
Ioan 18, 19. Cel mai mare schimb din istoria omenirii, Isus şi omul păcătos ! 

 
Creştinul poartă identitatea Altuia, nu pe a lui. It is not an identity theft, but an 
identity gift! 
v.1,2. După cuvântarea din camera de sus, cap 13-17, după rugăciune, primeşte 
putere, Domnul Isus a plecat cu ucenicii Săi (fără Iuda) dincolo de pârâul Chedron, 
unde era o grădină, în care a intrat El şi ucenicii Lui. 
Autorul Ioan nu spune prea mult despre Chedron, pentru că vrea să ajungă la 
grădina Gheţimani.  
 

Ioan nu vorbeşte despre rugăciunea Domnului din G.G.Matei 26:30,36-46, 
nici de somnul ucenicilor, somn care ne costă ori de câte ori dormim, ci arată 
dumnezeirea Domnului şi grija Lui pentru ai Săi. Când Domnul Şi-a arătat slava Sa 
pe muntele Tabor, ucenicii dormeau. Nu suntem conştienţi cât de slabi suntem,de 
aceea trebuie să veghem şi să ne rugăm. 
Când dormim, pierdem slava Domnului, nu vedem ce face Domnul în mijlocul 
nostru. Interesant că Domnul nu ia cu El în Grădină pe cei 11, ci pe 8 îi lasă şi nu 
le spune ceva specific, şi ia cu El doar pe cei 3 cărora le spune să vegheze. La ce să 
vegheze? Să nu vină careva în timp ce El se ruga? Să fie pregătiţi pentru ceea ce 
avea să urmeze? Marcu 13:32-37. Când Iuda a venit, Isus era gata, dar ucenicii, nu. 
Domnul a fost cuprins de o spaimă şi mâhnire foarte mare, întristare de moarte. 

 
Dar eu aş vrea să rămânem puţin la Chedron: 

-2 Sam.15.23 David fuge de Absalom, fiul său, şi trece Chedronul, fiind respins de 
poporul lor, şi trădat de un apropiat; 
-1 Regi 2:37 lui Şimei i se aduce la cunoştinţă hotarul care nu trebuie depăşit dacă 
vrea să nu moară; 
-1 Regi 15:13; 2 Regi 23:6; 23:12; 2 Cronici 15:1, 2 Conici 29:1;30:1: idolii erau 
aruncaţi aici; 
-Ieremia 31:40 trupurile moarte erau aruncate aici. 
-Ioan 18:1, Isus trece Chedronul ca să moară. 
 

Se pare că la sărbătoarea pascală anuală erau prezenţi la Ierusalim cam 2,5 
milioane de oameni. Legea evreiască cerea ca 10 persoane (bărbaţi) să ia un miel şi 
să-l sacrifice. Dacă este adevărat, atunci erau tăiaţi mii de miei. Sângele spălat se 
scurgea şi se ducea în pârâul Chedron. Probabil că atunci când a traversat Domnul 
şi ucenicii pârâul, acesta era roşu de sânge. Aşa se va scurge şi sângele Lui şi va 
vindeca omenirea. Imaginea Chedronului arată foarte clar mizeria omenirii. Sfântul 
Lui Dumnezeu era chiar acolo în mijlocul mizeriei umane. 
 



„A intrat în GG”.Gheţimani=presă de ulei. Domnul Isus nu evită prinderea Lui, ci 
se duce direct în gura lupului. Ştia că Iuda va conduce cohorta romană acolo.             
Luca 21:37. Era un loc bun de rugăciune, tainic poate. Observaţi cum este numit 
Iuda:” vânzătorul”. Era adunarea lor, iar Iuda se duce la adunare ca să trădeze. 
Totuşi nu vedem ucenicii că-l vorbesc foarte de rău. Domnul Isus pune accentul se 
pare pe o metodă puţin obişnuită în trădarea lui Iuda: dragostea. El i-a iubit şi pe 
vrăjmaşii Lui. Ioan nu vorbeşte despre „sărutul lui Iuda”, dar Marcu 14:45 spune 
că l-a sărutat mult. De ce? Ca să le fie clar celor ce aveau să-L prindă? Se pare că 
nu. Ioan clarifică acest aspect când Domnul S-a dus la ei. Se pare că Iuda este 
bulversat de modul în care se purta Domnul. Iuda îL sărută mult poate pentru că se 
simţea vinovat, avea deja remuşcări. Luca 15:20 ”şi Tatăl L-a sărutat mult” pe fiul 
risipitor. La evrei, cel ce săruta primul era Rabi (liderul meu), nu ucenicul. Iuda îl 
jigneşte pe Domnul, sărutându-l, parcă spunând că el este Rabbi. 
Eu dacă aş fi fost în locul lui Peru, i-aş fi tăiat gâtul lui Iuda, şi nu lui Malhu, în 
primul rând. Ce plin de dragoste este Domnul. El este Dragostea! 
 

v.3„Iuda, în fruntea unei mulţimi. Este se pare în fruntea unei cohorte de 600-800 
ostaşi. Iuda îşi vede visul cu ochii. Este în fruntea unei mari mulţi, dar nu cu Isus, 
şi cu cei puţini. Iuda nu avea nici un fel de autoritate peste ei, dar vă daţi seama ce 
înşelat a fost. 
Paştele este stabilit în 1-a duminică cu lună plină după echinocţiul de primăvară     
(21 Martie). Ostaşii aveau felinare, făclii, arme. Ei credeau că vor întâmpina 
opoziţie, sau că Isus va încerca să fugă. Ioan 10:13. În zonă erau multe peşteri şi 
dacă ar fi fugit, cu greu ar fi fost prins. Contrastul este izbitor: Isus Lumina Lumii, 
căutat cu făclii, Isus, Prinţul păcii căutat cu arme. 
 

v.4. Isus nu este victimă, ci Dumnezeu. Domnul se prezintă singur când este vorba 
să fie prins. Domnul este plin de curaj, nu fuge cum şi-ar fi închipuit ei, ci se duce 
El la ei şi-i întreabă:”Pe cine căutaţi”? El ştia că ei caută pe cineva. Isus în toată 
istoria prinderii şi arestării face exact ce trebuie ca să fie prins, condamnat şi de 
preoţi şi de Pilat. Isus este Cel ce orchestrează totul, nu ei. Ioan 17:1.  
El ar fi putut evita crucea, dar ştiţi ce-i spune lui Petru:”înapoia Mea, Satano”. Ştia 
Satan planul de mântuire al lui Dumnezeu? Ştia prea puţin. Şi-a dat seama abia 
după moartea Domnului. 
 
„Eu Sunt”. Wow, nu se aşteptau, s-au dat înapoi, şi au căzut jos la pământ. Ciudat, 
se dau înapoi, şi Iuda cu ei? Nu se aruncă la pământ în semn de închinare, ci se dau 
înapoi şi cad la pământ. Aţi văzut pe undeva astfel de „închinări”? 
Va veni o zi când toţi vrăjmaşii Domnului vor cădea la picioarele Lui. Ioan 8:24. 
 



v.7- 9 Domnul poartă de grijă ucenicilor Lui. Poartă de grijă ca nu cumva în loc de 
3 cruci să fie mai multe. Timpul ca ei să moară, nu era acum. Ioan 13:36. 
 
*Matei 20:20-28 ne vorbeşte despre o cerere şi un răspuns greu de înţeles: 
-Luca 18:34 ne spune că Domnul le vorbea,dar ei nu înţelegeau. În cultura evreilor, 
evenimentul în sine era mult mai important decât timpul când avea să se 
împlinească. În Matei 19:28 ucenicii aud cuvinte mari cu privire la ei, şi poate că 
asta i-a încurajat să vrea mai mult. Mama celor doi ucenici avea să vadă mai întâi 
crucea Domnului, şi abia după aceea slava.  
 
The "cup" in Old Testament figurative usage sometimes refers to blessing (Ps. 
16:5; 23:5; 116:13). Sometimes it is a metaphor for judgment or retribution (cf. Ps. 
75:8; Isa. 51:17-18; Jer. 25:15-28; Ezek. 23:31-34). It also pictures suffering (Isa. 
51:17-23; Lam. 4:21). Jesus used this figure, the cup, to represent the divine 

judgment that He would have to undergo to pay for the sins of humanity—and its 
accompanying suffering. The disciples evidently thought that all He meant was 
popular rejection. 
  
v.10-11. Petru caută să-L apere din nou pe Domnul Isus. Are sabie, era a lui? De 
Paşti era strict interzis să porţi arme. Creştinul să poarte cuţit ca să se apere?!  
Luca 22:38”avem aici 2 săbii, iar Isus le-a zis:”Destul, să nu mai vorbim despre 
asta”. Ucenicii nu înţeleg despre ce vorbea Isus.Ucenicii nu au înţeles mare lucru 
despre suferinţele , moartea şi învierea Domnului, până ce Acesta nu a murit şi a 
înviat. Şi ei, ca de altfel tot norodul „au încurcat”, au înţeles cele două veniri ale lui 
Mesia, prima pentru a muri,iar cea de-a doua cu mare slavă. 
Un mod ciudat de a tăia urechea robului. Ioan scrie cu lux de amănunte, dând nume 
exacte, şi locuri pentru că cei cărora le scrie ştia la ce se referea. 

Isus are în mână o cupă: Ieremia 25:15-29 şi ascultă de Tata, iar Petru are în 
mână o sabie şi nu ascultă de ceea ce i s-a spus. Noi azi bem un pahar aşa de bun, 
dar El a băut un pahar amar. 

 
Ioan 18:28-19:16 Judecata lui Pilat: se pare că Pilat mai făcuse cunoştinţă cu 
Domnul Isus în timpul lucrării Acestuia de 3,5 ani. Isus fusese un fenomen. Luca 
3:1 ne spune că atunci când Ioan B. îL vestea pe Mesia, Pilat era dregător, deci în 
aceşti 3,5 ani, Pilat trebuia să fi auzit de lucrările Domnului. Luca 13:1 ne spune 
despre uciderea unora de către Pilat, deci implicarea lui Pilat este evidentă. 
Pilat era un om crud şi insensibil şi era urât de iudei încă de la începutul 
mandatului său. Spre desoebire de ceilalţi prefecţi de dinaintea lui, Pilat a introdus 
în oraş însemnele împăratului roman. Acest lucru a dus la revoltă şi în final la 
retragerea însemnelor romane. Nu vreau să îl disculp pe Pilat, dar aşa după cum 



Însuşi Domnul o afirmă:”cine Mă dă în mânile tale, are un mai mare păcat”.                 
Ioan 19.11 
-18:38 Eu nu găsesc nici o vină în El. 
-Luca 23:6-12 Isus este trimis la Irod ca şi altcineva să vadă problema şi să dea un 
alt verdict. Visul Claudiei, Procula? (soţia lui Pilat): să nu ai nimic a face cu 
neprihănitul Acesta. O păgână Îl vede neprihănit.Matei 27:19 
-Ioan 19:4 Iată Omul ! v.8,9 De unde eşti Tu? Nu ştia de unde este, ba da, dar 
vedea ceva ciudat la Domnul. Pilat în final se spală pe mâni şi hotărăşte sentinţa. 
 *A fost cinic Pilat când  a întrebat:”ce este adevărul”? Nu ştim! Sigur era 
influenţat de cultura greacă. Pare o simplă întrebare a lui Pilat, dar în istoria 
filozofiei greceşti nici azi nu e clar care e răspunsul. 
Adevăr=ceva ce corespunde exact cu altceva. Omul singur nu poate găsi adevărul 
plecând de la el însuşi; adevărul vine din altă lume, o alta decât a noastră. 
 
v.12-27. Judecata religioasă a Domnului ! 
Căpitanul este centurionul, sutaşul, acelaş cu cel care-L răstigneşte pe Domnul. A 
ajuns la mâna vrăjmaşilor,deşi ei nu l-au avut nicodată „la mână”. Prima moarte 
din Biblie nu este a lui Cain, sau Abel, ci cea a unui animal. Nimic nu a fost la 
întâmplare. Pilat a încercat să-L scape pe Domnul de multe ori. 
 
 
*Cele 6 minuni rezultate din Cruce: 
-Întunericul de 3 ore. Miez de zi şi totuşi miez de noapte. 
-Perdeaua din Templu se rupe (o perdea f.f.groasă şi grea că 12 boi nu ar fi putut 
rupe dacă ar fi tras de ea); Tatăl respinge pe Fiul pentru moment, ca să-i primească 
pe oameni. 
-Cutremurul de pământ 
-Deschiderea unor morminte iar cei înviaţi au aşteptat acolo 
-Hainele lui Isus au rămas intacte, Isus ieşind prin ele (cocon) 
-Cei înviaţi ies din morminte şi se arată în Jerusalim 
 
 


