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Judecata lui ISUS
și a rămășiței LUI

ADEVĂRUL BIBLIC despre JUDECATA DIVINĂ  

Isus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, adu mărturie despre răul acesta, 
dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați?

Ioan 18:23 

Să aveți balanțe drepte, greutăți drepte, o efă dreaptă și un hin drept:
Eu sunt DOMNUL Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului..

Levitic 19:36 

De ar fi fost cântărită în întregime mâhnirea mea,
și nenorocirea mea pusă în balanță împreună!

Iov 6:2 

Să fiu cântărit într-o balanță dreaptă,
ca Dumnezeu să îmi cunoască integritatea.

Iov 31:6 

O greutate și o balanță dreaptă sunt ale DOMNULUI;
Proverbe 16:11 

Greutăți diferite sunt urâciune pentru DOMNUL, și o balanță înșelătoare nu este bună.
Proverbe 20:23 

 INTRODUCERE

Tribunalul iudaic, deoarece a fost fondat pe Legea dată prin Moise, este unul dintre cele mai 
corecte sisteme din lume. Practic, este singura țară a cărei lege se bazează pe Biblie. Este 
unul dintre cele mai vechi sisteme de justiție, care își are originea în urmă cu aproximativ 3500 
de ani. Poporul lui DUMNEZEU din acea vreme, adică poporul evreu, a dezvoltat o "lege orală"
sau ”talmud” care era menită să îmbunătățească sau să ajute la aplicarea legilor lui 
DUMNEZEU în mod practic, și în acest caz, să îmbunătățească justiția civilă. Deși acest sistem
oral a fost corupt în timpul apostaziei lui Israel, el conține încă vechile reglementări biblice de 
dreptate, alături de care au fost introduse multe reguli nedrepte, tradiții pe care Domnul Isus le-
a mustrat.

În cele ce urmează vom arăta regulile cele bune de justiție care existau în sistemul judiciar 
iudaic, REGULILE pe care EVREII TREBUIAU SĂ LE FOLOSESCĂ ÎN JUDECAREA LUI 
ISUS. 

Ne amintim că este cunoscut faptul că sistemul judiciar evreiesc ar fi cel mai corect sistem de 
pe această planetă, dacă legile rele ar fi fost eliminate. În cele ce urmează vom încerca să 
arătăm legile corecte care trebuiau să fie folosite pentru procesul lui Isus și pentru orice alt 
proces.
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 REGULILE SINEDRIULUI PENTRU A JUDECA ÎN ISRAEL 

Judecătorul nu trebuie să se teamă să-și schimbe opinia, de dragul său, dacă conștiința sa o 
dictează (Tractat Shavuot). 

În cazul în care judecătorul crede în vinovăția părților fără a putea obține dovezi, în loc să pună 
responsabilitatea unui verdict eronat pe seama martorilor, el ar trebui să refuze să dea 
verdictul, scuzându-se de a interveni în cauză. 

Un judecător care a primit o favoare din partea uneia dintre părți trebuie să se abțină de la 
participarea la proces pe motiv că se teme că ar putea fi părtinitor. 

Tratatul Sinedriului afirmă că judecătorii nu trebuie să se teamă de o hotărâre care este 
conformă cu conștiința lor. Când una dintre părțile în litigiu este violentă și răzbunătoare, 
judecătorii nu trebuie să se ferească în a pronunța sentința, odată ce au luat parte, căci se 
spune: Să nu vă temeți de nimeni, căci judecata este de la DUMNEZEU.

Un bun judecător este un colaborator al lui DUMNEZEU. (25 Shabbot, 10a.)

Judecătorul trebuie să fie înțelept, echitabil, pios, modest; trebuie să unească fermitatea de 
caracter cu bunătatea sufletească; trebuie să aibă o vârstă matură și să fie tată de familie. (26 
Sanhedrin, 32a.)

Nu judecați niciodată singuri, pentru că numai DUMNEZEU este singurul judecător. 

Nu le spuneți judecătorilor care vă însoțesc: "Adoptați părerea mea", pentru că ei trebuie să 
judece după conștiința lor și nu după a dumneavoastră. (Avot, IV, 10.)

Dreptatea, adevărul și pacea merg întotdeauna împreună; ele nu formează decât unul și 
același lucru; acolo unde domnește dreptatea, domnește pacea; și acolo unde este pace, este 
dreptate. (Avot, I, 18)

Oricine varsă sânge uman, Îl diminuează pe DUMNEZEU Însuși. (Geneza Rabbah, 34.)

Funcționarii (judiciari) trebuie să fie în mod absolut fără interese. (Avot, 2. )
+
LA JUDECATA lui ISUS: au judecat fiind INTERESAȚI de onoare.
Pentru că făcea bine altora, fariseii cei răi nu L-au putut suporta pe Isus în mijlocul lor. Viața Lui
sfântă și plină de sacrificiu de sine a mustrat în mod constant viețile lor lacome și neevlavioase.
Și pentru că mințile multora se îndreptau spre acest nou și binecuvântat Stăpân și credeau că 
El este Fiul lui DUMNEZEU, fariseii se temeau că nu vor primi la fel de multă onoare (ca El), și
spuneau că El nu era potrivit pentru a trăi, și strigau: "Ia-L, răstignește-L, răstignește-L!". YI 
1 aprilie 1854, par. 2 (Ellen White)

Era considerată cea mai mare datorie a judecătorilor să vegheze ca nici o persoană nevinovată
să nu fie condamnată; într-adevăr, să nu fie condamnat nimeni care nu era vinovat atât moral, 
cât și legal și a cărui vinovăție nu era stabilită strict legal; în acest scop, trebuiau să efectueze o
examinare foarte amănunțită a martorilor acuzării.
+
LA PROCESUL LUI ISUS: Pilat l-a declarat pe Isus nevinovat.
Matei 27:4,24
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Două persoane care se dușmănesc între ele nu ar trebui să ocupe scaunele justiției, de teamă 
că nu va rezulta decât o opoziție bazată pe dușmănia lor personală. 

"Judecătorii să aibă grijă mai presus de toate să se bazeze pe ceea ce este scris, că 
DUMNEZEU va fi cu voi în judecată, ca să se ferească de toate grijile necesare prin 
descoperirea adevărului."

Una dintre cele mai izbitoare trăsături ale dreptului penal ebraic este egalitatea absolută pe 
care o stabilește pentru cei vinovați de fapte penale, indiferent de condițiile lor sociale, politice 
sau religioase. Aceasta este baza unuia dintre pilonii regimului republican pe care autorii îl 
dezvăluie în instituțiile israeliene. Pedeapsa fizică era suportată în egală măsură atât de 
cetățeanul de rând cât și de rege. Una dintre cele mai des folosite pedepse fizice era biciul, 
fiind executată, de regulă, 40 minus 1 biciuiri (40 era limita pentru o ființă umană, iar pentru a 
nu depăși acest număr din greșeală la numărare, se dădeau 39 de lovituri de bici). Aceștia 
examinau starea de sănătate a persoanei condamnate pentru a vedea câte lovituri de bici 
putea suporta, pentru a pronunța sentința (care nu trebuia să ucidă sau să producă traume pe 
viață).
"Egalitatea tuturor cetățenilor, aplicarea legii pentru toți funcționarii, obligația generală de a 
repara orice infracțiune, conduc la judecata că nici un evreu nu era scutit de pedeapsa 
corecțională. Unanimitatea medicilor confirmă acest adevăr, dacă mai era nevoie să fie 
confirmat. Nici șefii militari, nici senatorii, nici marele pontif, nici regele nu au scăpat de rigoarea
acestor principii. Dar omul, indiferent de starea sa, care a suferit pedeapsa impusă, a revenit la 
considerația primitivă a concetățenilor săi". (Sanhedrin, capitolul VII; MAIMONIDES, Acta 
Regum, capitolul III. J. SALVADOR: op. cit. )

Pedeapsa cu moartea era aplicată cu greu. Comentatorii Talmudului, căutând circumstanțe 
atenuante pentru a evita pedeapsa capitală, au mers până la a o aboli, fiind demn de menționat
că, potrivit unei sentințe talmudice, o instanță care ar fi pronunțat o condamnare la moarte ar fi 
fost un organism criminal. Este adevărat că pedeapsa cu moartea, ca instituție juridică, nu a 
fost abolită, pentru că aceasta ar fi nici mai mult nici mai puțin decât încălcarea legii mozaice, 
dar "talmudistii au reușit să formuleze pentru martori și judecători cerințe atât de complicate, 
încât în practică orice condamnare la moarte era imposibilă "28 ("Docții legii au făcut cele mai 
minuțioase, uneori cele mai neașteptate prevederi pentru a evita condamnarea la moarte. Ei 
sunt, fără îndoială, primii care au susținut această cauză în timp ce noi o considerăm modernă. 
În comparație cu Codul nostru, nu își dau seama de distanță. Să nu uităm că aceste prevederi 
erau în vigoare cu mai bine de două mii de ani în urmă, cu mult înainte de era creștină" - spune
N. NETTER în Israel et son Talmud a travers de l'histoire. )

PRIMELE INTENȚII DE A ELIMINA PEDEAPSA CU MOARTEA - Dacă Moise a încercat să 
diminueze pedepsele și sancțiunile prin eliminarea pe cât posibil a pedepsei capitale, doctorii 
sinagogii, creatorii și comentatorii Talmudului, au fost cei care au depus eforturi supreme pentru
ca această moarte legală să nu mai fie decât o amintire. "Partea din Talmud care se ocupă de 
pedeapsa capitală consacră de fapt, după cum vom vedea mai târziu, abolirea pedepsei cu 
moartea. Această pedeapsă este înlocuită cu închisoarea pe viață (fără muncă silnică) pentru 
asasini; în ceea ce privește ceilalți criminali, Talmudul o elimină aproape în întregime. Tendința 
era, în general, de a evita pedeapsa capitală și, de asemenea, de a achita pe acuzat; de 
asemenea, cel mai mare doct din Israel, rabinul Akiba, și colegul său, rabinul Tryphon, spun: 
"Dacă am fi membri ai Sinedriului, nimeni nu ar fi condamnat vreodată, iar Mishnah spune: 
"Sinedriul care condamnă la moarte o dată la șapte ani este un Sinedriu sângeros"; rabinul 
Eliezer a spus: "O dată la șaptezeci de ani". Se vede din acest tratat, la fiecare pagină, că toți 
docții, fără excepție, au fost unanimi în a folosi toate mijloacele posibile pentru a ajunge la 
aceeași concluzie. (Dr. I. J. M. RABINOWICZ: Prefață la Legislation Crimminel du Talmud)
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Într-adevăr, este suficient să amintim că, în conformitate cu tratatul Sinedriului, părinții nu 
puteau depune mărturie în favoarea sau împotriva copiilor lor (fol. 9).

Dacă din o sută de martori se descoperea o SINGURĂ mărturie neregulamentară, 
aceasta era suficientă pentru a achita acuzatul, deoarece trebuiau căutate toate motivele
PENTRU A EVITA PEDEAPSA CU MOARTEA (fol. 9). În cazul în care martorii sunt înrudiți 
între ei, aceștia trebuie respinși. Moștenitorii acuzatului și rudele acestuia nu sunt admiși ca 
martori.
+
ÎN PROCESUL LUI ISUS:
Matei 26:59-60: "Și preoții de seamă și bătrânii și tot consiliul căutau mărturie falsă împotriva lui
Isus, ca să îl ucidă. Dar nu au găsit; deși au venit mulți martori falși, totuși nu au găsit nimic. Și 
la urmă au venit doi martori falși,"

În conformitate cu preceptele biblice și talmudice, în cadrul procesului penal trebuiau folosite 
toate mijloacele pentru a se ajunge la elucidarea adevărului, CĂUTÂNĐ ÎNTOTDEAUNA 
ELIBERAREA, NU CONDAMNAREA.  

Persoana condamnată la moarte, dusă la locul suferinței sau al execuției, putea să spună că 
dorește să prezinte un argument în apărarea sa și, în acest caz, era dusă înapoi la 
închisoare și de acolo la tribunal, furnizându-i-se probele pe care le-a susținut. Istoria 
relatează numeroase cazuri în care condamnatul a fost luat și adus înapoi, succesiv, PÂNĂ LA
PROBAREA INOCENȚEI SALE.

Dacă din douăzeci și trei de judecători sunt doisprezece care achită și unsprezece care 
condamnă, acuzatul este achitat cu o majoritate de un vot. Dacă doisprezece judecători 
condamnă și unsprezece achită, aceștia nu pot condamna cu o majoritate de un vot; atunci se 
adaugă alți judecători. De asemenea, este necesar să se adauge alți judecători dacă sunt 
doisprezece care condamnă, doisprezece care achită și unul care nu se poate pronunța, 
precum și dacă douăzeci și doi achită sau condamnă și ultimul spune că nu știe ce opinie să 
adopte, deoarece cazul i se pare îndoielnic, deoarece acest judecător nu este luat în 
considerare, iar o sentință nu poate fi adoptată într-un proces capital cu mai puțin de douăzeci 
și patru de judecători. Câți judecători ar trebui adăugați? În primul rând, trebuie adăugați doi 
judecători. În cazul în care, cu ajutorul celor doi judecători, se obține o majoritate de un vot 
pentru achitare sau o majoritate de două voturi pentru condamnare, se pronunță sentința. În 
cazul în care unul dintre cei doi judecători supleanți condamnă, iar celălalt achită, astfel încât 
nu există încă o majoritate suficientă, este necesar să se adauge încă doi judecători, și așa mai
departe. În acest fel se poate ajunge la un număr de 71 de judecători. Dacă sunt treizeci și 
șase de voturi pentru achitare și treizeci și cinci de voturi pentru condamnare, atunci acuzatul 
este achitat. Dacă sunt treizeci și șase de judecători care condamnă și treizeci și cinci de 
judecători care achită, judecătorii discută problema între ei, până când unul dintre judecătorii 
care condamnă se răzgândește și votează pentru achitare.

Pentru a pronunța pedeapsa cu moartea, se spune în tratatul 13 din Sinedriu, "este necesar, 
așa cum s-a spus, ca infracțiunea să fi avut loc, să fi existat martori, ca martorii să fi fost în 
măsură să-l avertizeze pe acuzat de pedeapsa pe care o încasează prin comiterea infracțiunii 
și să-l fi avertizat asupra felului de moarte la care se expune. Dacă infractorul este o persoană 
educată, el cunoaște legea și poate fi condamnat fără a fi avertizat de martori. 

Talmudul vorbește în principal despre achitarea din lipsă de probe suficiente. Deoarece trebuie 
să existe doi martori oculari ai unei fapte penale pentru a putea fi condamnat, sau doi martori 
auditivi în puținele cazuri în care infracțiunea constă în cuvinte rostite (de exemplu, incitarea la 
cultul idolilor), dacă unul dintre cei doi, după ce a fost examinat separat, începe să se 
contrazică sau dacă cei doi se contrazic în orice punct material, trebuie să urmeze 
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eliberarea acuzatului (achitarea). Răspunsul "nu știu" din partea unuia dintre martori distruge 
mărturia amândurora; pentru că un astfel de răspuns face imposibilă îndeplinirea legii biblice 
privind "conspirația martorilor" (vezi Alibi), dovedind că martorii se aflau în altă parte la 
momentul exact menționat de ei. Dar unul sau ambii martori pot să nu răspundă la unele dintre 
întrebările care le-au fost adresate cu privire la circumstanțele înconjurătoare, fără a distruge 
efectul mărturiei lor. Desigur, dacă doi martori răspund despre circumstanțele unei infracțiuni în 
așa fel încât unul îl contrazice în mod clar pe celălalt, mărturia amândurora cade;
+
ÎN PROCESUL LUI ISUS: Isus trebuia să fie eliberat încă de la primele două mărturii 
contradictorii ale martorilor.
Ellen White:
În plus, ei au mituit martori falși pentru a depune mărturie că Isus era vinovat de incitare la 
rebeliune și de încercarea de a stabili un guvern separat. Ei sperau că acest lucru va stârni și 
mai mult temerile romanilor și că vor atinge obiectivul dorit. Dar atunci când acești martori au 
fost chemați, mărturiile lor au fost atât de vagi și contradictorii încât au fost lipsite de valoare. 
3SP 118.1 

Legea evreiască era extrem de strictă în ceea ce privește dovezile acceptabile în instanță. În 
cazurile care implică pedepse fizice, nu au fost recunoscute probele circumstanțiale, 
mărturisirile sau autoincriminarea. A fost necesară declarația a doi martori oculari care s-au 
confruntat cu acuzatul. În cazurile monetare, se acceptau documente justificative și, uneori, 
jurăminte. Orice defect mintal sau moral sau interes personal în cauză descalifica martorii. 
Membrii familiei nu puteau acționa în calitate de judecători sau martori.
+
LA PROCESUL LUI ISUS: Caiafa a considerat că mărturia lui Isus este o autoincriminare,
iar aceasta nu a fost considerată o dovadă pentru condamnarea LUI.
Marcu 14:62-64: "Și Isus a spus: Eu sunt. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii
și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a zis: Ce nevoie mai avem 
de alți martori? Ați auzit blasfemia; ce gândiți voi? Și toți l-au condamnat ca fiind vinovat de 
moarte."

Odată pronunțată, achitarea era irevocabilă; sentința nu putea fi redeschisă și nici procesul nu 
putea fi reluat, chiar dacă cele mai clare dovezi de vinovăție ar fi putut ieși la iveală ulterior sau 
chiar dacă instanța ar fi putut să fi comis o eroare gravă în aplicarea legii.

Marele Sinedriu era guvernat, pe lângă Legea mozaică și alte prevederi biblice, de regulile 
tradiționale cutumiare și mai ales de hotărârile ("torot") pronunțate de acest tribunal și de 
opiniile înțelepților. 

A fost instituit un sistem de garanții, conform căruia procedurile penale nu puteau începe 
noaptea, iar procesul trebuia să înceapă întotdeauna cu declarații ale martorilor apărării și cu 
argumente în favoarea acuzatului. 
+
ÎN PROCESUL LUI ISUS: Au acționat contrar legii, organizând un proces noaptea.
Fariseii L-au prins și L-au judecat pe Domnul ISUS noaptea.

Martorii trebuia să fie avertizați de gravitatea și răspunderea pe care o implică o mărturie falsă 
și erau interogați separat, pentru a se evita ca aceștia să se înțeleagă între ei. 

Mărturiile erau admise doar atunci când existau cel puțin doi martori care erau în deplin acord 
cu declarațiile lor. 

Sentința, în caz de achitare (eliberare), se pronunța în aceeași zi; 
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În cazul în care sentința era de condamnare, aceasta era pronunțată a doua zi, pentru a 
permite judecătorilor să reflecteze și să obțină noi probe. În consecință, dreptul penal evreiesc 
interzicea desfășurarea sau începerea unui proces în Sabat sau al oricărei sărbători, dacă 
sentința era de a impune pedeapsa cu moartea".  

Din Evanghelia după Ioan (18, 13 și 19-24) reiese o gravă lipsă de jurisdicție: participarea lui 
Ana la "procesul lui Isus Cristos". Într-adevăr, Ana era socrul lui Caiafa, pontiful din acel an, și 
influența sa era atât de importantă încât, pe lângă faptul că deținuse demnitatea preoțească 
supremă, mai mulți dintre fiii săi o deținuseră și ei; în momentul specific al procesului lui 
Cristos, ginerele său Caiafa se bucura de această demnitate. Prin urmare, interogatoriul lui Ana
a fost ilegal de la bun început, deoarece, la momentul evenimentelor, Ana nu avea jurisdicție 
penală asupra lui Isus Cristos. 

O altă lege a Sinedriului spunea: "Dacă Sinedriul (tribunalul evreiesc) îl găsește vinovat în 
UNANIMITATE [pe acuzat], ESTE ACHITAT. 
De ce?
Pentru că am învățat prin tradiție că sentința trebuie amânată până a doua zi, în speranța  de a 
găsi noi puncte în favoarea apărării.
Dar acest lucru nu poate fi anticipat în acest caz.
Talmudul prevede că un acuzat care este găsit vinovat în unanimitate poate fi eliberat."
"Când dovezile de vinovăție par de necontestat, legea evreiască îl eliberează pe suspect".
Cu probe mai slabe și, prin urmare, cu o divizare între judecători, se ajunge la o condamnare. 
+
ÎN PROCESUL LUI ISUS: Conform legii Sinedriului, Isus trebuia să fie eliberat în 
momentul condamnării LUI în unanimitate.
Marcu 14:62-64: Și Isus a spus: Eu sunt. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii 
și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a zis: Ce nevoie mai avem 
de alți martori? Ați auzit blasfemia; ce gândiți voi? Și toți l-au condamnat ca fiind vinovat de 
moarte.

Judah Loew, un savant din secolul al XVI-lea, interpretează, de asemenea, această lege 
talmudică în contextul fricii de ocluzie judiciară. Potrivit lui Loew, funcția Sinedriului este de a 
căuta "dovada nevinovăției și nu a vinovăției". Cu alte cuvinte, "nu ar trebui să fie atât de 
preocupați de pedepsirea celor care au greșit. Instanța ar trebui ... să se limiteze la activitatea 
sa de a găsi merite în cauza inculpatului". În timp ce în unele cazuri, dovezile care indică 
vinovăția acuzatului sunt atât de puternice încât acuzatul trebuie să fie găsit vinovat, un astfel 
de verdict "este doar incidental" sau "pentru a nu perverti justiția".
Prin urmare, un Sinedriu care îl declară în unanimitate pe acuzat vinovat și care nu a luat în 
considerare în mod adecvat posibilitatea nevinovăției sale "pur și simplu nu acționează ca un 
tribunal".
Mulți comentatori văd pedeapsa ca pe un mijloc de "curățare" a acuzatului de păcatele sale, 
permițându-i să continue să depună eforturi pentru a atinge perfecțiunea morală.
El susține că scopul Sinedriului este de a ajuta persoana să ajungă la conștientizarea interioară
a faptului că a făcut o greșeală și să se pocăiască cu adevărat de acțiunile sale.
Afirmația lui Loew că scopul Sinedriului de a "elibera nevinovații" este "mai important decât 
faptul incidental al vinovăției acuzatului" vorbește despre esența vinovăției legale.
Potrivit lui Loew, achitarea printr-un verdict unanim din cauza unei posibile ocluzii este 
necesară pentru a asigura integritatea sistemului judiciar.
Încrederea publicului în sistemul judiciar este un ideal atât de important încât un acuzat 
probabil vinovat poate fi eliberat datorită acestuia: un principiu cheie al unui sistem de vinovăție
legală.
Prin urmare, Sinedriul pare să acorde mai multă greutate vinovăției legale decât vinovăției 
faptei.



7  
Cu toate acestea, au existat două erori jurisdicționale. De fapt, Cristos a fost judecat de Marele 
Sinedriu pe baza a două acuzații fundamentale. Prima s-a bazat pe acuzația de răzvrătire. 
Această acuzație este dedusă din dovezile testimoniale referitoare la afirmația lui Cristos de a 
distruge și reconstrui templul în trei zile, pentru că, într-adevăr, "preoții cei mai de seamă și tot 
Sinedriul au căutat un martor împotriva lui Isus ca să-l dea la moarte și nu au găsit niciunul. 
Căci mulți au depus mărturie mincinoasă împotriva Lui, dar mărturia lor nu era de acord. Și unii 
s-au ridicat să mărturisească împotriva Lui și au zis: "L-am auzit spunând: "Voi nimici templul 
acesta, și în trei zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mână. Chiar și așa, mărturiile lor 
nu se potriveau" (Marcu, 14, 55-59. și Matei, 26. 59-61). A doua acuzație împotriva lui Isus 
Cristos se baza pe Legea Leviticului, care pedepsea cu lapidarea blasfemia. Ei bine, așa stau 
lucrurile. Prieto afirmă că Sinedriul nu era competent să judece crima de răzvrătire și nici 
măcar să impună moartea pentru blasfemie, așa cum l-a judecat și condamnat pe Cristos, 
deoarece sentința Marelui Sinedriu a fost unanimă: "Cristos este vinovat de moarte" (Marcu, 
14, 64, și Matei. 26, 66)

Cristos a fost judecat de două tribunale diferite care au aplicat reguli procedurale diferite, și 
anume Marele Sinedriu și Magistratura romană. În cadrul procedurilor desfășurate de Marele 
Sinedriu, au fost încălcate două reguli juridice de bază: în primul rând, cea care interzice 
desfășurarea procesului în timpul nopții și, în al doilea rând, cea care interzice 
pronunțarea sentinței de condamnare la moarte în aceeași zi a procesului. În plus, au fost 
încălcate regulile care impuneau necesitatea mai multor martori externi, "doi sau trei", pentru 
condamnarea acuzatului, care nu au existat în procesul lui Cristos.

PROCEDURA PENALĂ ROMANĂ
În ceea ce privește procedura penală romană, în procesul lui Cristos au avut loc următoarele 
ilegalități procedurale: 

- Absența unei acuzații bine întemeiate formulate de magistrat.
- Lipsa de convocare.
- Arestare ilegală.
- Absența dovezilor.

De fapt, arestarea lui Isus a fost ilegală, deoarece, deși Ioan vorbește despre "gloata și 
comandantul și ofițerii ce l-au prins pe Isus și l-au legat" (18:12), în realitate această arestare 
nu a fost efectuată de către autoritatea romană, pentru că descrierea trupelor din celelalte 
Evanghelii și rezistența ce a depus-o Petru (nu uitați că rezistența împotriva autorităților era un 
delict care implica arestarea) indică faptul că soldații romani nu aveau misiunea specifică de a-l
aresta pe Cristos, ci mai degrabă de a asigura menținerea ordinii publice. Procedura s-a limitat 
la un interogatoriu al acuzatului care a avut ca rezultat nevinovăția acestuia. ABSENȚA DE 
PROBE A ACUZĂRII CONTRA LUI ISUS CRISTOS A FOST ABSOLUTĂ, iar acest foarte 
important viciu de procedură nu poate fi remediat prin admiterea tezei conform căreia pretorul a
considerat ca fiind valabile probele aduse de Marele Sinedriu împotriva acuzatului, întrucât 
tocmai acuzația de răzvrătire pe care Tribunalul Evreiesc nu a reușit să o dovedească a fost 
adusă și în fața magistratului roman.

Prin urmare, procesul penal împotriva Domnului nostru Isus Cristos a fost rezultatul 
conspirației împotriva lui Isus, pe de o parte, a cărturarilor și fariseilor, precum și a 
preoților de seamă și a bătrânilor poporului, iar pe de altă parte, a trădării lui Iuda 
Iscarioteanul.
 CONCLUZIE 

Am prezentat acest studiu în folosul rămășiței Domnului Isus Cristos, pentru a înțelege puțin 
din adevăratul scop al judecății, care este de a SALVA în primul rând, și de a face tot ce este 
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omenește posibil pentru a o realiza. Condamnarea fiind secundară și lăsată ca o ultimă 
opțiune.

Luca 23:34  Atunci Isus a spus: Tată, iartă-i, fiindcă ei nu știu ce fac. Și i-au împărțit 
hainele și au aruncat sorți.

Matei 26:40-41  Apoi a venit la discipoli și i-a găsit adormiți și i-a spus lui Petru: Ce, 
o oră nu ați fost în stare să vegheați cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca nu cumva să 
intrați în ispită; într-adevăr, duhul este plin de zel, dar carnea, fără putere.

Isaia 1:18  Veniţi acum să ne judecăm, spune "EU SUNT", de sunt păcatele voastre 
ca stacojiul, vor fi albe ca zăpada; de sunt roşii precum carminul, vor fi ca lâna.

Ioan 8:7-11 Și în timp ce continuau să îl întrebe, s-a ridicat și le-a spus: Acela care 
este fără păcat dintre voi, să arunce primul cu piatra în ea.
Și, aplecându-se jos din nou, scria pe pământ. Și cei ce au auzit, fiind condamnați 
de conștiința lor, au ieșit unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la 
ultimii. Și Isus a rămas singur; și femeia stând în mijloc. Când s-a ridicat Isus și nu a 
mai văzut pe nimeni decât pe femeie, i-a spus: Femeie, unde sunt aceia, acuzatorii 
tăi? Nimeni nu te-a condamnat? Iar ea a spus: Nimeni, Doamne. Și Isus i-a spus: 
Nici eu nu te condamn; du-te și nu mai păcătui.

Matei 12:1-7  În timpul acela, Isus trecea în sabat prin lan; și discipolii lui erau 
flămânzi și au început să smulgă spice și să le mănânce. Dar când fariseii au văzut, 
i-au spus: Iată, discipolii tăi fac ce nu este legiuit să facă în sabat. Dar el le-a spus: 
Nu ați citit ce a făcut David, când a flămânzit el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în 
casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile punerii înainte, ceea ce nu îi era legiuit să 
mănânce, nici celor ce erau cu el, decât numai preoților? Sau nu ați citit în lege, că 
în sabate, preoții în templu pângăresc sabatul și sunt nevinovați? Dar vă spun că aici
este unul mai mare decât templul. Dar dacă ați fi știut ce înseamnă: Milă voiesc și nu
sacrificiu, nu ați fi condamnat pe cei nevinovați.

Romani 8:33  Cine va aduce o acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu
este cel care declară drept. Cine este cel ce condamnă? Cristos este cel ce a murit; 
da, mai mult, a și fost înviat, cel ce și este la dreapta lui Dumnezeu, care de 
asemenea mijlocește pentru noi.

Studiu făcut cu ajutorul Marelui Creator și Mântuitor Isus Cristos,
 de Instituto Madison (youtube)
 elultimoclamor.org
 ommmadison@gmail.com
Tel: +34698597427 (Telegram, Whatsapp)
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