
Pilátus kibúvói: 1. 

"Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el 

semmit..., vizet hozatott, megmosta kezét 

a sokaság szeme láttára, és így szólt: 

„Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek 

a vérétől." (Mt 27,24) 

Pilátus több kísérletet tesz arra, hogy megmentse Jézust, de ezért ne neki 

kelljen vállalni a felelősséget. Először megpróbál úgy kitérni a döntés elől, 

hogy átküldi őt Heródeshez, mint aki szintén illetékes ítélkezni Jézus felett. 

Ő azonban visszaküldi Pilátushoz. Aki hallott már Jézusról, nem térhet ki a 

döntés elől: vele vagy ellene. 

Azután visszadobja az ügyet a zsidóknak, mondván: ez vallási kérdés, ő 

nem ért ehhez! Igen ám, csak hamar kiderül, hogy Jézus királyi igénye nem 

csupán vallási jellegű, hanem az ember egész életével kapcsolatos, és 

Pilátusnak érinti már a házasságát is (felesége üzen neki), karrierjét is.                                                                                                                         

Akkor vitázni kezd Jézussal. Ebben viszont Jézus minden szelídsége 

ellenére is Pilátus marad alul, és kiderül: semmi hatalma nem lenne Jézus 

felett, ha nem Istentől kapta volna azt. 

A népre bízná a döntést: kit választanak, Jézust vagy Barabbást? De a nép 

mindig Barabbást választja. 

És ha megostoroztatja Jézust, megesik-e vádlói szíve rajta? „Íme az 

ember..." Az értelmetlen gyűlölet azonban nem ismer szánalmat. 

Végül mossa kezeit, s hangoztatja ártatlanságát és Jézus bűntelenségét is. Ez 

azonban már senkit nem érdekel, és semmin nem segít, örülnek, hogy 

vihetik Jézust a vesztőhelyre. 

Pilátus valóban ártatlan? Ő is tudja, hogy nem. Mert Jézus ügyében senki 

sem maradhat semleges. Vagy mellette, vagy ellene dönt mindenki.                                                              

Sose tegyünk erőszakot a lelkiismeretünkön, mert ezért mindig nagyobb 

árat kell fizetnünk, mint ha hallgatunk rá! S ha hallgattunk rá, 

békességünk lesz.      

Misszió osztály 
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