Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
Capitolul 1
Atunci preo ii cei mai de seam , c rturarii i b trânii norodului s-au strâns în curtea marelui
preot care se numea Caiafa; i s-au sf tuit împreun , cum s prind pe Isus cu vicle ug, i s -L
omoare.
Matei 26, 3-4
Planul omorârii lui Isus
Cine a omorât pe Isus?
Vina principal în privin a aceasta a fost atribuit dealungul anilor în mod obi nuit poporului
iudeu. Expresia „uciga ii lui Hristos” a fost folosit deseori de fanatici i instigatori r i
inte iona i ca atribut pentru anumite minorit i na ionale. i, în mod trist, acuzarea de a fi omorât
pe Isus a fost deseori folosit ca s îndrept easc pe to i cei care s-au purtat cu du m nie fa de
iudei – de la crimele cu motiv rasist i pân la holocaust. Chiar dac aceste progome au fost
f cute deseori în numele lui Isus, un astfel de fanatism are motiva ii satanice i anticre tine i cu
certitudine nu este o dragoste adev rat fa de Hristos.
Într-un anumit sens, corespunz tor Vechiului i Noului Testament, este adev rat c Israel este
vinovat de moartea lui Mesia al s u. Isaia 49, 7 vorbe te, de exemplu, despre Sfântul, despre
Mesia care va veni, ca despre »Cel dispre uit i urât de popor«. Isaia 53, 3 descrie profetic cum
Mesia va fi dispre uit i p r sit de cei din poporul S u. În ceasul mor ii Lui î i vor întoarce fe ele
de la El. Psalmul 22, 7-9 descrie profetic cum va fi tratat Hristos de c tre apar in torii poporului
S u, atunci când El va atârna pe cruce: »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!”«
Citim în Noul Terstament c planul omorârii lui Isus a fost alc tuit într-o edin secret sub
conducerea marelui preot Caiafa.
»Atunci preo ii cei mai de seam i fariseii au adunat soborul, i au zis: „Ce vom face? Omul
acesta face multe minuni. Dac -L l s m a a, to i vor crede în El, i vor veni romanii i ne vor
nimici i locul nostru i neamul.” Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis:
„Voi nu ti i nimic; oare nu v gândi i c este în folosul vostru s moar un singur om pentru
popor, i s nu piar tot neamul?” ... Din ziua aceea, au hot rât s -L omoare.« (Ioan 11, 4750,53).
Apar in torii acestui sfat, care este foarte clar c era sinedriul, au f cut uz de func ia lor de
conducere în Israel în timpul lui Hristos. Ei au fost indiscutabil vinova i. Într-un anumit sens este
legitim s spunem, c nu numai marii preo i i c peteniile, ci i apar in torii poporului Israel au
avut partea lor de vin la aceast crim (compar cu Luca 23, 13). Când a fost interogat de Pilat,
ei au fost cei care au strigat »R stigne te-L, r stigne te-L!« (versetul 21). De aceea Petru, în
discursul s u din ziua de Rusalii în Ierusalim, li s-a adresat cu »b rba i israeli i« i le-a zis: »voi
L-a i r stignit, i L-a i omorât prin mâna celor f r de Lege.« (Faptele Apostolilor 2, 22-23).
Dar a fost vina iudeilor pentru moartea lui Hristos mai mare decât a celorlal i oameni? Cu
siguran nu! A fost de fapt Pilat din Pont, un guvernator roman, un p gân, care L-a condamnat
la moarte. i el s-a unit în aceasta cu Irod Antipa, care (cu toate c purta titlul de „împ ratul
iudeilor”) nu era un iudeu. El era mai degrab indumeu – un domnitor str in, urât de iudei i care
datora cezarului ocuparea tronului.
În afar de aceasta, crucificarea era de natur roman . Ea a fost poruncit i executat de
reprezentan ii autorit ii romane – i nu iudaice. Solda ii romani au b tut cuiele în mâinile i
picioarele lui Hristos. Un comando roman a ridicat crucea (Matei 27, 27-35). O suli roman a
str puns coasta Sa (Ioan 19, 34). De aceea p gânii au avut un rol mult mai important decât
iudeii în omorârea lui Isus.
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Da, omorârea lui Isus cuprinde o conspira ie foarte mare, la care au luat parte romanii, Irod,
p gânii, marele sfat iudeu i poporul Israel – persoane i grupe total diferite, care, cu excep ia
acestui eveniment, rareori au fost în deplin concordan una cu alta. Este deosebit de remarcabil
faptul c crucificarea lui Hristos este singurul eveniment istoric, la care toate persoanele i
grupele de persoane lucreaz împreun pentru atingerea elului comun. To i au fost vinova i.
Vina este în aceia i m sur asupra tuturor. Iudeii ca na iune nu au o vin mai mare sau mai mic
decât p gânii.
Aceasta este prezentat foarte clar în Faptele Apostolilor 4, 27. Acolo este notat o rug ciune
comun , formulat în întrunirea primilor cre tini: »În adev r, împotriva Robului T u celui sfânt,
Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au înso it în cetatea aceasta Irod i Pilat din Pont cu neamurile i cu
noroadele lui Israel«. Nu este absolut deloc justificat încercarea de a atribui vina omorârii lui
Isus uneia din aceste grupe de oameni. Crucificarea a fost o fapt comun , îndreptat împotriva
lui Dumnezeu de c tre omul p c tos. To i sunt în aceia i m sur vinova i.
i cu toate acestea nu s-a spus tot adev rul despre aceia care au omorât pe Isus. Scriptura
scoate în eviden de la început i pân la sfâr it, c moartea lui Hristos a fost voit de
Dumnezeu i hot rât mai dinainte de El. Una din cele mai importante profe ii ale Vechiului
Testament cu privire la crucificare este Isaia 53. Isaia descrie profetic chinurile lui Mesia, aduse
din partea mul imii batjocoritoare, i apoi adaug : »Domnul a g sit cu cale s -L zdrobeasc prin
suferin « (Isaia 53, 10). A omorât Dumnezeu pe propriul Lui Fiu? Exact aceasta înva
Scriptura. De ce? Potrivit cu Isaia 53, 10 pentru c »Î i va da via a ca jertf pentru p cat«. Prin
aceasta Dumnezeu urm rea inten ii de mântuire.
În planurile celor care au omorât pe Hristos era vorba numai de crim . În nici un caz nu pot fi
socoti i nevinova i de fapta lor rea, f cându-se referire la inten iile lui Dumnezeu, care sunt bune.
R mâne o fapt f cut prin »mâna celor f r de Lege« (Faptele Apostolilor 2, 23). Ea a fost, în
ceea ce prive te pe f ptuitorii umani, asemenea celor care au înf ptuit-o, în totalitate rea.
R utatea crucific rii nu poate fi în nici-un caz minimalizat prin aceea c Dumnezeu în
suveranitatea Lui a f cut s aib un rezultat bun. Chiar dac este adev rat, c a fost un plan
suveran – actul propriu-zis r mâne o crim perfid .
i cu toate acestea a fost clar planul suveran i sfânt al lui Dumnezeu, care a fost întocmit
înainte de întemeierea lumii (compar cu Apocalipsa 13, 8). S privim înc o dat rug ciunea din
Faptele Apostolilor 4, de data aceasta în totalitatea ei:
»St pâne, Doamne, care ai f cut cerul, p mântul, marea i tot ce este în ele! Tu ai zis prin
Duhul Sfânt, prin gura p rintelui nostru David, robul T u: „Pentru ce se înt rât neamurile, i
pentru ce cuget noroadele lucruri de arte? Împ ra ii p mântului s-au r sculat, i domnitorii s-au
unit împotriva Domnului i împotriva Unsului S u.” În adev r, împotriva Robului T u celui
sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au înso it în cetatea aceasta Irod i Pilat din Pont cu Neamurile
i cu noroadele lui Israel, ca s fac tot ce hot râse mai dinainte mâna Ta i sfatul T u.«
(Faptele Apostolilor 4, 24-28).
În Faptele Apostolilor 2, 23 r sun acela i gând: »Pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, dup
sfatul hot rât i dup tiin a mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-a i r stignit, i L-a i omorât prin
mâna celor f r de Lege.«
Dumnezeu a vrut ca Isus s moar . Sau – ca s spunem prin cuvintele din Isaia 53, 10: Domnul
a g sit cu cale (sau: I-a pl cut) s -L zdrobeasc .
În ce privin i-a pl cut lui Dumnezeu moartea Fiului S u? I-a pl cut mântuirea care a fost
înf ptuit . I-a pl cut c planul S u ve nic de mântuire s-a împlinit în felul acesta. I-a pl cut jertfa
Fiului S u, care a murit, pentru ca al ii s poat avea via a ve nic . I-a pl cut s poat ar ta în
felul acesta foarte clar mânia Sa dreapt asupra p catului. I-a pl cut s dovedeasc dragostea Sa
fa de p c to i printr-o jertf a a de mare.
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Cu tot r ul, care este legat de crucificare, este valabil: ea a dat na tere la un bine nesfâr it de
mare. Da, aici este vorba de fapta cea mai rea înf ptuit vreodat de inima p c toas . Fiul lui
Dumnezeu, f r p cat – da, Dumnezeul cel sfânt Însu i în chip de om – a fost omorât pe nedrept,
dup ce L-au chinuit în cel mai îngrozitor fel pe care duhul omului f r Dumnezeu i l-a putut
imagina. A fost esen a r ului, a celei mai rele fapte pe care putea s i-o imagineze vreodat
dec derea uman , i cel mai oribil p cat, care a fost înf ptuit vreodat . i cu toate acestea, din ea
a rezultat cea mai mare binecuvântare a tuturor timpurilor – mântuirea a nenum rate suflete,
ar tându-se slava lui Dumnezeu ca Mântuitor. Cu toate c uciga ii lui Hristos au inten ionat s
fac r ul, Dumnezeu l-a transformat în bine, ca s mântuiasc pe mul i (compar cu Geneza 50,
20).
De aceea crucea este dovada cea mai mare a suveranit i lui Dumnezeu. Hot rârile Lui se
împlinesc, cu toate inten iile rele ale p c to ilor. Dumnezeu lucreaz neprih nirea Sa chiar prin
faptele rele ale uneltelor nelegiuirii. Nicidecum nu putem s -L învinuim de faptele lor rele,
dimpotriv , acestea fac s se recunoasc cum tot ce face El este bine i cum El este în stare s
fac ca toate lucrurile s lucreze împreun spre bine (Romani 8, 28) – chiar i faptele cele mai
rele, pl nuite vreodat de for ele r ului.
Dac Dumnezeu în suveranitatea Sa are totul sub control, atunci când Fiul S u prea iubit a fost
omorât de omul f r delegii, de omul însetat de sânge, se pune întrebarea: de ce s par cuiva
gre it gândul c Dumnezeu st pâne te înc totul cu suveranitatea Sa, chiar i atunci când au loc
lucruri rele mici? De aceea crucea dovede te foarte clar suveranitatea absolut a lui Dumnezeu.
Conspiratorii se sf tuiesc
Întâmplarea dramatic a crucific rii începe în Evanghelia dup Matei capitolul 26, unde se
pune la cale complotul împotriva lui Isus. De fapt Hristos a tr it tot timpul existen ei Lui pe
p mânt orientat spre acest moment. S-a coborât, devenind Om – având inta clar de a muri (Ioan
12, 27; Filipeni 2, 4-7; Evrei 2, 14). Când a stat înaintea lui Pilat i a tepta sentin a de
condamnare la moarte, Hristos Însu i a spus: »Eu pentru aceasta M-am n scut i am venit în
lume« (Ioan 18, 37). A vorbit mereu de ceasul mor ii Lui ca »ceasul Meu«, »timpul Meu« i
»ceasul« (Ioan 2, 4; 7,6,30; 8, 20; 12, 23; 13, 1; 17,1). Totul în via a Lui con inea preg tirea
pentru ceasul mor ii Sale.
Isus a spus de mai multe ori ucenicilor S i, c El va muri de mâna acelora care Îl ur sc. Da, cu
mult timp înainte de ultima Lui c l torie la Ierusalim, »pe când st teau în Galileea, Isus le-a zis:
„Fiul Omului trebuie s fie dat în mâinile oamenilor. Ei Îl vor omorî« (Matei 17, 22-23; compar
cu 16, 21; 20,17-19).
Acum sosise ceasul. O succesiune neîntrerupt de evenimente, care se vor încheia cu moartea
Sa, a început s se deruleze. Ultima s pt mân a lucr rii Lui pe p mânt se apropia de sfâr it.
Hristos i-a terminat tocmai predica Sa de pe Muntele M slinilor (cu privire la timpul din urm )
– acea prezentare profetic cuprins în capitolele 24 i 25 din Evanghelia dup Matei. Dar în
gândurile Lui se preocupa în mod sigur cu tema mor ii Sale. Evanghelistul Matei scrie: »Dup ce
a ispr vit Isus toate cuvânt rile acestea, a zis ucenicilor S i: „ ti i c dup dou zile vor fi
Pa tele; i Fiul Omului va fi dat ca s fie r stignit”« (capitolul 26, 1-2). El a tiut c Îi sosise
ceasul. Planul suveran al lui Dumnezeu pentru mântuirea p c to ilor st tea gata s se
împlineasc . i cu toate c oamenii r i pl nuiau în ascuns exact în acel moment moartea Sa,
pentru Duhul lui Hristos, c ruia toate Îi sunt subordonate i care tie totul, aceasta nu era un
secret.
Cu pu ine zile mai înainte a intrat în cetate înso it de un alai triumf tor, oamenii din stânga i
din dreapta Lui strigau »Osana!«. Pentru ucenici – ca i pentru oricare alt spectator uman – se
p rea c are parte de un sprijin mare din partea mul imii, care Îi netezea drumul spre tronul lui
Mesia. Dar Isus cuno tea adev rul. Nu te po i baza pe p rerea public . Neprih nirea nu va avea
niciodat succes în baza ajutorului p rerii mul imii. Mul imea de oamenii fl mând de senza ii a
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fost atras de minunile f cute de Isus, dar nu au fost gata s - i recunoasc p catele i s I se
supun Lui ca Domn. Se poate pe deplin presupune c mul i din popor, care la începutul
s pt mânii au strigat »Osana!«, au fost aceia i care la sfâr itul s pt mânii au strigat
»R stigne te-L! R stigne te-L!« (compar cu Luca 23, 21).
Cu toate acestea conduc torii poporului iudeu s-au adunat în secret, ca s se sf tuiasc cum s
procedeze cu Isus. Ei au sim it c pozi ia lor de conducere era amenin at de popularitatea Sa
evident în rândul locuitorilor Ierusalimului. Evanghelistul Matei descrie scena în felul urm tor:
»Atunci preo ii cei mai de seam , c rturarii i b trânii norodului s-au strâns în curtea marelui
preot care se numea Caiafa; i s-au sf tuit împreun , cum s prind pe Isus cu vicle ug, i s -L
omoare. Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca s nu se fac tulburare în norod.”« (Matei 26,
3-5).
Cu toate c complotul perfid î i va atinge în cele din urm inta, aceasta a avut loc exclusiv în
concordan cu inten iile divine i numai potrivit cu programul divin. Da, dac omorârea lui Isus
nu ar fi apar inut planului ve nic al lui Dumnezeu, ea nu ar fi avut loc niciodat . Isus a spus
despre via a Sa: »Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, i am
putere s-o iau iar i: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tat l Meu« (Ioan 10, 18).
Pilat a încercat s constrâng pe Isus s r spund la acuz rile care I se aduceau. În privin a
aceasta a f cut uz de autoritatea sa de guvernator: »Nu ti c am putere s Te r stignesc, i am
putere s - i dau drumul?« (Ioan 19, 10). Dar Isus i-a zis: »N-ai avea nici o putere asupra Mea,
dac nu i-ar fi fost dat de sus« (versetul 11). F r îndoial , Dumnezeu era pe deplin suveran în
orice aspect al celor ce se întâmplau.
Da, de mai multe ori în trecut, diver i du mani ai lui Hristos au încercat s -L omoare. Planurile
lor au fost îns intersectate de Dumnezeu, c ci timpul Lui nu venise înc . Prima încercare de a-L
omorî a avut loc imediat dup na terea Lui. Irod a dat porunc s fie uci i to i copiii de parte
b rb teasc pân la vârsta de doi ani, din Betleem i din jurul Betleemului, pentru c a auzit c
acolo s-ar fi n scut Mesia. Un înger trimis de Domnul l-a avertizat pe Iosif, a a c familia
compus din trei persoane a putut s fug în Egipt, pân când a trecut pericolul.
La una din primele Lui apari ii publice, în timpul lucr rii Sale publice, Hristos a citit în
Sinagoga din locul natal Nazaret din cartea prorocului Isaia. Oamenii care erau acolo au auzit
cum El afirma, c El este Acela despre care a scris prorocul. Au devenit a a de înfuria i de
înv tura Lui, c L-au scos afar din cetate i L-au dus pân pe creasta dealului pe care era
a ezat cetatea. Inten ionau s -L arunce în pr pastie i s -L omoare, dar El a sc pat în chip
supranatural (Luca 4, 16-30). Nu-I sosise înc timpul.
La începutul lucr rii Sale în Ierusalim, Hristos a vindecat în ziua de Sabat pe un om aflat la
sc ld toarea Betesda. Când c peteniile religioase L-au atacat, Hristos a replicat c Tat l S u
lucreaz i de aceea este potrivit ca i El s lucreze (Ioan 5, 17). Evanghelistul Ioan scrie:
»Tocmai de aceea c utau i mai mult iudeii s -L omoare, nu numai fiindc dezlega ziua
Sabatului, dar i pentru c zicea c Dumnezeu este Tat l S u, i se f cea astfel deopotriv cu
Dumnezeu« (versetul 18). Mul ii dintre conduc torii iudei care au luat parte la acest eveniment
au fost f r îndoial aceia i care s-au asociat mai târziu la complotul ini iat de Caiafa.
În perioada aceea de început a lucr rii Sale în Ierusalim, faptul c conduc torii iudei voiau s
omoare pe Isus era a a de cunoscut, c se vorbea despre El ca despre »Acela pe care c utau ei s L omoare« (Ioan 7, 25). Cu toate c pretutindeni era cunoscut c via a Lui era în pericol, faptul
acesta nu L-a f cut pe Isus s dea cu nimic înapoi din lucrarea Sa. A vorbit în continuare deschis,
conduc torii iudei v zând lipsa Lui de fric nu au avut curajul s intervin împotriva Lui. Din
cauza aceasta mul i oameni se întrebau dac nu cumva marele sfat tie c El este Mesia (versetul
26). Chiar i paza Templului – autorizat s -L prind – s-a temut din cauza sincerit ii Lui s
pun mâna pe El. Când marii preo i i fariseii au vrut s tie de ce nu L-au prins, slujitorii au
r spuns: »Niciodat n-a vorbit vreun om a a, ca Omul acesta!« (Ioan 7, 46).
Timpul Lui nu sosise înc . Abia atunci când Îi va fi venit timpul, planurile lor de moarte î i vor
atinge inta.
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El a tiut când timpul Lui a sosit cu adev rat. În noaptea când a fost prins a zis ucenicilor S i:
»Fiul Omului se duce, dup cum este rânduit« (Luca 22, 22).
i astfel, lovitura pl nuit de du manii lui Isus împotriva Lui a corespuns pe deplin cu planul
Lui Dumnezeu rânduit mai înainte de ve nicii.
Apostolul Ioan a scos în eviden acest fapt în relatarea lui despre sfatul secret al
comploti tilor. Probabil lui Ioan i s-au adus detalii despre cele spuse la aceast întrunire, de c tre
cineva care a fost de fa atunci când s-a planificat lovitura. Probabil a fost Nicodim, care a fost
numit mai marele iudeilor (Ioan 3, 1) i care se pare c pe ascuns voia binele lui Hristos
(compar cu Ioan 7, 50-51; 19, 38-39). Ioan relateaz c conduc torii iudei se temeau c vor fi
constrân i de popor, având în vedere prestigiul lui Hristos, s -L recunoasc ca Mesia i ca
Domnitorul de drept al iudeilor. Aceasta ar distruge pacea nesigur cu Roma i ar umple de
mânie grupa de desiden i politici lipsit de scrupule – fanaticii religio i antiromani, care voiau s
r stoarne domnia roman . Aceasta la rândul ei ar amenin a statutul marelui preot i al marelui
sfat care ocupa în societatea iudaic (în mod deosebit în probleme religioase) o putere simbolic
permis de Roma (Ioan 11, 48). De aceea conduc torii iudei au f cut tot ce le-a stat în putin s
înn bu e zelul mesianic în Israel. În afar de aceasta, Pilat a reac ionat deja la uneltirile zelo ilor
iudei, omorându-i (Luca 13, 1). De aceea conduc torii iudei au tras concluzia c trebuie s -L
aduc la t cere pe Isus – f r s in seama dac El era sau nu adev ratul Mesia.
Figura proeminent în aceste evenimente este Caiafa, care în anul acela era mare preot în
func ie. Caiafa s-a l sat c l uzit de motive politice i a fost un oportunist pragmatic. V zut din
punct de vedere biblic, marea preo ie se transmitea în cadrul liniei levitice. În timpul romanilor,
marii preo i au fost îns recunoscu i i numi i de puterea de ocupa ie. Dovezi istorice arat , c în
general aceast func ie se primea pe bani sau putea fi acordat ca o facilitate politic . Caiafa s-a
c s torit cu fiica antecedentului marele preot Ana (Ioan 18, 13). Ana exercita înc mare putere
asupra ginerelui s u, a a c se putea vorbi de un fel de „mare preo ie comun ” (Luca 3, 2). Este
documentat istoric c , Caiafa a ocupat func ia de mare preot mai multe decenii – un timp
deosebit de lung, dac inem seama de faptul c în cei circa 100 de ani de ocupa ie roman , 28 de
b rba i au ocupat postul de mare preot (guvernatorul roman Vitellius a detronat pe Caiafa din
func ia de mare preot în anul 36/37 dup Hristos. Urma ul lui a fost 50 de zile în func ie).
Lungimea timpului pe postul de mare preot al lui Caiafa arat c el ob inuse unele favoruri
neobi nuite în Roma. Era foarte corupt. În timpul domniei lui se f cea schimb de bani pe
teritoriul Templului. Prin aceasta a devenit un om foarte bogat. i inând cont c Hristos a
alungat de dou ori pe schimb torii de bani din Templu (Ioan 2, 14-16; Matei 21, 12-13), nu este
de mirare c El a fost a a de urât de Caiafa.
Caiafa era un saducheu. Saducheii constituiau o grup de desiden i aristocratici, care controlau
Templul în timpul lui Isus. Din punct de vedere religios erau liberali i totodat foarte
materiali ti, negând învierea mor ilor, cerul, existen a îngerilor i elementele supranaturale ale
Scripturii (Faptele Apostolilor 23, 8). Când interpretau legea mozaic , atunci se ineau strâns de
liter , erau îns înclina i s treac cu vederea restul Scripturii (adic toate c r ile Vechiului
Testament de la Iosua i pân la Maleahi), sau s le minimalizeze în elesul. Cu toate c erau
contra fariseilor, cele dou grupe veneau deseori împreun , ca s încerce s pun în încurc tur
pe Hristos. Dar El i-a adus totdeauna la t cere (Matei 16, 1-4; 22,34-35; Marcu 12,13-23). Acum
se uniser iar i în atacul de moarte împotriva Lui.
Caiafa a fost cel care a zis: »Este în folosul vostru s moar un singur om pentru norod, i s
nu piar tot neamul« (Ioan 11, 50). Caiafa vorbea aici despre uciderea lui Isus, ca s evite o
amenin are politic . Cu toate acestea, Ioan a recunoscut în cuvintele sale un în eles profetic:
»Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el; ci, fiindc era mare preot în anul acela, a prorocit c Isus
avea s moar pentru neam. i nu numai pentru neamul acela, ci i ca s adune într-un singur
trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipi i« (versetele 51-52).
Cu alte cuvinte: ce a pl nuit Caiafa i marele sfat, mâna i de motive rele, a schimbat Dumnezeu
în bine (compar cu Geneza 50, 20). Ei voiau s omoare pe Isus, ca s salveze poporul care sta
5

Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
sub amenin area nimicirii crude de c tre puterea de ocupa ie roman . Dumnezeu dimpotriv , a
fost gata s jertfeasc pe Fiul S u ca s salveze poporul – da, oameni din toate na iunile - de la
condamnarea ve nic , din cauza p catelor lor. Apostolul Ioan folose te aproape acela i fel de
exprimare într-una din scrisorile sale de mai târziu: »El este jertfa de isp ire pentru p catele
noastre; i nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi« (1 Ioan 2, 2).
i în felul acesta planurile rele ale comploti tilor s-au suprapus cu hot rârea ve nic a lui
Dumnezeu.
Chiar i momentul a coincis exact cu planul lui Dumnezeu. Era timpul Pa telui, când se
sacrificau mieii de Pa te. i Hristos trebuia s fie »Mielul lui Dumnezeu care ridic p catul
lumii« (Ioan 1, 29). El întruchipa împlinirea divin pe care a simbolizat-o mereu Pa tele. »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; compar cu Faptele Apostolilor 8,
32).
Observa i c inta complotului mai marilor norodului era »s prind pe Isus cu vicle ug, i s -L
omoare. Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca s nu se fac tulburare în norod”« (Matei 26,
4-5). F r îndoial , doreau s -L omoare cu cât mai pu in vâlv . De aceea s-au hot rât s a tepte
atâta timp, pân ce au trecut Pa tele, iar în Ierusalim nu mai era acea mul ime mare. Grija ca s
nu permit aceasta în timpul s rb torii nu era din cauz c voiau s p streze sfin enia s rb torii.
(Deseori au fost omorâ i criminali în timpul s rb torilor, pentru c execu ia avea atunci loc în
fa a mai multor spectatori). Dar ei voiau s-o fac excluzând publicul, evitând s ia na tere o
r scoal .
Aceasta ne face s vedem din nou suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor planurilor
omene ti. Ei voiau s evite un scandal public cu ocazia s rb torii, în timp ce Dumnezeu
inten iona s lase pe Hristos s moar în timpul Pa telor, ca în felul acesta cât mai mul i s poat
tr i evenimentul. »Omul face multe planuri în inima lui, dar hot rârea Domnului, aceea se
împline te« (Proverbele 19, 21). »Cine a spus i s-a întâmplat ceva f r porunca Domnului?«
(Plângerile lui Ieremia 3, 37).
Ierusalimul a fost plin de pelerini din toate inuturile împ r iei. Au venit s serbeze Pa tele.
Istoricul Iosif apreciaz c în timpul unei s rb tori normale de Pa te în Ierusalim erau sacrifica i
mai mult de un sfert de milion de miei. Deoarece în medie 10 oameni mâncau dintr-un miel, se
poate deduce c num rul locuitorilor Ierusalimului în timpul Pa telui putea s creasc pân la 2,5
– 3 milioane. Chiar i guvernatorul roman Pilat din Pont (a c rui re edin era în inuturile de
coast ale Cezareei) venea de Pa te la Ierusalim. Din punctul de vedere al conspiratorilor era cel
mai r u timp ca s prind pe Isus, dac voiau s-o fac pe ascuns i în lini te. Ei au v zut cum a
fost întâmpinat de c tre mul ime cu strig te de osanale, dar au tiut c riscau s ia na tere o
r scoal .
Dar Pa tele a fost timpul S u – timpul ales de Dumnezeu. Exact în acest timp a fost cel mai
potrivit ca Mielul lui Dumnezeu s moar pentru p catele lumii. i când complotul a fost pus în
fapte, aceasta a avut loc potrivit timpului lui Dumnezeu, i nu dup imagina ia lui Caiafa. Mai
înainte, de fiecare dat când conspiratorii au încercat s omoare pe Isus înainte de a-i fi venit
timpul, Dumnezeu a z d rnicit planurile lor. Acum, când a teptau un moment potrivit, nu au
putut s amâne planul des vâr it al lui Dumnezeu.

Hristos este uns pentru înmormântarea Sa
Evanghelistul Matei prezint o relatare scurt , mi c toare, care las s se recunoasc mai mult
cum Dumnezeu st suveran deasupra tuturor evenimentelor care au dus la crucificare. El este în
opozi ie total cu complotul pus la cale în palatul marelui preot. Acolo, oamenii care urau pe
Isus, au conceput planuri uciga e. Aici, o femeie care iubea pe Isus, Îl preg tea pentru
înmormântarea Lui.
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»Când era Isus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de El o femeie cu un vas de
alabastru cu mir foarte scump; i, pe când sta El la mas , ea a turnat mirul pe capul Lui.
Ucenicilor le-a fost necaz, când au v zut lucrul acesta, i au zis: „Ce rost are risipa aceasta?
Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, i banii s se dea s racilor.” Când a auzit Isus, le-a
zis: „De ce face i sup rare femeii? Ea a f cut un lucru frumos fa de Mine. Pentru c pe s raci îi
ave i totdeauna cu voi, dar pe Mine nu M ave i totdeauna. Dac a turnat acest mir pe trupul
Meu, ea a f cut lucrul acesta în vederea preg tirii Mele pentru îngropare. Adev rat v spun c
oriunde va fi propov duit Evanghelia aceasta, în toat lumea, se va spune i ce a f cut femeia
aceasta, spre pomenirea ei.”« (Matei 26, 6-13),
Evanghelistul Matei relateaz aceasta în acest loc, pentru c este relevant pentru tema sa. Privit
din punct de vedere cronologic, aceasta apar ine evenimentelor din Sabatul anterior (Ioan 12, 13), pe când Isus se afla în Betania i Betfaghe (în marginea de r s rit a Ierusalimului) i se
preg tea pentru intrarea Sa triumfal din ziua urm toare în ora . În aceast sear de Sabat, Isus i
ucenicii Lui au fost invita i la cin în casa lui Simon leprosul. Cu toate c nu tim mai multe
despre Simon leprosul, decât cele prezentate aici, este evident c el era unul, care a fost vindecat
de lepr de c tre Hristos. Nimeni, care era lepros, nu putea s ofere a asemenea mas . Probabil
c prin aceast mas , Simon voia s - i arate mul umirea fa de Domnul pentru binefacerea
f cut .
Apostolul Ioan ne relateaz acela i eveniment, i ne spune c Maria, Marta i Laz r erau de
fa , Marta fiind cea care a adus mâncarea, iar Laz r era unul din cei ce st teau la mas (Ioan 12,
1-2). F r îndoial c cei trei erau prietenii lui Simon, probabil vecini apropia i, deoarece Betania
era i locul lor natal.
Maria a fost cea care L-a uns pe Isus cu mirul de nard (versetul 3). Ioan spune c ea a uns nu
numai capul, ci i picioarele lui Isus, i cu p rul capului ei le usca. Ea a f cut probabil în mod
con tient ca i femeia prostituat din Luca 7, 36-39, pe care Isus a iertat-o.
Aceasta a ters cu p rul capului ei picioarele lui Isus, pe care le udase cu lacrimi, i le-a uns cu
un ulei mirositor. Aceast ungere a avut loc mult mai la începutul lucr rii lui Hristos în Galileea,
în casa unui fariseu. Maria, o urma credincioas a lui Hristos, a tiut f r îndoial de aceast
întâmplare. Deoarece ea a fost mi cat de acest act de adorare nefalsificat, v zut în acest gest al
femeii, a f cut i ea la fel cu cel mai mirositor i scump untdelem, pe care putea s -l cumpere.
Atât Ioan 12, 5 cât i Marcu 14, 5 amintesc c mirul avea valoarea de treisute de dinari –
aproximativ salariul pe timp de un an al unui muncitor normal. Se putea cump ra într-o sticl de
alabastru – care era de asemenea foarte scump -, Marcu aminte te c Maria a spart sticla
(versetul 3). Prin aceasta a ar tat cât de mare era dragostea ei gata de a jertfi.
Ucenicii s-au sup rat. Generozitatea Mariei li s-a p rut exagerat . Dup argumentarea lor,
mirul putea fi vândut i banii puteau fi da i s racilor. În relatarea lui Ioan ni se spune c Iuda era
instigatorul ucenicilor, atunci când au exprimat aceast p rere. Cu toate c el se îngrijea aparent
de cei s raci, motivele lui erau mai pu in nobile decât f cea impresia: »Zicea lucrul acesta nu
pentru c purta grij de cei s raci, ci pentru c era un ho , i, ca unul care inea punga, lua el ce
se punea în ea« (Ioan 12, 6).
Constatarea c Iuda era administratorul casei cercului de ucenici este semnificativ . Aceasta
las s se recunoasc cât încredere i-a fost acordat (compar cu Psalmul 41, 9). i faptul c i
al ii au urmat în acest caz exemplul lui, arat c el câ tigase nu numai încrederea lor ci într-un
mod deosebit de înalt i respectul lor. Se pare c niciunul din ucenici nu a presim it c el va
deveni un tr d tor. Chiar i atunci când Isus a prorocit c unul din cei doisprezece Îl va vinde,
niciunul nu a ar tat cu degetul spre Iuda. Fiecare se vedea mai degrab pe sine însu i ca fiind un
canditat al tr d rii, în loc s presupun c Iuda era tr d torul (Marcu 14, 19).
Este specific felului de gândire al lui Iuda, c nepl cerea lui cu privire la fapta Mariei nu o
exprim cu voce tare înaintea lui Isus. Dup relatarea lui Marcu, ucenicii au discutat acest fapt
7

Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
mai întâi între ei, în cerc restrâns, înainte de a se duce la Maria ca s-o admonesteze cu cuvinte
aspre (Marcu 14, 4-5).
Cu toate c au încercat s ascund de Isus nepl cerea lor, El a tiut ce îi preocupa. i El i-a
mustrat pentru c s-au sup rat pe femeie: »L sa i-o!« (Marcu 14, 6; compar cu Ioan 12, 7).
Aici este vorba de Dumnezeu în chip de om, care este vrednic de o astfel de adorare. Era în
momentul când va muri pentru p catele altora. Dac nu ar fi fost a a, restul cuvintelor Sale ar fi
fost lipsite de orice sentiment de compasiune i altruism: »Pentru c pe s raci îi ave i totdeauna
cu voi, dar pe Mine nu M ave i totdeauna« (Matei 26, 11). Aceste cuvinte erau neobi nuite în
gura Mântuitorului, care poruncise tân rului bogat s - i vând toat averea i s dea banii
s racilor (Matei 19, 21).
Dar aici Isus a redat un adev r cuprins în Legea mosaic : »Totdeauna vor fi s raci în ar ; de
aceea î i dau porunca aceasta: „S - i deschizi mâna fa de fratele t u, fa de s rac i fa de cel
lipsit din ara ta”« (Deuteronom 15, 11). Suntem obliga i s dovedim permanent generozitate fa
de s raci, Isus neîngr dindu-i importan a, ci a subliniat-o. În acest moment îns era vorba de
ceva mult mai urgent decât s r cia p mânteasc . Hristos era înaintea mor ii Sale. Lucrarea Lui
pe p mânt se apropia de sfâr it. El le spusese deja aceasta. În curând nu-L vor mai avea cu ei.
Maria s-a num rat totdeauna printre oamenii aten i, când asculta cum înv a Isus (Luca 10, 39).
Ea a în eles probabil mai mult decât ceilal i. Era evident c ea sim ea, c Hristos era la un punct
de cotitur important al lucr rii Sale pe p mânt. Nu este clar cât de mult a în eles ea c El era
aproape de moarte. Este mai de grab pu in probabil c Maria a fost pe deplin con tient c
moartea lui Hristos era a a de aproape. Voia probabil ca gestul ei s fie primit ca un act al unei
ador ri profunde.
Dar în acest act era un în eles simbolic, pus de Dumnezeu Însu i în suveranitatea Sa. Isus a
spus: »Dac a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a f cut lucrul acesta în vederea preg tirii Mele
pentru îngropare« (Matei 26, 12). i prin aceasta vedem din nou cum mâna suveran a lui
Dumnezeu a aranjat în scopul S u toate evenimentele care au avut loc. Ceea ce Maria a f cut din
dragoste i atitudine de adorare fa de Hristos are un în eles adânc: era o fapt simbolic ,
rânduit de Dumnezeu, care preg tea pe Hristos pentru moartea Sa i pentru îngroparea Sa. Întrun anumit sens era un semn al dragostei Tat lui fa de Fiul, care ar ta c Îi sosise timpul.

Tr d torul i lucrarea lui
Se poate ca Iuda s fi fost dezam git înl untrul lui, ca niciodat mai înainte, atunci când cu
aceast ocazie a fost respins de Hristos. Probabil c a pus la îndoial legitimitatea mesianic a lui
Isus. El a tepta – ca aproape to i ceilal i concet eni ai lui – pe Mesia, care s elibereze pe Israel
de sub domina ia roman i s - i instaureze domnia. Iuda (ca i ceilal i ucenici) au sperat s
ocupe o pozi ie în slava i administra ia acestei Împ r ii (compar cu Matei 20, 20-21). Dar în
timp ce Isus vorbea tot mai mult de lep darea Sa i de moartea Sa, lui Iuda i-a disp rut
entuziasmul de a-L mai urma. A rezistat timp de trei ani, în speran a c Isus va ocupa tronul lui
David, iar lui i se va încredin a o pozi ie înalt . Motivele sale par s fi fost tot timpul st pânite de
sete de câ tig i dorin de putere egoist .
La aceasta se adaug faptul c sustr gea bani din punga ucenicilor, pentru care era responsabil.
S-a uitat cu mânie cum au fost d ruite acele cadouri pre ioase – un litru cu mir de nard curat i o
sticl de alabastru – de c tre ucenica aceea, care nu voia nimic altceva decât s adore pe Hristos.
Dac ar fi fost un dar financiar, i s-ar fi oferit ansa s delapideze. Cum aceasta nu i s-a mai
oferit, s-a hot rât, probabil, s recupereze pierderea, tr dând pe Isus pentru bani. i în felul
acesta a luat probabil în acel moment hot rârea definitiv de a deveni tr d tor, dând pe Isus în
mâna du manilor S i.
Evanghelistul Luca relateaz c aproximativ în acela i moment Satana a intrat în Iuda (Luca
22, 3). Diavolul s-a folosit de l comia lui i de faptul c inima lui nu a fost înnoit , ci pân în
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acel moment a respins cu desconsiderare pe Isus. L-a luat realmente pe Iuda în posesiune, ca s
execute actul de tr dare ce urma s aibe loc în curând. În ceea ce-l prive te pe Iuda, el s-a predat
de bun voie domniei puterilor întunericului, când în ultimul act al lep d rii s-a îndep rtat de
Hristos. Prin aceasta a devenit o unealt a lui Satana. Evanghelistul Matei ne spune: »Atunci
unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preo ii cei mai de seam , i le-a zis:
„Ce vre i s -mi da i, i-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cânt rit treizeci de argin i. Din clipa
aceea, Iuda c uta un prilej nimerit, ca s dea pe Isus în mâinile lor« (Matei 26, 14-16).
Probabil c în ceasul acela Iuda s-a dus în casa lui Caiafa tocmai în momentul când marele sfat
se strânsese ca s pl nuiasc complotul lor împotriva lui Isus. În orice caz inten iile de tr dare ale
lui Iuda se unesc perfect cu atacul lor. Ei i-au cânt rit imediat pre ul tr d rii i i-ai dat banii.
Era pre ul unui sclav – treizeci de argin i, ace tia fiind probabil identici cu treizeci de sicli de
argint (Exodul 21, 32). Treizeci de sicli corespundeau la aproximativ 120 de dinari – ca valoare,
deci mai pu in decât nardul Mariei. Iuda a suferit probabil sub propria dezam gire, c în aceast
fapt exist un fel de compensare a drept ii i c ea este un r spuns la fapta Mariei, care dup
p rerea lui a fost foarte exagerat .
F r îndoial c membrii marelui sfat s-au bucurat mult c complotul lor a fost sus inut de unul
din apar in torii cercului restrâns de ucenici ai lui Isus. Probabil i-au imaginat c acesta aprob
planurile lor rele.
Din acel moment Iuda a c utat un prilej potrivit s tr deze pe Isus. Dup ce a primit banii
pentru fapt , era irevocabil dator s - i îndeplineasc obliga iile asumate. Trebuia acum s
g seasc o ocazie când Isus era singur, sau aproape singur, ca s se poat împlini planul marelui
sfat de a prinde în lini te pe Isus. i el a hot rât, c cea mai bun ocazie este în gr dina
Ghetsimani, unde Isus se ducea deseori cu prietenii Lui cei mai apropia i s se roage.
V zut din perspectiva p mânteasc , se p rea c intrigile du manilor lui Isus s-au potrivit de la
început. F r îndoial , membrii marelui sfat au fost deosebit de bucuro i s aib un conspirator
suplimentar din cercul intim al ucenicilor lui Isus. Iuda s-a bucurat s aib cât mai repede foloase
din contractul de tr dare pe care îl încheiase. Privit din punctul de vedere al du manilor lui Isus,
toate se potriveau foarte bine.
În momentul acela nimeni nu a recunoscut, ce a v zut Isus: în fond a fost înf ptuit un plan mult
mai înalt. Era planul ve nic al unui Dumnezeu suveran – un plan care a fost stabilit înainte de
întemeierea lumii. i din primul moment al conspira iei s-a dovedit c Dumnezeu cu suveranitate
are totul sub control, ar tat în toate profe iile, care s-au împlinit, toat întâmplarea dramatic s-a
derulat în concordan deplin cu hot rârile ve nice ale lui Dumnezeu. Prima i cea mai de baz
lec ie, pe care o putem înv a la omorârea lui Isus, este c Dumnezeu r mâne absolut suveran
peste toate. El r mâne a a i atunci când se pare c cele mai groaznice comploturi ale oamenilor
p c to i î i ating elul lor însp imânt tor.

9

