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jézuS éS ClaudIa
proCula
„Pilátus, miközben ott ült ítélőszékén, felesége azt az üzenetet küldte:„Semmi
dolgod se legyen azzal az igaz emberrel, ma álmomban sokat szen(Mt 27,19)
vedtem miatta.”

láttuk eddig jézus mellett
pétert, júdást, Barabást. elképzeltük arcukat. vannak azonban,
akiknek arcvonásai az ismeretlenségben maradnak. a Biblia néhány vonást ad csupán róluk, villanásokat benső életükről. a külső különben sem számít. különösen jézus
mellett. körülötte asszonyokat is látunk szenvedésének történetében. jézust nemcsak öklök, de szívek is kísérik. nemcsak röhej veszi körül, hanem zokogás is hallik. nemcsak
vádak hangzanak ellene, de a perben akad egy védője, egyetlen egy, aki mellette szól. egy asszony. pilátus felesége.
ki ő?
a hagyomány őrzi nevét. Claudia procula. a hagyomány beszéli róla, hogy pilátus nagyon szerethette, hiszen
magával hozta a helytartóságra. ehhez akkoriban engedély
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jézuS éS a lator
„Vittek vele két kivégzésre ítélt gonosztevőt. Mikor arra a helyre
értek, amelynek Koponyahely a
neve, keresztre feszítették.
Ugyanígy a gonosztevőket is,
az egyiket jobbról, a másikat
balról. (…) Az egyik megfeszített gonosztevő káromolta: ’Nem
te vagy a Messiás? Szabadítsd meg
hát magadat és minket is.’ A másik
azonban feddő szavakkal rászólt: ’Nem félsz az Istentől, hiszen
te magad is ugyanazt a büntetést szenveded? Mi ugyan joggal
szenvedjük tetteink méltó büntetését, de ez semmi rosszat nem
tett.’ Aztán hozzá fordult: ’Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor
eljössz uralmaddal.’ Erre ő így felelt: 'Bizony mondom neked:
még ma velem leszel a paradicsomban.’ ”
(lk 23,32-34;39-43)
a kép, amelyet az evangélium bemutat, döbbenetes. az emberi gonoszság mily találékony mások megkínzásában. nem
elég, hogy halálra ítélik, vitetik az ártatlannal a keresztet,
hamisan vádolják, gúnyt űznek belőle, tövissel koronázzák,
eszelős gonoszsággal kitalálják: keresztjét két köztudottan
gonosztevő bitófája között állítják föl. lássa a nép, gonosz
Ő is a gonoszak között…
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