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Krisztus Király ünnepén köszöntelek Benneteket a Názáreti Jézus köszöntésével: Béke legyen Veletek! 

A mai ünnep egészen pontosan: „Krisztus Király, a Mindenség Királyának” ünnepe. A mai evangélium 
Jézus peréből való. Maga a per két bíróság koncepciós pere. Az egyikben a zsidó Nagytanács perirata 
fogalmazódik meg Jézus ellen, a másikban, mely a mai nap evangéliuma, egy hivatalos felirat, melyet 
Poncius Pilátus fogalmaz meg, és akaszt majd a bitófán függő Jézus feje fölé. A vallási és politikai 
bíróság koncepciós pere és ítélete túlmutat egy egyszerű halálos ítéleten.  

Az egyházi év záró vasárnapján gondolkodjunk el, hogy mi részünk van nekünk az említett ítéletekben, 
és ha vádol valamiben a lelkiismeretünk, bánjuk meg bűneinket… Szeressen minket, embereket a mi 
Istenünk, és bocsássa meg nekünk, amit az ő Jézusával tettünk és teszünk. 

Ének: Kyrie… Gloria… 

Imádkozzunk! Istenünk, add hinnünk, hogy a Názáreti Jézus szerint Te az Ő és a mi Atyánk vagy; és 
add hinnünk, hogy a Názáreti Jézus szerint Te nem  „élsz és uralkodsz”, hanem „élsz  és szeretsz” 
örökkön örökké.  

Evangélium Jn 18,33 b-37. 

Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra, hívatta Jézust, és megkérdezte őt: „Te vagy-e a zsidók 
királya?” Jézus azt felelte: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt 
válaszolta: „Hát zsidó vagyok én? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit tettél?” 
Jézus azt felelte: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom ebből a világból 
volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen 
való.” Pilátus erre megkérdezte: „Tehát király vagy te?” Jézus azt felelte: „Te mondod, hogy király 
vagyok. Arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki 
az igazságból való, hallgat a szavamra.” 

Annak idején több templomban előadtuk Diego Fabri: „Jézus pörét”, melyben egy zsidó család éveken 
keresztül azon kínlódik, hogy törvényesen ítélte-e el az ő népének vezetősége a Názáreti Jézust. 
Magam is átolvastam az evangéliumok hitelességét kutató több biblikusnak, jogásznak és történész-
nek írását. Egy-kettőt a napokban is. Az egyik szerző (Grüll Tibor) koncepciós pernek minősíti Jézus 
perét. Ilyen szemmel néztem át Kaifás Nagytanácsának és Pilátus törvénykezésének az evangélium-
szerkesztők által leírt történeteit. Mire jutottam? Próbálom nagy vonalakban elmondani. 

1) Perirat 

A Nagytanácsban felmerülhetett a gondolat Jézus megjelenésekor, hogy esetleg ő lehetne a Messiás, 
mert keresték is vele a kapcsolatot. Veszélyes játék volt ez a római megszállás alatt.  

 Közben kiderült, hogy Jézus a nép körében veszélyes tanokat hirdet, és elítélőleg beszél a gazdagok-
ról, a hatalmon lévőkről. Még súlyosabb volt az, hogy a bírálni merte a „régi törvényt” és a „szent 
hagyományokat”. Később odáig fajult a dolog, hogy bírálni merte a Templomi üzemet, sőt botrányos 
jelenetet rendezett a szent helyen. A legsúlyosabb lehetett, hogy Jahvét, a katonaistent: „a seregek 
urát és Istenét” Atyának nevezte és magát a fiának tartotta. A nép körében pedig csodatévőnek 
tartották, végül már Dávid király mintájára, szamárháton vonult be nagy tömeg kíséretében Jeruzsá-
lembe a húsvéti ünnepre. 

A Nagytanács mindent megtett, hogy leállítsa ezt a veszélyes felforgatót, végül eldöntötte, hogy 
elteszik láb alól. Csak a módját nem tudták ennek. Elhatározták, hogy elfogják és halálra ítélik. Jól jött 
nekik egy áruló is. Tudták, hogy a látszatot meg kell őrizniük. Tárgyalás kell, tanúk kellenek, perirat, 
benne a vádpont. 



Elfogták és elkezdődött a színjáték. Két tanú kell, de nem egyezik a tanúságuk. Végül a főpap, Kaifás, 
a Nagytanács elnöke megtalálja a megoldást. Tudja, hogy Jézus megtiltotta, hogy tanítványai 
Messiásnak mondják. Tudja, hogy az Atya fiának tartja magát, sőt a tanítványait is úgy tanítja 
imádkozni: Mi Atyánk. Megvan a vádpont is, a bűn, amiért halálbüntetés jár Mózes törvénye szerint. 
Ki kell kényszerítenie, hogy Messiásnak és Isten fiának vallja magát a Nagytanács előtt. És Kaifás 
főpap felállítja a csapdát. 

„Esküvel kényszerítelek az élő Istenre, mond meg, te vagy-e a Messiás, az Isten fia?” 

Mit mondhat erre Jézus? Persze hogy az vagyok, de nem úgy, ahogy Te gondolod, ahogy hallani 
akarjátok. Majd láthatjátok is az Emberfiát az Atya mellett. 

A csapda bejött. Jézus maga mondta ki az ítéletét, és az istenkáromlás bűnét már nem moshatja le 
magáról. A vádirat: Istennek mondta magát! Méltó a halálra!!! 

2) Felirat 

A Nagytanács meghozta a halálos ítéletet, de azt csak a római helytartó hajthatja végre.  

Pilátus nem szívlelte a zsidókat. Ha csak tehette, megalázta őket. Emberei több zsidót kivégeztek. 
Pilátus beleszólt a főpapi kinevezésekbe is. Annást, Kaifás apósát is menesztette. De Kaifás még az ő 
embere. 

Most már Kaifásnak csak Pilátust kell megnyernie, hogy végeztesse ki az istenkáromlót. De ez nem 
érv Pilátus előtt. Neki azt kell bizonyítania, hogy ez a Názáreti egy felforgató, lázító, aki megtagadja a 
császártól az adót, aki Messiáskirály akar lenni Izraelben és kiűzni onnan a rómaiakat. 

Pilátus hajlandó kihallgatni Jézust. Azt kérdezi tőle gúnyosan: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus 
visszakérdez, majd ráhagyja: „Én vagyok”. Itt már kimondja, hogy nem úgy vagyok király, ahogy te 
gondolod. Mert az én országom nem egy politika rendszer. Így nekem nincs semmi közöm az e fajta 
királysághoz. És az igaz emberek országáról, az igazságról beszél, amire Pilátus csak legyint. 

Pilátus tudja, hogy ez az ember ártatlan. Kijelenti háromszor is. De a Nagytanács megfenyegeti, hogy 
feljelenti Trajánusznál, hogy egy felforgatót, egy királyságra pályázót szabadon bocsát. A lepénzelt 
tömeg pedig halált kiált  Jézusra. Pilátus mossa kezeit és kiadja a kivégzési parancsot.  

Az akasztófára kiteteti a feliratot: INRI = „Jesus Nasarenus Rex Judeorum” (A názáreti Jézus a zsidók 
királya). A zsidók tiltakozására, hogy ezt Jézus mondta magáról, Pilátus elutasítja: „Amit írtam, 
megírtam”. 

3. Átirat 

 A két koncepciós per összetartozik. Mindegyik csapdát állító manipuláció. Mindkét állítás kicsikart és 
elferdített tényekre épült. Mindegyik a kivégzéshez vezetett. 

Ami döbbenetes, hogy mindkét kicsikart ítélet a 2000 év alatt átíródott egy vallás dogmájává és az 
egyházak ünnepévé. Kaifás és Pilátus akciója sikerrel járt. Jézus Istenfiúsága az egekbe szökkent, és 
Jézus Királysága a mindenség fölé  emelkedett. Kis névváltoztatás is történt: Jézusból Krisztus lett! 

És zeng a kongresszusi ének: „Krisztus… úr, s király a föld felett”; és a diadal-
ittas dal (a 90 éves vatikáni rádió szignálja): „Christus vincit, Christus regnat, 
Christus, Christus imperat”. (Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus 
parancsol!). 
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