
Invitaţia lui Hristos la adevărata odihnă – Matei 11:25-30 
 
Introducere: 
• „În vremea aceea”.... Care vreme? 

o În primele 10 capitole din Matei, ni se prezintă Persoana Sa, principiile Sale şi 
puterea Sa în toată diversitatea ei. 

o Răspunsul multora, în special cel al mai-marilor naţiunii, la această prezentare 
a fost o respingere totală. Mai directă sau mai voalată. 

o Isus deplânge şi mustră atitudinea lor: 11:16-19; 11:20-24 
• Isus în rugăciunea Lui ne spune că Dumnezeu (se) ascunde de cei mândri şi (se) 

descoperă aleşilor Lui. 
• Cine sunt aleşii, privilegiaţii din vers 27? Răspunsul este impresionant: toţi cei 

trudiţi şi împovăraţi – cei care realizează (şi îşi asumă) această stare. 
 
Isus face o invitaţie acestora. Sunt trei aspecte ale acestei chemări la ... cunoaştere. 
 

1. Veniţi! (Veniţi la Mine! – Salvarea este numai în Hristos. A veni la El 
înseamnă să crezi în El) 

a. Cine? Toţi cei trudiţi (kopiaō – caznă, silinţă, efort mare, osteneală) şi 
împovăraţi (phortizō - suprasolicitat, sarcini grele) 

b. Oboseala încercărilor omeneşti de a-L găsi pe Dumnezeu şi neprihănirea Lui, 
odihna Lui, pe calea religiilor, a datinilor. Matei 23:4, Luca 11:46, Fapte 15:10 

c. Oboseala dată de eşecurile noastre în a trăi neprihănirea Lui prin puterea 
proprie – Romani 7:14-24 

d. Oboseala dezamăgirilor, trădărilor, rănilor provocate de cei din jur 
e. Oboseala aşteptării neîmplinite, ale visurilor năruite, ale falimentelor de orice 

fel – depresia, descurajarea, teama, durerea 
f. Oboseala unei trăiri în păcat – păcatul goleşte, disperă, usucă spiritul 

 
2. Luaţi! (Luaţi jugul Meu!) Este o experienţă profundă. Când vii la El prin 

credinţă, El îţi dă odihna 
a. Jugul Lui este autoritatea Lui, stăpânirea (domnia) Lui peste viaţa ta 
b. A lua jugul însemna a-I deveni ucenic/discipol şi rob 
c. Când iei jugul Lui, găseşti odihna predării, a supunerii: 

i. Pace cu Dumnezeu 
ii. Pacea lui Dumnezeu 

 
3. Învăţaţi! (Învăţaţi de la Mine!) 

a. Te invită să intri într-un proces, într-o umblare cu El, într-o călătorie fără 
sfârşit.  

b. Cu cât îl cunoşti, cu atât creşte pacea şi odihna, căci te încrezi şi mai mult în El 
c. Viaţa este simplificată şi închegată în jurul Persoanei lui Hristos. 

 
Încheiere: 
• Ai privilegiul să fii printre invitaţii Lui la o cunoaştere care înseamnă Viaţă. Veşnică. 
• Ai şansa reală de a experimenta conducerea înţeleaptă, blândă, prietenoasă şi puternică a lui 

Hristos în viaţa ta 
• Există şi riscul ca Dumnezeu să ascundă de tine aceste lucruri, dacă, fiind obosit şi împovărat, 

nu te opreşti şi nu-I răspunzi invitaţiei. Poate în mod repetat.  


