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CCoommeennttaarriiuu  rreeaalliizzaatt  ddee  ppaassttoorruull  AAlleejjaannddrroo  BBuulllloonn  

SSTTUUDDIIUULL  77  

ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂTTUURRIILLEE  LLUUII  IISSUUSS  ŞŞII  MMAARREEAA  LLUUPPTTĂĂ  

Bună prietene! 

În această săptămână vom vedea învăţături din viaţa lui Isus care au legătură cu marea luptă. 

Vom analiza 5 puncte: 

1. Vom vedea ce a vrut să spună Isus când a spus “veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi 

vă voi da odihnă”. 

2. Tema semănării şi recoltării în contextul marii lupte. 

3. Conceptul divin al construirii pe stâncă. 

4. Avertizare cu privire la pericolul de a judeca. 

5. Promisiunea că El va fi cu noi până sfârşit. 

Vom începe prin a analiza ce spune Matei 11,29: 

 29Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi 

veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre 

 Ce are a face această făgăduinţă a odihnei cu marea luptă? Pentru a putea înţelege acest fapt 

trebuie să înţelegem în ce circumstanţe Isus face această promisiune. Dacă citim versetele anterioare 

vom vedea că Isus vorbeşte despre cetăţile nepocăite şi despre judecata pe care o vor primi în vremea 

sfârşitului. De exemplu în versetul 22 spune: 

 22De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi 

 Aici vedem clar că tema judecăţii este clar relaţionată cu tema marii lupte pentru că in final 

războiul se va sfârşi, Satana va fi demascat judecat şi distrus. Apocalipsa 14,11 descrie pe Satana şi 

adepţii lui ca fiind fără linişte şi odihnă: 

 11Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce 

se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei! 

 Tu ştii că această expresie “în vecii vecilor” se referă la consecinţele veşnice a distrugerii 

duşmanului. Dar ceea ce impresionează este faptul că învinşii, adică cei care au decis să se lase înşelaţi 

de duşman şi să nu urmeze pe Dumnezeu, nici ei nu vor avea odihnă nici ziua nici noaptea. Vrea să 

spună că viaţa păcătosului pe acest pământ este lipsită de pace şi odihnă în timp ce făgăduinţa lui Isus 

este că dacă mergem la El vom găsi odihnă pentru suflet. Tema odihnei pentru fiii lui Dumnezeu este 

scoasă în evidenţă în Biblie si este pusă în contrast cu neliniştea celor păcătoşi care sunt descrişi de Isaia 

în următoarea formă. Isaia 57,20-21: 

 20Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate linişti, şi ale cărei ape aruncă afară noroi 

şi mâl."  
21"Cei răi n-au pace" zice Dumnezeul meu. - 
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 Ştii prietene, făgăduinţa odihnei se concretizează în respectarea sabatului, Dumnezeu s-a odihnit 

în ziua a şaptea şi nu a făcut-o pentru ca era obosit ci pentru că dorea să arate fiinţei umane că este 

necesar ca acesta să caute pe Creator şi să primească noi puteri. Odihna nu vine dormind noaptea ci de 

la Dumnezeu, de la Isus. A te opri în fiecare zi poate să îţi dea odihnă pentru corp, dar numai Isus îţi 

poate da odihnă pentru suflet. A respinge odihna sabatului înseamnă a respinge odihna divină, iar cel 

care o face într-o manieră naturală, intră în vijelia celor neascultători. Această problemă este una 

serioasă pentru a fi meditat.  

Din alt punt de vedere Isus ne spune că în faţa evenimentelor finale care se apropie, creştinul, 

adevăratul creştin nu poate să trăiască frământat pentru că vine persecuţia, decretul duminical. 

Adevărul creştin trebuie să înfrunte situaţia viitorului cu pace în suflet pentru a mers la Isus şi a găsit 

odihnă  pentru sufletul său. Viaţa creştină nu se poate asocia cu frica, viaţa creştină este pace, odihna în 

Isus Hristos. Faptul că evenimentele finale vor fi dureroase, că poporul lui Dumnezeu vor suferi pentru 

că vor rămâne credincioşi principiilor veşnice ale Legii lui Dumnezeu, este foarte clar chiar profeţia o 

spune, dar un trebuie să ne preocupăm pentru aceasta pentru că în Isus găsim odihnă.  

 

 Vom merge acum la partea a doua a studiului. Satana doreşte ca fiinţa umană să nu înţeleagă 

Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul despre sabat este unul dintre adevărurile cele mai clare a Bibliei, dar 

totuşi milioane de fiinţe umane se încăpăţânează să respecte un fapt atât de clar. De exemplu eu te 

întreb, există în Biblie măcar un verset care să spună că pentru că Isus a înviat duminică, sabatul a fost 

înlocuit cu duminica prin poruncă divină? Nu, nu există! Argumentele în favoarea respectării duminicii 

un sunt biblice ci umane. Dar oare nu este Biblia la îndemâna tuturor oamenilor? Sigur că da! Tocmai de 

aceea Isus a prezentat parabola semănătorului unde ne arată că există diferite tipuri de persoane care 

se raporteaza in mod diferit la Cuvântul lui Dumnezeu. Unii sunt dispuşi să asculte Cuvântul sfânt, alţii 

sunt cei care şi îl acceptă dar din păcate Cuvântul nu creşte şi nici nu dă roade. Alţii îl acceptă dar 

îngrijorările vieţii îi opresc să dea justa valoare Cuvântului primit iar în final găsim pe cei care îşi 

împietresc inimile şi nu doresc să mai audă Cuvântul divin. Întrebarea cheie este: ce tip de pământ sunt 

eu? Cel de pe drumul bătătorit? Cel de pe stâncă? Cel dintre spini sau sunt pământ bun? Întrebarea nu 

are în vedere aproapele meu ci mă vizează chiar pe mine. În marea luptă dintre Isus şi Satana, Diavolul 

va face tot posibilul pentru că fiinţele umane să nu acorde importanţa cuvenită Bibliei, sau să nu o 

accepte ca şi Cuvântul inspirat de Dumnezeu sau chiar mai mult să fie neimplinitori. Evanghelia este 

semănată în toată lumea pe tot felul de terenuri, inimi, iar Duhul Sfânt învăţător prin excelenţă doreşte 

să înveţe dar din păcate fiinţa umană este cel care se încăpăţânează să primească Cuvântul. Cuvântul 

sfânt nu va avea nici o valoare dacă inima umane nu se deschide să îl primească, nu îngenunchează 

cerând Domnului să îl ajute să-L înveţe şi să îl aplice în viaţă. În faţa învăţăturilor divine de cele mai 

multe ori trebuie să înveţi a renunţa la judecăţile şi prejudecăţile tale iar în umilinţă să împlineşti ceea ce 

Cuvântului lui Dumnezeu te învaţă.  

 

 Vom trece acum la partea a treia a studiului. Matei 7,21-23: 

 21Nu orişicine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia 

Tatălui Meu care este în ceruri.  
22Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi 

draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?"  
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23Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi 

fărădelege." 

 Ştii, prietene, acest verset pentru mine este unul dintre cele mai triste versete din Biblie, eu o 

numesc ziua frustrării, pentru că oamenii descrişi în aceste versete, aceşti oameni care sunt pe calea 

pierzării nu sunt pierduţi pentru că au făcut din punct de vedere moral ceva rău. Din contra, ei au 

proorocit, au făcut minuni, au alungat demoni. Ce e rău în toate acestea? Dar fără îndoială aceste 

persoane sunt pierdute. De ce? Chiar Isus răspunde la această întrebare: pentru că nu au împlinit Voia 

Tatălui, adică vrea să spună că a prooroci, a face minuni, a scoate demoni nu înseamnă a împlini Voia 

Tatălui? Ba da, chiar El a poruncit să se facă aşa, numai că aceste lucruri nu reprezintă centrul 

experienţei creştine. Aici găsim problema ce trebuie să o înţelegem, a împlini, a asculta este parte din 

experienţa creştină dar nu este fundamentul acesteia. De aceea Isus subliniază în versetul 24: “Orişicine 

aude aceste cuvinte şi le aplică în viaţa practică îl voi asemăna cu un om înţelept şi prudent care şi-a 

construit casa pe stâncă.” Pe oricine aude aceste cuvinte... care cuvinte? Acelea pe care le-am auzit din 

versetele anterioare şi care spuneau că nu e suficient să păzeşti poruncile, să prooroceşti sau să faci 

minuni ci, că ceea ce este mai important, bazic, primordial, indispensabil, este să construieşti pe stâncă, 

iar Stanca este Isus. Toate celelalte sunt rezultate, consecinţe, dar în nici un caz fundamentul. 

Fundamentul, baza, este Hristos, El este piatra unghiulară, în El şi pe El se construieşte viaţa creştină, dar 

în marea luptă vrăjmaşul va determina pe mulţi creştini să-şi construiască experienţa pe nisipul 

consecinţelor umane, al faptelor bune, al religiozităţii, al detaliilor simple şi înşelătoare ale 

comportamentului, dar niciodată pe Hristos Stanca veacurilor. 

 În ziua din urmă o mare frustrare va umple sufletele acestor oameni. Atunci când vor încerca să 

prezinte în faţa lui Isus toate faptele bune pe care le-au făcut, El le va spune simplu dar hotărât: “Nu vă 

cunosc!” 

 De aceea dragii mei, a cunoaşte pe Isus înseamnă TOTUL. Fără Isus nu există creştinism. Scoate-L 

pe Isus din fundamentul vieţii tale creştine şi tot ceea ce îţi va rămâne nu va fi mai mult decât un simplu 

moralism.  

 Pe de altă parte adevărată dragoste faţă de Isus te va conduce de formă naturală către 

ascultare. Ia aminte bine, ascultarea trebuie sa fie un rezultat al dragostei tale faţă de Hristos şi nu ca şi 

cauza mântuirii tale.  

 

 În partea a patra a studiului vom studia un alt aspect al marii lupte căruia mulţi nu îi acordă nici 

o importanta. Matei 7,1-5: 

 1Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.  
2Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.  
3De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?  
4Sau, cum poţi zice fratelui tău: "Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău", şi, când colo, tu ai o bârnă într-al 

tău?...  
5Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul 

fratelui tău. 

 Cui i se adresează Isus în aceste versete? În nici un caz persoanelor care nu cunosc Biserica, ci 

“membrilor cei mai zeloşi” din vremea Sa. Care era problema acestora? Aceştia erau mult mai 
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preocupaţi de lucrurile care se vedeau decât de cele care nu se vedeau. În predica de pe munte pe care 

o găsim între capitolele 5 şi 7 din Matei, Isus revoluţionează conceptele tradiţionale ale vremii. El începe 

prin a vorbi despre dragostea infinită a Tatălui care este preocupat de nevoile copiilor Săi. De asemeni, a 

vorbit despre importanţa Legii lui Dumnezeu avertizând totodată despre pericolul păzirii ei de formă, 

doar pentru a impresiona pe alţii. Este adevărat că este bine şi necesar să avem grijă de ceea ce facem, 

dar şi o mai mare grijă şi atenţie trebuie să avem cu privire la ceea nu se face dar se gândeşte. Acest 

mesaj a fost de-a dreptul şocant pentru acele zile. Pentru că în vremea lui Isus conducătorii spirituali 

trăiau observând cu mare atenţie conduita altora sub pretextul de a fi preocupaţi de situaţia spirituală a 

poporului lui Dumnezeu. Dar Isus le-a spus să nu se ocupe cu verificarea vieţii altora ci mai degrabă cu 

cercetarea propriilor lor vieţi. Aceasta s-a întâmplat în vremea lui Isus. Dar eu întreb: ar putea să se 

întâmple aceasta şi în vremea noastră?  

 Într-o zi un frate de la biserică m-a întrebat cu sinceritate: când va începe reînviorarea şi reforma 

în biserică şi ce fac eu ca şi pastor ca aceasta să înceapă cât mai curând? Iată ce i-am răspuns: 

reînviorarea va începe în biserica atunci când va începe în viaţa mea. Aceasta nu va începe atunci când 

eu voi merge la amvon şi voi începe să lovesc biserica. Reînviorarea va începe atunci când membrii 

privind viaţa mea se vor simţi inspiraţi de ceea ce văd.  

  Aceasta se poate asemăna cu nişte cărbuni dintr-o sobă. Cum s-ar putea reaprinde un foc? Ai în 

sobă o mulţime de cărbuni aparent stinşi dar care încă mai mocnesc pe ascuns. Şi de-o dată unul dintre 

ei reaprinde o mică flacăra care puţin câte puţin se măreşte şi reîncălzeşte şi pe ceilalţi iar în final îi 

reaprinde pe toţi. Am putea spune că ceilalţi s-au contagiat iar în scurt timp cu toţii au început să dea o 

căldură plăcută.  

 Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în biserică atunci când vorbim despre reînviorare 

este aceea că noi suntem mai degrabă preocupaţi de viaţa celorlalţi decât de propria noastră viaţă. 

Roagă-L pe Dumnezeu să îţi deschidă ochii şi să vezi cu claritate lucrurile care nu merg bine în propria ta 

viaţă, aşa încât viaţa ta să poată deveni o inspiraţie pentru biserică. Ceea ce cu adevărat poate motiva 

un păcătos să se schimbe nu este ceea ce tu spui ci felul în care tu trăieşti.  

 

 Iată-ne ajunşi la finalul studiului în care vom vorbi despre minunata promisiune pe care ne-a 

făcut-o Isus în Matei 28,18-20: 

 18Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: "Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe 

pământ.  
19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 

Duh.  
20Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 

veacului. Amin 

 Este interesant că aceste cuvinte spuse de Isus şi redate de Matei vin după marea trimitere dată 

de El apostolilor. Trimiterea lor pentru a face ucenici vine ca un remediu pentru problema cu care se 

confruntau ei. Matei 28,16-17: 

 16Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă.  
17Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 
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 Ştii dragul meu, un creştin care se îndoieşte nu poate fi fericit. Creştinismul este o experienţă de 

încredere pentru că baza acestuia este Stanca veacurilor. Dar apostolii în ciuda faptului că au petrecut 3 

ani şi jumătate cu Isus încă nu reuşiseră să înveţe aceasta. Învăţarea nu este un eveniment, ci un proces 

pentru că nu se poate învăţa într-o clipă totul. Experienţa învăţării cuprinde întreaga viaţă, dar nu doar 

pentru a îndeplini misiunea noastră ci şi pentru a trăi o viaţă de succes, iar făgăduinţa Sa spune că El va fi 

cu noi până la sfârşitul zilelor, în momentele bune sau mai puţin bune, în succese sau înfrângeri.  

 Dacă în aceste momente te afli rănit de păcat, dacă simţi că ai eşuat şi eşti pierdut, aminteşte-ţi 

că El va fi cu tine până la sfârşit şi nu te va părăsi niciodată. Adesea în timpul marii lupte tu sau eu vom fi 

în primejdia de a ne desprinde de puternicul braţ al lui Isus şi să cădem. Dar chiar şi aşa El nu ne va 

părăsi, El se va afla mereu lângă noi, chiar şi atunci când nu îl vedem. El îţi va întinde mâna Sa şi îţi va 

spune că deşi ceea ce ai făcut L-a întristat îţi va cere permisiunea să te ridice şi să te ajute să te refaci. El 

va rămâne mereu acelaşi, mereu lângă tine şi mereu gata se te ajute până la finalul acestei lumi. 

Dumnezeu să te binecuvânteze! 
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