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16. 

Meghalni Izraelért

Az engesztelés gondolatát kétkedve és értetlenkedve fogadják – nemcsak a tár-
sadalomban, hanem egyházi körökben is.1 Legalábbis Németországban az újabb 
imaszövegekben és egyházi énekekben már nem fordul elő az „engesztelés” 
szó. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ellenszenv uralkodik minden olyan nyelvi 
megnyilvánulással szemben, amely a fogalommal kapcsolatos.

Ez főként azzal függ össze, hogy az „engesztelés” fogalma fokozatosan 
leszűkült. Az „engesztelés” (németül Sühne) mindig is a jogi szókincs része 
volt, de a középkorban az ófelnémet suona és a középfelnémet suone nemcsak 
’jóvátételt’ jelenthetett, hanem ezenfölül az ’ítélet’, a ’szerződés’, az ’egyezte-
tés’, a ’kiegyezés’, a ’jogvita békés rendezése’, a ’békekötés’, sőt, a ’megbocsátás’ 
jelölésére is szolgált.2 A 19. és a 20. században viszont a kifejezés eredetileg 
sokszínű jelentésspektrumából már csak az adósság kiegyenlítése maradt meg: 
eszerint a „Sühne” a bíró által kirótt büntetés, melynek célja a tettes által elkö-
vetett bűn jóvátétele.

A modern ember nem kedveli az ilyesmit. Nem azt akarja, hogy a vétkesek 
szánják-bánják vétküket, hanem hogy megjavuljanak és újra beilleszkedjenek 
a társadalomba, vagy – ha ez nem lehetséges – ne jelenthessenek veszélyt a 
közösségre nézve. Amikor az „engesztelés” szó teológiai környezetben fordul 
elő, rögtön előtűnik egy ádáz, vérig sértett Isten torzképe is: azé az Istené, aki 
könyörtelenül számon kéri, ami az övé, s csak a véget nem érő bűnbánat képes 
kiengesztelni. Keresztény környezetben sokan így vagy ehhez hasonlóan kép-
zelik el az engesztelést – és borzongva legyintenek rá.
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Jézus – engesztelés nélkül?

Az előzőeket az is tetézi, hogy az újszövetségi egzegézisben a jóvátétel sokszor 
teológiai segédkonstrukcióként jelenik meg: csak a húsvét utáni gyülekezetek 
értelmezték volna így Jézus máskülönben megmagyarázhatatlan kivégzését a 
keresztfán. Ezzel tudtak értelmet adni Jézus tragikus halálának. Jézus sokkal 
egyszerűbben fogta fel saját halálát – például a Márk 14,25 eszkatologikus ki-
tekintése értelmében („nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, 
amikor újat nem iszom Isten országában”). Ám ha ily módon elvitatjuk Jé-
zustól az engesztelés és a jóvátétel gondolatát, maga az „engesztelés” csorbát 
szenved: nem kell többé komolyan vennünk, hiszen Jézus nem is használta, az 
ősegyház pedig csak azért folyamodott hozzá, hogy mélyebb jelentést adjon 
Jézus halálának.

Nem lehet kétségünk afelől, hogy Jézus egészen haláláig ragaszkodott Isten 
eljövendő uralmának és Isten emberek iránti szeretetének örömhíréhez – így 
a fogalmat elimináló elmélet. Ellenben aligha foglalkoztatta a vér, az engesz-
telés, a helyettesítés és a szövetség szoros teológiai összefüggése, amelyet – a 
Márk 14,24 szerint – a kehely fölött kimondott ige teremt meg. Hiszen – vallják 
az engesztelő halál gondolatát elvető teológusok – előzőleg sem beszélt ilyesmi-
ről, holott egész nyilvános működése idején megtehette volna.3

Ezért értelmezi például Herbert Braun Jézus-könyve az utolsó vacsorát 
egyszerű, táplálkozás célját szolgáló étkezésként, hasonlóan Jézus korábbi, ba-
ráti körben elköltött lakomáihoz. Jézus halála után követői ezekre a közös ét-
kezésekre emlékeztek vissza, miközben örömmel telve várták Jézus második 
eljövetelét. Ekkor még nem voltak „alapító igék”, ahogyan „szentségi táplálék-
ról” vagy „Jézus halálának” sajátos „felidézéséről” sem volt szó, hanem csupán 
„egyszerű kenyértörésről”. Jézus halálát csak később értette engesztelésként 
a palesztinai gyülekezet. Ezt a hellenista egyházi közösség – így Braun – egy 
további mozzanattal egészítette ki: a közös étkezéseket a görög misztériumla-
komák mintájára értelmezte, és a „hellenista módon felfogott szentség” meg-
alapítását „visszamenőleg helyezte el” Jézus életének utolsó óráiban.4

A józan történeti megfontolás a fenti megközelítések egyikét sem hagyhatja 
jóvá: a palesztin és a hellenista gyülekezetek sematikus és általánosító elkü-
lönítését5 éppoly kevéssé, mint az őskeresztény eucharisztia-ünneplés leveze-
tését a hellenista misztériumlakomákból.6 Herbert Braun szemlátomást nem 
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törődött az Ószövetséggel, miként azzal sem, hogy Jézus zsidó volt, s ezért 
mindent az Ószövetségből merített.

Egy másik álláspont még tovább radikalizálja a jézusi vacsora engesztelő 
jellegével szembeni kifogást. Eszerint az engesztelő halál gondolata Jézus vo-
natkozásában nemcsak valószínűtlen, de igehirdetésével sem fér össze. Jézus a 
feltétel nélkül megbocsátó Atyáról beszélt. Az, hogy ez a szerető Atya egy szép 
napon mégsem bizonyul olyan nagyvonalúnak, s hogy nagyhirtelen engeszte-
lésre és jóvátételre szorul, egyszerűen idegen Jézus üzenetétől és gyakorlatától.7

A halál evangéliuma?

Ez utóbbi felfogás természetesen jogosan utal Jézus igehirdetésére. Szó sincs 
róla, hogy Jézus ilyen üzenettel állt volna elő: 

Azért jöttem a világba, hogy szenvedjek, 
hogy így vezekeljek a világ bűneiért,
kövessetek tehát és szenvedjetek velem!

Ilyesmit pedig végképp nem hirdetett:

Azért jöttem a világba, mert Isten úgy akarja,
hogy áldozattá legyek a világ megváltásáért.
Életem célja a kereszthalál.

Ha Jézus üzenete így hangzott volna, akkor nem lett volna egyéb, mint ma-
zochizmus, a szenvedés dicsőítése, a halál kultúrája. Jézus éppen hogy nem 
ezt mondta. Igehirdetése kezdettől fogva „evangélium” volt: örömhír. Láttuk, 
hogy azonosult az Izajás 52,7 örömhírnökének alakjával. Működését Izajástól 
vett szövegrészletekkel foglalta össze:

Vakok látnak, bénák járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halot-
tak támadnak fel, és a szegényeknek hirdetik az örömhírt. (Mt 11,5) 
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A vakok, a bénák, a leprások, a süketek és a halottak Izrael és a világ nyomo-
rúságát jelenítik meg. Jézus e szenvedés ellen lép fel. A nyomor és a szenvedés 
ellenkezik Isten teremtői elgondolásával. Jézus azt akarja, hogy a világban Is-
ten uralkodjék, és így a teremtés azzá legyen, amivé lennie kell. Ez a hajtóereje 
üzenetének és cselekvésének. 

Ugyanakkor a világ nem varázsütésre változik meg, hanem azáltal, hogy 
Jézus átadja magát Isten akaratának; és átadja magát Izraelnek is: teljes egzisz-
tenciájával Isten népéért él. Az „érte” átadott élet sokféleképpen valósul meg, 
például betegek meggyógyításában vagy a hegyi beszéd útmutatásai révén. Jé-
zus nemcsak hirdette, hanem életre is váltotta irányelveit, például az ellenség 
szeretetét. A tanítványok, akiket maga köré gyűjt, bizalmat, megbocsátást, 
megbékélést, gondoskodást, szolgálatot, önzetlenséget és Isten népéért való el-
köteleződést tanulnak tőle. Isten gondot visel a világra – ezt kell elsajátítaniuk.

Jézus üzenete tehát minden szempontból örömhír, amely azonban kezdet-
től fogva magában rejti a „másokért”, „Izraelért”, a „világért” odaadott élet ra-
dikalizmusát. Az „értük” szervesen hozzátartozik üzenetéhez. Ha kivennénk 
belőle, az üzenet nem volna több, mint üres héj. 

De mi van akkor, ha ez az üzenet közömbösségbe, ellenállásba, sőt gyilkos 
szándékba ütközik? Természetesen ekkor is örömhír marad, egyúttal azonban 
láthatóbban – és rideg valóságában – kiütközik belőle a másokért való, kezdet-
től benne rejlő önátadás.

Megváltozott helyzetben

Ám ennél is mélyebbre kell tekintenünk. Már a kiindulópont is hamis, ha Jézus 
Isten uralmáról szóló igehirdetését Isten időtlen lényegére vonatkozó időtlen 
üzenetté szűkítjük le. Ez olyannyira idegen a Bibliától, hogy idegenebb már 
nem is lehetne.8 Jézus számára ugyanis Isten uralmának közelsége nem időt-
len közelség. Isten uralma nem bárhol és bármikor hozzáférhető valóság. Ideje 
van. Isten egyedülálló ajánlataként mutatkozik meg, amely Jézus személyéhez 
kötődik, épp most ragadható meg, nem ismételhető meg tetszőlegesen – végső 
soron tehát eszkatologikus ajánlat.

Ennyiben János keresztségéhez hasonló. János keresztsége is soha vissza 
nem térő alkalom volt. Jézus a Keresztelő által elindított mozgalomra alapoz-
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hatott. Örömhíre nem hangozhatott volna el János megtérésre szólító felhívása 
nélkül. János keresztségéhez hasonlóan Jézus igehirdetése is Izraelnek címzett 
egyszeri meghívás volt Isten részéről. A Jézus által felkínált üdvösség tehát 
nem ragadható ki történeti szituációjából.

Galileában Jézus több vonakodással találkozott, mint hittel, most pedig, Jeru-
zsálemben, Izrael képviselői megtagadják, sőt, mindent megtesznek azért, hogy 
elpusztítsák. Izrael elutasítja Isten uralmát. Ám ha Izrael elutasítja Isten ural-
mát, akkor saját létének értelmét tagadja meg, eljátssza az üdvösséget, amely 
általa a népeknek is szólt, és visszájára fordítja Isten művét: önnön kiválasztott-
ságát. Csakis ezzel magyarázható az a félelmetesen komoly hang, amelyen Jézus, 
nyilvános működésének vége felé, ítéletet mond Izrael fölött. Számítania kellett 
Isten népének egyöntetű tiltakozására, például amikor ezt mondta:

Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, 
akik hozzád küldettek, hányszor akartam gyermekeidet összegyűjteni, mint a 
tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok! Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. 
(Mt 23,37–38)

„A ti házatok” – vagyis a Templom. A birtokos névmás pedig még élesebbé te-
szi az ítélet szavát. A Templom már nem a közös szentély, Izrael minden lakó-
jának szent háza, hanem a „ti házatok”. Elhagyottá lesz, azaz Isten kimegy be-
lőle.9 Abban az órában, amikor Isten eszkatologikus küldöttét megsemmisítik, 
szükségképpen olyan helyzet áll elő, amelyben már semmi sem ugyanaz, mint 
ami Jézus galileai fellépésének kezdetén volt. Olyan szituáció tehát, amelyben 
Jézus kijelentését – „Isten uralma közel van” – többé nem lehetne egyszerűen 
csak elismételni. Mert akkorra már magát a kegyelmet utasítják el.10 De fogal-
mazhatunk ennél is élesebben: nemcsak a kegyelmet utasítják el, hanem abban 
a pillanatban, amikor Isten egészen odaajándékozza magát Jézusban népének, 
Izraelnek, amikor tehát mintegy legbelsőbb lényegét mutatja meg, és mindent 
megtesz, amit csak lehet – épp akkor tagadják meg őt a legfőbb vallási elöljá-
rók, és épp annak a népnek a vallási vezetői tagadják meg, amelyhez évszáza-
dok óta feltétlen jóindulattal viszonyult. Amelyért Ábrahám óta küzdött.

Ezért áll elő ebben a pillanatban Jézus számára – és ugyanezért Izrael szá-
mára – merőben új helyzet. Az új helyzet pedig új értelmezést igényel. Félre-
vezető az az érv, hogy hiszen Jézus korábban sohasem beszélt saját véréről, sem 
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helyettesítő szenvedéséről, amint engesztelésről sem. Félrevezető, mert abból 
indul ki, hogy sem az egyes embereknek, sem a népeknek nincs történetük. 

Jézus új értelmezése – pontosan abban a pillanatban, amikor Isten válasz-
tott népe arra készül, hogy elherdálja kiválasztottságát, amely a világért van 
– nem máskor hangzik el, mint a pészách-vacsorán, a zsidó naptári év egyik 
legszentebb órájában. Jézus úgy értelmezi halálát mint Isten végérvényes üd-
vözítő tettét. Izrael bűnére, amely Jézus halálában sűrűsödik össze, Isten azzal 
felel, hogy nem vonja meg népétől a kiválasztottságot, ellenkezőleg: most ad 
csak igazán életet népének – amikor népe éppen eljátssza életét. A Biblia ezt 
érti „kiengesztelésen”.11

Jézus szuverén módon, teremtő szabadsággal folyamodik a Szentíráshoz, 
amikor az új helyzetet ilyenformán értelmezi. Ismeri az engesztelés vérével 
megkötött sínai szövetség szövegeit;12 ismeri az új – megújított – szövetségről 
szóló szövegeket, amelyek a sínai szövetséget megszegő Izrael vétkeinek el-
törlését dokumentálják;13 s legfőképpen ismeri azokat a helyeket, amelyekben 
Jahve Szolgája odaadja életét és magára veszi sokak vétkét.14 Jahve Szolgája 
nem más, mint Izrael.15 Jézus azonban úgy tekint magára, mint az igaz Izrael 
megtestesítőjére.

Megtagadta-e vajon korábbi tanítását Jézus, amikor halálát a Tóra és a Pró-
féták fényében értelmezte? Épp ellenkezőleg: Jézus azt hirdeti, hogy Isten 
uralma Isten irgalmasságának és jóságának uralma. Azzal tehát, hogy a halála 
előtti döntő pillanatban a vacsora résztvevőinek egyértelmű jelekkel tudtára 
adja, hogy Isten ragaszkodik Izraellel kötött szövetségéhez, mi több, hogy meg-
újítja szövetségét és a múlt bűnei dacára új életet adományoz népének, Isten 
irgalmát a maga legmélyebb radikalitásában mutatja meg. Túlzás nélkül mond-
hatjuk, hogy Isten uralmának örömhíre éppen akkor szólal meg teljes erővel 
és nyeri el végleges formáját, amikor Jézus értelmet ad közelítő halálának. És 
ekkor nyilatkozik meg visszavonhatatlanul és legtisztább valóságában a „máso-
kért való lét”, amely kezdettől fogva meghatározta örömhírét.

Időről időre előfordul, hogy egyes Szentírás-magyarázók kijelentik: Jézus 
nem érthette saját halálát a sokakért odaadott élektből fakadó helyettesítő 
aktusnak vagy Izraelért felajánlott engesztelő áldozatnak. Ez a meggyőződés 
mégcsak nem is a történetkritika kérdésfeltevésének eredménye. Az engeszte-
lő halál elutasítására vonatkozó döntés már jóval a történeti vizsgálódás kezde-
te előtt megszületett, ahogy ezt Rudolf Bultmann a rá jellemző őszinteséggel 
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nyilvánvalóvá is tette Az Újszövetség és a mitológia című nevezetes tanulmá-
nyában:16

Miként is lehetne egy ártatlan ember (ha egyáltalán létezik ilyen) halála en-
gesztelés az én vétkeimért? A vétek és az igazságosság milyen kezdetleges fogal-
mai lehetnek alapjai egy ilyen elképzelésnek? Miféle kezdetleges istenfogalom? 
Krisztus bűnt eltörlő halálát az áldozati gondolat felől értve: milyen kezdetleges 
mitológia az, hogy egy emberré lett isteni lény vére által az emberek bűne en-
gesztelést nyer?!

Ezen a ponton nyílik meg az út a magabiztosságot sugalló történeti érvelés 
előtt. A magát az európai felvilágosodás örökösének tekintő ember a helyette-
sítés és az engesztelés fogalmát már nem tudja összeegyeztetni nagy erőfeszíté-
sek árán kiharcolt autonómiájával.17 De csakugyan szöges ellentétben állnának 
egymással? Ha Isten népének tapasztalata nem eleven, valóban időszerűtlenné 
válik mindaz, amit a helyettesítés és az engesztelés jelenthet. Isten népének 
élete szempontjából azonban, épp ellenkezőleg, döntő jelentősége van mind a 
helyettesítésnek, mind az engesztelésnek. Szó sincs róla, hogy csorbítanák az 
ember méltóságát és önállóságát.

Helyettesítés 
 
Izrael létezése mindig is egyénektől függött, akik teljes egzisztenciájukkal Is-
ten felé fordultak. Ábrahámon, Mózesen és Illésen, Ámosz prófétán és Izajá-
son, Joziján, Keresztelő Jánoson és a hozzájuk hasonló hívőkön múlt, hogy nem 
szakadt el az üdvösségtörténet vörös fonala. Hitüket mások is elsajátíthatták, 
és így maguk is hívőkké válhattak. Korántsem csupán nyelvjáték, amit Ábra-
hámról olvasunk a Teremtés könyvében (12,3): „Megáldom azokat, akik álda-
nak téged […] Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” Jézus sokakért 
vállalt helyettesítő szerepe nem egzotikus kivétel: benne összpontosul és ben-
ne érkezik el csúcspontjára a helyettesítések hosszú története Izraelben. A 
hit csakis helyettesítés útján adható tovább.

A helyettesítés sohasem jelenti a másik ember felmentését saját hite és saját 
megtérése alól. Ellenkezőleg: ez teszi lehetővé mindkettőt. A valódi helyet-
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tesítés nem fosztja meg az embert önállóságától. Semmire se vágyik jobban, 
mint hogy a másik szabaddá váljon és önállóan cselekedjék. A helyettesítés úgy 
történik, hogy valaki a másik helyére lép – nem azért, hogy „pótolja” őt, hanem 
hogy képessé tegye saját helyének betöltésére.18

Ennyiben életünk kezdetétől a végéig másokra, helyettesítőkre vagyunk 
utalva. Gyermekkorunkban szükségünk volt szüleinkre, akik enni adtak, felöl-
töztettek, kipucolták az orrunkat, befűzték a cipőnket – egészen addig, amíg 
egyedül is elboldogultunk. Később szükségünk volt tanítókra, akik végtelen 
türelemmel megtanítottak számolni és írni. És ez életünk végéig így marad: 
rászorulunk mások segítségére, akik új ismereteket adnak át, előttünk járnak 
tudásukkal, megoldásokat mutatnak. Felnőttként is szüntelenül rá vagyunk 
utalva mások jártasságára és tudására.

Sorolhatnánk a példákat. Minden ember, minden társadalom rengetegféle 
helyettesítésből él. Isten népével sincs ez másként, sőt, Isten népe helyette-
sítések még sűrűbb hálózata, hiszen a hitre még inkább érvényes, ami már 
korábban is érvényes volt mindenkire: az ember segítségre szorul. Ha csak 
önmagára hagyatkozik, elfogy az ereje. Minden hívő mások hitéből él – azo-
kéból, akik előtte jártak a hitben: a szülők, a barátok, a nagy példaképek, a 
szentek hitéből. Ahhoz is szükségünk van mások hitére, hogy egyáltalán hihessünk. 
A gyakorlati ész kritikájából – Kant művéből – elvont maximához19, miszerint 

képes vagy rá, mert ezt kell tenned, 

súlyos kétségek férnek. A zsidó–keresztény hagyomány alapján kiigazítva így 
kellene hangoznia: 

képes vagy rá, ha akarod, hogy segítsenek.20

Mindazonáltal az állítólagos „autonóm embernek”, aki azt hiszi, nincs szüksége 
segítőkre vagy helyettesítőkre, természetesen mégiscsak vannak helyettesítői: 
például a médiumok, amelyek túlságosan is sokszor gondolkodnak helyette, 
mesterségesen előállított példaképek hasonlóságára formálják, miközben ész-
revétlenül megfosztják önállóságától. Az embernek mindig vannak helyettesí-
tői – a kérdés csak az, hogy mifélék. 
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Engesztelés

Az engesztelés fogalmával szemben a mai ember még erősebb ellenérzést 
táplál, mint a helyettesítés fogalmával szemben. Erre, mint láthattuk, súlyos 
oka van. A mai ember szemében az engesztelés már csupán egyfajta ellen-
szolgáltatás, amellyel egy bekövetkezett kárt próbálunk kiegyenlíteni, vagy 
amellyel egy megsértődött embert próbálunk újra megnyerni. Ebből fakadóan 
az engesztelés rendkívül megterhelt kifejezés. Valóban azt akarná Isten, hogy 
meg kelljen lakolnunk bűneinkért? Vagy hogy Őt helyettünk valaki más en-
gesztelje? 

Az engesztelés bibliai fogalma mást jelent: alkalmasint a feje tetejére állítja 
a bűnhődés és jóvátétel manapság bevettnek számító értelmét. Épp ezért ve-
tődhet fel a kérdés: szabad-e még egyáltalán használnunk az engesztelés szót, 
ha bibliai tartalma szöges ellentétben áll jelenkori használatával? Nem kelle-
ne-e inkább lecserélnünk a számunkra sokkal könnyebben érthető kibékülés 
szóra? 

Az alábbiakban változatlanul „engesztelésről” (Sühne) beszélek, mivel nem 
a szó a lényeg, hanem az, amit utolsó vacsorájának szimbolikus tettében Jézus 
kifejezett vele, és az, amit halálával véghez vitt. Persze nagyon is tisztában 
vagyok a nyelvhasználat nehézségével – a továbbiakban ezért többször is idéző-
jelet használok, amikor leírom az engesztelés szót. Az olvasó ebből rögtön tudni 
fogja, hogy nem mai, hanem bibliai jelentésében értendő.

De mit jelent ez a napjainkban oly sok félreértésnek és félreértelmezésnek 
kitett szó? Az „engesztelés” nem egyéb, mint következetesen végigvitt helyet-
tesítés: a helyettesítés mint olyan önátadás, amely nemritkán a haláltól sem 
riad vissza. Valami ilyesmi tehát, de ez önmagában még kevés: csupán első 
megközelítés. A helyettesítés valódi értelme csak akkor mutatkozik meg, ha 
különbséget teszünk a kiengesztelődés ószövetségi, illetve a többi vallás világá-
ban használatos jelentése között. 

A vallásokban sokszor az egész áldozati kultusz nem más, mint a bűn jóvá-
tétele (mintegy az adósság visszafizetése) helyett végzett szimbolikus cselek-
mény, sőt, nemritkán az ember önmagára rótt büntetése – annak érdekében, 
hogy kieszközölje Isten jóindulatát vagy csitítsa Isten haragját. A vallásos em-
ber ad valamit az isteneknek abból, ami az övé, hogy kapjon érte valami mást, 
ami fontos számára. Azt adja, aminek értéke van, hogy egész biztosan meg-
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kapja, amit kíván. Talán azt adja oda, amit a legjobban szeret, sőt talán egyik 
gyermekét áldozza fel.

Áldozatával újra meg akarja nyerni magának azokat a hatalmakat, amelyek 
befolyásolják az életét. Engesztelő áldozatot mutat be, hogy újra tiszta legyen 
az istenek szemében. Azt gondolja, talán enyhítheti a megérdemelt bünte-
tést. Az engesztelés teljesítmények széles választéka szerint mehet végbe, de a 
kezdeményezés mindig az embernél van. Szeretné biztonságban tudni életét. 
Életének bebiztosítására ismétlődő kultikus tevékenységeket dolgoz ki sokféle 
formában – de mindig annak kockázatával, hogy az istenséget saját céljaira 
használja fel, saját eszközévé fokozza le.

Izrael jól ismerte az előbb említett bűnbánati-engesztelési mechanizmusok 
mindegyikét. Élt Egyiptomban, ismerte Kánaán kultuszhelyeit. Száműzték 
Babilonba, tudott az ottani váltság-rítusokról. Mindezt átlátta – és saját isten-
tapasztalatának fényében újragondolta. Ezzel viszont lényegében a feje tetejére 
állította a vallások engesztelésfogalmát.

Mert Izraelben az „engesztelés” Istentől indul el. Ő kezdeményezi. Az „en-
gesztelés” új, Istentől kapott életlehetőség. Az „engesztelés” ajándék: az ember 
saját tisztátalansága és ismételten elkövetett vétkei dacára a szent Isten színe 
előtt élhet, Isten közelségének terében. Az „engesztelés” műve éppen hogy 
nem Isten haragját csillapítja, nem békülékenységét eszközli ki, hanem azt, 
hogy maga Isten ragadja ki őt a megérdemelt halálból.21

Izrael tudta, hogy az ember nem szolgálhatja le, nem teheti jóvá vétkét. 
Istennek kell megadnia a jóvátételt éppúgy, mint a bűnbocsánatot. Az „engesz-
telés” és a jóvátétel, akárcsak Isten szövetsége és megbocsátása, Istentől jövő 
kegyelmi kezdeményezés, amelybe az ember legfeljebb bekapcsolódhat. 
A bibliai gondolkodás ebben – legalábbis a különbségtétel képessége tekinteté-
ben – jelentősen eltér a többi vallásokétól.

Ezzel persze még nem adtunk választ a legfontosabb kérdésre, amelyet a 
következőképpen fogalmazhatunk meg: ha minden Isten kezdeményezésének 
köszönhető, akkor mire való még egyáltalán az „engesztelés”? Ha az engesz-
telés műve Istené, amint a bűnök bocsánata is tőle ered, akkor miért nem 
elegendő pusztán a megbocsátás? Miért nem rendelkezhet Isten egyszerűen 
így: elengedtem bűneiteket, minden meg van bocsátva és el van felejtve? Mi-
ért kevés, ha a hitoktatásban és a templomi igehirdetésben mindössze Isten 
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mérhetetlen megbocsátókészségéről, végtelen szeretetéről, vagy éppenséggel 
„megfeszített szeretetéről” esik szó? 

A válasz így hangzik: ha csupán annyit mondok, hogy „Isten mindent meg-
bocsát, feltéve, hogy megvallom vétkemet”, akkor túl hamar elrugaszkodom a 
valóságtól, mivel nem veszem igazán komolyan a bűn következményeit. Végté-
re is a bűn akkor sem illan el páraként a levegőben, ha megbocsátják. Hiszen a 
bűn nem marad meg a bűnösön belül, hanem következményei vannak. Mindig 
van társadalmi dimenziója. Minden bűn beépül az emberi együttélésbe, tönk-
retesz egy darabka világot, és a katasztrofális rossz szövedékét gyarapítja.22

Attól, hogy Isten megbocsátott minden bűnt, nem szűntek meg a bűn kö-
vetkezményei. Amit Adolf Hitler művelt, korántsem tűnt el a világból halá-
lakor, 1945 áprilisában; akkor sem tűnt volna el, ha Hitler megbánta volna, 
amit tett, és megbocsátottak volna neki. A nemzetiszocializmus rettenetes 
következményei mindmáig mérgezik a társadalmat, befészkelték magukat a 
túlélő áldozatok életébe, de nemcsak az övékbe, hanem gyermekeik és unokáik 
életébe is. 

Ezért a bűn következményeit fel kell dolgozni. És az ember erre ugyan-
úgy nem képes magától, ahogy önmaga feloldozására sem képes. A bűn valódi 
„feldolgozása” csak az Isten által előkészített talajon lehetséges. Az általa elő-
készített talaj Isten népe, amelyet Jézus Krisztus által újít meg és tesz teljessé. 

Az ENSZ második főtitkára, Dag Hammarskjöld, 1961. szeptember 17-
én, a kongói polgárháború beszüntetése érdekében végzett munkája közben a 
katangai határtól nem messze lezuhant szolgálati repülőgépével. Fennmaradt 
tőle egy rövid írás, amely hozzásegíthet az említett összefüggések jobb meg-
értéséhez. A szöveg Hammarskjöld naplójában olvasható, amely halála után 
jelent meg Útjelzők címmel. Így hangzik:23

1960 húsvétján. A megbocsátás azáltal szakítja meg az oksági láncolatot, hogy 
az, aki – szeretetből – „megbocsát”, felelősséget vállal annak következményeiért, 
amit te cselekedtél. Ezért a megbocsátás mindig áldozat.

Valaki más áldozata árán történt szabadulásodnak az az ára, hogy magad is 
ugyanúgy kész vagy más megszabadítására – kerül, amibe kerül. 
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Ez a rendkívül tisztánlátó, Dag Hammarskjöld életével és halálával hitelesített 
szöveg megérteti velünk, mit jelent a helyettesítő engesztelés, illetve a jóvátétel 
fogalma. A szeretet megbocsát, de a bűn következményeit nem bocsáthatja 
meg, mivel már rég betokozódtak a történelembe. A bűn elindította oksági 
láncolat magától terjed tovább. Ha a szeretet valóban szeretet, akkor nemcsak 
megbocsát, hanem a másik tettének következményeit is vállalja. Ez pedig sok-
ba kerül. Áldozat nélkül nem megy.

És csak akkor sikerülhet, ha sokan munkálkodnak azon, hogy begyógyítsák 
a mások bűnei ütötte sebeket. Dag Hjammaskjöld maga is utal erre, amikor 
azt mondja, hogy saját szabadulásunk önátadásra kötelez bennünket mások 
szabadságáért. Így új oksági láncolat jön létre, amely a bűn ellenében hat.

Amikor az újszövetségi hagyomány Jézus engesztelő haláláról beszél, azt 
érti ezen, hogy Jézus saját halála által – amelyet teljes egészében másokért halt: 
a végsőkig odaajándékozta magát, az önzetlen szeretet, az agapé legradikáli-
sabb értelmében – átszakította a rossz szövedékét és új alapot vetett, amelyen 
a bűn következményeit fel lehet dolgozni.

Isten népe és az engesztelés műve

Jézus halála tehát nem valamiféle bűvös megváltás, amely titokzatos és átlát-
hatatlan fluidumként árad ki a megváltandókra. Jézus meghalt bűneinkért, de 
ez nem azt jelenti, hogy nekünk már nem kell meghalnunk a bűnnek. Halálával 
nem helyettünk cselekszik, hanem útjára indítja és lehetővé teszi a felszabadí-
tás folytatólagos művét.

A folyamatos felszabadítás talaja Isten eszkatologikus népe, amely már a 
Tizenkettő megalkotásával létrejött. Az okok és hatások új láncolatának mű-
ködését azonban Jézus Izraelért való, halálig tartó önátadása indítja el, ez alapozza 
meg végső érvénnyel a megváltás és a szabadítás művét a világban. A negyedik 
evangélium szuggesztív képi ábrázolását idézve:

Jézus keresztjénél ott állt anyja, és anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége, 
valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és a 
tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához:
– Asszony, íme a te fiad!
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Azután így szólt a tanítványhoz:
– Ím, a te anyád!
És ettől az órától fogva magához fogadta őt az a tanítvány. (Jn 19,25–27)

A jelenet nagyon is valószínű értelme a szeretett tanítvány legitimációja: ő ettől 
kezdve a hagyomány tanúja.24 Ám egy lényegesebb történést is magában rejt: 
Jézus új családot alapít. Annak alapját veti meg, hogy olyan emberek, akiknek 
máskülönben a legcsekélyebb közük sincs egymáshoz, a feltétlen szolidaritás 
jegyében léphetnek közösségre. Itt nyílik meg az Istennel és egymással való 
kiengesztelődés lehetősége. Ezt a lehetőséget azonban semmiképp sem te-
remthették meg emberek: a keresztből kellett fakadnia. Egyedül Jézus halála 
alapozhatta meg. 

Az előzőekben azt próbáltam megmutatni, hogy Jézus Isten országáról szó-
ló örömhírének valódi mélysége Jézus halálában tárul fel. Jézus azzal, hogy az 
utolsó vacsorán mások helyett és másokért elszenvedett engesztelő halálként 
értelmezi közeli halálát, nem vonja vissza, amit előzőleg hirdetett: nem tagadja 
meg Isten irgalmasságát, hanem az irgalom társadalmi valóságáról ad tanúbi-
zonyságot. Isten nem elégszik meg pusztán a megbocsátással. Jézus halálában 
adományozza az embernek azt a társadalmi közeget, ahol a bűn megszüntet-
hető, következményeivel együtt. Az Atyaisten szeretetének elszigetelt, min-
dentől eloldott örömhíre nem csupán a társadalomban ható erőkről, hanem 
a katasztrofális rossz történelmi szövedékéről sem vesz tudomást. Az ilyen 
örömhír teljességgel elrugaszkodott a világtól.

Jézus eddigi igehirdetésére tekintve azonban Jézus halála még valamit lát-
hatóvá tesz: immár a lehető legélesebben világít rá arra, hogy – miként köny-
vem elején (a 2. fejezetben) már beszéltem róla – Isten uralma rejtettségében 
és kicsinységében van jelen. Isten uralmának eljövetele üldöztetéssel és áldo-
zattal jár együtt. Isten uralma épp akkor érkezik el, amikor Jézus egyedül már 
nem tehet mást, mint hogy kiszolgáltatja és átadja magát Istennek. De milyen 
konkrét történésekben nyilvánult meg Jézus önátadása? 
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17. 

Jézus utolsó napja

Jézus élete nem ábrázolható az életrajz szokásos eszközeivel, időrendbe foglalt 
események sűrű láncolataként. Az evangéliumok nem részletezik, kivéve Jé-
zus utolsó napját, amely a Márk-evangélium passiótörténete alapján aránylag 
pontosan rekonstruálható. A Márk 14–15 mögött kétségkívül régi, gondosan 
megőrzött hagyomány áll, e hagyomány pedig szemtanúk visszaemlékezésein 
alapszik. Erre utal, hogy mindkét fejezet egy-egy összefüggő történésről szá-
mol be, és mindkét elbeszélés rendkívül sok konkrét mozzanatot tartalmaz.

Elég, ha egy pillantást vetünk a Márk passiótörténetében előforduló számos 
személynévre: a leprás Simon – Iskarióti Júdás – Péter – Jakab – János – Pilátus 
– Barabás – cirenei Simon – Alexander – Rufusz – Mária Magdolna – Mária, 
az ifjabb Jakab anyja – Mária, József anyja – Szalome – az Arimateából való 
József. Másfelől a hivatalban lévő főpap nincs megnevezve. Máté és Lukács 
ezt üres helynek érezte és helyesbítette. Márkkal ellentétben ők néven neve-
zik a főpapot: Kaifásról van szó (Mt, 26,3; Lk 3,2; vö. Jn 11,49). Ez alighanem 
azt támasztja alá, hogy Márk nagyon régi passióelbeszélésből merít. Rudolf 
Pesch Újszövetség-kutató a következőképpen érvelt: ha egy elbeszélésben ma 
egyszerűen a szövetségi köztársaság elnökéről esik szó, akkor általában az épp 
hivatalban lévő elnököt, nem pedig egy előzőt értenek rajta.1 A Márk előtti pas-
sióelbeszélés ugyanilyen értelemben beszél a főpapról. Lehetséges, hogy Kaifás 
idejéből származik? Ő 18 és 37 között volt főpap.

Getszemáni

A húsvéti vacsora akkoriban a kis hallél – a 114 (115)–118 zsoltár – eléneklésé-
vel végződött. Márk elmondja, hogy miután Jézus és tanítványai elénekelték 
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a himnuszokat („elénekelték a zsoltárokat”; 14,26), kimentek az Olajfák he-
gyére. Ez a szinte jelentéktelen, mintegy mellékesen elejtett megjegyzés is azt 
mutatja, hogy Jézus megünnepelte a húsvéti vacsorát. 

Az Olajfák hegyéhez érve, egy Getszemáni nevű telken Jézust nagy félelem 
fogja el. „Rettegni és gyötrődni kezdett” (Mk 14,33). Jézus tehát látja, hogy 
közel a halál, és imádkozva küzd Istennel: 

Abba, Atyám! Minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy 
legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te! (Mk 14,36)

Ez az ima egyrészt láthatóvá teszi Jézus mélységes bizalmát Atyja iránt: nincs 
rá adat, hogy az abba főnevet a korabeli zsidóság imádságban használta volna 
megszólításként, ellenben a gyermekek, de a felnőtt fiúk és lányok2 is ezzel a 
bizalmas és szeretetteljes megszólítással fordultak apjukhoz. A szöveg szerint 
tehát Jézus gyermeki bizalommal imádkozik. Másrészt küzd Istennel, hiszen 
amikor arra kéri, hogy vegye el tőle a „kelyhet”, a Biblia nyelvén beszél. A ke-
hely a katasztrófa3 – jelen esetben a halál – kelyhe. Jézus tehát nyilvánvalóan 
azért imádkozik, hogy ne kelljen meghalnia. Ezt a tényt nem szabad kisebbíte-
nünk és kár volna bagatellizálnunk. Az elbeszélés szerint Jézust nagy félelem 
fogta el, ugyanakkor életét mindenestül az Atya kezébe ajánlja. Félelméhez és 
ínségéhez talán az is hozzájárulhatott, hogy a Tizenkettő közül azok, akik a 
legközelebb álltak hozzá – Péter, Jakab és János –, gyötrelmében magára hagy-
ják. Nem értik. Többször is elalszanak. 

A szenvedéstörténet itt szemlátomást nagy műgonddal kapcsolja össze egy-
felől a visszaemlékezést arra, ami a Getszemániban történt, másfelől a tör-
ténés teológiai értelmezését a Biblia nyelvén. A passióelbeszélésben ez még 
számos alkalommal tetten érhető. A zsoltárok nyelvezete és a „szenvedő igaz” 
teológiája sűrűn átszövi a történetet, s a finom utalások éppen nem azt bizo-
nyítják, hogy az ősegyház szabadon talált volna ki eseményeket az Ószövetség 
alapján. A jelenségnek más magyarázata van: a szenvedéstörténet valóságos 
eseményeket beszél el bibliai nyelven, hogy megértesse: itt Istennek és népé-
nek közös története zajlik – ugyanúgy, ahogy Izrael ismételten megtapasztalta 
történelmében. 

Még valamit le kell szögeznünk: a Getszemáni-jelenet alapvetően különbö-
zik a vértanúság későbbi, ókeresztény ábrázolásaitól, amelyekben ismeretlen 
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az ellenszegülés vagy az imádságos agónia motívuma. Lényeges továbbá, hogy 
a kereszténységet bíráló filozófus, Celsus kigúnyolta Jézus halálfélelmét, és a 
hitehagyott császár, Julianus Aposztata „szánalmasnak”4 találja Jézus maga-
tartását: az ókor szemében a hősök másként viselkednek. A bibliai szerzők 
számára azonban – legyen szó akár az Ó-, akár az Újszövetségről – az ilyen 
egzisztenciális válság nem csupán lehetséges,5 hanem a hagyományba is illesz-
kedik: így szenvedtek Izrael igazai, és így szenvedett Jézus. 

Jézus letartóztatása

Küzdelmes imáját követően rögtön megjelenik egy felfegyverzett csapat, és le-
tartóztatja. A legcsekélyebb okunk sincs rá, hogy kizárjuk az elfogatás Márk ál-
tal elbeszélt jelenetének történetiségét. A kritikus kutatók főként Júdás csókját 
tekintik előszeretettel legendás elbeszélő motívumnak. Ellenük vethető azon-
ban, hogy az elfogatásra éjszaka kerül sor. Jézus ellenfelei több sikertelen kísér-
let után – amelyekről a János-evangéliumnak még tudomása van (7,30.32.44; 
10,39) – ezúttal végképp biztosra akarnak menni kézrekerítését illetően. Az a 
körülmény, hogy nem nappal, hanem késő éjszaka fogják el Jézust, bizonyára 
azzal is összefügg, hogy tekintettel vannak az ünnepre Jeruzsálembe érkező 
galileai zarándokok sokaságára. Húsvét éjszakája kedvező alkalmat kínált arra, 
hogy észrevétlenül fogják el Jézust. Amint Márknál olvassuk: 

Még beszélt, amikor hirtelen megjelent Júdás – egy a tizenkettő közül –, s vele 
egy kardokkal, botokkal felszerelt csoport a főpapoktól, az írástudóktól és a 
vénektől. (14,43)

Úgy hangzik, mintha rögtönzött kommandót vagy még inkább egy csoportnyi 
lefizetett embert vetnének be Jézus ellen. A botoknál pontosabb fordítás volna 
a „vipera” – hiszen erről, afféle korabeli gumibotról van szó, és akkor az is ki-
derülne, hogy rendőri osztag jön Jézusért.

Nyilvánvaló, hogy a főtanácsnak rendfenntartás céljára, letartóztatásokra 
és a foglyok őrzésére a templomőrség mellett egy nagyobb rendőri csapat is 
a rendelkezésére állt. Ebből kiindulva az is egyértelművé válik, hogy Jézust 
hivatalból, a főtanács parancsára ejtik foglyul, mindez tehát a szokásos keretek 
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közt zajlik. A tanítványok miatt, akikről tudják, hogy ez idő tájt ott vannak 
Jézus mellett, nagyobb számban küldenek fegyvereseket. Lehetséges, hogy a 
különítményhez Annás és Kaifás főpapi családjának szolganépéből is érkezik 
erősítés (vö. Mk 14,47).

Jézus váratlan letartóztatása láthatóan meglepi a tanítványokat. Cserben 
hagyják, elmenekülnek. Péter még megpróbál eseményközelben maradni: egy 
darabig Annás házának udvarán6 időzik. Ott megtagadja Jézust, majd eltűnik 
a történetből – legalábbis abból a történetből, amelyet Márk evangéliuma be-
szél el.

Annás előtt

Jézust a Kidron-patak völgyén át viszik le a városba. A Márk-evangélium be-
számolója szerint azonnal a hivatalban lévő főpap (vagyis Kaifás) házába veze-
tik, ahol még éjszaka összegyűlik a főtanács, hogy kihallgassa Jézust (14,53). 

A János-evangélium másként ábrázolja az eseményeket. A negyedik evan-
gélium szerint Jézust előbb Annás, a korábbi főpap, Kaifás apósa elé vezetik, 
aki egyfajta „kihallgatásnak” veti alá, s csak utána viszik Kaifáshoz, a hivatal-
ban lévő főpaphoz (Jn 18,12–24). A János-evangélium ezután már nem festi le 
a főtanács ülését, de közvetve utal rá, amikor megemlíti, hogy Jézust átadják 
Kaifásnak (Jn 18,24).

Csakugyan kevéssé valószínű, hogy Jézust előzetes kihallgatás nélkül vitték 
a főtanács elé, anélkül tehát, hogy a közelgő ülés előtt legalább megpróbáltak 
volna vallomást kicsikarni belőle. Ebben kétségkívül sokat nyomott a latban a 
nyugalmazott főpap, Annás tapasztalata. Az előzetes kihallgatás minden való-
színűség szerint a főtanács tagjainak összehívásához szükséges idő áthidalására 
is szolgált.7 Ez azonban nem okozott nehézséget, sőt elképzelhető, hogy már 
korábban értesítették őket. Mindenesetre a főtanács még a csütörtökről pén-
tekre virradó éjszakán egybegyűlik. 

A főtanács előtt

Egy éjszakai tanácsülés lebonyolítása eleve feltűnő, ezért az egzegétáknál 
gyakran találkozunk azzal az érvvel, hogy a Misna Szanhedrin traktátusa sze-
rint (vö. Szanh. IV 1) olyan vétkek esetében, amelyekért halálbüntetés járt, 
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egyáltalán nem volt szabad éjszaka ülésezni. Ellenérvként felhozható, hogy a 
Misnát csak Kr. u. 200 körül, Jehuda HaNasi rabbi idején állították össze, és 
inkább elvont jogelméletként szolgált. Büntetőjogi rendelkezései aligha játsz-
hattak szerepet Jézus perében. Jézus olyan ószövetségi-szadduceus büntető-
jog alapján állt bíróság elé, amelyet – az ószövetségi büntetőperekre érvényes 
rendelkezések kivételével – nem ismerünk, márpedig az Ószövetség nem tiltja 
meg, hogy éjszaka összeüljön a törvényszék.8

Ráadásul a főtanácsnak a húsvét ünnepe miatt sürgősen kellett cselekednie. 
A szinoptikus időrend szerint Jézus Niszán hónap 15-én, vagyis épp húsvét 
napján halt meg. Az ünnepre tekintettel mindenképpen elkerülendő volt, hogy 
a törvényszék fényes nappal üljön össze. Jézus késedelmes letartóztatása miatt a 
főtanács önmaga okozta időzavarba került. A zsidó hatóság szemszögéből fel 
sem merülhetett, hogy kivárják az ünnep végét, sőt, még a szombat utáni első 
hétköznapot is. Jézus letartóztatása ugyanis nem maradhatott sokáig titokban, 
és félő volt, hogy akik a nép körében Jézussal rokonszenveznek, előbb-utóbb 
összefognak. Ezért gyorsan és határozottan kell cselekedni. A főtanács ezért 
még az éjjel összeül. A Mk 14,53 szerint

ekkor Jézust a főpaphoz vezették. Összegyűltek mind a főpapok, a vének és az 
írástudók.

Márk itt három csoportot említ, ezekből tevődött össze a főtanács, amelyet 
szünedrionnak vagy szanhedrinnek is neveznek. Az elsőhöz a hivatalban lévő 
főpapokon és különféle templomi tisztségeket betöltő hivatalnokokon kívül 
a hivataluktól már megvált főpapok is hozzátartoztak. A második csoportot a 
vének, vagyis az ország befolyásos világi nemzetségeinek tagjai alkották. Az 
első és a második csoport túlnyomórészt a szadduceus irányzatot követte. 
A fő tanács harmadik csoportja kizárólag írástudókból állt. Ebben a csoportban 
mindenekelőtt a farizeusok szószólói kaptak helyet. Mindenesetre amit Márk 
szünedrionnak nevez, nem egyezik meg pontosan Izrael legfelsőbb bíróságával, 
amelyet később – inkább jogelméleti szempontból – a Misna ír le, inkább olyan 
testület, amelyet a főpap fontos döntések meghozatalára gyűjt maga köré. A fő-
tanács úgymond az Annás-klán hatalomgyakorlásának eszköze volt.

Az ülés egyetlen olyan résztvevője, akinek nevéről biztos tudomásunk van, 
Kaifás. Eszes diplomata és meglehetősen gyakorlatias politikus lehetett, hiszen 
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Kr. u. 18-tól 37-ig hatalmon tudott maradni. Az első században egyetlen más 
főpap hivatali ideje sem tartott tizenkilenc évig. Kaifásnak nem sikerült volna 
ilyen hosszan megőriznie pozícióját, ha nem áll mögötte hatalmas klán, s ha 
nem tanúsít kellő rugalmasságot a római prefektusal szemben. A főtanács éj-
szakai ülésén tehát Kaifás elnököl. 

Amikor Márk arról ír, hogy a tárgyaláson „sokan tettek [hamis] tanúval-
lomást” Jézus ellen (14,56), beszámolója pontosan tükrözi az ószövetségi és a 
zsidó perjog előírását.9 A római joggal ellentétben ugyanis – ahol a vádlott ki-
hallgatása áll a középpontban – a zsidó törvényszéki eljárás a vád és a védelem 
tanúinak juttatott meghatározó szerepet, s a vád tanúi egyúttal a közvádló 
feladatát is ellátták. A tanúvallomásoknak a legapróbb részletekig egyezniük 
kellett, máskülönben nem vették figyelembe őket a tárgyalás folyamán. 

Lényeges kérdés, hogy mivel vádolták meg Jézust. Egyes jelek arra utalnak, 
hogy „a nép félrevezetésében” tartották vétkesnek – hasonló vád már korábban 
is érte (vö. Jn 7,12), és zsidó forrásszövegekben még jóval Jézus halála után is 
megjelenik. A Babiloni Talmudban ezt olvassuk: 

Jézus varázsolt és uszított és hűtlenségre buzdította Izraelt (Szótá 47a).

A félrevezetés vagy uszítás vádja közelebbről olyan tényállásokra vonatkoz-
hatott, mint a törvény megvetése vagy a templommal szembeni magatartása, 
amelynek kiemelt mozzanata lehetett Jézus templomi akciója. Jeruzsálemben 
érzékenyen reagáltak mindenre, ami a templomhoz kapcsolódott. A templom 
biztosította a város mint zarándokközpont jelentőségét, s a zarándoklattól 
függtek a lakosság, főként pedig a helyi arisztokrácia bevételei. Mindenesetre 
Márk elbeszélése szerint a kihallgatás során kezdetben fontos szerepet játszott 
Jézus kijelentése a templomról. A főtanácsnak azonban láthatóan nehéz dolga 
volt: a templommal kapcsolatos kijelentés nem szolgáltatott jogilag kifogásta-
lan bizonyítékot Jézus ellen. A vád tanúi egymástól eltérően vallottak, ezért a 
tárgyalás megrekedt.
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Messiás és Emberfia

Az eljárás ekkor Kaifás kezdeményezésére új szakaszába lép. Mivel a tanú-
vallomások nem egyeztek, a bíróságnak más bizonyítékot kellett találnia. Ez 
indíthatta a főpapot arra a lépésre, amelynek célja a döntés kikényszerítése 
volt. Kaifás kérdést intéz Jézushoz: 

Te vagy a Messiás, az Áldottnak a Fia? (Mk 14,61)

Az adott kort figyelembe véve nagyon is elképzelhető, hogy a főpap ezt kér-
dezte Jézustól. A kérdés ésszerű és kézenfekvő. Olyan véleményekre és híresz-
telésekre támaszkodik, amilyeneket régóta hallani lehet Jézusról. Azoknak, 
akik a Messiást látják benne, új bizonyosságot adhatott ünnepélyes bevonulása 
a városba. Kaifás kérdése egyébként az előzőleg már tárgyalt templomi fellé-
péshez kapcsolódik, mivel ez a messiási uralom jegyeit hordozta. Kaifás tehát 
ismét teljhatalmáról faggatja Jézust. 

A Jézus hatalmára vonatkozó kérdés már annak idején elhangzott: a főta-
nács küldöttsége tette fel közvetlenül a templomi akció után. Jézus nem adott 
rá választ, hanem ellenkérdést fogalmazott meg: 

Egyetlen kérdést teszek fel nektek, feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen 
hatalommal teszem ezeket. Vajon János keresztsége a mennyből való volt-e, 
vagy az emberektől? (Mk 11,29–30)

Amikor Jézus visszakérdezett, bizonyosan abból indult ki, hogy a nyilvános 
vallomás nem minden helyzetben célravezető. Minthogy a főtanács küldöttei 
kitértek az ellenkérdés elől és nem akartak színt vallani, Jézus tartózkodása 
visszatekintve is helyénvalónak bizonyult.

Most megint a hatalma felől kérdezik, de új szituációban, megváltozott 
körülmények között. Ezúttal az egybegyűlt főtanács és a főpap, Izrael képvi-
selője előtt áll. Jézus nyilván tisztában volt a pillanat végérvényességével. Ezért 
egyenes választ ad, és arra a kérdésre, hogy ő-e a Messiás, vallomással felel: „Én 
vagyok.” 

Az evangélium olvasójában természetesen felmerül a kérdés: hogyan mond-
hat igent Jézus a főtanács előtt az uralkodói címre, amely rendkívül kétesen 
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hangzik, politikailag félreérthető; amelyet a nyilvános szereplése idején sokáig 
kerülni igyekezett – tanítványainak kifejezetten megtiltotta, hogy bárkinek is 
szóljanak róla10 –, és amelyre a városba való bevonulásakor, valamint a temp-
lomban véghezvitt cselekedetével ő maga is csak jelzésszerűen utalt? 

A válasz csakis az lehet, hogy most, Izrael legfőbb hatóságának színe előtt 
érkezett el a nyílt beszéd ideje. Ekkor már félreértésekkel és tudatos félre-
magyarázásokkal is számot kellett vetnie. Mindazonáltal Jézus, aki a városba 
szamárháton bevonulva tiltakozott az esemény bárminemű politikai interpre-
tációja ellen, Kaifás előtt állva is ellene mond a hamis messiás-értelmezésnek. 
„Igen, én vagyok” – mondja, de tovább is megy. A messiási cím rögtön ezután 
következő pontosabb meghatározása kényszerítő erejű, mi több, sürgetően 
szükséges volt:

meg fogjátok látni az Emberfiát, amint a Mindenható jobbján ül, és eljön az ég 
felhői között. (Mk 14,62)

Lehet vitatkozni arról, hogy a Zsoltárok 110,1 és a Dániel 7,13 egybefűzésé-
vel szó szerint adja-e vissza Jézus válaszát. Bizonyosnak tűnik azonban, hogy 
Kaifás színe előtt Jézus nyíltan megvallja messiási hatalmát – azt a hatalmat, 
amely rejtve mindig is jelen volt beszédében és cselekvésében, és amely messze 
túlmutatott a látszólagos messiási hatalom minden megnyilvánulásán. E nyílt 
színvallásra kivált alkalmas volt Dániel 7. fejezetének jellegzetes kódja, az „Em-
berfia”. Hiszen egyfelől az itt szereplő Emberfiának maga Isten adja át a „hatal-
mat, méltóságot és királyságot”: „Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki 
kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el soha” (Dán 
7,14). Másfelől viszont ugyanez az Emberfia – amint a 3. fejezetben már láthat-
tuk – egy végre valóban emberi társadalom jele, amely mindenfajta erőszakos 
uralom végét jelenti.

Jézus már nyilvános működése idején többször használta az Emberfia cí-
met.11 Segítségével kinyilváníthatta, hogy az alacsony sorsúak közül származik 
– az Emberfiával ér véget minden olyan társadalom, amely erőszakra épül –, de 
a végső időben megnyilvánuló teljhatalmát is kifejezhette vele: azt a hatalmat, 
amelyben majd Isten uralmának beteljesedésekor részesül. Alacsony sors és 
fenség – Jézusban nincs ellentét e kettő között. Akkoriban semmi nehézséget 
nem okozott, hogy az Emberfia a Dániel 7-ben kollektív személyiség. Önértel-
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mezése szerint Jézus ezt a kollektívumot, a végidőbeli Izraelt testesíti meg és 
képviseli.

Amikor tehát Jézus az eljövendő Emberfiának mondja magát a főtanács 
előtt, részint – az erőszakmentesség hangsúlyozásával – helyesbít egy félreért-
hető messiásfogalmat, részint azonban felfedi fejedelmi rangját. Messiási mél-
tósága folytán, amelyet Isten adományoz majd neki, a főtanács és egész Izrael 
bírája lesz. Nem ő áll bíróság előtt. Valójában a főtanács áll Isten ítélőszéke 
előtt, és Jézus az, aki rákényszerítette ezt a döntést. 

Akárhogy fogalmazott is Jézus – Kaifás megértette. Előtte már csak két 
lehetőség áll nyitva: hitelt ad Jézus messiási igényének, vagy kitart abban a 
meggyőződésében, hogy füle hallatára szörnyű istenkáromlás történt. A főpap 
döntése egyértelmű: számára Jézus kijelentése, miszerint nemsokára bíróként 
jelenik meg Isten jobbján ülve, nem egyéb, mint kárhozatra méltó, istenkárom-
ló önhittség. Végre számos tanú előtt is bebizonyosodik, amit már régóta sej-
teni lehetett: Jézus hamis próféta, istenkáromló, aki rossz útra vezeti Izraelt.

Kaifás ezért rögtön úgy cselekszik, ahogy a törvény előírja arra az esetre, 
ha valaki istenkáromlást kénytelen hallgatni: megszaggatja ruháit.12 Majd meg-
parancsolja, hogy hajtsák végre a Tóra rendelkezését: a hamis próféta halállal 
bűnhődjék; Izrael irtsa ki köréből a gonoszt (MTörv 13,2–6). A testület többi 
tagja egyetért Kaifás döntésével: 

egyhangúlag kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. (Mk 14,64)

E helyütt Márk beiktat két jelenetet: előbb – szűkszavúan – Jézus kigúnyolását 
és bántalmazását, amelyre vallomása után kerül sor (14,65), majd jóval rész-
letesebben Péter háromszori tagadását (14,66–72). Ezután ismét a főtanácsi 
tárgyalással folytatja,13 tudtunkra adva, hogy a tanácskozás végén a szünedrion 
hivatalos döntést hoz: átadják Jézust Pilátusnak.

Korán reggel a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész szünedrionnal 
együtt tanácsot tartottak. Azután Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilá-
tus nak. (Mk 15,1)

Pilátus azonnal új eljárást indít Jézus ellen, immár a római jog szerint és a ró-
mai helytartó elnökletével.
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Pilátus előtt

A peres eljárás gépezete egyedül azért működhetetett ilyen olajozottan, mert 
a római prefektus, akinek hivatali székhelye egyébként a tengermelléki Cezá-
reában volt, a húsvét ünnepe miatt Jeruzsálemben tartózkodott; s mivel a bí-
rósági ülések római szokás szerint már hajnalban, napfelkeltekor elkezdődtek. 

Ezen a ponton természetesen számos kérdés felvetődik: miért volt egyálta-
lán szükség két eljárásra? Miért került Jézus római törvényszék elé, ha előzőleg 
már lezajlott a zsidó bírósági eljárás? És viszont: ha a zsidó hatóság tudta, hogy 
szükség van római eljárásra, miért folytatott le éjnek évadján saját eljárást? To-
vábbá: milyen jellegű hivatali határozatot hozott a főtanács? Szabályosan ki-
mondta a halálos ítéletet, vagy pusztán Jézus kiadatásáról határozott – arról 
tehát, hogy a római prefektusnál vádat emel ellene?

A szituáció akkor válik igazán érthetővé, ha a János 18,31 alapján számos 
szentírás-magyarázóval együtt feltételezzük, hogy abban az időben a római 
megszálló hatalom megtiltotta a zsidóknak a vérbíráskodást.14 Azaz már nem 
volt joguk halálos ítélet végrehajtására, sőt egyes egzegéták szerint arra sem, 
hogy jogszerű halálos ítéletet hozzanak. Ha a korabeli zsidóknak jogukban 
állt volna, hogy – saját jogrendjük szerint – kivégezzék Jézust, akkor nem fe-
szítették volna keresztre, hanem megkövezték volna. A zsidók ugyanis csak 
ritkán, kivételes helyzetekben éltek a kivégzésnek azzal a módjával, ti. a ke-
resztrefeszítéssel, amely az ókorban elterjedt volt ugyan, de főként a rómaiakat 
jellemezte.

Az, hogy a zsidó hatóságok kiszolgáltatják Jézust Pilátusnak, világosan jelzi, 
hogy bizonyítottnak látják főbenjáró bűnét, amely véleményük szerint halál-
büntetést érdemel. Ez esetben viszont ki kell engedniük kezükből az ügyet, a 
római helytartónak külön tárgyalás során kell kivizsgálnia a vádlott bűnösségét, 
ezt követően pedig a római jog szerint kell meghoznia ítéletét. 

A főtanács által virradatra meghozott hivatali végzés valószínűleg meg-
állapította Jézus bűnösségét és elrendelte kiadatását. Kézenfekvő, hogy Pilá-
tus nem térhetett ki az ily módon lebonyolított eljárás elől, amely bizonyosan 
kényszerként nehezedett rá.

A főtanács döntéshozatalának azonban más értelme is volt: a tanács tagjai 
így igazolhatták önmaguk előtt azt a módot, ahogy a római helytartó előtt vá-
dat emeltek Jézus ellen. Saját bűnvádi eljárásuk lefolytatása után akkor is min-
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denképpen halált érdemlő bűnözőnek nyilváníthatták Jézust, ha csak rend-
kívül kétséges és korántsem kifogástalan módszerek alkalmazásával tudták 
kieszközölni, hogy Pilátus elítélje. Essék szó most a Pilátus színe előtt történő 
vádemelés kétséges módszereiről.

A főtanács istenkáromlásért ítélte el Jézust, pontosabban azt a tényállást 
szögezte le, hogy Jézus istenkáromlást követett el. A peres eljárásban nagy va-
lószínűséggel a nép megtévesztésének vádja is jelentős szerepet játszott. A zsidó 
jogrendben mindkettő főbenjáró bűnnek minősült. Római törvényszék előtt 
megvádolt zsidó esetében viszont mind az istenkáromlás, mind a nép félre-
vezetése zsidó vallási vétségnek számított, s római bíró nem ítélhetett halálra 
zsidó embert kifejezetten zsidó vallási törvények megszegéséért. 

A főtanács e tekintetben jól ítéli meg a helyzetet. Ezért a rómaiaknál – 
következetes stratégiával – más jogcímen terjeszti elő vádját a Jézus-ügyben: 
ekkor már szó sincs istenkáromlásról, ellenben annál nagyobb hangsúlyt kap 
a lázadás. A főtanács a népet megtévesztő vallási tanítót messianisztikus poli-
tikai felbujtóként tünteti fel. Csakis ezzel magyarázható Pilátus ironikus kér-
dése Jézushoz: „Te vagy a zsidók királya?” (Mk 15,2), miként az is, hogy Jézust 
végül „A zsidók királya” feliratú tábla alatt végzik ki (Mk 15,26).

A vád, amely szerint Jézus azt állítja magáról, hogy ő a messiáskirály, azért 
bizonyult hatásosnak, mert a római megszállás idején minden messiási mozga-
lom úgyszólván elkerülhetetlenül magára vonta a rómaiak elleni népfelkelés 
gyanúját. Hiszen a „messiáskirály” szinte egyet jelentett a „szabadságharcos-
sal” vagy a „lázítóval”, s a „lázadás” (seditio) címszó hallatán a rómaiak általá-
ban igen gyorsan és hatékonyan cselekedtek. Akik Jézust mint politikai mes-
siást vádolták meg Pilátus előtt, azok – felületesen szemlélve – hivatkozhattak 
ugyan a templomban véghezvitt tettére és messiási voltának megvallására, ám 
így voltaképp eltorzították és hamis színben tüntették fel Jézus szándékát. 
Ő ugyanis félreérthetetlenül ellenzett mindenfajta felkelést (vö. Mk 12), és 
templomi cselekedete sem értelmezhető politikai értelemben vett lázadás hí-
vójeleként. 

Az új vádemeléssel tehát újabb tárgyalás vette kezdetét, egy koncepciós per, 
amelyben már nem kevesebbről van szó, mint „felségsértésről” (perduellio). 
Hogyan reagál Pilátus a Jézus ellen felhozott vádra? Láthatóan ódzkodott tőle, 
hogy megfontolás nélkül jóváhagyja – ebben mind a négy evangélium egyetért. 
Vonakodásának több oka is lehetett. Az első: Pilátus római hivatalnok volt, 
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nem elégedhetett meg tehát homályos gyanúsítgatásokkal. Csak akkor volt 
felhatalmazása halálos ítéletet kiszabni, ha bizonyítani lehetett, hogy Jézus fő-
benjáró bűnt követett el. Valódi bizonyítékra volt tehát szüksége arról, hogy 
Jézus a politikai hatalom megdöntésére szólított fel vagy zavargások tevékeny 
résztvevője volt. Ilyen bizonyítékot persze senki sem tudott felmutatni, és Pi-
látus alighanem nagyon hamar rájött erre. Elegendő volt egy rövid találkozás 
Jézussal ahhoz, hogy ne vegye komolyan a politikai lázítás vádját. 

Lehetett azonban egy másik oka is annak, hogy Pilátus eleinte nem en-
gedett a nyomásnak. Amint különböző ókori forrásokból ismeretes, Pilátus 
inkább ellenségesen, mintsem barátságosan viszonyult a zsidókhoz. A zsidó 
filozófus, Philo egyebek mellett ezt írja Legatio ad Gaium című művében: 

Nem volt hajlandó semmit megtenni pusztán azért, hogy megnyerje zsidó 
alattvalóinak tetszését. (38, § 303)

Gyanítható, hogy Pilátus azonnal ellenállt, amint ráébredt, hogy a zsidó ható-
ság egy, a saját szempontjából kellemetlen galileai eltávolítására akarja felhasz-
nálni.

Nagyon is indokolt tehát Pilátusnak az a szembeötlő igyekezete, hogy sza-
badon bocsássa Jézust. A helytartó ugyanakkor azt sem engedhette meg ma-
gának, hogy minden további nélkül felmentse, a vádlókat pedig egyszerűen 
hazaküldje – a politikai uszítás vádja súlyosabb volt annál, semhogy figyelmen 
kívül hagyhatta volna.

Máté, Márk és János evangélista szerint szokásban volt, hogy a római pre-
fektus a húsvét alkalmával szabadon bocsásson egy zsidó foglyot (Mt 27,15; 
Mk 15,6; Jn 18,39). A kegyelmi kérvényt előterjesztő zsidó küldöttség talán 
már kora reggel megjelent a helytartóságon, de az is lehetséges, hogy csak egy 
későbbi órában ért oda (lásd Mk 15,8). Mindenesetre már rég megvan a jelölt: 
„egy bizonyos Barabás”. 

Barabás börtönben ült „azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején 
gyilkosságot követtek el” (15,7). A „lázadás” egy vélhetően Róma-ellenes indu-
lattal nemrég végrehajtott fegyveres támadás lehetett. Márk feltűnő fogalma-
zásmódja (vö. 15,7) arra utal, hogy nem Barabás volt a fővádlott; ő a tettestársak 
vagy – még óvatosabban fogalmazva – a bűnrészességgel vádolt személyek közé 
tartozhatott. A küldöttség feltehetőleg Barabás rokonaiból és barátaiból állt. 
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Pilátusnak már tudomása lehetett arról, hogy ez évben a lázadás miatt be-
börtönzött Barabás szabadon bocsátását fogják kérni tőle a szokásos húsvéti 
amnesztia keretében. Naivitás volna feltételeznünk, hogy Pilátus ama péntek 
reggel még nem értesült a küldöttség határozott elképzeléséről. Ám való-
színűleg szándékában állt megakadályozni, hogy Barabás kegyelmet kapjon. 
Talán túl kockázatosnak, egyszersmind a saját és Róma érdekével szögesen 
ellentétesnek ítélte, hogy épp egy terrorcselekményért letartóztatott embert 
bocsásson szabadon. 

Másfelől azonban húsvétkor el kellett engedni egy foglyot – az evangé-
liumok túl egybehangzóan tanúsítják ezt a szokást, semhogy kétségbe von-
hatnánk. Az adott helyzetben egy olyan ember, mint Pilátus, akár eszményi 
megoldásnak is gondolhatta, hogy Jézus szabadon bocsátására tegyen javasla-
tot. Első pillantásra mindenképpen ez a döntés tűnhetett célravezetőnek: úgy 
szabadulhat meg a roppant kellemetlen Jézus-ügytől, hogy közben Barabás ke-
gyelemben részesítését is megakadályozhatja.

A helytartó adok-kapok játékának részletei utólag nem rekonstruálhatók. 
Mindenesetre okkal feltételezhetjük, hogy Jézus szabadon bocsátására irányu-
ló igyekezete egyebek mellett abból a taktikai számításból fakadt, hogy ily 
módon megakadályozhatja a lázadó Barabás elengedését, amely sokkal veszé-
lyesebbnek tűnt számára.

Utóbb éppen ez a megfontolása bizonyult tévesnek, a tévedés pedig súlyos 
következményekkel járt. Pilátus nemigen vetett számot azzal, hogy tárgyaló-
partnerei mereven ragaszkodhatnak Barabáshoz, és nyilván a Jézus kivégzését 
szorgalmazó zsidó hatóság energikus fellépése is váratlanul érte. S legfőképp 
abban hibázott, hogy amikor Barabás helyett Jézust kívánta kegyelemben ré-
szesíteni, valójában nyilvánosan megerősítette Jézus bűnösségét. Taktikázása 
ekkor még inkább olyan helyzetet teremtett, amely lehetővé tette, hogy Jézus 
ellenfelei nyomást gyakoroljanak rá.

Utóbbiak, mint az evangéliumi tudósításból kitűnik, rögtön megértették 
és ki is használták ezt a szituációt. Nem kell sokat várni, s a helytartó kiáltozó 
sokasággal néz szembe, amelynek sebtében megformálódó szócsövei Jézus ha-
lálát követelik:

Feszítsd keresztre! Feszítsd keresztre! (Mk 15,13–14)
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Hirtelen új helyzet áll elő. Látszólag oly meggondolt stratégiájával maga Pilátus 
engedett ki kezéből egy tisztán bírói döntést. A bírói pártatlanság egyedül a 
vádlott bűnösségét vagy ártatlanságát mérlegelte volna, amikor azonban Pilá-
tus az ártatlannak akart megkegyelmezni, összekeverte a bírói és a politikai 
szempontokat.

Nem csoda hát, ha az egyre növekvő nyomás hatására végül teljes egészé-
ben politikai döntést hoz – mégpedig Jézus ellen. Eláll eredeti szándékától, 
tudniillik hogy Jézusnak megkegyelmezve bebiztosítsa Barabás kivégzését, és 
politikai lázadás, valamint felségsértés címén kereszthalálra ítéli Jézust. Való-
színűleg az ilyenkor szokásos szentenciát mondja ki:

Ibis in crucem.
Keresztre veled.

A kivégzés

Poncius Pilátus sikertelen stratégiája Jézus számára a halált jelentette, ráadásul 
a legkegyetlenebb kivégzési módok egyike által, amelyet emberek megkínzásá-
ra ember valaha is kieszelt. A kereszthalál a rómaiak szemében olyan rettene-
tes és gyalázatos volt, hogy a keresztfán történő kivégzéssel csak rabszolgákat 
és római polgárjoggal nem rendelkezőket lehetett büntetni. Az alábbi mondat 
Cicerótól származik:

a hóhér, a fej letakarása, de már maga a kereszt szó is távol álljon nem pusztán a 
római polgárok testétől, de gondolkodásuktól, szemüktől és fülüktől is. (Rabirius 
védelmében 16)
[carnifex vero et obductio capitis et nomen ipsum crucis absit non modo a 
corpore civium Romanorum sed etiam a cogitatione, oculis, auribus.]

Kereszthalállal azonban rabszolgák és provincialisok esetében is rendszerint 
csak főbenjáró vétkeket büntettek, így a gyilkosságot, a templomfosztogatást, 
a felségárulást és a lázadást.

Római szokás szerint minden keresztre feszítést mellékbüntetésként osto-
rozás előzött meg. Márk és Máté erről is beszámol (Mk 15,15; Mt 27,26). Náluk 
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Jézus megostorozása egyértelműen a keresztre feszítést bevezető és a kereszt-
re feszítéshez hozzátartozó mellékbüntetés szerepét tölti be.15 Ezzel Jézusnak 
már a tulajdonképpeni kivégzés előtt olyan kegyetlen büntetést kellett elszen-
vednie, amely nemritkán önmagában is halált okozott. A római ostorozás azért 
volt különösen veszélyes, mert az ostorcsapások számát nem korlátozták, s mi-
vel az ostorszíjakba gyakran csont- vagy fémdarabokat fontak. Sejthető ezért, 
hogy mit jelent a rövid mondat: „Pilátus megostoroztatta Jézust.”

Tetézi a dolgot, hogy miután Jézust átadták kivégzésre, a római katonák 
még eljátszadoznak vele. Királyi kellékekbe bújtatják, gúnyosan uralkodóvá ki-
áltják ki, és térdre hullanak előtte. Leköpdösik és brutális ütlegelés kíséretében 
arcába vágják: „Üdvözlégy, zsidók királya!” (Mk 15,16–20)

A megostorozás és az azt követő kigúnyolás miatt Jézus már nem képes 
egyedül elvinni keresztjét a vesztőhelyre. A katonák ezért arra kényszerítenek 
egy bizonyos cirenei Simont – aki a mezőről jön és véletlenül botlik a kivég-
zőosztagba –, hogy vegye át Jézus keresztjét (Mk 15,21).

Mindazonáltal a kereszthordozást nem úgy kell elképzelnünk, ahogy a ke-
resztény ábrázolásokon szerepel. Szabályos kivégzések alkalmával az elítéltek 
nem az egész keresztet vitték, hanem csak a keresztgerendát. Hosszanti geren-
da gyanánt szilárdan és többnyire tartósan földbe döngölt cölöpök szolgáltak. 
A vesztőhelyre érkezvén a bűnöst kifeszített karral még a földön rászögez-
ték a keresztgerendára, majd azzal együtt felhúzták a földbe ásott hosszanti 
gerendára, amelyhez fönt erősítették hozzá a keresztgerendát, s csak ezután 
szögezték oda a lábakat. Jézus és a cirenei Simon tehát nem az egész keresztet 
vitte, hanem csak a keresztgerendát. Az, hogy Jézus már ezt sem volt képes 
hordozni, jól mutatja, hogy ereje már a megkorbácsolás után elfogyott.

A vesztőhelyre menet az elítéltek előtt felirattal (titulus) ellátott táblát vit-
tek, amely tudtul adta elítélésük okát. Jézus titulusa így szólt (Mk 15,26; Jn 
19,19): 

A Názáreti Jézus, a zsidók királya 

Pilátus ezt íratta a táblára: „a zsidók királya”, nem pedig azt, hogy „a zsidók 
királyának mondta magát”, ami nem magyarázható mással, mint a zsidók go-
noszkodó kifigurázásával. Pilátus azt követően, hogy a főtanáccsal szemben ő 
húzta a rövidebbet, láthatóan bosszút akart állni, legalább ebben a formában. 
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A titulus fogalmazásmódja azonban gyűlölködő iróniát is hordoz. Jézus meg-
csúfolása a római katonák durva játéka után is folytatódik.

Márk szerint a kivégzőosztag még a délelőtt folyamán megérkezik a Gol-
gotára. A harmadik óra táján – azaz reggel kilenc körül – keresztre szegezik 
Jézust. Az evangéliumok nem festik le a keresztre feszítés nyomorúságát és a 
vele járó borzalmas szenvedést – tiltja az ősegyház tapintata és stílusérzéke. 
Márk egyetlen mondatban foglalja össze, a lehető legtömörebben, kivételes jó-
zansággal:

Keresztre feszítették. (15,24)

Közvetlenül előtte Jézusnak mirhával kevert bort akarnak adni (Mk 15,23): ká-
bító italt, amit zsidó szokás szerint nyújtottak oda az elítélteknek kivégzésük 
előtt.16 Az erősen fűszerezett bort arra szánták, hogy valamivel elviselhetőbbé 
tegye a kivégzés gyötrelmét. Jézus azonban elutasította a bort.

Mindez nem tévesztendő össze egy későbbi történéssel. Jézus már haldo-
kolva függ a kereszten, amikor egy jelenlévő megpróbál inni adni Jézusnak: 
savanyú borba márt egy szivacsot, nádszálra tűzi, és Jézus szájához tartja (Mk 
15,36). Utólag eldönthetetlen, hogy együttérzően cselekszik-e, vagy azért ad 
frissítőt Jézusnak, hogy elnyújtsa halálos gyötrelmét. A jelenet azonban egyér-
telművé teszi, hogy Jézust magas keresztfára szögezték; a függőleges gerenda, 
amelyet szilárdan és huzamosabb időre beástak a földbe, hosszú és vastag le-
hetett.

A katonák, miután a keresztre szögezték Jézust, megosztoznak ruháin (Mk 
15,24). A kivégzőosztag íratlan jogai közé tartozott, hogy tagjai magukhoz 
vehették a halálraítélt ruházatát. Jézus valószínűleg felső- és alsóruhát, övet, 
szandált s talán főkötőt viselt.

Miközben Jézus a kereszten függ, az arra járók – nincs messze a városfal – 
és a vesztőhelyre érkező szemlélők gúnyolódnak rajta. A gúnyolódás – miként 
előzőleg a praetorium udvarán – főként arra vonatkozik, hogy messiásnak val-
lotta magát, amit „a zsidók királya” titulus is jelez. Többek közt ezt mondják:

A Messiás, Izrael királya, szálljon le a keresztről, hadd lássuk és higgyünk! (Mk 
15,32)
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Gyalázkodásuk hátterében az a meggyőződés áll, hogy Jézus keresztre feszíté-
se kézzelfoghatóan cáfolja önértelmezését. A valódi Messiás sohasem függene 
a kereszten, nem szenvedne, hanem megsemmisítené ellenségeit.

Márk szerint Jézus a kilencedik órában – délután három körül – hangos 
szóval imádkozza a 22. zsoltár kezdősorát: „Istenem, Istenem, miért hagytál 
el engem?” Az ott állók egy része félreérti a kiáltást: mintha Illést hívná. Illés 
talán már akkoriban a haldoklók megsegítőjének számított. Minthogy Jézus 
arámiul kiáltja el a 22. zsoltár kezdő szavait („Éli, Éli”), imádságának tudatos 
elferdítéséről lehet szó. Jézust tehát még ekkor is gyalázzák.

Nagy valószínűséggel állítható, hogy Jézus a 22. zsoltárnak nem csupán az 
elejét imádkozta. Amíg fogyatkozó ereje engedte, a haldoklók imájaként bizo-
nyára a teljes zsoltár több részletét is elmondta vagy – ahogy kiszakadt belőle 
– eldadogta. Hiszen az ószövetségi imádság duktusának ellentmond némely 
szerző állítása, miszerint az „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem” kiáltás 
végső, beláthatatlan mélységekből fakadó kétségbeesést fejez ki.17 Nem csak 
azért, mert a 22. zsoltárt a bizalommal teli megszólítások hatják át („anyám 
méhétől fogva te vagy az én Istenem”: 11. vers), s nem is csupán azért, mert a 
zsoltár vége arról a lakomáról szól, amely Isten királyságában vár a népekre 
(28–30. vers). Már a zsoltár kezdete sem kétségbeesett kiáltás, hanem panasz, 
ami a zsoltárokban egészen mást jelent, mint a kétségbeesés. A 22. zsoltár 
mindkét szélsőséget ismeri: Isten hallgatását és azt, hogy végül mégis vála-
szol; Isten elrejtőzésének rettenetét és arcának megmutatkozását (25. vers); az 
imádkozó fokozhatatlan magányát és az új közösséget mint adományt.

Márk szerint Jézus a kilencedik órában hal meg – délután három körül –, 
hangos kiáltással (15,34.37). Önmagában elcsodálkozhatunk azon, hogy már 
hat órával a felszögezése után meghalt, hiszen a megfeszítettek haláltusája 
többnyire sokkal tovább tartott. A keresztre feszítéssel történő kivégzés em-
bertelen irgalmatlansága épp abban állt, hogy célja a lassú, végtelenségig elhú-
zódó halál volt.

Ha azt akarták, hogy a megfeszített ember hamarabb meghaljon, összetör-
ték a lábszárcsontjait. Ekkor már egyedül csak karjai hordozták a test nehéz-
kedését, így vérkeringése gyorsan összeomlott.

Egy keresztre feszített ember maradványait tartalmazó, mindeddig párat-
lan ókori leletből, amelyet meglepő módon Jeruzsálemben találtak 1968-ban, 
nemcsak hogy előkerült egy rozsdás szög – amely egyszerre szúrta át mindkét 
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lábfejet –, hanem az is kiderült, hogy mindkét sípcsont azonos magasságban, 
erős ütések következtében kettétört. Így a crurifragium (lábszárcsont-törés) 
szokása, amelyet János evangélista tanúsít (Jn 19,32), régészetileg is bizonyos-
ságot nyert. 

János szerint a két, Jézussal együtt keresztre feszített terrorista halálát is 
ez, tudniillik a lábszárcsontok eltörése idézte elő. Jézus lábait ellenben nem 
törik el, mivel ő már halott. A súlyos sérülésekkel járó megkorbácsolás és az 
ennek következtében fellépő vérveszteség okozhatta, hogy néhány órán belül 
meghalt.

A temetés

Korábban már esett szó arról, hogy az ókorban megtagadták a sírhelyet azok-
tól, akiket keresztre feszítettek; láttuk azt is, hogy mit jelentett ebben az ösz-
szefüggésben Arimateai József közbenjárása Pilátusnál (6. fejezet: „Változatok 
a meghívásra”).

A Jézussal rokonszenvező Arimateai József gyolcsot hozat és gondoskodik 
róla, hogy levegyék Jézus holttestét a keresztről. Ezután begöngyöli Jézust az 
újonnan vásárolt gyolcsba, és elhelyezi „egy sziklába vágott sírboltban”, amely-
nél Jézus tanítványi köréhez tartozó asszonyok is jelen vannak (Mk 15,42–47).

Jézus sírjáról szemléletes képet rajzolnak ki a mai Jeruzsálemben, illetve 
környékén fellelhető régészeti párhuzamok és a négy evangélium híradásai. 
A sírhely a Golgota-szikla közelében volt (Jn 19,41); egy elhagyott kőbányán 
végigvonuló sziklapárkányba vájták egy kertben, amely a Golgotától nyugatra 
terült el. A sírkamrában kétoldalt a holttestek elhelyezésére szolgáló padkák 
húzódtak, a viszonylag alacsony bejáratot, amelyen csak meghajolva lehetett 
belépni, elhengeríthető sziklakővel zárták le (Mk 15,46); új sír volt, amelybe 
még senkit sem temettek (Jn 19,41).

Bizonyos tehát, hogy Jézus holttestét nem hagyják a kereszten és nem a 
bűnözőknek szánt közös sírba teszik, hanem egy családi sírboltba, amelynek 
fekvését ismerik Jeruzsálemben. A hét első napjának reggelén ehhez a sírhoz 
mennek majd ki az asszonyok.
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Stratégiák

A passió eseményei néhány óra alatt leperegnek. Küzdelmes ima, letartózta-
tás, kihallgatás Annásnál, a főtanács tárgyalása, Jézus átkísérése Pilátushoz, 
Pilátus halálos ítélete, megostorozás, kigúnyolás, kivégzés, sírbatétel. Mindez 
kevesebb, mint huszonnégy óra leforgása alatt megy végbe. Akik halálra szán-
ták Jézust, pontosan tudták, hogy miért kellett ilyen gyorsan megtörténnie. 
Értették a dolgukat.

Jézus ellenségeinek tudása az alkalmazandó stratégiákra is kiterjedt. A fő-
tanács belső nézőpontból a nép félrevezetése és istenkáromlás miatt tartja bű-
nösnek Jézust, de a népet megtévesztő vallási tanítót Pilátus előtt már politi-
kai felbujtóként, vallomását pedig politikai messianizmusának beismeréseként 
tünteti fel. Ez a stratégia – Jézus valódi igényének szándékos eltorzítása – vezet 
végül a kereszthalálhoz. 

Ugyanakkor Pilátus is saját stratégiát követ. Meg akarja gátolni, hogy Bara-
bás húsvétkor kegyelmet kapjon. Céljának elérésében Jézus eszközzé válik. E stra-
tégia megvalósítása teljesen leköti Pilátus figyelmét. Amikor javaslatot tesz rá, 
hogy Barabás helyett Jézust részesítsék kegyelemben, észre sem veszi, hogy 
ezzel már bűnösnek nyilvánítja Jézust, és így saját magát fosztja meg a bírásko-
dás lehetőségétől. Jézus halálában Pilátus politikai stratégiája is közrejátszott.

Hiába nagyobb azonban Pilátus hatalma, az egymást keresztező stratégiák 
játékában mégis ő az erőtlenebb figura. Pilátussal ellentétben a főtanács végig 
ura a helyzetnek, és tántoríthatatlanul halad célja felé: keresztre akarja feszít-
tetni Jézust. 

Ugyanakkor a magabiztosság, amellyel a jeruzsálemi templomi arisztokrá-
cia Jézus kereszthalálának kieszközlésére törekszik, alighanem csak hátterével, 
a Második Törvénykönyv 21,22–23-mal együtt érthető meg. A szakasz, amely 
a kivégzettek eltemetéséről rendelkezik, előfeltételezi, hogy kivégzésük után 
(elrettentésül?) még felakasztották őket egy cölöpre („fára”; MTörv 21,22).

A Deuteronómium 21,22–23 törvénye kimondja, hogy az így felakasztottak 
holttestét éjszakára nem hagyhatták a fán függeni, hanem még aznap gondos-
kodni kellett eltemetéséről. Ennek kapcsán hangzik el a következő mondat: 

Mert az akasztott ember Istentől átkozott. (MTörv 21,23)
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A Tórának ezt a mondatát már a kereszténység előtti zsidóságban a kereszt-
re feszítettekre értették. A második világháború után Qumránban megtalált 
„Templomi tekercs” tanúsága szerint „az akasztott ember Istentől átkozott” 
kijelentést olyan zsidók keresztre feszítésére vonatkoztatták, akik árulást kö-
vettek el népük ellen, és gonoszságot műveltek vele.18 A főtanács számára tehát 
bizonyára kézenfekvő volt, hogy a megszálló római hatalom közreműködésével 
a nép félrevezetése és megrontása címén keresztre juttassák Jézust. 

E tekintetben a főtanács nézőpontjából a húsvét ünnepe a zarándoktöme-
gekkel nem kívánatos mértékben nehezítette Jézus rendőri letartóztatását – 
másfelől azonban alkalmat adott rá, hogy Jézust „Istentől átkozottként” nyil-
vánosan meghurcolják az egybegyűlt Izrael előtt. Hiszen amikor Jézus már 
a kereszten függött, mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ilyen ember 
mögött semmi esetre sem állhat Isten.

Amint a fenti stratégiákból kiderül, Jézus nálánál erősebb hatalmak ma-
lomkövei közé került. Ezek egyikének (Pilátusnak) eszében sem volt, hogy 
szembenézzen az igazság kérdésével, míg a másik (a főtanács) vallási kötelessé-
gének tekintette, hogy leleplezze Jézust és eltegye láb alól. 

De csakugyan ők voltak-e az erősebbek? A jeruzsálemi templomi arisztok-
rácia, amely annak idején elítélte, eltűnt a történelemből. Jézus nem tűnt el. 
Feltartóztathatatlan mozgást indított el. Megváltoztatta és újra meg újra meg-
változtatja a világot. Eddig még mindenki kudarcot vallott, aki őt eltüntetni 
igyekezett. A kísérlet mindig fordítva sült el.

A bűnösség kérdése

Ha valaki megpróbálja rekonstruálni, mi történt Jézus utolsó napján, nem ke-
rülheti meg a bűnösség kérdését. Nem elégedhetik meg azzal, hogy klinikai 
pontossággal rögzíti a Jeruzsálemben lejátszódott eseményeket. El kell gon-
dolkodnia a főtanács vétkén és Pilátus vétkén, de mindazok vétkén is, akik 
galileai fellépésétől kezdve hitetlenül, kételkedve vagy közönyösen elmentek 
Jézus mellett. Sőt, Jézus tanítványainak vétkén is tűnődnie kell – mindazokén, 
akik cserbenhagyták és elmenekültek. 

Aki elolvasta e könyv előző fejezeteit, meggyőződhetett róla, hogy nem áll 
szándékunkban zsidóellenes érveket sorakoztatni vagy újra gyűlöletet szítani 
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a zsidó nép ellen. A kereszténységben sajnos évszázadokon át elrettentő mér-
tékben volt jelen a zsidógyűlölet. Izrael kollektív bűnössége azonban szóba sem 
jöhet – ha volna ilyen, a keresztény válasznak akkor is egészen másként kellene 
hangoznia.

Amikor Jézus haláláról gondolkodunk, a régebbi passiójátékok leegyszerű-
sítő látásmódját sem vehetjük át: emitt a szent – amott a gonoszok. Helyesebb, 
ha abból indulunk ki, hogy Jézus ellenfelei közül sokan csupán lelkiismeretük 
szerint akartak cselekedni. A Jézussal való összeütközés nem csak abból adó-
dik, hogy a durvaság rátámad a jóságra – noha természetesen ezzel is számol-
nunk kell. Van, aki kedvét leli a rosszban. Naivitás volna tehát feltételeznünk, 
hogy mindenki mindig csak igazságra és jóságra törekedett – de sok esetben 
nem a jót vagy a rosszat akarták, hanem egyedül a saját kényelmükkel tö-
rődtek. Térjünk azonban vissza a kiindulóponthoz: a valódi konfliktus akkor 
tör ki, amikor Isten fenségét és törvényét védelmezni szándékozó emberek 
szembefordulnak valakivel, aki nézetük szerint káromolta a fenséges Istent és 
lerombolta a szent Törvényt. A főtanács szemlátomást elhitte, hogy meg kell 
védenie Jézustól a Templomot, a Tórát és a népet. Jézus azonban nem vonta 
kétségbe sem a Templomot, sem a Tórát, sem Isten népét. Épp ellenkezőleg: 
egybe akarta gyűjteni Izraelt, hogy végre azzá legyen, amivé Isten szemében 
lennie kellett. És nem rombolta le a Tórát, hanem radikálisan, Isten akaratának 
távlatában magyarázta. A Templomtól pedig elvárta, hogy végre azzá legyen, 
amire a próféták vágyakoztak: a valódi istentisztelet helyévé, amelynek pitva-
rában a pogányok is imádhatják Istent. Mindezek hátterében természetesen 
annak bizonyossága áll, hogy személyében a Tóra teljessége érkezett el, és ahol 
követőivel együtt átélte Isten uralmát, ott „a Templomnál nagyobb van” jelen 
(Mt 12,6). Ezzel a félelmetes igénybejelentéssel nézett szembe Izrael és a fő-
tanács. 

Épp a fentiekből válik érthetővé, hogy a Jézus ellenfeleinek vétkére irányu-
ló kérdés összetettebb, mint elsőre gondolnánk. Olyan konfliktusról van szó 
ugyanis, amelynek mindnyájan részesei vagyunk, és amelynek résztvevőiként 
újra meg újra vétkesekké válunk. Mi is elengedjük fülünk mellett Isten valódi 
igényét – amely Jézusban csorbítatlanul jelenik meg –, elfödjük saját elképze-
léseinkkel, szokásainkkal, kényelemszeretetünkkel, és ily módon eltüntetjük 
őt a világból. 
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Amikor tehát mögékérdezünk Jézus passiójának, nem kisebbíthetjük ellen-
feleinek vétkét, és nem hunyhatunk szemet fölötte. Ellenkezőleg: mélységében 
kell feltárnunk, mivel csakis ekkor tárul fel mindannyiunk vétke.19


