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A ISUS ȘI ODIHNA. Matei 11:29. 
 Odihnă fizică:

 

 Săptămânal, sabatul (Geneza 2:2); Anual, sabatele ritualice (Leviticul 
16:31); La fiecare 7 ani, anul sabatic (Exod 23:11); La fiecare 50 de ani, anul de veselie. 
Se iertau toate datoriile şi se recuperau proprietăţile (Leviticul 25:10). 
Odihnă spirituală:

 Odihna pe care Isus o promite include un timp de comuniune cu El (în mod special 
sabatul), iertare de păcat şi eliberarea de poverile noastre. 

 Când Dumnezeu este prezent (Exod 33:14); Când nu sunt duşmani (1 
Împăraţi 5:4); Când se împlinesc promisiunile divine (Iosua 1:13); Când suntem 
eliberaţi din robie [a păcatului] (Ieremia 30:10); Când ne bucurăm de o familie stabilă 
(Proverbe 29:17). 

 Odihna are de a face cu cel de partea căruia ne aflăm în cadrul Marii Lupte: 
— Pentru credincios: «veţi găsi odihnă» (Matei 11:29). 
— Pentru necredincios: «nici ziua, nici noaptea n-au odihnă» (Apocalipsa 14:11). 

B PARABOLA SEMĂNĂTORULUI. Matei 13:3-9, 18-23. 
 În această parabolă putem observa strategiile folosite de cel rău pentru a contracara 

lucrarea Evangheliei (sămânţa) plantată în inima fiecărei persoane (pământul). 
C PARABOLA CASEI DE PE STÂNCĂ. Matei 7:24-27. 
 O persoană construieşte pe nisipul propriilor cunoştinţe şi experienţe. Alta, pătrunde 

în profunzimea Cuvântului până găseşte fundamentul credinţei sale. Astfel, el clădeşte 
pe Stânca veşnică: Isus Hristos. 

 Când vin torenţii încercărilor şi problemelor, prima casă este târâtă, iar constructorul 
îşi pierde credinţa. Dar cel care şi-a clădit credinţa în Isus va rezista pentru totdeauna. 

D PREDICA DE PE MUNTE. 
 În predica de pe munte (Matei 5-7), Isus a explicat cum trebuie să fie cei care rămân 

fideli lui Dumnezeu în timpul Marii Lupte: 
 Isus, de asemenea, ne-a învăţat cum trebuie să fie atitudinea noastră cu privire la 

greşelile celorlalţi: 
— În primul rând nu trebuie să ne grăbim să fim judecători pentru alţii. Dacă o facem, 

ne punem de partea lui Satana, acuzatorul fraţilor noştri (Apocalipsa 12:10). 
— În unele ocazii, condamnăm pe alţii pentru greşeli pe care şi noi le comitem . În alte 

ocazii, judecăm greşeli mici, fără a fi capabili să ne dăm seama de greşelile grave pe 
care le facem («paiul» şi «bârna», Matei 7:3-5). 

— În nici un caz noi nu putem vedea tot ceea ce Dumnezeu vede în acela pe care noi îl 
acuzăm. 


