Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
Capitolul 10
»Isus, ducându- i crucea, a ajuns la locul, zis al „C p ânii“, care în evreie te se cheam
„Golgota“. Acolo a fost r stignit; i împreun cu El au fost r stigni i al i doi, unul deoparte i
altul de alta, iar Isus la mijloc.« Ioan 19, 17-18

Crima de pe Golgota
Când Pilat a dat pe Isus s -L biciuiasc , era numai începutul unui ir de chinuri corporale i
suflete ti, care î i vor avea punctul culminant în moartea lui Isus. Biciuirea a fost înso it de
batjocur îngrozitoare. Evident, numai pentru c voiau s se distreze, ace ti solda i romani
p gâni batjocoreau pe Isus. Evanghelistul Matei descrie cele întâmplate în felul urm tor:
»Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dup ce a pus s -L bat cu nuiele, L-a dat în
mâinile lor, ca s fie r stignit. Osta ii dreg torului au dus pe Isus în pretoriu, i au adunat în jurul
Lui toat ceata osta ilor. L-au dezbr cat de hainele Lui, i L-au îmbr cat cu o hain stacojie. Au
împletit o cunun de spini, pe care I-au pus-o pe cap, i I-au pus o trestie în mâna dreapt . Apoi
îngenuncheau înaintea Lui, î i b teau joc de El, i ziceau: „Plec ciune, Împ ratul iudeilor!“ i
scuipau asupra Lui, i luau trestia i-L b teau în cap.« (Matei 27, 26-30).
Cu toate c solda ii nu aveau niciun motiv s batjocoreasc pe Isus în felul acesta, în mod
evident aveau o mare pl cere s-o fac . Erau oameni aspri, din cauza pedepselor cu moartea la
care participaser . De aceea erau total indiferen i fa durerile de care avea parte cel chinuit. În
ceea ce îi privea pe ei, Isus era un oarecare fanatic religios, unul din cei mul i, pe seama c ruia se
puteau distra – a a de crud, cum voiau.
Se p rea c întreaga lume complota împotriva Lui. Iudei i p gâni erau în aceia i m sur
con tient activi la moartea Sa – da, cu o bucurie r ut cioas . Pe ei îi interesa s -L vad murind în
cele mai mari chinuri posibile. Cu toate c descrierea chinurilor legate de crucificare ar putea s
umple o carte, Scriptura accentueaz anumite aspecte ale chinului suferit de Hristos.

Batjocura
Solda ii romani nu tiau pe cine chinuiau. În ceea ce-i prive te, ei chinuiau pe un f c tor de
rele, unul din cei mul i, deoarece Pilat, conduc torul lor, le-a poruncit s-o fac .
Cu toate c Pilat a dat ordin s biciuiasc i s crucifice pe Isus, batjocura îngrozitoare adus
lui Isus las s se recunoasc r utatea solda ilor. Când ei au dus pe Isus înapoi în Pretoriu,
con tient au f cut ca batjocura adus Lui s devin un spectacol la care se putea distra mul imea
batjocoritoare. Ac iunile g l gioase au atras pe to i solda ii din garnizoan , deveni i curio i.
O cohort roman era constituit din ase sute de solda i. Ace ti solda i erau sta iona i în
cetatea Antonia (de unde puteau s supravegheze muntele Templului dinspre partea de nord). Era
vorba de o unitate de elit sub comanda vornicului, care trebuia s men in pacea, care era a a de
instabil în aceast zon periculoas a imperiului roman. Cu toate c romanii au recrutat solda i
din toate regiunile cucerite, iudeii au fost scuti i de serviciul militar, a a c membrii acestei
armate erau exclusiv p gâni. Este vorba probabil de membri ai trupelor siriene, deoarece sirienii
vorbeau limba aramaic – un lucru foarte important pentru Ierusalim. Unii dintre ace ti solda i au
apar inut f r îndoial acelei grupe care a prins pe Isus în noaptea trecut în gr dina Ghetsimani.
Cu toate acestea, cuno tin ele lor cu privire la persoana Lui au fost foarte limitate. În ceea ce îi
privea, El era unul din mul ii fanatici religio i care tulburau pacea i creau probleme trupelor de
ordine romane. F r îndoial solda ii au presupus c le era permis s -L batjocoreasc i s -L
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chinuiasc cum vor ei. Întemni a ii romani condamna i erau în privin a aceasta privi i ca
animalele s lbatice libere, atâta timp cât nu erau omorâ i, înainte ca s fie executat sentin a
propriu-zis – r stignirea. Cu toate c maltratarea din partea solda ilor nu era probabil motivat
de ura personal fa de Isus, totu i faptele lor s-au dovedit foarte rele. Solda ii tiau ce s fac
cu ocazia acestor batjocuri, c ci participaser la multe execu ii. Rareori era îns prezent o
mul ime care se desf ta la cele ce aveau loc. Ei se hot râser s se foloseasc pe deplin de
aceast ocazie.
Înainte ca Isus s fie dus înaintea lui Pilat, L-au b tut de mai multe ori i L-au lovit pe obraz.
Din cauza aceasta fa a Lui a fost f r îndoial umflat i sângerând . Dup ce L-au biciuit,
spatele Lui a fost tot numai r ni sângerânde, iar mu chi nu- i mai împlineau func iunile. Când Lau dezbr cat de hainele Lui, ca s -L îmbrace cu haina confec ionat pentru El, aceste r ni au
durut i mai mult. C L-au dezbr cat, înseamn c a fost complet gol, având numai haina de
batjocur pe care I-o f cuser . Aceasta era probabil confec ionat dintr-o manta veche a unui
soldat – probabil o parte din uniforma unui soldat l sat la vatr . (În limba greac se folose te aici
cuvântul chlamus, i înseamn o manta a unui soldat, în timp ce în Luca 23, 11 »haina
str lucitoare« folosit de Irod este redat prin cuvântul esthes.) Cu toate c evanghelistul Matei
spune c haina era stacojie, evanghelistul Marcu i Ioan o descriu ca fiind de purpur (Marcu 15,
17; Ioan 19, 2). Aceasta arat c este vorba de o manta militar decolorat . Probabil c solda ii
nu au putut g si altceva care s aminteasc de purpur (un indiciu la demnitatea regal ).
Scopul lor era s batjocoreasc pe deplin dreptul Lui de Împ rat. În acest scop au împletit o
cunun de spini. În timp ce cezarul purta o cunun de lauri, spinii reprezentau o parodie cumplit
a acestui obicei. Este vorba de spinii cei mai lungi i ascu i i care se g seau în acele inuturi. În
Ierusalim cresc multe feluri de m r cini uri, unele din ele au spini de pân la 5 centimetri
lungime în form de cârlig. Ace tia au p truns adânc în pielea capului, atunci când I-au ap sat
cununa de spini pe cap.
Trestia în mân a fost o alt încercare de a batjocori dreptul S u de Împ rat. Trestia reprezenta
sceptrul, era îns numai o imita ie s r c cioas i deplorabil a toiagului de domnitor, pe care îl
purta cezarul în timpul ceremoniilor statale.
T cerea lui Isus i-a înt rit probabil în p rerea lor, c El era numai un excentric. Ei i-au
exprimat dispre ul profund fa de El, prin aceea c au simulat c Îi aduc onoarea care se cuvine
unui împ rat. Cu toate c au îngenunchiat înaintea Lui au zis plini de batjocur : »Plec ciune,
Împ ratul iudeilor!« Dup aceea L-au scuipat – a a cum au f cut mai înainte preo ii iudei -, unul
din solda i I-a luat trestia din mân i L-a b tut cu ea pe cap. Cu toate c trestia nu se asem na
nici pe departe cu un sceptru, era a a de tare, c durerile pricinuite de lovirea capului deja r nit
erau mari. Evanghelistul Ioan relateaz c ei L-au lovit i cu mâinile (Ioan 19, 3). Prin aceasta se
în elege c ei L-au lovit cu palmele, batjocorindu-L din nou.
Pe ei îi interesa aclamrea din partea mul imii curioase. i probabil c mul imea la rândul ei
voia ca faptele îngrozitoare s continue. Solda ii nu aveau nici m car cea mai mic idee, cine era
cel ce st tea înaintea lor. Da, El este Împ ratul împ ra ilor i va domni în curând peste lume. Dar
adev ratul lui sceptru nu este o trestie, ci un toiag de fier (Psalmul 2, 9; Apocalipsa 19, 15). Va
veni ziua când, a a cum zice Scriptura, El va fi Dumnezeu, care Î i va bate joc de atei:
»Cel ce ade în ceruri râde, Domnul Î i bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui, le vorbe te, i-i
îngroze te cu urgia Sa, zicând: „Totu i, Eu am uns pe Împ ratul Meu pe Sion, muntele Meu cel
sfânt.“« (Psalmul 2, 4-6).
Dac I-ar fi cunoscut identitatea, nu ar fi ajuns niciodat la gândul, s -L trateze ca în cazul mai
dinainte.
Dar Isus t cea. Despre El se spune: »Când era batjocorit, nu r spundea cu batjocuri; i, când era
chiunuit, nu amenin a, ci Se supunea dreptului Judec tor« (1 Petru 2, 23). Deoarece Isus tia c
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toate acestea erau cuprinse în planul lui Dumnezeu cu privire la El, le-a suportat de bun voie, cu
r bdare i calm.

Ru inea
»Dup ce i-au b tut joc astfel de El, L-au dezbr cat de haina stacojie, L-au îmbr cat cu hainele
Lui, i L-au dus s -L r stigneasc .« (Matei 27, 31). Cel ce era condamnat la moarte pe cruce era
în mod obi nuit constrâns s poarte o t bli legat de gât, pe care era scris vina, din cauza
c reia era condamnat. Aceasta apar inea umilirii îngrozitoare, care se aducea con tient celor care
urmau s fie crucifica i (compar cu Evrei 12, 2; 13, 13). Erau plimba i pe str zi i constrân i s
mearg într-un convoi public, ca astfel umilirea pricinuit de acest spectacol s ajung la culme.
La aceasta se ad uga, c ei trebuiau s - i duc singuri crucea, pân la locul execu iei. La
aceast practic S-a referit Isus într-una din lucr rile Lui de la început, când a zis ucenicilor S i:
»Dac voie te cineva s vin dup Mine, s se lepede de sine însu i, s - i ia crucea, i s M
urmeze.« (Marcu 8, 34) Unii au spus c victimele romane au fost constrânse s poarte numai
bara transversal (cunoscut sub numele de patibulum), care mai târziu era prins de stâlpul fixat
deja în p mânt. Din Scriptur se deduce c Hristos a dus crucea întreag . O cruce roman , pe
care se r stignea un om matur, cânt rea în jur de 100 kg – ceea ce în condi ii normale era o
greutate deosebit de mare pentru un om. Dac persoana respectiv era sl bit , a a cum a fost
Isus, era imposibil ca o astfel de povar s fie dus din Pretoriu pân la locul r stignirii, în afara
zidurilor Ierusalimului.
Da, evanghelistul Matei relateaz c Isus a avut nevoie de ajutor, când i-a dus crucea: »Pe
când ie eau afar din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, i l-au silit s duc
crucea lui Isus« (Matei 27, 32). Cel pu in patru solda i – a a-numitul „centurion“ – înso eau
victima pân la locul sacrificiului. Din cauza pa ilor tot mai înce i ai lui Isus, se pare c solda ii
au devenit ner bd tori i au silit pe Simon s duc crucea lui Isus.
Deoarece Isus era a a de epuizat, este de în eles. S ne gândim c ziua anterioar a fost foarte
grea pentru El. Da, ucenicii Lui nu au fost nici m car în stare s r mân treji, când Isus se ruga în
gr din . Îns acesta a fost începutul chinurilor nem surabile ale lui Isus. În timp ce se ruga, în
întristarea i necazul Lui a transpirat realmente sânge. Apoi a fost prins i mereu lovit, f r ca s
poat dormi câtu i de pu in în noaptea aceea. Dup aceea a fost din nou lovit i biciuit în stilul
romanilor. Au urmat alte lovituri i batjocuri. Dup ce ore în ir a fost chinuit în modul cel mai
oribil i a pierdut mult sânge i a suferit un oc, nu este de mirare c a fost prea slab, ca s duc o
cruce de ca. 100 kg pân pe Golgota.
Chiar i dup ce Simon I-a dus crucea, Isus a fost evident prea slab, ca s poat merge f r
ajutor. În evanghelia dup Marcu 15, 22 (» i au dus pe Isus la locul numit Golgota«), pentru »au
dus« se folose te în limba greac o expresie care arat c El a putut s parcurg drumul numai
sprijinindu-Se pe al ii. Probabil c mersul I-a creat probleme deosebite, a a c pe tot drumul a
avut nevoie de ajutorul solda ilor.
Simon din Cirene nu era unul care nu avea ce s fac i care privea curios în jur, a a cum f cea
restul mul imii care batjocorea pe Isus. În evanghelia dup Marcu se spune: »un trec tor, care se
întorcea de la câmp« (capitolul 15, versetul 21). Când Isus a ie it din cetate, Simon se întorcea
tocmai de la câmp. Sub c l uzire divin el s-a g sit la timpul potrivit, la locul potrivit, ca s
poat ajuta lui Isus.
Cirene era o cetate african situat pe rmul M rii Mediteraneene – în Libia de ast zi. Acolo
exista o comunitate iudaic mare, Simon fiind probabil un pelerin iudeu, care a f cut c l toria
lung de la Cirene la Ierusalim, ca s vin la s rb toarea de Pa te. Marcu îl identific ca fiind
tat l lui »Alexandru i al lui Ruf« (versetul 21). Deoarece Marcu a scris probabil din Roma în
jurului anului 50 dup Hristos, Alexandru i Ruf erau probabil credincio i, cunoscu i în
Adunarea de acolo. (Apostolul Pavel a transmis salut ri lui »Ruf, cel ales în Domnul, i mamei
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lui ...« - Romani 16, 13. Dac acesta este acela i Ruf ca cel din evanghelia dup Marcu, atunci
mama lui era so ia lui Simon.) Faptul c Simon este amintit în toate cele trei evanghelii sinoptice
arat c via a lui de mai târziu era cunoscut scriitorilor evanghelilor. Aceasta dovede te f r
îndoial c el a crezut mai târziu în Hristos. Cu toate c cu siguran nu i-a pl cut s duc crucea
unui criminal condamnat, aceast ocazie i-a netezit drumul spre via a ve nic .
Când Hristos se afla pe drumul spre Golgota, El a dat ultimul S u mesaj. Evanghelistul Luca
scrie în felul urm tor despre aceasta:
»În urma lui Isus mergea o mare mul ime de norod i femei, care se boceau, î i b teau pieptul,
i se tânguiau dup El. Isus S-a întors spre ele, i a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu M plânge i
pe Mine; ci plânge i-v pe voi în iv i pe copiii vo tri. C ci iat vor veni zile, când se va zice:
„Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au n scut, i de â ele care n-au al ptat!“ Atunci
vor începe s zic mun ilor: „C de i peste noi!“ i dealurilor: „Acoperi i-ne!“ C ci dac se fac
aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?“« (Luca 23, 27-31).
În acest mesaj este o referire la cartea prorocului Osea 10, 8 (» i vor zice mun ilor: „Acoperi ine!“ i dealurilor: „C de i peste noi!“«). Ele con in o aten ionare serioas cu privire la o
catastrof care va veni. Deoarece în timpul acela na terea copiilor era considerat cea mai mare
binecuvântare divin pentru o femeie, afirma ia »Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care nau n scut, i de â ele care n-au al ptat!« a fost f cut numai pe baza catastrofelor sau a
nenorocirilor mari, care urmau s vin .
Copacul verde reprezenta un timp de bel ug i de binecuvântare, în timp ce copacul uscat era
simbolul timpurilor de necaz. Mesajul lui Isus era clar: ce va veni peste popor în timpurile rele,
dac în timpurile de binecuvântare avea loc o astfel de tragedie? Ce vor face romanii celor ce se
vor r scula din poporul iudeu, dac ei crucific un Om, care dup m rturia lor proprie nu a f cut
nimic r u? Hristos S-a referit la evenimentele care vor avea loc, la mai pu in de trecerea unei
genera ii de oameni - în anul 70 dup Hristos, când armata roman a asediat Ierusalimul, a
distrus complet Templul, nimicind mii de cet eni iudei i crucificând pe mul i dintre ei. Hristos
a vorbit mai dinainte despre nimicirea în mas (compar cu Luca 19, 41-44). Deoarece El tia c
se apropia aceast catastrof i c unii din oamenii care Îl înso eau i copii lor vor suferi din
cauza aceasta, sufletul Lui a fost deosebit de împov rat pe drumul spre cruce.

Blestemul
Crucificarea era din punctul de vedere al unui iudeu o form de execu ie foarte oribil . Era
acela i lucru, cu atârnarea pe lemn a unui condamnat a a cum este descris în Deuteronom 21,
22-23: »Dac se va omorî un om care a s vâr it o nelegiuire vrednic de pedeapsa cu moartea, i
l-ai spânzurat de un lemn, trupul lui s nu stea noaptea pe lemn; ci s -l îngropi în aceia i zi, c ci
cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, i s nu spurci ara pe care i-o d de
mo tenire Domnul, Dumnezeul t u.« Dup legea mozaic , toate execu iile trebuiau s aib loc în
afara zidurilor cet ii (Numeri 15, 35; compar cu Evrei 13, 12).
Practica romanilor în aceast privin era înso it de alte gânduri. Ei urm reau ca toate
crucific rile s aib loc în apropierea drumurilor mari, ca s fie siguri, c moartea celui
condamnat va deveni o scen public pentru cât mai mul i trec tori. De aceea Isus a fost
crucificat în afara cet ii, dar într-un loc bine ales. L-au ales cu mult aten ie, pentru ca execu ia
s devin un spectacol public.
Locul unde a fost crucificat Isus se nume te Golgota. Calvaria era forma latin a expresiei
greac întâlnite în textul biblic: kranion, »c p ân « (compar cu Luca 23, 33). Denumirea
corespunz toare în limba arameic este Golgota, care de asemenea înseamn »c p ân «.
Niciunde în Scriptur acest loc nu este denumit deal. Dimpotriv , în general se presupune c este
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vorba de o stânc ie it în relief, de o ridic tur , respectiv de o cup , care la exterior se asem na
cu o c p ân . Exist un astfel de loc în imediata apropiere a por ii de nord din zidurile
Ierusalimului, cunoscut sub denumirea „muntele calvarului lui Gordon“ (dup Charles Gordon,
un general englez – 1833-1885 -, i la aceasta se refer tradi ia; remarca traduc torului). Se poate
vizita i ast zi i se poate constata c se aseam n foarte mult cu un cap de om.
Evanghelistul Matei scrie: »Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamn „Locul
c p ânii“, I-au dat s bea vin amestecat cu fiere; dar când l-a gustat, n-a vrut s bea« (Matei 27,
33-34). Înainte ca solda ii s -L bat în cuie pe cruce, i-au oferit aceast b utur amar . Prin
»vin« se în elege »o et«. »Fierea« arat c era o b utur amar . În evanghelia dup Marcu 15, 23
se spune c este vorba de smirn , folosit ca anestezic. Probabil c solda ii i-au oferit-o, din
cauza efectului anestezic, înainte ca s -I bat cuiele în carne. Când Isus a gustat i a constatat
despre ce este vorba, a scuipat-o afar . El nu a vrut s anestezieze sim urile Lui. El a venit la
cruce, ca Acela care a purtat p catele. De aceea a vrut s simt tot efectul p catului luat asupra
Lui i s suporte toate chinurile pricinuite de el. Potrivit voiei Tat lui, trebuia s bea un pahar
mult mai amar decât fierea con inut în smirn . Acest pahar voia El s -l bea complet, f r s fie
sub influen a narcoticelor. Inima Lui a fost, ca i mai înainte, pe deplin hot rât s fac voia
Tat lui. Nu a voit s anestezieze sim urile Lui, ci con tient s înf ptuiasc toat lucrarea.
Când I s-a dat o et amestecat cu fiere, s-a împlinit o profe ie mesianic cuprins în Psalmul 69,
19-21:
Tu ti ce ocar , ce ru ine i batjocur Mi se face; to i protivnicii Mei sunt înaintea Ta. Ocara
îmi rupe inima, i sunt bolnav; a tept s -i fie cuiva mil de Mine, dar degeaba; a tept
mângâietori, i nu g sesc niciunul. Ei Îmi pun fiere în mâncare, i, când Mi-e sete, Îmi dau s
beau o et.

Durerea
Textul biblic continu cu cuvintele: »Dup ce L-au r stignit ...« (Matei 27, 35). R stignirea era
un fel de execu ie, pe care romanii au înv at-o de la per i. Ea a fost practicat înainte de
perioada romanilor în Fenicia, Cartagina i în Egipt. Originea ei pare s fie îns în Persia. Per ii
credeau c p mântul, focul i apa sunt elemente sfinte i toate metodele de execu ie tradi ionale
ar profana elementele sfinte. De aceea au inventat o metod de crucificare a victimelor,
prinzându-le de un stâlp. Prin aceasta victimele erau ridicate de pe p mânt i r mâneau atârnate
pân mureau. Civiliza iile de mai târziu au inventat metode noi de crucificare, Roma aplica mai
multe metode. Pe timpul lui Hristos crucificarea s-a impus ca fiind cea mai mult practicat
metod de execu ie în tot imperiul roman. Ea era folosit frecvent în Iudeea, ca s dea un
exemplu public celor r zvr ti i i r scula i. Potrivit istoricului Joseph, guvernatorul roman din
Siria, Quinctilius Varus, a dispus dup moartea lui Irod cel mare crucificarea a dou mii de
b rba i, pentru ca s în bu e o r scoal . Joseph relateaz c Titus, la asedierea Ierusalimului în
anul 70 dup Hristos, a omorât a a de mul i oameni, c nu mai era lemn pentru a face cruci i nu
se tia unde s -i mai pun . Pân în timpul lui Isus, Roma a dispus crucificarea a peste treizeci de
mii de victime din Ierusalim i din jurul Ierusalimului. De aceea priveli tea oferit de crucile pe
care atârnau mor i în Ierusalim i în jurul Ierusalimului era ceva de toate zilele – un fapt care
amintea de brutalitatea roman .
S-au f cut unele presupuneri cu privire la crucificarea lui Isus. Niciuna din relat rile
evangheliilor nu d detalii cu privire la metoda folosit în cazul Lui. Putem îns deduce unele
informa ii din detalile amintite în treac t. S consider m afirma ia lui Toma, f cut dup Pa te
înaintea ucenicilor (»Dac nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, i dac nu voi pune
degetul în semnul cuielor ... nu voi crede« - Ioan 20, 25). Din aceasta rezult c Hristos a fost
prins în cuie pe cruce, i nu a fost numai legat cu curele, a a cum se practica uneori. În
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Evanghelia dup Matei 27, 37 se spune, c vina Lui a fost scris »deasupra capului«. Din aceasta
deducem c forma crucii, pe care El a fost pironit, era cunoscuta crux imissa, la care vârful
stâlpului vertical trecea peste patibulum. Deci nu este vorba de crucea lui Anton, deseori folosit ,
un stâlp în form de T.
Din relat rile seculare despre crucificare din timpul lui Isus putem deduce unele detalii cu
privire la felul în care mureau victimele. Prin urmare Hristos a fost prins în cuie pe cruce, pe
când crucea era întins pe teren. Cuiele de fier folosite erau lungi i ascu ite – asemenea cuielor
folosite ast zi la traversele de cale ferat , îns mult mai ascu ite. Cuiele trebuiau b tute prin
articula ia mâini ( i nu în palme), deoarece nici tendoanele i nici structura oaselor nu putea s
preia greutatea corpului. Dac cuiele s-ar fi b tut prin palme, ele ar fi sfârtecat carnea dintre
oase. Cuiele care erau b tute în articula ia mâinii sf râmau osul carpian i rupeau tendoanele
carpiene. Prin construc ia lor îns , încheieturile mâinilor puteau s preia greutatea corpului. Când
cuiul p trundea în încheietura mâinii, r nea nervul senzomotor al bra ului intermediar i d dea
na tere la dureri mari în ambele bra e. În cele din urm a fost b tut un cui prin ambele picioare –
câteodat chiar i prin tendonul lui Ahile. Cu toate c niciuna din r nile cuielor ca atare nu au
pricinuit moartea, ele pricinuiau dureri care deveneau tot mai mari, cu cât victima atârna mai
mult pe cruce.
Dup ce victima a fost prins în cuie, mai mul i solda i ridicau încet crucea. Vârful de jos al
stâlpului crucii îl l sau s alunece în groapa adânc prev zut pentru aceasta. Dup ce crucea
c dea cu o lovitur înfundat în aceast groap , victima sim ea imediat toat greutatea corpului
ei, care era inut numai de cuiele din încheietura mâinilor i din picioare. Aceasta d dea na tere
la dureri mari în tot corpul, chiar pân în m duva oaselor, c ci încheieturile cele mai importante
se rupeau deodat din pozi ia lor natural . Probabil c Hristos S-a referit profetic la Psalmul 22 –
un Psalm care descrie suferin ele de pe cruce: »Am ajuns ca apa, care se scurge, i toate oasele
Mi se despart« (versetul 14).
Romanii au des vâr it tehnica crucific rii, ca s m reasc la extrem chinurile. Ei au tiut cum
puteau s prelungeasc starea îngrozitoare, f r ca victima s cad în nesim ire, ceea ce ar fi
putut duce la alinarea durerilor. Victima crucificat era cuprins permanent de ame eal , febr ,
sete mare, convulsii i de dureri permanente ca lovituri de ciocan în tot corpul. Lipsa de somn,
foamea, uscarea esuturilor i progresarea infec iei r nilor aveau efecte grave asupra corpului i
duhului victimei, în timpul cât se prelungea crucificarea – în mod obi nuit pân la trei zile.
Sentimentul dezn dejdii totale, ru inea de a fi pus în public i starea de înr ut ire permanent a
corpului traumatizat f ceau chinurile insuportabile. Un autor a scris:
„ inuta nenatural f cea ca fiecare mi care s devin un chin; arterele rupte i tendoanele
sfârtecate pulsau cu dureri permanente; r nile, infectate de starea descoperit , deveneau
arz toare; arterele – în mod deosebit la cap i la stomac – se umflau sub presiunea sângelui
st vilit; i în timp ce fiecare chin în parte cre tea, se ad uga chinul pricinuit de setea arz toare;
toate aceste complica ii fizice d deau na tere la o excita ie l untric i de fric , care f ceau ca
moartea – acest du man necunoscut, de a c rui apropiere oamenii tremur cel mai mult – s
apar ca o eliberare scump i de dorit.” (Frederick Farrar, The Life of Christ – Dutton, Dovar:
Cassell&Co., 1897, pagina 440).
Cezarul Tiberius a preferat crucificarea ca metod de pedeaps , deoarece ea prelungea chinul
victimei, f r ca ea s aib perspectiva mor ii rapide. Deoarece moartea era un blestem, dup
p rerea lui, orice execu ie care nu producea multe chinuri victimei, înainte de a muri, nu era
nicio pedeaps .
Moartea celui crucificat avea loc în mod normal prin sufocare treptat . Corpul victimei era
într-o stare de atârnare, a a c diafragma se încorda foarte tare. Pentru a putea respira, victima
trebuia s se înal e cu ajutorul picioarelor, în felul acesta diafragma se elibera pu in. Ca urmare a
epuiz rii, a durerilor mari, respectiv a lipsei puterii mu chiulare, în cele din urm victima nu mai
putea face nimic, i murea din cauza lipsei de oxigen. Truman Davis, un medic, care a studiat
urm rile corporale ale crucific rii, descrie cum acestea ar fi putut ar ta în cazul lui Isus:
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„Bra ele obosesc, valuri mari de convulsii str bat musculatura, care se transform în dureri
groaznice, nemiloase. Aceste convulsii fac ca Isus s nu se mai poat ridica. Atârnând în bra e,
musculatura pieptului se înt re te i musculatura organelor interne î i pierde func iunile. Aerul
poate fi inspirat, dar nu mai poate fi expirat. Isus se for eaz s se ridice, ca s poat inspira cel
pu in înc o dat . În cele din urm bioxidul de carbon stagna în pl mâni i în artere. Convulsiile
cedeaz , a a c se poate pu in ridica, ca s expire i s inspire pu in aer ...
Urmeaz ore de dureri cumplite, cicluri de zvârcolire, convulsii care rup m dularele, accese de
sufocare, dureri arz toare, când se desprind esuturile de pe spatele lui r nit, în timp ce se mi ca
pe stâlpul aspru al crucii. Apoi începe a doua lupt de moarte – o durere în ep toare, adânc în
piept, când pericardul se umple încet cu ser i începe s apese pe inim .
Aproape a trecut totul. Pierderea lichidului esuturilor a atins punctul critic. Inima comprimat
lupt s pompeze în esuturi sângele greu, vâscos. Pl mânii chinui i fac o încercare
dezn d jduit , gâfâind s primeasc pu in aer. esutul uscat trimite un flux de excita ie spre
creer.” (»The Crucifixion of Jesus: The Passion of Christ from a Medical Point of View«,
Arizona Medicine, Vol. 22, Nr. 3, Martie 1965, pagina 183-187)
Dup ce picioarele deveneau complet f r putere i f r sim ire, victima nu se mai putea ridica,
ca s respire. De aceea moartea venea imediat. De aceea romanii foloseau câteodat
crucifracture: ei zdrobeau picioarele sub genunchi, dac voiau s gr beasc moartea (compar cu
Ioan 19, 31).
Câteodat uscarea esuturilor, provocat de pierderea de sânge i insuficien a cardiac
congestiv duceau la moartea timpurie. În cazul lui Isus se poate presupune c i epuizarea mare
a fost o alt cauz important a mor ii.
Umilirea
Al turi de durerile corporale legate de crucificare, caracteristica cea mai ciudat a acestui fel
de execu ie consta în aceea c cel crucificat purta semnul celui surghiunit. Victimele erau
batjocorite f r mil . De obicei atârnau dezbr cate. Inten ionat erau expuse batjocurii i ru inii.
Evrei 12, 2 se refer la aceasta, când spune c Hristos »a suferit crucea, a dispre uit ru inea.«
Scriptura arat c lui Hristos I s-au luat inten ionat toate hainele i toat demnitatea. Da,
solda ii, care Îl p zeau, au tras la sor i pentru hainele Lui, care-I mai r m seser . Evanghelistul
Matei scrie: »Dup ce L-au r stignit, I-au împ r it hainele între ei, tr gând la sor i, pentru ca s
se împlineasc ce fusese vestit prin prorocul, care zice: „ i-au împ r it hainele Mele între ei, i
pentru c ma a Mea au tras la sor i.” Apoi au ezut jos s -L p zeasc .« (Matei 27, 35-36) Profe ia
amintit aici se g se te în Psalmul 22, 19. Acolo se proroce te c se va trage la sor pentru
hainele lui Isus. i aceasta a apar inut de la început planului suveran al lui Dumnezeu.
Probabil c au existat în total cinci haine, pe care solda ii voiau s le împart între ei: sandalele,
o hain asem n toare unei manta, o acoperitoare a capului, un brâu i o hain de dedesubt. A a
se îmbr ca tradi ional un b rbat iudeu pe timpul lui Isus. Cei patru membrii ai grupului de paz a
victimei erau îndrept i i prin prescrip iile de procedur s împart în mod egal între ei hainele
victimei. Dac fiecare primea o hain , cea de-a cincea r mânea în plus. De aceea evanghelistul
Ioan scrie: »Osta ii, dup ce au r stignit pe Isus, I-au luat hainele, i le-au f cut patru p r i, câte
o parte pentru fiecare osta . I-au luat i c ma a, care n-avea nici o cus tur , ci era dintr-o singur
es tur de sus pân jos. i au zis între ei: „S n-o sfâ iem, ci s tragem la sor i a cui s fie.”«
(Ioan 19, 23-24) Deoarece c ma a – o îmbr c minte cu o es tur deosebit – era f r îndoial
cea mai bun parte de îmbr c minte dintre toate celelalte, au decis s trag la sor i a cui s fie.
Dup ce I-au împ r it hainele s-au a ezat s -L p zeasc .
Lui Pilat nu i-a ajuns batjocorirea adus lui Isus pân în acel moment: el a dispus s se a eze
deasupra capului Lui o plac mare pe care s se scrie singura acuzare care I se aducea: » i I-au
scris deasupra capului vina: „ACESTA ESTE ISUS, ÎMP RATUL IUDEILOR.”« (Matei 27, 37).

7

Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
Cu toate c to i evangheli tii amintesc placa, fiecare red con inutul inscrip iei pu in diferit
unul de altul. Atât în evanghelia dup Luca 23, 38 cât i în evanghelia dup Ioan 19, 20 se spune
c inscrip ia era scris în greac , latin i ebraic . De aceea se pot explica u or diversele variante.
Ori au redat inscrip ia cu mici diferen ieri, ori variantele erau o redare incomplet a afirma iei de
baz , acest din urm caz fiind cel mai probabil. To i evangheli tii sunt unanimi, spunând c
inscrip ia con inea afirma ia ÎMP RATUL IUDEILOR (Matei 27, 37; Marcu 15, 26; Luca 23, 38;
Ioan 19, 19). Evanghelistul Luca adaug la început »ACESTA ESTE«, în timp ce evanghelistul
Matei începe cu »ACESTA ESTE ISUS«. Versiunea evanghelistului Ioan începe cu »ISUS DIN
NAZARET«. Dac se sintetizeaz toate variantele, se ajunge în fond la urm torul text: »ACESTA
ESTE ISUS, NAZARINEANUL, ÎMP RATUL IUDEILOR.«
Deoarece membrii sfatului nu erau mul umi i cu formularea, a a cum spune evanghelistul Ioan,
au vrut s impun formularea inscrip iei în felul urm tor: »... El a zis: „Eu sunt Împ ratul
iudeilor”« (Ioan 19, 21). Dar deoarece între timp lui Pilat i-a p rut r u c a devenit ajutorul lor în
împlinirea planurilor lor, le-a zis: »Ce am scris, am scris« (versetul 22).
Hristos a fost r stignit între doi tâlhari, care au participat i ei la batjocorirea adus lui Isus.
Evanghelistul Matei scrie:
»Împreun cu El au fost r stigni i doi t lhari: unul la dreapta i cel lalt la stânga Lui. Trec torii
î i b teau joc de El, d deau din cap, i ziceau: „Tu, care strici Templul, i-l zide ti la loc în trei
zile, mântuie te-Te pe Tine Însu i! Dac e ti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoar -Te de pe cruce!”
Preo ii cei mai de seam , împreun cu c rturarii i b trânii, î i b teau i ei joc de El, i ziceau:
„Pe al ii i-a mântuit, iar pe Sine nu se poate mântui! Dac este El Împ ratul lui Israel, s se
pogoare acum de pe cruce, i vom crede în El! S-a încrezut în Dumnezeu; s -L scape acum
Dumnezeu, dac -L iube te. C ci a zis: „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!”” Tâlharii care erau
r stigni i împreun cu El, Îi aruncau acelea i cuvinte de batjocur .« (Matei 27, 38-44).
Cuvântul grecesc pentru »tâlhari« arat c ei nu erau criminali mici, ci erau f c tori de rele,
care tr iau ca bandi i i proscri i. În afar de aceasta au f cut omoruri i au produs suferin e
oamenilor. Deoarece este posibil s fi fost complici ai lui Baraba, este posibil ca crucea, pe care
atârna Hristos, s fi fost prev zut ini ial pentru c petenia lor (ceea ce ar însemna c ei erau
vinova i de crim i de tâlh rie).
Oricum ar fi: este clar c ei erau escroci de cea mai mare brutalitate. Când atârnau pe cruce i
amândoi erau deja în lupt cu moartea, s-au folosit de ultima f râm de putere, care le mai
r m sese, ca s batjocoreasc pe Hristos, care niciodat nu le-a f cut ceva r u. Se desf tau
batjocorindu-L – o fapt care vorbe te despre adev ratul lor caracter.
Între timp Mântuitorul a fost batjocorit i de al ii, care treceau pe lâng cruce i d deau din cap
(versetele 30-40). Prin aceasta s-a împlinit o alt prorocie din seria prorociilor referitoare la
r stignire, cuprins în Psalmul 22. David descrie acolo profetic crucea, din perspectiva lui Mesia:
»Dar Eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor i dispre uit de popor. To i cei ce
M v d î i bat joc de Mine, î i deschid gura, dau din cap i zic: „S-a încrezut în Domnul! S -L
mântuiasc Domnul, s -L izb veasc , fiindc -L iube te!”« (versetele 6 – 8).
Batjocoritorii strân i în jurul crucii au în eles cuvintele lui Isus din Evanghelia dup Ioan 2, 19
tot a a de gre it ca i martorii mincino i, care au ap rut în procesul inut de Caiafa. Cu toate c
Isus a zis: »Strica i Templul acesta, i în trei zile îl voi ridica«, Ioan a ad ugat o fraz : »Dar El le
vorbea despre Templul trupului S u« (versetul 21). Du manii lui Hristos nu tiau c profe ia
urma s se împlineasc în curând, ci au interpretat gre it mai departe cuvintele Lui – i asupra
acestora i-au concentrat ei batjocura.
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O mare parte a batjocurii a venit f r îndoial din partea membrilor sfatului. Ei au venit la locul
de execu ie ca s tr iasc punctul culminant al complotului lor sinistru i s se bucure perfid,
înainte ca s se duc acas în ipocrizia lor, ca s m nânce mielul de Pa te.
Prin batjocura lor au încercat dispera i s se autosugestioneze i s conving pe ceilal i martori
oculari c Isus nu este Mesia lui Israel. Dup p rerea lor, Mesia nu putea fi constrâns. Faptul c
Isus atârna pe cruce muribund i lipsit de putere era dovada – a a considerau ei – c preten iile
Lui nu erau justificate. De aceea savurau pe deplin triumful lor, plimbându-se mândri printre
curio ii veni i acolo. Observa iile lor batjocoritoare trebuiau auzite de to i i ele erau aruncate în
mijlocul mul imii: »Pe al ii i-a mântuit, iar pe Sine nu se poate mântui! Dac este El Împ ratul
lui Israel, s se pogoare acum de pe cruce, i vom crede în El! S-a încrezut în Dumnezeu; s -L
scape acum Dumnezeu, dac -L iube te« (Matei 27, 42-43). Dac ei ar fi fost conduc tori
spirituali, a a cum ar fi trebuit s fie, ar fi trebuit s - i dea seama, c ei prin cuvintele lor redau
aproape textual profe ia din Psalmul 22, 8.
Ei st teau în fruntea preo iei din Israel. Cu toate c ei erau cei mai bine informa i cu privire la
problemele religioase, nu cuno teau absolut deloc pe Dumnezeu. De aceea ei aveau cea mai
mare vin dintre to i cei care au contribuit la înjosirea lui Hristos. Cu toate c sus ineau c ei stau
pe scaunul lui Moise (Matei 23, 2), nu credeau pe Moise (Ioan 5, 46). Cu toate c sus ineau c ei
sunt purt torii de cuvânt ai lui Dumnezeu, erau în realitate copiii diavolului (Ioan 8, 44).
Ca i în toate celelalte cazuri, Isus a trecut cu vederea batjocurile celor care Îl batjocoreau.
Reac ia Lui fa de cei care Îl chinuiau ar ta cu totul altfel: când atârna pe cruce, a rugat pe
Dumnezeu, printr-o rug ciune care merge la inim , ca s -i ierte (Luca 23, 34). El a mers la cruce
con tient, de bun voie i în ascultare deplin fa de Dumnezeu, ca s moar pentru p catele
altora. Maltratarea i b taia din partea oamenilor includ chinuri care trec peste capacitatea
noastr de în elegere. i cu toate acestea, ele nu erau nimic în compara ie cu mânia lui
Dumnezeu asupra p catului, pe care a purtat-o Isus.
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