Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
Capitolul 8
»Când s-a f cut ziu , to i preo ii cei mai de seam
lui Isus, ca s -L omoare.«
Matei 27, 1

i b trânii norodului au inut sfat împotriva

Diminea a din ziua r stignirii
Când Petru s-a lep dat ultima dat de Hristos i coco ul a cântat a doua oar , era deja diminea a
devreme. Putem presupune c aceasta a avut loc cu o or , sau dou ore înainte s apar la orizont
crepusculul. Când a p r sit Petru locul întâmpl rilor, probabil c judecarea în casa lui Caiafa era
în faza decisiv . Noaptea era pe sfâr ite. Membrii marelui sfat se în eleseser deja s -L considere
vinovat, i rostiser sentin a de condamnare la moarte. Problematic era pentru ei, cum s
legitimeze judecarea i cum puteau s execute mai bine pedeapsa.

Strategia marelui sfat este stabilit
Marele sfat avea nevoie în procedura împotriva lui Isus de o strategie bine gândit . Cu câ iva
ani mai înainte, Roma a interzis c peteniilor iudaice s execute pedeapsa cu moartea în
responsabilitate proprie (compar cu Ioan 18, 31). Toate pedepsele cu moartea trebuiau aprobate
i executate de reprezentan i ai autorit ilor romane. Exista o excep ie, când un ne-iudeu profana
Templul, prin dep irea zonei de delimitare din curtea din fa destinat p gânilor. Atunci el
putea fi omorât imediat cu pietre. Câteodat iudeii peste m sur de zelo i voiau s omoare cu
pietre pe oamenii care s vâr iser fapte vrednice de pedeapsa cu moartea. (De exemplu, oamenii
din evanghelia dup Ioan 8, 3-11 voiau s omoare cu pietre pe femeia care fusese prins în
preacurvie.) Istoria acestui timp las s se recunoasc c din când în când Roma, din motive
politice, trecea cu vederea astfel de omoruri cu pietre – în mod deosebit atunci când erau f cute
de oameni care aveau în spatele lor o mul ime mare din popor (compar cu Faptele Apostolilor 7,
54-60). Când era îns vorba de sentin e oficiale ale marelui sfat, Roma nu era a a de tolerant .
Deoarece acest sfat era singurul tribunal iudaic recunoscut i autorizat de Roma, se a tepta din
partea membrilor lui loialitate fa de politica roman , care îi limita puterile.
În afar de aceasta, împuternicirea marelui sfat se limita la probleme religioase. De aceea erau
pu ine cazurile judecate de el, care se încheiau cu pedeapsa cu moartea. În cazurile extreme
membrii sfatului reu eau s ob in aprobarea roman pentru executarea pedepsei capitale, dat
unui instigator la blasfemie. Deoarece romanii aveau versiunea lor mitologic referitoare la
politeism, nu voiau s incite zelul iudaic de a ucide pe cei ce se abat de la credin .
Membrii marelui sfat inten ionau desigur s ob in aprobarea de la Roma pentru executarea
pedepsei cu moartea dat lui Isus. În acest caz trebuiau s prezinte argumente conving toare
împotriva lui Isus. Din cauz c procesul a avut loc a a de repede i pe timpul nop ii,
credibilitatea procedurii lor împotriva lui Isus era periclitat . Probabil c acesta a fost motivul
pentru care sfatul s-a hot rât în orele dimine ii (probabil ora 3 sau 4 diminea a) s se
reîntruneasc mai târziu. F r îndoial to i au fost bucuro i s fac o pauz . Întreruperea edin ei
oferea membrilor sfatului posibilitatea s doarm câteva ore. Puteau s reia oficial procesul de
îndat ce s-a f cut ziu . Atunci vor rosti o sentin formal , i anume în concordan cu
procedurile prev zute pentru astfel de cazuri. Dac cineva ar fi contestat legalitatea felului în care
a procedat marele sfat fa de Hristos, ei puteau atunci s afirme c sentin a a fost rostit în plin
zi.
Nu au pierdut deloc timpul. Evanghelistul Luca relateaz c membrii conduc tori ai marelui
sfat au convocat din nou adunarea i au adus pe Isus s -L judece »când s-a f cut ziu « (Luca 22,
66). Evanghelistul Matei descrie aceia i adunare în felul urm tor: »Când s-a f cut ziu , to i
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preo ii cei mai de seam i b trânii norodului au inut sfat împotriva lui Isus, ca s -L omoare«
(Matei 27, 1).
Hristos a fost p zit toat noaptera, probabil într-o temni subteran a casei lui Caiafa. În acel
loc din Ierusalim, unde a avut loc predarea în casa lui Caiafa, exist o temni mic din piatr a
c rei intrare este atât de mare, cât poate s intre numai un singur om, fiind loc numai pentru o
persoan . Dup ce judecarea Sa s-a încheiat, probabil c Hristos a fost inut la arest pentru restul
din noapte într-o astfel de temni . Este posibil s fi fost inut într-o înc pere din casa lui Caiafa,
fiind p zit de oameni înarma i. Oricum ar fi fost, când a venit diminea a a fost legat din nou (a a
cum se legau criminalii de ob te, cu mâinile la spate) i a fost readus înaintea marelui sfat.
Membrii sfatului trebuiau s rosteasc oficial sentin a i s decid cum s se execute pedeapsa cu
moartea, care i-a fost dat .
Sfatul a aplicat acelea i metode de interogare, pe care le-a aplicat Caiafa în timpul
interogatoriului nocturn cu pu in timp mai înainte. Evanghelistul Luca descrie judecarea în felul
urm tor:
»Când s-a f cut ziu , b trânii norodului, preo ii cei mai de seam i c rturarii s-au adunat
împreun , i au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis: „Dac e ti Tu Hristosul, spune-ne!” Isus
le-a r spuns: „Dac v voi spune, nu ve i crede; i dac v voi întreba, nu-Mi ve i r spune, nici
nu-Mi ve i da drumul. De acum încolo, Fiul Omului va edea la dreapta puterii lui Dumnezeu.”
To i au zis: „E ti Tu dar Fiul lui Dumnezeu?” i El le-a r spuns: „A a cum o spune i: da, sunt.”
Atunci ei au zis: „Ce nevoie mai avem de m rturie? Noi în ine am auzit-o din gura Lui.”« (Luca
22, 66 – 71).
Ei voiau s scoat de la Isus afirma ia, c El este Mesia. Cu toate c s-au oferit mul i martori
împotriva Lui, ei nu au putut dovedi c El ar fi zis vreodat în public, c El este Hristosul (cu
toate c a zis de multe ori). Da, El era Hristosul, dar aceast afirma ie cu privire la Persoana Sa nu
a f cut-o în public. De aceea, m rturisirii lui Petru (»Tu e ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui
viu«) i-a replicat Isus cu: »Ferice de tine, Simone, Fiul lui Iona; fiindc nu carnea i sângele i-a
descoperit lucrul acesta, ci Tat l Meu care este în ceruri« (Matei 16, 16-17). Apoi a poruncit
ucenicilor s nu spun nim nui, c El este Mesia (versetul 20).
Oamenii, care au auzit înv tura lui Isus, aveau diferite p reri cu privire la identitatea Sa. El a
întrebat pe ucenici: »Ce zic oamenii c sunt Eu, Fiul Omului?« În r spunsul ucenicilor se vede
cât de diferite erau p rerile cu privire la identitatea Lui. »Unii zic c e ti Ioan Botez torul; al ii,
Ilie; al ii, Ieremia, sau unul din proroci« (versetele 13-14).
Faptul c p rerile cu privire la identitatea Sa erau a a de opuse una de alta era din cauz c El
nu a înv at niciodat clar în public, c El este Mesia. El a f cut aluzie, c El a împlinit prorocia
cu privire la Mesia (Luca 4, 18-21). În discu ii particulare a spus anumitor oameni, c El este
Mesia (Ioan 4, 25-26). El a spus c Scripturile Vechiului Testament s-au referit la El (Ioan 5, 39).
Era general cunoscut c cei mai apropia i urma i ai Lui credeau c El era Mesia. Intrarea Lui
triumfal în Ierusalim cu mai pu in de o s pt mân înainte de prinderea Lui arat cât de
r spândit era aceast credin . Dar dup voin a marelui sfat, Isus Însu i trebuia neap rat s
treac în procesul-verbal c are preten ia de a fi Mesia.
R spunsul lui Isus a dat la iveal p rerea preconceput a membrilor sfatului: dac El ar fi
revendicat dreptul de a fi Mesia, ei nu vor crede. Ei nici nu vor verifica cu toat seriozitatea nici
m car una din dovezile pe care El le-ar putea aduce. Ei au v zut deja o mul ime de dovezi ale
puterii Lui divine, respectiv, au auzit de ele. Da, una din cele mai mari minuni ale Sale – învierea
lui Laz r – a constituit motivul care i-a f cut s se decid s -L omoare (Ioan 11, 53).
În afar de aceasta, El le-a atras aten ia, c El i-a întrebat deja cu privire la legitimitatea Lui
mesianic , i ei au refuzat s dea r spuns (compar cu Luca 20, 3-7, 41-44). Dac ei nu puteau s
explice dovezile din care reie ea c El este Mesia, atunci s -I dea drumul. Era îns evident c ei
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nu inten ionau s fac nici pe una, nici pe cealalt . Isus a devenit jertfa unui scandal juridic –
acesta nu a fost un proces legitim.
Chiar dac ei nu au crezut c El este Mesia, El le-a oferit asigurarea solemn , c va veni
timpul, când Fiul Omului va sta la dreapta puterii lui Dumnezeu. Prin aceasta a l sat s se
recunoasc , c odat se va întoarce foaia i El va fi judec torul lor.
Deoarece r spunsul Lui nu i-a mul umit pe deplin, L-au constrâns cu o alt întrebare: »E ti Tu
dar Fiul lui Dumnezeu?« De data aceasta El a r spuns simplu: »A a cum o spune i; da, sunt«
(Luca 22, 70).
Tocmai aceasta a teptau ei. Acum au auzit la lumina zilei, preten ia Lui oficial , de a fi Fiul lui
Dumnezeu. El le spusese deja c pentru ei era absolut lipsit de importan , dac aceast preten ie
era adev rat sau nu. Cu toate c în timpul lucr rii Lui au fost o mul ime de dovezi care
consolidau dreptul S u – i unii din ace ti oameni au v zut cu ochii lor astfel de dovezi -, nu au
fost nicidecum interesa i s dovedeasc sau s contrazic temeinicia acestora. Pe ei îi interesa
cum puteau s -L duc cât mai repede la cruce. Aceasta însemna în cele din urm , c ei Îl omorau
ca pe Unul care a spus adev rul.
Abia spusese Isus c El este Fiul lui Dumnezeu, c ei au i terminat procesul. »Ce nevoie mai
avem de m rturie?« (versetul 71). i acum, ca i în orele de noapte, nu I S-a oferit ocazia s
cheme martori în ap rarea Lui. Nu a fost admis niciuna din dovezile care confirmau c dreptul
pe care i-L revendica era adev rat. Dovezile erau insignifiante, în ceea ce prive te pe ace ti
oameni. Ei rostiser deja mai înainte sentin a de vin . Ce spunea Isus oferea procedurii lor
aparen a necesar de legitimitate. În ceea ce-i privea, oricare alte m rturii erau de prisos i f r
sens. Acum îi interesa s execute cât mai repede posibil sentin a.
Imediat dup aceea au hot rât s prezinte pe Isus înaintea lui Pilat din Pont, ca s ia
permisiunea roman de executare a pedepsei cu moartea – de preferat s fie f cut de c l ii
romani. »... L-au dus i L-au dat în mâna dreg torului Pilat din Pont« (Matei 27, 2).

Sinuciderea lui Iuda
Matei întrerupe în acest loc în evanghelia sa relatarea despre judecarea lui Isus, ca s descrie
sfâr itul p mântesc al lui Iuda. Este posibil ca aceast parte din istoria patimilor s apar in
cronologic în acest loc. Probabil c Matei a încadrat-o aici pentru a ar ta contrastul b t tor la ochi
între crima oribil a lui Iuda, pe de o parte, i cur ia des vâr it , întruchipat în Isus. Oricum ar
fi, faptul c relatarea a atins acest punct, dovede te cât de nedreapt a fost în orice privin
moartea lui Isus. Aceasta se recunoa te din aceea, c acela, care L-a tr dat, a fost a a de aspru
mustrat de con tiin , c nu a putut tr i mai departe.
Evanghelistul Matei scrie:
»Atunci Iuda, vânz torul, când a v zut c Isus a fost osândit la moarte, s-a c it, a dus înapoi cei
treizeci de argin i, i-a dat preo ilor celor mai de seam i b trânilor, i a zis: „Am p c tuit, c ci
am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pas nou ?” iau r spuns ei. „Treaba ta.” Iuda a aruncat
argin ii în Templu, i s-a dus de s-a spânzurat« (Matei 27, 3-5).
Pe baza formul rii din evanghelia dup Matei se poate presupune c acest eveniment a fost
relatat aici, deoarece apar ine aici din punct de vedere cronologic: »Atunci Iuda ... când a v zut c
Isus a fost osândit la moarte« (versetul 3). Nu ni se spune unde se afla Iuda, pe când Isus era la
judecat . Este greu de presupus c a participat activ la judecarea lui Isus. În acest caz ar fi fost un
martor cu antecedente, ale c rui afirma ii ar fi fost probabil inacceptabile, deoarece el era un rebel
i un tr d tor. A a cum se poate deduce clar din evenimentele care au avut loc dup aceea, nici
m car aceia, care au fost complicii lui la tr dare, nu au mai avut a face cu el, dup ce el a f cut
tr darea. Prin aceasta Iuda a devenit în toate privin ele un exilat – era un tr d tor de ambele p r i.
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Cu toate acestea Iuda avea interese fa de rezultatele procesului. Ca i Petru, se pare c a
urm rit de la distan cele ce au avut loc. Cel pu in se pare c a fost de fa la ultimul
interogatoriu de diminea al marelui sfat, c ci, a a cum spune evanghelistul Matei, el a v zut c
Hristos a fost condamnat. Probabil c Iuda a v zut cum Isus a fost legat i dus la Pilat. Este
posibil ca s fi în eles groz via p catului lui. Când Iuda a v zut urm rile tr d rii lui i cum a fost
maltratat Isus, deja totul era prea mult pentru el. Probabil c în acest moment Iuda a în eles pentru
prima dat cât de mult a p c tuit i cât de nebun a fost. A tr dat pe Fiul lui Dumnezeu pentru un
pumn de bani. Ca unul din cei doisprezece ai cercului intim al ucenicilor a avut ocazia deosebit
de mare s tr iasc în p rt ie intim cu Dumnezeu devenit om i s fie ucenicul Lui, dar a irosit
aceast ocazie. În afar de el au fost numai unsprezece oameni în istorie care au savurat o rela ie
a a de personal cu Fiul lui Dumnezeu în imediata Lui apropiere. Niciun alt om nu a auzit a a de
multe adev ruri din gura Domnului i pe care le-a respins în totalitate. Niciunul din aceia care au
respins pe Domnul nu a avut privilegiul s tr iasc a a de aproape i de mult cu El.
Istoria cunoa te o mul ime de criminali, care aparent au fost i sunt mai demn de dispre uit
decât Iuda Iscarioteanul. Dac compar m pe Iuda cu unul care a ordonat un genocid, a dus o via
dezordonat , sau a f cut fapte grozav de rele, atunci Iuda nu ar ap rea a a de r u. În realitate nu a
fost i nu este niciun om care a fost sau este a a de r u ca el. Niciunul nu a p c tuit a a de r u ca
El - cu toate c a fost a a de luminat i avea privilegii deosebite. Nimeni nu a tr dat vreodat ca
el pe cineva, care era nevinov ia în persoan . Nimeni n-a r mas vreodat a a ca el de împietrit în
inim , cu toate c el a sim it mult timp bun tatea plin de în elegere. S ne gândim c Iuda, ca i
ceilal i ucenici, au tr it toate semnele harului divin al lui Hristos, atunci când trei ani L-a urmat
pe Domnul.
Dar toate aceste privilegii nu au avut nici cea mai mic influen asupra inimii lui Iuda. Timp
de trei ani s-a împotrivit tuturor adev rurilor, pe care le-a auzit de la Isus, i le-a respins. i-a
împietrit inima fa de ele i în tain s-a format ca omul care a dispre uit pe Fiul lui Dumnezeu
nevinovat. i totu i în to i ace ti trei ani a fost un maestru al pref c toriei, reu indu-i s - i
ascund adev ratul lui caracter fa de to i, în afar de Isus. În cele din urm s-a l sat în elat de
persoana care a oferit mai mult, vânzându- i bucuros toate privilegile lui spirituale i a tr dat pe
Hristos Însu i. Nu ne putem imagina cât de rea a fost inima lui.
Nu este de mirare c Isus îl nume te »drac« (Ioan 6, 70). Tot a a de pu in este de mirare, c
satana a avut acces în inima lui Iuda (Ioan 13, 27; Luca 22, 3). Niciodat nu a fost vreun om pe
p mânt, care s fi fost a a de c zut ca el.
Îns nici m car Iuda nu a putut s fug dinaintea consecin elor îngrozitoare i dureroase ale
propriei vine. În cele din urm va veni momentul când sufletul lui – cu toate c era a a de
nesim itor în inim i con tiin – se va confrunta cu sentimentul vinov iei, care îl va împov ra
toat ve nicia.
Doar ce v zuse cum Isus a fost legat i dus, c l-a i cuprins c in a pe Iuda. În reac ia lui nu se
recunoa te poc in a adev rat , ci numai remu carea. (Cu toate c în unele versiuni ale Bibliei se
spune c Iuda s-a c it, în greac nu se folose te cuvântul întrebuin at pentru poc in – metanoe
– ci o alt expresie – metamelomai – care înseamn regret profund.) Lui Iuda i-au devenit clar
consecin ele amare ale p catului – urm ri pe care el le ura. El nu a ajuns îns s urasc p catul.
De ce Iuda a fost cuprins deodat de regret, atunci când a v zut c Isus a fost condamnat?
Probabil c , atunci când L-a tr dat, s-a gândit c Isus va sc pa, a a cum a f cut-o de mai multe ori
mai înainte. Sau probabil c Iuda a presupus, c Isus va fi în stare s aduc argumente care s -L
dovedeasc nevinovat fa de acuz rile care I se aduceau. În fond nu I se putea dovedi nicio
f r delege. i niciodat Iuda nu L-a v zut pe Isus c ar fi e uat în vreo situa ie. Probabil c Iuda a
sperat cu adev rat ca Isus s scape, sau s poat s - i dovedeasc nevinov ia. Atunci, dup
p rerea lui, totul ar fi fost în cea mai bun ordine: Iuda i-ar fi p strat cei treizeci de argin i. i
nici Isus nu ar fi trecut, prin ce a trecut. Iar preo ii ipocri i ar fi r mas f r cei treizeci de argin i.
Argumentând în felul acesta, probabil c Iuda a fost convins c tr darea lui Isus f cut de el nu va
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fi a a de grav i nu va avea consecin e serioase de durat – în mod deosebit nu, dac Isus era
adev ratul Mesia.
Dar acum, când a v zut pe Hristos condamnat, a recunoscut pentru prima dat dimensiunea
imens a vinei sale. i ea era mult mai mult decât putea el s suporte.
Iuda a vrut s scape neap rat de consecin ele faptelor lui. S observ m ce face, atunci când a
încercat s scape de vina lui. Dup etaloanele omene ti, aceasta putea trezi impresia unei dovezi
impresionante c el s-a c it cu adev rat. În primul rând a vrut s dea banii înapoi. El a adus cei
trezeci de argin i înapoi la marele sfat i a rugat zadarnic pe membrii acestuia s ia banii înapoi.
Probabil c a f cut aceasta pe când ei erau la sfâr itul judec rii lui Isus, când Hristos a fost dus
înaintea lui Pilat. Mai înainte, pe Iuda îl interesa numai ace ti bani. Acum voia cu orice chip s
scape de ei, deoarece ei îi aminteau de vina lui, care îl f cea s -l doar foarte r u. Prin neb gare
de seam au devenit un c rbune aprins în mâinile sale. În al doilea rând a vrut s fac o
m rturisire. Iuda a m rturisit verbal vina lui. A recunoscut c a p c tuit, i totodat a afirmat cu
t rie c Isus este nevinovat.
Prin faptul c face aceasta, la prima vedere d impresia c se afl la începutul unui drum lung al
poc in ei. Aceasta nu era îns adev rata poc in . Cu toate c este adev rat, c i-a recunoscut
p catul, nu s-a întors spre Dumnezeu, ca s -I cear iertare. Nu a venit ca fiul pierdut la acela
împotriva c ruia a p c tuit. Evident, iubea pe Hristos, atunci când a dus banii înapoi la marele
sfat, tot a a de pu in, ca i atunci când membrii acestuia i-au dat banii. Singurul lucru care s-a
schimbat a fost, c acum sim ea permanent urm rile p catului s u, consecin ele p catului s u îl
ap sau greu. A a cum mul i în zilele noastre m rturisesc c s-au poc it, Iuda voia i el în primul
rând s scape de povara vinei lui, care îl chinuia. Deoarece mustr rile de con tiin îl ap sau
permanent, nu a mai putut suferi i voia s se elibereze de ele.
P catul nu aduce niciodat adev rata împlinire. Cu toate c p catul ofer pl ceri temporale
(compar cu Evrei 11, 25), la urm vine întristarea, sup rarea i durerea. Deoarece Iuda – mânat
de dragostea pentru bani – a c utat pentru o clip savurarea lucrurilor p mânte ti, a pierdut orice
posibilitate a unei bucurii reale, sau de împlinire. Apostolul Pavel a scris: »Iubirea de bani este
r d cina tuturor relelor; i unii, care au umblat dup ea, au r t cit de la credin , i s-au str puns
singuri cu o mul ime de chinuri« (1 Timotei 6, 10). Iuda este modelul acelora despre care scrie
Pavel. Niciodat nu s-a str puns cineva cu dureri mai mari decât Iuda – i aceasta din cauza
iubirii de bani nebune.
Iuda nu a g sit nici un fel de în elegere i de sprijin la complicii tr d rii pe care a f cut-o.
Reac ia lor la m rturisirea lui nu con ine în fond decât batjocur : »„Ce ne pas nou?”, i-au
r spuns ei. „Treaba ta.”« (Matei 27, 4). În acel moment erau foarte preocupa i cu alte lucruri, ca
s se poat ocupa cu Iuda. Ei voiau neaparat s duc pe Isus la cruce. R ceala r spunsului lor este
uimitoare. Iuda le-a m rturisit deschis c el a vândut sânge nevinovat. Faptul c aceast
m rturisire nu însemna nimic pentru ei, las s se recunoasc c inten iile lor au fost de la început
în totul rele. Ei voiau neaparat s crucifice pe Isus, cu toate c tiau foarte bine c este nevinovat.
Deoarece Iuda nu a putut s -i determine s primeasc banii înapoi, i-a aruncat în Templu i a
plecat. Se poate în elege c el a aruncat banii în locul sfânt, unde intrau preo ii, în felul acesta i-a
constrâns s - i primeasc banii. Iuda a vrut cu aceast fapt s le spun : ei s - i primeasc banii
de argint, care m rturiseau despre vina lui.
În Deuteronom 27, 25 se spune: »Blestemat s fie cel ce va primi un dar ca s verse sângele
celui nevinovat!« Iuda trebuie s fi v zut banii în chip supersti ios, ca aduc tori de blestem.
Probabil c a sperat, ca prin aruncarea banilor s poat sc pa de blestem. Cel pu in voia s aduc
acela i blestem peste complicii tr d rii lui. Aceasta explic comportarea lui din aceast scen , ca
i cum banii ar fi devenit un fier ro u pentru el. Prin faptul c a aruncat banii i a plecat imediat,
nu le-a oferit alt posibilitate, decât ca ei s ia banii înapoi.
Acesta a fost Iuda – f r prieteni, f r speran i pr bu it sub povara propriei vine. Luându- i
via a, s-a legat pentru totdeauna de vina proprie. Dac era cineva care s tie aceasta, atunci acela
era Iuda: el a auzit mereu ce spunea Isus despre iad – c el este un loc de chinuri ve nice i unde
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focul nu se stinge, unde nu va înceta plânsul i scrâ nirea din ilor (Matei 8, 12; 13, 42,50; 22, 13;
24, 51; 25, 30; Luca 13, 28; Marcu 9, 43-48). Chinul vinov iei i mustr rile de con tiin se vor
amplifica în iad – rozând ca un vierme care nu se satur i care nu moare.
Dac se dore te s se cunoasc mai mult împrejur rile cu privire la sinuciderea lui Iuda, atunci
s se citeasc relatarea lui Luca din Faptele Apostolilor capitolul 1. Luca red acolo, ce spune
Petru despre Iuda, iar apoi face urm toarea remarc : »Omul acesta a dobândit un ogor cu plata
nelegiuirii lui, a c zut cu capul în jos, a plesnit în dou prin mijloc, i i s-au v rsat m runtaiele.
Lucrul acesta a ajuns a a de cunoscut de to i locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost
numit în limba lor: „Acheldama”, adic : „Ogorul sângelui.”« (Faptele Apostolilor 1, 18-19).
Dac unim relatarea lui Luca cu cea a lui Matei, putem s reconstruim cele întâmplate. Iuda s-a
spânzurat de o creang putred a unui copac. Probabil c aceasta se întindea peste un col de
stânc , sau peste o stânc cu cr p turi la marginea ogorului olarului. Când s-a spânzurat, creanga
s-a rupt, a a c Iuda a c zut cu capul în jos – a a cum relateaz Luca în Faptele Apostolilor – i
corpul lui s-a mutilat îngrozitor.

Ipocrizia responsabililor de la Templu
Marii preo i par s împ rt easc comportarea supersti ioas a lui Iuda fa de banii de sânge.
Cu toate c lui Iuda i-a reu it s -i lase s poarte ultima r spundere, ei nu au vrut s p streze ace ti
bani. Nici nu au vrut s -i pun în visteria Templului. Evanghelistul Matei scrie:
»Preo ii cei mai de seam au strâns argin ii, i au zis: „Nu este îng duit s -i punem în visteria
Templului, fiindc sunt pre de sânge.” i dup ce s-au sf tuit, au cump rat cu banii aceia „ arina
olarului”, ca loc pentru îngroparea str inilor. Iat de ce arina aceea a fost numit pân în ziua de
azi „ arina sângelui”. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au
luat cei treizeci de argin i, pre ul celui pre uit, pe care l-au pre uit unii din fiii lui Israel; i i-au dat
pe arina olarului, dup cum îmi poruncise Domnul.”« (Matei 27, 6-10).
Cu toate c evanghelistul Matei se refer la Ieremia, el face aluzie la Zaharia 11, 12-13: » i Miau cânt rit, ca plat , trei zeci de argin i. Dar Domnul Mi-a zis: „Arunc olarului pre ul acesta
scump, cu care M-au pre uit!” i am luat cei trei zeci de argin i, i i-am aruncat în casa
Domnului, pentru olar.”« Zaharia a schizat comportarea lui Iuda cu foarte mare exactitate. (Faptul
c evanghelistul Matei se refer la »Ieremia«, las s se recunoasc împ r irea general obi nuit a
canonului ebraic. El consta din trei p r i: Legea, scrierile poetice i profe ii. A a de exemplu,
scrierile poetice erau denumite cu titlul generic »Psalmi«, deoarece ace tia constituie prima carte
din aceast parte a canonului (compar cu Luca 24, 44). Tot a a, scrierile profetice au fost
câteodat rezumate în denumirea »Ieremia«, deoarece cartea cu acela i nume st tea la începutul
p r ii profetice a canonului ebraic.)
Atât evanghelistul Matei, cât i Luca, amintesc c ogorul era cunoscut în general sub numele de
„ogorul sângelui«. În timpul când au fost scrise evangheliile (la aproximativ trei zeci de ani de la
crucificare), locul era cunoscut de cei mai mul i.
În ziua când a murit Iuda, era înc cunoscut sub denumirea de » arina olarului«. Este vorba
probabil de un loc neutilizat, plasat la marginea unei ol rii. Probabil c era un loc unde cândva a
fost g sit mult lut pentru f cut oale, iar dup ce rezervele s-au terminat i-a pierdut orice utilizare
de c tre olari. Deoarece reducerea rezervelor de lut a schimbat mult valoarea ini ial a terenului,
cei trei zeci de argin i au fost suficien i ca s poat fi cump rat.
Cu toate c evanghelistul Luca d impresia c Iuda însu i a cump rat arina, vrea f r îndoial
s spun c s-a cump rat cu banii lui Iuda. Din relatarea evanghelistului Matei rezult clar c
responsabilii de la Templu au fost cei care au cump rat arina, probabil dup ce Iuda a murit în
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acea arin . Ei au transformat arina într-un loc de înmormântare al „str inilor” – cu toat
probabilitatea p gâni sau exila i.
Aceast arin p rea s fie un fel de act de îndurare, dar în realitate s-a dovedit a fi o
pref c torie monstruoas . Membrii marelui sfat, în atitudinea lor fa de Isus, nu s-au preocupat
pân în acel moment cu corectitudinea juridic . Ei au lezat practic orice drept juridic, ca s ajung
la rostirea sentin ei de vinov ie a lui Isus. Au luat bani din visteria Templului, ca s pl teasc pe
Iuda pentru tr darea Domnului lui. Când îns s-a pus problema ca ace ti bani de sânge s fie
returna i în visteria Templului, se pare c au fost cuprin i de remu c ri. (Probabil c la baza
acestui fapt st tea supersti ia care îl c l uzise i pe Iuda. În consecin au pus blestemul din
Deuteronom 27, 25 cu privire la argin i în leg tur cu presupusul obiect de blestem, f r s
în eleag c era tr darea îns i care a cauzat blestemul.)
Preo ii i-au rostit singuri sentin a, când au recunoscut c argin ii erau „bani de sânge”. În fond,
prin aceasta au recunoscut c banii (potrivit cu textul din Deuteronom 27, 25) au fost »un dar ca
s verse sângele celui nevinovat«. În cras opozi ie cu Iuda, fapta pe care s-au gândit s-o fac
ace ti oameni pare c nu a dat na tere la mustr ri de con tiin . »Ce ne pas nou !«, a fost replica
lor batjocoritoare la cuvintele lui Iuda.
Pe ei îi interesa aspectul exterior. În aceasta consta gre eala permanent a unei mari p r i a
c rturarilor, fariseilor, saducheilor i a celorlal i conduc tori religio i ai poporului iudeu din
timpul lui Isus. Ei au finisat respectarea exterioar a Legii. Au tiut s-o prezinte cu m estrie
înaintea ochilor altora ca fiind sfânt . Îmbr c mintea lor, comportarea lor i ceremoniile lor
religioase au avut ca int , f r nici o excep ie, s trezeasc aparen a unei st ri de sfin enie. Dar
au neglijat lucruri mai importante – în mod deosebit adev rata neprih nire l untric . Erau
ipocri i. Isus i-a mustrat, c ci ei cur au marginea exterioar a paharului, dar înl untrul lui era
plin de stric ciune. El îi compara cu mormintele v ruite, care în afar erau albe i curate, dar
înl untru erau pline de moarte i necur ie:
»Vai de voi, c rturari i farisei f arnici! Pentru c voi cur i i partea de afar a paharului i a
întâi partea
blidului, dar înl untru sunt pline de r pire i de necump tare. Fariseu orb! Cur
dinl untru a paharului i a blidului, pentru ca i partea de afar s fie curat . Vai de voi c rturari
i farisei f arnici! Pentru c voi sunte i ca mormintele v ruite, care, pe dinafar se arat
frumoase, iar pe dinl untru sunt pline de oasele mor ilor i de orice fel de necur ie. Tot a a i
voi, pe dinafar v ar ta i neprih ni i oamenilor, dar pe dinl untru sunte i plini de f rnicie i de
f r delege.« (Matei 23, 25-28).
Isus a înv at mereu aceast tem chiar de la începutul activit ii Lui publice. Aceasta a fost, de
exemplu, mesajul central al predicii Lui de pe Munte, în care a înv at c în legea moral divin
este vorba în realitate de inim i nu de lucrurile exterioare, cum ar fi îmbr c mintea sau
ritualurile, respectiv comportarea în public (Matei 6).
Membrii marelui sfat, care au condamnat pe Hristos, personific pref c toria monstruoas ,
c reia El I s-a împotrivit permanent. În f rnicia lor au refuzat înaintea ochilor publicului s
pun banii de sânge în visteria Templului. Nu îi ap sa îns nici un sentiment de vin , atunci când
Iuda a aruncat pe ascuns banii în visteria Templului. Pe ei nu-i interesa propria vin îngrozitoare,
ci numai efectul pe care ea îl avea asupra altora. Nu aveau timp s gândeasc despre nevinov ia
lui Isus. (»Ce ne pas nou ?«) Pe ei îi interesa mai mult s trezeasc impresia c El era vinovat de
moarte. Atâta timp cât au putut s acopere complotul lor sinistru cu mantaua aparentei
legitimit i, au fost totdeauna gata s îndeplineasc planul lor p c tos. Vor face tot ce le st în
putin , ca s dea impresia c Isus este vinovat, în timp ce ei erau nevinova i. Desigur ei tiau
foarte bine c în realitate era exact contrariul.
Acum încercau s implice i pe romani în complotul de ucidere al lui Isus.
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