikkben előforduló szentírási idézetek a Szent Jeromos Bibliatársulat fordításából valók.

Mikesy 
András
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A kereszténység azt vallja, hogy a segítség a bajban (másként: megoldás a problémára) egy nagyon is valóságos 
történelmi személyen keresztül érkezett meg, akit Jésua ben Juszefk ént ( József fi a Jézus) ismertek az első századi 
Palesztinában. Ez a Jézus mind az isteni, mind az emberi természet teljességével bírt, egyszerre volt Isten fi a és ember 

fi a. Ha valóban az ő személyében és életében keressük a „megváltást”, akkor azt kell 
megvizsgálnunk, hogy milyen különleges vagy fölfoghatatlan dolgot tett emberi 
vagy isteni léte szempontjából. Jézus életének legfontosabb állomásai a következők: 
először is megszületett vagy megtestesült (hogy ezt Istenként tette, számunkra föl-
foghatatlan), majd rövid földi pálya után kereszthalált halt (ismét elképzelhetetlen, 
hogy ez Istenként történt vele), harmadnapra feltámadt, és fölment a mennybe 
(felfoghatatlan, hogy ezt emberként tette), végezetül pedig eljön dicsőségben, hogy 
feltegye művére a koronát (ami ismét az emberi léten mutat túl). A leereszkedésnek 
és a felemelkedésnek ezt a folyamatát legszebben talán a Filippi-himnusz foglalja 
össze: „Ugyanazt az érzést tápláljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt, 
aki isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez 
mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett 
fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. 
Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten 
felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van, hogy 
Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden 
nyelv vallja, hogy »Jézus Krisztus az Úr« az Atyaisten dicsőségére.” (Fil 2,5–11)

A bajba jutott ember segítsége valahol az istenember Jézus személyében és életében 
keresendő, különös tekintettel az életének imént említett négy elgondolkodtató 
sarokpontjára. A keresztény hagyomány általában a húsvéti misztérium köré csopor-
tosítja a megváltás üzenetét, kiemelt fi gyelmet szentelve a halál és a feltámadás sze-
repének. Ezen belül is Jézus halála jelenti legtöbbek számára a megváltást – a kereszt 
motívumának,2 valamint a legelterjedtebb megváltásmetaforáknak köszönhetően.

Ha azonban az üdvösség emberben végbemenő folyamatát részekre szeretnénk 
bontani, akkor az üdvrend megváltás szempontjából legfontosabb sarokpontjai a 
megigazulás, a megszentelődés és a megdicsőülés. A keleti egyház ezt a folyamatot 
nem választja szét, és inkább az ember teózisáról (megistenüléséről) beszél.

Amikor a probléma megfogalmazásával, vagy a megváltás mibenlétével kapcsolat-
ban pontosabban és világosabban akarunk megnyilatkozni, óhatatlanul metaforákkal 

és hasonlatokkal kezdünk élni. A megváltás művét valamilyen ismert dramaturgiai keretbe helyezzük (például bíróság, 
háború stb.), amelyben mindig más szerep jut az embernek és Jézusnak. Ezek a metaforák az emberi probléma és a 
jézusi segítség egyes aspektusait kiemelik, helyesen megragadják – gyakorta a többi metaforikus megközelítés kárára. 
Azért fordulhat ez elő, mert bizonyos metaforák látszólag kölcsönösen kizárják egymást. Többször azt tapasztaljuk, 

2 Természetesen találhatók olyan keresztábrázolások, ahol Krisztus nyitott szemmel, győzedelmesen jelenik meg (esetleg ko-
ronával vagy glóriával), illetve egyáltalán nincs a kereszten, ezzel is próbálva egy képen kifejezni Jézus halálának és feltámadásának 
összetartozását a megváltásban.

Sandro Botticelli: Misztikus Krisztus születése, 
1500 körül. National Gallery, London.
A képen angyalok, démonok és emberek veszik 
körül a középpontban lévő Jézust. Minden angyal 
kezében olajág van, ami a békét jelképezi. Az 
angyalok a mennyben táncolnak, az istálló tetején 
a hit, szeretet és remény színeibe öltözve az írásokat 
tanulmányozzák, a földön pedig az igaz embereket 
ölelik át, illetve vezetik őket Jézushoz. 
A kép előterében kis démonfigurák menekülnek. 
Jézus születése már a második eljövetelének dicső-
ségét vetíti előre.



65ISTEN MŰHELYE      A megváltás arcai

hogy a baj és megoldás egyes drámai megjelenítései kisajátítják maguknak a baj és megoldás értelmezését, mintha 
egymásnak teljes mértékben megfeleltethetőek lennének.

Az alábbiakban az emberi baj és a jézusi segítség leggyakoribb metaforáival szeretnék foglalkozni bemutatva 
értelmezési előnyeiket, esetleges hátrányaikat és néhány gyakorlati következményt.

A megváltás jogi arca
A nyugati kereszténység két leggyakoribb és talán egy kicsit egybe is mosódott metaforájával szeretnék először 

foglalkozni: a jogi és a rituális megváltással. Ez a két metaforikus megközelítés és az ezekhez kapcsolódó nyelvhasz-
nálat a legtöbb nyugati teológusnál egyszerre van jelen (például Luthernél és Kálvinnál is).

A jogi értelemben vett megváltásában Isten igazságos (és jó) bíróként jelenik meg, akinek legfőbb feladata az 
igazság tökéletes fenntartása. A baj abban áll, hogy az ember megszegte Isten törvényét és elkerülhetetlenül menetel 
a fenyegető ítélet felé, ami nem más, mint a halál. Az ember nem állhat meg a bíró Isten igazsága előtt, hiszen „nincs 
igaz egy sem” (Róm 3,10), „a bűn zsoldja pedig a halál” (Róm 6,23). Ebben a metaforában szó sincs Isten haragjáról, 
a bíró szimpátiával, sőt akár szeretettel fordul az ember felé, az igazság azonban őt is kötelezi: az ítéletet végül ki 
kell mondania. A megváltó Jézus az, aki az ember helyett a büntetést elszenvedi, az ember pedig megszabadul a 
törvényszegés következményétől és kegyelmet talál. A végeredményben az igazság sem sérül, és az ember is meg-
menekül. A metafora képi világából adódóan az ítélet-végrehajtás ( Jézus halála) és az azt követő felmentő ítélet (az 
ember megigazulása) egyszeri és megismételhetetlen, és elsősorban Jézus halálához köthető; ebben az értelmezésben 
a megváltás a megigazulás pontszerűségére koncentrál.

Az isteni bírósághoz vezető drámában az ember aktív szerepet vállal, hiszen bár elkerülhetetlenül, mégis tevéke-
nyen vesz részt a törvény megszegésében, ezért felelősség terheli. Mondhatjuk, hogy 
a törvényszegés lelkifurdaló érzése nélkül vagy legalábbis az ítélet jogosságának 
belátása nélkül a megváltó helyettesítő halála érthetetlen. „Én nem voltam halálra 
ítélve! Helyettem minek halt meg?” – kérdezhetnék (ahogy kérdezik is) többen.

Összefoglalva a metaforát: a probléma a tör vény szegés, Isten az igazságos bíró, 
Jézus helyettes halála pedig a meg i ga zulásra szolgál, ami egyszeri és megis mé tel-
he tet len.

Egy lényeges kitérőt szeretnék tenni, mielőtt továbblépnék. 
Meglátásom szerint fontos különbséget tenni a jogi megiga-
zulás ítélete, és az eszkatologikus értelemben vett ítélet között. 
Az első nem más, mint a krisztusi megváltás jogi értelmezésé-
nek elengedhetetlen „kelléke”, míg a második egy valós törté-
nelmi esemény: Jézus eljövendő ítélete élők és holtak fölött. 
A metaforában lévő ítélet dramaturgiája szerint a törvényszegő 
ember az isteni igazságszolgáltatás elé kerül, ahol halálos ítéletet 
kap – bármiféle morális mérlegelés nélkül. Krisztus az, aki önként 
magára vállalja a büntetést, és az ő helyettes halálának elfogadása 
menti meg végül az embert. A végítélet azonban valamiképpen 
a jézusi megváltás emberre gyakorolt hatékonyságának morális, 
cselekedeti aspektusát is fi gyelembe veszi. Tehát az utolsó ítélet 
napján nemcsak a Jézusba vetett hit, hanem az emberi cseleke-

z igazságos bíró, 
i és megis mé tel-

Matthias Grünewald: Isenheimi oltár, 1512–1516. 
Musée d’Unterlinden, Colmar.
A kifacsart és véres Jézus a halál fizikai agóniáját 
tükrözi. Keresztelő Szent János Jézusra mutat, lábá-
nál egyik attribútuma, a vérét serlegbe ontó bárány 
(Agnus Dei) áll.
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det is mérlegre kerül. A kettő természetesen összefügg. Erre utalnak Jézus szavai, ami-
kor ezt mondja: „Nem mindenki, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram!«, megy be a 
mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyekben van.” (Mt 
7,21). Ezért választhatja majd külön Jézus a végső napon a kosokat a juhoktól, illetve 
a pelyvát a búzától (lásd például Mt 25,31–46).

A megváltás rituális arca
Bár a megváltás rituális arca nem azonos a jogi értelmezéssel, mégis hasonlít rá, 

és a két értelmezés különösen jól egészíti ki egymást. A rituális megközelítésben 
a törvényszegés elsősorban nem az igazság, igaztalanság kérdését veti fel, hanem 
a tisztaság (szentség) és a tisztátalanság kérdését. Az ember a bűn (engedetlenség) 
által megsérti a tökéletes és szent Istent, és nem adja meg neki az őt megillető tisz-
teletet. A bűn Isten haragját vonja maga után, mivel a Teremtő gyűlöli a bűnt (Róm 
1,18). A zsidóság rituáléi között kiemelkedő szerepet játszott az Istent kiengesztelő 
áldozat bemutatása, amire mind egyénileg, mind közösségileg szükség volt. A kö-
zösségi engesztelés Yom kippurkor történt, amikor a közösségért egy kecskebakot 
és egy kost áldozott fel a főpap, egy „bűnbakot” pedig – miután ráolvasták a nép 
bűneit – kikergettek a pusztába (Lev 16). A családfő a családjáért való engesztelő 
áldozatot az évente előírt háromszori jeruzsálemi zarándoklat alkalmával végezhette 
el. Az ilyenkor bemutatott áldozatnak hibátlan hímnek kellett lennie, ami gyakran 
bárány volt. Miután a papok megbizonyosodtak, hogy az állat valóban hibátlan, a 
családfő az állat fejére helyezte a kezét, majd levágta a bárányt. 3

Jézus mint áldozat szerepét kétféleképpen is értelmezhetjük: engesztelő áldozat-
ként és az engedelmesség áldozataként.

Az engesztelő áldozat
A megváltás rituális értelmezésében Jézus a szeplőtelen áldozati bárány (Zsid 9,14), 

aki elveszi a világ bűneit ( Jn 1,29b). Jézus bárányként (vagy „kosként”) magára vette 
az emberiség bűneit,4 a kereszten őrá töltetett ki Isten minden haragja, halálával és 
feltámadásával pedig megtörte a bűn halált szerző erejét.

Az áldozati metaforában Jézus vérének különleges szerep jut, hiszen „minden dolog 
vérrel tisztul meg, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid 9,22). Jézus nem annyira a 
büntetést szenvedi el, hanem a bűnöket veszi magára: bűnné lesz. Így Jézus főpapként 
bemutatja az áldozatot, ugyanakkor bárányként a vérét ontja az emberek bűneiért.

3 Lev 1,1–16. Azzal, hogy a felajánló az állat fejére helyezte a kezét, kifejezhette, hogy az ál-
lat az ő tulajdonából Isten tulajdonába megy át, de azt is, hogy az állat hibátlansága (tisztasága) 
és az ő bűnössége (tisztátalansága) helyet cserél, és ezzel ő megszabadul bűneitől.
4 „Ő azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi isten igazsága legyünk őáltala.” 
(2Kor 5,21)

Fent:  Giotto di Bondone: Jelenetek Krisztus életé-
ből 22. Krisztus mennybemenetele, 1304–1306. 
Capella del’Arena, Scrovegni-kápolna, Padova.
„Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez 
a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, 
ahogy az égbe felmenni láttátok.” (ApCsel 1,11)

lent:  Hans Memling: Az utolsó ítélet, 1467–1471. 
Muzeum Narodowe, Gdansk.
Krisztus az izzó földgolyón áll, és ítéletet mond. Feje 
mellett jobboldalt liliom, baloldalt kard látható, a 
kegyelem, illetve az igazság szimbólumaként. Mihály 
arkangyal elválasztja egymástól az üdvözültek és kár-
hozottak táborát, miközben balljában mérleget tart.
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Ebben a megváltásértelmezésben éppúgy, mint a jogi értelmezésben, Jézus mint 
szeplőtelen bárány egyszeri és megismételhetetlen halálán van a hangsúly (Zsid 9,28), 
az embert pedig morális felelősség terheli a törvényszegésért és tisztátalanságért, 
amely ilyen áldozatot kívánt. Mindkét megközelítésben az Isten ítéletétől, a kárho-
zattól vagy az elutasítástól való félelem, akarva-akaratlanul fontos pszichológiai sze-
repet játszik az ember Istenhez való fordulásában. A törvény lesújtó szava arra szolgál, 
hogy feltárja az ember végtelenül reménytelen helyzetét. A megtéréshez szükséges, 
hogy az ember saját helyzetét belátva segítségért sóhajtson: ez az a pillanat, amikor 
Isten evangéliumának üzenete, Krisztus áldozata felemelheti és megmentheti őt.

Az engedelmesség áldozata
Az isteni rend a gonosz lélek lázadása nyomán bomlott meg, majd ez a megosztott 

állapot Ádám és Éva engedetlensége által a teremtett világba is beszivárgott. Bár az 
Istennel való kapcsolat helyreállítására elsősorban az engesztelő áldozat szolgált, 
Isten Izrael népének többször is a tudtára adta, hogy az engedelmesség többet ér 
az áldozatnál.5

Jézus keresztáldozata egyesíti önmagában az engesztelés áldozatát: a vér ontást, 
valamint az engedelmesség áldozatát.6 Ez az áldozat Istenhez jó illatként szállt fel (Ef 
5,2). Jézus engedelmességére is kétféleképpen tekinthetünk. Egyfelől Jézus tisztasága 
és engedelmessége olyan áldozat, amilyet az ember nem volt képes bemutatni, de 
a megtestesült Jézus az emberek nevében azt mégis felajánlotta, és ezáltal megadta 
Istennek a neki járó tiszteletet, és meghozta a kiengesztelődést (vö. 2Kor 5,18).7 
Másfelől Jézus engedelmessége új utat nyitott meg, amelyen az ember is Jézus nyo-
mába szegődhet, és „ugyanazt az érzést táplálhatja magában, amely Krisztus Jézus-
ban is megvolt” (vö. Fil 2,5). Krisztus ilyenfajta követése (imitatio Christi) azonban 
már Krisztus áldozatának morális befolyásoló hatásait emeli ki, ami a megváltott 
belső átalakulása felé mutat.8 A megváltásról mint folyamatról bővebben szólok a 
megváltás gyógyító, illetve a megváltás kapcsolati arca alatt.

A megváltás győztes arca
Az előző két metaforától eltér az egyház első évezredében domináló meg vál tás ér-

telmezés, ami Jézust mint győztest emeli magasra. Az ádámi bűn következtében az 

5 „Vajon egészen elégő áldozatokat s véresáldozatokat akar-e az Úr, s nem inkább azt, hogy 
engedelmeskedjenek az Úr szavának? Többet ér az engedelmesség, mint a véresáldozat, és a szófo-
gadás többet, mint a kosok hájának bemutatása.” (1Sám 15,22)
6 „Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8)
7 Ilyen módon magyarázza Canterbury Szent Anzelm az engesztelést a Miért lett Isten em-
berré? című munkájában.
8 Pierre Abélard (1079–1142) is elsősorban úgy tekintett Jézus kereszthalálára, mint a ke-
resztények által követendő példára.

Fent:  Jan Van Eyck: Genti oltár. A Bárány imádása 
(részlet), 1432.
A bárány áldozatként ontja a vérét az oltáron, még-
is él. A kereszt nem mint a megváltás szimbóluma, 
hanem mint a szenvedés eszközeinek egyike van 
jelen. Az áldozat eukharisztiával való kapcsolata lesz 
hangsúlyos.

lent:  Winchesteri zsoltároskönyv 1150 körül. 
Pokolraszállás
Az Apostoli hitvallás szerint Jézus „alászállt a pok-
lokra”. Előtérben látszanak a sakkban tartott és 
megkötözött ördögfigurák. Jézus keresztzászlóval a 
kezében Adámnak és Évának nyújtja a kezét, akik 
elsőként léphetnek ki a világosságra.
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emberiség a sátán szolgaságában sínylődik és a bűn bilincseit vonszolja. Jézus megváltása abban 
áll, hogy megszabadítja az embert szolgaságából és szabaddá teszi. A tette végén Jézus mint Sza-
badító és győztes hadvezér áll, az ember pedig átkerül a sátán uralmából Krisztus király uralmába. 
Jézus okos hadvezérként a saját területén, a földön akar győzelmet aratni a sátánon, ezért belép 
a gonosz által uralt világba és megtestesül.9 Jézus földi szolgálata közben gyógyít, és ördögöket 
űz, és ezzel elkezdi az ördög műveit lerontani. A sátán azonban úgy vélvén, hogy most eljött az 
ő ideje, keresztre feszítette az Isten fi át. Amikor már úgy tűnik, hogy legyőzte az Istent, Jézus 
feltámad a halálból, és győzelmet hirdet a bűn és a halál fölött,10 az embernek pedig szabadságot 
hoz.11 A végső győzelem pedig Jézus második eljövetelekor fog bekövetkezni, amikor majd „a 
halált és az alvilágot egy tüzes tóba vetik” ( Jel 20,14). A Christus victor12 értelmezés előnye, hogy 
a megváltást dinamikusabban fogja fel, mint a jogi és rituális értelmezés, és kiemeltebb hangsúlyt 
nyer a megváltás üzenetének győzedelmes oldala: Jézus feltámadása és második eljövetele. Nem 
annyira az ember és Isten kapcsolata és annak helyreállítása van a középpontban, hanem a sátán 
és Isten harca, amelynek kezdetén az ember szenvedő, passzív alanyként a szabadulásra vár. Ha 
a metaforát jobban kibontjuk, azt látjuk, hogy a bűn és gonosz fogságából kiszabadult ember 
továbbra is a csatatéren van, csak immár Jézus seregében harcol a végső győzelem reményében.

Ebben a dramaturgiai megközelítésben az embernek nem kell megállnia az igazságos bíró vagy 
pedig a szent Isten előtt, és nem kell számot adnia törvényszegéséért, illetve engedetlenségéért, 
az elutasítás félelme nem nehezedik rá, hanem egy kozmikus ütközet közepén találja magát, 
és ő maga az, akiért a két fél egymásnak feszül. Az ember nem önmagára fi gyel, hanem a külső 
szorongattatás között sóvárog a szabadulásra, majd hálával örvendezik annak. Számos zsoltár 
fordul Istenhez ilyen lelkülettel.

A megváltás gyógyító arca
Ha Krisztus megváltó művét gyógyításként fogjuk fel, akkor az ember baja a betegség. Beteg-

ségen nem csupán valamilyen konkrét fi zikai bántalmat értek, hanem a testi-lelki egészségnek 
(egész-ség) a hiányát. Az ember problémája az, hogy nem tud teljes életet élni, mert a bűn 
megnyomorítja (lelkileg, fi zikailag), és Jézus azért jött el, hogy az embernek „élete legyen és 
bőségben legyen” ( Jn 10,10b). Jézus az evangéliumokban feltűnően sokat beszélt a „békességről”, 

9 „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa.” (1Jn 3,8b)
10 „Elnyelte a halált a diadal. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, 
a bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet a mi Utunk Jézus Krisztus által.” 
(1Kor 15,54b–57)
11 Bizonyos értelmezések szerint Isten alkut köt a sátánnal: Jézus életét adja váltságul az ember életéért: 
„Hiszen az Emberfi a sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul 
sokakért.” (Mk 10,45) Az isteni „trükk” abban áll, hogy a sátán nem számol Jézus feltámadásával. Ez a kép, 
bár kétségkívül plasztikus, és Isten arcát bizonyos szempontból jól bemutatja (önfeláldozó szeretet), azért 
mégsem ad tökéletes képet a Teremtőről (hiszen megtévesztéshez kell folyamodnia azért, hogy a gonosz erőit 
legyőzze).
12 A témát bővebben Gustav Aulén Christus Victor című munkája tárgyalja.

Id. és ifj. Lucas Cranach oltárképe 
a Péter és Pál templomban, (részlet), 
1553–1555. Weimar.
A feltámadt győzelmes Krisztus a halá-
lon és az ördögön tapos.
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amit a héber shalom értelmében használt. A shalom azonban nem csupán békességet 
jelentett (vagy jelent) a zsidó kultúrkörben, hanem annál sokkal többet, jelentései 
között szerepel: teljesség, egészség, béke, jólét, biztonság. Jézus az embert a shalomra 
akarja elvezetni. Ő az Üdvözítő.

Jézus szolgálata során számtalan beteget gyógyított meg. A gyógyításra a görög Új-
szövetség a  (sózó) igét használja, ugyanazt, amit a megmentésre. Tehát amikor 
Jézus azt mondja a vérfolyásos asszonynak, hogy: „Leányom! A hited meggyógyított 
téged! Menj békével!” (Lk 8,48), vagy kicsit korábban a házasságtörő asszonynak: 
„A hited megszabadított téged! Menj békével!” (Lk 7,50), az orvos evangélista mindkét 
esetben a sózó igét használja, és Jézus mindkettőjüket shalomban, azaz teljességben, 
helyreállítva küldi el.

Egy szintén lukácsi rész világít rá, hogy a bűnök bocsánata és a gyógyulás mennyire 
összekapcsolódik. Lukács ötödik fejezetében Jézus a farizeusok méltatlankodására 
kijelenti a tetőről leeresztett bénának, hogy: „Ember! Bocsánatot nyertek bűneid!” 
Erre az írástudók istenkáromlónak nézik, de Jézus kijelenti: „Hogy pedig lássátok, 
hogy az Emberfi ának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani – így szólt a 
bénához: – Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!”

Jézus önmagát több helyütt is az élettel azonosítja: „Én vagyok az élet kenyere.” 
„Én vagyok a feltámadás és az élet.” „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Az ő 

személyével való kapcsolat maga a gyógyulás, és élet, a shalom útja. A gyógyulásban fontos szerepet játszik Jézus 
egész élete: megtestesülése – amikor közel jött az emberhez; földi szolgálata – ahol szüntelenül gyógyított; kereszt-
halála – hiszen a „mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg” (Iz 53,5b); feltámadása – hiszen 
itt győzte le a halált, a legnagyobb betegséget; végül a második eljövetele – amikor végleg helyreállít mindent. A 
gyógyító hasonlat beteljesülése az újjáteremtett emberben lesz, amikor olyanok leszünk, mint a feltámadott Jézus.13

A beteg–orvos képpár sokkal személyesebb, mint a bíró–vádlott, Isten–bűnös, hadvezér–fogoly megváltásmetafo-
rák. Az orvos személyes felelősséggel, gondoskodással fordul a páciense felé azért, hogy teljes gyógyulást hozzon. 
Az ember mint fogoly megközelítéséhez hasonlóan az ember mint beteg ismét passzívabb szerepet kap, hiszen a 
beteg nem tehet betegségéről, és kiszolgáltatottan vár gyógyítójára. Ha az ember problémáját (a bűnt) betegségként 
fogjuk fel, akkor a megváltása folyamat, hiszen általában az orvossal való rendszeres konzultáció során alkalmazott 
terápia vezet a teljes gyógyulásra. Az ember részéről pedig a betegségtudat elengedhetetlen a gyógyuláshoz, ahogy 
Jézus is egy vakságképpel fordult a hitetlenkedő farizeusok felé: „Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ti azonban 
azt mondjátok most: »Látunk.« Ezért megmarad a bűnötök.” ( Jn 9,41)

A megváltás kapcsolati arca
Ebben a megközelítésben ismét az Isten és ember kapcsolatán van a hangsúly, ez a központi elem. A baj nem a 

törvényszegés, nem az engedetlenség, nem a fogság, nem a betegség, hanem az Isten és az ember kapcsolatának a 
hiánya. A kapcsolat megromlását az ember Isten iránti bizalmatlansága okozza. Egy tényleges önátadáson alapuló 
kapcsolat természetéből adódóan két személy egyenrangú viszonyából – legalábbis a kapcsolatban egyenrangú 

13 „Szeretteim, most Isten fi ai vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mik leszünk, tudjuk azonban, hogy amikor meg fog 
jelenni, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fog juk őt, amint van.” ( Jn 3,2)

Duccio di Buoninsegna: A vak meggyógyítása, 
1308–1311. National Gallery, London.
Baloldalon a Jézust követők tömött sorokban cso-
dálkoznak; középen Jézus meggyógyítja a vakot, 
aki a kép jobboldalán már visszanyerte szeme 
világát, és hálát ad.
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viszonyából – áll. Egy kapcsolat megszakadása mindkét fél, de főleg az ártatlan fél 
számára fájdalmas. Az otthagyott fél úgy érezheti, hogy alakulhatott volna más-
képp is, és próbál mindent megtenni, hogy helyreállítsa, ami megromlott, és újból 
felvegye a kapcsolatot.

Az ószövetségi zsidó hitvilágban a megtérést, bűnbánatot a teshuvah (a shuv ’visz-
szatér’ igéből eredeztetett visszatérés) szó fejezi ki (a görög megfelelője a metanoia 
’a gondolkodásmód megváltozása’). Ezek szerint az ember (zsidóság) feladata az 
Istenhez való visszatalálás, ami azt is jelenti, hogy valaha fennállt a kettejük közötti 
kapcsolat. Isten rendre hívja a zsidóságot, hogy térjen vissza hozzá. A megváltás 
kapcsolati arcában Isten végül Jézusban lép egészen közel az emberhez, és keresi a 
kapcsolat személyes felvételét. Az Isten emberkeresése rögtön a bűnbeesés után meg-
mutatkozott, amikor Isten Ádámot szólongatta az Édenkertben (Ter 3,9); majd Jézus 
megtestesülésének „kísérletében” lett teljessé: Isten az arra alkalmas időben emberi 
alakot öltött, és Emánuel lett (Iz 7,11). Jézus missziója nem az, hogy helyreállítsa 
Isten igazságát, hogy bemutassa a tökéletes áldozatot, hogy megszabadítsa az embert 
a gonosz karmaiból, még csak nem is az, hogy meggyógyítsa, hanem az, hogy minél 
közelebb kerüljön hozzá, és helyreállítsa azt, ami megtört. Ennek a közeledésnek az 
elkerülhetetlen vége, hogy Jézus megízlelje minden ember közös végzetét, a halált, 
majd onnan feltámadva Istenhez emelje magával az embert a tökéletes közösségbe.

Ehhez a hasonlathoz köthető teológiai értelmezés szerint az Isten Fia „emberré 
lett, hogy istenivé tegyen bennünket”.14 Ebben az összefüggésben a megváltás egy 
még be nem teljesült folyamat, ami az ember megistenülésével (teózis) lesz teljessé. 
Az ember minél inkább magára ölti az isteni természetet, annál inkább egységbe 
kerül Istennel, ami végső soron Jézus missziójának betöltése: az isteni és emberi 
tökéletes közössége, ami nem más, mint Jézus személye. Ezáltal az ember végső 
soron a szentháromságos szeretetközösségbe lép be: a teremtmény a Teremtő belső 
életének részesévé válik.

Kapcsolat mint szövetség
Szintén a kapcsolati metaforához köthetjük a keresztet mint Isten egyoldalú hűségének és szövetségének a jelét. 

A szövetségi megközelítésben a Bárány vére nem az engesztelés vére, hanem az új és örök szövetség megkötésének a 
pecsétje. Van valami szent és visszavonhatatlan a szövetségkötéskor a vér ontásában, amikor azt ígérik a felek: „Így 
folyjék a vérem, ha megszegem az ígéretemet.” Isten nem szegte meg az Ábrahámmal kötött szövetségét (Ter 15), 
mégis az ő vére folyt a kereszten; ezzel Isten a végsőkig elkötelezte magát az ember mellett. Ezt a megközelítést 
nevezhetnénk a megváltás szövetségi arcának is.

14  Alexandriai Atanáz (296–373): Az Ige emberré válásáról, 54. Az ember megistenülése (vagy teózisa) az egyházatyák és a 
keleti egyház által hangsúlyozott tanítás egy Péter-levélből származó idézeten nyugszik: „Általa nekünk ajándékozta a rendkívüli 
nagy és értékes ígéreteket, hogy ezek által részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a világban uralkodó vágyak rom-
lottságától.” (2Pét 1,4)

Matthias Grünewald: Isenheimi oltár, 1512–1516. 
Musée d’Unterlinden, Colmar.
A feltámadt Krisztus megdicsőült, tökéletes teste 
éles kontrasztban áll a halál nyomorúságával 
(vö. 2 ábra).
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A megváltás kapcsolati megközelítése abban különleges, hogy az egyszeriség és a 
folyamatosság ötvöződik benne. A találkozás, illetve megismerkedés egyszerisége 
és egyedisége megismételhetetlen, azonban a kapcsolat elmélyülése jövőbe mutató 
folyamat. Egy barátságnak van kezdete, de vége nincs.

A megváltás kozmikus arca
A megváltás kozmikus arcában a hangsúly nem Isten és ember kapcsolatán, hanem 

a Teremtő és a teremtés kapcsolatán van (ennek természetesen az ember is részese). 
A kiindulási alap nem az ember problémája, hanem a teremtett világ problémája. A 
rossz egy olyan kozmikus erő, amely nemcsak az embert rontja meg, hanem általa az 
egész teremtett világ romlásnak van kitéve (Róm 8,19–21). Pál szavaival élve az egész 
teremtett világ és a teremtmények „sóhajtoznak” és „vajúdnak”, mert a „romlottság 
szolgaságából” szabadságra vágyakoznak.

Jézus a teremtő Ige, az Alfa és az Omega is egyben. Ha következetesen végiggon-
doljuk ezt a kijelentést, azt látjuk, hogy ő, az idő fenntartója, az örök jelen belép az 
időbe, és ő, akiben az egész teremtett világ fennáll és benne foglaltatik, belép a fi zikai 
világba, és alávetteti magát az idő és tér korlátainak és törvényeinek.15 Így Jézus 
halála és feltámadása által nemcsak az ember, hanem az egész világ kiengesztelődik 
Istennel, a romlandósága elmúlik, Jézus feltámadásában pedig minden új életre kel 
(Ef 1,9–10; Kol 1,16–20; Jn 1,1–3). A végső cél pedig a teljes világ meg újulása: az 
új ég és az új föld, amely immár a megdicsőült Krisztusban áll fönn ( Jel 21,1; 21,5). 
A megváltás kozmikus arca is inkább Jézus egy sze ri megváltó tettére összpontosít, 
és isteni reménnyel tekint a második eljövetelre.

Összegzés
A megváltást leginkább hasonlatokon keresztül próbáljuk megérteni, felfogni. 

Ha valamire, a megváltásra biztosan illik a misztérium szó. Hiszen ha biztos kézzel nem is ragadható meg maga a foga-
lom, néhány dolgot állíthatunk. Bármelyik metaforából is indulunk ki, a megváltás mindig Istentől ered, és az ember 
(világ) állapotára ad választ. Egyes értelmezések több felelősséget raknak az ember vállára a kialakult helyzetért, mások 
kevesebbet, és inkább az ördögöt vagy éppen a betegséget okolják. Vannak metaforák, amelyekben a megváltás egy 
pillanat műve, másokban inkább egy folyamat. Mindenesetre durva képzavar nélkül nehéz összedolgozni a különféle 

15  Itt érdemes megjegyezni, hogy egyes értelmezések szerint a Jel 13,8 így is fordítható: „És imádni fogja őt a föld minden lakója, 
akiknek a neve nincs beírva a világ kezdete óta megölt Bárány életkönyvébe.” (A Szent Jeromos Bibliatársulat fordítása így írja: „…
akiknek a neve nincs beírva a megölt Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.”) Vagy pedig a Jel 5,6: „Akkor láttam, hogy íme, a trón 
és a négy élőlény között és a vének között a Bárány állt mintegy megölve.” A „Bárány mintegy megölve” kifejezés görögül így hangzik: 
„arnion hestekos hos esphagmenon”, az igealak jelentése pedig: a megöletés már megtörtént és továbbra is folyamatban van. Mindkét 
igerész rámutat Jézus személyének az idő teljességét felölelő aspektusára.

Andrej Rubljov: Szentháromság, 1410 körül. 
Tretyakov képtár, Moszkva.
Az Ábrahámot meglátogató három vándorban 
az isteni három személyt láthatjuk: baloldalt foglal 
helyet a szinte áttetsző ruhát viselő atya, felé néz a 
másik két személy. Középen ül az istenember Jézus 
barna (föld) és kék (menny) köntösben, míg jobbol-
dalt a megújulást jelentő zöld ruhában a Szentlélek. 
A középső angyal mögött egy fa ágaskodik az ég 
felé: ez egyszerre jelentheti a szenvedés keresztjét 
és a paradicsom fáját is.
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metaforákat.16 Miért érezhetem, hogy meg kell gyógyulnom a bűnből,17 ha az már 
egy egyszeri áldozat vagy bírói döntés alapján el lett rendezve? Miért kezeljem a 
megváltást Istennel való kapcsolatom helyreállításaként, amikor ő mindeközben 
bíróként ítél fölöttem? Egy ítélet előtt álló vádlott a legritkább esetben tud önzet-
len kapcsolatot kialakítani bírájával. Mit akar Isten? Igazságot? Engedelmességet? 
Szabadulást? Gyógyulást? Barátságot? Újjáteremtést? Mit lássak a megfeszített 
Krisztusban? Saját büntetésemet? Az engesztelő áldozatot? Az új szövetséget? 
Követendő engedelmességet? A sátán bukását? Isten győzelmét? Gyógyulást? 
Isten kinyújtott kezét? Isten szeretetének jelét? A tér és idő agóniáját? Mi vezesse 
az embert az Istenhez? Bűnbánat? Tisztelet? A szabadulás vágya? Testi-lelki nyava-
lya? Magány? A világ állapota? Az biztos, hogy akit egyik probléma sem érint vagy 
szólít meg, az nem fogja észrevenni Isten válaszát. És az is elmondható, hogy Isten 
válasza kizárólag Jézusban érkezett meg. Az ő személyének megkerülhetetlen és 
megkérdőjelezhetetlen központi szerepe a titokzatos válasz mindenre. Ő a Megváltó, 
a Bárány, a Főpap, a Szabadító, a Gyógyító, az Üdvözítő, a teremtő Ige, az Alfa és 
az Omega. Ő a Válasz.
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