
Epistola lui Iacov – Lecția 10 

 

Amăgirea încrederii în bogății  
 
Iacov 5:1-6 
 
“Aurul și argintul vostru au ruginit; și rugina lor va fi dovadă împotriva 
voastră... V-ați strâns comori în zilele din urmă”  

 

SCOPUL LECŢIEI 
 Să analizăm modul în care ne raportăm la lucrurile materiale 
 Să ne gândim la scopul pentru care ne trăim viaţa 

Lecţia trecută, Iacov s-a adresat cu precădere negustorilor, spunându-le lor (şi nouă 
totodată) că adevăratul câştig constă nu în profitul pe care îl pot obţine ci în dependenţa lor 
de Dumnezeu. Dar ce se întâmplă când cineva ignoră acest adevăr şi face din obţinerea de 
bogăţii materiale scopul ultim al vieţii? La această întrebare răspunde lecţia de faţă. Aici 
Iacov se adresează bogaților, tonul folosit fiind unul extrem de dur şi tăios. Cine erau bogaţii 
acelor vremuri? Cel mai probabil erau proprietarii de terenuri agricole, un grup select de 
oameni pentru care lucrau marea majoritatea a locuitorilor dintr-o anumită zonă.  Faptul că 
Iacov îi include ca şi destinatari ai epistolei Sale ne face să credem că ei erau sau au fost 
cândva parte din comunităţile de creştini din diaspora.  

Structura textului: 

Stilul vorbirii lui Iacov în text este unul profetic – el mai întâi anunţă pedeapsa viitoare după 
care detaliază motivele pentru care această pedeapsă este iminentă.  

Veniţi să analizăm mai în detaliu pasajul:  

1. Primul verset prezintă pedeapsa viitoare. Cum am putea înţelege acest „plângeţi şi 
tânguiţi-vă” – ca şi o chemare la pocăinţă sau o aşteptare a unui destin implacabil. Ce 
argumente ai pentru răspunsul tău? 

2. Versetele 2 – 6 ne readuc în prezent şi subliniază motivele pentru care pedeapsa 
anunţată în v.1 este justificată.  Care sunt acestea?  

o Motivul 1 (v. 2-3): 

o Motivul 2 (v. 4): 

o Motivul 3* (v. 5-6) 

* Versetele 5-6 vorbesc de „o zi de măcel” şi de „uciderea celui neprihănit”. Iacov aminteşte 
şi în capitolul 4 de ucidere, dar acolo termenul are un sens figurat, referindu-se la certuri şi 
conflicte. Dar în capitolul 5 cel mai probabil că sensul este  unul propriu.  Epistola lui Iacov a  
fost scrisă la puţin timp după persecuţia de pe vremea lui Agrippa I (AD 41). Zilele de măcel 
ar putea face referire la această persecuţie. Se pare că bogaţii cărora le scrie Iacov au ajuns 



până acolo încât i-au „turnat” pe creştini (pe cei pe care îi numeau „fraţi”) dându-i pe mâna 
celor care căutau să le ia viaţa. Astfel s-au făcut părtaşi la vărsarea de sânge nevinovat.  

3. Am putea vorbi de o creştere a intensităţii răului în pasajul nostru? 
4. „V-ați strâns comori în zilele din urmă!” La ce crezi că face Iacov referire prin această 

expresie?  
5. Cum ai comenta următoarea afirmaţie? În răspunsul tău, ţine cont şi de învăţăturile 

pe care ni le dă Isus cu privire la bogăţie: 

În Scriptură găsim mulţi oameni ai lui Dumnezeu care au fost bogaţi. Bogăţiile 
în sine nu te împiedică, prin urmare, să fii un creştin veritabil, dar pun o 
responsabilitate pe umerii celui care le deţine. 

6. Gândeşte-te la câţiva oameni din Scriptură de la care poţi să înveţi ce înseamnă să te 
raportezi corect la bogăţie şi la lucrurile materiale în general. Câteva sugestii legate 
de învăţătura lui Isus Hristos: 

a. despre priorități - Matei 6:19-21;  

b. despre mirajul acumulării de bogății - Luca 12:16-21;  

c. despre câştig mai mult prin înşelarea statului – Matei 22:17-21;  

d. despre adevărata bogăție – Marcu 38:44;  

e. despre testul bogăției – Luca 16:9-12 

f. … 

Provocare 

34Luați seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de 
mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieții acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără 
veste asupra voastră. 35Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe 
toată faţa pământului. 36Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să 
scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea 
Fiului omului. (Luca 21:34-36) 

Una din expresiile cele mai pline de semnificaţie din text este v-ați strâns comori în zilele din 
urmă. Cu alte cuvinte, v-aţi irosit viaţa fugind după un scop care nu are nici o valoare. 
Imaginea bogatului care se fălea cu bogăţiile lui neştiind că în noaptea acea sufletului lui va 
ajunge în faţa tronului de judecată a lui Dumnezeu surprinde cel mai clar esenţa acestei 
expresii. Dar şi noi suntem în pericolul irosirii vieţii… 

În textul din Luca subliniat mai sus, Isus ne arată că nu e nevoie de mari bogăţii pentru ca o 
persoană să fie coruptă şi deviată de pe cale. Inima noastră poate să fie îngreunată, 
împovărată de îngrijorările zilnice (mai mici sau mai mari). Soluţia vine în acelaşi pasaj: 
vegheaţi şi rugaţi-vă – rugaţi-vă ca să vă puteţi păstra focalizarea pe mandatul preoţiei 
(faceţi ucenici din toate neamurile), ca să duceţi viaţa unui ucenic care calcă pe urmele 
Mentorului său. Vegheaţi ca umblarea prin această lume să nu vă îngreuneze inima într-atât 
încât să se lase ademenită de comori vremelnice. Vegheaţi, cu atât mai mult cu cât trăim 
vremurile din urmă. Dincolo de semnificaţia teologică a acestei expresii, să nu uităm că ziua 
cea din urmă ar putea fi chiar azi pentru oricare dintre noi. Ce tragedie ar fi ca ea să ne 
prindă  adunând comori pentru noi, şi nu pentru Dumnezeu… 


