Epistola lui Iacov – Lecția 4
Perspectiva corectă asupra Cuvântului
Iacov 1:19-27 (de citit 1:1-27)
“Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm
pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” (1:27)
SCOPUL LECŢIEI
 Să îmi analizez viaţa pentru a vedea cât fariseism există în ea…
 Să hotărăsc să mă dedic în întregime lui Dumnezeu
În lecţiile anterioare am văzut că Dumnezeu va căuta întotdeauna să ne crească în credinţă,
să ne transforme după chipul Fiului Său. El nu poate să ne facă rău. Chiar şi situaţiile dificile,
dureroase pe care le îngăduie peste noi au menirea de a lucra în noi răbdarea care duce la
desăvârşire. Dar, acest lucru nu se întâmplă automat. Putem alege să nu vedem aşa lucrurile
şi să ne răzvrătim în mijlocul suferinţei. De aceea Iacov ne îndeamnă să cerem de la
Dumnezeu înţelepciune – capacitatea de a avea o perspectivă corectă asupra vieţii noastre
şi puterea de a reacţiona într-un mod care să ne apropie de El.
Pasajul de azi se focalizează mai mult pe ce aveam noi de făcut. În mijlocul suferinţei, a
deciziilor dificile sau a presiunilor din partea lumii, vom putea oare să îi rămânem
credincioşi lui Dumnezeu?

1. Citeşte pasajul din Iacov 1:19-27 şi încearcă să reformulezi cu cuvintele tale ideile
2.
3.
4.
5.
6.

majore discutate aici.
Iacov 1:19 ne îndeamnă să fim grabnici la ascultare, dar înceţi la vorbire şi mânie.
Citeşte şi Proverbe 10:19 respectiv 17:27 şi încearcă să faci o legătură cu versetele
din Iacov.
În care din cele 3 domenii amintite în Iacov 1:19 te simţi mai deficitar?
Citeşte Pilda semănătorului – o găseşti în Matei 13:1-23. Cum ne ajută această pildă
să înţelegem mai bine ce înseamnă să primim cu blândeţe Cuvântul sădit în noi?
Prin ce se caracterizează pământul bun, conform explicaţiei pe care o dă Isus
ucenicilor? Ar fi corect să afirmăm că a aduce roadă este acelaşi lucru cu a fi
împlinitori ai Cuvântului?
Meditează şi la cuvintele de mai jos şi la legătura lor cu această discuţie despre
primirea cu blândeţe a Cuvântului:

Mântuirea sufletului realizată prin puterea Cuvântului, a Evangheliei (vezi Romani 1:16-17)
descrie un proces care cuprinde atât o intrare pe poartă, cât şi o umblare pe cale. Cuvântul
devine astfel o unealtă în mâna Duhului Sfânt. Doar atunci când în fiecare zi privim în
Cuvânt ca într-o oglindă, permitem Duhului Sfânt să ne transforme tot mai mult în
asemănarea lui Hristos.
Primul pas este astfel citirea Cuvântului, urmată de înţelegerea acestuia, deoarece nu poţi
să pui în practică şi chiar mai mult, să-i înveţi pe alţii ceea ce tu nu ai priceput încă. Dar

pentru aceasta avem nevoie să ne smerim în faţa Cuvântului, ceea ce presupune să ne
adâncim în studierea lui pentru a-l putea aprofunda. Aşa cum spunea teologul pietist
Johann Albrecht Bengel: Dedică-te în întregime textului Scripturii, apoi aplică-l pe acesta în
totalitate ţie; cu alte cuvinte, Analizează textul pe deplin, apoi lasă-te pe deplin analizat de
text.

7. Ca şi credincioşi, suntem acuzaţi adesea de ipocrizie sau făţărnicie datorită
neconcordanţei între teoria şi practica vieţii creştine. Ţi s-a întâmplat şi ţie să fi
acuzat de acest lucru? Pe bună dreptate? De ce crezi că fariseismul a ajuns să fie atât
de răspândit în biserica lui Hristos?
8. Citeşte Iosua 1:8 şi Matei 7:21-27. Ce se întâmplă atunci când cunoaşterea este
urmată de aplicare? Ai putea relata o situaţie în care ai ales să asculţi de Cuvânt (să
împlineşti Cuvântul), chiar dacă nu ţi-a fost uşor? Ce ai simţit după acea?
Iacov încheie această teologie a Cuvântului în aceeaşi notă practică şi ilustrează ceea ce a
spus prin două situaţii concrete (v.26-27). Astfel, cel care pretinde că este un adevărat
credincios trebuie să facă dovada spiritualităţii sale în viaţa de zi cu zi.

9. Dacă îţi analizezi religia prin prisma acestor ultime versete, tu de ce religie eşti? Ce
vei face în mod concret în următoarea săptămână ca să dovedeşti că eşti un
credincios transformat?
Există versete în Biblie care, pentru a putea fi puse în aplicare, necesită o analiză atentă a
contextului istorico-geografic, a semanticii limbii originale în care a fost scris textul şi a
relevanţei cultural pentru zilele noastre… DAR, Iacov 1:27 nu este un asemenea verset…
Trebuie să îl aplicăm mot-a-mot. Ce poţi să faci în perioada următoare în acest sens?
Provocare:
…înşelându-vă singuri…
Una din cele mai frecvent parafrazate afirmaţii a lui Karl Marx este: „religia e opiu pentru
popor”. O afirmaţie controversată care poate fi interpretată în multe moduri. Iacov ne
avertizează că o religie greşit înțeleasă este într-adevăr ca un drog – îţi creează o stare de
bine, o stare de superioritate şi confort, când în realitatea viaţa ta este pe marginea
prăpastiei… O religiune falsă, bazată pe ritualuri, pe participarea la programe religioase, pe
închinare sterilă, „de pe buze”, una de tip „sertar” în care ne amăgim crezând că Dumnezeu
se lasă adorat doar „duminica” sau atunci când dăm de greu, iar în rest stă la locul lui, închis
în „dulapul” vieţii noastre…
NU! Religia curată şi neîntinată cuprinde întreaga ta viaţă… Te întoarce pe dos, te
reformează din temelie şi îţi inundă fiecare cotlon – toate gândurile, motivațiile,
sentimentele, faptele…
Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care
m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.

