
Cât este Domnul Isus de valoros pentru mine? 
Matei 27:3-10 
Cineva spunea că este nevoie să ne lovim de pragul de sus ca să-l vedem pe cel de 
jos. O cântare veche spune:”Când te uiţi prea mult în soare, nu mai vezi pământul 
jos, Când te simţi prea mult în stare, uiţi de cel neputincios; Nu uita, nu uita că-i un 
vis şi viaţa ta, în curând în curând, parcă nici n-ai fost, nicicând”. 
 
Oamenii L-au tratat pe Domnul Isus cu dispreţ, de sus, ca şi cum ar fi fost un om 
slab, deşi un învăţător bun, iar desconsiderarea Domnului le-a adus pieirea lor.  
Iov 22:21 Când să ne împrietenim cu Isus? Cei de atunci L-au dispreţuit. Acum 
este dispreţuit. Vezi şi Isaia 53:3 ”dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii..”. 
Unii din vremea Lui L-au tratat ca pe un om oarecare, alţii ca pe un prooroc, dar 
puţini L-au tratat ca pe Dumnezeul-Om coborât pe Pământ. 
 
Psalmi 118:22,23 Piatra din capul ungiului, Cel ce ţine toată zidirea, zăcea undeva 
în moloz, iar zidarii nu-i vedeau utilitatea!  
Însă în final vor vedea că fără acea „Piatră unghiulară”, tot edificiul nu stă în 
picioare. Psalmul 93. 
 
Respingerea Domnului de către liderii religioşi nu a făcut decât să întărească 
dovezile că Isus este cine a aformat că este. 
 
Astăzi vom vedea 2 texte care dovedesc autenticitatea Domnului Isus: Ieremia şi 
Zaharia. Ei vorbesc despre Iuda şi cei 30 de arginţi. Istoria trădării lui Isus începe 
în Matei 26:14-16. Unul din cei apropiaţi lui Hristos, unul care a umblat cu El timp 
de 3 ani, să-L vândă pe 30 de arginţi, preţul unui rob. 
Exod 21:32 (NTR) preţul unui sclav. 
 
Preoţii se înţeleg cu Iuda şi fixează un preţ, şi Iuda stabileşte cum va proceda: după 
cina din Joia mare el ştiind unde e locul în care se ducea adesea Isus cu ucenicii, ia 
o ceată de ostaşi cu el, şi se duc să-L prindă. Iuda L-a trădat pe Domnul cu un 
sărut. 
Matei 27:3-10. Iuda plin de remuşcări se duce la preoţi, aruncă banii în Templu, în 
loc să se ducă la Domnul Isus, iar preoţii vremii desigur, nu-l bagă în seamă după 
ce şi-au făcut treaba cu el. Apoi Iuda se duce şi-şi pune capăt zilelor. 
Preoţii par foarte evlavioşi acum când este vorba cum să cheltuiască banii aceia, în 
ce cont să-i bage ,dar nu s-au temut atunci când au luat banii de la Templu pentru 
un scop mârşav. 
Cu banii aceia au cumpărat „Ţarina Olarului”. Cine este acest olar? La Templu era 
nevoie de multe oale pentru jertfe, tămâie. Acolo era un olar care confecţiona astfel 



de oale, dintr-o bucată de pământ situată în apropierea Templului. Pământul bun 
pentru oale se cam dusese deja şi era cam vremea să-l vândă pentru un preţ de 
nimic, 30 de arginţi. Astfel ei au cumpărat acest lot şi au făcut din el „ţarina pentru 
îngroparea străinilor”. Fa.1:19 „Acheldama”, ogorul sângelui!  
 
Tradiţia spune că acest ogor se află în Valea Ben Hinom. Ben Hinom se află 
dincolo de zidul Ierusalimului. Dacă priveşti dinspre Templu vedeai Valea 
Chedronului, iar dincolo de această vale mai la sud se află Valea Ben Hinom.Mai 
este numită şi Ghehena,sau locul unde se arunca gunoiul. 
 
Ce spune ev.Matei  27:9”ce vestise Ieremia s-a împlinit”, dar e o mică problemă, 
nu vedem unde scrie asta în Ieremia; scrie în Zaharia, dar nu în Ieremia. Dar 
cercetând cartea Ieremia vedem ca profetul tratează acest subiect. Cred că Matei 
27:9,10 face o sumarizare a evenimentelor Vechiului Testament. 
 
Cele 2 pasaje sunt: Ieremia 19:1-11 (aprox anii 650-600 bCr.). 
1. Dumnezeu este uitat, părăsit ! Ieremia 2:13  
v.4,5 În loc să vă întoarceţi la Mine, v-aţi dus după Baal. Vor muri atât de mulţi că 
nu vor mai fi locuri de îngropare. v.11 Această vale Ben Hinom va fi numită Valea 
Măcelului şi nu se va mai numi Valea Ben Hinom. Când vor veni bailonienii vă 
veţi transforma în canibali. v.9. 
v.10,11 Ia vasul şi sparge-l în cetate, simbol al judecăţii. De ce? Pentru că M-au 
uitat, M-au părăsit. 
2. Păstorul detestat. Zaharia 11. Conducerea evreilor este foarte deficitară. Aşa că 
Domnul dă slujba de păstor lui Zharia,iar poporul îl dispreţuieşte pe păstor, şi 
acesta vrea să îşi dea demisia. Aşa că se duce la conducătorii poporului şi le cere 
plata. Ei îi stabilesc suma de 30 de arginţi. Zaharia se simte insultat de plata lor. 
v.11-13. 
„Aruncă-i olarului”. Olarii erau cei mai prost plătiţi artizani de la Templu. Aruncă 
„preţul acesta scump”. Zaharia 11:13 (sarcasm). I-a aruncat în Casa Domnului, 
pentru olar. Câtă potrivire între acest text şi ce se întâmplă în timpul Domnului 
Isus. 
Maleahi 1:6”dacă sunt Tată, unde îmi este cinstea, dacă sunt Stăpân unde este 
teama de Mine?” 
Tecem prin timpul acesta greu cu această pandemie, şi vrea să spun, totuşi că 
Domnul este mai mare decât toţi. 1 Ioan 4:4 
Atât de mult mă încred în El, mai ales în vremuri ca acestea. Filipeni 2:11 


