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A názáreti  Jézus,  a zsidók királya   

 

Jézus keresztjének felirata vitát  váltott  ki .  Pilátus ezt  írat ta  héber,  görög és lat in 

nyelven a keresztre.  János pedig feljegyzi:  A zsidók főpapjai akkor szóltak 

Pilátusnak: „Ne azt  írd: A zsidók királya! - hanem ahogyan ő mondotta: A zsidók 

királya vagyok.”  
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Pilátus így válaszolt: „Amit megírtam,  megírtam.”  

Pilátus nem változtatta meg ezt  a mondatot.  Miért?  Nem azért ,  mert  azt  gondolta 

volna,  hogy Jézus valóban a  zsidó nép uralkodója. .  Mégis ragaszkodott  a  

felirathoz. Miért?   

Amikor Jézust  elé viszik,  ezzel  a váddal teszik.  Pilátus  meg is kérdezi:  te vagy a 

zsidók királya?  Jézus válasza:  Te mondtad.  Jézus reakciója szokatlan,  de nagyon 

is jézusi .  Mert  a válaszban sokkal több van, mint a kérdésben. A kérdés csupán 

formális,  költői .  Pilátus tudja jól  a választ .  A zsidó nép uralkodója a császár által  

szentesítet t  bábkirály Heródes.  De mintha Jézus nem i s kérdést  hallana, hanem 

egy áll í tást ,  amelyet megerősít :  Te mondtad. Te, a császár ,  mint a legnagyobb 

földi  hatalom képviselője,  mint a zsidóságnak király felett  ál ló ura.  Pilátus 

királlyá teszi  Jézust .  Nem formálisan,  csupán azzal,  hogy nem tud mit  kezde ni  

Jézus furcsa válaszával.  A keresztre  feszítéskor  azzal  a mondattal:  amit  

megírtam, megírtam - pedig hitelesít i  a zsidók előtt  a királlyá tételt .  Jézus 

királyként hal  meg.  

De ki is  valójában a király?  Izrael  ki rálya az Isten felkentje:  messiás,  akinek 

feladata nem az, hogy ura lkodjon, hanem az, hogy vezesse,  pásztorolja ,  a népet ,  

méghozzá nem is akárhová, hanem az élő Isten felé.  Fő  feladata pedig,  hogy 

megszabadítsa a népet,  minden elnyomó kezéből.   

Jézus király.  A zsidók királya,  aki  azért  jött ,  hogy e lsőként zsidónak, azután 

minden más népnek az uralkodója legyen. Hogy ő legyen az a személy,  aki 

vezeti ,  pásztorolja,  megszabadít ja az embert .  De nem földi  elnyomók 

zsarnokoskodása alól ,  hanem a bűn hatalmából.   

Jézus királyként hal  meg, a nép képviseletéb en, magára véve bűneinket.  Ő egy 

személyben az,  aki  hordozta és elvette a világ bűneit ,  és ezáltal  utat  nyitott  

számunkra a mennyei királyságba, Isten országába.   

De Jézus keresztjén a felirat  neked is szól.  A názáreti  Jézus a te  királyod.  Ő az,  

aki uralkodni szeretne a te életeden. Ő az,  aki  vezetni ,  pásztorolni  szeretne téged,  

ő az,  aki  önmagát áldozta érted,  ott  fenn a kereszten.  

Hiszed-e ezt?  Valóban ő a te  életed királya?  Jézus meghalt  ér ted! Érted?  


