
         Sărutul morţii !   
Ca să poţi trăda pe cineva trebuie să fii apropiat, cineva care te iubeşte.Un străin, 
sau  doar o cunoştinţă nu te poate trăda. Ca să existe trădare trebuie să fi existat 
anterior încredere, iar încrederea se construieşte în timp. 
Nimeni nu are încredere în străini. Poate fi făcut un complot unui străin, dar numai 
un prieten poate fi trădat. 
Respingerea cauzează durere, dar trădarea pune sare pe rana deschisă. 
Eşecul te trânteşte la pământ, dar trădarea îţi dă cu piciorul, când eşti căzut la 
pământ. 
Nimănui nu-i place să fie criticat, insultat, dar trădarea îţi rupe inima şi te afectează 
foarte adânc. 
 
Iuda – imaginea trădării ! 
Iuda foloseşte ca semn al trădării, sărutul, acest obicei foarte intim şi plăcut. 
În Luca 22:48 scrie:’’Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului’’? Ce este ciudat 
este că Domnul Isus vobeşte la persoana a 3-a, când vorbeşte despre Sine. De ce nu 
spune ’’Mă vinzi tu pe Mine’’?! Pentru că această trădare nu este împotriva unui 
prieten doar, ci este o opoziţie împotriva scopului lui Dumnezeu cu omenirea 
întreagă – împiedicarea mântuirii oamenilor. 
 
Mai există şi astăzi oameni ca Iuda? Cred că vor exista tot mereu întrebări legate 
de viaţa lui Iuda: 
-de ce L-a ales Mântuitorul pe Iuda? Nu a fost el doar un pion în intriga umanităţii, 
un biet nevinovat, nu a fost el folosit doar ca povestea să fie şi mai picantă? 
De obicei oamenii trec repede peste trădare ca să ajungă la înviere, dar eu nu pot 
trece pe lângă această istorie a trădării, fără să văd ce vrea Scriptura să mă înveţe. 
-A fost Iuda mântuit? A fost creştin? A fost el un urmaş al Lui Hristos? Unii zic că 
cine ştie, poate când s-a spânzurat, i-a părut rău şi cine ştie, s-a pocăit!!! Sau şi-a 
pierdut Iuda mântuirea? Ioan 6:64. 
Dacă nu a fost credincios, de ce l-a ales Isus ca ucenic? Au fost banii o mare ispită 
pentru Iuda? Satan l-a făcut să fie aşa, iar Iuda nu are nici o vină?! 
 
Marcu 12:1-12 ne arată cine erau duşmanii lui Isus.Ştim cine era în spatele lor şi al 
lui Iuda. Aici vedem cu se foloseşte Satan de oameni pentru a-şi atinge scopurile, 
după care îi omoară. 
 
Viaţa lui Iuda reprezintă o sursă de inspiraţie pentru a crea pericol şi confuzie în 
istoria omenirii. 
Este iluzia că religia îl duce pe om în cer. Iuda ne arată că poţi umbla cu Domnul, 
poţi vorbi cu El, şi totuşi să nu fii un fiu sau o fiică a Lui. Este posibil să ştii cine 



este Isus, şi totuşi să nu-L cunoşti ca Salvator şi Domn. Este posibil să ai  
cunoştinţă despre El, dar să nu ai o relaţie personală cu El. 
 
Revelarea lui Iuda ca vânzător nu-L şochează pe Isus. Domnul ştia cine avea să-l 
vândă, de aceea a vorbit mult în învăţăturile Sale despre aspectul trădării: 
-lupi îmbrăcaţi în haine de oi; învăţători mincinoşi; duşmanul care a plantat 
neghină între grâu ştiind că cele 2 seamănă, deşi la maturitate nu mai seamănă. 
Se poate să arate la fel pe dinafară, dar nu şi prin interior. Matei 7:22,23. 
 
Aplicaţia: nu te bucura că ştii mai mult decât alţii despre Isus, că tu crezi, şi nu eşti 
ca alţii care nu cred în Dumnezeu. Bucură-te dacă Îl cunoşti ca Mântuitor, 
Ispăşitor, ca Cel ce a plătit la Golgota pentru păcatele tale. Atunci şi doar atunci 
înţelegi cu adevărat mântuirea, experimentând-o, trăind-o. 
 
Este putere transformatoare în Isus ! 
Când Domnul Isus locuieşte într-o inimă, acea inimă este transformată. Isus nu 
doar a lecturat despre Împ.cerurilor, sau ne-a informat despre cer, ci El a 
transformat şi transformă oamenii. El pentru asta a venit pe Pământ. 
 
Locul lui Iuda în istorie se sfârşeşte cu o realitate tristă: aceea că există consecinţe 
eterne pentru deciziile noastre. Iuda a jucat un rol bun, dar la sfârşit a murit pentru 
că în interiorul lui nu a avut loc nici o schimbare. Iuda a murit netransformat. 
 (Deschideţi Biblia şi citiţi acest versete: Ioan 12:5; Matei 26:14-16, Ioan 18:2.) 
 
Tu, eu, îi putem înşela pe alţii să creadă că suntem ceea ce de fapt nu suntem, dar 
pe Dumnezeu nu-L putem înşela. 
Matei 26:22,23 – ucenicii sunt tare miraţi. Cum, unul din noi să te vândă?! 
 Iuda a fost un participant la toate minunile şi totuşi nu L-a ales pe Isus ca 
Mântuitor personal. Nu face aceeaşi greşeală ca Iuda. Ia decizia bună astăzi. 
Evrei 2:3’’ nu fiţi nepăsători faţă de o mântuire atât de mare’’. 


