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O costume de soltar um prisioneiro no dia da pu00e1scoa tinha sem du00favida o propu00f3sito de ser um ato de grau00e7a da parte das autoridades romanas para
com os judeus e pelos judeus poderia ser aceito como um ato atencioso pelo motivo de sua pu00e1scoa posto que nesta data eles mesmos foram tirados da terra do
egito poderiam considerar que era sumamente conveniente que algum prisioneiro obtivesse sua liberdade
Todavia nu00e3o havia nenhuma provisu00e3o para isto na escritura nu00e3o havia sido ordenado por deus e sem du00favida deve ter gerado algum efeito pernicioso
para a justiu00e7a pu00fablica que a autoridade governante soltasse um criminoso sem levar em conta seus crimes ou seu arrependimento o deixavam em liberdade
na sociedade simples e exclusivamente pelo fato de que um certo dia deveria ser celebrado de uma maneira peculiar
Posto que algum prisioneiro deveria ser solto no dia da pu00e1scoa pilatos pensa que agora tem uma oportunidade de permitir que o salvador escape sem
necessidade de comprometer em absoluto sua reputau00e7u00e3o diante das autoridades de roma pilatos pergunta ao povo a qual dos dois prefere dar a sua
liberdade a um notu00f3rio ladru00e3o que se encontrava atu00e9 entu00e3o sob custu00f3dia ou ao salvador
U00c9 provu00e1vel que barrabu00e1s fosse detestu00e1vel para a multidu00e3o atu00e9 esse momento e contudo apesar de sua anterior antipatia a turba instigada
pelos sacerdotes esquece todas as suas culpas e prefere a ele em lugar do salvador
Nu00e3o podemos saber exatamente quem era barrabu00e1s seu nome como o entenderu00e3o significa no hebraico u00e9 u201cfilho de seu paiu201d
u201cbaru201d significa u201cfilhou201d como quando pedro u00e9 chamado simu00e3o barjonas filho de jonas e a outra parte de seu nome u201cabbasu201d que
significa u201cpaiu201d u201cabbasu201d u00e9 a palavra que nu00f3s usamos em nossas aspirau00e7u00f5es de filhos u201cabba pai u201d
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