
RÓZSA HUBA

Az Emberfiát halálra adják

Jézus földi életének legdöntőbb eseményei azok voltak, amelyekről tanítvá
nyai előtt így beszélt: "Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát ki
szolgáltatják a pogányoknak, akik kigúnyolják, leköpdösik, megostorozzák,
és megölik. De harmadnapra feltámad" (Mk 10,34). Szenvedésének törté
netéből mind a mai napig különösen elítélésének oka és háttere foglalkoztatja
a teológusokat és a szélesebb keresztény közvéleményt. Ezt a figyelmet nem
csak a történelmi érdeklődésmagyarázza, hanem mélyebb emberi szempon
tok is. Az egykori eseményekben ugyanis láthatóvá válnak azok az indítékok
és magatartasíormak, amelyek a mindenkori ember állásfoglalására is jellem
zők, amikor Jézus személyével és evangéliumával találkozik. Ezért a szenve
déstörténet amúlt megörökítésén túl, útmutatás és tanulság az evangéliumot
hittel olvasó ember számára.

Amikor Jézus elítélésének indokait keressük, az evangéliumok elbeszélé
sére vagyunk utalva, főként annak két részletére, Jézus a főpap (Mk 14,53-65
és párh) és Pilátus előtt (Mk 15,1-20a és párh.) történt kihallgatásra. Feltétle
nül számításba kell venni az evangéliumok irodalmi és teológiai sajátossága
it, szaknyelven irodalmi műfaját,ami azt jelenti, hogy Jézus szenvedésérőlés
haláláról szölö leírás nem az események jegyzőkönyve. Az evangéliumok
csak a leglényegesebbet beszélik el, és nem csupán a tényszerűségre szorít
koznak, hanem azzal a teljesebb megértéssel közlik a megtörténteket, ame
lyet az egyház Jézus feltámadásából tanult. A szerzők úgy írták meg a négy
evangéliumot, hogya nagy szóbeli és írásos hagyományból egyes részleteket
kiválogattak, másokat összevontak, vagy az egyházak állapotára való tekin
tettel fejtették ki. Ugyanakkor mindig arra törekedtek, hogy Jézusról csak az
igazat mondják el. Egy jegyzőkönyv és az evangélium közötti különbséget
példával is érzékeltethetjük. Ha egymás mellé teszünk egy személyről ké
szült fényképet és portrét, mindkettőugyanazt a személyt ábrázolja, de még
is mások. A fénykép az illető élethű vonásait minden részletében visszaadja,
de a festmény sokkal többet mond el, mint amit egy fényképről megismer
hetünk. Ugyanez érvényes az evangéliumokra is.

Ha az elmondottakat Jézus szenvedéstörténetére alkalmazzuk, akkor job
ban megérijük az evangéliumi elbeszélés adottságait, amelyek a historikus
számára nemegyszer problémát jelentenek. Ilyen például az események idő

rendjének pontatlansága és hiányossága. Jézus egy pénteki napon halt meg,
s ez a pénteki nap a szinoptikus evangéliumok szerint niszán 15. (húsvét),
János evangéliuma szerint viszont niszán 14. (a húsvéti előkészületnapja).
Ebből a különbségből adódóan nagyon nehéz meghatározni Jézus szenvedés
történetének kronológiáját és a részleteket sorrendbe állítani. Mindez azon
ban nem rontja le az evangéliumi hagyomány történeti értékét. Az evangé
listák a kronológiai és ténybeli részletesség helyett láthatóan a lényeg meg
ragadására és az összefüggések bemutatására helyezik a hangsúlyt. Megfi
gyelhetjük, hogy az ábrázolásban az egyház hitbeli élménye is tükröződik.
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Jézus halálos ítélete és keresztre feszítése adott helyzetben és időpontban
történt, de az ebben megnyilvánult elutasításnak már történeti távlata van.
A kereszténység az írott evangéliumok keletkezéséig több évtizedes tapasz
talatot szerzett saját életében arról, hogy mit jelent Jézus elutasítása, és ezt
láthatóvá tette a szenvedéstörténet leírásában.

Jézus kihallgatását a főpap előtt Márk evangéliuma alapján elemezzük,
mert Márk elbeszélése a legősibb és erre megy vissza Máté és Lukács evan
géliuma is: "Jézust a főpaphoz kísérték. Ott gyülekeztek a főpapok, a vének
és írástudók... a főpapok az egész főtanáccsal együtt bizonyítékot kerestek
Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak. Jóllehet többen hamisan
tanúskodtak ellene, tanúságuk azonban, nem egyezett meg. Aztán felálltak
még néhányan, és ezt a hamis tanúságot tették ellene: Mi hallottuk, hogy azt
mondta: lerontom ezt a kézzel épített templomot, három nap és három nap
alatt másikat építek, amely nem emberi kéz műve. De ebben sem egyezett
meg tanúságuk. Akkor a főpap' a középre lépejt és megkérdezte Jézust: Sem
mit sem felelsz arra, amivel ezek vádolnak? O hallgatott és nem felelt se1]l
mit. A főpap újra megkérdezte: Te vagy a Messiás az Aldott (Isten) Fia? En
vagyok - felelte Jézus. Látni fogjátok, hogy az Emberfia ott ül a Mindenható
jobbján és eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját: Mi szük
ségünk van még tanúkra? - kérdezte. Halljátok a káromkodást. Mi a véle
ményetek? Azok egyhangúlag méltónak ítélték a halálra..." (Mk 14,43-65).

A történeti kiértékeléshez figyelembe kell venni azt a tényt, hogy Jézus
kihallgatásánál a tanítványok közül senki sem volt jelen, Péter és János csak
a főpap házának udvarában tartózkodtak. Nem tudjuk pontosan megállapí
tani, hogy az evangéliumi hagyomány honnan vette ismereteit a főpap előtt

lezajlott eseményekről, de az elbeszélést semmi esetre sem tekinthetjük kita
lált epizódnak. Ahogyan Jézust a főpap kérdezi, az elhangzott vád és Jézus
felelete összhangban van a Pilátus előtt emelt váddal, halálos ítéletével és az
evangélium többi részével. A Jézus egész nyilvános tevékenységét kisérő

konfliktusok és jeruzsálemi bevonulásával összefüggő körülmények a jelenet
meghatározó elemeihez tartoznak.

Miután Jézust elfogták az Olajfák hegyén, Kaifás, a főpap házába kísérték.
Ebből is kitűnik, hogyelfogatásának és az ellene folytatott eljárásnak fő moz
gatói a szadduceusok voltak. Ez a csoport a jeruzsálemi papság vezető tiszt
ségviselőiból és a vénekből állt. Az evangélium teológiailag beszél, úgy, mint
ha az egész főtanács összegyűlt volna, de többi evangéliummal egybevetve
kitűnik, hogy nem kell az egész főtanácsra gondolni, nem egy szabályos ülést
tartottak. A főtanács tagjainak nyilván csak egy szűkebb köre, elsősorban a
szadduceusok közül voltak jelen Kaifás vezetésével, akik főként politikai
okokból tartottak Jézustól. Attól féltek, hogy az általa keltett tömegmozgalom
felforgathatja a közrendet, s ez magával vonja a rómaiak közbeavatkozását.
Tórekvésük találkozott a főtanács farizeusokhoz tartozó tagjaiéval. Számukra
Jézus törvénykritikája volt elfogadhatatlan, Ennek eredményeként Jézust el
fogták, kikérdezték, majd döntöttek arról, hogy átadják a római hatóságok
nak, és Pilátustól halálos ítéletét kérik. A vezetőknek ez a kis csoportja felelős

azért, ami Jézussal történt.
A szadduceusoknak a döntő lökést a cselekvésre a húsvét ünnepe előtti

napok eseményei adták. Jézus jeruzsálemi bevonulása, a templom megtisztí
tása súlyos politikai következményeket vonhatott volna maga után, ha ebből
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népmozgalom támad, amelyből könnyen felkelés törhetett volna ki a római
uralom ellen táplált gyúlölet miatt. Erre minden eshetőség megvolt az ün
nepre Jeruzsálembe vonult zarándokok nagy tömege miatt. Ha bármi történt
volna, a római hatóságok a szadduceusokat vonták volna felelősségre, első

sorban főpapot, aki egyúttal politikai tekintélynek is számított. Ehhez járult
volna még a római katonaság fegyveres beavatkozása és a véres megtorlás.
A szadduceusok meggondolásait és Jézus elfogatásának hátterében meghú
zódó szándékukat jól érzékelteti János evangéliuma. Lázár feltámasztása
után sokan mentek Máriához és Mártához: "Látták, amit Jézus tett és hittek
benne. Némelyek azonban a farizeusokhoz mentek és hírül vitték nekik,
amit Jézus cselekedett. A főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot,

és tanakodni kezdtek: Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát művel.
Ha tovább tűrjük mindannyian hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak
és elpusztítják szentélyünket és népünket. Egyikük, Kaifás, aki abban az év
ben főpap volt, így szólt: Ti nem értetek semmit. Nem látjátok át, jobb, hogy
egy ember haljon meg a népért, mintsem az egész nép pusztuljon el" On
11,45-50). A szadduceusok tehát egy kibontakozó népmozgalomtól féltek.
Nem érdekelte őket túlságosan Jézus vallásos tanítása. Minden valószínűség

szerint rajongónak tartották - abban a korban ez nem volt ritkaság -, olyan
valakinek, aki félfokozott vallásosságában jogosultnak érezte magát, hogy Isten
országáról prédikáljon. Jézus beszédeinek és tetteinek teológiai tartalmára a fa
rizeusok figyeltek fel. A szadduceusok elsősorban azt látták, hogy körülötte
tömegmozgalom kezd kibontakozni, és az nem marad tisztán vallási jellegű.

Mint Kaifás szavaiból is kitűnik, ez utóbbi lehetőség aggasztotta őket.

Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, tömeg fogadta, ráadásul - főleg a
galileaiak - Messiásként ünnepelték. A bevonulást követő napokban Jézus
többször fölment a templomba, és ott tanított. A zarándokok látták őt és ő

beszédbe elegyedett velük. Különös feltünést keltett, amikor kiűzte a temp
lomból az árusokat és a pénzváltókat (Mk 11,15-18). Utóbbi tette önmagában
vallásos indítékú volt, de éppen látványos körülményei miatt alkalmas volt,
hogya tömegben felfordulást keltsen.

Mindezek mellett Jézusnak voltak olyan - templommal kapcsolatos 
megnyilatkozásai, amelyek miatt a szadduceusok vallási felfogásával is el
lentétbe került. Már a templom megtisztítása is ilyen cselekedet volt, hiszen
a templom és a kultusz ügyeiben egyedül a papságnak volt isteni rendelkezé
sen alapuló joga. Milyen jogon avatkozott be a templom ügyeibe, kérdezték
tőle az eset után (Mk 11,27-33). Ugyancsak a templommal függ össze a be
vonulás utáni napokban, "mikor kilépett a templomból, egyik tanítványa
megjegyezte: mester, nézd csak, mekkora kövek és micsoda épület! Jézus így
válaszolt: Látod ezeket a hatalmas épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit
le ne rombolnának" (Mk 13-13). A templomról tett kijelentése kifejezetten
teológiai természetű volt, és érte súlyos következményekkel kellett számol
nia. A templom Isten jelenlétének jele Izrael népe körében. A kultusz Isten
áldásának biztosítéka, és a papság egész léte és létének értelme kapcsolódott
hozzá. Nebukadnezár újbabiloni uralkodó Kr.e, 587-586-ban lerombolta a Sa
lamon által épített templomot, de a babiloni fogság után újra felépítették,
515-ben szentelték fel, és prófétai szó biztosította, hogy ez a templom megéri
Isten végidőbeli uralmát és.kűldöttét, a Messiást (Agg 2,6-9. 2~23). Milyen
alapon meri tehát Jézus azt állítaní. hogy ezt a templomot lerombolják? Ugy
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tűnik, kétségbe vonja Isten népe körében való jelenlétét, mert ha jelen van,
akkor nem hagyja, hogy templomát elpusztítsák. Jézus kijelentése a vallási
meggyőződés egyik legérzékenyebb pontját érintette, és a káromkodás mo
tívumát rejtette magában. Evszázadokkal azelőtt a templom ellen mondott
beszéd miatt akarták Jeremiás prófétát halállal büntetni (Jer 26,8).

A főpap előtt a kihallgatás során egy másik templom elleni kijelentéssel
vádolják: "Mi hallottuk, hogy azt mondotta: Lerontom ezt a kézzel épített
templomot és három nap alatt másikat építek, amely nem emberi kéz műve."

(Mk 14,58). Ez a vád az Újszövetség szentírási hagyományában ismételten
előfordul, részben úgy, mint Jézus ellen hozott hamis tanúság (Mk 14,58; Mt
26,61; ApCsel 6,14), részben ezekkel a szavakkal gúnyolják Jézust a kereszt
alatt (Mt 27,39 köv), viszont János evangéliuma szerint maga Jézus mondja
a templom megtisztítása után (Jn 2,19). Osszevetve a felsorolt szentírási he
lyeket, megállapítható, hogya lényegben megegyeznek, kisebb értelmező

részletekben pedig eltérnek egymástól. A templom lerombolása és csodálatos
felépítése a Jézus elleni eljárás vádpontja volt, amelyet a bibliai hagyomány
nem azonos módon értelmez. Arra következtethetünk, hogy a mondás lénye
gét tekintve Jézustól származik, és a "hamis tanúság" minősítés nem jézusi
eredetére vonatkozik. Bizonytalan, hogy milyen körűlmények között hang
zott el, a templom megtisztítása alkalmával, vagy máskor, s csak János evan
gelista kapcsolta össze Jézus jelképes cselekedetével. Mindenesetre a főpap

előtt elhangzott vád súlyos, mert mélyen sérti Isten templomának mélt6sá
gát, amikor azt Jézus mint emberi művet, "kézzel építettet", lerombolásra
méltónak ítéli. Helyette megígéri, hogy három nap alatt egy új "nem emberi
kézzel építettet" , azaz isteni erővel építettet emel, s ezzel a jelenlegi templom
felett állónak vallja magát: hatalma van rajta, és eljövetele fontosabb, mint a
templom. Képesnek tartja magát, hogy mint a végidő beteljesítője, három
nap, vagyis nagyon rövid idő alatt csodálatos módon felépítse a messiási
templomot.

Jézus kihallgatásakor egy kifejezetten vallási természetű vád is felmerül.
Olyan konfliktusról van szó, amely Jézus egész nyilvános működését végig
kísérte, de most végkifejletéhez érkezett. Erre elsősorban a farizeusok figyel
tek fel és a kihallgatás következő rövid párbeszédéből ismerhetjük meg: "A
főpap újra ,megkérdezte: Te vagy a Messiás, az Aldott (Isten) Fia? Jézus így
válaszolt: En vagyok..Látni fogjátok, hogy az Emberfia ott ül a Mindenható
hatalmának jobbján és eljön az ég felhőin" (Mk 14,62). Az evangélista a ke
resztény hitvallás szavaival fogalmazta meg a főpap kérdését és Jézus vála
szát. Az utóbbi nem más, mint egyetlen kijelentés keretében összefogott két
bibliai idézet: Uralkodó Isten jobbján (Zsolt 110,1), és mint bíró ítélkezni fog
az emberiségen, amikor eljön az ég felhőin (Dán 7,13). Az egyik idézet mes
sisási zsoltárból való, Isten szava a Messiás királyhoz, hogy foglaljon helyet
jobbján. A másik Dániel könyvéből ered, a titokzatos Emberfiáról szól, aki az
idők végén jelenik meg, és a végítéletnél minden hatalmat megkap Istentől.
Jézus kijelentésében mindez azt jelenti, hogy ő az Emberfia Istentől kapott
hatalmával rendelkezik, és hatalmát majd megtapasztalják azok is, akik most
ítélkeznek felette. lsten majd így fogja őt igazolni előttük.

A rövid párbeszédben az egész evangéliumi hagyományból tanúsított tény
jut kifejezésre: Jézus kezdettől fogva felsőbb, égi hatalom és tekintély birto
kosának vallotta magát, mint aki Mózes törvénye felett áll. A törvényt Isten
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adta Mózesnek..Ki rendelkezhet e törvény felett? Egyedül Isten. Ha ember
ezt megteszi. Isten kizárólagos jogát vonja kétségbe, vagyis káromkodik.jé
zus ismételt törvénykritikája és ennek megfelelő cselekvésmódja szembe ál
lította őt a törvény elkötelezett követőivel.a farizeusokkal. A főpapnak adott
válaszának hasonló jelentése van, mint amikor kijelenti, hogy az Emberfia
ura az Istentől rendelt szombatnak (Mk 2,27), vagy amikor búnt bocsát meg,
amelyet egyedül Isten tehet meg (Mk 2,5 köv), vagy pedig amikor teljes
tekintéllyel az evangéliumi tanítást az ószövetségi törvény fölé állítja (Mt
S,l7köv.). Jézus és a farizeusok ellentéte Galileában kezdődött és ott bonat
kozott ki. A szenvedéstörténetben és az ellene folytatott eljárásban viszont a
főpapok és a vének, tehát a szadduceusok állnak előtérben (Mk 14,1-43; 53;
15,1), s ez a helyzet tükröződik a jézus szenvedését kinyilatkoztató kijelen
tésekben is (Mk 8,31; 10,33). Ók voltak azok, akik elfogatását - elsősorban
politikai okokból - kezdeményezték. Tévedés lenne azonban azt gondolni,
hogy a Galileában kialakult helyzet és az ellene folytatott eljárás között nincs
összefüggés. Jézusra Galileában már a negyedes fejedelem, Heródes Antipász
is fölfigyelt, sőt úgy tunik, őrizetbe vételére is gondolt (Lk 13,31). Ezért ami
kor Jeruzsálembe érkezett, nem volt ismeretlen a vezető körök előtt, és az
elfogatását követő vizsgálatban szerepet játszottak a galileai tevékenysége
során felmerült vádak is. A főpap előtt tett kinyilatkoztató kijelentése az Em
berfia hatalmáról és azt követőena döntés, hogy halálos ítéletet kérve átadják
Pilátusnak, azt tanúsítja: Jézus és kora vallási-politikai tekintélyei között ki
alakult konfliktusvégpontjához ért.

A római hatóságok jézus ellen folytatott eljárását is az evangéliumokból
ismerjük. A helyzet történeti kiértékeléséhez ismét Márk elbeszélését vesszük
alapul, mert ez őrizte meg leginkább a szenvedéstörténet ősi, az írott evan
géliumok előtti formáját. Ez esetben sem a peres eljárás jegyzőkönyvét tartjuk
a kezünkben. Márk, akár a többi evangélista, az eseményekból csak a lénye
ges mozzanatokat választotta ki, és úgy beszéli el, ahogy azokat a hit látja.
Elbeszélésének irodalmi megformálásában a teológiai szándék érvényesül, de
a főtanács előtti kihallgatáshoz viszonyítva a római eljárás történeti körülmé
nyeit jobban tudjuk követni. A peres eljárást a rómaiak a nyílvénossag előtt

folytatták, és Jézus Pilátus által történt elítéléséről Tacitus római történetíró
is megemlékezik (Annales XV,44). Az evangéliumi elbeszélés tehát ellenőriz

hető tényekból eredt, és a római per körvonalai is felismerhetők benne. jézus
pere lényegében vádemelésból, kihallgatásból és ítélethozataiból állt: a főpa

pok vádolják, Pilátus kérdezi őt, jézus pedig válaszol vagy hallgat. Bár Márk
kifejezetten nem említi, de a formális ítélethozatal is hozzátartozott az eljárás
lezárásához. Ebben a tekintetben jános evangéliuma tükrözi a történeti való
ságot (Jn 19,13 köv).

Az evangéliumi elbeszélésból csak a megértéshez szükséges mozzanatokat
idézzük: "Kora reggel a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis
az egész főtanács döntést hozott. Megkötözve elvezették jézustés átadták
Pilátusnak. Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? En vagyok,
felelte. A főpapok ekkor mindenféle vádat hoztak föl ellene. Pilátus erre újra
megkérdezte: Nem válaszolsz semmit? Hallod, mi mindennel vádolnak. De
Jézus nem válaszolt többé... Szokásban volt, hogy az ünnep napján szabadon
bocsássa azt a foglyot, akit kértek. Volt a börtönben más lázadókkal együtt
egy Barabás new. A nép ekkor eléje vonult, és kérte a kegyet... Pilátus meg-
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kérdezte tőlük: Akarjátok-e, hogy szabadon bocsássam a zsidók királyát?
Észrevette ugyanis, hogya főpapok írígységből szolgáltatték ki neki. A főpa
pok azonban felizgatták a népet, hogy inkább Barabásszabadonbocsátását
kérje... Pilátus a nép kedvére akart tenni, ezért szabadon bocsátotta Barabást,
Jézust pedig megostoroztatta és átadta .nekik; hogy keresztre feszítsék" (Mk
15,1-15). Júdea Kr.u. 6--ban római provincia lett, így ott halélbüntetésre (ius
glJldii) csak a tartomány kormányzójának, a helytartónak volt joga. Ez a ma
gyarázata annak, hogy az éjszakai kihallgatás és a kihallgatást követő dön
téshozatal után a főtanács képviselői Jézust átadták a helytartónak. A döntés
mibenléte a vádemelésből világos: Jézus halálos ítéletét akarták.

Júdea tartomány helytartója Kr.u. 26 és 36 között Pontius Pilátus volt, s
így ő képviselte a római államhatalmat Jézus ügyében. A helytartók székhe
lye a tengerparti Cesarea volt, de nagyobb ünnepekre erős fegyveres kíséret
tel mindig felvonultak Jeruzsálembe, hogy ott a zarándokok tömegében min
den esetleges forrongást elfojtsanak. Pilátus ez alkalommal is Jeruzsálemben
tartózkodott, ezért közvetlenül eléje vezethették Jézust. A helytartó minden
további nélkül elrendelhette volna kivégzését, de Pilátus jogi eljárást indított
ellene. Kitűnik tehát, hogy nem volt hajlandó egyszerűen csak a zsidó veze
tök véleményére hagyatkozni, hanem maga akart meggyőződnia Jézus ellen
hozott vádak mibenlétéről. Elhatározásának indokaira csak következtethe
tünk.. Mint római tisztviselő, jogérzéke követelhette, hogy halálos ítéletet ak
kor hozzon, ha ennek megfelelő alapja van. A korabeli források szerint Pilá
tus gyűlölte il zsidókat, amelynek többszörösen is tanújelét adta. Most is
nyilván bosszantani vagy megalázni akarta őket, főként amikor észrevette,
hogya zsidó hatóságok képviselői mennyire igyekeznek Jézus halálos ítéletét
elérni. Mindenesetre annak a tényállásnak hátterében, hogy Pilátus a jogi utat
választotta, az evangélisták ezt a helyzetet értelmezni igyekeznek: Pilátust
menteni és a zsidó oldal felelősségét hangsúlyozni. Ezt a szándékot azonban
nem szabad egyoldalúan kiélezni. Pilátust nem lehet a jog- és igazságérzék
erkölcsi magaslatára állítani. A történeti források gátlástalan, erőszakos és
kegyetlen embernek mutatják be, akinek sok ártatlan ember vére tapad a
kezéhez. Egyetlen ember élete semmit sem jelentett számára, és Jézus kivég
zése sem okozott volna neki problémát. Reálpolitikus is volt, s ha érdeke
megkívánta, tudott engedni, megalkudva a helyzettel. A felelősség egyaránt
terheli Pilátust és a szadduceusoknak azt a szűkebb csoportját, akik Jézust
elfogták és halálos ítéletét elérték a római hatóságnáJ.

Marad végül az a kérdés, hogy mivel vádolták Jézust a római hatóság
előtt, amelyre végül Pilátus a halálos ítéletet kimondta, Legbiztosabb kiindu
lásként szolgál az a tény, hogy Jézust keresztre feszítették. Ezt a büntetést
Palesztinában mindig politikai okokból alkalmazták. További megbízható el
igazítást nyújt a kereszt felirata. Római szokás szerint kivégzésre menet az
elítélt előtt vittek vagy nyakába akasztottak egy táblát, amelyre felírták bün
tetésének okát, hogy arról a nyilvánosság is tudomást szerezzen. Az evangé
liumok közül Márk hagyományozta ránk a felirat rövidebb és nyilvánvalóan
a legősibb formáját: A zsidók királya (Mk 15,26). Szúkszavúságában Jézus
elítélésének okát hirdeti, a vád politikai jellegét, úgy, ahogyan a római ható
ság értette. Jézus királyi hatalom igényese. lázadó a birodalom ellen. Még
annyit hozzátehetünk, hogya másik három evangélium jegyzi meg, hogya
táblát a keresztre erősítették, míg Márk leírásából ez nem derül ki.
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Az elmondottakból világos, hogy jézus keresztre feszítésének oka az ál
lamérdek szempontja volt. Pilátus azért ítélte el, mert benne a birodalom
közrendjét látta veszélyeztetve. Kaifás és a Jézus elítélésében érdekelt szad
duceusok csak olyan váddal állhattak a római hatóságok elé, amelyek igazol
ják, hogy jézus az állam rendjét megzavarta. a birodalom biztonságának el
lensége. A főpap házában a kihallgatás vallási természetű kérdések körül
forgott, noha közvétlenül politikai indítékok vezették a szadduceusokat. A
templommal kapcsolatos vádaknak volt politikai oldala, hiszen a templom
megsértése azt a római hatalmat is sértette, amely a templomra felügyelt és
érintethetetlenségét védte, amelyben naponta áldozatot mutattak be a császá
rért (Josephus Flavius: Contra Apionem II,6), de nem volt elégséges, hogy
jézust királyi hatalom igényeseként igazolják.

A főpap előtt viszont felszínre került jézus hatalmának kérdése is. Az Em
berfia ítélkező hatalmáról tett kijelentése összefüggésben állt azzal a tekin
téllyel, amellyel önmagát és tanítását galileai működése során a Mózes tör
vénye felett állónak vallotta, de ugyanaz a tekintély nyilatkozott meg a temp
lommal kapcsolatos magatartásában is. Amikor a nép elé állt és úgy tanított
"mint akinek hatalma van" (Mt 7,29), a nyilvánosság előtt tett cselekedeteivel
együtt, alkalmas volt arra, hogy tömegeket mozgasson meg. Alapvetően val
lásos tevékenységének tehát politikai-társadalmi vetülete is volt, s ez lehető

vé tette, hogy az álmessiások, lázítók, izgatók, felforgatók csoportjához so
rolják, s mint ilyet vádolják Pilátus előtt. Csak ebből a háttérből érthető a
helytartó kérdése - "Te vagy a zsidók királya?" (Mk 15,2) -, és a kereszt
"Zsidók királya" (Mk 15,26) felirataIlyen vád mellett, amely kimeríti a római
jog szerint a haza iránti ellenséges magatartás, felségárulás, hazaárulás, a
perduellio fogalmát, Pilátus nem mehetett el szö nélkül, hiszen hivatali köte
lessége volt őrködni a birodalom rendjén, főként ha erre a tartomány hivata
los tekintélyei hívják fel figyelmét. jézus sorsa ezzel megpecsételődött és Pi
látus kimondta halálos ítéletét.

Amikor az ember a Jézus kereszthalálához vezető út okait boncolgatja,
arra a szomorú következtetésre jut, hogy perének szereplőí igazán sohasem
találkoztak vele és evangéliumával. Semmit sem értettek meg a nyolc bol
dogság világából, a tékozló fiúilak megbocsátó lsten szeretetéből, a vámoso
kat országába hívó Isten nagylelkűségéből. amelyről jézus nemcsak tanít,
hanem egész valóságában tanúskodik. Ugy tűnik, egy esetet akartak megol
dani, hatalmi érdekek és számítások, emberi indulatok és félelmekindítására.
Ha Jézus személyérmegismerték volna, feltehetően másként döntöttek volna.
A per történetileg ugyan egykor lezajlott, de jézussal és evangéliumával min
den kor embere valami módon szembesül. A találkoZás kiben-kiben megis
métlődik, de belőle csak akkor lesz elfogadás, ha hagyja, hogy Jézus Isten
és emberszeretetében kibontakozó személyisége szóljon hozzá.
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