
 
 

Tabloul perfectiunii lui Hristos 

Ioan 18:28-38 (pastor Ioan Cocirteu) 

 

Introducere: 

- Cap 18 al evagheliei dupa Ioan arata in profunzime virtutile Domnului Isus Hristos 

=> caracterul fara vina, perfectiunea, puritatea Lui 

- Este un capitol bogat, plin de putere si semnificatie 

- Domnul Isus S-a nascut ca sa moara 

 Sunt multe miscari asa-zis religioase care spun ca El a fost un om minunat 

care, printr-o serie de imprejurari a ajuns sa fie crucificat 

 Cuvantul lui Dumnezeu ne spune cu claritate ca Domnul Isus n-a fost 

niciodata prins in capcana, pacalit sau surprins – El n-a fost niciodata o 

victim 

- El a mers la cruce pentru ca asa a fost planul Sau si asa a vrut – Ioan 12:27,32,33 

- Odata cu capitolul 18 ajunge la punctual culminant al mantuirii – urcarea spre 

cruce => fiecare om rascumparat priveste la acest punct culminant pentru salvarea 

lui 

- Textul acesta este asemenea unui tablou in care Isus hristos estet zugravit ca omul 

fara vina – cat de putin il cunosteau evreii in felul acesta: 

 Era de la Dumnezeu  de la Diavolul 

 Prietenul pacatosilor  ura pacatosilor 

 Judecatorul tuturor oamenilor  judecat de catre un fiu cazut al lui Adam 

 Domnul gloriei  criminal odios 

 Niste mincinosi  marturie falsa impotriva adevarului viu 

- V. 29 si v 38b 

- In fata lui Pilat este dovedita nevinovatia Mantuitorului 

- Ne vom uita la 4 trasaturi ale perfectiunii lui Hristos 

I. Dumnezeul etern, v 31,32,37c 

- Se poate observa divinitatea Domnului Isus 

- Perfectiunea lui Hristos in fata lui Pilat si a lumii intregi este demostrata de 

caracterul divin si vesnic al Mantuitorului 

- V. 37c 

- Ce vrea sa spuna: “…am venit in lume…” 

- Daca El a venit in lume, trebuia sa vina de undeva: 

 A te naste = a fi omenesc 

 A veni in lume = preexistenta, eternitate 



 
 

- Ioan 17:5: “Si acum, Tata, proslaveste-Ma la Tine insuti cu slava, pe care o aveam 

la Tine, inainte de a fi lumea” 

- Filipeni 2:5-8 – N-a crezut ca un lucru de apucat sa fie deopotriva cu Dumnezeu… 

si a venit in lume. 

- V. 31,32 – cel perfect si nevinovat implinea profetia! De ce? Era Dumnezeul 

etern! 

- Marcu 10:32-34 – Exact asa s-a intamplat => Domnul Isus a prezis clar ca va fi dat 

in mainile neevreilor si va fi executat 

 Pilat le-a dat un drept temporar 

 Evreii nu L-au executat, deoarece Domnul Isus profetise ca va muri inaltat 

pe cruce 

- Ioan 12:32,33 

- Ex: Sarbatoare Pastelui – mieii erau neincetat taiat – 256.000 de miei! Canalul 

pana in valea Chedron 

- Care era scopul profetiei? Pentru a dovedi ca Isus este Dumnezeu 

- Evreii fara sa stie spuneau: “O, nu, Pilat, tu sa-L executi” 

II. Imparatul supranatural, v 33-37b 

- Dupa cum il vedea pilat, Domnul Isus nu arata deloc a rege 

- El era bland, linistit, absolut singur, calm, cu mainile legate, fara armata, fara 

vesminte regale 

1. O imparatie dumnezeiasca, v 36 

 Pilat nu intelegea acest concept, el stia doar de imparati pamantesti 

 V 36a – “Exista multi imparati pamantesti, dar eu nu sunt unul dintre ei” 

 Imparatia Domnului Isus nu-si are originea in sistemul omenesc 

 Romani 14:17: “Imparatia lui Dumnezeu este neprihanire, pace si bucurie 

in Duhul sfant” 

 Ex: Pentru dorea sa inceapa lupta – Ioan 18:10 

2. Un statut unic v. 37 

 Domnul Isus afirma inaintea lui Pilat ca este rege! 

 De ce n-a intrat Pilat in panica? 

 Pilat stia ca imparatia lui Hristos nu a fost o amenintare pentru o imparatie 

pamanteasca 

 Romani 13:1; 1 Petru 2:13,14 

 1 Timotei 6:13,15 – Regele supranatural nu este din aceasta lume naturala 

III. Proclamatorul adevarului, v. 37d, 38a 

- De ce a venit Domnul Isus in lume? 



 
 

- Pentru ca oamenii aveau nevoie sa cunoasca adevarul despre Dumnezeu 

- Omul a cautat neincetat adevarul 

- Daca vrei sa stii unde este adevarul, uita-te doar la Isus 

- Ioan 14:6: “Eu sunt calea, Adevarul si Viata” 

- Ioan 8:31-32: “Daca ramaneti in Cuvantul Meu, sunteti in adevar ucenicii Mei, 

veti cunoaste adevarul, si adevarul va va face liberi” 

- Liberi de ce? Liberi de cautarea dupa Adevar 

- Adevarul despre Dumnezeu, despre oameni, despre pacat, despre judecata, despre 

iubire, despre sfintenie, despre viata si moarte, despre orice 

- Cand il cunosti pe Hristos, cunosti adevarul, pentru ca Isus a venit sa proclame 

adevarul 

- De ce acolo la Golgota, in locul pardosit cu pietre, era prezentata perfectiunea lui 

Hristos? 

- El era Proclamatorul adevarului! 

- Ex: Femeia prinsa in preacurvie; Vindecarea orbului din nastere; Samariteanca 

IV. Salvatorul personal v.37e 

- Perfectiunea lui Hristos o simt toti aceia care au fost salvati 

 Esenta credintei 

- Multi oameni afirma ca stiu adevarul 

- Multi oameni afirma ca detin toate raspunsurile 

- Dar oricine cunoaste in mod real adevarul, asculta vocea Domnului Isus => a 

asculta cu atentie si supunere 

- A fost ca o invitatie pentru Pilat: “Pilat, tu poti cunoaste adevarul daca Ma asculti 

si Mi te supui” 

- Ioan 10:27, Ioan 8:31b => dovezile credintei 

 

CONCLUZIE: 

 Nu exisa nici o acuzatie de adus contra Sa. 

 El este Dumnezeul etern, Imparatul supranatural, Proclamatorul adevarului si 

salvatorul personal! 


