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Ettől fogva Pilátus igyekezett Jézust szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltottak: „Ha ezt szabadon bocsátod,
nem vagy a császár barátja: aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak… Vidd el, feszítsd meg!” Pilátus
ezt mondta nekik:  „A ti királyotokat feszítsem meg?” A főpapok így válaszoltak:  ”Nem királyunk van, hanem
császárunk!” Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. (János 19:1-16)

Pilátus neve elválaszthatatlanul összeforrt Jézus Krisztus szenvedéstörténetével. Aligha ismerné ma bárki is a nevét a
Jézus perében vitt sajátos szerepe nélkül. Valahányszor az Apostoli Hitvallást mondjuk, a történeti beazonosítás okán
elhangzik a neve: „Szenvedett Poncius Pilátus alatt.” Üzenetet hordoz számunkra az ő kétes hírneve. Pedig akár még
pozitívnek is ítélhetnénk a szerepét. Az egész per során azon van, hogy megmentse Jézust a haláltól. Ide-oda ingázik
Jézus és vádlói között, hogy okosabbnál okosabb taktikai húzásokkal olyan kompromisszumot munkáljon ki, hogy
mindenki jól járjon: a zsidók lecsillapodjanak, Jézus, ha óvatosabban is, de tovább építse az ő kis új „szektáját,” és ő,
Pilátus is a  „császár barátja” maradhasson; és ne sérüljön tovább a leigázott tartományban a törékeny béke. Végig
úgy  érzi,  hogy lennie  kell  egy  olyan  okos  diplomáciai  egyensúlynak,  amely  nyugalmat  teremt  a  közös  érdekek
mentén. Pilátus bölcs a maga módján. Ám erről a bölcsességről írja az apostol:  „Ez a bölcsesség nem felülről jön,
hanem földi, testi és ördögi.” (Jakab 3:15) Pilátus nem kötelezte el magát a felismert igazság mellett. Ezt nem pótolta
az ügyes manőverezési készsége sem. Végül teljes kudarcot vallott az ő taktikai felépítménye. Egy lehetősége maradt,
mint egy kocsisnak: a vágtató lovak közé dobni a gyeplőt, és az utolsó pillanatban leugrani a szekérről.

Pilátus találkozott akkor a halálba menő Jézus Krisztussal: volt az életében egy pillanat, amelyben állást foglalhatott
volna  a  Krisztus-kérdésben:  különc  hitújító,  lebukott  szabadságharcos,  ítélethozatali  probléma,  politikai  eset,
nemzetiségi ügy számára az Úr, vagy több ennél, mint ahogyan ezt meg is sejtette a szíve mélyén. Ám foglya maradt a
pozíciójának,  a  hatalmának,  a  karrierjének,  a  diplomáciai  felépítményének,  a  jól  felfogott  pillanatnyi
érdekrendszerének, és kihasználatlanul elengedte élete nagy lehetőségét. Ez akkor is így van, ha elismerjük: nem volt
könnyű dolga.  Ám, ez  mindenki  számára a  legnehezebb lecke.  Itt  vagyunk az  Ünnep küszöbén.  Jézus  döntésre,
bűnbánatra és megtérésre szólít.

Imádkozzunk az ének szavaival:

Amint vagyok, sok bűn alatt, De hallva hívó hangodat,
Ki értem áldozád magad: Fogadj el, Jézusom!

Amint vagyok – nem várva, hogy Lelkemnek terhe, szennye fogy,
Te, aki megtisztíthatod: – Fogadj el, Jézusom!

Amint vagyok – bár gyötrelem S kétség rágódik lelkemen,
Kívül harc, bennem félelem: – Fogadj el, Jézusom!

Amint vagyok – vak és szegény, Hogy kincset leljek benned én,
S derüljön éjszakámra fény: – Fogadj el, Jézusom!

Amint vagyok – nincs semmi gát Kegyelmed mit ne törne át;
Hadd bízza lelkem rád magát: – Fogadj el, Jézusom!

Amint vagyok – hogy a te szent Szerelmed tudjam, mit jelent
Már itt s majd egykor odafent: – Fogadj el, Jézusom!


