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Jézus hűsége küldetéséhez a végső tehetetlenségéig olyan hatástörténetet váltott ki, mely 

megváltoztatta és még mindig megváltoztatja a világot. Jézus tehetetlensége hatalom, a 

hatalmasok hatalma pedig tehetetlenség.  

 Ez a paradoxon uralja János egész szenvedéstörténetét. Most nézzük meg ezt a passió egyik 

motívumláncának segítségével is, melyet az evangélista több fejezeten keresztül 

következetesen végigvezet, és ami nem más, mint Jézus királyi intronizációja. 

 E motívum elbeszélői bemutatása akkor kezdődik, mikor Pilátus, a római helytartó 

megkérdezi Jézust: „Te vagy a zsidók királya?” (18,33). Miután Jézus világossá tette, hogy 

királysága alapvetően különbözik a társadalom hatalmi struktúrájától („Királyságom nem e 

világból való”), ünnepélyesen megvallja Pilátus előtt: „Igen, király vagyok. Arra születtem, s 

azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról” (18,37). Azzal, hogy Jézus 

vallomása egészen spontán az „igazság” témájára vált, még egyszer világossá teszi, hogy Jézus 

királysága minden megszokott uralkodási formától eltér. Itt ugyanis a világ nem hatalommal, 

hanem igazsággal történő formálásáról van szó.  

 Pilátus félbeszakítja a beszélgetést. Az „igazságról” nem akar beszélni. Inkább Jézus 

vádlóihoz megy és kérdezi: „Szabadon bocsássam nektek (a pászka amnesztia keretében) a 

zsidók királyát?” (18,39). Ezt a jelenetet egyébként Jézus királlyá kiáltásának is nevezhetnénk. 

A proklamáció Jézus Pilátus előtt tett vallomásával kezdődik, és azzal folytatódik, hogy Pilátus 

hivatalosan is említi a királyi címet a kint egybegyűlteknek. 

 Közvetlenül e jelenethez kapcsolódóan elbeszéli az evangélista, hogy a római katonák 

kigúnyolják Jézust: „Erre Pilátus megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koronát fontak, 

fejére tették és bíborszínű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak és így gúnyolták: ,Üdv neked, 

zsidók királya!’, és arcul ütötték” (19,1-3). Ezt a jelenetet jelölhetnénk Jézus királlyá 

koronázásának is. A királyi intronizáció rituáléja során a proklamációt a koronázás követi. 

 Az evangélista Pilátus kérdésekor és abban a jelenetben, amikor a katonák megkoronázzák 

Jézust, még némiképpen tartja magát a három szinoptikus szenvedéstörténetéhez. A következő 

jelenetben azonban már önállóan jár el. De a továbbiakat vajon a királyi intronizáció értelmében 

beszéli-e el? Sok szól emellett. A király proklamációja és megkoronázása után a rituáléban az 

új király ünnepélyes bemutatása, epifániája következik a nép előtt. Az evangélista a 

következőképpen beszéli el: „Pilátus újra kiment és mondta nekik: ,Nézzétek, elétek vezetem. 

Értsétek meg végre, hogy semmi vétket sem találok benne, hogy elítéljem.’ Jézus akkor 

töviskoronával és bíborköpenyben kijött eléjük” (19,4k). 

 A főpapok és szolgáik Jézusnak e „bemutatására” ezzel a kiáltással válaszoltak: „Keresztre 

vele!” Pilátus erre újra megkérdezi Jézust. Amikor azután szabadon akarja bocsátani, Jézus 

ellenfelei kiabálják: „Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja; mert mindaz, aki királlyá 

teszi magát, ellenszegül a császárnak” (19,12). A király-témát tehát következetesen 

továbbvezeti. Továbbvezeti még ott is, ahol Jézus ellenfelei elutasítják királyságát. Igazában a 

király bemutatását a nép akklamációja követi. Egyébként ez is jelen van – de az elutasítás 

formájában, mint negatív akklamáció.  



 Pilátus nem adja föl. Szeretné Jézust szabadon bocsátani. Harmadszor is megkísérli. Az 

evangélista ezt a harmadik kísérletet a legünnepélyesebben mutatja be. Pilátus bírói székébe ül. 

János pontosan és gondosan megadja a helyet és az időt: 

 „Pilátus kivezetette Jézust. Bírói székébe ült a köves udvaron, a lithosztrotoszon, amit 

héberül Gabbatának neveznek. Húsvét készületi napja volt, a hatodik óra táján. Pilátus így szólt 

a zsidókhoz: ,Íme a ti királyotok!’ Ők azonban kiáltották: ,El vele, el vele, feszítsd meg őt!’ 

Pilátus megkérdezte tőlük: ,A királyotokat feszítsem keresztre?’ De a főpapok tiltakoztak: 

,Nincs királyunk, csak császárunk.’ Erre kiszolgáltatta őt nekik, hogy keresztre feszítsék” 

(19,13-16). Tehát a király újólagos bemutatása történik és új negatív akklamáció!  

 Az embernek látnia kell a jelenet mélységét. Jézus ellenfeleinek nagyonis van királyuk, 

Isten, akit Izrael hitvallásában királynak vall. Most előttük áll az, akiben Isten véglegesen 

megmutatja és kijelenti magát. Hogy őt elutasíthassák, inkább a római császárt vallják uruknak. 

Izrael vezetőinek hitetlensége és gyűlöletük a kinyilatkoztatóval szemben következményekkel 

jár. Olyan helyzetbe hajtja őket, melyet ők egyáltalán nem akarnak. Hitetlenségük abba a 

perverzióba vezeti őket, hogy számukra most a római császár a világ ura.  

 Jézus királyi intronizációja ezzel a jelenettel most elérte előzetes csúcspontját: Pilátus Jézust 

Izrael királyaként mutatja be. De a királlyá kiáltás (akklamáció) helyett ez a kiáltozás hangzik: 

„Feszítsd meg őt!” Ezzel az elbeszélés máris átvezet a végső csúcspontra. A proklamáció, a 

koronázás, az epifánia és az akklamáció után most a királyi rituáléban a trónra lépés következik. 

János passiójában megvan ennek is a helye: a kereszten történik. 

 Jézust ugyanis fölemelik majd a keresztre. Bekövetkezik az, amit a Jn 3,14-ben már előre 

megmondtak: „Ahogyan Mózes a kígyót fölemelte a pusztában, úgy kell az Emberfiát is 

fölemelni, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”  Az evangélista 

újfent kidolgozza Jézus szabadságát. Jézus önként megy a keresztre. Ő maga hordozza a 

keresztjét. Cirenei Simon alakját, aki a szinoptikusoknál átveszi a halálra gyengült Jézus 

keresztjét, kihagyja János. A szinoptikus jelenet zavarta volna az ő elbeszélését. 

 Miután Jézust keresztre feszítették, feje fölé a titulust helyezték. Ez áll rajta: „A názáreti 

Jézus a zsidók királya.” A feliratot héberül, latinul és görögül írták. Jézus királyságát az egész 

világnak kihirdetik (proklamálják). Sokan, akik arra járnak, olvassák a szöveget. Mivel minden 

királynak vannak társuralkodói, jobbjára és baljára két gonosztevőt mint „trónasszisztenseket” 

feszítenek meg. Jézus maga „középen” trónol, ahogy az evangélista megjegyzi (19,18). 

 Hogy is történt ez valójában? A főtanács Jézust mint istenkáromlót és a nép félrevezetőjét 

ítélte el. Pilátus számára Jézus ellenfelei ezt a vádat megváltoztatták úgy, hogy Jézus igényt 

tartott a politikai királyságra. És úgy állították be, mint aki lázadást szít a rómaiak ellen. Csak 

így volt esélyük Pilátusnál Jézus elítélésére. Jézus királysága motívumának tehát történetileg 

szilárd helye van Jézus passiójában. Legfontosabb mutatója a titulus, a tábla Jézus keresztjén. 

 De mit csinált a negyedik evangélista ebből a király-motívumból! Először követi, ahogyan 

már láttuk, a szinoptikus tradíciót. De azután Pilátus ténykedésekor szélesen kiépíti ezt a 

motívumot, és arra használja, hogy Jézus igazi királyságát kidolgozza. Ami a szinoptikusok 

szenvedéstörténetében csak csírájában van meg, az nála következetesen kidolgozott téma lesz: 

Jézus a szenvedésen és a halálon keresztül lép trónra, mint Izrael igazi királya. Már a kereszt is 

az ő felmagasztalása s megdicsőülése.   

 Mi hajlunk arra, hogy Jézus szenvedését és feltámadását világosan szétválasszuk. Először a 

szenvedés mint út, mint átmenet az életre, és csak utána a megdicsőülés! Hasonlóan látják a 



szinoptikus evangéliumok is, mint ahogy azt Lk 24,26 mondja: „Hát nem ezeket kellett 

elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” A negyedik evangélista itt 

forradalmi utat jár teológiájában: A szenvedés közepette már meg is történik a megdicsőülés. 

Az egyháznak el kell gondolkodnia azon, mit jelent ez. Nem szabad a hamis szenvedésmisztika 

értelmében felfogni. De mégis, olyan nagy szentektől, mint Keresztes Szent János, sokat 

tanulhatunk ezen a ponton. De azt is látnunk kell, hogy a szenvedés jánosi bemutatása 

összekapcsolódik az evangélium jelen idejű eszkatológiájának radikalitásával. Nemcsak a 

túlvilágon, nem is csak a halálunk után, hanem már most, már ma megtörténik az, ami döntő. 

Ahol a Jézusba vetett hitből élnek, már most megváltozik a világ, már most megtörténik az 

ítélet, ami a világ üdvnélküliségét napvilágra hozza, már most történik a feltámadás. 

 Jézus utolsó szava így hangzik Jánosnál: „Beteljesedett” (19,31). Ez összehasonlítva Mk 

15,34-gyel: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem! – királyi szó. Itt is megfigyelhetjük azt 

a teológiai utat, mely a János evangéliumban Jézus utolsó szavához vezet. Már a szamariai 

asszonnyal Jákob kútjánál folytatott beszélgetésekor mondja Jézus: az én eledelem az, hogy 

annak akaratát tegyem, aki küldött engem, és művét beteljesítsem” (4,34). Amikor Jézus azt 

mondja a kereszten: „Beteljesedett”, akkor tehát arra műre utal, amivel az Atya megbízta.  

 E műhöz hozzátartozik annak végső kinyilatkoztatása: mi az Isten (17,4.6-8). Hozzátartozik, 

hogy Isten teljes dicsősége most végérvényesen megnyilvánuljon, hogy Izrael üdvösségre 

jusson és Izraelen keresztül a világ. Magától értetődő, hogy Isten dicsősége csak akkor tud 

érvényesülni a világban, ha elfogadják, ha hisznek benne. Ezért hozzátartozik a műhöz az, amit 

Jézus az Atyával egységben tesz, hogy végül mindazokat összegyűjtsék, akik hisznek abban, 

hogy Isten dicsősége Krisztusban nyilvánult meg. Isten szétszórt fiainak egybegyűjtéséről 

kifejezetten is szól a Jn 11,52. Ezért azt is mondhatnánk: Az Atya műve, ami ugyanakkor Jézus 

műve is, Jézus önkinyilatkoztatásával kezdődik és Isten végidőbeli népének egybegyűjtésével 

teljesedik be.   

 

Jézust csak a hitből lehet teljesen megmagyarázni – éspedig az egyház hitéből. Az 

evangéliumok minden mondata az egyház hitét fejezi ki. Csak aki az egyházban él, az tudja 

megérteni, és csak aki az egészet elfogadja, értheti meg Jézust. Joseph Ratzinger így fogalmazta 

meg ezt a tényállást: „Az evangéliumok Jézusa az egyedül igazi történeti Jézus.” 

 


