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Ucenici pentru a face ucenici

Motto: 
Toatã puterea mi-a fost datã în cer ºi pe pãmânt! Duceþi-vã ºi faceþi 

ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al 
Duhului Sfânt. ªi învãþaþi-i sã pãzeascã tot ce v-am poruncit Eu. ªi iatã cã Eu 
sunt cu voi în toate zilele pânã la sfârºitul veacului. (Matei 28:19-20)

! Ce este un grup de ucenicie?

Este un grup de 8-15 credincioºi, care se adunã (acasã sau 
la bisericã), cu scopul de a experimenta prezenþa lui Hristos în 
mijlocul lor (Matei 18:19-20), puterea Lui în slãbiciunile ºi 
nevoile lor (Galateni 6:2) ºi pentru a învãþa cum sã aplice 
poruncile lui Hristos în viaþa de zi cu zi (2 Tim.  2:2). 

Vom experimenta Prezenþa lui Hristos între noi, conform 
promisiunii Lui din Matei 18:19-20. A fi ucenic înseamnã a 
conºtientiza prezenþa lui Hristos ºi a-L urma pe El,  Emanuel, 
Dumnezeu cu noi, acum ºi aici.

Vom experimenta Puterea lui Hristos, în slãbiciunile ºi în 
nevoile noastre, mâna Lui întinsã spre nevoile noastre prin fraþii 
noºtri, purtându-ne sarcinile unii altora (Galateni 6:2). 
Cum vrea sã mã foloseascã Hristos pe mine pentru a împlini 
nevoile celorlalþi? 

Vom învãþa sã pãzim Poruncile lui Hristos, în bisericã ºi 
în societate ºi sã înþelegem relevanþa Cuvântului lui Dumnezeu 
pentru viaþa noastrã de astãzi. 

Rezultatul natural al acestor întâlniri trebuie sã fie 
cunoaºterea ºi ajutorarea credincioºilor între ei (adicã pãrtãºie ºi 
slujire), creºterea spiritualã prin studiu biblic ºi exersarea 
darurilor spirituale ale fiecãrui credincios (adicã împlinirea 
adevãrului din Efeseni 4:12), conducerea eficientã prin formare 
de slujitori (adicã împlinirea adevãrului din 2 Timotei 2:2), 
creºterea bisericii prin convertirea altora (adicã împlinirea 
adevãrului din Matei 28:19, 20). În cele din urmã, ascultarea de 
Marea Trimitere a Domnului Isus: Faceþi ucenici!
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! Ce este un studiu biblic?

Citirea ºi interpretarea Scripturii cu ajutorul unei metode 
adecvate, având ca finalitate aplicarea ei zilnicã în viaþa personalã. 
Studiul biblic de dragul studiului biblic NU este biblic! 
Scopul studiului biblic este: 
- Cunoaºterea Dumnezeului Bibliei 
- Înþelegerea corectã a principiilor Lui 
- Asumarea lor în vederea transformãrii modului de a gândi ºi de a 
trãi, astfel încât relaþia cu Dumnezeu ºi cu oamenii sã fie cea 
intenþionatã de Creator.

! Care este metoda de studiu? (3+1)

Observare
Corelare           => (concluzie) APLICARE
Interpretare

Observare
Acest pas presupune citirea cu atenþie a textului ºi 

observarea  cuvintelor care se repetã (aceste pot fi cuvinte-cheie 
care ne ajutã sã înþelegem sensul textului); a cuvintelor de 
legãturã, care leagã douã idei similare sau douã idei contrastante 
(de ex. ºi, dar, însã, dacã, ca etc.); a figurilor de stil folosite (de 
ex. comparaþii, epitete, metafore, antiteze etc.); de asemenea, este 
important de observat când apare Numele lui Dumnezeu ºi ce se 
spune despre El. De asemenea, se vor pune întrebãri textului: 
Cine?, Ce?, Când?, Unde?, Cum?, De ce? etc.

Corelare
Acest pas presupune cãutarea altor pasaje din Biblie care 

vorbesc despre acelaºi subiect ºi corelarea lor. Trimiterile din 
subsolul versetului pot fi de mare folos. Ele ne indicã alte pasaje 
care vorbesc despre aceeaºi idee, repetând-o sau completând-o     
(de ex. *, **).
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Interpretare
 Acest pas are de a face cu înþelegerea corectã a 
adevãrurilor dintr-un pasaj biblic. Pentru aceasta trebuie luate în 
considerare câteva principii de interpretare.

Principiul nr. 1  Biblia se interpreteazã cu Biblia. 
                         Citeºte 2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20-21!
Principiul nr. 2  Înþelegerea corectã a unui text biblic, presupune
                           înþelegerea intenþiei scriitorului ºi a
                           semnificaþiei pentru cititorii iniþiali. Ce a vrut
                           sã spunã scriitorul? Ce ar fi înþeles primii 
                           destinatari?
Principiul nr. 3  Ori de câte ori avem elemente specifice
                          comparabile cu contextul iniþial, Cuvântul lui
                           Dumnezeu pentru ei atunci este valabil ºi
                           pentru noi astãzi.
Principiul nr. 4  Deºi un text are, în general, o singurã
                           interpretare corectã, poate avea aplicaþie
                            extinsã sau multiplã.
Principiul nr. 5  Interpretarea textului biblic trebuie sã ia în
                          calcul problema relativitãþii culturale. Trebuie
                          fãcutã o distincþie clarã între esenþa mesajului
                          etern al lui Dumnezeu ºi ambalajul cultural al
                          epocii  în care a fost transmis.  

Aplicare
Dupã înþelegerea corectã a unui principiu biblic, aplicarea 

acestuia trebuie sã fie personalã ºi relevantã. Adicã, orice aplicaþie 
trebuie formulatã la pers. I singular (Dumnezeu îmi cere ca EU 
sã...) ºi trebuie sã fie adecvatã contextului actual. De ex. principiul 
slujirii în smerenie demonstrat de Domnul Isus când a spãlat 
picioarele ucenicilor (Ioan 13), se poate aplica astãzi curãþând ºi 
lustruind pantofii cuiva de noroi  sau spãlând maºina cuiva.
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! Care este structura unei lecþii?

Situaþie ipoteticã 
Este posibil ca Iacov sã fi rãspuns prin epistola sa unei 

situaþii concrete din sec. I.

Textul biblic 
Paragraful prin care Iacov rãspunde problemei specifice 

prezentate mai sus.

Studiul propriu-zis 
Abordarea textului în mod interactiv prin  întrebãri care 

vizeazã observarea - corelarea -  interpretarea - aplicarea.

Adevãr biblic
Din când în când este punctat câte un adevãr biblic.

Notã 
Vor fi încadrate separat explicaþiile date unor cuvinte din 

originalul grecesc sau orice altã explicaþie.

Tema pasajului 
Vor fi date câteva cuvinte-cheie din pasajul studiat, cu 

ajutorul cãrora se va sintetiza într-o frazã tema paragrafului.

Rugãciune 
Va fi lansatã din când în când o provocare la rugãciune.

Întrebãri de meditaþie
Vor fi puse câteva întrebãri la finalul fiecãrei lecþii.

Provocare la acþiune 
Va fi sugeratã o aplicaþie.

Versetul de aur 
Va fi ales un verset de memorat.
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Epistola lui Iacov
(Privire generalã)

Cartea pe care ne propunem sã o studiem este o scrisoare, deci 
avem de a face cu stilul epistolar. De obicei, epistolele scrise bisericilor 
de cãtre apostolii Domnului Isus  rãspundeau unor nevoi specifice cu 
care se confruntau credincioºii din bisericile respective. Ele, însã, conþin 
ºi principii general valabile, pentru toþi credincioºii de pretutindeni. 
Astfel, epistolele au sens ºi aplicabilitate ºi pentru credincioºii din alte 
biserici ºi chiar din alte veacuri.

Astfel, Pavel recomandã credincioºilor bisericii din Colose ca 
dupã ce va fi cititã aceastã epistolã la voi, faceþi aºa ca sã fie cititã ºi în 
Biserica Laodicenilor; ºi voi, la rândul vostru, sã citiþi epistola care vã 
va veni din Laodicea. (Coloseni 4:16) 

De la Iosefus Flavius, istoricul evreu, aflãm cã Iacov, scriitorul 
acestei epistole, a fost martirizat în anul 62 d.Hr. Astfel, scrierea epistolei 
trebuie datatã ceva mai devreme de acest an. Lipsa oricãror aluzii la 
problemele doctrinare discutate la Conciliul de la Ierusalim din anul 49 
d.Hr. (F. Ap. 15), lipsa referirilor la creºtinii dintre neamuri sau la 
învãþãturile Domnului Isus a dus la concluzia cã Epistola lui Iacov este 
poate cea mai timpurie scriere creºtinã pãstratã pânã astãzi, fiind datatã în 
jurul anului 48 d.Hr. 

Iacov scrie evreilor convertiþi la creºtinism, încurajându-i sã 
meargã înainte, sã nu renunþe la credinþã sub presiunea persecuþiei 
externe ºi a problemelor interne din bisericile locale.

Tema centralã a epistolei este: credinþa fãrã fapte este moartã 
sau auzirea Cuvântului fãrã împlinirea lui este zadarnicã!

ªtiaþi cã... Martin Luther a numit Epistola lui Iacov, „epistola de 
paie”, doar pentru cã nu a înþeles corect Iacov 2:20-24? Luther tocmai 
descoperise din Epistola cãtre Romani adevãrul biblic al justificãrii prin 
credinþã ºi nu prin faptele Legii. Astfel i se pãrea nepotrivit cã Iacov scrie 
despre o justificare ºi prin credinþã ºi prin fapte. Dar, de fapt, Iacov nu se 
contrazice cu Pavel, ci ei se completeazã reciproc. Credinþa îl justificã pe 
om înaintea lui Dumnezeu, iar faptele valideazã credinþa înaintea 
oamenilor.
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Observare ºi corelare
Citeºte ºi corelazã urmãtoarele pasaje: Matei 4:21 ºi      

F. Ap. 12:1, 2. Despre care Iacov este vorba în aceste pasaje ºi 
ce aflãm despre viaþa lui?  
___________________________________________________
___________________________________________________

Dar în textele urmãtoare, despre care Iacov este vorba? 
Matei 10:3; Marcu 3:18; F. Ap. 1:13 
___________________________________________________

Citeºte ºi corelazã urmãtoarele pasaje între ele? Despre 
care Iacov este vorba? Scrie ce afli despre el din aceste pasaje?
Matei 13:55; Marcu 6:3 
___________________________________________________

Marcu 3:21; Ioan 7:5 
__________________________________________________

1 Corinteni 15:7 
___________________________________________________

F. Ap. 1:14; Fapte 12:17 
___________________________________________________

F. Ap. 15:13, 14; Galateni 1:19; 2:9, 12 
___________________________________________________

Cine este scriitorul epistolei 
conform primului verset? Cum se 
descrie pe sine?   
______________________________

Scrie toate personajele din Biblie, pe 
care þi le aminteºti cu numele de Iacov 
(din Vechiul ºi din Noul Testament)! 
______________________________
______________________________
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Iacov, rob al lui 
Dumnezeu ºi al 
Domnului Isus 
Hristos, cãtre cele 
d o u ã s p r e z e c e  
seminþii care sunt 
î m p r ã º t i a t e :  
sãnãtate!

Iacov 1:1 



Interpretare

Dacã despre Iacov, fiul lui Zebedei ºi fratele lui Ioan, 
ºtim cã a fost ucis cu sabia de cãtre Irod chiar la începuturile 
Bisericii (Fapte 12:1, 2), ºi dacã despre Iacov, fiul lui Alfeu, nu 
ni se mai spune nimic în Noul Testament, iar despre Iacov, 
fratele Domnului aflãm cã a devenit unul din stâlpii Bisericii 
din Ierusalim (Fapte 15:13, Galateni 1:19, 2:9), care dintre ei 
crezi cã ar putea fi scriitorul acestei epistole? 
___________________________________________________

Când credeþi cã s-a petrecut schimbarea în Iacov, fratele 
Domnului, dintr-un frate care nu credea în Isus, într-un frate plin 
de credinþã ºi de autoritate? Comparaþi Ioan 7:5 cu                      
1 Corinteni 15:7 ºi Iacov 1:1.
___________________________________________________

Cum Îl numeºte acum Iacov pe fratele sãu de corp, pe Isus? 
(Iacov 1:1)  Dar pe sine cum se numeºte?
____________________________________________________
____________________________________________________

Adevãr
Doar întâlnirea oamenilor cu Hristos cel înviat îi poate 

schimba radical. S-a întâmplat cu primii apostoli, cu Saul din 
Tars, cu Iacov, fratele Domnului, ºi cu o mulþime de alþi oameni 
care s-au întâlnit cu Hristos prin predicarea Evangheliei.

Aplicare
Cum defineºti relaþia dintre tine ºi Isus? Adicã, cine este 

El pentru tine ºi cine eºti tu pentru El? 
___________________________________________________

Ai fraþi de corp sau alte rude care nu cred cã Isus este 
Fiul lui Dumnezeu sau sunt chiar împotrivitori faþã de credinþã? 
Crezi cã fraþii tãi pot fi schimbaþi, dupã cum ºi Iacov, fratele 
Domnului Isus, a fost schimbat? 

Scrie numele a cel puþin douã rude pentru care vrei sã te 
rogi sãptãmâna aceasta în fiecare zi, ca sã li se descopere ºi lor 
Domnul Isus Hristos cel înviat.
___________________________________________________
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Rugãciune

Roagã-te chiar acum ca Domnul Isus cel înviat sã li se 
descopere ºi sã devinã ºi ei robi ai lui Isus Hristos, adicã 
credincioºi devotaþi Lui!

Cine sunt destinatarii acestei scrisori conform v. 1? La 
cine se referã, concret?  
_________________________________________________

Ce îþi comunicã cuvântul diaspora? 
________________________________________________

Acesta este cuvântul folosit de Iacov pentru expresia „care 
sunt împrãºtiate”. 

Coreleazã ºi comparã Iacov 1:1 cu 1 Petru 1:1. Ce 
asemãnãri observaþi? Dar deosebiri? 
__________________________________________________
________________________________________________

Ai rude sau prieteni plecaþi în strãinãtate, împrãºtiaþi 
prin toatã lumea? Ei fac parte din diaspora româneascã! Iacov 
ºi Petru s-au gândit la evreii de pretutindeni. Le-au scris 
pentru a-i încuraja. Ce faci tu pentru românii din diaspora pe 
care îi cunoºti? 

Roagã-te sãptãmâna aceasta pentru prietenii sau rudele 
plecate în strãinãtate. Scrie-le un e-mail sau o scrisoare. 

Roagã-te ºi pentru creºtinii împrãºtiaþi în toatã lumea, 
mai ales pentru cei împrãºtiaþi în lumea musulmanã.

Cum îi salutã Iacov pe destinatarii scrisorii sale? Scrie 
ultimul cuvânt din v. 1. ________________

Acest cuvânt mai apare ca salut doar în F. Ap. 15:23. 
Care ar fi o posibilã explicaþie? Cine scrie scrisoarea din        
F. Ap. 15 ºi cãtre cine? Pe cine au în comun cele douã scrisori, 
cea din F. Ap. 15 ºi Epistola lui Iacov? 
_________________________________________________

Diaspora în 
lb .  greacã 
î n s e a m n ã  
împrãºtiaþi, 
rãspândiþi

salutare = 
kairein (lb. 
greacã) vine 
d e  l a  
r ã d ã c i n a  
verbului „a 
se bucura”. 
S-ar putea 
t raduce º i  
prin bucuria 
sã fie cu voi.
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Întrebãri de meditaþie

Ce ai descoperit despre Dumnezeu studiind acest prim 
verset din Iacov? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã schimbi în viaþa ta prin acest 
verset? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã faci pentru semenii tãi? 
__________________________________________________

Provocare la acþiune

Scrie un adevãr pe care l-ai înþeles ºi pe care vrei sã îl aplici 
sãptãmâna aceasta. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Versetul de aur 

Scrie ºi memoreazã Iacov 1:1! (Opþional) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Credincioºii din zona noastrã se 
confruntã cu diverse încercãri. Unii 
sunt persecutaþi pe motiv cã s-au 
rãtãcit de la dreapta credinþã 
strãmoºeascã ºi sunt presaþi sã dea 
înapoi. Alþii sunt puºi la încercare 
chiar de fraþii lor din bisericã. Ce ne 
sfãtuiþi?

12

  Fraþii mei, sã priviþi ca o mare 
bucurie când treceþi prin felurite 
încercãri, ca unii care ºtiþi cã încercarea 
credinþei voastre lucreazã rãbdare. Dar 
rãbdarea trebuie sã-ºi facã desãvârºit 
lucrarea, ca sã fiþi desãvârºiþi, întregi, ºi sã 
nu duceþi lipsã de nimic. Dacã vreunuia 
dintre voi îi lipseºte înþelepciunea, s-o 
cearã de la Dumnezeu, care dã tuturor cu 
mânã largã ºi fãrã mustrare, ºi ea îi va fi 
datã. Dar s-o cearã cu credinþã, fãrã sã se 
îndoiascã deloc: pentru cã cine se îndoieºte 
seamãnã cu valul mãrii, tulburat ºi împins 
de vânt încoace ºi încolo. Un astfel de om 
sã nu se aºtepte sã primeascã ceva de la 
Domnul,  cãci este un om nehotãrât ºi 
nestatornic în toate cãile sale. 

Iacov 1:2-8 



Observã! Cu ce expresie li se adreseazã Iacov 
destinatarilor sãi în v. 2? 
___________________________________________________

Reþine aceastã expresie pentru cã o vei întâlni de cel 
puþin 16 ori în Epistola lui Iacov! 

Pe ce bazã crezi cã îi considera Iacov pe destinatari fraþii 
lui? Pentru cã erau fraþii lui de corp? Pentru cã erau cu toþii 
evrei, adicã descendenþi ai lui Avraam? Era altceva care îi 
înfrãþea? Ce sau cine anume?
___________________________________________________

Scrie cel puþin un verset din Noul Testament în care Domnul 
Isus ne învaþã acest adevãr? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Prin aceastã expresie Iacov creeazã distanþã sau apropiere faþã 
de destinatari? 
__________________________________________________

Uitã-te la cei din grupul tãu de ucenicie! Îi consideri 
fraþii tãi? Îi apreciezi ºi te comporþi faþã de ei ca faþã de fraþii 
tãi? Îi cunoºti? Scrie chiar acum numele fraþilor tãi din grupul de 
ucenicie! 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Gândeºte-te la un lucru frumos pe care poþi sã-l faci 
pentru fraþii tãi din grupul de ucenicie, ca sã le arãþi cã îi 
preþuieºti ca fraþi ai tãi. (Poate fi un cuvânt de încurajare, o 
felicitare cu un verset, o vorbã bunã, o mânã de ajutor, o 
prãjiturã etc.) Fii creativ! Roagã-L pe Dumnezeu sã-þi dea idei!
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Cum îi numeºte Domnul Isus pe ucenicii Sãi dupã 
înviere în Matei 28:10 ºi Ioan 20:17? 
___________________________________________________

Coreleazã cu Evrei 2:11-12. Cum îi considerã Domnul 
Isus pe toþi cei care îi sunt credincioºi? 
___________________________________________________

Avea Domnul Isus dreptul sã-i fie ruºine cu ucenicii Lui în ziua 
învierii? De ce? Ce fãcuserã ucenicii în Vinerea Mare? S-a 
ruºinat El de ei? Cum le-a dovedit cã nu-i este ruºine cu ei?
___________________________________________________

Ai avut vreodatã motive sã-þi fie ruºine de sau cu fraþii 
tãi? În ce situaþie? Ce ai fãcut atunci? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Uitã-te la cei din grupul tãu de ucenicie! Sunt fraþii tãi 
pentru care a murit Hristos! Nu te ruºina niciodatã de ei! Mai 
ales atunci când sunt slabi au nevoie de tine, de acceptarea ta, 
de ajutorul tãu!

De cine se va ruºina Domnul Isus în ziua Judecãþii de apoi, 
conform textului din Luca 9:26?
______________________________________________

Iacov 1:2  Cu ce se confruntau fraþii evrei convertiþi la 
creºtinism cãrora le scrie Iacov? 
______________________________________________

Citeºte  explicaþiile de pe marginea paginii urmãtoare  pentru a 
înþelege mai bine cele spuse de Iacov.
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Iacov 1:2 ar putea fi retranscris astfel, în lumina 
termenilor din original: 

Fraþii mei, sã nu vã lãsaþi bucuria umbritã de 
nicio întristare atunci când vã treziþi dintr-odatã în 
mijlocul celor mai variate încercãri, fie cã e vorba de 
încercãri  de la Dumnezeu, fie cã e vorba de ispite ale 
celui rãu.

Coreleazã ºi comparã: Matei 16:1 cu Ioan 6:6. În 
ambele pasaje este folosit acelaºi termen peirasmos. Într-
un pasaj înseamnã ispitã, în celãlalt testare. Diferenþa o 
face contextul din care reiese clar cã sursa, motivaþia ºi 
scopul acþiunii este diferit în cele douã situaþii. A fi testat 
nu este un pãcat, depinde de reacþia din timpul testului, 
poþi sã cazi la test sau sã-l treci cu bine. 

Care este primul impuls atunci când primeºti o 
veste proastã? Cu ce þi se amestecã bucuria când te 
confrunþi cu diverse încercãri? De ce? 
______________________________________________
_____________________________________________

Observã cuvântul când din v. 2. 

Iacov nu spune dacã se va întâmpla sã treceþi prin 
încercãri. Ci când treceþi prin felurite încercãri. Cu alte 
cuvinte, nu se pune problema dacã vom trece sau nu prin 
încercãri, asta e sigur. Ci problema care trebuie sã ne 
preocupe este atitudinea pe care ar trebui s-o avem când 
suntem încercaþi sau testaþi.

Citeºte Ioan 16:33; F. Ap. 14:22 ºi 1 Petru 4:12. 
Ce înveþi despre încercãri din aceste pasaje? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Sã priviþi (termen 
matematic),  “sã 
socotiþi”, “sã 
consideraþi” 

ca o mare 
bucurie,” o 
bucurie totalã, 
neamestecatã”; 
citiþi ºi
Filipeni 2:29

când treceþi, “vã 
treziþi în 
mijlocul...”,”când 
traversaþi”; 
corelaþi cu  Luca 
10:30 „a cãzut 
între niºte tâlhari”

felurite încercãri,  
“încercãri 
multicolore”; 
poikilos înseamnã 
“de toate culorile, 
policrom, 
multicolor”;

peirasmos este un 
termen generic 
pentru “testare”, 
poate avea 
conotaþie pozitivã 
sau negativã.
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Atitudinea pe care o ai faþã de încercare îþi va 
determina reacþia atunci când vei fi încercat.  
Aºteaptã-te la încercãri ºi nu vei mai fi aºa surprins 
când ele vor apãrea. Domnul Isus ne-a spus: În lume 
veþi avea necazuri (Ioan 16:33). Pavel ne învaþã cã în 
Împãrãþia lui Dumnezeu trebuie sã intrãm prin multe 
necazuri (F. Ap. 14:22). Iar Petru îi îndeamnã pe 
credincioºi: nu vã miraþi de încercarea de foc din 
mijlocul vostru, care a venit peste voi ca sã vã încerce, 
ca de ceva ciudat, care a dat peste voi... (1 Petru 4:12).

Gândeºte-te la o situaþie când te-ai confruntat cu o 
încercare. Ce atitudine ai avut? Ce ai fãcut concret? La 
cine ai gãsit sprijin?

Cunoºti persoane care trec chiar acum printr-o 
perioadã de încercare? Este cineva în grupul tãu de 
ucenicie care este încercat chiar acum? Cum îl poþi ajuta? 
_____________________________________________

Observã ce pune Dumnezeu la încercare ? v. 3 
_____________________________________________

Citeºte explicaþiile de pe margine!

Coreleazã ºi comparã cu 1 Petru 1:6, 7. 
______________________________________________

De unde ar fi trebuit sã ºtie creºtinii cãrora le scrie 
Iacov cã testarea credinþei lucreazã rãbdare? Coreleazã ºi 
comparã cu Iacov 5:10-11. 
_____________________________________________

Aºadar, credincioºii sunt testaþi pentru a le fi 
verificatã ºi doveditã autenticitatea credinþei. Aceastã 
cunoaºtere a scopului încercãrii ºi a rezultatului final face 
posibilã bucuria neumbritã menþionatã în v. 2.

ªtiþi, în lb. 
greacã 
ghinosko, 
cunoaºterea 
din experienþa 
proprie sau a 
altora

încercarea 
credinþei, în 
lb. greacã 
dokimazo 
termen folosit 
pentru 
acþiunea de  
“a verifica” 
sau “a testa 
calitatea 
aurului”
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Ceea ce ºtii va determina ce vei face.  Fixeazã-þi 
în minte acest adevãr ca sã îl ºtii bine ºi pentru a-þi 
putea pãstra bucuria în încercãri. Credinþa 
întotdeauna va fi testatã. Orice încercare are un scop 
clar: sã Îl glorifice pe Dumnezeu ºi sã testeze 
autenticitatea credinþei mele.  Testarea credinþei 
noastre e în favoarea noastrã, nu împotriva noastrã. 
Citeºte Romani 8:28 ºi crede-l din toatã inima.

Dã trei exemple de oameni din Biblie care atunci când   
le-a fost testatã credinþa L-au proslãvit pe Dumnezeu ºi au 
dovedit o credinþã veritabilã. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Dã un exemplu ºi din viaþa ta sau a unor credincioºi pe 
care îi cunoºti.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ce produce încercarea credinþei? v. 3, 4 
_____________________________________________

Citeºte explicaþiile de pe margine! 

 
Prin presiunea la care suntem supuºi în timpul 

testãrii, Dumnezeu ne formeazã caracterul piesã cu 
piesã, astfel încât sã nu ne lipseascã nimic, niciun 
detaliu, nicio parte din ceea ce a intenþionat El sã fim. 
Acest proces se numeºte maturizare spiritualã. 
Încercãrile lucreazã rãbdare. Adicã ne conferã puterea 
de a rezista sub presiune. Ne dezvoltã muºchii 
spirituali. Dupã cum existã un travaliu al naºterii, la 
fel existã ºi un travaliu al maturizãrii. 

“rãbdare”, în 
lb. greacã 
hupomone, 
adicã “a 
rezista sub”, 
“putere sub 
presiune”
 
“desãvârºit”, 
în lb. greacã 
telos 
înseamnã 
“scop”, “care 
îºi atinge 
scopul”

“desãvârºiþi” 
NU perfecþi, 
ci ceea ce 
Dumnezeu a 
intenþionat sã 
devenim (lutul 
în mâna 
olarului)

“întregi”, în 
lb. greacã 
holokleros, 
adicã 
“totalitatea 
pãrþilor 
componente”
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“Nu toþi cei care înainteazã în vârstã se ºi 
maturizeazã. În mod ideal, ar trebui ca, pe mãsurã ce 
îmbãtrânim sã fim tot mai maturi. Dar rareori idealul 
devine realitate.  Este o diferenþã între vârstã ºi maturitate. 
Imaturitatea spiritualã provoacã probleme în viaþa 
personalã, în familie ºi în bisericã, mai mult decât oricare 
altã cauzã...

Maturizarea spiritualã este una dintre cele mai mari 
nevoi ale bisericilor noastre.  Prea multe biserici sunt mai 
degrabã un loc de joacã pentru copii, în loc sã fie un atelier 
de lucru pentru oameni maturi.”

Warren W. Wiersbe

La ce parte din caracterul tãu crezi cã lucreazã 
Dumnezeu acum? Cum te simþi? La ce stadiu al maturizãrii 
spirituale te gãseºti? Ce te împiedicã sã creºti spiritual? Ce crezi 
cã te-ar ajuta sã creºti în credinþã?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__

Care este cuvântul comun, regãsit ºi în v. 4 ºi în v. 5? 
___________________________________________________

Ce le lipsea unora în acele împrejurãri? v. 5 
_____________________________________________

Ce ar trebui sã facã cineva cãruia îi lipseºte 
înþelepciunea de a vedea legãtura clarã dintre testarea credinþei 
prin încercãri ºi rezultatele ei benefice în procesul de 
maturizare? Ce recomandã Iacov în v. 6? 
__________________________________________________
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Cum trebuie s-o cearã ºi de la cine? v. 5-8 
___________________________________________________

Cu cine aseamãnã Iacov pe un om care se îndoieºte? Ai observat 
comparaþia? 
__________________________________________________

Ce au în comun valul mãrii ºi omul care se îndoieºte? 
__________________________________________________

Cineva a spus cã ºtiinþa sau cunoaºterea înseamnã a 
cerceta fiecare lucru în parte, pe când înþelepciunea este 
abilitatea de a pune toate lucrurile împreunã. Înþelepciunea 
este aplicarea adecvatã a cunoaºterii.

De ce ar trebui sã cerem înþelepciune în încercare ºi 
nu numai putere, har, ajutor etc.? Avem nevoie de 
înþelepciune pentru a nu irosi ocazia pe care ne-o dã 
Dumnezeu de a ne maturiza prin încercarea respectivã. 
Pentru a înþelege cum pot lucra încercãrile spre binele 
nostru ºi spre slava lui Dumnezeu.

Ce înseamnã înþelepciunea pentru tine? 
__________________________________________________

În ce domeniu crezi cã ai nevoie de înþelepciune, adicã de a 
aplica ceea ce ºtii? 
__________________________________________________

Dã trei exemple de oameni înþelepþi din Biblie, care ºi-au 
dovedit înþelepciunea în anumite situaþii concrete. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Rugãciune
Mulþumeºte-I lui Dumnezeu pentru încercãrile prin care 

lucreazã la maturizarea credinþei tale.
Cere-I chiar acum Domnului înþelepciunea de a vedea 

scopul încercãrilor. Cere înþelepciune pentru domenii concrete 
din viaþa ta. Cere-I iertare Domnului pentru ocaziile pe care þi  
le-a dat de a te maturiza prin încercarea credinþei ºi pe care le-ai 
irosit plângându-te, cârtind sau rãzvrãtindu-te!

Tema pasajului
Care crezi cã este tema pe care o abordeazã Iacov în 

acest paragraf? Dacã ai folosi trei cuvinte-cheie: rãbdare, 
încercare, înþelepciune, cum ai defini într-o frazã tema acestui 
paragraf? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Întrebãri de meditaþie
Ce ai descoperit despre Dumnezeu studiind acest paragraf ? 
__________________________________________________

Ce îþi cere Dumnezeu sã schimbi în viaþa ta prin acest pasaj? 
__________________________________________________

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã faci pentru semenii tãi? 
__________________________________________________

Provocare la acþiune
Scrie un adevãr pe care l-ai înþeles ºi pe care vrei sã îl 

aplici sãptãmâna aceasta. 
___________________________________________________
___________________________________________________

Versetul de aur 

Scrie ºi memoreazã Iacov 1:5! (Opþional) 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Care sunt cele douã categorii sociale pe care le pune 
Iacov în contrast în v. 9, 10? 
___________________________________________________

Scrie cuvintele care sunt puse în contrast sau antitezã?  
___________________________________________________

La ce ar trebui sã se gândeascã fratele dintr-o stare de jos (cel 
smerit în original)? Dar cel bogat? 
___________________________________________________
___________________________________________________

L
ec

þi
a 

3 În bisericã avem fraþi mai 
bogaþi ºi fraþi mai sãraci. Cei 
bogaþi se laudã cu poziþia lor 
socialã, iar de cei sãraci nu 
prea le pasã. Ce sã facem?

21

Fratele dintr-o stare de jos sã se 
laude cu  înãlþarea lui. Bogatul, 
dimpotrivã, sã se  laude cu 
smerirea lui: cãci va trece ca 
floarea  ierbii. Rãsare soarele cu 
cãldura lui  arzãtoare, ºi usucã 
iarba: floarea ei cade jos, ºi  
frumuseþea înfãþiºãrii ei piere: 
aºa se va vesteji  bogatul în 
umbletele lui.

Iacov 1:9-11



La ce înãlþare crezi cã se referã Iacov? 
___________________________________________________

Smerirea bogatului la ce crezi cã se referã? 
___________________________________________________

Coreleazã cu Luca 1:52 ºi cu Iacov 4:6. Care este 
principiul biblic exprimat în aceste versete? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Îþi aminteºti de o situaþie în care a trebuit sã te smereascã 
Dumnezeu pentru cã ai cãzut în pãcatul mândriei? Dar de o 
situaþie în care te-a înãlþat Dumnezeu pentru cã te-ai smerit? 
Povesteºte-le ºi fraþilor tãi din grupul de ucenicie, poate cã vor 
învãþa ceva din experienþa ta! Practicã disciplina smereniei 
sãptãmâna aceasta! 
___________________________________________________

Cu ce comparã Iacov efemeritatea bogãþiei ºi a bogatului? 
__________________________________________________

Sãracul nu este la fel de trecãtor? De ce nu-i aminteºte ºi lui 
acest  adevãr? 
___________________________________________________

Crezi cã bogãþia este pãcãtoasã ºi sãrãcia virtuoasã? 
Argumenteazã!
 ___________________________________________________
___________________________________________________

Cum te simþi în prezenþa unei persoane mai bogate decât 
tine? Dar a cuiva mai sãrac? 
___________________________________________________
___________________________________________________
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Ai fost vreodatã ispitit sã-i invidiezi pe cei care au mai mult 
decât tine? Ce ai fãcut atunci? Dar sã fii arogant faþã de cei care 
au mai puþin decât tine? Cum ai rezolvat problema? 
__________________________________________________

Ce soluþie recomandã Iacov pentru relaþia dintre fraþii cu 
posibilitãþi materiale mai reduse ºi cei cu mai multe posibilitãþi? 
(vezi  Iacov 2:5-8, 14-17)     
___________________________________________________
___________________________________________________

Dã câteva exemple din Biblie de oameni bogaþi care s-au 
raportat corect la bunurile materiale. 
___________________________________________________
__________________________________________________

Dã câteva exemple din Biblie de oameni bogaþi care s-au 
raportat greºit la bunurile materiale ºi au fãcut greºeli mari. 
___________________________________________________
___________________________________________________

Gândeºte-te la cineva mai sãrac decât tine ºi fã-i o 
bucurie sãptãmâna aceasta!

Tema pasajului 
Folosind cuvintele-cheie: bogat, sãrac, înãlþare, smerire, cum ai 
formula într-o frazã tema acestui pasaj? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Rugãciune
Eºti mulþumit cu starea în care a îngãduit Dumnezeu sã 

te gãseºti în momentul prezent? Dacã DA, opreºte-te chiar acum 
ºi mulþumeºte-i lui Dumnezeu pentru tot ce þi-a dat. Dacã ai 
motive de nemulþumire, cere-I o atitudine de mulþumire în ciuda 
neajunsurilor.
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Întrebãri de meditaþie
Ce ai descoperit despre Dumnezeu studiind acest 

paragraf biblic? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã schimbi în viaþa ta prin acest 
pasaj? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã faci pentru semenii tãi? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Provocare la acþiune
Scrie un adevãr pe care l-ai înþeles ºi pe care vrei sã îl 

aplici sãptãmâna aceasta. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Versetul de aur 
Scrie ºi memoreazã Iacov 1:9!

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Mulþi credincioºi nu înþeleg 
deosebirea dintre ispitã ºi 
încercare. Unii chiar zic: “Sunt 
ispitit de Dumnezeu!” Ne puteþi 
lãmuri aceastã diferenþã dintre 
ispitã ºi încercare?

Ferice de cel ce rabdã ispita. Cãci dupã ce 
a fost gãsit bun, va primi cununa vieþii pe 
care a fãgãduit-o Dumnezeu celor ce-L 
iubesc. Nimeni, când este ispitit, sã nu 
zicã: „Sunt ispitit de Dumnezeu”. Cãci 
Dumnezeu nu poate fi ispitit ca sã facã rãu, 
ºi El însuºi nu ispiteºte pe nimeni. Ci 
fiecare este ispitit, când este atras de pofta 
lui însuºi ºi momit. Apoi pofta, când a 
zãmislit, dã naºtere pãcatului; ºi pãcatul 
odatã fãptuit, aduce moartea. Nu vã 
înºelaþi prea iubiþii mei fraþi: orice ni se dã 
bun ºi orice dar desãvârºit este de sus, 
pogorându-se de la Tatãl luminilor, în care 
nu este nici schimbare, nici umbrã de 
mutare. El, de bunã voia Lui, ne-a nãscut 
prin Cuvântul adevãrului, ca sã fim un fel 
de pîrgã a fãpturilor Lui. 

Iacov 1:12-18
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Cuvântul ispita din v. 12 este în originalul grecesc 
peirasmos, care poate avea atât conotaþie pozitivã 
(testare, încercare), cât ºi negativã (ispitire). 

În ce verset ai mai întâlnit acest cuvânt? Ce sens 
avea, de încercare sau de ispitã? 
_____________________________________________

Dar cuvântul rãbdare sau rabdã în ce versete l-ai mai 
întâlnit? 
_____________________________________________

De ce sunt consideraþi fericiþi cei ce trec cu bine testarea 
credinþei lor? Ce vor primi? 
_____________________________________________

Coreleazã ºi comparã cu Apocalipsa 2:10 ºi         
1 Petru 5:4. Ce cuvânt din Iacov 1:12 se regãseºte în 
aceste pasaje? 
_____________________________________________
 
Citeºte nota de pe margine! 

Comparã cu ce spune Pavel în 1 Corinteni 9:25 ºi 
2 Timotei 4:8. 

Ce se aºtepta Pavel sã primeascã la sfârºitul alergãrii lui? 
_____________________________________________

Cui va da Dumnezeu cununa vieþii? v. 12 
_____________________________________________

De ce crezi cã atât Iacov, cât ºi Pavel vorbesc 
despre o cununã datã celor ce-L iubesc pe Dumnezeu? De 
ce nu se pune accentul pe credincioºie, rãbdare, 
perseverenþã etc.? Citeºte 1 Corinteni 13:1-3! 
______________________________________________
______________________________________________

Expresia dupã 
ce a fost gãsit 
bun este în 
originalul 
grecesc  
dokimos 
ghenomenos, 
adicã dupã ce 
a trecut testul 
cu bine, dupã 
ce a fost 
declarat 
autentic (vezi 
verificarea 
autenticitãþii 
aurului)

Cununa, în 
original 
stephanon (de 
unde noi 
avem cuvântul 
ªtefan) era 
cununa de 
lauri pe care o 
primeau 
sportivii care 
câºtigau la 
Jocurile 
olimpice în 
vremea aceea.
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Dragostea este izvorul tuturor celorlalte virtuþi. 
Dragostea este forþa motivatoare pentru a rãbda, a persevera, 
a fi credincios etc.  De ce putem avea bucurie în încercãri? 
Pentru cã Îl iubim ºi ºtim cã El ne iubeºte. De ce acceptãm 
travaliul maturizãrii prin suferinþã? Pentru cã ºtim cã 
Dumnezeu ne iubeºte ºi urmãreºte binele nostru. De unde ºtim 
cã încercarea are un scop? Pentru cã El ne iubeºte ºi ne-a 
descoperit aceasta. De ce ne dã înþelepciune cu mânã largã ºi 
fãrã mustrare? Pentru cã ne iubeºte. De ce fratele mai bogat 
îºi deschide inima ºi mâna pentru fratele mai sãrac? Pentru cã 
Îl iubim pe El mai mult decât bunurile noastre ºi pãzim 
poruncile Lui. De ce Îl iubim? Pentru cã El ne-a iubit mai 
întâi.

Iubeºte-L pe Dumnezeu mai mult decât orice, luptã-te 
lupta cea bunã a credinþei ºi vei primi ºi tu o cununã! Chiar 
parcurgerea acestui studiu este o luptã. Du-o pânã la capãt ºi 
vei fi rãsplãtit(ã)!  

Întâi suferinþa ºi apoi slava. Întâi vine crucea ºi apoi 
cununa. Cununa aceasta, stephanon, este diferitã de  diadema, 
adicã cununa regalã.  Aceasta îi aparþine doar lui Hristos, 
Regele Regilor.

Observã de câte ori se repetã cuvântul ispitit, sub 
diverse forme, în v. 13. 
__________________________________________________

Dacã în v. 12 cuvântul ispitã (peirasmos) este asociat cu 
„a fi testat” ºi „a rãbda”, capãtând  conotaþia pozitivã de 
încercare, ce sens are cuvântul ispitã (peirasmos) în v. 13? 
__________________________________________________

Prepoziþia de din original clarificã faptul cã în acest verset 
Iacov se referã la sursa ispitei ºi nu la agentul ei (mijlocul prin 
care suntem ispitiþi).
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Coreleazã ºi comparã cu Marcu 1:13. Cine este acolo 
sursa ispitei? 
__________________________________________________

În acest caz, al Domnului Isus, Satana este ºi sursa ºi 
agentul ispitirii. În alte cazuri însã Satana este sursa ispitirii, dar 
ca agenþi foloseºte diverse alte persoane. Dã un exemplu din 
Biblie ºi unul din viaþa ta în care Satana s-a folosit de oameni ca 
sã te ispiteascã. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Iacov clarificã faptul cã Dumnezeu este incoruptibil în 
esenþã ºi în acþiuni. El nu poate fi ispitit de rãu ºi nici sã facã 
rãul. El nu poate fi nici sursa, nici agentul vreunei ispitiri. 

Se pare cã erau creºtini care Îl învinovãþeau pe Dumnezeu de 
cãderile lor în ispitã. Pe cine considerã Iacov responsabil de 
cãderea în ispitã? v. 14, 15 Încercuiþi rãspunsul corect!
           
             Dumnezeu               Satana                   fiecare om

Care sunt etapele în procesul cãderii în ispitã conform   
v. 14, 15? Pune-le în ordinea stabilitã de Iacov  în procesul 
ispitirii. 

 moartea, momirea (atras de poftã), zãmislirea poftei 
(cãderea în ispitã, pãcatul), ispitirea propriu-zisã (provocarea 
de a împlini o nevoie legitimã pe o cale nelegitimã)
___________________________________________________
___________________________________________________

Începând cu care etapã crezi cã îþi revine 
responsabilitatea?  De ce? Argumenteazã! 
___________________________________________________
___________________________________________________
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De la care etapã crezi cã începe pãcãtuirea? De ce? 
_____________________________________________

A fi ispitit nu este pãcat. A da curs ispitei ºi a 
cãdea în ea  însã este pãcat. 

Ispitirea propriu-zisã înseamnã a fi tentat sã 
împlineºti o nevoie legitimã, într-un mod nelegitim. De 
exemplu, nevoia de a mânca s-o împlineºti furând 
mâncarea, în loc sã munceºti pentru ea.

Sunt dorinþe bune pe care Dumnezeu le-a pus în 
noi, dar dacã ele depãºesc limita impusã de Creator, 
devin  pãcat. 

Scrie în dreptul fiecãrei dorinþe bune sau nevoi 
legitime de mai jos, pãcatul la care se ajunge prin 
denaturarea lor. 

dorinþa de a mânca ____________________
dorinþa de a munci _____________________
nevoia de odihnã ______________________
dorinþa sexualã ________________________
nevoia de a fi apreciat __________________
dorinþa de a reuºi ______________________
dorinþa de a economisi __________________
dorinþa de a cumpara cele necesare __________

Am discutat deja mai sus de prima etapã din procesul 
cãderii în ispitã, adicã ispitirea propriu-zisã. Sã analizãm a 
doua etapã, momirea.

La ce te duce cu gândul cuvântul momit sau 
momealã? 
_____________________________________________

Crezi cã ar fi justificat un peºte sã dea vina pe Dumnezeu 
pentru cã a fost el prins în undiþã? Ce determinã peºtele sã 
înghitã acul? 
_____________________________________________

Cuvântul 
poftã, în 
original 
epitumia, 
înseamnã 
dorinþã în 
general, care  
nu este 
neapãrat rea
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Ispititorul ne atrage cu ajutorul momelii sã depãºim 
limitele puse de Creator. La fel ca eroul din basmul 
„Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte”, alergãm 
dupã iepurele râvnit, depãºim limita ºi ne expunem morþii, 
riscându-ne chiar nemurirea.

A treia etapã din procesul ispitirii, dupã ispitirea propriu-
zisã ºi momire, este cãderea în ispitã, adicã pofta ºi momeala   
ºi-au atins scopul. Pofta nestãpânitã naºte pãcatul. Iar pãcatul dã 
naºtere morþii. 

Dacã în prima etapã sunt vizate mai ales emoþiile ºi cele 
cinci simþuri ale noastre, iar în a doua etapã, momeala, ne ia cu 
asalt mintea, cea de-a treia etapã pune la încercare voinþa 
noastrã, capacitatea de a alege. Alegi sã înghiþi momeala (ºi 
acul, bonus!) ºi sã zãmisleºti astfel pãcatul sau alegi sã refuzi 
categoric momeala ºi sã rãmâi curat ºi liber.

La ce te duce cu gândul expresia “a zãmislit”? 
__________________________________________________

Iacov trece de la metafora pescarului sau a vânãtorului, 
care îºi ademenesc prada cu multã viclenie, la metafora naºterii. 
Chiar dacã pãcatul nu se vede în primã fazã dupã ce ai cãzut în 
ispitã, el este totuºi acolo, a fost zãmislit ºi creºte, aducându-þi 
în final moartea.

Aceasta este etapa finalã (a patra) cu care se 
„încununeazã” fiecare cãdere în ispitã: moartea. Un copil nãscut 
mort ºi care aduce moartea. 

Coreleazã ºi comparã cu Romani 6:21-23 ºi Romani 8:6. 
Ce înveþi despre pãcat ºi moarte din aceste pasaje?  
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________
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Ori de câte ori cedezi ispitei, moare ceva în tine. Ori 

de câte ori te împotriveºti ºi reziºti ispitei, renaºte ceva în 
fiinþa ta spiritualã. 

Comparã cu Iacov 1:18 ºi Ioan 1:12,13. Despre ce naºtere este 
vorba în aceste versete?  
_______________________________________________

Prin ce ne-a nãscut Dumnezeu conform Iacov 1:18? 
_________________________________________________

Prin ce s-a împotrivit Domnul Isus când a fost ispitit? Citeºte 
Matei 4:4, 7, 10! 
__________________________________________________

Ce îi sfãtuieºte Iacov pe fraþi sã facã, atunci când diavolul vine 
la ei? Citeºte Iacov 4:7! 
________________________________________________

Care sunt domeniile în care te ispiteºte Satana fãrã a 
reuºi sã te pãcãleascã? Dar cele în care reuºeºte sã te doboare? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Gãseºte promisiuni din Biblie care au legãturã cu domeniile în 
care eºti tu ispitit. Foloseºte-le ca ºi Domnul Isus când eºti 
ispitit. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Rugãciune 
Cere-I lui Dumnezeu chiar acum puterea de a te împotrivi 
ispitei prin Cuvântul Lui. 
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Citeºte ºi crede promisiunea lui Dumnezeu din 1 Corinteni 
10:13! Scrie mai jos acest verset! 
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________

Ce înveþi despre ispitã din acest verset? 
___________________________________________________
__________________________________________________

Aºadar, diferenþa dintre încercare ºi ispitã constã în 
sursã, scop ºi rezultat. Încercarea Îl poate avea pe 
Dumnezeu ca sursã, are ca scop testarea autenticitãþii 
credinþei ºi ca rezultat întãrirea vieþii spirituale. Ispitirea 
NU Îl poate avea niciodatã ca sursã pe Dumnezeu, ci pe 
diavolul ºi are ca scop pãcatul ºi ca rezultat moartea. 

Nu vã înºelaþi: nu ispitirea vine de la Dumnezeu, ci de la 
El vine __________________________________________ 
Citeºte Iacov 1:16-18 ºi completeazã mai sus!

Dacã „darurile” Satanei atrãgãtor ambalate sunt 
pãcãtoase ºi mortale, cum sunt darurile care ne vin de sus, de la 
Dumnezeu? v. 17 
___________________________________________________

Ce a fãcut Dumnezeu pentru binele nostru spiritual? v. 18 
___________________________________________________

Care este sursa naºterii ºi a vieþii noastre spirituale? Ioan 1:13 
__________________________________________________

Care este agentul prin care am fost nãscuþi? Iacov 1:18  
__________________________________________________

Care este scopul naºterii noastre din Dumnezeu? Iacov 1:18 
__________________________________________________
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Cum este numit Dumnezeu în vers. 17? 
____________________________

Coreleazã cu Geneza 1:2, 3;14-18. 

Citeºte ºi notele explicative de pe margine pentru 
schimbare ºi umbrã de mutare. 

Ce crezi cã înseamnã Tatãl luminilor? Care ar fi 
implicaþiile în ce priveºte ispitirea ºi încercarea?  
______________________________________________
______________________________________________

Dumnezeu, Tatãl luminilor, nu umblã cu 
momeli ascunse, cu ascunziºuri. Scopurile lui sunt clare 
ºi desãvârºite. Natura lui Dumnezeu exclude 
posibilitatea cã El ne-ar putea ispiti. El ne-a nãscut prin 
Cuvântul Sãu, ne creºte prin acelaºi Cuvânt ºi ne apãrã 
de ispititor tot prin Cuvânt.

Iacov clarificã în aceste prime 18 versete din 
epistola sa problema încercãrilor ºi a ispitelor din viaþa 
credinciosului. Încercãrile vin mai mult din afarã. 
Ispitele vin mai mult din interior. Dacã nu suntem 
atenþi, încercãrile pe care le îngãduie Dumnezeu pentru 
a ne testa credinþa, pot deveni ispite în sufletul nostru. 
De exemplu, când evreii au fost încercaþi de Dumnezeu 
în pustie prin lipsa apei, ei au cãzut în ispita Satanei de a 
cârti, de a fi nemulþumiþi ºi chiar s-au rãzvrãtit 
împotriva Domnului ºi a lui Moise.

Dumnezeu nu ne fereºte 100% de ispite. Dar 
limiteazã puterea ispititorului, cântãreºte ispita ºi nu 
îngãduie sã fim ispitiþi peste puterile noastre. 

paralanghe,  
termen 
astronomic 
folosit pentru 
miscarea 
astrelor, 
înseamnã 
“schimbare a 
poziþiei”, 
apare doar aici 
în tot NT

tropes 
aposkiasma, 
înseamnã  
“umbra 
produsã de 
miscarea unui 
astru prin fata 
altuia”, 
“eclipsare”
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Tema pasajului 
Folosind cuvintele-cheie: ispitã, testare, poftã, pãcat, moarte, 
credinþã, Satana, Dumnezeu, cum ai formula tema pasajului, 
adicã diferenþa dintre ispitã ºi încercare? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Rugãciune
Mulþumeºte-I lui Dumnezeu  pentru  încercãrile prin care 

îþi testeazã credinþa. Supune-te voii Lui. Cere-I putere pentru a 
birui ispita prin Cuvântul Lui. Mulþumeºte-I pentru promisiunea 
cã puterea ispititorului este limitatã ºi controlatã de El.

Întrebãri de meditaþie
Ce ai descoperit despre Dumnezeu studiind acest paragraf? 
___________________________________________________

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã schimbi în viaþa ta prin acest 
pasaj? 
___________________________________________________
__________________________________________________

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã faci pentru semenii tãi? 
__________________________________________________

Provocare la acþiune
Scrie un adevãr pe care l-ai înþeles ºi pe care vrei sã îl aplici 
sãptãmâna aceasta. 
___________________________________________________
__________________________________________________

Versetul de aur 
Scrie ºi memoreazã Iacov 1:12!
___________________________________________________
__________________________________________________
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ªtiþi bine lucrul acesta, prea iubiþii mei fraþi! Orice 
om sã fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, 
zãbavnic la mânie; cãci mânia omului nu lucreazã 
neprihãnirea lui Dumnezeu. De aceea lepãdaþi 
orice necurãþie ºi orice revãrsare de rãutate ºi 
primiþi cu blândeþã Cuvântul sãdit în voi, care vã 
poate mântui sufletele. Fiþi împlinitori ai 
Cuvântului, nu numai ascultãtori, înºelându-vã 
singuri. Cãci dacã ascultã cineva Cuvântul, ºi nu-l 
împlineºte cu fapta, seamãnã cu un om, care îºi 
priveºte faþa fireascã într-o oglindã; ºi, dupã ce s-a 
privit, pleacã ºi uitã îndatã cum era. Dar cine îºi va 
adânci privirile în legea desãvârºitã, care este legea 
slobozeniei, ºi va stãrui în ea, nu ca un ascultãtor 
uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în 
lucrarea lui. Dacã crede cineva cã este religios, ºi 
nu-ºi înfrâneazã limba, ci îºi înºalã inima, 
religiunea unui astfel de om este zãdarnicã.  
Religiunea curatã ºi neîntinatã înaintea lui 
Dumnezeu, Tatãl nostru, este sã cercetãm pe orfani 
ºi pe vãduve în necazurile lor ºi sã ne pãzim 
neîntinaþi de lume.

Iacov 1:19-27

Le predicãm oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu 
dar se pare cã nu are niciun efect asupra lor. Aud 
Cuvântul, dar nu îl ascultã. Toþi se grãbesc sã 
vorbeascã, nimeni nu ascultã ºi de aici rezultã o 
mânie generalã. Aºa cã pleacã de la bisericã tot 
aºa cum au venit sau mai rãu. Deºi au stat în faþa 
Cuvântului, când ies din adunare parcã uitã tot ce 
au auzit. Nu împlinesc nimic în viaþa lor. Cum sã 
facem Cuvântul mai eficient în viaþa lor?

L
ec

þi
a 

4
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Cum îi numeºte Iacov pe fraþii lui în v. 19? 
______________________________________________

În ce verset din cap.1 mai regãseºti aceastã expresie? 
_____________________________________________

Care sunt cele trei adevãruri din v. 19 pe care ar fi trebuit 
sã le ºtie fraþii lui Iacov? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________

Ce contrast observi în acest verset. Scrie cuvintele puse în 
contrast de Iacov. 
______________________________________________
______________________________________________
  
La ce rezultat nedorit se ajunge dacã nu aplicãm aceste 
trei adevãruri? v. 20 
______________________________________________
______________________________________________

Anticii aveau o mulþime de zicãtori pe seama 
aceasta. De ex. ziceau: Oamenii au douã urechi ºi o 
singurã limbã, asta înseamnã cã omul ar trebui sã asculte 
mai mult decât sã vorbeascã. Sau: Urechile sunt 
întotdeauna deschise ca sã primeascã continuu învãþãtura; 
pe când limba este baricadatã în spatele a douã ziduri: 
dinþii ºi buzele, ca sã fie þinutã sub control ºi sã vorbeascã 
doar la momentul potrivit. Iacov va relua aceastã temã în 
capitolul 3.

 Citeºte ºi coreleazã cu Proverbe 10:19; 13:3; 
Eclesiastul 5:1!

În consecinþã, ce ar trebui sã facã creºtinul conform v. 21? 

aghapetos în 
original, de la 
agape, care 
înseamnã 
„dragoste 
necondiþionatã”
Adicã, a-l 
accepta pe 
celãlalt aºa 
cum este ºi a-i 
dori binele
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De aceea, 
___________________________________________________
_________________________________________

Care sunt cele douã verbe sau acþiuni complementare din 
v. 21? 
__________________________________________________

Cum trebuie primit Cuvântul lui Dumnezeu conform v. 21? 
___________________________________________________

Coreleazã ºi comparã cu Pilda semãnãtorului Luca 8:15. 
În ce condiþii rodeºte Cuvântul? 
__________________________________________________

Cu ce este asemãnat Cuvântul atât în pilda semãnãtorului, cât ºi 
în Iacov 1:21? _______________________________________

Care este avertismentul Domnului Isus în finalul Pildei 
semãnãtorului,  Luca 8:18? 
___________________________________________________

Luaþi seama dar la felul cum ascultaþi; cãci celui ce are 
(inima deschisã, atitudinea potrivitã) i se va da (Cuvânt), dar de 
la cel ce n-are (inima deschisã, atitudinea potrivitã) i se va lua 
chiar ºi i se pare cã are (Cuvântul).

În Iacov 1:18 citim cã Dumnezeu ne-a nãscut prin 
Cuvânt, dar acest Cuvânt trebuie primit în continuare cu 
supunere, nu cu mânie, chiar dacã uneori ne mustrã. Acest 
Cuvânt poate desãvârºi procesul mântuirii din viaþa noastrã
Observaþi progresia: Ascultaþi cu rãbdare Cuvântul! (v. 19); 
Primiþi-L cu blândeþe, nu cu mânie! (v. 21); Fiþi împlinitori ai 
Cuvântului! (v. 22); Împãrtãºiþi Cuvântul ! (v. 27).

Citiþi versetul 22 cu voce tare!
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Corelaþi cu ceea ce spune Domnul Isus în Predica de pe 
Munte. (Matei 7:21) Cu ce aseamãnã Domnul Isus un om care 
aude Cuvântul, dar nu-l împlineºte? Matei 7:26-27 
__________________________________________________

Dar Iacov, cu ce aseamãnã un astfel de om? (v. 23-24) 
__________________________________________________

 Cum ar arãta chipul tãu, dacã timp de o sãptãmânã te-ai 
uita în oglindã la fel de des ºi de mult cât citeºti Biblia în acea 
sãptãmânã? Cât de curat ar fi trupul tãu, dacã te-ai spãla tot la 
fel de des cât de des te curãþeºti citind Scripturile.

 Propune-þi sãptãmâna aceasta ca de câte ori te uiþi în 
oglindã, tot de atâtea ori sã te opreºti ºi sã citeºti un pasaj din 
Scripturã sau sã mai parcurgi o paginã din studiul prezent al 
Epistolei lui Iacov.  

Care sunt cele trei verbe din v. 24 care aratã acþiunile 
omului care doar aude Cuvântul, dar nu-L împlineºte? 
__________________________________________________

Conjuncþia adversativã dar creeazã un contrast. Între cine ºi 
cine? 
___________________________________________________

Care sunt verbele din v. 25 care aratã acþiunile omului 
împlinitor al Cuvântului, nu doar ascultãtor (care doar aude)? 
___________________________________________________

Dacã cei care aud Cuvântul, dar nu-L împlinesc se înºalã 
singuri, care este rezultatul final al celor ce îºi adâncesc 
privirile în Legea Domnului ºi stãruiesc în împlinirea 
Cuvântului? v. 25 (ultima propoziþie) 
__________________________________________________

Coreleazã cu Iosua 1:8; Psalmul 1:1, 2; Ezra 7:10; 
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Apocalipsa 1:3, 22:7. Ce au în comun toate aceste pasaje? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Aceasta este cea de-a doua fericire din epistola lui 
Iacov: Ferice de cel ce aprofundeazã ºi împlineºte cu 
perseverenþã Cuvântul lui Dumnezeu. 

Care era prima fericire? Vezi Iacov 1:12. 
__________________________________________________

Dacã crede cineva cã este religios  pentru cã se roagã, 
vorbeºte frumos despre Dumnezeu, merge la bisericã, cântã, 
citeºte Cuvântul, posteºte, face milostenie etc. Se poate lãuda cã 
este fariseu, dar nu ucenic al lui Hristos. 

Comparã cu Matei 6:1-18, text în care Domnul Isus demascã 
religiozitatea de faþadã a fariseilor.

...dar nu-ºi înfrâneazã limba  (vezi 1:19 ºi 3:2,3), ci îºi 
înºalã inima. Adicã, cine nu are timp sã audã Cuvântul lui 
Dumnezeu, pentru cã vorbeºte el prea mult, cine crede cã a auzi  
ºi a rosti Cuvântul lui Dumnezeu este suficient, se autoînºalã, îºi 
furã singur pãlãria.

...religia unui astfel de om este zadarnicã, toate 
ritualurile îndeplinite de un astfel de om sunt zadarnice.

Care este religia adevãratã conform lui Iacov 1:27? 
___________________________________________________
___________________________________________________

De ce nu era eficient Cuvântul în viaþa destinatarilor lui 
Iacov? Pentru cã unii nu fuseserã nãscuþi din nou prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. Pentru cã unii nu aveau rãbdare sã-L asculte, ci 
se aprindeau de mânie în dezbateri teologice sterile ºi atât. 
Pentru cã nu îºi propuneau sã-L împlineascã!
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Sã te înºele diavolul ispitindu-te sã pãcãtuieºti este un 
lucru groaznic. Dar sã te înºeli singur crezând cã eºti creºtin 
pentru cã auzi ºi ºtii niºte adevãruri religioase este cu mult mai 
teribil. 

Eºti nãscut din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu? Dacã 
da, mulþumeºte-I lui Dumnezeu pentru noua viaþã sãditã în tine. 
Dacã nu, roagã-L chiar acum sã sãdeascã Cuvântul Sãu dãtãtor 
de viaþã în inima ta. Primeºte-L cu bucurie. Pãstreazã-L într-o 
inimã curatã ºi vei vedea cã va creºte încet, încet.

Cât ai crescut în cunoaºterea Cuvântului de când L-a 
sãdit Dumnezeu în inima ta? Cât de maturã este credinþa ta care 
a încolþit din Cuvântul sãdit în tine?

Cât de eficient este Cuvântul lui Dumnezeu în viaþa ta? 
Împlineºti ceea ce ºtii? În ce mãsurã te ajutã Cuvântul pe care îl 
ºtii sã te pãstrezi curat într-o lume murdarã? Cum stai cu 
invidia, bârfa, gelozia, neiertarea, gâdnurile negre sau 
pãcãtoase, mânia, nepãsarea sau alte pãcate scoase la luminã 
prin Cuvânt? Cât de mult te motiveazã Cuvântul pe care îl ºtii sã 
împlineºti nevoile altora?

Cuvântul lui Dumnezeu te poate mântui; dacã îl crezi 
din toatã inima când îl auzi. Cuvântul lui Dumnezeu te poate 
creºte spiritual; dacã te hrãneºti din El zilnic. Cuvântul lui 
Dumnezeu te poate sfinþi; dacã îl primeºti cu blândeþe ºi îl 
pãstrezi într-o inimã curatã. Cuvântul lui Dumnezeu te poate 
face o binecuvântare pentru fraþii tãi din grupul de ucenicie ºi 
pentru alþii; dacã îl asculþi ºi eºti gata sã-L împlineºti cu o 
atitudine de slujire. Dumnezeu a fãcut ce a depins de El ca sã 
ajungã pânã la tine Cuvântul Lui. Restul depinde de tine.
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Tema pasajului 
Folosind cuvintele-cheie: Cuvântul, aude, împlineºte, religia 
adevãratã, cum ai formula tema pasajului? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Rugãciune
Mulþumeºte-I lui Dumnezeu  pentru Cuvântul Lui care a 

ajuns pânã la tine. Roagã-L sã-þi dea ºi voinþa ºi puterea de a-L 
împlini. 

Întrebãri de meditaþie
Ce ai descoperit despre Dumnezeu studiind acest paragraf? 
___________________________________________________

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã schimbi în viaþa ta prin acest 
pasaj? 
___________________________________________________
__________________________________________________

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã faci pentru semenii tãi? 
__________________________________________________

Provocare la acþiune
Scrie un adevãr pe care l-ai înþeles ºi pe care vrei sã îl aplici 
sãptãmâna aceasta. 
___________________________________________________
__________________________________________________

Versetul de aur 
Scrie ºi memoreazã Iacov 1:22! (Nu este opþional!)
___________________________________________________
___________________________________________________
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Noteazã numele celor din grupul tãu de ucenicie ºi 
roagã-te pentru ei!
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.....................................................................................................

Noteazã motive de rugãciune!
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.....................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.....................................................................................................
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