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Iată Împăratul vostru!
Total ciudată a devenit situaţia pentru romanul Pilat. De obicei – în toate cazurile – iudeii
erau purtătorii de cuvânt pentru fiecare din concetăţenii lor, pe care el voia să-l judece. Acum
lucrurile stăteau invers. El pledează pentru nevinovăţia Deţinutului, ei însă cer prin strigătele
lor »Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!«, ca deţinătorul puterii de origine străină să judece pe unul
de ai lor! Batjocura plină de mânie pentru acest popor orbit, necugetat, se vede din cuvintele
lui Pilat: »Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, pentru că eu nu găsesc vină în El« - lor însă »nu le era
permis să omoare pe cineva«. Atunci iudeii au lăsat să cadă masca făţarnică a acuzaţiei lor
politice: »Noi avem o lege şi, după legea noastră, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe
Sine Însuşi Fiu al lui Dumnezeu«.
Fiu al lui Dumnezeu? – Pentru prima dată păgânul aude acest cuvânt. »Deci, când a auzit
Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut şi a intrat din nou în pretoriu, şi I-a spus lui Isus: „De
unde eşti Tu?”« Visul soţiei lui apare din nou înaintea sufletului său. Chipul maiestos al
Martirului care sta înaintea lui câştigă din nou putere asupra lui, aşa cum asemănător vedem
mai târziu la centurionul care stătea sub cruce (Matei 27,54). – Oare un dumnezeu
»asemănându-se oamenilor, a coborât la ei«? (Faptele Apostolilor 14,11). Lucruri îngrozitoare
s-au petrecut la iniţiativa lui şi cu tolerare din partea lui, iar acum se teme să permită mai
departe.
Înlăuntrul romanului este o luptă permanentă între teama superstiţioasă şi frica conştiinţei,
între teama de oameni şi frica în faţa adevărului. Dacă în inima lui ar fi locuit dragostea
pentru adevăr – aici i s-ar fi oferit ultima ocazie să cadă cu faţa la pământ înaintea Fiului lui
Dumnezeu şi să-L roage să-i arate o ieşire din toată încurcătura. Dar el era »un om nehotărât
în gândurile sale, nestatornic în toate căile lui« (Iacov 1,8); »cine se îndoieşte seamănă cu
valul mării, dus de vânt şi aruncat încoace şi încolo; să nu gândească omul acela că va primi
ceva de la Domnul« (Iacov 1,6) -; Domnul tace şi »nu-i dă nici un răspuns«.
Această tăcere lezează mândria sa, ori este aşa, că prin încurajarea categorică speră să obţină
de la El ultimul succes, dezlegarea enigmei - »Pilat deci I-a spus: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii
că am autoritate să Te eliberez şi am autoritate să Te răstignesc?”« (Ioan 19,10) Ce rătăcire
mare! Nici ameninţarea îngrozitoare, şi nici arta mare de a convinge nu putea să sperie pe
Acela, care pe tot drumul Lui niciodată nu a arătat nici măcar cea mai mică teamă de oameni
sau de moarte, sau să-L reţină de pe drumul trasat mai dinainte. Era »Iniţiatorul vieţii«
(Faptele Apostolilor 3,15), care stătea acum înaintea lui; era Acela care a spus: Eu Îmi dau
viaţa, ca din nou să o iau. Nimeni nu Mi-o ia, ci Eu o dau de la Mine Însumi. Am putere s-o
dau şi am putere s-o iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu.« (Ioan 10,17.18)
Răspunsul Domnului sună măreţ şi totodată blând: »N-ai avea nici o autoritate asupra Mea,
dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea, cel care M-a predat ţie are mai mare păcat.«
Sărmane Pilat! Chiar dacă Dumnezeu Însuşi i-a pus în mână »sabia împotriva Păstorului
său« (Zaharia 13,7) - cuţitul împotriva Fiului Său (Geneza 22,10) – responsabilitatea lui a
rămas; dar cu siguranţă, »Judecătorul întregului pământ« (Geneza 18,25) va practica dreptul.
Harul licăreşte prin judecată; şi totuşi: marele preot, care L-a predat lui Pilat, ca şi acesta
însuşi - fiecare primeşte sentinţa dreaptă, cum i se cuvine. – Toate acestea pun total în
încurcătură pe guvernator; el nu vrea să se plece voinţei acestui popor! Cuvintele: »de atunci
Pilat căuta să-L elibereze« ne arată o ultimă reculegere în acest sens.
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Aceasta este prea mult pentru popor; ei cunosc foarte bine pe asupritorul roman, ca să
renunţe la joc! Ei revin la acuzarea lor iniţială şi joacă ultima carte decisivă, pe care o aveau
în mâini: »Dar iudeii strigau, spunând: „Dacă Îl eliberezi pe acesta, nu eşti prieten al
Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului”.« Prin aceasta închid
năvodul, prin aceea că ei tot mai mult l-au prins pe guvernator în calculele lui, urmărind
înflăcăraţi ţinta lor: să pui în joc favoarea din partea Cezarului, pentru aceasta acest bărbat nu
era dispus1. – Şi prin aceasta s-a ajuns la sfârşitul dezbaterilor nedrepte şi nedemne.
»Pilat, auzind aceste cuvinte, L-a dus afară pe Isus şi s-a aşezat pe scaunul de judecată, în
locul numit „Pardosit cu pietre”, iar în evreieşte: „Gabata”.« Cu solemnitate ocupă locul
judecătorului suprem, ca să rostească sentinţa: cu solemnitate şi Duhul Sfânt notează locul,
ziua şi ora2. Şi aşa cum omul încearcă să ascundă slăbiciunea sa sub cuvinte ostile, şi Pilat
tratează poporul, înaintea căruia în realitate a cedat, cu dispreţ : »Iată Împăratul vostru!« »SăL răstignesc pe Împăratul vostru?« Iudeii iarăşi, orbi faţă de această batjocură, orbi faţă de
ceea ce ei înşişi spun şi fac, răspund: »Nu avem alt împărat decât pe Cezarul!« (Ioan 19, 15).
Ostaşii L-au dezbrăcat pe Domnul de mantaua de purpură şi L-au îmbrăcat în hainele Lui.
»Atunci Pilat L-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit.«
Aruncăm o privire scurtă înapoi. Pilat, poporul, Domnul – acestea sunt persoanele care
acţionează sau suferă în jocul satanic al acestei ore. Pilat, guvernator roman şi păgân, era întro oarecare măsură conştient de solemnitatea momentului; el nu s-ar fi încurcat aşa de mult cu
Deţinutul lui, dacă el nu ar fi fost influenţat de Persoana dumnezeiască a Acestuia. Dar el
iubea onoarea şi favoarea din partea oamenilor, şi de aceea în inima lui, atât cât nu venise
timpul, nu a putut lua nici o decizie. Lui i se potriveşte cuvântul Domnului: »Ce i-ar folosi
unui om dacă ar câştiga toată lumea şi şi-ar pierde sufletul?« (Matei 16,26) Favoarea
Cezarului, căruia el i-a jertfit pe Domnul şi sufletul propriu, a avut în orice caz valoare pentru
acest pământ, dar şi aceasta a pierdut-o câţiva ani mai târziu3.
Mai mare decât vina acestui om nefericit este, aşa cum am văzut, aceea a poporului iudeu.
»Iată Împăratul vostru!«, a spus Pilat şi noi ştim, aşa era. Răspunsul lor este rostit în ură
oarbă: »Nu avem alt împărat decât pe Cezarul!« Niciodată nu ar fi fost gata să recunoască
aceasta, - în ura lor împotriva lui Dumnezeu şi a Unsului Său au fost repede de această părere.
Ei »nu voiau ca Acesta să împărăţească peste ei. (Luca 19,14) – Deja în pustiu Domnul a spus
despre acest popor: »Până când nu vor crede ei în Mine, după toate semnele pe care le-am
făcut între ei?« (Numeri 14,11) - »În multe rânduri şi în multe feluri« (Evrei 1,1) a vorbit
Dumnezeu acestui popor prin profeţi, »sculându-Mă în fiecare zi de dimineaţă şi trimiţându-i«
(Ieremia 7,25), dar ei »nu au vrut să asculte« (Isaia 28,12). »Ei »nu au vrut să umble pe căile
Lui«, nu au vrut să-I slujească, »nu au vrut să ia seama la sunetul trâmbiţei«. »La sfârşitul
acestor zile« însă, ce vorbire măreaţă în Fiul! Însă ei »n-au vrut să vină la El« (Ioan 5,40).
Tatăl a pregătit Fiului Său o masă, dar »fiul cel mare«, un tablou al lui Israel, »n-a vrut să
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Istoria descrie pe Cezarul Tiberiu ca pe un despot deosebit de crunt, care deseori, pe aceia care au glumit cu
favoarea lui, cu o beţie de sânge animalică a dispus să fie ucişi înaintea ochilor lui.
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Presupunând că Ioan s-a folosit de sistemul cronologic roman (care corespunde cu al nostru), nu se confirmă
aparenta contradicţie dintre Ioan 19,14 şi Marcu 15,25. Trebuie însă ţinut seama, că Ioan face numai o redare
aproximativă a timpului (textual: »era cam pe la ceasul al şaselea«), Marcu redă exact timpul. – Alte explicaţii
referitoare la greutăţile legate de acest text nu satisfac; dar ele arată că noi ştim puţin despre redarea timpului în
vremea aceea.
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Aşa cum relatează istoria, Pilat a căzut în dizgraţia Cezarului în anul 36 după Hristos, probabil şase ani după
răstignirea Domnului; viaţa lui s-ar fi terminat prin sinucidere sau prin execuţie capitală.
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intre«. (Luca 15,28) Ei »ţin cu tărie la înşelăciune, refuză să se întoarcă«. »Aceasta a fost
calea ta din tinereţea ta« (Ieremia 22,21); »părăsirea necontenită« a fost atitudinea acestui
popor. Ce impresionante sunt în acest context cuvintele Domnului: »Ierusalime, Ierusalime,
cetate care omoară pe profeţi şi ucide cu pietre pe cei trimişi la ea! De câte ori am vrut să
adun pe copiii tăi cum îşi adună o găină puii sub aripi, şi n-aţi vrut!« (Matei 23,37) – El a vrut,
şi ei n-au vrut! Şi dacă ei în răzvrătirea lor »şi-au făcut feţele mai tari decât stânca« (Ieremia
5,3), El, în dragostea Lui, »Şi-a făcut faţa ca o cremene« (Isaia 50,7), ca să salveze pe unii din
acest popor, şi mai târziu »tot Israelul« (Romani 11,26.).
Persoana Domnului se înalţă mult deasupra celor doi, a lui Pilat şi deasupra poporului, ca pe
o înălţime singuratică, singurul nevinovat în acest proces. El nu S-a plecat nici o clipă înaintea
oamenilor, - dar cu atât mai mult S-a plecat înaintea lui Dumnezeu şi de pe drumul Celui pe
deplin devotat lui Dumnezeu s-a ridicat permanent spre Dumnezeu »mireasma plăcută«
(Efeseni 5,2), chiar dacă drumul acesta ducea la moarte, da, la moartea pe cruce.
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