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Capitolul 5 
 
»Iudo, cu o s�rutare vinzi tu pe Fiul omului?«    Luca 22, 48 
 
S�rutul tr�d�torului 
 
   Privit din punctul de vedere al omului, restul evenimentelor din aceast� noapte tragic� vor 
aduce numai ru�ine �i înfrângere pentru Fiul lui Dumnezeu. Un observator uman ar fi putut avea 
p�rerea c� rug�ciunea lui Isus din gr�dina Ghetsimani s-a lovit de urechile surde ale Tat�lui S�u 
�i din acest moment pentru Isus toate lucrurile s-au dezmembrat. F�r� îndoial� gândurile 
ucenicilor s-au îndreptat în aceast� direc�ie. 
   Niciodat� mai înainte nu au fost într-o situa�ie asem�n�toare cu aceasta. Cu toate c� Isus a fost 
du�m�nit de mai multe ori de farisei �i saduchei, totdeauna i-a f�cut s� se ru�ineze �i s� tac�. 
Du�manii Lui au încercat de mai multe ori s�-L prind�, sau L-au amenin�at cu atacuri corporale. 
Dar totdeauna a sc�pat de atacurile lor – câteodat� prin întâmpl�ri supranaturale. Ucenicii erau 
obi�nui�i s�-L vad� pe pozi�ia biruitorului; niciodat� nu L-au v�zut în rolul unui învins. 
   Deodat� totul a început s� se deruleze pe dos – sau cel pu�in a�a se p�rea. O ceat� înarmat� a 
ap�rut la locul faptei, ca s�-L prind�. �i cum nici nu s-au a�teptat, Iuda L-a tr�dat în modul cel 
mai odios cu s�rutarea unui f��arnic. Când Petru a încercat s� intervin� cu for�a, Isus l-a re�inut, 
mustrându-l aspru. În cele din urm�, de fric�, ucenicii Lui L-au p�r�sit �i au fugit. Orice 
întors�tur� a evenimentelor p�rea s� m�reasc� ru�inea lui Isus �i s�-L prezinte tot mai mult ca pe 
unul care pierde. Tuturor acelora care priveau evenimentele din aceast� noapte trebuie s� li se fi 
p�rut a�a. 
   �i totu�i, din toate relat�rile biblice cu privire la acest eveniment reiese o realitate deosebit� – 
maiestatea calm� �i lini�tit� a lui Hristos. Suveranitatea �i lini�tea Sa absolut� precum �i 
comportarea Sa triumf�toare nu au fost periclitate în timp ce mergea pe drumul suferin�elor. Este 
o scen� remarcabil�, pe care evanghelistul Matei o descrie concret în felul urm�tor: 
 
   »Apoi a venit la ucenici, �i le-a zis: „Dormi�i de acum �i odihni�i-v�! Iat� c� a venit ceasul ca 
Fiul Omului s� fie dat în mâinile p�c�to�ilor. Scula�i-v�, haidem s� mergem; iat� c� se apropie 
vânz�torul.” Pe când vorbea El înc�, iat� c� vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloat� 
mare, cu s�bii �i cu ciomege, trime�i de preo�ii cei mai de seam�, �i de b�trânii norodului. 
Vânz�torul le d�duse semnul acesta: „Pe care-L voi s�ruta eu, Acela este; s� pune�i mâna pe El!” 
Îndat�, Iuda s-a apropiat de Isus, �i I-a zis: „Plec�ciune, Înv���torule!” �i L-a s�rutat. Isus i-a zis: 
„Prietene, ce ai venit s� faci, f�!” Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus, �i 
L-au prins. �i unul din cei ce erau cu Isus, a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui 
preot, �i i-a t�iat urechea. Atunci Isus i-a zis: „Pune-�i sabia la locul ei; c�ci to�i cei ce scot sabia, 
de sabie vor pieri. Crezi c� n-a� putea s� rog pe Tat�l Meu, care Mi-ar pune îndat� la îndemân� 
mai mult de dou�sprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic c� a�a 
trebuie s� se întâmple?” În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „A�i ie�it ca dup� un tâlhar, cu s�bii 
�i cu ciomege, ca s� M� prinde�i. În toate zilele �edeam în mijlocul vostru, �i înv��am norodul în 
Templu, �i n-a�i pus mâna pe Mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat c� s� se împlineasc� 
cele scrise prin proroci.” Atunci to�i ucenicii L-au p�r�sit �i au fugit.«  (Matei 26, 45-56) 
 
   Isus a spus mereu ucenicilor S�i s� r�mân� treji împreun� cu El �i s� se roage. El S-a rugat de 
trei ori, �i dup� fiecare rug�ciune i-a trezit �i i-a îndemnat s� se roage. Lupta lui Hristos în 
gr�dina Ghetsimani a fost o lupt� spiritual� intensiv� cu puterile întunericului. El spusese deja 
ucenicilor în odaia de sus: »Nu voi mai vorbi mult cu voi; c�ci vine st�pânitorul lumii acesteia. 
El n-are nimic în Mine« (Ioan 14, 30). Satana a ispitit pe Isus când �i-a început lucrarea, dar nu 
i-a reu�it nici una din ispitele lui, c�ci Hristos i S-a împotrivit (Matei 4, 1-11). Dup� aceea, în tot 
timpul lucr�rii Lui publice, Satana nu a cedat. Chinurile suflete�ti din gr�dina Ghetsimani arat� 
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ultimele atacuri disperate ale celui r�u – un atac din care Hristos a ie�it iar��i biruitor. În El nu 
era nimic de care Satana putea s� profite. 
 
 
Adun�tura înainteaz� în atac 
 
   Dar Satana a înscenat un atac de alt� natur�. Iuda s-a apropiat cu o mul�ime înarmat�, trimis� 
de marii preo�i �i de b�trânii Templului. 
   S� observ�m c� evanghelistul Matei îl prezint� pe Iuda înc� ca pe unul »din cei doisprezece« 
(Matei 26, 47). Tr�d�torul este deseori numit a�a în Noul Testament. Da, toate cele patru 
evanghelii folosesc aceast� expresie, ca s� descrie pe Iuda (compar� cu Marcu 14, 10, 43; Luca 
22, 47; Ioan 6, 71), în timp ce numai unul din ceilal�i ucenici (Toma) este denumit »unul din cei 
doisprezece« (Ioan 20, 24). Scriitorii evanghelilor au scos în mod con�tient în eviden�� pozi�ia 
lui Iuda, ca apar�ind cercului celor doisprezece, ca s� accentueze �ocul �i uluiala cu privire la 
tr�dare, care i-a cuprins pe ucenici când au aflat c� el era un tr�d�tor. 
   În opozi�ie cu aceasta, relat�rile apocrife prezint� pe Iuda ca fiind de la început o unealt� 
evident� a diavolului. Unii scriitori mai vechi au alc�tuit istorisiri fanteziste despre Iuda, ca s�-i 
ofere înf��i�area unui om care era cu totul stricat �i era chipul r�ului întruchipat. Adev�rul este 
îns� c� Iuda a dat impresia unui ucenic normal. Evident, el nu a oferit celorla�i ucenici niciodat� 
ocazia ca ei s� nu se încread� în el. Aceasta se recunoa�te prin faptul c� ei to�i au fost surprin�i, 
atunci când el s-a apropiat cu mul�imea îns�rcinat� cu prinderea lui Isus. Consternarea ucenicilor 
se arat� prin cuvântul iat�, folosit în evanghelia dup� Matei 26, 47 ca exclama�ie, ca s� descrie 
apari�ia deodat� a lui Iuda la locul faptei (»iat� c� vine Iuda ... cu o gloat� mare, cu s�bii �i cu 
ciomege, trime�i de preo�ii cei mai de seam� �i de b�trânii norodului«). 
  Prin faptul c� Iuda a simulat a�a de bine credincio�ia lui fa�� de Hristos, face ca tr�darea lui s� 
fie deosebit de josnic�. Caracterul ascuns al acestui prieten apropiat, care a simulat dragoste �i 
credincio�ie fa�� de Hristos, în timp ce L-a tr�dat, era mult mai r�u decât dac� cineva L-ar fi 
tr�dat ca du�man declarat. 
  Fapta lui Iuda se dovede�te a fi mult mai infam� prin faptul c� el conducea o ceat� mare 
înarmat� cu s�bii �i cu ciomege. Ei erau preg�ti�i s� fac� uz de for��. Erau preg�ti�i, ca dac� era 
nevoie, s� r�neasc� pe Hristos �i pe ucenicii Lui. �i aceasta nu era o band� de oameni aduna�i în 
grab�, ci era o ceat� aleas�, violent�, de a c�rei constituire �i misiune erau direct r�spunz�tori 
marii preo�i �i b�trânii. 
   Evanghelistul Luca spune c� din aceast� ceat� f�ceau parte �i membrii g�rzii Templului 
(»c�peteniile str�jerilor Templului« - Luca 22, 52). Ace�tia erau responsabili pentru siguran��, 
care, ca poli�i�ti, erau activi pe teritoriul Templului �i care posedau autoritate limitat� (atribuit� 
lor chiar de Roma) de a prinde pe oamenii care înc�lcau legea iudaic� (compar� cu Ioan 7, 32). 
La cel pu�in o singur� ocazie anterioar�, marii preo�i au poruncit c�peteniilor Templului s� 
prind� pe Isus. Dar când L-au auzit cum înv��a, au fost a�a de uimi�i de felul în care înv��a, c� s-
au întors mu�i �i cu mâinile goale înapoi (Ioan 7, 45-46). 
   Evanghelistul Ioan remarc�, c� din aceast� ceat� f�ceau parte �i solda�i romani (Ioan 18, 3). 
Deoarece prinderea lui Isus a fost uneltit� de marele sfat, el trebuie s� fie �i cel care a cerut 
punerea la dispozi�ie de solda�i ca grup� de ajutor pentru prinderea lui Isus. Evident ei voiau s�-L 
condamne la moarte. �i deoarece numai Roma avea împuternicirea s� execute condamnarea la 
moarte, trebuia ca în timpul arest�rii s� fie o trup� de solda�i romani. O garnizoan� de solda�i 
romani era sta�ionat� permanent în cetatea Antonia, învecinat� cu muntele pe care era a�ezat 
Templul. F�r� îndoial� c� solda�ii trimi�i au venit de acolo. Ca s� primeasc� sprijinul militar 
pentru prinderea lui Isus, probabil c� mai marii preo�i au spus reprezentan�ilor autorit��ilor 
romane c� Isus este un r�zvr�tit antiroman. 
   Niciuna din evanghelii nu evalueaz� m�rimea cetei. Evangheli�tii Matei, Marcu �i Luca spun, 
f�r� excep�ie, c� era o ceat� mare (compar� cu Marcu 14, 43; Luca 22, 47). În func�ie de 
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m�rimea compartimentelor militare (într-o cohort� roman� normal� erau �ase sute de solda�i), 
mul�imea solda�ilor putea fi de câteva sute de oameni. Faptul c� marele preot a trimis o a�a mare 
mul�ime de solda�i, ca s� prind� pe Isus, las� s� se recunoasc� cât de mult se temeau ei de puterea 
lui Isus. De mai multe ori au încercat ei mai înainte s�-L prind� sau s�-L fac� s� tac�, dar de 
fiecare dat� nu au reu�it. Isus însu�i i-a f�cut aten�i cu privire la tactica lor la�� �i absurd�, de a 
trimite o mul�ime înarmat� ca s�-L prind� noaptea. »A�i ie�it ca dup� un tâlhar, cu s�bii �i cu 
ciomege, ca s� M� prinde�i. În toate zilele �edeam în mijlocul vostru, �i înv��am norodul în 
Templu, �i n-a�i pus mâna pe Mine« (Matei 26, 55). Era clar c� nu era potrivit s� trimit� o 
mul�ime a�a de mare. 
   Nu era nici necesar. Copoii nu se vor lovi de nici o împotrivire din partea lui Isus. Dac� nu ar fi 
vrut s� fie prins, atunci nicio putere de pe p�mânt – oricât ar fi fost ea de mare – nu ar fi fost de 
ajuns s�-L prind�. Dac� în planul des�vâr�it al lui Dumnezeu nu ar fi fost acum timpul S�u, ar fi 
putut sc�pa f�r� efort de aceast� ceat� mare – un lucru despre care El îi atrage aten�ia lui Petru 
(versetul 53). 
 
 
Tr�darea 
 
   Trecuser� numai câteva ore decând Iuda a p�r�sit odaia de sus. Când a plecat, afar� se 
întunecase deja, �i momentul când el a venit cu ceata b�rba�ilor înarma�i nu putea s� fie mult mai 
târziu de miezul nop�ii. Evident, el a plecat din odaia de sus direct la marii preo�i. Din momentul 
când ei i-au pl�tit pre�ul sângelui »a c�utat un prilej nimerit s� dea pe Isus în mâinile lor, f�r� 
�tirea norodului« (Luca 22, 6). 
   Conspiratorii s-au hot�rât s� procedeze având o reu�it� sigur� �i s� execute prinderea cu 
mul�imea organizat� de ei. Cu siguran�� ar fi durat un timp ca s� strâng� o asemenea mul�ime, 
dac� ei nu s-ar fi preg�tit mai dinainte. Faptul c� ei au putut strânge a�a de repede pe mul�i 
supraveghetori ai Templului, pe solda�ii înarma�i �i pe ceilal�i participan�i, arat� cât de hot�râ�i 
au fost ei. Cine �tie ce au spus reprezentan�ilor autorit��ii romane, c� le-a pus imediat la 
dispozi�ie o trup� a�a de mare? Este evident c� ei au prezentat pe Isus ca fiind unul care amenin�� 
interesele romane. 
   Iuda cuno�tea foarte bine gr�dina Ghetsimani, deoarece a fost acolo în trecut cu Isus de mai 
multe ori (Ioan 18, 2). Probabil c� ucenicii au vorbit mai înainte, ca în aceast� noapte s� mearg� 
în gr�dina Ghetsimani. Sau devenise un obicei s� se duc� acolo, a�a c� Iuda a �tiut unde se va 
duce Isus dup� cin�. În orice caz Iuda trebuie s� fi fost foarte sigur, c� va întâlni pe Isus acolo, 
c�ci altfel nu ar fi adus cu sine o mul�ime a�a de mare. În ceea ce prive�te pe conspiratori, locul 
acesta era ideal s� prind� pe Isus, f�r� s� atrag� aten�ia poporului. 
   La ora aceea trebuie s� fi fost foarte întuneric în gr�dina Ghetsimani. Deoarece Pa�tele era 
s�rb�torit totdeauna la lun� plin�, noaptea aceea a fost mai luminoas� decât celelalte. Dar cu 
toate acestea lumina lunii ar fi insuficient� într-o dumbrav� de m�slini, ca în întuneric s� dea 
na�tere la umbre neclare. De aceea Iuda s-a în�eles cu cei care participau la complot, s� le dea un 
semn prin care ei s� poat� recunoa�te pe Isus. 
   Probabil c� Iuda s-a temut ca nu cumva un ucenic s� se predea autorit��ilor în locul lui Isus, 
simulând c� el este cel pe care îl c�utau ei, ca s� salveze astfel via�a lui Isus. Cu câteva ore mai 
înainte to�i spuseser� în odaia de sus c� sunt gata s� mearg� în închisoare sau s� moar� pentru 
Hristos (compar� cu Matei 26, 35). Ca s� fie siguri, c� vor recunoa�te pe Isus, conspiratorii au 
stabilit un semn. Iuda le-a zis: »Pe care-l voi s�ruta, acela este; s� pune�i mâna pe El!« (Matei 26, 
48). S�rutul era în cultura din timpul acela un semn al respectului �i omagierii, precum �i al 
simpatiei. Sclavii s�rutau picioarele st�pânilor lor, ca semn al celui mai mare respect. Elevii 
anumi�ilor rabini s�rutau uneori poala hainei înv���torului lor, exprimând în felul acesta 
venera�ia �i supunerea lor. 
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   Se obi�nuia s� se s�rute mâna, ca gest de omagiere �i recuno�tin��. Dar un s�rut pe obraz, în 
mod deosebit când persoana respectiv� era �i îmbr��i�at�, dovedea o prietenie �i simpatie 
personal�. Acest gest era rezervat celor mai intimi prieteni, a�a c� în mod normal un ucenic nu 
îmbr��i�a �i nu s�ruta pe înv���torul lui – numai dac� acesta l-a s�rutat mai întâi. 
   Cuvântul folosit de evanghelistul Matei ca s� descrie fapta lui Iuda este kataphileo (cu sensul 
„cu ardoare, respectiv, a s�ruta repetat”). Este acela�i cuvânt folosit pentru femeia din casa 
fariseului, când ea a cople�it pe Isus cu semnul ador�rii ei, �tergându-I cu p�rul capului ei 
picioarele udate cu lacrimile ei, s�runtându-le mult (kataphileo; compar� cu Luca 7, 38) �i 
ungându-le cu ulei mirositor. Ca �i cum nu ar fi fost destul de r�u, c� Iuda a tr�dat pe Isus, a mai 
f�cut �i acest lucru, simulând cele mai intime sentimente, în felul acesta fapta lui a devenit mult 
mai groaznic�. St�pânit înc� de Satana, era evident c� Iuda nu cuno�tea nici o ru�ine. Putea s� 
aleag� un alt semn, prin care cei care participau la complot puteau s� recunoasc� cine este Isus. 
A ales con�tient un semn, care a f�cut ca vina lui s� devin� �i mai mare, f���rnicia cu gânduri 
ascunse ad�ugându-se la faptele lui. Când a s�rutat pe Isus, se pare c� �i-a luat timp suficient s-o 
fac�, ca s�-L re�in� cât se putea de mult. Prin aceasta voia s� se asigure c� solda�ii au avut timp 
suficient s� prind� pe Isus.  
   În reac�ia lui Isus la manifestarea sentimentelor f��arnice ale lui Iuda vibreaz� o indignare 
trist�, dar nu înso�it� de r�utate sau de du�m�nie: »Prietene, ce ai venit s� faci!« (Matei 26, 50). 
În expresia prietene sun� re�inere �i probabil distan�are. Hristos nu a folosit cuvântul normal 
pentru „prieten”. Aici nu st� philos – acel cuvânt pe care l-a folosit în odaia de sus, când a spus 
ucenicilor: »Voi sunte�i prietenii Mei, dac� face�i ce v� poruncesc Eu. Nu v� mai numesc robi, 
pentru c� robul nu �tie ce face st�pânul s�u; ci v-am numit prieteni« (Ioan 15, 14-15a). Când S-a 
adresat lui Iuda a folosit cuvântul hetairos, care înseamn� »camarad«, »tovar��i«. Cu toate 
acestea se întâlne�te aici o ironie: Petru – un prieten adev�rat – a încercat s� împiedice pe Isus s� 
mearg� la cruce. Atunci Isus l-a caracterizat ca »Satana« (Matei 16, 22-23). Îns� aici avem pe 
Iuda, o unealt� binevoitoare a lui Satana, luat în st�pânire de prin�ul întunericului �i st�pânit de 
el. Când a dat pe Isus în mâna celor care voiau s�-L r�stigneasc�, Isus i se adreseaz� – în opozi�ie 
cu adresarea lui Petru – numai cu cuvântul »camarade«. 
   El îi pune întrebarea: »Pentru ce ai venit?« nu pentru c� nu �tia. Voia ca Iuda s� vad� realitatea 
înaintea ochilor – �i ceilal�i ucenici au recunoscut - , ce fapt� rea era tr�darea. Evanghelistul Luca 
relateaz� c� El a spus: »Iudo, cu o s�rutare vinzi tu pe Fiul Omului?« (Luca 22, 48). Chiar �i 
acest moment târziu, când inima lui Iuda era a�a de mult împietrit� fa�� de Hristos, vorbe�te de 
felul cum Isus se comporta fa�� de el, cu afec�iune plin� de dragoste v�dit�. Nu a folosit niciun 
cuvânt de batjocur�, nu i S-a adresat dur, �i nici nu l-a oc�rât, cum ar fi fost potrivit în aceast� 
situa�ie (cu cuvinte de felul: nemernicule, necredinciosule, tr�d�torule sau nebunule). A folosit 
expresia »camarade«, l-a numit pe nume, �i din inten�ii de dragoste i-a pus întreb�ri, care ar fi 
r�scolit con�tiin�a oricui, care nu era împietrit. Tic�lo�ia lui Iuda apare cu atât mai rea, cu cât ea 
este pe fundalul afec�iunii pline de dragoste a lui Isus. 
   Dar Iuda nu s-a l�sat impresionat. Nu a încetat. Cu o necredincio�ie de necrezut a tr�dat pe Isus 
c�l�ilor S�i. În tot acest timp simula mereu simpatie cu toate c� în inima lui ardea ura cea mai 
diabolic�. 
   Mai târziu, Iuda se va c�i adânc, cu privire la ce a f�cut (Matei 27, 4-5). Dar �i atunci, c�in�ei 
lui îi va lipsi poc�in�a adev�rat�. Dup� ce s-a vândut lui Satana pentru treizeci de argin�i, pe baza 
faptei sale a fost deja preg�tit s� petreac� ve�nicia f�r� Sfântul, pe care L-a tr�dat fiind lipsit de 
orice sentiment. Ar fi fost mai bine pentru el s� nu se fi n�scut (Matei 26, 24). 
 
 
O baie de sânge este împiedecat� 
 
   Cel pu�in doi dintre ucenici au fost înarma�i. Dup� ce au auzit cum Isus a vorbit despre tr�darea 
Lui, având în amintirea lor toate profe�iile cu privire la prinderea �i r�stignirea Lui, ucenicii nu s-
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au dus neînarma�i în gr�dina Ghetsimani. Când în seara zilei aceia au fost în odaia de sus, Isus i-
a informat c� unul dintre ei Îl va tr�da. Discu�ia care a luat na�tere cu aceast� ocazie a fost notat� 
de evanghelistul Luca: 
 
   »Apoi le-a mai zis: „Când v-am trimes f�r� pung�, f�r� traist� �i f�r� înc�l��minte, a�i dus voi 
lips� de ceva?” „De nimic”, i-au r�spuns ei. �i El le-a zis: „Acum, dimpotriv�, cine are o pung�, 
s-o ia; cine are o traist�; de asemenea s-o ia; �i cine n-are sabie, s�-�i vând� haina, �i s�-�i 
cumpere o sabie. C�ci v� spun c� trebuie s� se împlineasc� cu Mine aceste cuvinte scrise: >El a 
fost pus în num�rul celor f�r� de lege.< �i lucrurile privitoare la Mine, sunt gata s� se 
împlineasc�.” „Doamne”, I-au zis ei, „iat� aici dou� s�bii.” �i El le-a zis: „Destul!”« (Luca 22, 
35-38). 
 
   Hristos i-a aten�ionat aici de pericolul care le sta înainte. Cu toate c� Dumnezeu a purtat 
permanent de grij�, ca sub protec�ia Lui s� fie în siguran�� deplin�, înaintea lor st�tea un 
eveniment îngrozitor sub forma unui act de violen��. Trebuiau s� se preg�teasc� în privin�a 
aceasta, pentru ca credin�a lor – atunci când va avea loc acest eveniment – s� nu se clatine. Isus a 
vorbit desigur în sens spiritual, �i nu în sensul corporal. El i-a aten�ionat cu privire la o lupt� 
spiritual�, în care vor sta în curând, �i cu siguran�� El nu le-a spus s� se înarmeze cu armele firii 
(2 Corinteni 10, 4). Dar ucenicii au în�eles aceasta în chip firesc, c� El le-ar fi spus în sensul 
adev�rat al cuvântului s� mearg� �i s� cumpere arme. De aceea s-au uitat în jurul lor �i au 
constatat c� aveau deja dou� s�bii. R�spunsul lui Isus: »Destul!« înseamn� probabil: „Am vorbit 
destul despre aceasta!” Probabil c� ei au în�eles c� cele dou� s�bii sunt suficiente. În orice caz, 
remarca Lui �i-a atins �inta, c�ci ei nu s-au mai gândit s� se echipeze în continuare cu arme. 
   Nu era ceva neobi�nuit ca pescarii galileeni s� poarte s�bii. Era vorba de cu�ite lungi, cu dou� 
t�i�uri, respectiv de pumnale, �i nu de s�bii lungi de lupt�. Erau purtate într-o teac� de piele, 
legat� la centur�. Pe lâng� lupta corp la corp cu du�manul existau �i numeroase alte întrebuin��ri 
practice. 
   Desigur, dou� astfel de arme erau practic f�r� folos în lupta cu ceata înarmat� a atâtor solda�i 
romani. Dar probabil c� ucenicii s-au gândit c� Isus ar putea folosi mijloace supranaturale ca s� 
dea în aceast� noapte acestei cete mici o victorie militar� minunat�. 
   Din a�tept�rile lor mesianice f�cea parte f�r� îndoial� �i speran�a c� Hristos se va ridica, va 
r�sturna puterea de ocupa�ie roman� �i Î�i va instaura scaunul de domnie în Ierusalim. �i când au 
recunoscut c� în momentul urm�tor Hristos este prins, au întrebat: »Doamne, s� lovim cu sabia?« 
(Luca 22, 49). 
   F�r� îndoial�, au prins curaj în urma unui act pe care numai evanghelistul Ioan îl relateaz�. 
Copoii au spus c� ei caut� pe Isus, nazarineanul. Apoi Ioan scrie: »Isus le-a zis: „Eu sunt!” ... 
Când le-a zis Isus: „Eu sunt!”, ei s-au dat înapoi, �i au c�zut jos la p�mânt« (Ioan 18, 5-6). O 
asemenea ar�tare a puterii supranaturale trebuie s� fi încurajat pe ucenici în presupunerea lor c� 
Isus inten�ioneaz� s� distrug� pe copoii Lui în chip supranatural. De aceea L-au întrebat, dac� s� 
se foloseasc� de armele lor. 
   Petru s-a comportat altfel. El nu a v�zut nici un sens s� te mai gânde�ti sau s� vorbe�ti despre o 
asemenea situa�ie. Evanghelistul Ioan ne relateaz�: »Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a 
lovit pe robul marelui preot, �i i-a t�iat urechea dreapt�. Robul acela se numea Malhu« (Ioan 18, 
10; numai Ioan identific� pe Petru ca lupt�tor cu sabia. Probabil aceasta din cauz� c� celelalte 
evanghelii sinoptice au fost scrise mult mai devreme – �i anume, înainte ca romanii s� devasteze 
Ierusalimul �i s� distrug� Templul. Probabil c� sinopticii de aceea nu au numit numele lui Petru, 
pentru c� ar fi putut s� aib� loc ac�iuni de r�zbunare din partea conduc�torilor poporului iudeu.) 
   Dup� toate probabilit��ile, Malhu era un rob cu rang înalt al marelui preot, deoarece s-a a�ezat 
în rândurile din fa�� ale cetei �i de aceea a fost u�or ca Petru s�-l loveasc�. Lovitura sabiei lui 
Petru a fost îndreptat� f�r� îndoial� spre spatele lui Malhu. Probabil a vrut chiar s�-i despice 
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realmente capul, dar cel atacat s-a dat la o parte, a�a c� sabia lui Petru a trecut pe lâng� capul 
acestuia �i i-a t�iat urechea. 
   Lucr�rii lui Hristos nu i-a fost niciodat� de folos r�zboiul în sensul p�mântesc, cu toate c� 
mul�i oameni c�l�uzi�i gre�it au f�cut astfel de încerc�ri. Dac� au loc astfel de fapte, atunci 
inevitabil aduc pagub� m�rturiei noastre cre�tine, în loc s� o sprijineasc�. Împ�r��ia lui 
Dumnezeu nu se poate m�ri cu ajutorul armelor p�mânte�ti �i a strategiilor lume�ti. Isus a spus în 
acest sens lui Pilat: »Împ�r��ia Mea nu este din lumea aceasta. Dac� ar fi Împ�r��ia Mea din 
lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca s� nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum Împ�r��ia 
Mea nu este de aici« (Ioan 18, 36). 
   Isus a mustrat aspru pe Petru: »Bag�-�i sabia în teac�« (Ioan 18, 11). Evanghelistul Matei 
relateaz� ce a mai spus El: »C�ci to�i cei ce scot sabia, de sabie vor pieri« (Matei 26, 52). În 
aceste cuvinte este ecoul din Geneza 9, 6: »Dac� vars� cineva sângele omului, �i sângele lui s� 
fie v�rsat de om.« Prin aceasta Isus a f�cut s� se recunoasc� c� fapta lui Petru nu a fost un act 
legitim de autoap�rare, ci mai degrab� o ac�iune în afara legii, care merita pedeapsa cu moartea, 
ea având ca �int� r�punerea jertfei. Chiar dac� prinderea lui Isus a fost un act de la�itate, nedrept, 
ea a fost totu�i rânduit� de reprezentan�ii autorit��ilor de drept de la Ierusalim. De aceea, cine li 
se opune, se comport� împotriva legii (compar� cu Romani 13, 2). Faptele criminale �i 
neascultarea civil� fa�� de regimul numit de drept sunt totdeauna gre�ite – chiar �i atunci când 
regimul este un regim care nu ac�ioneaz� corect. (Acesta este un punct care trebuie mereu 
accentuat – într-un timp în care cei mai mul�i cre�tini sunt de p�rerea c� înc�lc�rile lor de lege ca 
protest împotriva nedrept��ilor aprobate de stat ar fi îndrept��ite.) 
   Domnul nostru nu a interzis ap�rarea legitim� sau ap�rarea membrilor de familie în cazul când 
un criminal îi atac�. El nu a aprobat niciun act al pacifismului radical. Dimpotriv�, El a prezentat 
importan�a supunerii fa�� de autorit��ile puse de Dumnezeu – chiar �i atunci când acestea 
practic� nedreptatea sau fac abuz de putere. De a aceea a spus lui Petru, aten�ionându-l: »L�sa�i-
i! pân� aici!« (Luca 22, 51). 
   Hristos nu a fost dependent de puterea firii, ca s� Se apere. Acest lucru l-a prezentat clar atunci 
când simplele lui cuvinte au fost de ajuns ca s� fac� pe copoii S�i s� se clatine �i s� cad� la 
p�mânt. În admonestarea lui Petru, El continu�: »Crezi c� n-a� putea s� rog pe Tat�l Meu, care 
Mi-ar pune îndat� la îndemân� mai mult de dou�sprezece legiuni de îngeri?« (Matei 26, 53). O 
legiune consta din 6.000 de solda�i. Celor dou�sprezece legiuni de îngeri ar apar�ine 72.000 de 
îngeri. Gândi�i-v� c� în Vechiul Testament un singur înger a omorât într-o noapte 185.000 de 
solda�i asirieni, când armata lui Sanherib amenin�a Ierusalimul (2 Împ�ra�i 19, 35)! De aceea 
puterea militar� a celor 72.000 de îngeri este colosal de impun�toare! Dac� Hristos ar fi 
inten�ionat s� se elibereze de aceast� ceat� înarmat�, cu siguran�� nu ar fi fost dependent de sabia 
lui Petru.  
Dar El i-a amintit lui Petru, c� El urm�rea un �el mai înalt: »Dar cum se vor împlini Scripturile, 
care zic c� a�a trebuie s� se întâmple?« (Matei 26, 54). Dac� îngerii L-ar fi salvat în acest 
moment, nu ar fi fost posibil s� se fac� lucrarea de isp��ire. »Nu voi bea paharul, pe care Mi l-a 
dat Tat�l s�-l beau?« (Ioan 18, 11). 
   Hristos le-a ar�tat deja c� prin tr�darea f�cut� de Iuda se vor împlini Scripturile (Psalmul 41, 
10). �i prorocia, c� p�storul va fi b�tut �i oile se vor împr��tia (Zaharia 13, 7), se va împlini. 
Erau numeroase alte locuri din Scriptur�, care înc� nu se împliniser�, �i care vorbeau de 
suferin�ele lui Mesia pentru p�cat. Hristos era hot�rât s� tr�iasc� împlinirea tuturor acestor locuri 
din Scriptur�. Înc� o dat�: interven�ia lui Petru, de a lovi cu sabia, reprezenta un obstacol carnal 
pentru planul lui Dumnezeu. »Mânia omului nu lucreaz� neprih�nirea lui Dumnezeu« (Iacov 1, 
20). »C�ci armele cu care ne lupt�m noi, nu sunt supuse firii p�mânte�ti« (2 Corinteni 10, 4). 
   Urechea lui Malhu era evident t�iat� par�ial �i atârna de cap. Vedem apoi ar�tarea deosebit� a 
puterii lui Isus: El »S-a atins de urechea omului aceluia, �i l-a vindecat« (Luca 22, 51). Este 
singura întâmplare din Scriptur�, când Hristos vindec� o ran� f�cut� de curând. Este un fapt 
deosebit, �inând seama c� Malhu era un necredincios �i se purta cu du�m�nie fa�� de Hristos. Dar 
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ce uime�te cel mai mult este faptul c� minunea este aproape ignorat� de ceilal�i membri ai cetei. 
Ei continu� cu fapta lor rea, ca �i cum nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit (versetul 54). Faptul c� 
Isus a vindecat urechea lui Malhu i-a impresionat tot a�a de pu�in, ca �i puterea mare, care cu 
câteva clipe în urm� i-a aruncat la p�mânt. Se asem�nau cu oamenii din Sodoma, care prin 
puterea lui Dumnezeu au fost lovi�i cu orbire �i cu toate acestea ca împotrivitori în cutezan�a lor 
rea nu s-au l�sat înv��a�i (Geneza 19, 10-11). Nici m�car ar�tarea puterii lui Dumnezeu sub 
forma unei minuni, nu-i va abate de la �elul lor stricat, pe care �i l-au propus în capul lor. 
 
 
Ucenicii fug 
 
  În acest loc, Isus a zis gloatelor: »A�i ie�it ca dup� un tâlhar, cu s�bii �i cu ciomege, ca s� M� 
prinde�i. În toate zilele �edeam în mijlocul vostru, �i înv��am norodul în Templu, �i n-a�i pus 
mâna pe Mine« (Matei 26, 55). Faptul c� ei au venit noaptea s� prind� pe Isus, într-un fel la�, 
dovede�te c� ei nu aveau un motiv justificat s�-L prind�. El nu a participat la nici o r�scoal� 
preg�tit� în ascuns. Mai mult chiar – vizibil pentru oricine – El a înv��at în mijlocul poporului �i 
în public, aflându-Se în mod obi�nuit pe terenul Templului. Dac� din punctul de vedere al legii 
ar fi fost justificat s�-L prind�, puteau s-o fac� în fiecare zi din aceast� s�pt�mân� care se apropia 
de sfâr�it. Marele sfat �tia desigur, c� o astfel de arestare ar fi agitat poporul. De aceea au 
conspirat ca s� prind� în ascuns pe Isus. Spunând aceasta, Isus a demascat c� ei duceau în eroare 
pe solda�ii romani, care probabil nu �tiau nimic despre adev�ratele motive ale conduc�torilor 
iudei. 
   El a ad�ugat: »Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca s� se împlineasc� cele scrise prin 
proroci« (versetul 56). Cuvintele lui Hristos includ o fraz� care se repet� mereu, care constituie 
tema unitar� a relat�rilor suferin�elor Lui în toate cele patru Evanghelii: cu toat� du�m�nia lor 
fa�� de Hristos, b�rba�ii, care L-au prins, împlineau în chip des�vâr�it hot�rârile Lui des�vâr�ite. 
Încerc�rile lor de a-L omorî au contribuit numai la împlinirea �elurilor Sale stabilite mai dinainte 
�i împlineau un plan, stabilit din ve�nicie. Cuvântul S�u �i voia Sa se vor împlini – în ciuda 
manifest�rilor for�elor întunericului, care c�utau s�-L omoare. 
   Ucenicii au auzit de mai multe ori cum Isus a exprimat o încredere nelimitat� fa�� de planul 
suveran al lui Dumnezeu. Dar în aceste împrejur�ri �i în aceste momente aceasta p�rea s�-i 
mângâie pu�in. Hristos a fost dat, prin tr�dare, în mâna du�manilor S�i. Ei nu mai puteau face 
nimic s� împiedice aceasta. Ei nu s-au aflat niciodat� într-o situa�ie care s� le ofere o astfel de 
lips� de speran�� – cel pu�in nu, decând erau împreun� cu Isus. Acum, în aceste ore grele, lipsa 
total� de speran�� a pus st�pânire pe ei. Ochii lor erau fixa�i pe împrejur�rile de moment – �i nu 
pe faptul c� Dumnezeu este suveran. Din cauza aceasta nu s-au putut înt�ri cu ajutorul cuvintelor 
de mângâiere ale lui Isus. Frica a pus tot mai mult st�pânire pe ei: »Atunci to�i ucenicii L-au 
p�r�sit �i au fugit« (versetul 56). 
   S� ne gândim c� prin fuga lor s-a împlinit un cuvânt al Scripturii. Ei s-au comportat exact a�a 
cum le-a prorocit Isus. Dac� s-ar fi gândit la aceste lucruri, atunci ar fi trebuit s� recunoasc�, c� 
ce a venit peste ei nu era o catastrof�, de care El nu i-ar fi avertizat mai dinainte. 
   În loc s� fug� în grup, ucenicii s-au împr��tiat. Petru �i Ioan au urmat gloata pe ascuns pân� în 
casa marelui preot (Ioan 18, 15). Cu toate c� nu se spune nimic unde s-au dus ceilal�i ucenici, 
putem presupune c� s-au ascuns. 
   Pentru a le salva onoarea, s� mai spunem urm�toarele: dac� ar fi r�mas în Ghetsimani, ar fi 
avut parte f�r� îndoial� de arestare sau de lucruri mai rele. Acest lucru rezult� din rug�mintea lui 
Isus adresat� supraveghetorilor Templului, care veniser� pentru a-L aresta, prezentat� în relatarea 
evanghelistului Ioan: »Deci, dac� M� c�uta�i pe Mine, l�sa�i pe ace�tia s� se duc�« (Ioan 18, 8). 
Potrivit evanghelistului Ioan, Isus a spus aceasta »ca s� se împlineasc� vorba, pe care o spusese: 
„N-am pierdut pe niciunul din aceia, pe care Mi i-ai dat”« (versetul 9). Când au auzit pe Isus 
spunând aceste cuvinte, s-au folosit probabil de momentul favorabil �i au fugit imediat. 
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   Evanghelistul Marcu red� un episod, care nu este relatat de celelalte evanghelii: »Atunci to�i 
ucenicii L-au p�r�sit �i au fugit. Dup� El mergea un tân�r, care n-avea pe trup decât o învelitoare 
de pânz� de in. Au pus mâna pe el; dar el �i-a l�sat învelitoarea, �i a fugit în pielea goal�« 
(Marcu 14, 50-52). Cu toate c� niciunde nu se spune cine a fost acest »tân�r«, este foarte 
probabil c� a fost Marcu însu�i. F�r� îndoial� aici este vorba de solda�ii romani, care au pus 
mâna pe el. Oricine ar fi fost acest tân�r, al c�rui nume nu este dat, se pare c� acesta se a�ezase 
s� se odihneasc�, sau cel pu�in se preg�tise pentru a se odihni, când g�l�gia gloatei l-a speriat. 
Deoarece nu a avut timp s� se îmbrace, �i-a aruncat pe umeri o învelitoare de in – probabil un 
cear�af – �i a înso�it ceata g�l�gioas�, ca s� vad� ce se va întâmpla. Presupunând c� ar fi un 
ucenic al lui Hristos, solda�ii au încercat s�-l prind�. El a fugit, dar a trebuit s� lase în urma lui 
învelitoarea, �i a fugit gol în întunericul nop�ii. Acest detaliu las� s� se recunoasc� c� �i ucenicii 
au fost în pericol în acea noapte. 
   �i prin aceasta au p�r�sit cu to�ii pe Domnul lor. Dar El nu a fost singur. Isus spusese deja 
ucenicilor: »Iat� c� vine ceasul, �i a �i venit, când ve�i fi risipi�i fiecare la ale lui; �i pe Mine M� 
ve�i l�sa singur; dar nu sunt singur, c�ci Tat�l este cu Mine« (Ioan 18, 32). 
   Lucrarea divin� de mântuire se desf��ura conform planului stabilit. Planul suveran al lui 
Hristos s-a împlinit în fiecare detaliu – cu toat� împotrivirea du�manului, da, cu toate c� prietenii 
Lui L-au p�r�sit.   


