
Trădarea 
 
�Pe când vorbea El încă, iată că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei 
doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute. Şi Isus i-a zis: «Iuda, 
cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului?»� (Luca 22, 47-48) 
 
  După ce satan a fost complet înfrânt în grădina Ghetsimani, a apărut pe scenă diavolul omenesc, 
Iuda. Aşa cum se întoarce persanul în fuga sa, ca să arunce săgeata nimicitoare, tot aşa duşmanul 
de moarte şi-a îndreptat sabia spre Isus, folosindu-se de trădătorul în care intrase. Iuda era 
reprezentantul diavolului şi o unealtă foarte credincioasă a lui, fiind gata de a-i sluji. Cel rău a 
luat complet în stăpânire inima omului infidel şi aşa cum s-a întâmplat cu porcii în care intraseră 
dracii, tot aşa s-a întâmplat cu el coborând rapid. Răutatea iadului a făcut din prietenul 
Mântuitorului un trădător necredincios, căci prin acesta pumnalul a fost înfipt direct în mijlocul 
inimii Sale sângerânde. 
  Însă aşa cum Dumnezeu este în toate lucrurile mai înţelept decât satan şi Domnul bunătăţii este 
superior prinţului răutăţii, prin această trădare laşă a fost împlinită o profeţie, iar Hristos a fost 
confirmat încă o dată ca fiind Mesia cel făgăduit. Nu era Iosif un model al Domnului Isus? Aşa 
cum s-a întâmplat cu acel tânăr, s-a petrecut şi cu Domnul Isus � a fost vândut de fraţii Săi. Nu 
era Isus un alt Samson, prin a cărui putere porţile iadului urmau să fie smulse din temeliile lor? 
Iată, aşa cum s-a întâmplat cu Samson, Isus a fost legat de concetăţenii Lui şi predat duşmanului. 
Nu ştiţi că El S-a asemănat cu David? N-a fost David părăsit de Ahitofel, prietenul său 
credincios şi sfătuitorul lui?  
  Prieteni şi fraţi, nu conţin cuvintele psalmistului o împlinire exactă cu privire la trădarea 
Domnului nostru? Ce profeţie ar putea fi mai exactă ca relatarea Psalmilor 41 şi 55?  
  În Psalmul 41 citim: �Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi 
care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea.� Iar în Psalmul 55 psalmistul este 
şi mai clar: �Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi: nu potrivnicul meu se ridică 
împotriva mea, căci m-aş ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate 
de cruce şi prieten cu mine! Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie şi ne duceam 
împreună cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!� 
  Chiar şi un loc întunecat din profeţii mici trebuia să se împlinească exact � Mântuitorul trebuia 
să fie trădat de prietenul Său pentru treizeci de arginţi, preţul unui sclav neînsemnat. 
  O, tu, duşman rău, vei constata în cele din urmă că înţelepciunea ta este o mare nebunie! 
Domnul va râde de planurile şi loviturile tale viclene. De fapt, fără să ştii, eşti sclavul aceluia pe 
care îl dispreţuieşti. În toată lucrarea neagră, pe care o faci cu atâta zel, nu eşti mai bun ca un 
înjosit băiat de bucătărie din bucătăria împăratului împăraţilor. 
  Să ne reîntoarcem la tema noastră, trădarea Domnului nostru. Îndreptaţi-vă toate gândurile 
voastre spre Domnul Isus, Cel trădat, şi după ce v-aţi preocupat un timp mai lung cu aceasta, 
uitaţi-vă serios la faţa ticăloasă a lui Iuda, trădătorul; ni se va prezenta ca un semn de atenţionare 
cu privire la păcat. 
 
Domnul nostru este trădat într-un mod mişelesc şi nerecunoscător 
 
  Era hotărât că el trebuia să moară, dar cum a căzut în mâinile duşmanilor Săi? L-au prins oare 
în luptă cu El? Aceasta nu s-a putut întâmpla, căci atunci cum ar fi putut să fie �o jertfă de 
bunăvoie�? A fugit dinaintea vrăjmaşilor, până când nu s-a mai putut ascunde de ei? Nu se poate 
ca o jertfă să fie hăituită până la moarte. S-a predat oare singur duşmanilor Săi? Aceasta ar fi 
însemnat să-i scuze pe ucigaşii Lui şi să Se facă părtaş actului lor mişelesc. A fost prins oare din 
întâmplare? Aceasta ar lua amărăciunea din paharul Său. Nu, El a trebuit să fie trădat de 
prietenul Său, ca astfel să suporte cele mai adânci suferinţe şi chiar în această împrejurare 
deosebită să devină un izvor al durerii. 



  Un motiv pentru care trădarea era hotărâtă pentru El consta în aceea că prin moartea Sa păcatul 
omenesc trebuia să atingă punctul cel mai înalt. Dumnezeu, marele proprietar al viei, a trimis 
mulţi slujitori, iar grădinarii pe unul l-au omorât cu pietre, pe altul l-au lovit. În cele din urmă a 
trimis pe Fiul Său la ei şi a zis: �Vor primi cu cinste pe Fiul Meu!� Răzvrătirea lor a atins însă 
punctul culminant atunci când L-au omorât pe Moştenitor, ca să ia ei moştenirea. Omorârea 
Domnului nostru a fost punctul culminant al vinei omeneşti; ea a arătat ura ucigaşă împotriva lui 
Dumnezeu care clocotea în inima oamenilor.  
  Păcatul a atins punctul culminant atunci când omul a devenit ucigaşul Fiului lui Dumnezeu. În 
fapta neagră a omului care a trădat pe Domnul, s-a desfăşurat pe deplin plinătatea păcatului. 
Dacă n-ar fi fost Iuda, noi n-am fi ştiut cât de neagră şi stricată poate fi natura omenească.  
  Eu dezapreciez pe oamenii care încearcă să scuze fapta de trădare a acestui om, a acestui fiu al 
stricăciunii, a acestui răzvrătit josnic. M-aş socoti un nemernic, dacă aş încerca să-l protejez şi 
mă înfiorez de oamenii care încearcă să înfrumuseţeze crima  lui. 
  Fraţii mei, ar trebui să simţim o repulsie adâncă faţă de acest maestru al răutăţii; el a ajuns în 
locul pe care l-a meritat, pe el l-a ajuns anatema lui David, despre care vorbeşte Petru! Aşa cum, 
în mod neobişnuit, i-a fost permis diavolului să chinuie trupul oamenilor, tot aşa i-a fost permis 
să-l ia pe Iuda în stăpânire, ca astfel să vedem cât de josnică, de deznădăjduit de rea este inima 
omenească. Fără îndoială, toate acestea au fost motivul principal pentru care Hristos urma să 
facă o ispăşire desăvârşită a păcatului. În mod obişnuit, noi cunoaştem grozăvia păcatului prin 
pedeapsa mare dată acestuia. Omul L-a trădat pe Dumnezeul său. N-a fost credincios Creatorului 
său, a tolerat aluzia, pe care trebuia s-o respingă cu toată vehemenţa. De aceea Isus a trebuit să 
aibă un trădător din rândul oamenilor. În suferinţele pe care le-a îndurat trebuia să fie o parte din 
păcat. Voi şi eu L-am trădat pe Isus. Noi am ales răul şi am respins binele, atunci când am fost 
ispitiţi. Am acceptat cadourile iadului şi nu L-am urmat pe Isus. 
  Părea potrivit ca Acela care urma să poarte pedeapsa pentru păcat, prin ceea ce a suferit să 
amintească de nerecunoştinţa şi trădarea lor. În afară de aceasta, fraţii mei, paharul, care trebuia 
să corespundă mâniei lui Dumnezeu, trebuia să fie nespus de amar. Nici o mângâiere nu trebuia 
să fie prezentă. �Cel care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea.� Aceasta era 
necesar, ca să mărească şi mai mult amărăciunea. 
  În afară de aceasta, vedem că Domnul nostru a trebuit să treacă prin aceste suferinţe 
îngrozitoare, ca să poată simţi împreună cu noi atunci când trecem prin aceleaşi încercări. 
Defăimarea şi nemulţumirea sunt plăgi obişnuite, de aceea plini de încredere putem veni la 
Domnul prin credinţă. El cunoaşte aceste încercări grele, căci El Însuşi le-a trăit la nivelul cel 
mai înalt. Putem să aruncăm asupra Lui orice grijă şi orice durere, căci El îngrijeşte de noi, 
pentru că a suferit cu noi. 
  Prin trădarea Domnului a fost împlinită Scriptura, păcatul s-a înmulţit, iar noi recunoaştem în 
suferinţele Domnului nostru că Marele nostru Preot poate să simtă împreună cu noi în orice 
suferinţă a noastră. 
  Să ne ocupăm acum de trădarea în sine. Iuda era un slujitor al lui Hristos. Avea parte de slujba 
apostolică şi de onoarea de a avea darurile de a face minuni. A fost tratat foarte prieteneşte şi cu 
respect. A avut parte de bunătăţile Domnului său. De fapt a avut mult mai mult decât Domnul 
său, căci Omul durerii a luat permanent asupra Sa partea cea mai mare din toată osteneala, 
sărăcia, umilinţa şi defăimarea. 
  Lui Iuda i-a fost dată hrana şi îmbrăcămintea din casa de bani comună; se pare că Domnul S-a 
purtat foarte indulgent cu el. Tradiţia spune că el a fost, alături de apostolul Petru, cel mai 
apropiat de Domnul în călătoriile Sale. Credem că este o greşeală în această afirmaţie, căci ştim 
că Ioan era cel mai apropiat de Domnul. Dar lui Iuda, ca slujitor, i-a fost acordată cea mai mare 
încredere. 
  Ştiţi fraţilor cât de grea este lovitura care vine de la un slujitor, căruia i-am acordat încredere 
nelimitată? Iuda era însă mult mai mult decât atât, era un prieten căruia i-a fost acordată 
încrederea cea mai mare. Acea pungă mică, în care femeile depuneau de bunăvoie sumele lor 
mici de bani, a fost cu bunăştiinţă încredinţată lui, căci el avea aptitudini pentru afaceri 



financiare. Calitatea sa principală era de a economisi � o caracteristică foarte importantă pentru 
un casier. Deoarece el purta de grijă cu înţelepciune de mica societate, supraveghea atent 
cheltuielile care se făceau, în măsura în care oamenii pot să judece corect, era omul potrivit la 
locul potrivit. De aceea i-a fost acordată încredere deplină. 
  N-am citit niciunde că s-ar fi făcut vreo verificare anuală a facturilor. Nu am constatat că 
Domnul i-ar fi cerut să plătească din propria lui pungă cheltuielile pe care le-a făcut. Lui i-a fost 
dat totul, iar el a dat săracilor, după cum îi spunea Domnul; dar niciodată n-a dat socoteală pentru 
ceea ce a cheltuit.  
  Este o mare pierdere să ai o astfel de poziţie � să fii casierul Împăratului împăraţilor � iar apoi 
să treci de partea cealaltă şi să-L vinzi pe Mântuitorul. Aceasta este trădare în gradul cel mai 
înalt. 
  Amintiţi-vă că lumea lui Iuda era văzută ca fiind însoţitorii Mântuitorului nostru. În general, 
numele lui Iuda era legat de numele lui Hristos. Dacă Petru, Iacov sau Ioan ar fi făcut ceva 
nepotrivit, atunci limbile acuzatoare ar fi aruncat aceasta asupra Domnului lor. Cei doisprezece 
aparţineau lui Isus din Nazaret. În general, poporul îi identifica pe apostoli cu Căpetenia cetei. 
Dacă într-o astfel de grupă are loc o trădare, atunci este ca şi cum braţul nostru ar fi împotriva 
capului sau piciorul ar părăsi corpul. 
  Aceasta era în realitate o lovitură de pumnal! Fraţii mei iubiţi, poate Domnul nostru a văzut în 
persoana lui Iuda un tablou al tuturor acelora care în secolele care au urmat după aceea au 
săvârşit aceeaşi crimă ca şi el! Poate Domnul a văzut în Iscarioteanul pe toţi acei Iuda care au 
trădat adevărul, virtutea şi crucea. A văzut El deja atunci marea mulţime despre care noi spunem 
că erau urmaşi ai lui Iuda? Himeneu, Alexandru, Hermogene, Filetus şi mulţi alţii de seama lor 
erau înaintea ochilor Lui, atunci când a văzut pe acest om, tovarăşul Său, prietenul Său, care L-a 
vândut pentru treizeci de arginţi. 
  Dragă prieten, poziţia pe care a avut-o Iuda a făcut ca trădarea pe care a săvârşit-o să fie cu 
mult mai grea decât una obişnuită! Chiar păgânii ne-au învăţat că a fi nemulţumitor este una 
dintre cele mai mari poveri. Am putea să amintim multe istorisiri greceşti şi romane în care se 
vede cât de dezgustătoare simţeau păgânii nerecunoştinţa şi trădarea. Chiar şi unii din poeţii lor, 
de exemplu Sofocle, au avut cuvinte aspre faţă de prietenia înşelătoare. Nu avem timp să aducem 
dovezi că nimic nu poate fi mai îngrozitor şi mai chinuitor decât a fi vândut de prietenul tău. 
  Să observăm, prieteni, cum a primit Mântuitorul nostru această suferinţă! A fost mult timp în 
rugăciune; rugăciunea a biruit starea Lui de agitare. A fost liniştit. Este necesar să fim liniştiţi 
atunci când suntem părăsiţi de un prieten. 
  Observaţi blândeţea Sa! Primul cuvânt pe care l-a spus lui Iuda, atunci când trădătorul I-a 
murdărit obrajii printr-un sărut, a fost acesta: �Prietene!� Prietenul meu! Nu a zis: �Tu, răutate, 
eşti demn de a fi urât!�, ci �Prietenul Meu, ce ai venit să faci!� 
  Dacă ceva ar fi fost bun în Iuda, atunci aceasta ar fi ieşit la iveală în acele momente. Dacă n-ar 
fi fost un trădător iremediabil, atunci în acele momente răutatea lui şi-ar fi pierdut puterea şi ar fi 
strigat: �Domnul meu! Am venit să Te trădez, dar acest cuvânt mi-a biruit inima! Dacă vei fi 
legat, atunci vreau ca şi eu să fiu legat cu Tine! Mărturisesc atitudinea mea infamă�.  
  Domnul nostru a mai spus ceva. Este un reproş în aceste cuvinte, dar observaţi cât sunt de 
prietenoase, mult prea blânde pentru un asemenea ticălos: �Iuda, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul 
Omului?� Îmi pot imagina cum lacrimile curgeau din ochii Lui, cum Îi tremura vocea atunci 
când vorbea cu prietenul Său apropiat: �Tu, Iuda al Meu, vistiernicul Meu, vinzi tu pe Fiul 
Omului, pe Prietenul tău suferind şi întristat, pe care L-ai văzut sărac, neavând unde să-Şi pună 
capul? Vinzi pe Fiul Omului şi dezonorezi cel mai minunat simbol al dragostei, sărutul? 
Simbolul credincioşiei faţă de împărat a devenit pentru tine semnul de recunoştere al trădării 
tale? Cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului?�  
  Dacă Iuda nu s-ar fi împietrit şi nu ar fi fost părăsit de Duhul Sfânt, în mod sigur acest fiu al 
stricăciunii ar fi căzut cu faţa la pământ, ar fi plâns din tot sufletul şi ar fi strigat: �Nu, nu Te pot 
vinde, Tu, Fiu al Omului suferind, iartă-mă, iartă-mă! Păzeşte-Te, fugi dinaintea acestei oştiri 
setoase de sânge şi iartă pe slujitorul Tău trădător!� 



  Dar nu, nici un cuvânt de remuşcare, atât timp cât argintul era în joc! Mai târziu a venit 
remuşcarea, care l-a condus la moarte, şi, ca şi Ahitofel, a ales ştreangul pentru a pune capăt 
remuşcărilor de conştiinţă. 
  Aceasta i-a mărit durerea Domnului nostru credincios, atunci când a văzut lipsa de căinţă a 
trădătorului şi a citit sentinţa îngrozitoare a omului despre care zisese că ar fi fost mai bine 
pentru el să nu se fi născut. 
  Iubiţilor, doresc ca în liniştea studiului vostru să priviţi la Domnul vostru, să vedeţi cum a fost 
dispreţuit şi părăsit de oameni, un om al durerii şi obişnuit cu suferinţa! Încingeţi coapsele 
sufletului vostru şi nu consideraţi ca fiind ceva neobişnuit, atunci când aceste suferinţe grele vor 
veni peste voi. Fiţi ferm hotărâţi, ca prin harul Său în clipele de batjocură şi suferinţă să vă ţineţi 
strâns de El şi să-L urmaţi, dacă trebuie, chiar până la moarte. 
  Dumnezeu să ne dea harul să vedem mâinile şi picioarele străpunse de cuie ale lui Isus. Şi dacă 
ne amintim că toate acestea au venit prin trădarea făcută de un prieten, atunci vrem să fim foarte 
atenţi, ca să nu răstignim din nou pe Domnul şi să-L facem de ruşine, trădându-L prin 
comportarea noastră, prin cuvintele şi gândurile noastre. 
 
 
Iuda, trădătorul 
 
Doresc să vă îndrept atenţia spre poziţia şi activitatea publică a trădătorului. Iuda a fost un 
vestitor al Cuvântului, a fost chiar un apostol. Nu a fost unul oarecare dintre cei şaptezeci de 
ucenici, ci el a fost ales de Domnul Însuşi ca să fie apostol. Fără îndoială, el a vestit Evanghelia 
în aşa fel, încât mulţi au fost învioraţi de mesajul ei. I-au fost dăruite puteri de a face minuni, aşa 
că la cuvântul său au fost vindecaţi bolnavi; într-adevăr, nu există nici o îndoială faţă de faptul că 
el, care n-a putut să-l ţină pe diavol departe de el, a scos pe diavolul din mulţi. 
  Acest Iuda, care a stat ca un profet în mijlocul poporului şi care a vorbit cu limba unui înţelept, 
al cărui cuvânt şi ale cărui minuni au dovedit că a fost cu Isus şi a fost învăţat de El, Îl trădează 
pe Domnul său. 
  Fratele meu, învaţă din aceasta că nici un dar nu ne poate asigura harul, că nici o poziţie înaltă 
şi de folos pe care o poţi avea în adunare nu sunt dovada că noi suntem credincioşi Domnului şi 
Stăpânului nostru! Fără îndoială că sunt episcopi în iad, şi cu ei o oştire din aceia care au stat 
cândva în faţă predicând; ei sunt acum condamnaţi ca o veşnicie întreagă să-şi deplângă 
ipocrizia. 
  Voi, cei care sunteţi bătrâni în adunare, nu trageţi concluzia că harul lui Dumnezeu este cu 
certitudine în voi, datorită faptului că posedaţi încrederea adunării. Poate este cea mai 
periculoasă poziţie, atunci când cineva este foarte cunoscut şi apreciat în lumea creştină şi este 
foarte apreciat, şi care totuşi este �stricat� înlăuntrul lui. Este un lucru sănătos să stai acolo unde 
alţii îţi pot observa greşelile, chiar dacă este dureros. Dar dacă trăim împreună cu prieteni 
credincioşi, care nu pot accepta că noi putem face lucruri nedrepte şi care, atunci când ne văd că 
greşim, sunt gata să aducă argumente pentru dezvinovăţirea noastră, atunci este aproape 
imposibil pentru noi ca să fim treziţi vreodată la realitate, atunci când inima noastră nu este 
sinceră faţă de Dumnezeu. Să ai un renume şi totodată o inimă falsă înseamnă să stai la marginea 
prăpăstiei iadului. 
  Iuda a avut o poziţie înaltă. A avut onoarea deosebită de a discuta împreună cu Domnul 
problemele financiare, şi aceasta nu era o chestiune de mică însemnătate. Domnul, care ştie să 
folosească tot felul de daruri, a ştiut ce dar avea omul acesta. El a ştiut că râvna necugetată a lui 
Petru îl va face pe acesta să golească repede punga cu bani, şi prin aceasta va pune pe ucenici în 
mare încurcătură. Dacă i-ar fi încredinţat lui Ioan casa de bani, sufletul iubitor al acestuia l-ar fi 
condus la faceri de bine lipsite de înţelepciune, fiind înşelat de cerşetori şi oameni cu vorbirea 
iscusită. Poate ar fi folosit chiar puţinii bani pe care îi aveau pentru a cumpăra sticla de alabastru, 
ca să verse nardul preţios pe capul Domnului. El i-a dat punga lui Iuda, şi acesta a folosit-o cu 



atenţie şi înţelepciune. Fără îndoială, el a fost cel mai înţelept şi cel mai potrivit pentru a ocupa 
acest post. 
  Dar, dragi prieteni, dacă Domnul a ales pe unii dintre noi ca să fie vestitori ai Cuvântului şi ne-a 
încredinţat o poziţie deosebită, încât înşişi fraţii noştri ne privesc cu respect şi ne consideră ca 
părinţi în Israel, iar noi nu ne comportăm ca unii care sunt născuţi din nou, atunci suntem 
descoperiţi ca fiind falşi! Cât de tragic va fi în acest caz sfârşitul nostru! Ce lovitură vom da noi 
în inima comunităţii, ce dispreţ va fi în iad! 
  Veţi recunoaşte că, caracterul lui Iuda a fost foarte perfect în exterior. Nu pot constata că el s-ar 
fi făcut într-un fel oarecare de ocară. Nici cea mai mică pată nu i-a murdărit caracterul său moral, 
în măsura în care oamenii au putut constata aceasta. Nu a fost un lăudăros, aşa cum a fost Petru; 
nu a fost grabnic în a face afirmaţii ca aceasta: �Chiar dacă toţi Te vor părăsi, eu nu Te voi 
părăsi�. Nu a cerut să ocupe un loc la dreapta tronului, ambiţia sa a fost de altă natură. El nu a 
pus întrebări de prisos. Iuda, cel care a pus întrebări, nu a fost Iscarioteanul. Toma şi Filip au 
cerut deseori să privească în adâncul tainelor, dar Iuda nu. El a luat adevărul, aşa cum era el 
prezentat: dacă alţii s-au poticnit şi nu au mai mers cu Isus, el a rămas credincios, legat de El, 
căci a avut motive preţioase să o facă. Nu s-a dedat poftelor cărnii sau vieţii trufaşe. Nici unul 
din ucenici nu l-a putut învinovăţi de prefăcătorie; la cină toţi au zis: �Doamne, sunt eu?� Ei nu 
au zis �Doamne, este Iuda?� 
  Este adevărat, Iuda a furat luni de zile, dar el a ascuns aşa de bine ceea ce luase, că nu a existat 
pericolul să fie descoperit de către pescarii cinstiţi şi naivi, cu care era în contact. A făcut 
asemenea oamenilor de afaceri şi comercianţilor despre care am auzit că puteau să sustragă sume 
importante de bani, iar socoteala era totdeauna corectă. 
  Domnii care au învăţat de la Iuda îşi dau toată silinţa să întocmească facturi perfecte pentru 
acţionari, dar în aşa fel ca ei să aibă parte de o îmbucătură mare şi pentru care cer chiar 
binecuvântarea lui Dumnezeu. 
  Iuda a fost un om excelent, atât cât se poate cunoaşte din viaţa lui. Fără îndoială ar fi putut 
deveni un senator, şi deoarece a fost foarte evlavios şi bine dotat, sosirea lui în biserici ar fi 
stârnit o mare satisfacţie. �Ce om rezonabil şi cu multă influenţă!�, ar fi spus bătrânii adunărilor. 
�Da�, ar fi replicat predicatorul, �ce avantaj mare în întrunirile noastre de sfătuire! Dacă l-am 
putea avea, ar fi de mare ajutor comunităţii.� 
  Cred că Domnul l-a ales să fie apostol, ca astfel noi să nu ne mirăm atunci când vedem un 
predicator asemenea lui. Este o problemă foarte serioasă, fraţii mei, care să o punem la inimă. 
Dacă unii dintre noi au un nume bun între oameni, atunci să-şi pună din toată inima următoarea 
întrebare: �Doamne, sunt eu?� Poate este acela care pune întrebarea la urmă, şi care ar fi trebuit 
să fie primul care întreabă. 
  Acum vă îndrept atenţia spre adevărata natură şi spre adevăratul păcat al lui Iuda. Era un om cu 
conştiinţă. Nu era un saducheu, care să lepede religia; avea înclinaţii religioase mari. Nu era un 
om al desfrâului; niciodată în viaţa lui nu a dat doi bani pentru un viciu � nu din cauză că el nu 
iubea viciile, ci din cauză că iubea mai mult cei doi bani. Câteodată era foarte darnic, dar cu 
banii altora. 
  Iuda avea conştiinţă, căci conştiinţa l-a mânat să se spânzure. Era însă o conştiinţă care nu 
funcţiona permanent, ci domina numai din când în când. Conştiinţa nu îi era elementul 
conducător. Zgârcenia îi stăpânea conştiinţa. Voia să câştige bani. Dacă putea să o facă în mod 
cinstit, atunci era pe placul lui, dar dacă nu-i reuşea aşa, atunci se folosea de alte metode. 
  Iuda a fost numai un mic negustor; câştigul său nu era însemnat, căci atunci n-ar fi vândut pe 
Hristos pentru o sumă de bani aşa mică. Cei treizeci de arginţi au fost un preţ mizer pentru 
Domnul, dar această sumă mică a fost mare pentru el. El era sărac şi s-a alipit de Hristos cu 
gândul că Acesta va fi proclamat curând împăratul iudeilor şi atunci va deveni un om de valoare 
şi bogat. Când a constatat că va mai dura mult până când Hristos va veni în împărăţia Sa, a 
sustras periodic din casa de bani şi a pus deoparte pentru sine. Când a început să-i fie teamă că s-
a înşelat în visurile lui, s-a retras tot mai mult din ceea ce considera acum ca fiind o greşeală şi a 
făcut din aceasta o sursă de bani, vânzând pe Domnul său. 



  Fraţilor, sunt ferm convins că nu există nici o speranţă pentru făţarnici, al căror dumnezeu este 
banul! Puteţi să îmbunătăţiţi pe un beţiv; mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru aceasta, căci 
am văzut multe exemple în acest sens. Mă tem însă că numărul acelora care au fost mâncaţi de 
cancerul zgârceniei şi care au fost salvaţi este aşa de mic, că s-ar putea scrie pe unghia unui 
deget. Dumnezeu ştie câte ameniţări am făcut oamenilor care sunt în lume şi care se prefac că 
sunt urmaşi ai lui Hristos. Ceea ce eu numesc zgârcenie adevărată, ei numesc înţelepciune, 
precauţie şi rentabilitate. Acţiuni pe care eu le urăsc, ei le înfăptuiesc şi consideră că au mâinile 
curate, şi cu toate acestea stau încă în acelaşi loc unde stau copiii lui Dumnezeu şi cred că vor 
ajunge în cer.  
  O, oamenilor, feriţi-vă de lăcomia de bani! Nu este banul, şi nici lipsa de bani, ci iubirea de 
bani este rădăcina tuturor relelor. Răul nu constă în faptul că voi moşteniţi bani, şi nici măcar în 
faptul că îi păstraţi. Rău este că voi îi iubiţi, că faceţi din ei dumnezeul vostru, că ei sunt 
preocuparea voastră primordială, şi nu Hristos, nu adevărul lui Hristos, şi nici viaţa sfântă cu 
Hristos, ci sunteţi gata să jertfiţi totul pentru a avea un câştig. Astfel de oameni sunt uriaşi în 
ceea ce priveşte păcatul. Vor fi pentru veşnicie ţinta hohotelor de râs ale iadului; condamnarea 
lor va fi sigură şi dreaptă. 
 
 
Iuda nu merge la pierzare fără a fi atenţionat mai înainte 
 
 
  Ce a făcut Domnul în seara aceea, înainte ca Iuda să-L vândă? I-a spălat picioarele! Ce 
smerenie! Ce dragoste! Ce încredere! A luat un prosop şi S-a încins cu el şi i-a spălat picioarele 
lui Iuda! Şi totuşi aceste picioare l-au dus pe Iuda la aceia care L-au prins pe Isus! 
  Vă aduceţi aminte ce a zis Isus, atunci când i-a spălat picioarele lui Iuda? �Voi sunteţi curaţi, 
dar nu toţi.� Ce atenţionare făcută lui Iuda! Ce putea să fie mai clar? Apoi când a sosit timpul să 
mănânce şi să bea, Domnul a zis: �Unul dintre voi Mă va vinde!� Şi aceasta a fost clar; puţin mai 
târziu a spus: �Acela este, căruia îi voi întinde bucăţica şi i-o voi da.� Ce ocazie pentru a se căi! 
  Iuda nu putea spune că n-a avut vestitori credincioşi ai Cuvântului. Dacă acum nu-i părea rău, 
ce i se va face după aceea? În afară de aceasta, Iuda a văzut durerea adâncă de pe faţa lui Isus, 
căci aceasta s-a arătat la scurt timp după ce �Isus S-a tulburat în duhul Lui�, când Iuda a plecat 
de la cină şi s-a dus să vândă pe Domnul lui. Această faţă plină de durere ar fi trebuit să-l 
schimbe. Ce vorbire ar fi putut fi mai puternică decât cuvintele lui Isus: �Negreşit, Fiul Omului 
se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului! 
Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!� El a spus: �Nu v-am ales Eu pe voi cei 
doisprezece? Şi totuşi unul dintre voi este un drac!� Dacă acest om n-a fost trezit atunci când 
aceste tunete vuiau deasupra capului lui, iar fulgerele scânteietoare erau îndreptate spre persoana 
sa, ce iad de încăpăţânare diabolică şi vină trebuie să fi fost în inima lui! 
  Dacă unii dintre voi Îl trădează pe Hristos, ţinând magazinul lor deschis duminica, dacă Îl 
vindeţi pe Hristos pentru un salariu suplimentar, pe care-l primiţi prin înşelătorie, dacă-L vindeţi 
pe Hristos pentru două mii de euro, pe care-i puteţi primi încheind un contract ticălos � dacă 
faceţi aceasta, voi nu veţi pieri fără să fiţi atenţionaţi. 
  Eu nu vorbesc pentru a place unuia dintre voi. Dumnezeu ştie: dacă aş şti mai mult despre 
nebunia voastră, v-aş atenţiona mult mai mult. Dacă aş şti mai multe despre şiretlicurile din viaţa 
voastră de afaceri, atunci nu mi-ar fi frică să vorbesc despre aceasta! O, omule, te rog � dacă este 
vreunul aici � depărtează-te de acest rău, ca astfel păcatele tale să fie iertate. 
  Să privim acum derularea acţiunii. Iuda a acceptat conştient ispita. Nu a aşteptat să vină 
diavolul la el, ci el a ieşit în întâmpinarea diavolului. S-a dus la marii preoţi şi le-a zis: �Ce-mi 
daţi?� 
  Unul din vechii teologi puritani a spus în privinţa aceasta: �Ce puteţi voi să-i daţi?� De ce avea 
nevoie omul acesta? Nu avea nevoie de hrană, nici de îmbrăcăminte; îi mergea la fel de bine ca şi 



Dumnului lui şi celorlalţi ucenici, avea destul. Avea tot ce îi trebuia. Dar el a spus: �Ce vreţi să-
mi daţi?� 
  Religia unor oameni se bazează pe această întrebare: �Ce vreţi să-mi daţi?� - �Da, noi am 
merge la biserică, dacă acolo s-ar face unele binefaceri.� Dar dacă s-ar obţine mai mult dacă nu 
ar merge acolo, atunci ei nu s-ar duce. 
  Unii dintre aceşti oameni nu sunt nici măcar atât de înţelepţi cât a fost Iuda. Ah, este câte un om 
care ar vinde pe Domnul Isus pentru cinci lei! Sunt unii care ar vinde pe Hristos pentru cea mai 
mică monedă care este la noi în circulaţie. Sunt ispitiţi să se dezică de Domnul, sunt ispitiţi să 
procedeze incorect, chiar dacă câştigul este neînsemnat. 
  Această ispită vine la fiecare dintre noi. Nu spuneţi că nu este aşa! Noi toţi iubim câştigul; este 
normal să fie aşa. Înclinaţia spre câştig este în fiecare inimă, şi dacă este în limite 
corespunzătoare nu este o înclinaţie rea; dar dacă este în contradicţie cu credincioşia faţă de 
Domnul nostru - şi într-o lume ca a noastră deseori este aşa -, atunci trebuie să o biruim, sau noi 
vom ajunge la cădere. 
  Unora dintre voi vi se oferă în timpul săptămânii ocazii în care trebuie să faceţi o alegere: 
Dumnezeu sau câştig, Hristos sau treizeci de arginţi. De aceea vă atrag atenţia în modul cel mai 
serios: nu părăsiţi pe Domnul vostru, vă rog, chiar dacă lumea v-ar oferi tot ce are ea mai de preţ, 
chiar dacă s-ar acumula confort peste confort, şi chiar dacă la acesta s-ar adăuga cinste, glorie şi 
onoare. Au fost multe cazuri de acestea. Oameni care obişnuiau să vină aici, au considerat că nu 
făceau progrese în viaţa de afaceri, deoarece duminica era ziua cea mai bună de afaceri. Au avut 
la început unele impresii bune, unele sentimente bune, dar acum le-au pierdut. S-au dedat vieţii 
de afaceri. 
  Am cunoscut alţi oameni care au zis: �Da, odinioară am crezut că iubesc pe Domnul, însă 
afacerile mele au mers prost atât timp cât am mers la adunare, de aceea am renunţat la aceste 
vizite ale mele.� Iuda! Iuda! Permite-mi să te numesc cu numele, căci aşa eşti tu. Acesta este 
păcatul celor răzvrătiţi. Să-ţi ajute Dumnezeu să te căieşti de el, şi nu înaintea unui preot, ci 
înaintea lui Hristos. Mărturiseşte-I păcatul, ca să poţi fi mântuit! 
  Veţi constata că Iuda a fost credincios domnului său în acţiunea de vânzare a lui Hristos. 
  Poate vei întreba: �Cum, credincios domnului său?� Da, domnul lui a fost diavolul. După ce a 
făcut o înţelegere cu el, el s-a achitat cu credincioşie de înţelegerea făcută. Sunt unii oameni care 
sunt foarte corecţi faţă de diavol. Dacă au zis că vor să facă ceva nedrept, atunci spun că trebuie 
să-l facă, deoarece au promis că îl vor face, ca şi cum un jurământ ar fi obligatoriu pentru un om, 
atunci când este vorba de lucruri nedrepte. 
  �Niciodată nu vreau să mai vin în casa aceasta!�, au spus unii, iar după aceea au zis �Doresc să 
nu fi spus niciodată aceasta.� A fost ceva incorect? Ce este atunci de valoare în jurământul 
vostru? A fost un jurământ făcut diavolului. Făgăduinţa nebună pe care aţi făcut-o nu este altceva 
decât o făgăduinţă făcută lui satan. Vreţi să-i fiţi credincioşi? 
  Ah, să dea Dumnezeu ca voi să fiţi credincioşi Domnului Isus! O, de am fi aşa de credincioşi 
lui Hristos, aşa cum slujitorii lui satan sunt credincioşi stăpânului lor! 
  Iuda a trădat pe Domnul său printr-o sărutare. Cei mai mulţi dintre răzvrătiţi o fac: trădează 
totdeauna printr-o sărutare. Aţi citit vreodată o carte fără conţinut divin care să nu fi început cu 
un respect profund faţă de adevăr? Eu nu. Chiar şi cele mai noi, scrise de teologi, încep aşa. Ele 
trădează pe Fiul Omului printr-o sărutare. Oamenii care par a fi cei mai evlavioşi sunt deseori 
sfinţii fictivi ai lumii. 
  Încheiem cu căinţa lui Iuda. S-a căit, dar a fost căinţa care a dus la moarte. El a depus mărturie, 
dar nu cu privire la fapta însăşi, ci numai cu privire la urmările ei. I-a părut foarte rău că Hristos 
a fost condamnat. Dragostea latentă, care a avut-o cândva pentru Domnul său, s-a trezit, atunci 
când a văzut că El a fost condamnat. Probabil nu s-a gândit că se va ajunge aşa de departe cu El; 
poate a sperat chiar că El le v-a scăpa, şi atunci şi-ar fi păstrat cei treizeci de arginţi, şi poate l-ar 
mai fi vândut încă o dată. 



  Probabil că Iuda s-a gândit că Isus se va elibera din mâinile lor printr-o desfăşurare de forţe sau 
va proclama împărăţia, iar el prin fapta sa nu a făcut altceva decât să grăbească acest rezultat 
binecuvântat. 
  Prietene, oricine se căieşte de urmările unui fapt, acela nu se căieşte de nimic. Hoţul se căieşte 
de spânzurătoare, dar nu de omorul pe care l-a făcut. Aceasta nu este căinţă. Este normal ca 
legile omeneşti să stabilească pedeapsa în funcţie de urmările păcatului, dar legea lui Dumnezeu 
nu face aceasta. 
  Să ne imaginăm un paznic la bariera de trecere a trenului care îşi neglijează obligaţiile de 
serviciu. Urmarea este că are loc un accident la trecerea trenului şi mor oameni. Acest om este 
deci vinovat, că nu şi-a îndeplinit misiunea. Dar probabil omul acesta de mai multe ori nu şi-a 
împlinit obligaţiile de serviciu, dar până acum nu s-a întâmplat nici o nenorocire, şi s-a dus acasă 
zicând: �O, n-am făcut nimic nedrept.� Deci, nedreptatea să nu se măsoare niciodată după faptul 
că a avut loc sau nu un accident, ci după fapta însăşi, iar dacă tu ai păcătuit şi nu ai fost 
descoperit, în ochii lui Dumnezeu eşti totuşi vinovat. Dacă ai făcut nedreptatea, şi previziunea 
divină te-a ferit de consecinţele naturale ale ei, atunci Dumnezeu are cinstea din acest fapt, dar tu 
eşti vinovat, ca şi cum păcatele tale ar fi fost însoţite de urmări şi lumea întreagă ar fi în flăcări. 
Nu măsura niciodată păcatul după consecinţele lui, ci căieşte-te de el după conţinutul lui! 
  Cu toate că Iuda era trist de urmările ce au avut loc, el a ajuns să aibă mustrări de conştiinţă. A 
căutat un copac, a legat o frânghie şi s-a spânzurat. În graba sa, s-a spâzurat aşa de rău, că 
frânghia s-a rupt. A căzut în adânc, şi citim că acolo i s-au vărsat intestinele. Zăcea acolo ca un 
cadavru maltratat, la picioarele stâncii, o oroare pentru orice trecător.  
  Cine face din evlavie o sursă de câştig - dacă cineva o vede aşa -, probabil nu va sfârşi ca Iuda, 
dar să pună la inimă această învăţătură. 
  Keach, înaintaşul meu demn de cinste, spunea într-una din predicile sale despre moartea lui 
John Child. Acesta a fost un predicator în bisericile libere. Din pricina coştiinţei şi ca să obţină 
un loc mai bun, a lucrat împotriva conştiinţei sale şi a trecut la biserica episcopală. A trăit în 
continuare împotriva conştiiţei sale, botezând copiii şi împlinind celelalte ceremonii ale bisericii. 
În cele din urmă l-a apucat frica din cauza celor practicate, aşa că s-a îmbolnăvit şi a părăsit 
funcţia pe care o avea; jurămintele, blasfemiile şi batjocurile sale făcute pe patul de moarte erau 
aşa de îngrozitoare, că toţi cei ce îl auzeau erau uimiţi de el. 
  Keach a scris un raport detaliat despre aceasta şi mulţi s-au dus acolo şi au încercat să-l 
mângâie pe omul acesta. Dar el spunea mereu: �Plecaţi, plecaţi! Nu ajută la nimic, eu L-am 
vândut pe Hristos!� 
  Cunoaşteţi moartea îngrozitoare a lui Franz Spira. În toată literatura nu este nimic mai 
îngrozitor ca moartea lui Spira. Omul a cunoscut adevărul, avea o poziţie bună printre 
reformatori, era un învăţat şi aparent un om credincios. Dar el s-a reîntors la biserica romană, a 
devenit un răzvrătit. Şi când i s-a trezit conştiinţa, nu a fugit la Hristos, ci s-a uitat la urmări, în 
loc să se uite la păcat. Când a văzut că urmările nu pot fi schimbate, a uitat că păcatele pot fi 
iertate şi a murit într-o frică îngrozitoare. 
  Domnul să aibă milă de noi şi să ne cerceteze inimile! Toţi aceia care spun: �Nu ne trebuie 
predica aceasta�, sunt probabil aceia care au cel mai mult nevoie de ea. Cine va spune: �Noi nu 
avem nici un Iuda printre noi�, este probabil el însuşi un Iuda. Cercetaţi-vă inima; întoarceţi 
fiecare cută cu toate feţele ei în lumină, uitaţi-vă în toate colţurile sufletului vostru ca să vedeţi 
dacă credinţa voastră în Hristos, în adevărul Său şi în Dumnezeu este reală sau este numai o 
simplă mărturisire cu gura, pe care o consideraţi bună pentru că vă avantajează! Domnul să ne 
cerceteze şi să ne verifice şi să ne ajute să ne vedem căile pe care mergem! 
  În încheiere încă ceva: există un Mântuitor, şi El este gata să ne primească. Dacă eu nu sunt un 
sfânt, atunci sunt un păcătos. N-ar fi mai bine pentru noi toţi să ne reîntoarcem la Izvor? Fie ca 
fiecare dintre noi să se verifice şi să spună: �Doamne, Tu ştii ce sunt eu. Eu însumi nu ştiu, dar 
dacă nu sunt bun, atunci fă-mă Tu bun, iar dacă sunt bun, atunci păstrează-mă aşa! Mi-am pus 
încrederea în Tine. Păzeşte-mă din pricina Numelui Tău!� 


