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† Petroniu

Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sãlajului
Iubitului cler, cinului monahal ºi dreptcredincioºilor
creºtini din cuprinsul Episcopiei Sãlajului:
Har, pace, ajutor ºi milã de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereºti binecuvântãri!
Iubiþi fii duhovniceºti,
Hristos a înviat!
Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit sã prãznuim din nou marea
sãrbãtoare a învierii Domnului Hristos din morþi. Astãzi ne bucurãm de
biruinþa vieþii asupra morþii, zilele trecute însã ne-am întristat, pentru
cã, prin arestarea ºi condamnarea Mântuitorului la moarte, oamenii ºi-au
dovedit rãutatea cu care au rãspuns marii iubiri a lui Dumnezeu manifestatã
faþã de om ºi lume.
Sfântul evanghelist Ioan a afirmat „cã într-atât a iubit Dumnezeu lumea,
încât pe Fiul Sãu Cel Unul-Nãscut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul
sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã. Cã Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Sãu
în lume ca sã judece lumea, ci pentru ca lumea sã se mântuiascã printr-Însul”
(Ioan 3,16-17). Domnul Hristos a spus ºi El: „Dacã aude cineva cuvintele Mele
ºi nu le pãzeºte, Eu nu-l judec; cã n-am venit sã judec lumea, ci sã mântuiesc
lumea” (Ioan 12,47), referindu-se la perioada petrecutã de El pe pãmânt în
calitate de Mântuitorul al lumii.
Chiar dacã Domnul Hristos a sãvârºit nenumãrate fapte bune în timpul
activitãþii Sale publice ºi nu a judecat pe nimeni, El Însuºi a fost judecat, de
aceea în cuvântul nostru de astãzi vom prezenta procesul Mântuitorului.
Dupã ce a fost arestat în Grãdina Ghetsimani, Domnul Hristos a fost dus
la arhiereul Anna, socrul lui Caiafa. „Arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre
ucenicii Sãi ºi despre învãþãtura Sa. Iisus i-a rãspuns: «Eu i-am vorbit lumii
pe faþã. Întotdeauna am învãþat în sinagogã ºi în templu, unde se adunã toþi
iudeii, ºi nimic n-am vorbit în ascuns. De ce Mã întrebi pe Mine? Întreabãi pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iatã, aceºtia ºtiu ce am vorbit Eu». ªi
zicând El acestea, unul dintre slujitorii care stãteau de faþã I-a dat lui Iisus o
palmã, zicând: «Aºa-i rãspunzi Tu arhiereului?». Iisus i-a rãspuns: «Dacã am
vorbit rãu, mãrturiseºte ce-a fost rãu; dar dacã am vorbit bine, de ce Mã baþi?».
Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa arhiereul, unde erau adunaþi cãrturarii
ºi bãtrânii” (Ioan 18,19-24 ºi Matei 26,57).

1

Iar „arhiereii ºi tot sinedriul cãutau mãrturie împotriva lui Iisus, ca
sã-L omoare, dar nu gãseau. Cã mulþi mãrturiseau mincinos împotriva
Lui, dar mãrturiile nu se potriveau. ªi ridicându-se unii, au dat mãrturie
mincinoasã împotriva Lui, zicând: «Noi l-am auzit spunând aºa: Voi dãrâma
acest templu fãcut de mânã ºi în trei zile voi clãdi altul, nefãcut de mânã»”
(Marcu 14,55-58).
Mãrturia pomenitã aici porneºte într-adevãr de la cuvintele Domnului
Hristos rostite dupã ce a izgonit negustorii din templul din Ierusalim:
„Dãrâmaþi templul acesta ºi-n trei zile îl voi ridica” (Ioan 2,19). Mântuitorul
însã nu a afirmat cã El va dãrâma templul, ci i-a îndemnat pe evrei sã o
facã ºi nu a pomenit nimic despre vreun templu fãcut sau nefãcut de mânã
omeneascã. Sfântul Ioan evanghelistul ne lãmureºte faptul cã Domnul
Hristos „vorbea despre templul trupului Sãu. Deci, când a înviat din morþi,
ucenicii Sãi ºi-au adus aminte cã El zisese aceasta ºi au crezut cuvântului pe
care-l spusese Iisus” (Ioan 2,21-22).
Atunci „sculându-se arhiereul în mijloc, L-a întrebat pe Iisus, zicând:
«Nimic nu rãspunzi la tot ce mãrturisesc aceºtia împotriva ta?». Iar El tãcea ºi
nu rãspundea nimic. Iarãºi L-a întrebat arhiereul ºi I-a zis: «Eºti tu Hristosul,
fiul Celui-Binecuvântat?». Iar Iisus i-a zis: «Eu sunt, ºi-L veþi vedea pe Fiul
Omului ºezând de-a dreapta Puterii ºi venind pe norii cerului». Iar arhiereul,
sfâºiindu-ºi hainele, a zis: «Ce trebuinþã mai avem de martori? Aþi auzit
blasfemia! Ce pãrere aveþi?». Iar ei toþi au judecat cã este vrednic de moarte”
(Marcu 14,60-64).
Cãpeteniile evreilor cãutau de multã vreme sã Îl omoare pe Domnul
Hristos. Astfel, dupã ce l-a tãmãduit pe paraliticul de la Vitezda în zi de
sâmbãtã, „iudeii Îl prigoneau ºi cãutau sã Îl omoare” (Ioan 5,16). Mântuitorul
însã le-a spus: „Voi cãutaþi sã Mã ucideþi, pe Mine, Omul care v-am grãit
adevãrul pe care de la Dumnezeu l-am auzit, pentru cã întru voi cuvântul
Meu nu-ºi aflã loc” (Ioan 8,37 ºi 8,40). De asemenea, când Domnul Hristos a
afirmat: „Eu sunt Pâinea cea vie, Care S-a pogorât din cer. De va mânca cineva
din Pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru viaþa
lumii este Trupul Meu, iudeii se certau între ei, zicând: «Cum poate acesta sã ne
dea trupul Lui sã-l mâncãm?». ªi, dupã aceasta, Iisus umbla prin Galileea; cã
nu voia sã umble prin Iudeea, deoarece iudeii cãutau sã-L omoare” (Ioan 6,5152 ºi 7,1). Soarta Mântuitorului fusese definitiv pecetluitã cu o zi înaintea
intrãrii Sale triumfale în Ierusalim, dupã ce l-a înviat pe prietenul Sãu
Lazãr din morþi, pentru cã „mulþi dintre iudeii care vãzuserã ce a fãcut Iisus
au crezut în El. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei ºi le-au spus cele ce fãcuse
Iisus. Deci arhiereii ºi fariseii au adunat sinedriul ºi ziceau: Ce facem, pentru
cã Omul Acesta face multe minuni? Dacã-L lãsãm aºa toþi vor crede în El, ºi vor
veni romanii ºi ne vor lua þara ºi neamul. Deci din ziua aceea, s-au hotãrât ca
sã-L omoare” (Ioan 11,45-48 ºi 53).
Vineri, „când s-a fãcut ziuã, s-au adunat bãtrânii poporului, arhiereii
ºi cãrturarii, ºi L-au dus pe Iisus în sinedriul lor ºi I-au zis: «Spune-ne nouã
dacã eºti tu Hristosul». ªi El le-a zis: «Dacã vã voi spune, nu veþi crede; dar
dacã vã voi întreba, nu-Mi veþi rãspunde ºi nici nu Mã veþi elibera. De acum
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însã Fiul Omului va ºedea de-a dreapta puterii lui Dumnezeu». Iar ei cu toþii
au zis: «Aºadar, tu eºti Fiul lui Dumnezeu?». ªi El le-a zis: «Voi o spuneþi, cã Eu
sunt». ªi ei au zis: «Ce trebuinþã mai avem de mãrturie? Cã noi înºine din gura
Lui am auzit-o!». ªi sculându-se toatã mulþimea acestora, L-au dus în faþa lui
Pilat. ªi ei n-au intrat în pretoriu, ca sã nu se spurce, ci sã mãnânce Paºtile,
aºa cã a ieºit Pilat la ei, afarã, ºi le-a zis: «Ce învinuire-I aduceþi acestui om?».
Ei i-au rãspuns, zicând: «Dacã acesta n-ar fi rãufãcãtor, nu þi L-am fi predat».
Pilat le-a zis: «Luaþi-L voi ºi judecaþi-L dupã legea voastrã!». Iudeii însã i-au
zis: «Nouã nu ne este îngãduit sã omorâm pe nimeni»” (Luca 22,66-71; 23,1 ºi
Ioan 18,28-31), arãtând fãrã echivoc faptul cã ei voiau ca Domnul Hristos
sã fie condamnat la moarte. Chiar dacã Mântuitorul fusese deja osândit de
evrei la pedeapsa capitalã, întrucât Palestina era provincie romanã, aceastã
sentinþã putea fi datã numai de oficialii imperiali, motiv pentru care iudeii
o ºi solicitau din partea guvernatorului roman.
Aflându-le dorinþa, Ponþiu Pilat i-a întrebat ce fapte grave a sãvârºit Cel
învinuit, iar evreii „au început sã-L pârascã, zicând: «Pe Acesta L-am gãsit
rãzvrãtind neamul nostru ºi împiedicându-L sã dea dajdie cezarului ºi zicând
cã El este Hristos Împãrat»” (Luca 23,2).
Ura conducãtorilor evreilor faþã de Domnul Hristos ºi reaua lor credinþã
au fost dovedite încã o datã prin acuzele false aduse împotriva Acestuia în
faþa guvernatorului Pilat. În ceea ce priveºte prima învinuire, vom relata
douã episoade din Sfânta Scripturã. Fariseii, care voiau sã-L prindã pe
Mântuitorul în cuvânt, L-au întrebat: „Spune-ne nouã: Ce pãrere ai, se cuvine
sã dãm dajdie cezarului, sau nu? Dar Iisus, cunoscându-le vicleºugul, le-a
rãspuns: «De ce Mã ispitiþi, fãþarnicilor? Arãtaþi-Mi banul dajdiei». Iar ei I-au
adus un dinar. ªi Iisus le-a zis: «Ale cui sunt efigia ºi inscripþia de pe el?». Ei
au zis: «Ale cezarului». Atunci El le-a zis: «Daþi-i dar cezarului cele ce sunt
ale cezarului ºi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu!». ªi auzind ei
acestea, s-au minunat; ºi, lãsându-L, s-au dus” (Matei 22,17-22). Într-o zi, când
Domnul Hristos a intrat cu Sfinþii Apostoli în Capernaum, „s-au apropiat de
Petru cei ce strâng dajdia ºi i-au zis: «Învãþãtorul vostru nu plãteºte dajdia?».
«Ba da», a zis el. ªi intrând el în casã, Iisus i-a luat-o înainte, zicând: «Ce
pãrere ai, Simone, regii pãmântului de la cine iau dajdie sau bir, de la fiii lor,
sau de la strãini?». El I-a zis: «De la strãini». Iar Iisus i-a zis: «Iatã dar cã fiii
sunt scutiþi. Dar ca sã nu le fim lor piatrã de poticnire, mergi la mare, aruncã
undiþa, ia peºtele care va ieºi întâi ºi, deschizându-i gura, vei gãsi un statir. Pe
acela luându-l, dã-l lor, pentru Mine ºi pentru tine»” (Matei 17,24-27).
Din cele douã exemple prezentate constatãm faptul cã Mântuitorul i-a
îndemnat pe evrei sã plãteascã dajdie faþã de stãpânirea romanã ºi El Însuºi
plãtea birul respectiv, încât acuza care I-a fost adusã, cum cã îi rãzvrãteºte
pe iudei ºi îi împiedicã sã-ºi achite dãrile cãtre vistieria imperialã, era total
neîntemeiatã.
În privinþa celei de a doua învinuiri, Domnul Hristos nu a afirmat nici
o datã despre Sine cã este împãrat. Natanael I-a spus când L-a cunoscut:
„Rabbi, Tu eºti Fiul lui Dumnezeu, Tu eºti Regele lui Israel!” (Ioan 1,49), iar
evreii L-au aclamat la intrarea triumfalã în Ierusalim, zicând: „Osana!
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Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Împãratul lui Israel!”
(Ioan 12,13). De asemenea, când „Pilat a intrat în pretoriu ºi L-a întrebat
pe Iisus: «Tu eºti împãratul Iudeilor?», Iisus i-a rãpuns: «De la tine însuþi o
spui, sau alþii þi-au spus-o despre Mine?». Pilat a rãspuns: «Nu cumva sunt eu
iudeu? Neamul Tãu ºi arhiereii mi Te-au predat. Ce-ai fãcut?». Iisus a rãspuns:
«Împãrãþia Mea nu este din lumea aceasta. Dacã împãrãþia Mea ar fi din lumea
aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca sã nu le fiu predat iudeilor. Dar împãrãþia
Mea nu este de aici». Atunci Pilat I-a zis: «Aºadar, eºti Tu împãrat?». Rãspunsa Iisus: «Tu o spui, cã Eu sunt împãrat. Eu pentru aceasta M-am nãscut ºi
pentru aceasta am venit în lume, ca sã mãrturisesc pentru adevãr; tot cel ce
este dintru adevãr ascultã glasul Meu». Pilat i-a zis: «Care este adevãrul?». ªi,
zicând aceasta, a ieºit iarãºi la Iudei ºi le-a zis: «Eu nu gãsesc în El nici o vinã».
Dar ei stãruiau, zicând cã El întãrâtã poporul învãþând prin toatã Iudeea,
începând din Galileea pânã aici. Iar când Pilat a auzit aceasta, a întrebat dacã
omul este galileean. ªi aflând cã este sub stãpânirea lui Irod, L-a trimis la Irod,
care era ºi el în Ierusalim în acele zile. Iar Irod, vãzându-L pe Iisus, s-a bucurat
foarte, cã de multã vreme dorea sã-L vadã, fiindcã auzise de El ºi nãdãjduia
sã vadã vreo minune sãvârºitã de El. ªi I-a pus întrebãri în vorbe multe, dar
El nu i-a rãspuns nimic. ªi arhiereii ºi cãrturarii erau de faþã, învinuindu-L
cu înverºunare. Iar Irod, împreunã cu ostaºii sãi, batjocorindu-L ºi luându-L
în râs, L-au îmbrãcat cu o hainã strãlucitoare ºi L-au trimis înapoi la Pilat. ªi
chiar în ziua aceea Irod ºi Pilat s-au fãcut prieteni unul cu altul, cã mai înainte
erau duºmani unul altuia. Iar Pilat, chemând arhiereii ºi cãpeteniile ºi poporul,
a zis cãtre ei: «Pe omul acesta L-aþi adus la mine ca pe unul ce rãzvrãteºte
poporul; ºi iatã cã eu, cercetându-L în faþa voastrã, în omul acesta n-am gãsit
nici o vinã din cele pe care voi le aduceþi împotrivã-I; ºi nici Irod, cãci L-a trimis
îndãrãt la noi. ªi iatã, El n-a sãvârºit nimic vrednic de moarte»” (Ioan 18,33-38
ºi Luca 23,5-15).
„Iar la sãrbãtoarea Paºtilor, guvernatorul avea obiceiul sã-i elibereze
mulþimii un întemniþat, pe care-l voiau ei. ªi aveau atunci un întemniþat vestit,
care se numea Baraba, închis împreunã cu niºte rãsculaþi care în rãscoalã
sãvârºiserã omor. Deci, adunaþi fiind ei, Pilat le-a zis: «Pe care vreþi sã vi-l
eliberez: pe Baraba, sau pe Iisus cãruia I se spune Hristos?». Fiindcã ºtia cã
din invidie i L-au dat în mânã. ªi pe când stãtea Pilat în scaunul de judecatã,
femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic sã nu-I faci Dreptului acestuia, cã mult
am suferit azi, în vis, pentru El. Iar arhiereii ºi bãtrânii au înduplecat mulþimile
sã-l cearã pe Baraba, iar pe Iisus sã-L piardã. Iar guvernatorul, rãspunzând,
le-a zis: «Pe care din cei doi vreþi voi sã vi-l eliberez?». Iar ei au rãspuns: «Pe
Baraba!». ªi Pilat le-a zis: «Dar ce sã fac eu cu Iisus cãruia I se spune Hristos?».
Toþi au rãspuns: «Sã fie rãstignit!». Pilat a zis din nou: «Dar ce rãu a fãcut?».
Ei însã mai tare strigau, zicând: «Sã fie rãstignit!». Pilat însã cãuta sã-L
elibereze pe Iisus; dar iudeii strigau, zicând: «Dacã Îl eliberezi, nu eºti prieten
al cezarului. Oricine se face pe sine împãrat este împotriva cezarului». Atunci
Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus pe Iisus afarã ºi a ºezut pe scaunul de
judecatã, în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreieºte Gabbata. ªi era Vinerea
Paºtilor, ca la al ºaselea ceas; ºi le-a zis iudeilor: «Iatã, împãratul vostru!».
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Atunci ei au strigat: «Ia-L! Ia-L! Rãstigneºte-L!». Pilat le-a zis: «Pe împãratul
vostru sã-L rãstignesc?». Arhiereii au rãspuns: «Nu avem împãrat decât pe
cezarul». ªi vãzând Pilat cã nimic nu foloseºte, ci mai mare tulburare se face,
luând apã ºi-a spãlat mâinile înaintea mulþimii, zicând: Nevinovat sunt de
sângele Dreptului acestuia. Voi veþi vedea. Iar tot poporul, rãspunzând, a zis:
«Sângele lui asupra noastrã ºi asupra copiilor noºtri!». Atunci le-a eliberat pe
Baraba, iar pe Iisus, dupã ce L-a biciuit, L-a dat sã fie rãstignit. Iar Pilat a scris
ºi titlu ºi l-a pus pe cruce. ªi era scris: Iisus Nazarineanul, împãratul Iudeilor.
Deci mulþi dintre iudei au citit acest titlu, cãci locul unde a fost rãstignit Iisus
era aproape de cetate. ªi era scris în evreieºte, latineºte ºi greceºte. Atunci
arhiereii i-au zis lui Pilat: «Nu scrie: împãratul Iudeilor, ci cã el a zis: Eu sunt
împãratul iudeilor». Pilat a rãspuns: «Ce-am scris, am scris!»” (Matei 27,15-26;
Marcu 15,7; Ioan 19,12-15 ºi 19-22).
Iubiþi fii sufleteºti,
Din relatarea procesului Mântuitorului am constatat cã evreii I-au adus
Acestuia mãrturii mincinoase în faþa arhiereului, pentru ca în cele din urmã
sã-L condamne la moarte pentru cã El era Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cu
toate acestea, conducãtorii iudeilor I-au adus alte învinuiri neadevãrate în
faþa lui Pilat, care L-a osândit la moarte pentru vina falsã cã Mântuitorul ar
fi afirmat despre Sine cã este împãrat.
Total nefiresc este ºi faptul cã deºi Pilat a recunoscut nevinovãþia
Domnului Hristos, totuºi a pus sã fie biciuit ºi L-a condamnat la moarte.
Din procesul judecat de evrei am constatat rãutatea acestora, iar din
cel al lui Pilat slãbiciunea ºi teama acestuia de a-ºi pierde funcþia. Ura
conducãtorilor iudeilor faþã de Mântuitorul s-a dovedit ºi în faptul cã au
cerut ca El sã fie rãstignit, aceastã pedeapsã fiind rezervatã celor mai mari
nelegiuiþi.
În privinþa celor care L-au judecat ºi condamnat pe Domnul Hristos
la moarte nu putem spune decât ceea ce a afirmat Mântuitorul Însuºi:
„Pãrinte, iartã-le lor, cã nu ºtiu ce fac” (Luca 23,34). În ceea ce ne priveºte
pe noi însã, este deosebit de important sã nu ne asemãnãm acelora prin
rãutate, nedreptate, minciunã ºi laºitate, ori prin alte pãcate, care-l duc pe
om la pierzare, ci sã ne strãduim pe cât ne stã în putinþã sã sãvârºim cât mai
multe fapte bune, pentru cã numai aºa vom putea ajunge în împãrãþia lui
Dumnezeu, alãturi de Domnul Hristos, de Maica Domnului ºi de toþi sfinþii.
Al vostru de tot binele doritor
ºi cãtre Domnul pururea rugãtor
† Petroniu
Episcopul Sãlajului
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