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CCoommeennttaarriiuu  rreeaall iizzaatt   ddee  ppaassttoorruull   AAlleejjaannddrroo  BBuull lloonn  

SSTTUUDDIIUULL  33  
FFEERRIICCEE  DDEE  CCEELL  CCEE  RRAABB DDĂĂ   IISSPPIITTAA  

 
In acest studiu vom studia despre ispita, de unde vine, cum se invinge, de ce de multe ori 

pare atat de greu de invins, este ispita pacat? Vom incepe sa vorbim despre originea ispitei. Sa 
citim Iacov 1,13-14: 

 
13

Nimeni, când este ispitit, să nu zică: "Sunt ispitit de Dumnezeu". Căci Dumnezeu nu poate fi 
ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.  
14Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. 

 
Gasim in acest pasaj 2 idei despre ispita. Prima este ca ispita nu are nimic de a face cu 

Dumnezeu, si are de a facecu natura pacatoasa cu carea venim in lume, manifestata chiar de la 
primii nostri parinti. Daca Adam si Eva nu ar fi ales ce au ales astazi nu ar mai fi existat pacat si 
nici ispita. Dar in momentul in care ei au fost nescultatori, a aparut o taina pe care astazi o 
cunoastem ca si taina faradelegii. Astfel ei au pierdut natura fara pata cu care au fost creati si au 
primit o natura inclinata spre pacat, spre rau. Astazi tot ceea ce facem este afectat de pacat, 
avand predispozitie spre el. Sunt diferite tendinte, unul este afemeiat, altul invidios, altul 
mincinos, homosexual, etc... Dar tu sa ingelegi ca desi ne-am nascut cu aceasta inclinatie noi nu 
vom fi pierduti datorita acestei inclinatii, ci datorita faptului ca nu am luat atitudine, iar solutia 
este puterea Evangheliei care ne curata de pacat.  

 
Si aici vine al doilea gand pe care il gasim in textele citite mai sus, fiecare este invins de 

ispita atunci cand se lasa condus, atras de mrejele sale. Conform acestui gand, ajungem pacatosi 
numai cand ne lasam ispititi. Marea batalie este in minte , aici hotaram daca vrem sa fim 
invingatori sau invinsi. Desigur ca in aceasta lupta nu suntem singuri, Isus este dispus sa ne 
transforme in invingatori. Cand in momentul ispitei il cautam in rugaciune si nu ne separam de 
El, devenim una cu El, “Hristos traieste in mine” spunea Pavel, in acel moment vointa noastra se 
uneste vointei Lui, iar natura pacatoasa este substituita de curatia naturii divine, si astfel devenim 
fiinte inbingatoare prin Isus Hristos. 

Daca lupta se da in minte, totusi sa nu credem ca educatia, disciplina mintala, vointa sunt 
cele care ne scot din impas, solutia o are numai Isus.  

Dar sa vedem acum in ce moment ispita se transforma in pacat. Iacov 1,15: 
 
15

Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.  
 
Expresia “pofta cand a zamislit” arata momentul aparitiei pacatului si care reprezinta 

momentul culminant al cultivarii raului in minte, iar tot acest proces duce la moarte – zice Iacov. 
Am sa explic aceste fapt. Isus este viata, iar daca vrei sa te  bucuri de viata din belsug, ai nevoie 
de a fi in cotinuu contact, relatie cu Isus, “Cine are pe Fiul are viata” zice Ioan, “Eu am venit ca oile 
mele sa aiba viata si s-o aiba din belsug” spune Domnul Isus. Daca eu ma indepartez de El, ma 

indepartez de viata, intrand astfel pe teritoriul mortii. Este vorba de un act voluntar, nimeni nu 
ma obliga, o fact pentru ca asa imi place, asa vreau, asa decid. Ispita este un instrument diabolic 
menit sa ne atraga atentia de la Isus, astfel ca desi suntem pe teritoriul vietii, Satana ne cheama 
de pe teritoriul mortii. 
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Ispita are obiectivul de a trezi natura pacatoasa din interiorul nostru. Dar nu s-ar intampla 
nimic daca nu am rectiona la provocare, dar din pacate ochii nostri odata indepartati de la Isus se 
lasa captivati de sclipirea pacatului si astfel ne indreptam spre el lasand in urma pe Isus si intrand 
pe teritoriul mortii. Deasupra capului nostru zboara multe pasari, dar important este ca putem sa  
nu le lasam sa isi faca cuib pe el. Stii, ispitele vin si pleaca, Dusmanul este liber sa ne arate orice, 
dar secretul triumfului asupra raului este in a nu cochetea cu gandurile rele si a avea privirea 
continuu indreptata spre Isus. In Filipeni 4,8 spune: 

 
 8
Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este 

curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să 
vă însufleţească. 

 
In masura in care ne asiguram curatia gandurilor, Dusmanul va avea tot mai putine sanse sa 

ne duca la cadere, dar atata timp cat gandurile rele salasluiesc in mintea noastra, Satana gaseste 
teren fertil pentru a ne distruge. 

 
Sa trecem acum la partea a treia a studiului. Stim ca toti ne-am nascut in pacat, nu suntem 

vinovati de pacat ci ne-am nascut in pacat, separati de Dumnezeu, si daca nu ar exista mila si 
harul divin care ne-a pregatit o portita de salvare numita nastere din nou am fi pierduti pentru 
vesnicie. Sa citim Iacov 1,16-17: 

 
16

Nu vă înşelaţi preaiubiţii mei fraţi:  
17

orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este 
nici schimbare, nici umbră de mutare. 

 
Aici spune Iacov  ca orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la 

Tatăl luminilor,  oare ce vrea sa spuna? Pentru a intelege ce spune aici trebuie sa ne amintim 
Romani 6,23: 

 
23Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus 

Hristos, Domnul nostru. 
 
Dupa cum am mai spus, cedand ispitei intram pe teritoriul mortii, suntem condamnati , 

pierduti. In aceste conditii oare mai este salvare pentru noi? Sigur ca exista, si aceasta este numai 
viata vesnica in Isus Hristos minunatul dar al lui Dumnezeu pentru noi.  

Se ne intoarcem la cuvintele lui Iacov care spun ca orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit 

este de sus adica vrea sa spuna ca mantuirea nu vine de pe pamant, nu vine ca rezultat al 
eforturilor umane si nici ca rezultat al faptelor noastre bune indiferent de cat de bune ar fi ele, ci 
vine din cer. Si cum are loc acest proces? In Iacov 1,18 gasim scris: 

 
18

El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor 
Lui. 

Nasterea din nou este solutia finala a problemei pacatului, fapt confirmat in cuvintele 
adresate de Isus lui Nicodim “trebuie sa te nasti din nou, daca nu nu vei putea intra in imparatia 

cerurilor.” Pentru Pavel mantuirea este divina nu umana, tocmai de aceea in Tit 3,5 spune: 
 
5El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin 

spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, 
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Aceasta spalare pentru regenerare este nasterea din nou de care vorbeste Isus. Petru 
vorbeste de asemenea de acest fapt. 1 Petru 1,23: 

 
23

fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate 
putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. 

 
Iti dai seama ca Isus, Pavel, Petru si Iacov spun ca singura noastra iesire din problema 

pacatului este naterea din nou. Mantuirea nu consta in explicarea, justifiarea tendintei spre pacat, 
nu este schimbarea numelui pacatului, nu este a spune ca pacatul este o noua optiune, nu a cere 
bisericii sa ne aceepte asa cum suntem pentru ca nu putem invinge pacatul. Nasterea din nou 
inseamna un nou inceput, iar aceasta este posibil numai prin lucrarea launtrica realizata de Duhul 
Sfant cu acceptiunea si colaborarea noastra. 

 
Vom trece la partea a patra a studiului, iar aici vom vorbi despre puterea cuvantului. Iata ce 

spune Iacov in Iacov 1,19-20: 
 
19

Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la 
vorbire, zăbavnic la mânie;  
20

căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. 
 
Este interesant ca Iacov vorbeste in primul capitol despre pacat si ispita, nu vorbeste despre 

pacate faimoase, mari cum ar fi adulterul, furtul, uciderea etc... ci vorbeste despre pacatul limbii 
si al maniei. Iacov spune Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. 
Interesant, grabnic la ascultare si incet la vorbire... Imi amintesc de cineva care intreba de ce  
oare Domnul ne-a creat cu doua urechi si o gura? Impresionant raspunsul pe care l-a primit, 
pentru ca sa ascultam de doua ori si sa vorbim o data. Daca am asculta mai mult de Dumnezeu  si 
mai putin pe altii ne-am evita multe probleme. Ce bine ar fi daca am plange ca ne pripim, mai 
ales ca de multe ori nici nu incepe cineva sa spuna ceva ca imediat si reactionam intrerupandu- l 
chiar, dovedind ca nu stim sa ascultam, nu il intelegem, il judecam si il interpretam fals. Cate 
probleme ar putea fi evitate in casa, la biserica, printre prieteni sau la munca daca ne-am propune 
sa ascultam in rabdare pana la capat. 

Dar sa ne intoarcem la primul gand despre care am vorbit. Pentru Iacov pacatul limbii este 
grav pentru ca este rezultatul maniei, iar cine se manie nu poate fi suficient de lucid pentru a fi si 
drept. Am cunoscut o persoana preocupata cu redesteptare si reforma in biserica. Fara indoiala 
este un lucru bun de a fi grijuliu cu bunul mers al bisericii. Insa problema acestui frate era ca a 
inceput sa acuze pe toata lumea criticand si judecand. Dar el nu isi dadea seama ca el se putea 
intr-o situatie in care in loc sa trezeasca interesul pentru cele ceresti invita spiritul nestapanit al 
Satanei la discordie si vrajba, dovedindu-se astfel chiar mai rau decat cei judecati, lasandu-se la 
randul lui dus de un spirit destapanit de a-i determina pe ceilalti sa gandeasca asa ca el ca vor sau 
nu vor. Dar din fericire lucrarea lui Dumnezeu nu este asa, suntem datori sa fim martori ai Sai, 
dar sa nu uitam ca lucrarea se face numai prin spiritul linistit al Duhului Sfant.  

 
Ajungem la sfarsitul acestui studiu vorbind despre curatia crestina. Sa citim Iacov 1,21: 
 
21

De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul 
sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. 
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Planul mantuirii nu include numai iertare de pacate ci si curatirea de el. Isus doreste sa ne 
faca invingatori curatind mintea si inima noastra de tot ce este rau. Ioan este foarte clar in acest 
sens cand spune urmatoarele cuvinte in 1 Ioan 1,9: 

 
9
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne 

curăţească de orice nelegiuire. 
 
Adevarata curatie rezulta din separarea, indepartarea de pacat. Femeii pacatoase Isus i-a 

spus: “Nici eu nu te osandesc, du-te si numai pacatui!” Oare cum reuseste Dumnezeu sa faca aceasta 
curatire? Care este instrumentul care poate curati mintea si inima mea si a ta? Instrumentul este 
chiar Cuvantul Sau! David spunea “strang Cuvantul Tau in inima mea ca sa nu pacatuiesc impotriva 
Ta”.  Iar Iacov spune Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi 

să ne curăţească de orice nelegiuire. Aici nu este vorba numai de o memorare mecanica a Scripturii 
ci este chiar auzirea glasului divin care ne vorbeste prin intermediul studiului si a rugaciunii si 
care seamana cuvinte sfinte in terenul inimii noastre, iar cand acestea sunt cultivate cu grija si 
multa dragoste cu siguranta ca roadele nu vor intarzia sa apara.  

 
Dumnezeu sa te binecuvânteze! 
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