Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
Capitolul 2
Înv

torul zice: „Vremea Mea este aproape; voi face Pa tele cu ucenicii Mei în casa ta.”
Matei 26, 18

Ultima cin
Pa tele era prima s rb toare din calendarul iudaic. În fiecare an era s rb torit »în luna întâia,
în a patrusprezecea zi a lunii, între cele dou seri« (Levitic 23, 5). Cu aceast ocazie fiecare
familie se gândea la eliberarea poporului din Egipt, aducând ca jertf un miel f r cusur.
S rb toarea era cea mai veche s rb toare a iudeilor, primul Pa te a fost s rb torit în seara când
Israel a fost eliberat din Egipt.
Pa telui îi urma s rb toarea azimilor (Levitic 23, 6). Aceast s rb toare inea o s pt mân , a a
c întreg timpul de s rb toare era de opt zile. Cele dou s rb tori erau a a de strâns legate una de
alta, c perioada de timp de opt zile era deseori denumit »Pa tele« i câteodat »s rb toarea
azimilor«. (Noul Testament folose te rar aceste expresii i atunci se recunoa te sensul general.)
Privit concret, Pa tele se refer la cea de-a paisprezecea zi a lunii Nisan (prima lun a
calendarului iudaic), în timp ce »s rb toarea azimilor« cuprinde restul de apte zile de
s rb toare, care se termina în ziua a 21-a a lunii Nisan.
Cu patru zile înainte de Pa te, în ziua a 10-a a lunii Nisan, fiecare familie trebuia s aleag un
miel de jertf f r cusur i s -l pun deoparte de restul turmei. Apoi mielul trebuia s fie
sacrificat (Exodul 12, 3-6). În timpul ultimei s pt mâni, înainte de sacrificare, Isus i ucenicii
Lui au f cut acela i lucru, în ziua de luni a acelei s pt mâni au c utat un miel.
S ne aducem aminte: m rturiile istorice din timpul lui Isus arat c aproximativ un sfert de
milion de miei se sacrificau în timpul unei s rb tori normale de Pa te. Ca s se împlineasc
aceast misiune era nevoie de sute de preo i. Deoarece to i mieii erau sacrifica i în aproximativ
dou ore înainte de l sarea amurgului în acea a 14-a zi de Nisan (Exodul 12, 6), era nevoie de
aproximativ 600 de preo i, fiecare trebuia s taie în medie 4 miei pe minut, ca s poat s - i
împlineasc misiunea într-o sear . Potrivit tradi iei, numai maximal doi oameni aveau voie s
vin la Templu cu un miel ca s -l sacrifice. Dup ce mielul era t iat, trebuia dus imediat acas i
pr jit. Cu toate acestea pe Muntele pe care se afla Templul era o aglomera ie mare, dac ne
gândim c în timpul t ierii mieilor erau aproximativ o jum tate de milion de oameni care se
mi cau în cele dou ore pe teritoriul Templului.
Iudeii din timpul lui Isus aveau dou metode diferite pentru calculul calendarului – ceea ce a
f cut ca problema s nu fie a a de complicat . Atât fariseii cât i iudeii din Galileea i din
inuturile de nord ale Israelului num rau zilele de la r s ritul soarelui i pân la r s ritul lui a
doua zi. Saducheii i locuitorii din Ierusalim i din inuturile din jur num rau zilele de la apusul
soarelui i pân la apusul lui. Aceasta însemna c 14 Nisan c dea pentru un galileean joi, iar
pentru locuitorii Ierusalimului era vineri. În felul acesta t ierea mieilor se f cea în dou zile
consecutive în cele dou ore prev zute pentru aceasta, munca preo ilor u urându-se în felul
acesta. Aproximativ jum tate din miei puteau fi t ia i joi, iar cealalt jum tate era t iat vineri.
(Prin acest detaliu complicat cu privire la problema calendarului se permite s se explice de ce
Isus i ucenicii Lui – care în afar de Iuda, to i erau galileeni – au mâncat mielul pascal joi seara
în odaia de sus, cu toate c evanghelistul Ioan în capitolul 18 versetul 28 spune c , c peteniile
iudaice – care locuiau toate în Ierusalim – nu serbaser în ziua urm toare înc Pa tele, când Isus
a fost adus în Pretoriu pentru a fi interogat. Tot a a se poate explica de ce, potrivit cu Ioan 19,
14, procesul lui Isus i r stignirea Lui a putut avea loc în ziua preg tirii.)
Cantitatea de sânge, care curgea cu ocazia acestor jertfe, era foarte mare. Sângele era l sat s
curg de pe povârni ul de r s rit al muntelui pe care se afla Templul în valea Chidron. Din
aceast cauz pârâul cu acela i nume era multe zile colorat în ro u. Aceasta amintea de pre ul
îngrozitor al p catului.
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Desigur, tot acest sânge i toate aceste animale nu puteau s fac isp irea p catelor: »c ci este
cu neputin ca sângele taurilor i al apilor s tearg p catele« (Evrei 10, 4). Mieii simbolizau
numai jertfa des vâr it , pe care Dumnezeu Însu i o va preg ti, ca s îndep rteze p catele. De
aceea Ioan Botez torul a privit mai departe de aceste animale i a ar tat spre »Mielul lui
Dumnezeu, care ridic p catul lumii« (Ioan 1, 29). Nu va mai trece mult timp pân când în elesul
deplin al acestei profe ii va fi descoperit.
Ultima cin este preg tit
În diminea a zilei de joi, ucenicii au început preg tirea s rb torii Pa telui. »În ziua dintâi a
praznicului Azimilor (aici evanghelistul Matei folose te exprimarea general uzual , care lega
cele dou s rb tori una cu alta), ucenicii au venit la Isus, i I-au zis: „Unde vrei s - i preg tim s
m nânci Pa tele?« (Matei 26, 17).
Din relatarea evanghelistului Matei se recunoa te c multe detalii au fost clarificate mai
dinainte de Isus. Deoarece mul i israeli i veneau în fiecare an la s rb toare în Ierusalim, se
obi nuia ca locuitorii ora ului s închirieze spa iul casei lor celor veni i la s rb toare. În felul
acesta vizitatorii puteau folosi camere separate, ca s m nânce mielul pascal împreun cu
prietenii i apar in torii familiei. V dit, Isus f cuse preg tiri pentru folosirea unei astfel de
camere, unde putea s serbeze împreun cu ucenicii Lui. Era o odaie de sus, care probabil a fost
pus la dispozi ie de un om - un om pe care Isus îl cuno tea, i care la rândul lui credea în Isus,
dar care probabil era necunoscut ucenicilor. În niciuna din relat rile din Evanghelii nu i se
nume te numele. În orice caz, Isus a f cut aceste preg tiri în ascuns, ca s evite s fie cunoscut
mai dinainte unde voia s fie în seara aceea împreun cu ucenicii Lui. (Dac Iuda ar fi cunoscut
mai dinainte locul ultimei cine, ar fi fost u or pentru el s comunice membrilor marelui sfat unde
puteau s g seasc pe Isus. În planul lui Dumnezeu era îns necesar ca Isus s serbeze împreun
cu ucenicii Lui ultima cin , înainte de a fi tr dat).
Trebuiau f cute multe preg tiri. Nu trebuia numai ca mielul s fie adus la Templu, ca s fie
t iat, i apoi s fie adus înapoi, ca s fie fript. i celelalte p r i componente ale cinei trebuiau
preg tite. Una din cele mai importante p r i componente ale s rb torii Pa telui erau azimile,
vinul i castronul cu ierburi amare. Responsabilitatea preg tirii acestor componente a fost
probabil împ r it mai multor ucenici. În afar de aceasta trebuia preg tit înc perea i masa. De
aceasta se ocupa un slujitor al omului acela c ruia îi apar inea odaia de sus.
De aceea Isus le-a zis: »Duce i-v în cetate la cutare om, i spune i-i: „Înv torul zice:
„Vremea Mea este aproape; voi face Pa tele cu ucenicii Mei în casa ta.”« (Matei 26, 18). Dup
relatarea evanghelistului Marcu, capitolul 14 versetul 13, i a evanghelistului Luca, capitolul 22,
versetul 10, Isus le-a spus c omul pe care îl c utau »duce un ulcior cu ap «. Deoarece aducerea
apei era misiunea femeilor, ei vor putea s identifice u or pe omul acela. Isus, care tie totul
(Ioan 16, 30), a tiut exact unde va fi omul, când ei îl vor întâlni. Aceasta este înc o dovad
suplimentar c El avea toate aceste evenimente sub control.
Din evanghelia dup Luca 22, 8 afl m c a fost Petru i Ioan, care au fost îns rcina i s caute
pe omul acela i s ajute la preg tirea od ii de sus. Evanghelistul Marcu spune c ei vor g si
omul, îl vor urma spre cas i apoi vor repeta proprietarului casei ceea ce Isus le-a spus lor. i
vor g si »o odaie mare de sus, a ternut gata« (Marcu 14, 15). Ucenicii »au f cut cum le
poruncise Isus, i au preg tit Pa tele« (Matei 26, 19).
În vorbirea lui Isus se cuprinde un în eles adânc (»Vremea Mea este aproape; voi face Pa tele
cu ucenicii Mei« versetul 18). Petru i Ioan L-au auzit deja mai de mult spunând: »Vremea Mea
n-a sosit înc « (Ioan 7, 6). Cu alte ocazii anterioare El a f cut afirma ii asem n toare. Vremea
Lui sosise acum – clipa pentru care venise în lume. De aceea a spus a a de simplu lui Petru i lui
Ioan acest lucru. tia c Îi r m sese numai o sear , pe care o va petrece împreun cu ucenicii S i,
i anume la s rb toarea Pa telui. Expresia greac tradus prin »voi face Pa tele« este la timpul
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prezent ca s exprime un eveniment care va avea loc în viitor. Prin aceasta a scos în eviden c
planul lui Dumnezeu nu putea nicidecum s fie împiedicat s nu se realizeze.
Era de o importan decisiv , faptul c Isus serba acest ultim Pa te. Pe parcursul serii va spune
ucenicilor S i: »Am dorit mult s m nânc Pa tele acesta cu voi înainte de patima Mea; c ci v
spun, c de acum încolo, nu le voi mai mânca, pân la împlinirea lor în Împ r ia lui Dumnezeu«
(Luca 22, 15-16). Evenimentele din seara aceea vor fi punctul culminant a tot ce a simbolizat
s rb torile de Pa te de pân atunci: jertfirea adev ratului Miel al lui Dumnezeu urma s aib loc
în curând. De aceea acest ultim Pa te este deosebit de important – cu mult mai important decât
s rb torile de Pa te care au avut loc pân atunci, care au avut loc în cele mai evlavioase familii
iudaice.

S rb toarea cinei
Relat rile evangheliilor nu spun nimic despre restul evenimentelor din ziua aceea – pân la
mâncarea Pa telui însu i. Se pare c Isus a petrecut ziua în rug ciune, fiind singur cu Tat l S u,
în timp ce ucenicii preg teau Pa tele. Oricare ar fi fost activit ile care s-au derulat în ziua aceea,
la ora stabilit Isus S-a întâlnit cu ucenicii Lui, ca s mearg în odaia de sus, unde totul era
preg tit i îi a tepta. Apostolul Ioan dedic mai multe capitole (Ioan 13-17) prezent rii detaliate a
vorbirii lui Isus din noaptea aceea.
Evanghelistul Matei relateaz cele întâmplate în odaia de sus i s rb toarea mesei de Pa te:
»Seara, Isus a ezut la mas cu cei doisprezece ucenicii ai S i« (Matei 26, 20). Era joi seara în
jurul orei 18, atunci când s-au a ezat la mas . Cuvântul grecesc tradus prin »a ezut la mas « este
anakeimai, care înseamn totodat i »a se rezema«, »a se propti cu spatele«. Se obi nuia în
general ca o astfel de mâncare s fie pus pe o mas scund . Oaspe ii se propteau cu spatele ca s
poat servi mâncarea. Din relatarea lui Ioan afl m c Hristos i ucenicii S i au mâncat ezând,
c ci în Ioan 21, 20 se spune c Ioan s-a rezemat pe pieptul lui Isus.
Aceasta era în opozi ie total cu primul Pa te, care a fost mâncat în grab i stând în picioare –
îmbr c mintea era încins , gata de a pleca în c l torie, sandalele erau în picioare i bastonul era
în mân (Exodul 12, 11). Israeli ii se preg teau atunci s evadeze din Egipt. De data aceasta nu
era planificat nici o evadare. De aici Hristos se va duce în gr dina Ghetsimani, unde, în urma
tr d rii, va fi dat în mâinile uciga ilor Lui. Vremea Lui sosise.
Era o succesiune tradi ional în rânduiala Pa telui. Mai întâi un pahar cu vin trecea de la unul
la altul, primul din cele patru pahare folosite în timpul acestei mese. Fiecare din cei prezen i lua
o înghi itur din paharul comun. Înainte ca paharul s fie dat de la unul la altul, Isus a rostit
rug ciunea de mul umire (Luca 22, 17).
Dup ce primul pahar a circulat pe la to i cei prezen i, avea loc o sp lare ceremonial ,
simbolizând necesitatea cur irii morale i spirituale. Probabil c în timpul acestei sp l ri
ceremoniale a luat na tere cearta între ei »ca s tie care dintre ei avea s fie socotit cel mai
mare« (Luca 22, 24). Evanghelistul Ioan relateaz c Isus »S-a sculat de la mas , S-a dezbr cat
de hainele Lui, a luat un tergar, i S-a încins cu El. Apoi a turnat ap într-un lighean, i a
început s spele picioarele ucenicilor, i s le tearg cu tergarul cu care era încins« (Ioan 13, 45). Preluând rolul robului cel mai neînsemnat, Hristos a transformat ceremonia sp l rii într-o
lec ie clar despre smerenie i adev rata sfin ire. Sp larea exterioar nu folose te la nimic, dac
inima nu este curat . Mândria este dovada sigur c inima trebuie cur it . Hristos a folosit un
argument asem n tor când a vorbit cu fariseii (Matei 23, 25-28). Acum El a sp lat picioarele
ucenicilor, ilustrând prin aceasta c însu i credinciosul, a c rui inim a fost reînnoit , trebuie s
se cur easc permanent de necur ia exterioar pricinuit de lume.
Fapta Sa a fost un model al adev ratei smerenii. Sp larea picioarelor era, în mod normal,
încredin at celui mai neînsemnat sclav. În mod normal, într-o cas închiriat pentru acest scop
era un slujitor care sp la picioarele oaspe ilor care intrau în cas . Dac cineva renun a la acest
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gest, era privit ca o mare lips de amabilitate (compar cu Luca 7, 44). Sp larea picioarelor era
necesar , deoarece praful, mizeria i alte necur ii se depuneau pe ele, când cineva ca pieton
umbla pe str zile nepietruite din Ierusalim i din împrejurimile Ierusalimului. În mod evident nu
era nici un slujitor care s îndeplineasc aceast misiune, atunci când Isus a intrat cu ucenicii Lui
în odaia de sus. În loc s se coboare, ca s fac aceast lucrare unul altuia, ucenicii i-au l sat
picioarele nesp late. Gestul lui Isus cuprinde atât un act mi c tor de umilire al propriei persoane,
precum i o mustrare u oar adresat ucenicilor (compar cu Ioan 13, 6-9). El cuprindea i un
model de smerenie, pe care El o a teapt de la to i cre tinii (versetul 15; compar cu Luca 22,
25-26).
Dup sp larea ceremonial se continua s rb toarea Pa telui cu mâncarea ierburilor amare,
corespunz tor cu Exodul 12, 8. (Acestea erau p trunjel, cicoare de gr din i alte sorturi de
zarzavaturi cu frunze). Am r ciunea verde urilor aducea aminte de robia aspr a lui Israel în
Egipt. Verde urile erau mâncate cu buc i de azimi, care se muiau într-o amestec tur numit
charoset. Era o past din rodii, mere, curmale, smochine, stafide i o et. Charoset era comparat
cu mortarul unui zid – i amintea de sclavia israeli ilor în Egipt, unde f ceau c r mizi.
Urma împ r irea celui de-al doilea pahar. Exact în acest moment st pânul casei (în acest caz
era f r îndoial Isus) explica ce înseamn Pa tele (compar cu Exodul 12, 26-27). Într-o
tradi ional s rb toare iudaic de Pa te, cel mai tân r copil pune patru întreb ri stabilite mai
dinainte, al c ror r spuns este preluat dintr-o povestire poetic a ie irii din Egipt.
În timp ce se împ r ea cel de-al doilea pahar se cântau Psalmi. Conform tradi iei, psalmii care
se cântau de Pa te erau din Hallel (în ebraic „cânt ri de laud ”; din acest cuvânt a rezultat
cuvântul Halleluia). Hallelul consta din ase psalmi i începea cu Psalmul 113. Probabil c
Hellel-psalmii au fost cânta i unul dup altul, în acest moment al ceremoniei se cântau primii doi
psalmi.
Dup aceea era adus mielul fript, înainte ca s urmeze ceremonia urm toare: st pânul casei î i
mai sp la înc odat mâinile, frângea azima i împ r ea buc ile la cei ce st teau la mas , pe care
le mâncau apoi cu carnea de miel.

Tr darea este f cut cunoscut mai dinainte
Probabil la un anumit moment al mesei – probabil în timp ce mâncau mielul – Isus a f cut
cunoscut ceva, ce urma s aibe urm ri grave: »Pe când mâncau, El a zis: „Adev rat v spun c
unul din voi M va vinde.”« (Matei 26, 21). De mai multe ori pân în momentul acela a prorocit
despre moartea Sa. Aceasta a fost îns prima dat când a spus c unul din ucenicii Lui Îl va tr da.
Ne putem imagina cât de tulburat a devenit aceast atmosfer de s rb toare, care în mare
parte domne te pân în zilele noastre. Pentru »a tr da« st în greac cuvântul paradid mai – un
cuvânt folosit când un de inut era predat unei închisori. Este acela i cuvânt care s-a folosit i în
Matei 4, 12. Acolo Ioan Botez torul este aruncat în temni . Gândul acesta era de neimaginat
pentru cei mai mul i din ucenicii S i: unul dintre ei s de-a pe mâna du manilor S i pe Isus! i
cu toate acestea fiecare dintre ei tia în inima lui c este în stare s fac o astfel de tr dare: »Ei sau întristat foarte mult, i au început s -I zic unul dup altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”«
(Matei 26, 22).
Isus nu a zis nimic care s -i fac s le dispar frica, ci în vorbirea Lui a eviden iat cât de oribil
era tr darea ce urma s aibe loc: »Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela M va vinde«
(versetul 23). Cât de groaznic este r ul care locuie te într-o astfel de pref c torie i o astfel de
tr dare a fost descris în mod des vâr it într-unul din Psalmii lui David:
»Nu un vr jma M batjocore te, c ci a suferi; nu protivnicul Meu se ridic împotriva Mea, c ci
M-a ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam una cu Mine, tu, frate de cruce i prieten
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cu Mine! Noi, care tr iam împreun într-o pl cut prietenie, i ne duceam împreun cu mul imea
în Casa lui Dumnezeu.« Psalmul 55, 12-14
David a exprimat în Psalmul 41, 9 o plângere asem n toare împotriva sf tuitorului lui
Ahitofel, care s-a unit cu Absalom în r scoala lui împotriva lui David: »Chiar i acela cu care
tr iam în pace, în care îmi puneam încrederea i care mânca din pâinea mea, ridic i el c lcâiul
împotriva mea.«
Dup relatarea din evanghelia dup Ioan 13, 18, Isus a citat în odaia de sus locul din Psalmul
41, 9. Prin aceasta devine clar c psalmul are o însemn tate mesianic , a c rui împlinire va avea
loc în curând.
Tr darea lui Hristos apar ine planului de mântuire ve nic al lui Dumnezeu, ca toate celelalte
detalii ale suferin elor. Isus a confirmat aceast realitate, când a spus: »Negre it, Fiul Omului se
duce dup cum este scris despre El« (Matei 26, 24). Dumnezeu va include tr darea, pe care a
f cut-o Iuda, în planul S u de mântuire a nenum ratelor mul imi de oameni. i cu toate acestea,
actul tr d rii a fost în sine însu i nejustificat. Tot a a – când Dumnezeu folose te o fapt rea ca
s se împlineasc hot rârile Lui ve nice – cum r ul în sine însu i nu poate fi numit bun. Faptul c
hot rârile suverane ale lui Dumnezeu sunt totdeauna bune nu ofer o aureol de sfin enie
inten iilor rele ale lui Iuda. Contrar ce au spus unii, Iuda a fost o unealt serviabil a r ului (Ioan
6, 70) i nu a fost un sfânt, care s fi tiut ceva mai bun. Lui i-a fost sortit condamnarea ve nic .
i Hristos a subliniat aceast realitate în Matei 26, 24: »Negre it, Fiul Omului se duce dup cum
este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului! Mai bine ar fi fost
pentru el s nu se fi n scut!«
Cu excep ia lui Iuda, to i ceilal i ucenici au fost îngrozi i la gândul c unul dintre ei se va face
vinovat de o asemenea fapt sinistr . i totu i este remarcabil c la început ei nu arat cu degetul
unul spre cel lalt, ci se verific pe sine însu i. Tocmai fuseser mustra i de Hristos pentru c nu
au dovedit smerenie, nesp lându- i picioarele unul altuia. Înc se mai gândeau cât de mult erau
înclina i s p c tuiasc . Acum erau constrân i s priveasc un viitor care le aducea mai mult
nelini te: În aceast ceat de b rba i, a a de strâns unit i absolut intim , exista un tr d tor.
Fiecare i-a verificat propria inim i fiind con tien i c în propria stare de p c to enie pot
înf ptui gre eli grave, au întrebat cu mult team pe Isus : »Nu cumva sunt eu?« Fiecare s-a
întrebat probabil, dac nu cumva incon tient ar fi putut face ceva, care s pun pe Domnul în
pericol, dac nu cumva a tr dat du manilor locul în care se g sea El.
În evanghelia dup Ioan se spune: »Ucenicii se uitau unii la al ii, i nu în elegeau despre cine
vorbe te« (Ioan 13, 22). Pân în acel moment nu era nici un indiciu – atât în comportarea lui
Iuda, cât i în felul cum Isus l-a tratat – care s fi putut da impresia celorlal i ucenici c Iuda era
tr d torul. Cu toate c se spune: »Isus tia de la început cine erau cei ce nu cred, i cine era cel
ce avea s -l vând « (Ioan 6, 64), niciodat nu a fost re inut fa de Iuda i nici nu l-a inut la
distan . L-a tratat totdeauna cu acelea i sentimente de dragoste i bun tate ca i pe ceilal i. i în
afar de aceasta, Iuda era administratorul casei de bani i prin aceasta p rea c se bucur de o
deosebit încredere din partea celorlal i. Apar inea probabil acelei grupe de ucenici, pe care
ceilal i din cercul celor doisprezece cel mai pu in îl suspectau de a fi tr d tor. i totu i, întreaga
lui comportare fa de Isus a fost o fars .

Tr d torul este descoperit
Pentru a p stra un timp mai îndelungat aparen ele, Iuda pune i el întrebarea: »Nu cumva sunt
eu, Înv torule?« În expresia greac se simte o necredin simulat . O traducere american red
în mod nimerit textul: »Cu siguran , nu sunt eu, Înv torule« (NASB).
Isus a r spuns simplu: »Tu ai zis!« (versetul 25). În mod vizibil, aceasta a fost o remarc care
abia a fost auzit , adresat numai lui Iuda. Probabil c nici ceilal i ucenici nu au în eles-o, c ci
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apostolul Ioan, care st tea lâng Isus, nu a remarcat-o. Ioan relateaz c Petru i-a f cut semn, s
afle despre cine vorbea:
»Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus (în felul acesta se las Ioan recunoscut în toat
evanghelia sa), st tea la mas culcat pe sânul lui Isus. Simon Petru i-a f cut semn s întrebe cine
este acela despre care vorbea Isus. i ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus, i i-a zis:
„Doamne, cine este?” Isus a r spuns: „Acela, c ruia îi voi înmuia buc ica, i i-o voi da.” i a
întins o buc ic , i a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul.« (Ioan 13, 23-26)
Chiar i aceast discu ie a avut loc în oapt , c ci se pare c niciunul din ceilal i ucenici nu a
remarcat c Hristos a identificat pe Iuda ca tr d tor. Când a zis lui Iuda: »Ce ai s faci, f
repede« (versetul 27), Ioan spune: »Dar nimeni din cei ce edeau la mas , n-a în eles pentru ce îi
zisese aceste vorbe. Unii credeau c , de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia s -i spun ;
„Cump r ce ne trebuie pentru praznic”, sau îi poruncea s dea ceva s racilor« (versetele 28-29).
Ioan relateaz i c Satana a intrat în Iuda dup ce a luat buc ica de pâine pe care i-a oferit-o
Isus (versetul 27). Ca i mai înainte în marele sfat, când Iuda a pl nuit tr darea împreun cu
membrii sfatului (soborului), diavolul l-a luat în st pânire. Dup ce i-a împietrit inima fa de
Isus, el a devenit pe deplin o unealt a celui r u.
Soarta ve nic a lui Iuda era acum pecetluit . Tot ce mai trebuia s fac era tr darea îns i. i
nu avea nici un rost s mai lungeasc situa ia. Da, potrivit cu voia lui Isus, tr d torul posedat de
diavolul trebuia s p r seasc înc perea, ca astfel s poat s rb tori ultima cin împreun cu
adev ra ii lui ucenici. De aceea a spus lui Iuda s fac repede ce avea de f cut.
Nu se poate deduce dac planul ini ial al lui Iuda era s tr deze în acea noapte pe Isus. Pe baza
relat rii din evanghelia dup Matei 26, 5 tim c conduc torii iudei î i propuseser s amâne
pân va trece s rb toarea. Abia la sfâr itul s rb torii – cel pu in o s pt mân mai târziu – voiau
s se r fuiasc cu Isus. Dar planul divin era perfect, evenimentele din odaia de sus legate de
hot rârea lui Iuda de a vinde pe Isus chiar în noaptea aceea au pecetluit acest plan. El a tiut
foarte bine ce avea de f cut, c ci de mult timp Isus avea obiceiul s se roage împreun cu
ucenicii S i în gr dina Ghetsimani (Ioan 18, 2).

O nou mas este rânduit
În locul acesta, plecând de la ultima s rb toare de Pa te, a fost rânduit un leg mânt nou i
rânduiala cunoscut ca „Masa Domnului”:
»Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; i, dup ce a binecuvântat, a frânt-o, i a dat-o
ucenicilor, zicând: „Lua i, mânca i; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar, i dup ce a
mul umit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Be i to i din el; c ci acesta este sângele Meu, sângele
leg mântului celui nou, care se vars pentru mul i, spre iertarea p catelor. V spun c , de acum
încolo nu voi mai bea din acest rod al vi ei, pân în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împ r ia
Tat lui Meu.” Dup ce au cântat cântarea, au ie it în muntele M slinilor.« (Matei 26, 26-30).
Israeli ii au s rb torit Pa tele începând din seara aceea în care sub c l uzirea lui Moise au
p r sit Egiptul – aproape 1500 de ani înainte de Hristos. Reprezenta cel mai vechi ritual vechitestamental. Era mai vechi decât darea Legii. A fost introdus înaintea oric rei alte s rb tori
iudaice. Era mai veche decât preo ia, decât cortul întâlnirii i decât toate celelalte componente
ale rânduielii jertfelor mozaice.
În aceast ultim noapte a cinei era sfâr itul tuturor acelor ceremonii i venise realitatea pe care
ele o simbolizau. A fost ultimul Pa te al rânduieli vechi în ceea ce prive te mântuirea divin .
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Sfâr itul leg mântului vechi – cu toate elementele ceremoniale legate de el – era aproape. În
locul lui urma s se introduc un leg mânt minunat, nou, care niciodat nu va înceta.
S rb torile i ritualurile, precum i preo ia perioadei de timp mozaic ar tau toate, f r nici o
excep ie, spre marele Mare Preot, care va aduce odat pentru totdeauna o singur jertf pentru
p cat. Scurt timp dup aceea urma ca aceasta s devin realitate. Începând din momentul acela,
poporul lui Dumnezeu va s rb tori o mas nou , care p stra în amintire lucrarea de mare preot a
lui Isus.
i astfel Isus a luat unele componente ale mesei pascale i le-a dat un sens nou, ca elemente ale
ordinii noului leg mânt. Prin aceasta Pa tele s-a încheiat pentru totdeauna. A început ceva nou i
mare.
Evanghelistul Matei constat c Isus i ucenicii au s rb torit Pa tele. Dup toate aparen ele au
încetat s mai m nânce din miel. Acum erau gata s treac la cea de-a doua component a
ceremoniei pascale – împ r irea celui de-al doilea pahar cu vin.
Isus a luat o buc ic de azim i »a binecuvântat«, adic a mul umit lui Dumnezeu pentru ea.
Apoi a frânt-o i a dat-o ucenicilor spunând: »Lua i, mânca i; acesta este trupul Meu.« F r
îndoial , aceste cuvinte au zguduit pe ucenici. Ele amintesc de cuvintele lui Isus din evanghelia
dup Ioan capitolul 6. Acolo El se nume te pâinea vie ii – adev rata man care se coborâse din
cer. În aceast împrejurare timpurie El vorbea înaintea a mii de oameni, printre ei fiind unii, ca i
Iuda, care L-au urmat din motive necinstite. El le-a zis: »Adev rat, adev rat, v spun, c , dac nu
mânca i trupul Fiului Omului, i dac nu be i sângele Lui, n-ave i via a în voi în iv « (Ioan 6,
53). În acele împrejur ri, cuvintele Lui au fost a a greu de în eles, c Ioan a scris: »Din clipa
aceea, mul i din ucenicii Lui s-au întors înapoi, i nu mai umblau cu El« (versetul 66).
În niciunul din aceste locuri nu este sus inut concep ia supersti ioas care a dus la înv tura
romano-catolic a transsubstan ierii – p rerea c pâinea i vinul se transform în chip
supranatural în carnea i sângele lui Isus. Unii spun cu insisten c Isus ar fi zis: „Aceasta este
trupul Meu” i nu „aceasta simbolizeaz trupul Meu” – din aceasta rezultând înv tura
transsubstan ial . Pentru o minte omeneasc s n toas aceasta nu se poate recunoa te aici.
Pentru ucenicii în i i, în aceste cuvinte nu puteau recunoa te nimic altceva decât un în eles
simbolic. Trupul S u ca atare nu fusese înc adus jertf . El era fizic prezent în trup, ei L-au v zut
cum a frânt azima. Concep ia c pâinea s-a transformat efectiv în carnea Sa nu avea în acele
momente nici un sens. Sensul simplu al cuvintelor Sale trebuia în eles evident simbolic – chiar
dac ucenicii nu au în eles pe deplin însemn tatea acestui simbol.
Într-un sens asem n tor a vorbit Isus odinioar despre Ioan Botez torul: »El este Ilie« (Matei
11, 14). Nici aici, nimeni nu a în eles aceast afirma ie în adev ratul sens al cuvintelor. Astfel de
expresii se folosesc i ast zi, fiind totu i o gre eal s atribui cuvintelor un în eles textual, dac
acesta nu este prezent. Concep ia transsubstan ierii este cauza tuturor formelor de p reri
supersti ioase i a slujbelor idolatre. De aceea este important s nu în elegem gre it ce vrea s
spun Isus aici, c ci altfel vom falsifica importan a acestei ordini.
El a instaurat ceva care s duc la p strarea amintirii mor ii Sale (Luca 22, 19) i s nu devin
un ritual, la care trupul S u este mereu adus ca jertf .
Dup ce au mâncat pâinea, El a luat paharul cu vin, a mul umit din nou i a zis: »Be i to i din
el; c ci acesta este sângele Meu, sângele leg mântului celui nou, care se vars pentru mul i, spre
iertarea p catelor« (Matei 26, 27-28). (Cuvântul grecesc folosit pentru a mul umi este eucharist .
Din acesta a derivat cuvântul euharistie – o denumire care în anumite cercuri biserice ti este
folosit deseori pentru s rb toarea cinei).
Acesta era probabil al treilea pahar din cele patru pahare, care era împ r it în timpul s rb torii
tradi ionale de Pa te. Cel de-al treilea pahar a fost denumit »paharul binecuvânt rilor«, ceea ce
corespunde expresiei folosite de apostolul Pavel, atunci când în 1 Corinteni 10, 16 vorbe te
despre paharul mesei Domnului.
Ce a zis Hristos în timp ce le-a dat paharul, trebuie s fi pus pe ucenici în mai mare încurc tur
decât atunci când s-a referit la p ine ca trup al S u. Pentru duhul unui iudeu nu era nimic mai
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resping tor i dezgust tor decât consumul de sânge, în orice form ar fi avut loc. Legea
ceremonial a Vechiului Testament interzicea categoric orice consum de sânge, respectiv s se
bea sânge (Levitic, 17, 14). De aceea pân ast zi se preg tesc mânc ruri curate, c utându-se s
se îndep rteze ultimele urme de sânge. În comunitatea iudaic veche, gândul la consumul de
sânge era a a de resping tor, c la conciliul apostolic de la Ierusalim s-a cerut credincio ilor
dintre neamuri s respecte aceast practic din considera ie pentru fra ii lor de credin iudei
(Faptele Apostolilor 15, 20). Pavel a explicat mai târziu c nici o mâncare nu trebuie considerat
necurat , dac este luat cu mul umire (1 Timotei 4, 4). Dar repulsia fa de consumul de sânge
era a a de adânc înr d cinat în con tiin a iudaic , c ci chiar atunci când nu a mai existat
necur ia ceremonial , mul i aveau oroare fa de practica consumului de sânge.
Când Isus a dat ucenicilor un pahar, rostind cuvintele: »Be i to i din el; acesta este sângele Meu
...«, cu siguran El ar fi lezat sentimentele lor. Era o afirma ie ocant , cu toate c ne putem u or
imagina cum ucenicii s-au privit reciproc cu priviri îngrozite i i-au optit unul altuia, c ci voiau
s tie ce a vrut El s zic prin aceasta.
Este remarcabil faptul c El spune »sângele Meu este sângele leg mântului«. Leg mintele
importante intrau în vigoare dup ce se aducea o jertf de sânge. Dac cineva, de exemplu, f cea
un leg mânt cu semenul s u, uneori persoana respectiv t ia animalul de jertf în dou buc i i
îl a eza pe podea. Prin aceast festivitate urma ca leg mântul s intre în vigoare. Dup aceea
partenerii leg mântului mergeau împreun printre cele dou buc i ale animalului sacrificat. Prin
aceasta d deau de în eles c ei vor fi gata s se lase t ia i în dou , dac vor înc lca leg mântul.
La o astfel de form de ceremonie de leg mânt se refer Ieremia 34, 18. O recunoa tem i în
Geneza 15, 9-18. Acolo Domnul l-a f cut pe Avraam s cad într-un somn adânc i a mers singur
printre buc ile animalelor. Prin aceasta a dat dovad de caracterul necondi ionat al leg mântului
S u cu Avraam.
Când a fost introdus leg mântul mozaic, Moise l-a f cut s intre în vigoare jertfind mai multe
animale mari. El a captat sângele lor în vase mari. Dup aceea a luat o ramur de Isop (un fel de
plant medicinal ) a muiat-o în sânge i a stropit spre Adunare, aceast stropire cu sânge era
simbolic valabil pentru tot poporul. Ce a spus Moise cu aceast ocazie se aseam n cu ceea ce a
spus Isus ucenicilor în odaia de sus: »Iat sângele leg mântului, pe care l-a f cut Domnul cu voi
...« (Exodul 24, 5-8).
Cu toate c v rsarea de sânge era un aspect decisiv la intrarea în vigoare a unui leg mânt,
sângele lui Hristos avea un rol dublu în noul leg mânt, deoarece în noul leg mânt era vorba de
mântuire i v rsarea sângelui era un aspect important în isp irea p catelor: »F r v rsare de
sânge nu este iertare de p cate« (Evrei 9, 22). »C ci via a trupului este în sânge. Vi l-am dat ca
s -l pune i pe altar, ca s slujeasc de isp ire pentru sufletele voastre, c ci prin via a din el face
sângele isp ire« (Levitic 17, 11).
Exist din p cate multe concep ii supersti ioase i neîn elegeri cu privire la însemn tatea
sângelui lui Hristos. Într-o carte foarte r spândit , scris cu mul i ani în urm , un autor
evanghelical bine cunoscut spune c pe baza compozi iei chimice a sângelui lui Isus a rezultat
ceva cu totul deosebit. El presupune c sângele S u nu a fost sânge omenesc. P rerea lui este c
sângele care curgea prin venele lui Isus era sânge divin. Desigur, aceasta ar însemna c în ceea
ce prive te trupul S u, Isus nu a fost om cu adev rat (aici se recunoa te înv tura veche gre it a
doketismului). Al i cre tini au în eles gre it anumite cânt ri despre sângele lui Isus (ca de
exemplu „este putere în sânge” sau „e o fântân , de sânge sfânt”). Ei î i imagineaz c exist
anumite însu iri supranaturale în sângele lui Hristos, care Îi ofer ac iuni spirituale deosebite.
Al ii cred c în chip supranatural sângele lui Isus a curs i s-a strâns într-o cistern supraterestr ,
ca o relicv cereasc . Unii presupun chiar c sângele lui Hristos se folose te efectiv în chip
misterios, atunci când cineva se poc ie te. Dup aceea se scurge din nou, ca s poat fi folosit i
alt dat , respectiv s se foloseasc permanent. i mul i oameni cred c simpla numire a sângelui
lui Hristos este un mijloc de putere care împiedic activitatea demonilor – ca o formul magic

8

Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
cre tin . Astfel de idei absurde iau na tere din gândirea supersti ioas care a dat na tere la
imagina ia transsubstan ial .
Scriptura spune c noi am fost mântui i prin sângele lui Hristos. De aceea s nu gândim c
sângele Lui, sau anumite componente ale sângelui Lui, ar avea însu iri supranaturale. Sângele
Lui a fost sânge omenesc, normal, tot a a cum tot corpul Lui a fost identic cu corpul omenesc.
„Puterea sângelui”, pe care noi o cânt m, const în isp irea pe care a f cut-o prin v rsarea
sângelui Lui, i nu în lichidul propriu-zis.
În mod asem n tor, în referirile biblice la sângele lui Hristos nu se vorbe te de sângele care
curgea în venele lui Hristos. Ele se refer la isp irea f cut prin sânge, pe care a înf ptuit-o prin
moartea Sa. Dac nu ar fi murit, v rsarea sângelui ca atare nu ar fi avut nici o eficacitate în a
mântui pe p c to i. Când îns Biblia vorbe te despre sângele lui Hristos, ea folose te expresia în
sens figurat legat de moartea Sa isp itoare.
Aici, la ultima mas , a fost a a: El a dat paharul mai departe i a spus c el simbolizeaz
sângele noului leg mânt, care se va v rsa pentru iertarea p catelor. Ucenicii au în eles aceasta ca
o referire la acea moarte violent , pe care o suferea animalul de jertf . Ei au tiut c El nu
vorbe te de v rsarea de sânge ca atare, ci de o moarte violent , în care El Î i va v rsa sângele – o
moarte prin jertf care prelua asupra Sa vina p c to ilor.
Hristos le-a prezentat deja în elesul teologic al mor ii Sale. El voia ca ei s în eleag cele
întâmplate, atunci când Îl vor vedea sângerând i murind, deoarece El a fost biciuit i crucificat
de c l ii romani: El nu a fost jertfa suferind din partea oamenilor f r Dumnezeu, ci în mod
suveran a ocupat func ia de Miel al lui Dumnezeu – ca Marele Miel de Pa te – care îndep rteaz
p catul.
Rânduind aceasta ca aducere aminte de moartea Sa, a f cut paharul de la cin s devin un
simbol care s aminteasc tuturor credincio ilor din toate timpurile de acest adev r. Nu era vorba
de faptul c lichidului trupului s i se atribuie unele însu iri magice în transformarea fiin ei (a a
cum înva teologia romano-catolic ), ci s simbolizeze moartea Sa isp itoare.
Când ultima mas de Pa te se apropia de sfâr it, s-a introdus o nou ordine pentru Adunare. i
Isus a spus ucenicilor, c acesta era ultimul pahar pe care El îl bea împreun cu ei, pân în ziua
când îl va bea nou în Împ r ia Tat lui S u (Matei 26, 29). Spunând aceasta scotea în eviden
nu numai cât de apropiat era plecarea Lui, ci le-a dat totodat asigurarea c va reveni. În afar
de aceasta, i-a asigurat în mod indirect c ei to i vor fi uni i cu El în aceast Împ r ie a slavei.
Ei nu au în eles pe deplin cuvintele Lui din acea sear . Abia dup moartea i învierea Lui le-a
devenit clar m rimea acestor adev ruri. Cu toate c f r îndoial presim eau c se va petrece
ceva foarte important, ei nu erau în stare în acea sear s explice ce anume.
Masa s-a terminat. Ultimul Pa te a trecut. Evanghelistul Matei relateaz c ei au cântat o
cântare de laud – probabil Psalmul 118, ultimul psalm din »Hallel«. Prin aceasta se încheia în
mod tradi ional s rb toarea Pa telui. În acest timp – ori în odaia de sus, sau scurt dup plecare –
Isus a rostit rug ciunea lung prezentat în Ioan 17 – rug ciunea Sa de Mare Preot. Dup aceea
au plecat spre Muntele M slinilor. Numai Isus în elegea pe deplin evenimentele îngrozitoare care
urmau s aib loc.
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