
Pilátus és a krédó

Ismered  a  mondást:  „Belekerül,  mint  Pilátus  a  krédóba.”
Arra utal,  hogy a  krédóban,  vagyis  a  hiszekegyben,  szinte
elhanyagolható mellékszereplőként Poncius Pilátus, a római
helytartó  neve  is  szerepel,  nem  éppen  pozitív
összefüggésben.

Az  úgynevezett  Apostoli  hitvallás  szerint:  „szenvedett
Poncius Pilátus alatt,” míg a Niceai hitvallás szerint: „Poncius
Pilátus alatt értünk keresztre feszítették”.

Szegény  Pilátus,  gondolhatjuk,  szinte  semmi  köze  nem
volt  az  egész  ügyhöz,  amely  Jézus  keresztre  feszítésével
végződött. Ő éppen csak rosszkor volt rossz helyen.

Azonban álljunk meg egy pillanatra.  Pilátus akkoriban a
világ  vezető  hatalmának volt  helytartója.  A  római
birodalomban Júdea tartománya egy kisebb országnak felelt
meg.  Pilátus hatalma szinte egy királyéval  ért  fel,  azzal  a
különbséggel,  hogy  ő  maga  is  a  római  császár  alattvalója
volt.
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Ilyen  magas  pozícióba  nem  kerül  véletlenül  az  ember.
Évek szorgalmas munkájával kellett megmásznia a hatalmi
és  politikai  ranglétrát.  Jó  kapcsolatokat  kellett  ápolnia  a
hatalmasokkal,  és  le  kellett  számolnia  azokkal,  akik
akadályozhatták  az  előrejutását.  A  hatalom,  a  pénz  és  a
dicsőség nyilván több embert vonzott a magas pozícióba, és
a júdeai verseny győztese Poncius Pilátus lett.

Micsoda  megtiszteltetés  lehetett,  amikor  a  császár  őt
jelölte  ki,  hogy  a  Földközi-tenger  keleti  partján
felhatalmazott  helyi  vezető  legyen!  Sok  év  fáradságos
munkája végre beérett! Az élet csodálatos!

A  magas  pozíció  azonban  nem  csak  kiváltságokkal  jár.
Hozzá  van  rendelve  a  felelősség  is.  És  ha  valaki  nagy
hatalmat  kap,  nem csak  nagy  jót  tehet  vele,  hanem nagy
rosszat is.

A  magas  pozíciónak  komoly  előnyei  vannak,  viszont  az
azt  betöltő  embernek  időnként  súlyos  döntéseket  kell
meghoznia.  Sokan,  akik  magasra  törnek,  talán  abban
reménykednek, hogy a helyzettel járó előnyöket élvezhetik, a
nehézségek pedig jórészt elkerülik majd őket.

Pilátussal nem ez történt.

Júdeában a vallási életet erős érzelmek kísérték. Egy Jézus
nevű  vándorprédikátor  körül  komoly  nyugtalanság  alakult
ki. A helyi vezetők, a vének, főpapok és írástudók egy éjszaka
megtartott törvénysértő tárgyaláson halálra ítélték.
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Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy kivégezzék. Júdea
római  tartomány  volt,  és  a  halálos  ítélet  végrehajtásához
római  ítélőszéknek  kellett  elítélnie  Jézust.  Ekkor  került  a
képbe Pilátus.

Jézust elvitték elé, és vádolni kezdték. Nem a saját vallási
vádjaikat  hozták  elő,  hanem  igyekeztek  Őt  úgy  beállítani,
mint  a római birodalom ellenségét,  aki  tiltja  a császárnak
járó  adó  megfizetését  és  királyságot  szervez  a  császári
hatalommal szemben. (Lukács 23,2.)

Pilátus  személyesen  kihallgatta  Jézust,  és  hamar  látta,
hogy  ártatlan  és  semmi  fenyegetést  nem  jelent  a  római
birodalom számára. Ravasz politikusként könnyen átlátott a
vezetők  indítékain  is.  (Máté  27,18.)  Meg  is  mondta  nekik
nyíltan: „Semmi bűnt nem találok ebben az emberben” (Lukács
23,4).

Ettől  azonban  nem  múltak  el  a  gondjai.  „De  azok
erősködtek” (5. vers). Jézus elítélői nagyon akarták a halálát.
Készek voltak további energiákat fektetni az ügybe.

Pilátus  számára  felettébb  kellemetlen  lett  a  helyzet.
Igyekezett  kikecmeregni  belőle.  Egyik  oldalon  ott  volt  a
nyilvánvaló igazság, a másik oldalon pedig a hamis emberek
által ráhelyezett nyomás.

Ő volt a helytartó.  A hatalom, az utolsó szó joga az övé
volt.  Politikusként  azonban  nyilván  többször  tanúja  volt
annak,  hogy  az  igazsághoz  való  ragaszkodás  hatalmi
szempontból nem túl kifizetődő.
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Amikor  látta,  hogy  nem  sikerült  meggyőznie  sem  a
félrevezető  vezetőket,  sem  a  félrevezetett  tömeget,
látványosan bemutatta, hogy a pozíciójával járó felelősséget
ebben a helyzetben inkább nem vállalja fel. Kezeit a nép előtt
megmosva  jelezte:  kellemetlenné  tettétek  számomra  a
felelősségem  vállalását,  azért  azt  most  ebben  az  esetben
rátok  ruházom.  A  pozíciómat  arra  kaptam,  hogy helyesen
ítéljek,  de mivel  ti  mást  akartok és  nyomásokat  helyeztek
rám,  legyen  az,  amit  ti  hazugok,  hitetők  és  becsapottak
akartok. Ezután kimondta Jézusra a halálos ítéletet.

Szomorú.

Mi ebből a tanulság?

Pilátus szembesült az igazsággal. Jézus személyesen ott állt
előtte. Azonban az igazság számára nem volt eléggé fontos.
(János 18,38.)

Ha magas pozícióba vágysz, ne csak a vele járó előnyöket
lásd, hanem a vele járó felelősséget és veszélyeket is. Ne törj
nagyobb  hatalomra,  mint  amekkorának  a  felelősségét  el
tudod hordozni.

Isten  mindig  uralma  alatt  tartja  a  világot.  Jézus  halála
Isten  tervének  a  része  volt.  A  világ  üdvözült  Jézus  halála
által,  de  Pilátus  az esemény negatív  szereplője  lett.  Jézus
végül mindig győz.  (Jelenések 5,5.) Számodra az a kérdés,
hogy a te részed mi lesz a történetben.
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Törekedj az igazságra. Az életben többször  kerülsz olyan
helyzetbe, amelyben megmutatkozik, milyen fából faragtak
téged.  Ahhoz,  hogy  a  megfelelő  pillanatban helyesen  tudj
cselekedni, fel kell készülnöd. Ebben a felkészülésben pedig
egy  szempont  kulcsfontosságú:  a  pozícióba  való
igyekezetednél helyezd sokkal előrébb az, hogy az igazságra
törekszel.
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