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«Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul 
acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare.» (Matei 26:12)

Cu puțin timp înainte de moartea Sa, Isus a 
fost uns de Maria cu un parfum foarte 
scump de nard (Ioan 12:1-3).

Prin aceasta, ucenicii – instigați de Iuda – au 
văzut o risipă economică, dar Isus a văzut o 
inimă care abunda de recunoștință pentru 
iertarea nemeritată (Luca 7:47).

Dumnezeu ne-a înzestrat cu liberul arbitru. 
În scenele care au precedat răstignirea vom 
vedea cum au folosit acest dar diferite 
persoane în relația lor cu Isus: Maria decide 
să Îl onoreze, conducătorii să Îl condamne, 
Iuda să Îl trădeze, Petru să Îl nege. 

Iar eu? Ce voi face cu Isus? Îmi voi folosi 
libertatea pentru a-I aduce jertfa unei inimi 
recunoscătoare?



«Dar puţini apreciază ce înseamnă Hristos pentru ei. Dacă ei ar
aprecia, s-ar da pe faţă iubirea cea mare a Mariei şi nardul ar fi
revărsat cu îmbelşugare. Nardul preţios n-ar fi socotit o risipă.
Nimic nu ar fi socotit ca fiind prea preţios spre a fi dat pentru
Hristos, nici o lepădare de sine, nici un sacrificiu de sine nu ar fi
prea mare pentru a fi suportat pentru Numele Lui.» E.G.W. (HLL, pag. 565)



«Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, l l-a dat, zicând: 
„Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, 
care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.» (Matei 26:27-28)

În noaptea Paștelui, sângele mielului a lucrat salvarea 
lui Israel.

De atunci, 
sărbătorirea lui, 
simboliza sângele care 
urma să fie revărsat 
pentru a-i salva, nu 
din robia egipteană, ci 
din robia păcatului.

Astăzi, sărbătorind ritualul Sfintei Cine, simbolizăm sângele care a 
fost revărsat pentru a ne răscumpăra. 

Mai mult, ne amintim promisiunea unei 
sărbători viitoare: când vom bea împreună 
cu Isus vinul în «Împărăția Tatălui Meu» 
(Matei 26:29), când El va veni să ne ia. 



«Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte“»
(Matei 26:38)

Încălcarea Legii implica moartea veșnică a 
încălcătorului (Romani 6:23).

Pentru a o evita, Isus trebuia să poarte 
păcatele noastre pe cruce, luând El, în acest fel, 
locul păcătosului. 

Se temea ca acesta să nu presupună o separare 
veșnică de Tatăl Său. 

Eternitatea nu va ajunge pentru a înțelege imensa dragoste pe 
care Isus a arătat-o pentru noi de la Ghetsimani până la cruce.

Îngrozit, a strigat: «Tată, dacă este 
cu putință, depărtează dela Mine 
paharul acesta!». Dar dragostea Lui 
pentru mine l-a dus să exclame și: 
«Totuş nu cum voiesc Eu, ci cum 
voieşti Tu» (Matei 26:39).



«Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s-a 
dus de s-a spânzurat.»

(Matei 27:5)

Satana i-a ispitit cu putere pe ucenici. Iuda și Petru au cedat ispitei. Dar numai 
despre Iuda se spune că «a intrat Satana în Iuda» (Ioan 13:27). De ce?

Iuda a ales în mod deliberat să 
fie hoț, să își închidă inima la 
mustrările lui Isus și, în final să 
Îl vândă pe Învățător pentru un 
preț infim. 

Nici măcar nu s-a bucurat de 
prețul păcatului său, pe care l-a 
aruncat pe podeaua Templului; 
remușcările l-au determinat să 
își pună capăt vieții.

El era foarte aproape de viața veșnică și, cu toate 
acestea, a ales să o dea la schimb pe nimic. 



«Atunci el a început să se blesteme şi să se 
jure, zicând: „Nu cunosc pe omul acesta!“ În 
clipa aceea a cântat cocoşul.» (Matei 26:74)

Petru și-a arătat curajul când și-a scos 
sabia împotriva mulțimii care venea să 
Îl prindă pe Isus. 

La puțin timp însă, nega a-L fi cunoscut 
pe «Omul». S-a temut pentru viața lui. 
A uitat pentru un moment trei ani de 
minuni și unitate împreună cu Isus.

Cântecul cocoșului l-a readus la 
realitatea păcatului său. În acel 
moment Isus l-a privit (Luca 22:61).

Liberul său arbitru l-a determinat să își 
trădeze Învățătorul. Dar a acceptat 
chemarea Duhului Sfânt la pocăință.

«Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar» 
(Matei 26:75).



«Fiecare om este liber să aleagă de care putere vrea să fie stăpânit.
Nimeni n-a căzut atât de jos, nimeni nu este atât de ticălos, încât să nu
găsească eliberarea lui Hristos […] Nu există strigăt al unei fiinţe în
nevoie, chiar fără să fi fost rostit, care să nu fie ascultat. Aceia care vor
consimţi să intre în legământ cu Dumnezeul cerului nu vor fi lăsaţi în
puterea lui Satana sau în slăbiciunile firii lor. Ei sunt invitaţi de
Mântuitorul: „Să caute ocrotirea Mea, să facă pace cu Mine, da, să facă
pace cu Mine.” (Isaia 27:5.) Duhurile întunericului se vor lupta pentru
cel care odată a fost sub stăpânirea lor, dar îngerii lui Dumnezeu îl vor
apăra cu o putere care va câştiga biruinţa. Domnul zice: „Se poate lua
prada celui puternic? Şi poate să scape cel prins din prinsoare? Da,
zice Domnul, prada celui puternic va fi luată şi cel prins de asupritor va
scăpa: Căci Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi şi voi scăpa pe fiii
tăi.” (Isaia 49:24,25.)»

E.G.W. (Hristos Lumina Lumii, pag. 258)
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