Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
Capitolul 3
C ci este scris: „Voi bate P storul, i oile turmei vor fi risipite”

Matei 26, 31

O aten ionare cu privire la o prea mare încredere în sine
Isus i ucenicii Lui au plecat din odaia de sus, ca s mearg s se roage în lini te în gr dina
Ghetsimani. În drumul lor au p r sit ora ul, mergând pe partea de sud a muntelui, pe care era
a ezat Templul, au coborât în valea Chidron i au urcat pe partea cealalt pe muntele M slinilor.
În mod normal era un drum de circa o jum tate de or de mers pe jos – nici m car 1,5 kilometri.
În momentul acela str zile i drumurile erau pline de c l tori, care tocmai mâncaser mielul
pascal în casele pe care le închiriaser – dar i împreun cu b tina ii, mul i dintre ei î i
preg tiser s rb toarea de pa te, pe care urmau s o serbeze în seara urm toare.
În valea pârâului Chidron se adunau în acest anotimp apele curg toare ale ploilor timpurii, apa
se colora în acea noapte în ro u de la sângele sutelor de mii de miei care au fost t ia i cu câteva
ore mai devreme în apropiere, sus pe muntele Templului.
Ghetsimani era o gr din plantat cu m slini. Numele vine de la un cuvânt arameic cu în elesul
»teascul de ulei«. Aceasta arat c era un loc unde se recoltau m sline i se prelucra ulei din ele.
Cu toat probabilitatea era o gr din personal , în posesia unui om care era prieten cu Isus i
care I-a permis s se retrag acolo împreun cu cei doisprezece ucenici ai S i. Acolo puteau s se
retrag din via a tumultoas a ora ului, ca s aibe timp pentru rug ciune personal i înv tur .
În acest loc s-a p strat pân în zilele noastre o dumbrav cu m slini, unii dintre pomii ei fiind
mai vechi de dou mii de ani. Ace ti pomi sunt martorii mu i ai celor petrecute acolo în noaptea
aceea de groaz .
Evenimentele acestei ultime seri de pa te trebuie s fi p rut ciudate pentru ucenici. Isus era cu
duhul tulburat din cauza celor ce urmau s aib loc (compar cu Ioan 12, 27; 13, 21). Ucenicii
Lui nu erau obi nui i s -L vad într-o asemenea stare spiritual . Cu toate c pa tele era un prilej
de s rb toare, din tot ce le spusese Isus în seara aceea r suna o indignare nelini titoare i
amenin toare.
Trebuie s fi fost undeva pe drum, sau la scurt timp dup ce au ajuns în gr dina Ghetsimani,
când Isus a spus celor unsprezece ceva care i-a nelini tit i mai mult:
»Atunci Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, to i ve i g si în Mine o pricin de poticnire; c ci este
scris: „Voi bate P storul, i oile turmei vor fi risipite.” Dar, dup ce voi învia, voi merge înaintea
voastr în Galilea.” Petru a luat cuvântul, i i-a zis: „Chiar dac to i ar g si în Tine o pricin de
poticnire, eu niciodat nu voi g si în Tine o pricin de poticnire.” „Adev rat î i spun”, i-a zis
Isus, „c tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca s cânte coco ul, te vei lep da de Mine de trei
ori.” Petru i-a r spuns: „Chiar dac ar trebui s mor cu Tine, tot nu m voi lep da de Tine.” i
to i ucenicii au spus acela i lucru.« (Matei 26, 31-35).
Este cineva care crede cu adev rat în Hristos i care s nu se fi gândit ce ar face el, sau ea, în
situa ia când s-ar oferi alternativa »s -L t g duie ti« sau »s fi omorât«? Uneori citim despre
credincio i obi nui i, care nu atrag aten ia în mod deosebit, care pl tesc pre ul suprem pentru
credin a lor. Nu demult astfel de exemple au ajuns pe primele pagini de ziar, ca de exemplu
Cassie Bernall i Rachel Scott, eleve la Columbie High School în Littleton, Colorado. Doi colegi
de coal fiind cuprin i de amoc au inut armele lor automate la capul celor dou eleve. Au pus
aceia i întrebare: „Crezi tu în Dumnezeu?”. Când cele dou eleve au r spuns „Da!”, au fost
imediat împu cate mortal. Cercurile de rug ciune ale elevilor au fost inta a numeroase alte acte
de violen asem n toare. La scurt timp de la evenimentul din Littleton, un tân r înarmat a
împu cat în jurul lui într-un cerc de rug ciune al elevilor din Paducah, Kentucky, omorând mai
mul i elevi care se strânseser la rug ciune în jurul portdrapelului colii.
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Tocmai începusem s scriu aceast carte, când într-o miercuri seara am inut un discurs la
conferin a p storilor din Fort Worth (Texas). Numai la câ iva kilometri dep rtare de localul în
care avea loc conferin a se afl Wedgwood Baptist Church. În aceia i sear , aceast comunitate
baptist avea o întrunire de rug ciune a elevilor, la care au luat parte sute de elevi. Un du man
fanatic al cre tinilor, înclinat s fac acte de violen , a venit cu o arm automat la aceast
întâlnire de rug ciune. A început s împu te s lbatic în jurul lui. În ploaia de gloan e au murit opt
oameni, i mul i al ii au fost r ni i. În mijlocul împu c turilor, Jeremiah Neitz a dovedit curaj –
un tân r, care venise de curând la credin a în Hristos, dup ce a dus o via de infractor i ho de
strad . El s-a sculat i s-a dus spre omul înarmat, spunându-i c el are nevoie de Hristos.
Criminalul a fost evident cu mintea încâlcit , deoarece tân rul a ie it înaintea lui plin de curaj i
nu s-a speriat s vad moartea cu ochii. Criminalul i-a pus arma la cap i s-a sinucis.
Cei mai mul i dintre noi se gândesc ce ar putea face într-o astfel de situa ie. Cu toate c sunt
pu ini aceia dintre noi care se gândesc c vor ajunge într-o încercare a a de grea, vrem totu i s
credem c vom avea curajul s murim pentru Hristos. Ne rug m, ca Dumnezeu s ne dea harul s
r mânem credincio i, dac vom ajunge vreodat în astfel de situa ii.
Adev rul trist este c cei mai mul i dintre noi am t g duit deseori pe Domnul în situa ii în care
nu ne era amenin at via a. tim din experien c suntem îngrozitor de slabi. Deseori t cem,
când avem ocazia s depunem m rturie despre Hristos. Toler m nedreptatea, când ar trebui s
lupt m împotriva ei. Suntem frico i, atunci când ar trebui s fim curajo i. Nu facem nimic, când
de fapt ar trebui s ac ion m. St m mu i, când ar trebui s vorbim deschis. F r harul divin –
bazându-ne pe noi în ine – la to i ne lipse te puterea i t ria s intervenim pentru Hristos, din
cauza du m niei care ne întâmpin .
Ucenicii nu au fost altfel. Mai târziu au devenit martori neînfrica i, când în cele din urm , din
cauza credin ei, to i au murit sau au fost prigoni i, b tu i, ar i. Dar nu totdeauna au fost a a de
curajo i. i în mod deosebit în noaptea în care Isus a fost tr dat, to i L-au p r sit pe Hristos i au
fugit s - i scape via a (Marcu 14, 50).
Niciunul din ei nu a recunoscut cât de nepreg ti i au fost ca s întervin . Când s-au apropiat de
locul, care dup cuno tin a mai dinainte a lui Hristos era locul unde El va fi prins, El a început s
aten ioneze pe ucenici: to i se vor poticni în noaptea aceea i Îl vor t g dui. Petru a protestat
energic – el nu va g si în Hristos niciodat vreo pricin de poticnire. A zis lui Isus: »Doamne, cu
Tine sunt gata s merg chiar i în temni i la moarte« (Luca 22, 33). El nu st tea singur în
înalta sa încredere de sine: » i to i ucenicii au spus acela i lucru« (Matei 26, 35).
Cu toate c Hristos le-a spus de mai multe ori, c El va fi tr dat i omorât, cu mai pu in de
dou ore în urm le-a spus pentru prima dat c unul dintre ei va fi tr d torul. Cu toate c le-a
fost greu s cread aceasta, ei au reac ionat în total necredin la prorocia f cut , c to i vor g si
o pricin de poticnire în El în acea noapte, din cauza împotrivirilor du manului.
Prin cuvintele Sale El a încercat s -i fac aten i. Ei ar fi trebuit s cad cu fa a la p mânt
înaintea lui Dumnezeu i s -L roage s le dea harul i puterea s reziste în încercare. În loc s
fac aceasta, reac ia ucenicilor a constat în încercarea lor de a- i m ri încrederea de sine. S-au
l udat i au f cut cunoscut verbal hot rârea lor i credincio ia lor fa de Isus. A fost exact
reac ia gre it . S-au bazat pe ei în i i, încrezându-se pe nedrept în propria putere – care nu era
nici pe aproape a a de mare cum i-o imaginau ei.
Erau în situa ia s treac printr-o încercare care le va dovedi nereu ita lor jalnic . Acest
moment le va r mâne pentru totdeauna întip rit în amintirea lor, ca fiind episodul cel mai ru inos
al vie ii lor. El le va fi o lec ie de smerenie, pe care niciunul din ei nu o va uita. Îns în aceast
noapte, când s-au apropiat de gr dina Ghetsimani – locul tr d rii i prinderii lui Isus – niciunul
din ei nu a dovedit smerenie, luând seama la aten ionarea plin de dragoste a lui Hristos. În loc
de smerenie, au r spuns într-o manier de îngâmfare, b tându-se cu pumul în piept c sunt gata
s sufere pentru Hristos.
În aceast relatare sunt dou lec ii mari pentru fiecare din noi: lipsa pe care o avem în ceea ce
prive te mijloacele proprii de ajutor, i plin tatea pe care o avem la Hristos.
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S r cia ucenicilor
Dac ucenicii ar fi ascultat simplu pe Hristos, ar fi devenit con tien i, c El le-a amintit de
neputin a lor de a ie i biruitori din aceast încercare. El nu a încercat s -i încurajeze în încrederea
lor în ei în i i. Dimpotriv , le-a adus aminte de sl biciunea lor i i-a solicitat s fac uz de
puterea Sa. Din p cate nu au în eles despre ce este vorba.
Mai aveau multe de înv at cum s ia crucea asupra lor i s -L urmeze. Ca s poat face
aceasta trebuiau s - i recunoasc s r cia spiritual i s se spijine pe El, izorul puterii. Înv tura
Lui a avut de la început astfel de lec ii. De exemplu se spune în prima fericire ( i în acela i timp
fraza introductiv a predicii de pe munte): »Ferice de cei s raci în duh, c ci a lor este Împ r ia
cerurilor« (Matei 5, 3). El a descris o s r cie spiritual care era diametral opus încrederii în
sine. Mai târziu a luat un copila – abia trecut de vârsta de sugar – i a zis: »De aceea, oricine se
va smeri ca acest copila , va fi cel mai mare în Împ r ia cerurilor« (Matei 18, 4). Un astfel de
copil reprezenta tabloul unui om care se baza cu toat încrederea pe ajutorul oferit de altcineva.
Hristos a l udat mereu smerenia i a condamnat mândria i lipsa de preten ii fa de sine însu i a
fariseilor. Înv tura lui pe aceast tem nu putea s fie mai clar prezentat .
Cu toate acestea, tuturor ucenicilor nu le-a trecut altceva prin minte în momentul celei mai
mari încerc ri a lor, decât s se bazeze pe puterea proprie i pe lipsa de preten ii fa de sine
însu i. Aceasta a fost o gre eal fatal : »Cine crede c st în picioare, s ia seama s nu cad « (1
Corinteni 10, 12).
Ucenicii trebuiau s înve e lec ia, s dea la moarte propriul eu (1 Corinteni 15, 31; 2 Corinteni
5, 15; Galateni 2, 20). Nu au recunoscut înc sl biciunea proprie pentru misiunea la care i-a
chemat Isus (compar cu 2 Corinteni 2, 16). În loc s se bazeze pe sine în i i, trebuiau s cear
putere de la un izvor mai înalt (compar cu 2 Corinteni 1, 9; 12, 9-10). Scurt timp dup aceea vor
înv a o lec ie pe care niciunul din ei nu o va uita.
În opozi ie cu Iuda, to i ceilal i unsprezece ucenici nu erau con tien i c Îl vor tr da inten ionat
pe Hristos. Pe baza relat rii din Evanghelia dup Matei recunoa tem c ei erau îngrozi i de
gândul la o asemenea fapt la . Dup p rerea lor, era cel mai mare p cat s se ru ineze de
Hristos. Hristos Însu i a zis: »Oricine se va ru ina de Mine i de cuvintele Mele, în acest neam
preacurvar i p c tos, se va ru ina i Fiul Omului, când va veni în slava Tat lui S u împreun cu
sfin ii îngeri« (Marcu 8, 38). În afar de aceasta le-a spus: »De oricine se va lep da de Mine
înaintea oamenilor, M voi lep da i Eu înaintea Tat lui Meu care este în ceruri« (Matei 10, 33).
Era inimaginabil pentru ei s fac a a ceva.
Ei trebuiau s înve e în curând, c credincio ia fa de Hristos nu este posibil f r o
dependen total de El. Cel mai curajos ucenic este total lipsit de putere, dac se va baza pe
puterea proprie, pe propriul curaj i pe propriile mijloace de ajutor ca s treac prin încercare.
»C ci noi n-avem de luptat împotriva c rnii i sângelui, ci împotriva c peteniilor, împotriva
domniilor, împotriva st pânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor r ut ii care
sunt în locurile cere ti« (Efeseni 6, 12). F r armura duhovniceasc a Domnului ne vom expune
celei mai mari i ru inoase înfrângeri.
Cu toate c Petru i ceilal i nu tiau, o lupt invizibil se d dea pentru sufletele lor. Atât Ioan
cât i Luca relateaz c Isus i-a aten ionat în mod asem n tor pe când erau în odaia de sus (Luca
22, 31-34; Ioan 13, 36-38). Atunci Domnul Isus a zis lui Petru: »Simone, Simone, Satana v-a
cerut s v cearn ca grâul« (Luca 22, 31). i acolo Petru a replicat: »Doamne, cu Tine sunt gata
s merg chiar i în temni i la moarte« (versetul 33). Atunci Isus l-a aten ionat mai dinainte:
»Petre, î i spun c nu va cânta ast zi coco ul, pân te vei lep da de trei ori c nu M cuno ti«
(versetul 34).
Petru a presupus în mod gre it, c conspira ia conduc torilor pentru prinderea lui Isus era un
conflict omenesc. El s-a bazat pe mijloace de ajutor fire ti, ca de exemplu pe curajul propriu, pe
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constitu ia corporal i – a a cum vom vedea în curând – pe sabia lui (versetul 38). Dar astfel de
lucruri sunt totdeauna arme insuficiente pentru o lupt spiritual . »Vai de cei ce se pogoar în
Egipt dup ajutor, se bizuiesc pe cai i se încred în mul imea car lor i în puterea c l re ilor, dar
nu privesc spre sfântul lui Israel, i nu caut pe Domnul!« (Isaia 31, 1).
Când au ajuns în gr dina Ghetsimani, Isus a reluat aten ion rile Lui cu cuvinte mult mai clare.
I-a zis înc o dat lui Petru: »Adev rat î i spun c tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca s cânte
coco ul, te vei lep da de Mine de trei ori« (Matei 26, 34). Îns Petru i ceilal i ucenici p reau c
nu- i dau absolut deloc seama de gravitatea lucrurilor care se vor petrece în curând. Eul lor a fost
grav r nit prin în tin area c vor p r si pe Hristos în ceasul încerc rii. Nu au considerat s fac
ceva mai bun, decât s se apere, pentru c Isus nu punea nici o baz pe încrederea lor de sine.
Erau a a de preocupa i s scoat în eviden încrederea lor de sine, c nu L-au ascultat cu aten ie.
i de aceea nu au în eles ce voia s le spun prin aten ionarea f cut . Nu se puteau dezvinov i,
c au fost surprin i într-un moment nea teptat. În mod evident nu aveau nici o imagina ie cât de
mare era încercarea prin care vor trece în curând. Chiar i dup ce Isus i-a aten ionat de mai
multe ori, ei s-au bazat tot mai mult pe ei în i i. N-au luat în seam aten ion rile pline de
dragoste ale Domnului. P catul lor înr d cinat în mândria lor i în lipsa de preten ii fa de sine
însu i s-a ar tat prin aceea c ei con tient nu au vrut s vad ce se va întâmpla. Vor face în
curând în chip dureros cuno tin cu pericolele mândriei.

Plin tate la Hristos
To i ucenicii L-au p r sit pe Isus atunci când a fost prins. Probabil c aceasta va ademeni pe
unii s presupun c aceasta nu este o dovad bun a calit ilor Lui de conduc tor. Probabil c
acesta este motivul pentru care to i scriitorii Evanghelilor relateaz prorocia lui Isus cu privire la
lep darea lor. Din nou g sim aici o dovad c Isus era atot tiutor i avea suveran sub control
evenimentele care aveau loc. Nu era de scuzat faptul c ucenicii într-un moment de neaten ie au
fost surprin i. Dar Isus tia exact ce va avea loc. Suveranitatea Sa iese mai mult în eviden prin
sl biciunea ucenicilor S i. Credincio ia Lui apare în opozi ie evident cu necredincio ia lor.
Puterea Lui se arat des vâr it în sl biciunea lor.
Hristos a tiut nu numai c ucenicii Lui Îl vor p r si. El tia c mesajul Lui cu privire la ratarea
lor se va lovi de urechi surde. El S-a rugat deja pentru ei, ca credin a lor s nu se piard (Luca
22, 32). i aceast rug ciune – ca toate celelalte rug ciuni ale Lui – va fi ascultat la timpul i în
planul des vâr it al lui Dumnezeu. Niciunul din aceste evenimente nu a fost întâmpl tor. Totul sa petrecut a a cum a spus mai dinainte Hristos.
Toate acestea subliniaz suveranitatea Sa. Niciunul din evenimentele din aceast noapte nu L-a
surprins. Ce au f cut ucenicii Lui, ce a întreprins Iuda i cum au procedat solda ii care L-au prins
– toate acestea Îi erau cunoscute, înainte ca s aib loc.
Evanghelistul Matei, fiind martor ocular, a scris aceste evenimente. El a constatat c Isus a
spus mai dinainte c fuga ucenicilor era împlinirea prorociei din Vechiul Testament. Când a
vorbit mai dinainte despre e uarea lor, El a citat locul din Zaharia 13, 7: »Love te pe P stor, i se
vor risipi oile!« În privin a aceasta era valabil ceea ce în multe detalii era în leg tur cu
suferin ele lui Isus: »Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca s se împlineasc cele scrise prin
proroci« (Matei 26, 56).
Într-un timp foarte scurt se va întâmpla tot ce a spus Isus mai dinainte. i cu toate c ucenicii
au început s simt c deodat întreaga lume se destram , Isus le-a amintit c totul se petrece
potrivit planului lui Dumnezeu.
Profe ia din cartea lui Zaharia este fascinant , dac o analiz m în context. Zaharia a prorocit
despre un timp în care se va deschide un izvor pentru cur irea spiritual a lui Israel. Dup
cuvintele lui Zaharia, în zilele acelea, prorocii mincino i vor înceta s r spândeasc prorociile lor
false (Zaharia 13, 2-6). O r m i din Israel va fi mântuit (versetele 8-9). i în mijlocul acestei
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profe ii, el introduce în versetul 7 urm toarele cuvinte: »Scoal -te, sabie, asupra p storului Meu,
i asupra omului care îmi este tovar ! Zice Domnul o tirilor. Love te pe p stor, i se vor risipi
oile!« Expresia »P storul meu ... omul care îmi este tovar « se refer la Unsul Domnului, la
Mesia. Cuvântul ebraic pentru »tovar ul meu« poate însemna i »cel ce este ca i mine«, ceea
ce arat divinitatea lui Hristos. Dar ceea ce este remarcabil în prorocia lui Zaharia este faptul c
Domnul Însu i cere ca P storul s fie lovit cu sabia.
De aceea prorocia lui Zaharia con ine o alt dovad a Vechiului Testament c crucificarea lui
Hristos apar inea planului lui Dumnezeu. El are totdeauna totul sub control, chiar dac din
perspectiva omeneasc p rea c Satana i puterile r ului ar avea suprema ia.
S observ m ce spune Isus în continuare ucenicilor. Imediat dup ce a prezentat prorocia cu
privire la împr tierea oilor, El a ad ugat: »Dar, dup ce voi învia, voi merge înaintea voastr în
Galilea« (Matei 26, 32). Cuvinte de mângâiere asem n toare a dat i în odaia de sus, când a spus
lui Petru, c Satana a cerut s îi cearn , cum se cerne grâul: »Eu M-am rugat pentru tine, ca s nu
se piard credin a ta; i dup ce te vei întoarce la Dumnezeu, s înt re ti pe fra ii t i« (Luca 22,
32). Prin aceasta i-a asigurat, c pentru ei to i va fi o lucrare viitoare, pentru care s se
preg teasc – chiar dac în noaptea aceea se p rea c pentru ei va pieri lumea. Hristos poseda
puterea asupra mor ii – chiar i atunci când L-au omorât.
Desigur, cuvintele învior toare au trecut în acele momente pe lâng ucenici. Mai târziu ei î i
vor aminti ce le-a spus El, a a c credin a lor se va înt ri. Ei au v zut mai înainte de mai multe
ori cum El a înviat mor ii. Au fost de fa la învierea lui Laz r, la care Isus a spus mai dinainte
Martei: »Eu sunt învierea i via a« (Ioan 11, 25). Cu toate c toate aceste lucruri în cele din urm
vor avea un sens în amintirea lor, în momentul acela erau foarte încurca i i nelini ti i, ca s
poat în elege ce voia El s le spun . F r îndoial gândurile lor erau preocupate cu faptul c
mândria lor a fost lezat , atunci când El le-a spus c ei Îl vor p r si. Ei erau preocupa i prea mult
cu înt rirea încrederii de sine, în loc s cread ce le spunea El.
Dac ar fi privit peste frica i derutarea lor, atunci ar fi devenit con tien i c Hristos era Acela i
Domn suveran, pe care ei L-au cunoscut dintotdeauna. El avea i acum totul sub control, ca i
atunci când a hr nit mul imea de oameni, a vindecat pe bolnavi i a înviat mor ii. Ei trebuiau s L vad ca pe Acela care are de toate din bel ug i care le va veni în ajutor în aceast încercare.
Da, atot tiin a lui Hristos ar fi trebuit s le fie în amintire i s le dovedeasc c El are în toate
privin ele totul deplin. Dar în loc de aceasta, într-o oarecare privin , ei L-au p r sit deja în inima
lor, bazându-se mai mult pe aptitudinile lor ca ajutor în încerc rile care vor veni.
F g duin ele pline de har, pe care Hristos li le-a f cut cu privire la lucrarea lor viitoare, fac s
se recunoasc dragostea i harul S u fa de ace ti oameni, înainte ca ei s e ueze. Potrivit
promisiunii Lui, El a mers realmente înaintea lor în Galilea. Aceast f g duin le-a fost
confirmat de înger imediat dup învierea Lui, care a întâmpinat la mormântul gol pe Maria
Magdalena i pe cealalt Marie. Îngerul a zis femeilor: »duce i-v repede de spune i ucenicilor
Lui c a înviat dintre cei mor i. Iat c El merge înaintea voastr în Galilea; acolo Îl ve i vedea«
(Matei 28, 7). Hristos Însu i S-a ar tat pu in mai târziu celor dou femei, reluând indica ile: »Nu
v teme i; duce i-v de spune i fra ilor Mei s mearg în Galilea; acolo M vor vedea« (versetul
10).
Acolo, în Galilea, Isus S-a ar tat lui Petru i i-a iertat necredincio ia. Petru plecase împreun
cu Iacov, Ioan i mai mul i ucenici s prind iar i pe te. Cu toate c au pescuit toat noaptea, nu
au prins nimic. În zorii zilei au v zut un Om stând pe rm, care le-a zis: »Arunca i mreaja în
partea dreapt a cor biei, i ve i g si« (Ioan 21, 6). Au f cut, a a cum le-a spus, i au prins a a de
mul i pe ti, c nu mai puteau s trag plasa la mal. Tot a a a fost când Isus a întâlnit pe Petru,
când l-a chemat s devin ucenic al Lui (Luca 5, 4-11). De aceea Petru a recunoscut imediat c
era Domnul, Cel care sta pe mal. El a s rit din corabie i a înnotat spre El. Isus a preg tit dejunul
pentru ucenici, ca s le arate cât de mult îi iubea.
Dup micul dejun din diminea a aceea a întrebat pe Petru: »Simone, fiul lui Iona, M iube ti tu
mai mult decât ace tia?« Petru a r spuns: »Da, Doamne, tii c Te iubesc« (Ioan 21, 15).
5

Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
R spunsul suna timid, nesigur. Petru a folosit un alt cuvânt pentru »a iubi«, decât acela pe care la folosit Isus. Cuvântul folosit de Petru arat despre simpatiile fr e ti. i pe lâng aceasta nu a
r spuns la cea mai important parte a întreb rii lui Isus: nu a zis nimic cu privire la dragostea lui,
dac este mai mare decât a celorlal i.
Dragostea lui Petru pentru Hristos cu siguran nu a devenit mai mic . Dar acum se ferea s nu
cad prad înclina iilor lui general cunoscute, de a folosi cuvinte mari. În gr dina Ghetsimani s-a
l udat c este gata s moar pentru Hristos, în timp ce scurt timp dup aceea a e uat. Acum
dovedea precau ie i grij în afirma iile sale. Deoarece de trei ori s-a lep dat de Hristos, Hristos
i-a oferit trei ocazii s exprime dragostea lui. Evanghelistul Ioan relateaz îns c »Petru s-a
întristat c -i zisese a treia oar „M iube ti?” i I-a r spuns: „Doamne, Tu toate le ti; ti c Te
iubesc”« versetul 17).
S observ m c Petru apeleaz la atot tiin a lui Hristos. Suferind înc în urma e u rii lui, Petru
era pe deplin con tient c Hristos a v zut mai dinainte. Isus a v zut în inima lui i a cunoscut-o
mai bine decât Petru (compar cu Ieremia 17, 9). El a recunoscut acum c Hristos tia exact cât
de mult se d ruise el Lui. De aceea nu avea nici un rost s se laude cât de mult Îl iubea. În afar
de aceasta Petru era îngrozit de ratarea lui pricinuit de încrederea în sine. Probabil c se întreba
singur dac este în stare s aprecieze corect dragostea lui pentru Hristos. i astfel a apelat la
atot tiin a lui Hristos, care s-a dovedit f r gre eal pe tot parcursul evenimentelor care au avut
loc.
Petru a înv at o lec ie deosebit . A început s nu se mai încread în sine, ci s se bazeze pe
deplin pe Hristos. În loc s gândeasc c tie totul, a privit la Hristos, atunci când a fost vorba de
evaluarea inimii lui. Dup ce ratarea lui a dat o lovitur puternic mândriei lui, nu mai vedem
nimic din l ud ro enia încrederii de sine, de care a dat dovad Petru pe drumul spre gr dina
Ghetsimani.
Mai târziu, nici m car dup patruzeci de zile, la Rusalii, Petru a stat neînfricat înaintea unei
mari mul imi de oameni, printre ei fiind mul i din cei care au r stignit pe Hristos. De data aceasta
Petru a vestit Evanghelia cu un curaj nou. Nu mai era înfl c rata încredere de sine a omului
vechi, ci era curajul sfânt, care corespundea faptului c era c l uzit de Duhul Sfânt.
Da, dup Rusalii to i cei unsprezece ucenici au fost cu totul schimba i. Aceia i oameni, care au
p r sit pe Domnul lor, deoarece au fost la i i frico i, au devenit martorii Lui neînfrica i. Curând
au stat înaintea marelui preot (acela i mare preot, de care s-au ascuns de fric în noaptea
dinaintea r stignirii lui Isus). Când le-a poruncit s înceteze cu vestirea lor, reac ia lor a fost, c
au predicat i mai departe f r s se lase intimida i: »Trebuie s ascult m mai mult de Dumnezeu
decât de oameni« (Faptele Apostolilor 5, 29). Cu toate c au fost b tu i, arunca i în temni i
amenin a i cu moartea, au vestit f r team mai departe Evanghelia. Da, un înger i-a eliberat în
chip supranatural din temni . În loc s se ascund , s-au reîntors la Templu i au început din nou
s predice public – întru-câtva înaintea u ii casei marelui preot (Faptele Apostolilor 5, 18-21).
Erau ace tia aceia i b rba i, care au p r sit pe Isus în ceasul tr d rii Lui i au fugit?
Da, erau aceia i b rba i, dar acum erau plini de Duhul Sfânt. Ei se bazau pe o putere care nu
venea din ei. Au renun at la încrederea de sine i s-au bazat pe faptul c Domnul lor le-a dat totul
din bel ug. Aceasta este diferen a mare în aceast lume. În mod clar, ei to i au înv at o lec ie
important din ratarea lor. Aceia i oameni, care f r nici o excep ie au p r sit pe Hristos i în
noaptea prinderii Lui au fugit, au petrecut restul vie ii lor intervenind pentru El, cu toate
amenin rile i prigonirile de care au avut parte. Niciodat nu au mai p r sit pe Domnul lor.
Aici se g se te cea mai mare dovad c la Isus exist plin tate. Prin har a reabilitat pe ace ti
b rba i i i-a împuternicit s -I slujeasc , cu toate c aveau în trecutul lor o ratare spiritual fatal .
Harul S u atotsuficient i-a salvat din înfrângerea lor cea mai grea. Hristos Însu i i-a adus înapoi,
i-a iertat, i-a împuternicit pentru lucrare i i-a f cut ap i s aib autoritate, acolo unde ei au ratat.
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