Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
Capitolul 9
»Dreg torul a luat cuvântul, i le-a zis: „Pe care din amândoi voi i s vi-l slobozesc?” „Pe
Baraba”, au r spuns ei. Pilat le-a zis: „Dar ce s fac cu Isus, care se nume te Hristos?” „S fie
r stignit!”, i-au r spuns cu to ii.«
Matei 27, 21-22
Ce s fac cu Isus?
Imediat dup interogarea disdediminea , în care membrii marelui sfat au confirmat sentin a de
moarte împotriva lui Isus, L-au legat i L-au dus la dreg torul roman din Iudeea, Pilat din Pont
(Matei 27, 2).
În toate cazurile de drept penal din Iudeea, lui Pilat îi era rezervat decizia final pentru
aprobarea sau dezaprobarea pedepsei (fie direct de c tre el, sau de tribunalele subordonate lui).
Marele sfat era un tribunal religios, i nu unul civil. El pronun a sentin a la problemele legate
direct de religia iudaic . Membrii sfatului nu erau autoriza i s omoare pe cineva f r aprobarea
prealabil din partea romanilor (Ioan 18, 31) – nici m car atunci când Legea Vechiului
Testament prevedea pedeapsa cu moartea. Aceasta însemna c multe norme morale i religioase
din Vechiul Testament nu puteau fi respectate aplicând m surile de pedepsire biblice
corespunz toare. Romanii aprobau rareori pedeapsa cu moartea, atunci când era vorba de curvie,
homosexualitate, blasfemie, profe ie fals , i alte gre eli morale, respectiv religioase.
Exista o mare rezerv fa de aceast politic de amestec din partea romanilor în religia iudaic
– i un afront fa de Legea lui Dumnezeu. Mereu aveau loc tensiuni, cu privire la aceste puncte,
între marele sfat i autoritatea roman . Cu toate acestea, membrii marelui sfat au avut în vedere
s ia aprobarea din partea romanilor, ca s ucid pe Isus, c ci aceasta ar fi contribuit la
legitimarea faptelor lor. Probabil c s-au gândit, c vor putea cu iretlic s fac pe autoritatea
roman ca s omoare pe Isus, a a c sângele Lui nu s-ar fi lipit de mâinile lor.
Cu toate c la început Pilat nu le-a dat aprobarea pentru pedeapsa capital , în cele din urm a
hot rât c ar fi avantajos pentru el, din punct de vedere politic, ca s omoare pe Isus. Ambi ile
politice ale lui Pilat au avut prioritate fa de convingerile lui morale, oricum ar fi fost ele
motivate. De aceea în cele din urm a semnat porunca de crucificare a lui Isus.
În timp de optsprezece ore de la prinderea Lui, Isus a fost expus la dou procese, fiecare cu trei
interogatorii. În procesul f cut de marele sfat au avut loc trei interog ri – una f cut de Ana, una
în timpul nop ii, f cut de marele sfat sub conducerea lui Caiafa, i una disdediminea , în care a
fost rostit sentin a formal definitiv . i înaintea autorit ii civile au fost trei interog ri: mai
întâi Hristos a fost adus înaintea lui Pilat, apoi a fost trimis la Irod i în cele din urm a fost adus
din nou la Pilat.
Reziden a lui Pilat din Ierusalim a fost cunoscut sub numele de pretoriu. Ea cuprindea nu
numai sediul lui oficial, ca autoritate, ci i sala de judecat , unde rostea sentin a în toate cazurile
de judecare aduse înaintea lui. Este discutabil locul unde se afla ea. Ea era fie lâng palatul lui
Irod, sau – ceea ce este cel mai probabil – în imediata apropiere a Templului, în partea de nord,
lâng cetatea Antonia, unde se afla puterea militar roman din Ierusalim. Reziden a permanent
a lui Pilat era în Cezarea, un ora situat în partea de nord-vest a Ierusalimului, a ezat pe rmul
israelian al M rii Mediterane. Deoarece în timpul s rb torilor iudaice venea la Ierusalim, pe
timpul s rb torilor de Pa te g zduia în capital .

Acuzarea din partea mul imii
Era înc diminea a devreme în vinerea aceea – probabil ora 5 – când membrii marelui sfat au
venit în pretoriu, ca s aduc pe Isus legat. Deoarece Pilat nu a tiut nimic mai dinainte de
venirea lor, a trebuit probabil s fie trezit, ca s audieze la o or nepotrivit acest caz.
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Evanghelistul Ioan descrie cele întâmplate în felul urm tor: »Au adus pe Isus de la Caiafa în
sala de judecat : era diminea a. Ei n-au intrat în odaia de judecat , ca s nu se spurce i s poat
mânca Pa tele. Pilat a ie it deci afar la ei.« (Ioan 18, 28-29). Probabil c le-a vorbit din sala
coloanelor sau din balconul reziden ei.
Deoarece în vremea aceea erau dou metode diferite de împ r ire a zilei – a a cum am v zut în
capitolul 2 -, Pa tele se putea s rb torii pe parcursul a dou zile. Iudeii din Galileea socoteau
ziua de la r s ritul soarelui i pân la r s ritul soarelui, a a c Pa tele (ziua a 14-a, din luna
Nisan) c dea pentru ei în ziua de joi. De aceea Isus i ucenicii au luat masa de Pa te cu o sear
înainte. În Iudeea îns , unde ziua se socotea dup obiceiul saducheilor – de la apusul soarelui i
pân la apusul soarelui -, 14 Nisan era în ziua de vineri. De aceea cei mai mul i iudei iudaici au
serbat Pa tele în aceast zi de vineri. Membrii marelui sfat nu vor intra în re edin a lui Pilat, c ci
dup tradi ia rabinic ( i nu dup înv tura biblic ) se întinau ceremonial i nu puteau s serbeze
Pa tele, dac ar fi intrat în casa unui p gân. De aceea au insistat ca Pilat s vin la ei afar .
Faptul c în aparenta lor sfin enie nu au intrat în Pretoriu, apar inea de fapt inten ilor marelui
sfat. Voiau s fie în avantaj fa de Pilat, privit din punct de vedere politic. Au venit inten ionat
în num r mare (Luca 23, 1) i la o or a a de devreme, ca s scoat în eviden urgen a deosebit
de mare a cazului lor. Aveau un caz, care nu admitea nici o amânare. Pilat a recunoscut c era o
situa ie deosebit de brizant i periculoas : în primul rând, pentru c era diminea a devreme. În al
doilea rând, membri sfatului solicitau insistent ca acest caz s fie rezolvat înainte de a începe
s rb toarea lor. i în al treilea rând, trucul era, s a tepte afar ca s -L fac pe Pilat s vin la ei
afar . Membrii sfatului au sperat f r îndoial , c Pilat se va orienta dup sfatul lor, c ci era
evident în avantajul lui s men in pe marii preo i în bun dispozi ie în timpul zilelor de
s rb toare, i din cauza multor pelerini iudei veni i în ora .
Dar Pilat nu a fost gata s se lase a a u or s devin o marionet a lor. Nu a vrut s accepte
sentin a dat de ei cu privire la Isus, f r ca s aud mai întâi acuzarea care I se aducea. De aceea
i-a întrebat: »Ce pâr aduce i împotriva Omului acestuia?« (Ioan 18, 29).
În r spunsul lor au evitat inten ionat s prezinte acuzarea clar. Cu toate c ei au condamnat de
fapt pe Isus pentru blasfemie, au tiut c o astfel de acuzare nu este suficient ca s ob in
aprobarea lui Pilat pentru crucificare. De aceea se spune: »Drept r spuns, ei i-au zis: „Dac n-ar
fi fost un f c tor de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale« (versetul 30).
Arogan a acestui r spuns este uimitoare. Membrii sfatului cereau de fapt lui Pilat, s ia pe Isus
i s -L r stigneasc , f r s pun vre-o întrebare referitoare la acuzarea Lui, sau de ce a fost
acuzat. S-au comportat, ca i cum Pilat s-ar fi îndoit de sinceritatea lor, încercând s verifice
acuzarea care se aducea lui Isus. În realitate, întrebarea lui Pilat apar inea pu inelor metode,
justificate din punct de vedere juridic, folosite în toate dezbaterile judiciare împotriva lui Isus.
Pilat a refuzat s judece pe Isus, înainte de a auzi acuzarea.
R spunsul impertinent al membrilor sfatului a avut efectul dorit asupra lui Pilat, c ci se spune:
»Lua i-L voi, i judeca i-L dup legea voastr « (versetul 31). Prin aceasta le d dea de fapt
aprobarea s fac cu Isus tot ce s-au gândit ei s -I fac , potrivit legii lor. Dup toate
probabilit ile, Pilat a presupus c ei vor accepta aprobarea lui i vor lua imediat pe Isus de o
parte, ca s -L ucid cu pietre. În fond el a dat de în eles membrilor sfatului, c Roma va închide
un ochi, dac ei voiau în aceast situa ie s omoare pe Isus din cauza presupuselor Lui fapte
împotriva credin ei iudaice. Pilat nu era deloc interesat s supere pe membrii sfatului în acest
caz.
Dar marele sfat nu a fost mul umit cu acordul tacit al lui Pilat de a omorî cu pietre pe Isus,
conform obiceiului iudaic. Ei doreau mai degrab crucificarea Lui de c tre romani. Din mai
multe motive au planificat aceasta. Ca i Pilat, le-a fost team de p rerea poporului (Matei 26, 5).
Membrii sfatului au fost tot timpul preocupa i s nu aibe responsabilitatea pentru faptele lor.
Dac ei în i i Îl vor omorî cu pietre, aceast strategie ar fi definitiv e uat . Punându-L pe Isus
înaintea romanilor, complotul lor era asigurat i din aceast parte. În afar de aceasta, conform
tradi iei, ei s-ar fi întinat, dac ar fi omorât cu pietre pe Isus înainte de a mânca Pa tele – ca i
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acea tradi ie, care le interzicea s ia parte la s rb toare, dup ce au intrat în casa unui p gân.
Acum, dup ce realizarea complotul împotriva Lui progresa a a de repede, s-au hot rât s nu
amâne crucificarea pân dup Pa te (compar cu Matei 26, 5). De aceea s-au decis s -l fac pe
Pilat executorul planului lor de omorâre a lui Isus. Dup ce au v zut c Pilat a trecut repede în
ap rare, hot rârea lor a devenit i mai mare.
De aceea au zis lui Pilat: »Nou nu ne este îng duit de lege s omorâm pe nimeni« (Ioan 18,
31). Ei au amintit lui Pilat de acea îngr dire, care nu le pl cea deloc. În acest caz s-au hot rât s-o
foloseasc în favoarea lor, obligând pe Pilat s treac mai mult în ap rare, pân când a fost de
acord s omoare pe Isus printr-un deta ament roman.
Cu toate acestea, planul lui Dunmnezeu s-a împlinit din nou în chip des vâr it. În timp ce
insistau ca crucificarea s fie f cut de romani, membrii sfatului au ajuns s fie, f r s - i dea
seama, ajutoare la împlinirea celor scrise în versetul 32: »... ca s se împlineasc vorba, prin care
ar tase Isus cu ce moarte avea s moar .« Isus a spus cândva ucenicilor Lui: »Iat c ne suim la
Ierusalim, i Fiul Omului va fi dat în mâinile preo ilor celor mai de seam i c rturarilor. Ei Îl
vor osândi la moarte, i-L vor da în mâinile neamurilor, ca s -L batjocoreasc , s -L bat i s -L
r stigneasc « (Matei 20, 18-19). El a vorbit de multe ori despre moartea Lui pe cruce – o unealt
roman de execu ie capital . Prin faptul c au predat pe Isus romanilor ca s -L crucifice,
membrii sfatului au f cut s se împlineasc cuvintele lui Isus.
Dar Pilat a insistat s afle mai întâi acuzarea adus lui Isus. Dac membrii marelui sfat doreau
s ob in ca execu ia capital a lui Isus s fie f cut de Pilat, trebuiau s aduc acuz ri
conving toare. Ar trebui s -L acuze de o astfel de crim , care va face mai de grab ca justi ia
roman s intervin , ceva mai mult decât acuzarea de blasfemie. De aceea au inventat rapid
acuza ii noi, învinuindu-L de agita ie în popor. Evanghelistul Luca scrie: » i au început s -L
pârasc , i s zic : „Pe omul acesta L-am g sit a â ând neamul nostru la r scoal , oprind a pl ti
bir cezarului, i zicând c El este Hristosul, Împ ratul”« (Luca 23, 2). Cu alte cuvinte: L-au
prezentat lui Pilat ca fiind instigator, care con tient înt râta poporul s nu pl teasc impozit
romanilor i care se da pe Sine ca fiind Mesia.
Dar niciuna din aceste învinuiri de instigare nu erau adev rate – ceea ce Pilat tia foarte bine
(compar cu Matei 27, 18). Dac ar fi fost un motiv cât de mic pentru astfel de acuz ri, Pilat ar fi
fost f r îndoial atent în privin a aceasta. În afar de aceasta, Pilat tia c marele sfat nu ar fi
venit la el pentru astfel de crime. Era general recunoscut i foarte r spândit, c printre
conduc torii iudei era împotrivire fa de impozitul dat romanilor. Ei au încercat s prind cu
vorba pe Isus, întrebându-L dac se cuvine s se pl teasc bir Cezarului. Atunci El le-a r spuns
în a a fel c ei erau uimi i de în elepciunea Lui: »Da i dar Cezarului ce este al Cezarului, i lui
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu« (Marcu 12, 17). De aceea acuza iile care I se aduceau erau
minciuni. Isus nu a încercat niciodat s instaureze o împ r ie politic , du man romanilor. El a
f cut exact contrariul (compar cu Ioan 6, 15).

Sentin a lui Pilat
În acest moment Pilat s-a decis s ia pe Isus în Pretoriu i s -L interogheze. Evangheli tii
Matei, Marcu i Luca relateaz foarte pe scurt despre aceast interogare: »Isus S-a înf i at
înaintea dreg torului. Dreg torul L-a întrebat: „E ti Tu >Împ ratul iudeilor?<” „Da”, i-a r spuns
Isus, „sunt” (Matei 27, 11).
Evanghelistul Ioan relateaz detaliat discu ia care a avut loc:
»Pilat a intrat iar i în odaia de judecat , a chemat pe Isus i I-a zis: „E ti Tu Împ ratul
iudeilor?” Isus i-a r spuns: „De la tine însu i zici lucrul acesta, sau i l-au spus al ii despre
Mine!” Pilat a r spuns: „Eu sunt iudeu? Neamul T u i preo ii cei mai de seam Te-au dat în
mâna mea: ce ai f cut?” „Împ r ia Mea nu este din lumea aceasta”, a r spuns Isus. „Dac ar fi
împ r ia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca s nu fiu dat în mâinile iudeilor;
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dar acum, împ r ia Mea nu este de aici.” „Atunci un Împ rat tot e ti!” I-a zis Pilat. „Da”, a
r spuns Isus. „Eu sunt Împ rat. Eu pentru aceasta M-am n scut i am venit în lume, ca s
m rturisesc despre adev r. Oricine este din adev r ascult glasul Meu.”« (Ioan 18, 33-37).
Pilat a tiut foarte bine, c acuzarea adus din partea marelui sfat împotriva lui Isus nu era
întemeiat . Dar el se afla într-o încurc tur . Pe de o parte nu putea s - i permit s supere marele
sfat. Pe de alt parte nu voia s se lase marionet a lor. Prin faptul c a luat pe Isus înl untru i La interogat direct a sperat probabil s poat aprecia mai bine situa ia. În felul acesta ar fi putut s
afle de ce Isus, dup p rerea marelui sfat, era un pericol acut. R spunsurile lui Isus au convins
probabil pe Pilat c toat situa ia era o controvers religioas iudaic intern . Era clar c Isus
revendica dreptul de a fi Împ rat. Dar tot a a de clar era i faptul c »împ r ia« Sa nu prezenta o
amenin are politic direct asupra Romei.
Toat discu ia pare s fi ar tat mai clar dezn dejdea lui Pilat. El era evident surprins i
nedumerit atunci când Isus a r spuns cu o întrebare la prima lui întrebare. Pilat a contrat cu o alt
întrebare i a cerut lui Isus s -i explice ce a f cut, c marele sfat era a a de du m nos fa de El.
La aceasta Isus a reac ionat r spunzând la prima întrebare a lui Pilat într-un mod prin care l-a pus
pe Pilat la mare încurc tur . El nu putea s în eleag ce vrea s zic Isus printr-o împ r ie care
»nu este din lumea aceasta«. Mult mai pu in a în eles ce voia Isus s spun prin »adev r«.
»Pilat I-a zis: „Ce este adev rul?”« (Ioan 18, 38). Aceasta a fost o întrebare retoric , care
exprima marea sup rare a lui Pilat. Prin ea se recunoa te pragmatismul cinic al lui Pilat cu
privire la problema adev rului. »Adev rul« era definit pentru Pilat dup principiul utilit ii. El
era gata s recunoasc ca „adev r” tot ce sprijinea scopurile lui politice. Fa de un altfel de
adev r nu avea niciun interes – în mod deosebit nu fa de adev rul spiritual. El nu a pus
întrebarea, pentru c voia un r spuns. Oricum, înaintea lui st tea Acela care este Adev rul în
persoan . Dac Pilat ar fi fost unul care c uta cu tot dinadinsul s afle ce este adev rul, trebuia
numai s bat la u
i u a i s-ar fi deschis (compar cu Matei 7, 7-8). Pe Pilat îl interesa numai
s g seasc o cale de ie ire din dilema politic , în care l-a adus marele sfat.
Adev rata atitudine a lui Pilat fa de »Adev r« devine clar din faptul c el nici m car nu
a teapt s primeasc r spuns la întrebarea lui. Mul i cet eni ai Ierusalimului au v zut cum Isus,
legat, a fost dus pe str zile ora ului de c tre to i membrii marelui sfat i apoi au stat înaintea
re edin ei lui Pilat, în timp ce Isus era interogat înl untru de el. Curând s-au împr tiat zvonuri în
tot ora ul, a a c mul i au venit s vad despre ce este vorba în zgomotul din diminea a aceea.
Membrii sfatului au fost foarte bine preg ti i s otr veasc fântâna i s a â e mul imea împotriva
lui Isus, r spândind tot felul de zvonuri i învinuiri, în timp ce se adunau tot mai mul i oameni.
Pe baza neîncrederii poporului fa de autoritatea roman i aversiunii lui Pilat în împlinirea
dorin ei marelui sfat se pare c împotrivirea fa de Isus a crescut i mai mult. În afar de
aceasta, evanghelistul Luca relateaz c membrii marelui sfat »au st ruit i mai mult« în
acuzarea adus lui Isus (Luca 23, 5).

T cerea lui Isus
În acest moment Isus era probabil p zit de solda ii romani pe balconul Pretoriului – în imediata
apropiere a lui Pilat. Evanghelistul Matei scrie: »Dar n-a r spuns nimic la învinuirile preo ilor
celor mai de seam i b trânilor. Atunci Pilat I-a zis: „N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?”
Isus nu i-a r spuns la nici un cuvânt, a a c se mira foarte mult dreg torul« (Matei 27, 12-14).
Pilat a tiut foarte bine c Isus nu se f cea vinovat de niciuna din acuz rile care I se aduceau.
El a putut s recunoasc c membrii sfatului L-au dat din invidie în mâinile Lui (versetul 18). El
a interogat pe Isus i nu a g sit nici o vin la El. El a f cut cunoscut public nevinov ia lui Isus.
Cazul putea fi considerat încheiat. Pilat trebuia s elibereze pe Isus i mul imea adunat trebuia
s se împr tie. Dar el se temea înc de urm rile politice pe care le-ar fi adus cu sine sup rarea
marelui sfat.
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Pilat a fost judec torul a nenum rate procese. El a v zut sute – probabil mii - de criminali
acuza i. Ace tia to i – vinova i i nevinova i, în aceia i m sur – au sus inut nevinov ia lor.
Niciodat mai înainte Pilat nu a întâlnit pe cineva care s fie des vâr it de »nevinovat« i care
totu i a renun at s se apere. Pilat a fost uimit de lini tea i de t cerea maestetic a lui Isus. În
fond î i dorea ca Isus s r spund verbal acuzatorilor Lui. Dar Isus a t cut.
Ce mai era de spus? Cine mai trebuia s fie convins? La care din acuz rile aduse se merita s
se dea un r spuns? Pilat L-a declarat ca neavând nici o vin . Chiar i membrii marelui sfat tiau
c nu are nici o vin – chiar dac erau hot râ i s -L omoare. Deoarece nu ar fi fost de nici un
folos în acel moment, dac Isus s-ar fi ap rat, El a t cut.
Din nou toate acestea au dus la împlinirea planului divin. Cu sute de ani mai înainte, Isaia a
scris, c Hristos Se va aduce pe Sine Însu i ca jertf : »Când a fost chinuit i asuprit, n-a deschis
gura deloc, ca un miel pe care-l duci la m cel rie i ca o oaie mut înaintea celor ce o tund: n-a
deschis gura« (Isaia 53, 7).

Dilema lui Pilat
De ce Pilat nu a întrerupt judecarea, trimi ând acas pe to i cei prezen i? Deoarece membrii
sfatului l-au adus într-o mare dilem . Nu putea s - i permit s -i supere. Atât decizia lui cât i
aptitudinea lui de guvernator în Iudeea erau discutabile la mai marii lui din Roma. Era general
cunoscut c zelul religios i politic al iudeilor din Iudeea f cea ca Iudeea s fie provincia cea mai
grea de guvernat din tot imperiul roman. Aceast func ie necesita un om de stat cu foarte mare
experien , sim al ac iunii, capacitate de decizie i o voin de fier. Dup ce Pilat a st pânit patru
ani în Iudeea, mul i membrii ai senatului roman nu erau siguri dac el era cu adev rat potrivit s
fie guvernatorul acelei provincii.
Istoricul Josephus relateaz c Pilat s-a comportat gre it chiar de la preluarea func iei, când s-a
hot rât s renun e la politica roman verificat timp îndelungat i s lase trupele sale cu
fanioanele lor – care purtau chipul cezarului lor - s defileze prin ora ul Ierusalim. Guvernatorii
dinaintea lui au evitat s aduc în ora stindarde sau blazoane cu chipul cezarului. Ei au inut
seama de marea convingere a iudeilor, c astfel de tablouri erau expresia închin rii la idoli i se
loveau direct de porunca a doua. Pilat îns a preluat func ia cu convingerea c sosise timpul când
în Ierusalim s se practice politica dus în tot imperiul roman. La scurt timp de la preluarea
func iei, la porunca lui, sub protec ia întunericului nop ii, solda ii au adus fanioanele lor în ora .
Când locuitorii Ierusalimului s-au trezit în diminea a urm toare, li s-a oferit un tablou scandalos:
au v zut solda i romani care purtau chipul cezarului.
Oamenii din Ierusalim au fost mânio i. O mare mul ime de demonstran i s-au dus la Cezareea
(unde era re edin a lui Pilat), ca s fac cunoscut împotrivirea lor fa de aceast comportare a
sa. L-au implorat s scoat tablourile din ora . Pilat, un om care se mânia foarte repede i foarte
agresiv, nu a avut niciun fel de în elegere fa de concep ia religioas a iudeilor. Printr-un sol lea f cut cunoscut inten ia lui de a men ine tablourile. Timp de cinci zile nici nu a vrut s
primeasc pe demonstran i. La insisten a mul imii, Pilat, foarte mânios, a fost de acord s aibe o
întâlnire cu reprezentan ii lor în amfiteatrul ora ului. Aceasta era îns numai un truc, ca s prind
pe demonstran i într-un loc închis. Dup ce ace tia s-au adunat acolo, Pilat a poruncit solda ilor
lui s înconjoare mul imea. Apoi i-a amenin at cu decapitarea, dac nu vor înceta i nu vor
renun a la preten iile lor. Aceasta a fost o amenin are negândit i nebun . În niciun caz Pilat nu
putea s fac un astfel de masacru. Dar în ceea ce prive te pe reprezentan ii poporului Israel,
ace tia erau gata s moar , decât s permit întinarea ora ului lor sfânt cu tablourile romane,
chiar dac Pilat va duce la îndeplinire amenin rile lui. Mul i dintre ei i-au dezvelit gâtul i au
c zut înaintea s biilor solda ilor înarma i.
Pilat a fost constrâns s - i revizuiasc hot rârea i a scos din Ierusalim stindardele cu chipul
cezarului. Îns nici senatul roman i nici subalternii lui nu au fost de acord cu comportarea lui.
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Cu toate c el a fost trimis de la Roma la Ierusalim, ca s men in pacea, în prima sa ac iune în
func ia primit aproape c ar fi provocat o r scoal . În afar de aceasta, din cauza
temperamentului s u înfierbântat i a lipsei sim ului de tact în situa ia creat se putea ajunge la
un masacru. Subalternii lui Pilat au fost nemul umi i. Situa ia îns pare s fi m rit ura lui Pilat
fa de religia iudaic , i în timpul st pânirii lui s-a comportat deseori a a fel c conduc torii
religio i ai iudeilor au fost provoca i.
Cu o alt ocazie, de exemplu, a folosit bani din visteria Templului ca s construiasc un
apeduct la Ierusalim. Unii credeau c inten ia lui era s aprovizioneze cu ap o armat care urma
s asedieze ora ul. Tot Ierusalimul s-a r sculat din nou i împotrivirea fa de el a crescut. Când
dup aceea Pilat a vizitat ora ul, s-a adunat o mul ime mare de demonstran i. De data aceasta
Pilat nu a fost a a de nebun ca ultima dat , ca s amenin e cu lucruri pe care nu le putea face.
Dimpotriv , a înn bu it protestul trimi ând în mul ime solda i îmbr ca i în haine civile. La
semnul lui Pilat ace tia au scos m ciucile i s bile ascunse sub haine i au împr tiat cu for a
mul imea, omorând mul i oameni.
Philo – un filozof greco-iudeu, contemporan cu Isus – relateaz despre un caz când Pilat a l sat
s se confec ioneze câteva scuturi din aur i le-a dedicat lui Tiberius – cezarul din vremea aceea.
A l sat s fie atârnate în palatul lui Irod din Ierusalim. (Palatul avea probabil un zid, care era
prev zut pentru astfel de scuturi ca obiecte de cinste. În felul acesta erau onorate anumite
personalit i din vremea aceea.) Potrivit lui Philo, pe scuturi era o inscrip ie cu numele celui care
a donat scutul i cu numele persoanei onorate. Pilat a folosit îns o inscrip ie care se referea la
cezar cu toate titlurile lui tradi ionale – c rora le apar inea i titlul „Cel divin”. Expunerea
scuturilor a dat na tere la o mare nemul umire în rândul poporul iudeu. De data aceasta
conduc torii iudei au amenin at s mearg direct la cezarul Tiberiu. Potrivit lui Philo, ei au
formulat amenin area lor cu mult tact de vorbire i foarte p trunz tor:
Nu c uta i pricin de r scoal . Nu face i r zboi împotriva noastr , nu distruge i pacea existent .
Cine onoreaz pe cezar nu dezonoreaz în acela i timp legile vechi. Aceasta s nu fie pentru voi
un pretext pentru batjocorirea na iunii noastre. Tiberius nu dore te s fie nimicite vreuna din
legile noastre sau vreunul din obiceiurile noastre. i dac voi contesta i aceasta, da i-ne atunci
dovezi – fie o porunc din partea voastr , o scrisoare sau ceva asem n tor. Atunci noi, cei care
am fost trimi i la voi ca mesageri, vom înceta s v mai nec jim i s v aducem rug min ile
noastre de implorare. (Philo, Legatio ad Gaium, pagina 301)
Pilat s-a speriat i s-a mâniat din cauza amenin rilor conduc torilor iudei prin cererea adresat
lui Tiberiu. De aceea el însu i a scris cezarului, f când un raport al celor întâmplate, încercând
evident s se a eze pe sine într-o pozi ie bun . Dar r spunsul lui Tiberiu con inea tocmai ce se
temea Pilat mai mult: era mânios pe Pilat din cauza celor întâmplate. Philo scrie:
El (Tiberius) a scris – f r s mai a tepte pân a doua zi – o scrisoare, f când repro uri (lui
Pilat) i acuz ri, deoarece a ac ionat cu mult r utate i impertinen . I-a poruncit s dea jos
imediat scuturile i s le duc din capitala Iudeii la Cezareea. (Philo, Legatio ad Gaium, pagina
305)
Prezentând aceast întâmplare, Philo descrie caracterul lui Pilat – o descriere care cuprinde
obiectiv reputa ia pe care Pilat o avea între iudei:
(Pilat) s-a temut c (conduc torii iudei) se vor duce la cezar i îl vor acuza de alte detalii ale
func iei lui – corup ie, neru inarea provocatoare, actele lui de tâlh rie, obiceiurile lui de a înjosi
pe oameni, cruzimea lui precum i execu iile f r ca în prealabil s aib loc judecarea i
condamnarea, precum i permanenta sa comportare inuman i dup bunul lui plac. (Philo,
Legatio ad Gaium, pagina 302)
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Pilat era evident un guvernator aspru i f r scrupule. Evanghelistul Luca aminte te un incident
al »unor galileeni, al c ror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor« (capitolul 13 versetul 1). Prin
aceasta vrea s se spun probabil c el a ordonat s fie uci i în curtea din fa a Templului pe
când erau în Ierusalim la s rb toare. Au fost probabil r zvr ti i foarte cunoscu i sau au participat
probabil la un fel de r scoal . Oricum ar fi fost, aceasta arat înc o dat de ce Pilat a fost urât de
supu ii lui.
Este îns de presupus c Pilat trebuie s fi fost între timp foarte îngrijorat c Tiberius va
întreprinde i alte m suri, dac comportarea lui va provoca din nou poporul israel. Un incident
asem n tor ar putea duce la suspendarea lui Pilat din func ie. Realmente în cele din urm a avut
loc acest scenariu: numai la pu ini ani dup aceea, un proroc fals a convins prin iretlicurile lui o
sect religioas a samaritenilor s cread c Moise a ascuns pe muntele Garizim vasele sfinte din
cortul întâlnirii. Secta a început s se adune într-un sat din apropierea acestui munte i a sperat s
vad vasele. Când Pilat a auzit despre aceast întrunire, a presupus c vor avea loc cele mai rele
lucruri i a poruncit trupelor romane s fac cercet ri. El a considerat sectan ii c fac parte din
adep ii unei mi c ri revolu ionare. S-a ajuns la un masacru în care au murit sute de oameni, care
de fapt nu prezentau nici o amenin are pentru Roma. Samaritenii au apelat la legatul roman din
Siria (superiorul direct al lui Pilat). Drept urmare Pilat a fost chemat la Roma unde a trebuit s
dea socoteal de acuz rile care i se aduceau. Înainte ca s aib loc prima interogare a murit
Tiberius. Din punct de vedere istoric nu se tie nimic despre via a lui Pilat dup acest eveniment.
Potrivit legendei, el s-ar fi sinucis.

Irod este la mutare
Era evident c Pilat se afla în fa a unei dileme politice grele, atunci când Hristos a fost dus
înaintea lui. Nu avea niciun motiv de execu ie a lui Isus i nu- i putea permite s supere pe
conduc torii iudei într-o situa ie pe care ei o considerau stringent . Membrii sfatului, la rândul
lor, erau hot râ i s for eze acuzarea pe care o aduceau lui Isus i tiau ce mijloace de
constrângere a lui Pilat s foloseasc : acesta nu- i permitea s ajung la Roma alte informa ii
negative cu privire la persoana lui.
Deodat i-a venit lui Pilat ideea care ar fi putut s -l ajute s se elibereze din aceast
încurc tur . i-a adus aminte c în timpul multelor acuz ri aduse lui Isus unul a zis c El:
»înt rât norodul, i înva pe oameni prin toat Iudeea, din Galilea, unde a început, pân aici«
(Luca 23, 5). Galileea era în afara domeniului de administrare a lui Pilat. Ea apar inea acelei
regiuni aflate sub domnia lui Irod Antipa. Pilat i-a dat seama c toat problema o poate
transmite lui Irod, deoarece Isus era un galileean. Irod se afla i el în ora , din cauza s rb torii de
Pa te. Evanghelistul Luca scrie:
»Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dac Omul acesta este galileean. i când a aflat c
este de sub st pânirea lui Irod, L-a trimis la Irod, care se afla i el în Ierusalim în zilele acelea.
Irod, când a v zut pe Isus, s-a bucurat foarte mult; c ci de mult dorea s -L vad , din pricina celor
auzite despre El; i n d jduia s -L vad f când vreo minune« (versetele 6-8).
Singurul interes al lui Irod pentru Isus era simpla curiozitate. El a auzit despre multele minuni,
pe care Isus le-a f cut în Galileea. De mult a sperat s -L poat vedea pe Isus f când minuni. Isus
era pentru Irod un Om care putea s ofere amuzament. Cu toate acestea era intertesat s -L vad .
De aceea Pilat L-a dus pe Isus în palatul lui Irod. Era un drum scurt prin str zile înguste ale
ora ului. Între timp aproape tot ora ul era treaz. Convoiul înso it de solda i, prezen a marelui sfat
i mul imea tot mai mare de popor a f cut s se adune tot mai mul i oameni, ca s vad ce se
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petrecea. Zvonurile s-au r spândit în tot Ierusalimul. Isus st tea la judecat . Mul ime de curio i
venea s vad ce se petrecea.
Niciunul nu a fost mai curios sau mai interesat s vad pe Isus decât Irod. Irod Antipa era
aceia i persoan a dinastiei irodiane, care cu câ iva ani în urm a omorât pe Ioan Botez torul
(Matei 14, 1-12). Palatul lui principal era în cetatea Tiberia, o cetate nou , impun toare a ezat
pe malul de vest al lacului Ghenezaret. Era situat la numai 16 km dep rtare de Capernaum –
locul unde locuia Petru i unde S-a aflat cel mai des Isus în timpul lucr rii Lui publice. Cu mai
pu in de zece ani în urm Irod însu i a dat ordin s se construiasc Tiberia. El a numit cetatea
spre onoarea cezarului. Istoricul Josephus relateaz c atunci când a fost pus temelia cet ii a
fost descoperit un cimitir antic. De aceea cetatea a fost considerat pe timpul lui Isus ca fiind
necurat , a a c niciun iudeu credincios Legii nu a intrat în ea. Cetatea a fost locuit
preponderent de romani i de str ini.
Cu toate c lucrarea lui Isus s-a desf urat pe tot teritoriul Galileii, în Scriptur nu se aminte te
c El ar fi vizitat vreodat Tiberia. Probabil c Isus a p strat inten ionat distan fa de Irod.
Palatul lui Irod din Tiberia a fost probabil locul unde a fost decapitat Ioan Botez torul. Au existat
zvonuri, c Irod ar fi încercat s omoare pe Isus. i cu toate c este adev rat c Isus nu S-a l sat
intimidat de Irod, El a tiut c va trebui s moar în Ierusalim, pentru ca s se împlineasc
Scripturile (Luca 13, 31-33). Cu toate c Irod i Isus au tr it mai mul i ani unul lâng altul i Irod
tia c Isus era bine-v zut de popor, lui Irod i s-a oferit acum ocazia s -L vad pe Isus.
Cât de dezam gitoare pentru Irod trebuie s fi fost înf i area lui Isus, care se a tepta s vad
pe un f c tor de minuni profetic, conving tor! Fa a lui Hristos era foarte mutilat i umflat din
cauza maltrat rilor care I s-au adus. Scuipat i sânge era lipit de p rul Lui r v it. Epuizat dup o
noapte nedormit i cu trupul sl bit st tea legat ca un criminal obi nuit i p zit înaintea lui Irod.
Cel mai mult l-a dezam git pe Irod faptul c Isus a refuzat s fac vreo minune înaintea lui.
Irod »I-a pus multe întreb ri; dar Isus nu i-a r spuns« (Luca 23, 9). Membrii sfatului erau mereu
împotriva lui Isus, fiind al turi, acuzându-L i învinov indu-L (versetul 10). Dar Isus nu a spus
aici nici un singur cuvânt. În toate interog rile i cercet rile a spus foarte pu ine cuvinte
(compar cu Matei 27, 14). Pe lâng aceasta a refuzat permanent s insulte pe acuzatorii Lui sau
s Se apere (1 Petru 2, 23). Dar înaintea lui Irod a stat lini tit, nu a spus niciun cuvânt. De ce? În
primul rând Irod nu era îndrept it s judece în Ierusalim. Dac Irod avea de rostit o sentin în
acest proces, era necesar în primul rând s duc pe Isus în Galileea i acolo s -L judece. De
aceea, din punctul de vedere al Legii Isus nu era obligat s -i r spund . Dar ar mai putea fi un alt
motiv pentru care Isus a t cut. Dup felul în care Irod a tratat pe Ioan Botez torul,
antemerg torul lui Isus, a devenit clar unde st tea el în ceea ce prive te adev rul cu privire la
Hristos. Dac Isus i-ar fi r spuns, era ca i cum lucrurile sfinte ar fi fost date câinilor, sau perlele
ar fi fost aruncate înaintea porcilor. Irod era gata s se întoarc i s batjocoreasc pe Hristos în
modul cel mai oribil (compar cu Matei 7, 6). Într-o astfel de situa ie, cea mai potrivit reac ie
era t cerea.
Dup scurt timp Irod a încetat s mai interogheze pe Isus i s-a hot rât s -L batjocoreasc .
»Irod, cu osta ii lui de paz , se purtau cu El cu dispre ; i dup ce i-a b tut joc de El, i L-a
îmbr cat cu o hain str lucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat« (Luca 23, 11). Luca mai adaug o
remarc la situa ia de atunci: »În ziua aceea, Irod i Pilat s-au împrietenit unul cu altul, c ci erau
învr jbi i între ei mai înainte« (versetul 12). Era o alian nelegiuit – o prietenie care avea la
baz felul în care cei doi tratau pe Hristos: într-un mod la i dispre uitor.
Atât Irod, cât i Pilat au tiut c Isus nu prezenta nici un pericol pentru interesele lor politice.
Felul Lui de comportare dovedea aceasta. Cum putea un astfel de Om r bd tor, lini tit i suferind
– care era cunoscut ca înv tor al poporului i vindec tor de boli – s prezinte un pericol politic
pentru cineva? Tot a a ca i lui Pilat, lui Irod i-a fost clar c acuz rile marelui sfat au fost
inventate i ubrede. Dar Irod a f cut jocul de bun voie. El a pus s îmbrace pe Isus cu o manta
str lucitoare (probabil o hain sau un cadou al lui, pe care mult timp nu l-a b gat în seam ).
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Dup aceea Irod i membrii g rzii lui personale au batjocorit i dispre uit pe Hristos, în timp ce
tot mai mul i curio i veneau s vad ce se petrecea.
Dup ce s-a amuzat suficient pe seama lui Isus, Irod L-a trimis înapoi la Pilat.

Du m nia mul imii
Prin faptul c Isus a refuzat s vorbeasc cu Irod, printre altele, s-a ajuns ca procesul s fie
continuat la Pilat. Acesta a fost surprins i frustat c membrii sfatului s-au întors înapoi cu Isus,
înso i i de o mare mul ime de curio i. Deoarece lucrurile au sc pat de sub control, pentru Pilat a
fost mult mai greu s încheie cazul f r s dea na tere la un scandal, care s aib repercursiuni
pân la Roma. Mai r u chiar: se putea ajunge la o r scoal . Oricum ar fi fost, cariera lui Pilat
putea s fie periclitat .
De aceea Pilat a hot rât s ac ioneze ca om de stat i s încheie cazul f când tot felul de
compromise. Evanghelistul Luca scrie:
»Pilat a strâns pe preo ii cei mai de seam , pe frunta i i pe norod, i le-a zis: „Mi-a i adus
înainte pe omul acesta ca pe unul care a â norodul la r scoal . i iat c , dup ce L-am cercetat
cu deam runtul, înaintea voastr , nu L-am g sit vinovat de niciunul din lucrurile de care-l pârâ i.
Nici Irod nu I-a g sit nici o vin , c ci ni L-a trimis înapoi; i iat c Omul acesta n-a f cut nimic
vrednic de moarte. Eu deci, dup ce voi pune s -L bat , Îi voi da drumul.« (Luca 23, 13-16)
Cu alte cuvinte: la propunerea lui Pilat, Isus trebuia biciuit dup obiceiul romanilor – cu toate
c guvernatorul nu a g sit nici o vin la El. În felul acesta voia s fie conciliant fa de iudei.
Dup aceea spera s poat l sa liber pe Isus.
În fond Pilat voia s elibereze pe Isus conform unui obicei din timpul acela: la fiecare
s rb toare de Pa te guvernatorul roman punea în libertate pe un întemni at iudeu aflat în
închisorile romane. Acesta era un gest de bun voie fa de iudei i avea ca urmare, c pe timpul
s rb torii, ei r mâneau loiali. Aceasta era foarte probabil o tradi ie îndelungat , care exista
înainte ca Pilat s ocupe func ia. Evanghelistul Matei scrie: »La fiecare praznic al Pa telor,
dreg torul avea obicei s sloboad norodului un întemni at, pe care-l voiau ei« (Matei 27, 15).
Evanghelistul Matei nu spune c guvernatorul roman va elibera pe fiecare întemni at, pe care îl
voia poporul, l sându-i pe iudei s - i aleag pe cine voiau din cei întemni a i. El vrea s spun ,
c unii, pu ini la num r, dintre delicven i erau ale i de autorit ile romane i erau propu i cu
nume poporului. Roma va gra ia automat pe acel întemni at, pe care poporul l-a ales dintre cei
propu i.
Pilat pare s se fi hot rât ca acest obicei s -l foloseasc în favoarea lui, încercând pentru ultima
dat s ias din încurc tura în care l-a adus marele sfat. Era un conflict între con tiin i carier ,
între alternativele de a satisface pe iudeii odio i, sau pe cezarul, de care se temea. El a oferit
poporului posibilitatea de a alege din doi întemni a i. Unul era Isus, a c rui simpatie în rândul
poporului obi nuit era cunoscut . Oricum, nu trecuse nici m car o s pt mân de când (dup cât
se pare) to i locuitorii Ierusalimului I-au ie it în întâmpinare, ca s -L omagieze i s -I aduc
osanale, preg tindu-I o intrare triumfal în Ierusalim. Simpatia de care se bucura Isus nu putea s
r mân ascuns lui Pilat.
Cel lalt candidat, pe care Pilat l-a oferit pentru eliberare, a fost Baraba – un criminal, tic los i
renumit, de care Pilat a fost convins, dup cât se pare, c nu va fi ales. În relatarea
evanghelistului Matei se spune în continuare: »Pe atunci aveau un întemni at vestit, numit
Baraba. Când erau aduna i la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voi i s vi-l slobozesc? Pe Baraba sau
pe Isus, care se nume te Hristos?« (Matei 27, 16-17).
Baraba era învinuit de crim , de r scoal i jaf (Luca 23, 25; Ioan 18, 40). El a ajuns renumit
prin crimele pe care le-a f cut, fiind probabil urât de popor i de care totodat poporul se temea.
În felul acesta Pilat d dea impresia c participa la complotul marelui sfat împotriva lui Isus.
(»C ci tia c din pizm d duser pe Isus în mâinile lui« Matei 27, 18). De data aceasta Pilat
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putea s elibereze pe Isus – i anume, nu ca acela care contracara împlinirea voii marelui sfat, ci
ca acela care f cea voia poporului. Aceasta era o mutare diplomatic briliant .
Dar ea nu a putut fi aplicat . De ce nu? În primul rând cele ce se petreceau au fost întrerupte în
mod neobi nuit, pe când Pilat se preg tea s rosteasc sentin a final . »Pe când sta Pilat pe scaun
la judecat , nevast -sa a trimis s -i spun : „S n-ai nimic a face cu neprih nitul acesta; c ci azi
am suferit mult în vis din pricina Lui.”« (Matei 27, 19) Era clar c mesajul a fost f cut cunoscut
public, a a c to i cei prezen i au putut s -l aud . El era o aten ionare nu numai pentru Pilat, ci i
pentru membrii sfatului i pentru popor. Dumnezeu în previziunea Lui a f cut ca so ia lui Pilat s
aib acest vis i exact în momentul acesta a aten ionat, a a c pentru to i cei implica i a fost un
ultim semnal de alarm plin de har, înainte ca ei s treac la fapte i s duc la îndeplinire planul
lor oribil.
În ceea ce îl prive te pe Pilat, aten ionarea din partea so iei i-a m rit i mai mult dilema.
Presiunea exercitat asupra lui din ambele p r i a crescut, el fiind hot rât mai mult ca oricând s
termine cu aceast problem .
Îns momentul când judecata a fost întrerupt , din cauz c so ia lui Pilat i-a transmis mesajul
ei, a fost folosit de membrii sfatului ca s mobilizeze poporul pentru alegerea lor. Au început s
conving mul imea s aleag pe Baraba. »Preo ii cei mai de seam i b trânii au înduplecat
noroadele s cear pe Baraba, iar pe Isus s -L omoare« (Matei 27, 20). Marele sfat era constituit
din conduc torii religio i ai rii. Dac ei au manipulat poporul în cazul de fa , aceasta era un
abuz al autorit ii date lor de Dumnezeu. Ei au g sit candida i în rândul mul imii.
Pilat a mai formulat înc o dat întrebarea: »Dreg torul a luat cuvântul, i le-a zis: „Pe care din
amândoi voi i s vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au r spuns ei« (versetul 21). R spunsul a fost
imediat împotriva lui – clar i în unanimitate.
Pilat nu a tiut ce s mai fac . El i-a întrebat: »„Dar ce s fac cu Isus, care se nume te Hristos?”
„S fie r stignit”, i-au r spuns cu to ii« (versetul 22).
Lui Pilat nu-i venea s cread , c toat mul imea se purta cu du m nie fa de Acela care cu
pu in timp în urm a fost a a de simpatizat. El a întrebat: »„Dar ce r u a f cut?” Ei au început s
strige i mai tare: „S fie r stignit!”« (versetul 23).

R zgândirea dreg torului
Era evident c setea de sânge a mul imii putea fi potolit numai dac Isus va fi omorât. Pe
oameni nu-i interesa c din punctul de vedere al Legii nu putea s I se aduc nici-o acuzare. Nu
se sinchiseau de adev r sau de dreptate. Ei doreau crucificarea. Cu toate c mul i din popor
urmau orbe te pe membrii sfatului, erau f r îndoial al ii care urau pe Isus din acelea i motive
pe care le au i ast zi oamenii: înv tura Lui îi confrunta cu stilul lor de via p c tos. Cerin ele
Lui erau prea aspre pentru ei. Adev rul pe care îl vestea El era prea strâmt pentru gustul lor. În
realitate era vorba despre ceea ce Ioan exprim în felul urm tor: »Oamenii au iubit mai mult
întunericul decât lumina, pentru c faptele lor erau rele« (Ioan 3, 19).
Pilat nu mai avea nici o posibilitate. El nu a vrut s participe la complotul împotriva lui Isus,
dar conduc torii iudei nu i-au l sat nici o alt posibilitate. Mul imea era la limita tumultului. Nu
mai exista nici o posibilitate pentru el. Evanghelistul Matei scrie: »Când a v zut Pilat c nu
ajunge la nimic, ci c se face mai mult zarv , a luat ap , i-a sp lat mâinile înaintea norodului,
i a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprih nitului Acestuia. Treaba voastr !”« (Matei 27, 24).
Sp larea mâinilor ca ceremonie era un obicei iudaic, al c rui sens a devenit imediat clar
poporului: prin aceasta Pilat a exprimat dispre ul s u fa de faptul c ei l-au constrâns s ia parte
la complotul lor împotriva lui Isus. Cu toate c le-a dat ce doreau, el a vrut s arate clar c nu a
f cut-o de bun voie.
Desigur, ritualul sp l rii mâinilor nu putea s -l fac nevinovat pe Pilat de participarea lui la
r stignire. El poseda puterea i responsabilitatea s o împiedice, dar nu a f cut-o. El a fost tot a a
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de vinovat, ca i ceilal i, i cu toate c el a fost complice pe motive politice i nu ca urmare a urii
lui fa de Isus, nu anuleaz i nu mic oreaz cu nimic vina lui.
Mul imea poporului a fost gata s acorde lui Pilat iertarea p catelor lui: » i tot norodul a
r spuns: „Sângele Lui s fie asupra noastr i asupra copiilor no tri« (versetul 25). Într-un mod
uimitor al condamn rii proprii au spus c toat vina o vor lua asupra lor i asupra urma ilor lor,
dac acesta este pre ul pentru ca Pilat s dea pe Isus în mâinile lor.
Desigur Pilat nu a fost dezlegat de vina lui, chiar dac ei au afirmat aceasta. Scriptura arat clar
c Pilat, Irod, locuitorii Ierusalimului i to i p gânii care au luat parte la crucificare au fost în
aceia i m sur vinova i (Faptele Apostolilor 4, 27). Este un fapt istoric interesant, c numai la
câteva luni dup aceea, aceia i conduc tori iudei, care au dat r spuns poporului (»Sângele Lui s
fie asupra noastr i asupra copiilor no tri«) le-a displ cut vestirea Evangheliei de c tre ucenici,
spunând: »A i umplut Ierusalimul cu înv tura voastr , i c uta i s arunca i asupra noastr
sângele acelui Om« (Faptele Apostolilor 5, 28).
Pilat a sperat s biciuiasc pe Isus i apoi s -I dea drumul. Potrivit relat rii evanghelistului
Ioan, Pilat mai c uta înc o posibilitate s -I dea drumul. Probabil c de aceea a l sat în acest
moment ca Isus s fie biciuit public. Probabil s-a gândit c scena biciuirii Lui de c tre solda ii
romani va potoli setea de sânge a mul imii.
Chiar i biciuirea se încheia uneori cu moartea. Un bici roman era o crava scurt din lemn de
care erau legate mai multe curele din piele. La cap tul acestor curele erau legate buc i ascu ite
de sticl , metal, oase sau alte materiale tari. Jertfa era dezbr cat complet i legat de un stâlp, i
anume în a a fel c bra ele erau prinse deasupra capului, i corpul nu mai avea contact cu
podeaua. Picioarele atârnau, în timp ce pielea pe spate i coapse era întins la maxim. Unul sau
doi biciuitori (lictori) d deau loviturile. Acestea se aplicau diagonal i loveau cu toat puterea
spatele i coapsele în acela i timp. Pielea era realmente sfârtecat , iar mu chii deseori se rupeau.
Deseori se întâmpla ca r nile provocate prin biciuire s ajung pân la rinichi, sau s rup
arterele. Deseori r nile provocate în felul acesta au dus la moartea celui biciuit. Unele victime nu
au supravie uit ocul provocat prin biciuire.
Evanghelistul Ioan relateaz cum Pilat a încercat din nou zadarnic s dea drumul lui Isus dup
ce L-au biciuit i batjocorit. Pilat a a ezat din nou pe Isus înaintea mul imii. Isus era acoperit cu
o hain confec ionat dintr-o manta a unui soldat, i purta o cunun de spini. Ar tând triumf tor
spre Isus, Pilat a sperat probabil c mul imea s-a convins c Isus a suferit destul: »„Iat Omul!”,
le-a zis Pilat« (Ioan 19, 5).
Dar pentru ei nu era de ajuns. »Când L-au z rit preo ii cei mai de seam i aprozii, au început
s strige: „R stigne te-L, r stigne te-L!”« (versetul 6).
Pilat – uimit de dorin a nest vilit a mul imii, de a omorî pe Isus – le-a zis: »Lua i-L voi i
r stigni i-L, c ci eu nu g sesc nicio vin în El« (versetul 6). Încercând zadarnic s se distan eze
de aceast problem a repetat sentin a lui de odinioar , sco ând din nou în eviden nevinov ia
lui Isus.
Dar mul imea nu voia s tie nimic de aceasta. »Iudeii i-au r spuns: „Noi avem o Lege, i dup
Legea aceasta, El trebuie s moar , pentru c S-a f cut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.” Când a auzit
Pilat aceste cuvinte, i-a fost i mai mare fric . A intrat iar i în odaia de judecat , i a zis lui Isus:
„De unde e ti Tu?”« (Ioan 19, 7-9). Ei cereau lui Pilat ca r stignirea s fie f cut cu ajutorul unui
comando de execu ie roman. Când ei au f cut cunoscut revendicarea dreptului Lui de Fiu al lui
Dumnezeu, se pare c Pilat a ajuns într-o încurc tur total . În întrebarea adresat lui Isus (»De
unde e ti Tu?«) se recunoa te atât uimirea, cât i derutarea i spaima.
»Dar Isus nu i-a dat niciun r spuns« (versetul 9).
»Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbe ti? Nu ti c am putere s te r stignesc, i am putere s - i dau
drumul!” „N-ai avea nicio putere asupra Mea”, i-a r spuns Isus, „dac nu i-ar fi fost dat de sus.
De aceea, cine M d în mâinile tale, are un mai mare p cat”« (versetele 10-11).
Între timp Pilat a început s - i dea seama cât de mare era gre eala lui, v zut din punctul de
vedere al lui Isus. Cu toate c Pilat era cuprins probabil numai de o team ocult , revendicarea
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lui Isus, c El este Dumnezeu, l-a lovit profund (c ci Pilat tia ce înseamn expresia »Fiul lui
Dumnezeu«). Pe lâng aceasta nu voia s se fac vinovat, c ci numai prin faptul c pe nedrept a
pus s biciuiasc pe Isus, constituia un act foarte grav, dac revendicarea Lui era adev rat . i
chiar dac Pilat nu credea în Dumnezeul iudeilor, exista în concep ia lumii politeistice romane o
mul ime de concep ii supersti ioase cu privire la insulta adus zeilor i la pre ul mare care putea
fi pl tit pentru o astfel de jignire.
În afar de aceasta Pilat trebuie s fi tres rit atunci când Isus i-a r spuns. Foarte lucid, El i-a zis
cu cuvinte lini tite i puternice: »N-ai avea nicio putere asupra Mea, dac nu i-ar fi fost dat de
sus.« De aceea se spune dup aceea: »De atunci Pilat c uta s -I dea drumul« (versetul 12).
»Dar iudeii strigau: „Dac dai drumul Omului acestuia, nu e ti prieten cu cezarul. Oricine se
face pe sine împ rat, este împotriva cezarului”« (versetul 12). Acum ei joac cartea lor de atu
împotriva lui Pilat. În aceste cuvinte se întâlne te argumentarea lor permanent , cu care ei îl
amenin au de la început. De aceea aveau un mijloc de constrângere mare împotriva lui: ei tiau
c pe el îl interesa pre uirea cezarului, el temându-se totodat de ce va însemna aceasta pentru
cariera lui. În amenin area lui Pilat, adus din partea mul imii, era mult ironie, c ci niciunul din
ei nu voia s fie „prieten al cezarului”. Dar aceste cuvinte cuprindeau o amenin are eficace, dac
nu chiar pe fa .
»Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afar ; i a ezut pe scaunul de judec tor, în
locul numit „pardosit cu pietre”, iar evree te: „Gabata”« (Ioan 19, 13). Locul pardosit cu pietre
era o suprafa limitrof cet ii Antonia. Acolo aveau loc uneori procese militare i de inu ii erau
p zi i. Locul pardosit cu pietre s-a p strat pân ast zi, unele dintre ele mai au inscrip ii –
mo teniri ale solda ilor romani, care se dedicau jocurilor strategice în timp ce p zeau pe de inu i
pe parcursul procesului. Deoarece conduc torii iudei nu intrau în sala de judecat a lui Pilat în
Pretoriu, acesta a dus pe Isus afar , pe locul pardosit cu pietre, unde a rostit sentin a final . Acolo
era un scaun de judecat , de unde Pilat putea s dea ultimele lui indica ii oficiale.
Evanghelistul Ioan scrie:
»Era ziua Preg tirii Pa telor, cam pe la ceasul al aselea. Pilat a zis Iudeilor: „Iat Împ ratul
vostru!” Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, r stigne te-L!” „S r stignesc pe Împ ratul vostru?”, le-a
zis Pilat. Preo ii cei mai de seam au r spuns: „Noi n-avem alt împ rat decât pe Cezarul!” Atunci
L-a dat în mâinile lor, ca s fie r stignit. Au luat deci pe Isus, i L-au dus s -L r stigneasc «
(Ioan 19, 14-16).
Deoarece dup socoteala roman ceasul al aselea era ora ase diminea a, trebuie s fi fost
foarte devreme. Strig tul neîntrerupt al mul imii a biruit: Isus va fi crucificat. Pilat s-a v zut
constrâns s fac tocmai ceea ce voia s evite. Deoarece era de p rere c nu mai putea alege
altceva, a dat porunca s r stigneasc pe Isus. El a vândut cu mult tocmeal mântuirea ve nic a
sufletului s u pentru asigurarea temporal a carierei sale.
Roma a participat în aceia i m sur la planul de ucidere, ca i marele sfat. Pilat, ca cel mai
puternic guvernator al întregei regiuni, s-a dovedit inapt pentru a împiedeca r stignirea. Nu mai
exista posibilitatea de întoarcere înapoi.
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