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A názár eti Jézus, a zsidók királya
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J ézus keresztjének felirat a vit át váltott ki. Pilátus ezt íratt a héber, görög és l ati n
nyelven a keresztre. János pedi g feljegyzi: A zsidók f őpapjai akkor szóltak
Pilátusnak: „Ne azt írd: A zsidók királya! - hanem ahogyan ő mondotta: A zsidó k
királya vagyok.” 2 2 Pilátus így válaszolt: „Amit megírtam, megírtam.”
Pilátus nem változtatta meg ezt a mondatot. Miért? Nem azért, mert azt gondolt a
volna, hogy Jézus valóban a zsidó nép ural kodój a.. Mégis ragaszkodott a
felirathoz. Mi ért?
Amikor J ézust elé vi szik, ezzel a váddal teszik. Pilátus meg i s kérdezi: t e vagy a
zsidók királ ya? Jézus vál asza: Te mondt ad. Jézus reakciója szokatlan, de nagyo n
is jézusi. Mert a vál aszban sokkal több van, mint a kérdésben. A kérdés csupán
form ális, költői. Pil átus tudja j ól a választ. A zsidó nép ural kodója a császár által
szentesített bábkirál y Heródes. De mint ha Jézus nem i s kérdést hallana, hanem
egy állítást, amel ye t megerősít: Te mondtad. Te, a császár , mint a l egnagyobb
földi hat alom képviselője, mi nt a zsi dóságnak ki rál y fel ett álló ura. Pilátus
királl yá t eszi Jézust. Nem formálisan, csupán azzal, hogy nem tud mit kezde ni
J ézus furcsa válaszával. A keresztre feszítéskor azzal a mondattal: ami t
megírt am, megí rtam - pedi g hitel esíti a zsidók előtt a ki ráll yá t ételt. J ézus
királ yként hal m eg.
De ki is valój ában a királ y? Izrael ki rál ya az Ist en felkentje: messi ás, akinek
fel adat a nem az, hogy ura l kodjon, hanem az, hogy vez esse, pásztorolja, a népet ,
méghozz á nem is akárhová, hanem az élő Ist en felé. Fő feladata pedi g, hogy
megszabadítsa a népet, minden eln yomó kezéből.
J ézus királ y. A zsi dók királ ya, aki azért jött, hogy e lsőként zsidónak, azután
minden m ás népnek az uralkodój a l egyen. Hogy ő legye n az a személ y, aki
vezeti, pásztorolj a, megszabadítj a az embert. De nem földi eln yomók
zsarnokos kodása alól, hanem a bűn hat almából.
J ézus királ yként hal meg, a nép képviselet éb en, magára véve bűneinket. Ő egy
személ yben az, aki hordozta és elvett e a világ bűneit, és ezáltal utat n yitott
számunkra a menn ye i királ yságba, Isten országába.
De J ézus keresztjén a felirat neked is sz ól. A náz áreti Jézus a te királ yod. Ő az,
aki uralko dni szeretne a t e élet eden. Ő az, aki vezetni, pásztorolni sz eretne téged,
ő az, aki önm agát ál dozta érted, ott fenn a kereszten.
Hiszed-e ezt? Valóban ő a te él eted királ ya? Jézus meghalt érted! Ért ed?

