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Vezetőnek azért nehéz, sőt időnként kifejezetten rossz lenni, mert döntéseket kell hozni. Felelős döntéseket, melyek 
attól felelősek, hogy következményük van, melyért viselni kell a felelősséget. S különösen is bosszantó, hogy nem 
válogathatja meg a vezető ember, hogy milyen kérdésekben szeretne dönteni. Olykor olyanokban is muszáj, melyek elől 
szívesebben kitérnénk. Olyan kérdésekben is kell, melyekben összezavarodunk. Olyan dolgokra kell igent vagy nemet 
mondani, melyek nem feketék, fehérek, vagy legalábbis az adott pillanatban nem tűnnek annak. Mert sok minden vakítja 
el az embert, és a sok-sok felmerülő szempont olyan zűrzavart okozhat, hogy a legegyszerűbb kérdés is iszonyatosan 
maszatosnak és nehéznek látszódhat. 
Voltam nem rég egy hittanórán. Öröm volt látni a felkészült hitoktatót, és az érdeklődő gyermekeket is. Én valószínű 
nem lennék túl jó diák, mert már nem nagyon emlékszem, hogy melyik történetet is tanultuk. Talán Roboám 
uralkodásának kezdete volt, de nem biztos. Viszont volt az órán egy játék, amelyre határozottan emlékszem. Az volt a 
kérdés: Ki akar király lenni? Ki akar az osztály parancsnoka lenni? – talán mondani se kell, hogy volt túljelentkezés 
rendesen. Aztán egy demokratikus titkos szavazással eldöntötte az osztály, hogy ki legyen a király. Izgatottan várta 
mindenki a választás eredményét. Aztán örült, akit megválasztottak. Csak úgy dagadt a keble a büszkeségtől, mikor 
felmászhatott a tanári asztal tetején elhelyezett trónra, s fejébe nyomták a koronát. Igen ám, de innentől kezdve jöttek a 
nehéz pillanatai, mert itt kezdődött tulajdonképpen a játék. Döntéseket kellett hoznia, igazságot kellett szolgáltatnia. S 
kiderült, hogy ez nem is olyan könnyű. Kinek kedvezzen? A barátainak? Vagy az igazságot vegye figyelembe? S 
egyáltalán mi is az igazság? – Bizony hamar kiderült, nem is olyan kényelmes a trón. Szerintem megkönnyebbült, mikor 
végre lemászhatott róla. 
A felolvasott történetben Pilátus van a trónon. Egy szép tavaszi nap van. Pilátus egy jó napra ébredt. A zsidóknak valami 
ünnepük van, talán ma békén hagyják. Talán élvezheti a szép kilátást palotája tornácáról, talán ma békésen együtt lehet 
feleségével. Talán ilyen illúziókkal kezdte Pilátus a napot. Talán ilyen gondolatok jártak fejében, miközben könnyű 
reggelijét fogyasztotta. De talán még le se nyelte az utolsó falatot, mikor minden illúziója semmivé foszlott. Már 
hallatszott az izgága zsidók tolakodása. Már megint jönnek. Már megint követelőznek. Már megint nem tetszik valami 
nekik. Már megint akarnak valamit. Nem igaz, hogy egy nap sem lehet meglenni békében. Hát miért nem tudnak ezek 
úgy ünnepelni, hogy szépen békességben vannak, s főként engem is békén hagynak? S csak jönnek, s hoznak egy embert, 
akinek az életéről vagy haláláról nekem kell dönteni. De hát mit bánom én ennek az embernek az életét meg halálát? 
Nem is ismerem. Hát mi alapján döntsek? Talán az igazság? De mi az igazság? – kérdi Pilátus, ahogy János 
evangéliumában olvassuk. – S van egyáltalán igazság? És számít, ha van? Érdekel valakit? S melyik igazság? 
A zsidó vezetők azt az igazságot látták, hogy Jézus népszerű. Sok követője van, sokan hallgatják szívesen, sokan 
lelkesednek érte, sokan ismerik fel benne az Isten által megígért, és a próféták által körül írt Messiást. S a vezetők nem 
látják, hogy mi lesz ebből. Nem tudják, hova tartanak a dolgok. S az igazság az, hogy e vezetők félnek. Féltették a rájuk 
bízott népet? – Talán. Talán volt köztük olyan, aki veszélyt látott Jézusban, olyan veszélyt, mely a nép pusztulásával 
fenyeget. Lehet, volt olyan zsidó vezető, akinek ez számított. Lehet. Miért is vonnánk kétségbe? De félthették magukat 
is. Féltették pozíciójukat, népszerűségüket, kényelmüket, állásukat, hatalmukat, befolyásukat. Féltek ezek elvesztése 
vagy csorbulása miatt? Valószínűleg igen. Mert az is egy igazság, hogy ha elismerik Jézust, akkor sok mindenben 
változtatni kellett volna. Sok mindenben engedelmeskedni neki. De ez nem egy tetszetős igazság, mert nem akartak 
változni és engedelmeskedni. Meg persze létezett egy jogi igazság is, ami az volt, hogy Jézus semmi olyat nem követett 
el, amivel halálra lehetett volna ítéltetni. Jézus nem ütközött sehogy sem a római joggal. Meg létezett erkölcsi igazság 
is, ami úgy szolt, hogy Jézus ártatlan. Nem csak jogszerű, de példás, erkölcsös életet él. De ezek az igazságok 
megkerülhetőnek és figyelmen kívül hagyhatónak tűntek. S végül létezett egy teológiai igazság is. Ez pedig az volt, 
hogy Jézus életével már születésétől kezdve sorban tölti be a próféciákat. Az igazság tehát az, hogy jól felismerhető 
módon ő az a Messiás, akit Isten megígért, s akiket csodákkal és jelekkel igazol. Igaz ez, hisz átélték, látták és tudták 
sokan, hogy vakok, sánták, leprások gyógyulnak meg, sőt még halottak is támadtak fel. Jézus Istentől van. Ez is egy 
igazság. Ő az Isten Szentje. De nem ez az igazság győzött. Nem ez volt számukra a döntő igazság, ezért Pilátus elé 
cipelték Jézust, hogy halálra ítéltessék vele. 
Pilátus szép tavaszi reggelét tehát megzavarták. Ítéletet kell mondani. Dönteni kell Jézus mellett vagy ellen. Pedig esze 
ágában sem volt dönteni Jézusról. Azt se tudta, hogy kicsoda ez a Jézus. De most szembe jön vele egy helyzet, és dönteni 
kell. Első ránézésre azért nem tűnik annyira bonyolultnak ez a helyzet. Pilátus is gyorsan átlátja. Látja a papok irigységet, 
a vezetők rosszindulatát. S ugyanígy látja Jézus ártatlanságát is. Mégse akar dönteni. Elküldi Jézust Heródeshez az egész 
díszes társasággal. De hiába. Rövid idő múlva már megint nála dörömbölnek. Döntsél! Újra szemügyre veheti Jézust. 
Jézus nem szít lázadást, fegyvertelen, nem ellenzi az adót. Szeretné elengedni. Így kerül képbe Barabás, a gyilkos 
gerillavezér. Ő valóban fegyveres lázadó és gyilkos. Az egyik oldalon egy jámbor ember, aki betegeket gyógyít és 
szeretetre tanít. A másik oldalon egy erőszakos gyilkos. Ennél könnyebb már nem is lehetne a döntés, a választás. S 
végül Pilátus mégis rossz döntést hoz. Az igazság a napnál fényesebben ragyog, és sikerül mégis rossz döntést hozni. 
Miért? Mert az igazságon kívül vannak más szempontok is. Ő a provincia békéjéért felel. Ezek az izgága vezetők meg 
még lázadást robbantanak ki neki. Egyéb nem hiányzik. A végén még személyes karrierje is megsínyli a dolgot. Hát 
ezek is lényeges szempontok, s most, itt döntőbbnek bizonyultak, mint az igazság. Pilátus nem hozott jó döntést. Tudta 



ezt ő maga is, de biztos arra gondolt, két rossz közül választotta a jobbikat. Szegény Pilátus! Hogy meglepődhetett, 
amikor aztán egyszer, később, a földi életen túl ő állt oda a mennyei bíra elé. Megnyúlhatott az arca, amikor felismerte 
a mennyei trónuson ülő Jézust. Akkor már mondhatta szegény, hogy „Hupszli! Úgy tűnik rosszul döntöttem…” Persze 
mi nem tudjuk, hogyan alakult Pilátus későbbi élete a földön, és azt sem, hogy hogyan ítél felette az Isten. De az biztos, 
hogy élete legigazságtalanabb és legrosszabb döntését hozta meg ezen a szépnek induló tavaszi napon. Pedig milyen 
egyszerű lehetett volna. „Ez itt ártatlan, a másik meg bűnös. Kész. Tessék szépen hazamenni, áldott páska ünnepet 
kívánok, slussz.”  
Ugye milyen egyszerű? Na de más helyett mindig egyszerű dönteni. Más helyett könnyű okosnak lenni. De a saját 
életednek te vagy a királya. A saját életedben neked kell döntéseket hozni. A saját életedért te vagy a felelős. Neked a 
saját életedben kell meghoznod a döntéseket, és nem térhetsz ki elölük. És egy napon a te életedben is eljött az a nap, 
amikor Jézus megzavarta a nyugalmadat. Mert hallottál róla. Valaki eléd hozta. És neked döntened kell róla. Befogadod 
vagy elfordulsz tőle. Őt választod vagy te is Barabást. Azaz Jézust, aki a szeretet, önzetlenség, őszinteség, alázat, 
türelem, megbocsátás, jóság, szívesség és békesség útjára hív, vagy Barabást, a világot, aki az önzés, sértődés, harag, 
gőg, hazugság, csalás és erőszak útján vezet. Melyiket választod? Jézus útját, amely az örök életre visz, vagy a barabási 
utat, melynek a halál a vége? Melyiket válaszd? Ugye milyen könnyűnek tűnik a kérdés? És mégis sokan a halál útját 
választják. Pedig az igazság, hogy a szeretet, a békesség, az alázat és megbocsátás, a szívesség és jóság nemesebb, mint 
a sértettség és harag és erőszak meg önzés. Egyértelmű igazság ez. És sokan mégis a halál útját választják. 
De mi, akik itt vagyunk rendszeresen az istentiszteleten, Isten népében, az gyülekezet közösségében, mi, életünk egy 
pontján Jézust választottuk. Életünk nagy, és egyben legjobb döntése volt ez. Viszont életünk során kell számtalan apró 
kis döntést is hozni. Igazat mondjak-e, amikor az kellemetlen és macerás? Hűséges legyek-e, amikor kísértés ér? 
Szerezzek-e pluszpénzt egy kis csalással? Félre tegyem-e a sértettségemet? Kész legyek megbocsátani, és kedves lenni, 
mintha mi sem történt volna? Adakozzak-e bőkezűen, vagy az Istenen és az egyházon takarékoskodjak? Sok kis apró, 
mindennapi döntés. Tudod-e, hogy amikor ezekről döntesz, mindig Jézusról döntesz. Mert Jézus a jóra hív. Az igazra, a 
szépre, a tisztára, a becsületesre, az önzetlenre, a megbocsátásra, a kapcsolatok rendezésére, a szeretetre. S te napjában 
többször is döntesz: A kínzóiért is imádkozó Jézus útja vagy az erőszakos gyilkos Barabás útja. Melyiket választod? Mit 
választasz, a szeretetet vagy a fortyogó, mérgező haragot és önzést, melyre biztos, hogy megvan a jó okod. S melyről el 
tudod mondani, talán még magadnak is meg tudod magyarázni, hogy miért igazságos. S lehet, hogy az, hisz az is igazság 
lett volna, ha Jézus megátkozza kínzóit. De ő mégsem ezt az utat választotta, s nem ezen az úton akar vezetni téged sem. 
Mert Barabás útja a halál útja. Jézus pedig az életre hív. 
Te pedig naponként döntesz. Jézus vagy Barabás? Választhatsz így, választhatsz úgy. De sose feledd, te, aki már 
választottad egyszer Jézust, hogy egyszer meg kell állnod előtte. És ott már nem te választasz. Ott már ő ítél meg téged. 
Jusson ez eszünkbe életünk apró kis döntéseiben, hogy mindegyikben ott van a végső kérdés, mint cseppen a tenger. 
Mindegyik döntés arról szól: Jézus vagy Barabás. Kérjük Istentől, hogy mindig tudjunk jól választani. Ámen. 
 
 

1. A szövegre figyelve vizsgáljátok meg, hogy Pilátust milyen szempontok vezérelték a döntésében! 
2. Ki volt az a Barabás, akinek a szabadon bocsátását követelte a tömeg? 

 
a) Voltál-e már olyan helyzetben, amikor akaratod ellenére kellett valamilyen fontos ügyben döntést hoznod? 
b) Milyen dolgokat szoktál mérlegelni döntéseidnél? Az erkölcsi és teológiai igazságok is megfontolásra kerülnek, 

a jogi, meg az „így szoktuk”, „így hasznos” igazságok mellett? 
c) Észreveszed, amikor hatással van rád a tömegnyomás? Mennyire tudnak pl. családtagok vagy mások kikövetelni 

tőled olyan dolgokat, amit nem akarsz, esetleg nem is tartasz annyira helyesnek? 
d) Volt olyan, hogy Jézussal találkozva kitértél az elöl a döntés elöl, hogy választod-e őt? Mi késztetett arra, hogy 

végülis letedd mellette a voksod? 
e) Életed mely területein könnyű, s melyeken nehéz a Jézusi utat választani? 


