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     În bisericã existã favoritisme: cei mai 
bogaþi sunt priviþi într-un fel, iar cei sãraci 
cu alþi ochi. Aceasta se vede chiar ºi dupã 
felul în care se aºazã oamenii în bisericã: 
cei bogaþi sunt poftiþi în faþã, cei sãraci 
rãmân în spate. Avem destui membri care 
se laudã cã sunt credincioºi, dar nu 
împlinesc cea dintâi poruncã a Domnului 
Isus: “Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine 
însuþi!”  Ce ne sfãtuiþi?
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Fraþii mei,  sã nu þineþi credinþa Domnului nostru Isus 
Hristos, Domnul slavei, cãutând la faþa omului. Cãci, de pildã, 
dacã intrã în adunarea voastrã un om cu un inel din aur ºi cu 
o hainã strãlucitoare, ºi intrã ºi un sãrac îmbrãcat prost; ºi voi 
puneþi ochii pe cel ce poartã haina strãlucitoare ºi-i ziceþi: „Tu 
ºezi în locul acesta bun!” ºi apoi zice ºi sãracului: „Tu stai acolo 
în picioare!” Sau: „ªezi jos la picioarele mele!” Nu faceþi voi 
oare o deosebire în voi înºivã ºi nu vã faceþi voi judecãtori cu 
gânduri rele? Ascultaþi, prea iubiþii mei fraþi: n-a ales 
Dumnezeu pe cei ce sunt sãraci în ochii lumii acesteia, ca sã-i 
facã bogaþi în credinþã ºi moºtenitori ai Împãrãþiei pe care a 
fãgãduit-o celor ce-L iubesc? ªi voi înjosiþi pe cel sãrac! Oare nu 
bogaþii vã asupresc ºi vã târãsc înaintea judecãtoriilor? Nu 
batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaþi? Dacã împliniþ 
Legea împãrãteascã, potrivit Scripturii: „Sã iubeºti pe 
aproapele tãu ca pe tine însuþi” bine faceþi. Dar dacã aveþi în 
vedere faþa omului, faceþi un pãcat ºi sunteþi osândiþi de Lege 
ca niºte cãlcãtori de lege. Cãci, cine pãzeºte toatã Legea, ºi 
greºeºte într-o singurã poruncã, se face vinovat de toate. Cãci, 
Cel ce a zis: „Sã nu preacurveºti” a zis ºi: „Sã nu ucizi”. Acum, 
dacã nu preacurveºti, dar ucizi, te faci cãlcãtor al Legii. Sã 
vorbiþi ºi sã lucraþi ca niºte oameni care au sã fie judecaþi de o 
lege a slobozeniei: cãci judecata este fãrã milã pentru cel ce    
n-a avut milã; dar mila biruieºte judecata.

Iacov 2:1-13 
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Cu ce expresie începe acest pasaj? _____________

Ai observat poate, deja, cã Iacov o foloseºte aproape ori 
de câte ori vrea sã schimbe subiectul sau sã accentueze 
un anumit subiect.

Asupra cãrui pãcat avertizeazã Iacov în acest verset? 
__________________________________________________

Coreleazã cu v. 4! 

Ce înseamnã pentru tine expresia “a cãuta la faþa 
omului”? Poþi sã dai douã sinonime pentru aceastã 
expresie (adicã cuvinte sau expresii care înseamnã 
acelaºi lucru)? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Dã câteva exemple de oameni pãrtinitori din Biblie! 
Oameni care au fost victime ale pãrtinirii sau 
beneficiari ai acesteia. 
___________________________________________________
___________________________________________________

Dã un exemplu din viaþa ta când ai fost victima unei 
atitudini pãrtinitoare (în familie, la ºcoalã, la serviciu, la 
spital, în bisericã etc.)! Ce ai simþit atunci când ai fost 
defavorizat? 
___________________________________________________

Dã un exemplu din viaþa ta când tu ai fost pãrtinitor 
faþã de alþii! Ce crezi cã te-a determinat sã fii pãrtinitor? 
___________________________________________________

Ai fost vreodatã în situaþia de a vrea sã fii drept faþã de 
toþi ºi totuºi sã fii acuzat de favoritisme? Dacã da, dã un 
exemplu! __________________________________________
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Gândeºte-te la o situaþie în care tu ai aºteptat  sã fii 
favorizat într-un anumit context? (De exemplu: Sã fii 
chemat în faþã de cãtre medic pentru cã te cunoaºte, 
deºi mai erau multe persoane venite înaintea ta; sã fii 
promovat la serviciu înaintea altor colegi de-ai tãi, ºi asta 
pentru cã te înþelegi bine cu patronii; sã fii iertat dacã 
nu ai învãþat într-o zi, doar pentru cã pãrinþii tãi sunt 
prieteni cu profesoara etc.)

Cum te-ai simþit atunci când ai fost tratat preferenþial în 
detrimentul  altora? 
____________________________________________________

Ce crezi? Cel care aºteaptã sã fie tratat 
preferenþial ºi face presiuni în acest sens este: la fel de 
vinovat ca cel care favorizeazã, nu este vinovat deloc, 
este mai puþin vinovat? (Subliniazã rãspunsul pe care îl 
consideri corect) De ce? Argumenteazã! 
____________________________________________________
____________________________________________________

În ce pasaj din cap. 1 a mai abordat Iacov cele 
douã categorii sociale (bogaþi ºi sãraci)? ______________

De ce crezi cã  revine acum asupra acestei 
probleme aparent sociale? 
____________________________________________________

Iacov vede în atitudinea pãrtinitoare mai mult decât o 
problemã socialã, el vede o problemã teologicã. Nu 
putem separa relaþiile umane de relaþia cu Dumnezeu. 
Citeºte 1 Ioan 4:20. Ce înþelegi din acest verset? 
____________________________________________________
____________________________________________________
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“Modul în care ne comportãm faþã de 
oameni indicã ceea ce credem noi, de fapt, despre 
Dumnezeu. Iacov avertizeazã asupra pericolului de 
a avea un crez în aparenþã sãnãtos ºi totuºi 
ineficient. Nu este suficient sã ai un crez ºi sã-l 
afirmi, trebuie sã-l pui ºi în practicã. Iacov îºi 
propune sã testeze credinþa în Domnul Isus Hristos 
pe care o afirmau detinatarii sãi. În acest scop le 
trimite doi vizitatori la bisericã: un bogat ºi un 
sãrac, ºi urmãreºte modul în care sunt trataþi.”      
(W.  Wiersbe)

Reciteºte v. 2-3!

Observã ºi scrie criteriile dupã care se 
ghidau în mod greºit fraþii cãrora le scrie Iacov, 
catalogându-i pe unii bogaþi vrednici de cinste, 
iar pe alþii sãraci nedemni de atenþia lor.  v. 2 
______________________________________________
______________________________________________

De ce crezi cã fraþii puneau ochii pe omul 
bogat ºi îi acordau favoruri? De ce crezi cã îl 
tratau diferit pe cel sãrac? 
______________________________________________
______________________________________________

Unde îºi are originea aceastã atitudine 
pãrtinitoare? v. 4 
______________________________________________

Coreleazã cu 1 Samuel 16:6-7. La ce se uitã 
omul conform acestui pasaj? Dar Dumnezeu? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

synagoghe 
(în lb. 
greacã) 
înseamnã 
adunare, a 
se aduna 
împreunã 
cu un scop. 
Specificã 
evreilor, 
sinagoga, a 
fost 
înfiinþatã de 
Ezra în sec V 
î. Hr. pentru 
rugãciune ºi 
studiul Legii. 
Dacã erau 
mai mult de 
10 bãrbaþi 
într-o 
comunitate 
puteau 
înfiinþa o 
sinagogã.
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Iacov le aduce fraþilor sãi câteva motivaþii pentru a 
renunþa la aceastã atitudine pãcãtoasã ºi pãguboasã 
care este pãrtinirea.

Prima motivaþie este Însãºi persoana ºi lucrarea 
“Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei”. v. 1 
Observaþi cã este pentru a doua oarã când Iacov 
foloseºte numele Domnului Isus. În ce verset din 
epistolã  l-a folosit prima datã? _______________________

Cautã toate referinþele la Dumnezeu din cap. 1 ºi 
scrie toþi termenii pe care îi foloseºte Iacov pentru 
persoana lui Dumnezeu. 
___________________________________________________
___________________________________________________

Dacã în tot cap. 1 Iacov le vorbeºte fraþilor sãi 
evrei mai mult în termeni vechi testamentali, referindu-
se la Dumnezeu ca Domnul, Tatãl luminilor, Tatãl 
nostru, Dumnezeu, vorbind despre religia adevãratã în 
termeni generali, în acest punct (2:1), Iacov îi readuce 
pe fraþii sãi evrei creºtini în faþa Domnului nostru Isus 
Hristos. 

Cum s-a comportat Domnul Isus Hristos faþã de oameni, 
bogaþi sau sãraci?

Coreleazã cu Matei 22:16. Ce recunosc chiar 
adversarii Lui în acest pasaj? 
___________________________________________________

Coreleazã cu:
Luca 19:1-10? Ce fel de om era Zacheu? Ce atitudine a 
avut Domnul Isus faþã de el? 
___________________________________________________

Luca 21:1-4 ? Ce atitudine are Domnul Isus faþã de 
vãduva sãracã? 
___________________________________________________
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Mai dã ºi alte exemple din care sã reiasã cã Domnul Isus 
nu s-a uitat la faþa omului, ci la inima lui. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Domnul Isus a fost El Însuºi sãrac, “dispreþuit ºi pãrãsit 
de oameni” (Isaia 53:2-3). 

Domnul Isus a vãzut dincolo de ceea ce erau 
oamenii la suprafaþã, la înfãþiºare sau la prima vedere. A 
vãzut în Petru ºi Andrei, în Iacov ºi Ioan, mai mult decât 
niºte simpli pescari de la þarã, care miroseau a peºte din 
cap pânã în picioare. A vãzut apostoli, evangheliºti, 
scriitori, martiri.

“Greºim ori de câte ori îi judecãm pe oameni prin prisma 
trecutului lor ºi nu prin prisma viitorului.”  (W. Wiersbe)

Citeºte F. Ap. 9:26-27. Cum l-au tratat ucenicii pe Saul 
dupã convertirea sa? Cine a avut totuºi o atitudine 
diferitã? 
___________________________________________________

Ce îi îndeamnã Domnul Isus pe cei din vremea sa în 
Ioan 7:24? 
___________________________________________________

De câte ori nu i-ai judecat ºi tu greºit pe semenii 
tãi dupã aparenþe, adicã dupã lucruri exterioare cum ar 
fi îmbrãcãmintea, moda, culoarea pielii, poziþia socialã, 
serviciul, maºina din care coboarã etc. Cere-þi iertare 
Domnului Isus chiar acum! Cere-I puterea de a-i vedea 
pe oameni prin ochii Lui! De a vedea dincolo de 
aparenþe, inima ºi caracterul semenilor tãi. Cere-I sã te 
elibereze de prejudecãþi!

Dacã sunt persoane pe care le-ai pãrtinit sau le-ai ocolit 
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doar pentru cã te-ai uitat la aparenþe mergi în 
sãptãmâna aceasta ºi salutã-le, spune-le o vorbã bunã ºi 
dovedeºte cã nu þii credinþa Domnului Isus cãutând la 
faþa omului. (Poate fi cineva din familie, de la serviciu, 
dintre vecini sau poate persoana care face curãþenie pe 
scara blocului; poate fi cineva de la bisericã sau de la 
ºcoalã.) Urmeazã modelul lui Isus! Aceasta este prima 
motivaþie pentru a scãpa de pãcatul pãrtinirii.

Reciteºte v. 5-7!

Cum îi numeºte Iacov pe fraþii lui în v. 5? Ce este 
diferit faþã de expresia din v. 1? 
___________________________________________________

Ce a fãcut Dumnezeu pentru cei sãraci în ochii lumii? 
Citeºte v. 5 
___________________________________________________

Aceasta este a doua motivaþie pentru a fi nepãrtinitori. 
Dupã exemplul lui Hristos, Iacov argumenteazã prin 
modul lui Dumnezeu de a alege. 

Coreleazã expresia “în ochii lumii” din v. 5 cu 
expresia “voi puneþi ochii pe...” din v. 3. 

Când voi alegeþi sã acordaþi atenþie celui bogat ºi 
îl defavorizaþi pe omul sãrac, de fapt voi alegeþi lumeºte 
ºi nu dumnezeieºte! Alegeþi dupã modelul lumii fãrã 
Dumnezeu, în loc sã alegeþi dupã modelul lui 
Dumnezeu.

Cum alege Dumnezeu când are de ales? Dupã ce 
criterii? 
___________________________________________________
___________________________________________________
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De ce i-a ales Dumnezeu pe israeliþi dintre toate 
naþiunile pãmântului? Pe ce criteriu i-a ales? Coreleazã 
cu Deuteronom 7:6-9 
___________________________________________________

Coreleazã cu 1 Corinteni 1:26-29. Ce a ales 
Dumnezeu ºi de ce? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Coreleazã cu Romani 10:12; 1 Corinteni 12:13; 
Coloseni 3:11. Ce ar trebui sã se întâmple cu diferenþele 
sociale, etnice, religioase etc. în Biserica lui Hristos? 
___________________________________________________

Iacov le reaminteºte fraþilor în v. 5 cã sunt “preaiubiþi” 
(agapethos) ºi cã Dumnezeu a fãgãduit împãrãþia “celor 
ce-L iubesc” (agapao). Dumnezeu alege pe baza 
dragostei necondiþionate, nu a bogãþiei sau a statutului 
social etc. 

Astfel, Iacov le spune fraþilor: când înjosiþi pe cel 
sãrac, voi acþionaþi ca niºte oameni fireºti, lumeºti, 
necreºtini, fãrã dragostea lui Dumnezeu. Uitaþi-vã la 
oameni prin ochii lui Dumnezeu. Alegeþi sã îi iubiþi pe 
oameni uitându-vã la inima lor ºi nu la faþa lor. Alegeþi 
dupã modelul luiDumnezeu.

Ce le fãceau cei bogaþi creºtinilor? v. 6, 7 
___________________________________________________

De ce credeþi cã în ciuda acestor lucruri bogaþii 
erau totuºi “curtaþi”, flataþi, trataþi preferenþial de cãtre 
credincioºi? 
___________________________________________________
___________________________________________________
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O “bisericã a elitelor” este în contradicþie cu 
“Biserica harului lui Hristos”.

Reciteºte v. 8-11. Iacov vine cu a treia motivaþie: 
Legea împãrãteascã.

Scrie mai jos Legea împãrãteascã (v. 8): 
___________________________________________________
___________________________________________________

Coreleazã cu Deuteronom 6:5; Levitic 19:18; 
Matei 22:34-39; Luca 10:25-37; Romani 13:8-10.

De ce crezi cã Iacov numeºte aceastã poruncã 
“Legea împãrãteascã”? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Iacov le scrie unor evrei creºtini care cunoºteau 
foarte bine cele zece porunci ºi Legea în general. Prin 
expresia Legea se înþelegea Tora sau Pentateuchul, adicã 
cele cinci cãrþi scrise de Moise, primele cinci cãrþi ale 
Bibliei. Care sunt acestea? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Observaþi contrastul din v. 8-9 între expresiile: 
bine faceþi  ºi faceþi un pãcat.

Care era binele? Dar pãcatul? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Ce se întâmplã cu cei care sãvârºesc acest pãcat? v. 9b, 
10, 11 
___________________________________________________
___________________________________________________
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Ai considerat pânã acum cã pãrtinirea este un 
pãcat? Þi-ai cerut iertare pentru el? Propune-þi sã te 
fereºti de pãrtinire, la fel de mult cum te pãzeºti de 
adulter sau crimã? 

Dragostea divinã (agape) înseamnã a-l trata pe 
celãlalt cum mã trateazã ºi Dumnezeu pe mine! Cum ar 
arãta viaþa ta dacã Dumnezeu te-ar trata pe tine cum îi 
tratezi ºi tu pe semenii tãi? Dragostea nu-l lasã pe om 
acolo unde îl gãseºte: pe sãrac îl ajutã, iar pe bogat îl 
învaþã sã foloseascã în mod înþelept bogãþia ºi sã nu-ºi 
punã încrederea în ea.

Reciteºte v. 12-13!
Ce cuvânt-cheie se repetã în v. 13 ºi se regãseºte 

ºi în v. 12, dar sub o altã formã gramaticalã? 
___________________________________________________

Judecata lui Dumnezeu este al patrulea argument 
pe care îl aduce Iacov fraþilor sãi pentru a înþelege 
gravitatea pãrtinirii ºi pentru a renunþa la aceastã 
atitudine.

Coreleazã cu Romani 14:10-13; 1 Corinteni 3:10-
15; 2 Corinteni 5:9-10.

Pentru ce se vor înfãþiºa credincioºii la judecata lui 
Dumnezeu, conform pasajelor de mai sus? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Citeºte ºi Matei 12:36-37. Ce va evalua Dumnezeu în 
ziua judecãþii? 
___________________________________________________
Ce cuvinte spun fraþii din adunare celui bogat? Dar 
celui sãrac?  v. 3 
___________________________________________________
___________________________________________________
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Citeºte ºi Coloseni 3:23-25! Ce ne va fi evaluat la 
judecatã conform acestui pasaj? Va fi cineva favorizat la 
judecata lui Dumnezeu? v. 25 
___________________________________________________
___________________________________________________

Ce atitudine ar trebui sã avem faþã de fraþii noºtri 
conform Iacov 2:13? 
___________________________________________________

Coreleazã cu Matei 18:28-35?
Ce ar trebui sã ne motiveze la milã, compasiune, 

îngãduinþã conform pildei de mai sus? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Mila nu înseamnã toleranþã faþã de pãcatul 
semenului. Milã înseamnã sã arãþi compasiune faþã de 
pãcãtos ºi intoleranþã faþã de pãcat.

“Mila este înveºmântatã în gloria divinã ºi stã pe 
tronul lui Dumnezeu. Când suntem în pericol de a fi 
condamnaþi ea se ridicã ºi pledeazã în favoarea noastrã, ne 
ia apãrarea ºi ne acoperã cu aripile ei.” (Ioan Hrisostom)

Coreleazã cu Matei 5:7! Ce spune Domnul Isus în 
aceastã fericire? 
___________________________________________________

Cuvântul biruieºte înseamnã literal “a vorbi tare”. 
Glasul milei trebuie sã fie mai puternic decât vocea 
judecãþii sau a prejudecãþii.  

Scrie cele patru argumente aduse de Iacov pentru 
a demonstra cã pãrtinirea este un pãcat, o atitudine 
pãcãtoasã ºi pãguboasã în orice comunitate creºtinã. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Tema pasajului
Folosind expresiile-cheie: credinþa Domnului Isus, a 
cãuta la faþa omului, pãcat, cum ai formula tema 
pasajului? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Rugãciune
Mulþumeºte-I lui Dumnezeu pentru cã te iubeºte 

aºa cum eºti. Cere-i iertare pentru atitudinea 
pãrtinitoare de care ai dat dovadã uneori fie cu gândul 
sau cu vorba, fie cu fapta.

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

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã schimbi în viaþa ta 
conform acestui 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 2:1. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



   Deºi unii fraþi au de toate din 
belºug, nu le pasã de cei sãrmani, 
de vãduve sau de orfani. „Duceþi-vã 
în pace, încãlziþi-vã ºi sãturaþi-vã!”, 
zic ei. Se rezumã la a le da sfaturi ºi 
versete din Lege, dar niciun ajutor 
practic, concret. Au o credinþã 
teoreticã, dar atât! Ce sã facem?L
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Fraþii mei, ce-i foloseºte cuiva sã spunã cã are 
credinþã, dacã n-are fapte? Poate oare credinþa aceasta 
sã-l mântuiascã? Dacã un frate sau o sorã sunt goi ºi 
lipsiþi de hrana de toate zilele, ºi unul dintre voi le zice: 
„Duceþi-vã în pace, încãlziþi-vã ºi sãturaþi-vã!” fãrã sã le 
dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?  Tot aºa 
ºi credinþa: dacã n-are fapte, este moartã în ea însãºi.  
Dar va zice cineva: „Tu ai credinþa, ºi eu am faptele.” 
„Aratã-mi credinþa ta fãrã fapte, ºi eu îþi voi arãta 
credinþa mea din faptele mele.”  Tu crezi cã Dumnezeu 
este Unul, ºi bine faci; dar ºi dracii cred... ºi se înfioarã!  
Vrei, deci, sã înþelegi, om nesocotit, cã credinþa fãrã fapte 
este zadarnicã? Avraam, pãrintele nostru, n-a fost el 
socotit neprihãnit prin fapte, când a adus pe fiul sãu, 
Isaac, jertfã pe altar? Vezi cã credinþa lucra împreunã cu 
faptele lui ºi, prin fapte, credinþa a ajuns desãvârºitã.  
Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut 
pe Dumnezeu, ºi i s-a socotit ca neprihãnire”; ºi el a fost 
numit „prietenul lui Dumnezeu.” Vedeþi, deci, cã omul 
este socotit neprihãnit prin fapte, ºi nu numai prin 
credinþã. Tot aºa, curva Rahav n-a fost socotitã ºi ea 
neprihãnitã prin fapte, când a gãzduit pe soli ºi i-a scos 
afarã pe altã cale?  Dupã cum trupul fãrã duh este mort, 
tot aºa ºi credinþa fãrã fapte este moartã.

Iacov 2:14-26 
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E de prisos sã mai întrebãm cu ce expresie începe 
pasajul, nu-i aºa? Ai remarcat deja! ____________________

Observã ºi scrie mai jos care sunt cele douã 
cuvinte-cheie din acest paragraf (adicã cuvintele 
importante care se repetã).

Coreleazã cu Efeseni 2:8, 9; 2 Corinteni 5:7;    
Evrei 11:3, 6.

Scrie ce afli despre credinþã din aceste pasaje. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Credinþa este esenþialã vieþii creºtine. Prin credinþã 
este mântuit orice om pãcãtos. Creºtinul mântuit trebuie 
sã umble apoi prin credinþã. Prin credinþã pricepem 
lucrurile spirituale ºi acceptãm adevãrul Cuvântului lui 
Dumnezeu. Fãrã credinþã este cu neputinþã sã îi fim 
plãcuþi lui Dumnezeu.

Dar ce este credinþa?
Citeºte Evrei 11:1 ºi scrie mai jos ce ai înþeles cã este 
credinþa. 
___________________________________________________
___________________________________________________

“Credinþa nu înseamnã doar a crede în ciuda 
evidenþelor, ci ºi a asculta în ciuda consecinþelor.”        
W. Wiersbe

Iacov vorbeºte în acest pasaj despre trei tipuri de 
credinþã. 
Cum ai defini primul tip de credinþã despre care 
vorbeºte Iacov în v. 17? 
___________________________________________________

Coreleazã ºi cu v. 26.
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Care este analogia pe care o face Iacov în acest 
verset. Cu ce comparã credinþa fãrã fapte? 
___________________________________________________

Ce lucruri îþi vin în minte prima datã când te gândeºti la 
un mort? __________________________________________

Cum “reacþioneazã” credinþa moartã în faþa nevoilor 
concrete? v. 15, 16 
___________________________________________________

Subliniazã expresiile: le zice...,  fãrã sã le dea... 

Care este întrebarea lui Iacov din finalul v. 16? 
___________________________________________________

Cu alte cuvinte: 
la ce i-ar folosi sã le zic?... fãrã sã le dea...

Regãseºte expresia în v. 14! 
Ce-i foloseºte cuiva sã spunã cã are credinþã...

Înainte de a afirma cã avem un crez, înainte de a ne 
avânta sã apãrãm dreapta credinþã, trebuie sã ne asigurãm 
cã trãim dreapta credinþã. Cã avem o credinþã vie, nu una 
moartã. Credinþa moartã se recunoaºte dupã absenþa 
miºcãrii de la vorbe la fapte, lipsa reacþiei faþã de mediul 
înconjurãtor ºi miros urât care se înalþã pânã la 
Dumnezeu (în contrast cu jertfele de bun miros).

Credinþa moartã nu acþioneazã ºi nu reacþioneazã. 
Credinþa moartã stã în vorbe, nu în fapte. Dã sfaturi, se 
roagã frumos, vorbeºte elevat, citeazã din Scripturi, are 
limbaj religios, dar atât! Credinþa moartã nu poate 
manifesta nici mãcar minimul de compasiune faþã de 
nevoile primare ale semenilor.
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Care sunt cele douã nevoi primare ale omului 
conform v. 15? Coreleazã ºi cu Matei 25:34-36, 40;           
1 Timotei 6:8; Matei 6:31. 
___________________________________________________
___________________________________________________

Care este datoria creºtinilor care afirmã cã au credinþã? 
Citeºte ºi scrie ce ai înþeles din Galateni 6:9, 10;               
1 Timotei 6:18, 19! 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Coreleazã ºi cu 1 Ioan 3:17-18 ºi Luca 10:25-37.

“Orice declaraþie de credinþã care nu se traduce printr-o 
viaþã schimbatã ºi prin fapte bune este o declaraþie falsã. 
Este o credinþã moartã!” W. Wiersbe 

Citeºte Matei 23:27, 28! (Dacã ai timp, citeºte 23:1-33!)
Care grupare religioasã din vremea Mântuitorului 
întruchipa cel mai bine acest tip de credinþã, credinþa 
moartã? ____________________________________________

Evalueazã-þi credinþa. Bifeazã ceea ce se regãseºte 
ºi în viaþa ta de credinþã. Câtã credinþã moartã regãseºti 
în viaþa ta de credinþã!!! Câte vorbe frumoase fãrã 
acoperire în fapte ale credinþei. De câte ori nu ai spus 
cuiva: O sã mã rog pentru tine! (Ce evlavios sunã!) ªi 
dupã ce te-ai despãrþit de persoana respectivã ai ºi uitat 
de problema lui ºi de el; ce sã mai vorbim de rugãciune 
pentru el! 

Cât din ceea ce câºtigi cheltuieºti pentru hrana ºi 
îmbrãcãmintea ta ºi cât pentru hrana ºi îmbrãcãmintea 
altora?

Te-ai gândit vreodatã cã Dumnezeu a mizat ºi pe 
ascultarea ºi pe dãrnicia ta, atunci când le-a spus 
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credincioºilor sã nu se îngrijoreze de ce vor mânca sau 
cu ce se vor îmbrãca? 

La fel cum Dumnezeu ne-a încredinþat Evanghelia 
pentru a o duce pânã la marginile pãmântului (ºi asta 
depinde într-o oarecare mãsurã ºi de credincioºia 
noastrã), la fel El ne-a încredinþat responsabilitatea faþã 
de nevoile primare ale fraþilor noºtri. “Daþi-le voi sã 
mãnânce” le-a spus Domnul Isus ucenicilor când ei 
încercau sã decline responsabilitatea aceasta altora.

Care este întrebarea lui Iacov din finalul v. 14?  
___________________________________________________

Iatã cã ºi în sec. I erau unii în biserica primarã care 
credeau cã au credinþa mântuitoare, dar de fapt se înºelau 
singuri. Aveau un set de convingeri, poate un crez, dar nu 
credinþã autenticã. O credinþã la nivel intelectual doar. 

Înþelegi de ce testeazã Dumnezeu credinþa (Iacov 
1)? Ca nu cumva sã trãieºti cu o iluzie! Ca sã o purifice de 
punctele moarte! Pentru a-i reda viaþa, vitalitatea! 

Credinþa moartã este de fapt un fals. O credinþã 
contrafãcutã, care amãgeºte omul, dar nu-i poate oferi 
viaþa veºnicã, nu-l poate mântui.

Citeºte v. 18-19!
Despre cine spune Iacov în v. 19 cã ºi ei cred cã 

Dumnezeu este Unul ºi chiar se înfioarã? 
____________________________________________________

Credinþa demonicã este al doilea tip de credinþã despre 
care vorbeºte Iacov în acest pasaj.

ªi dracii cred...

Coreleazã cu Matei 8:29; Marcu 5:7; 2 Petru 2:4; 
Iuda 1:6; Apoc. 20:10. Ce cred demonii conform acestor 
versete?  
____________________________________________________
____________________________________________________



20

______________________________________________
______________________________________________

Demonii cred în existenþa lui Dumnezeu ºi în 
judecata viitoare care îi aºteaptã. Este o credinþã la 
nivel intelectual doar. Dar asta nu-i mântuieºte!

Ce se mai spune despre demoni în v. 19? Cred ºi...

Iatã cã demonii cred, dar asta nu îi 
mântuieºte, ci le dã frisoane. Îi face sã tremure sã 
se înfricoºeze. Deci credinþa lor are ºi implicaþii 
emoþionale. Dar din pãcate de naturã negativã!

Iacov a prezentat pânã acum douã tipuri de 
credinþã . Care erau acestea?  
______________________________________________
______________________________________________

Care dintre ele mântuieºte? ____________________

Citeºte Iacov 1:20-26!

Care este primul exemplu pe care îl aduce 
Iacov în demonstrarea credinþei adevãrate? v. 21-
22 
______________________________________________

De ce crezi cã l-a ales Iacov pe Avraam ca 
prim exemplu?

Care este al doilea exemplu ales de Iacov? v. 25 
______________________________________________

De ce crezi cã a ales-o pe Rahav? 
______________________________________________
______________________________________________

phrisso în 
lb. greacã 
(de unde 
noi avem 
frison), 
adicã “a 
tremura”, 
“a se 
cutremura” 
“a se 
înfricoºa”. 
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De ce Avraam ºi Rahav? Ce au în comun? Ce 
au diferit? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ce episod din viaþa lui Avraam a ales Iacov 
pentru a-ºi argumenta ideea îndreptãþirii lui 
Avraam prin fapte? v. 21

Coreleazã cu Geneza 22.

 

Ce spune Pavel despre îndreptãþirea lui 
Avraam înaintea lui Dumnezeu? Prin ce a fost 
socotit neprihãnit Avraam? Romani 4:3, Galateni 
3:6. 
______________________________________________

Crezi cã Pavel îl contrazice pe Iacov? Sau Iacov pe 
Pavel?

La ce episod din viaþa lui Avraam se referã Pavel 
când afirmã cã Dumnezeu l-a socotit pe Avraam 
neprihãnit prin credinþã? Citeºte Geneza 15:1-6! 
______________________________________________
______________________________________________

Iatã cã Pavel se referã la un anume 
eveniment, de la începutul umblãrii lui Avraam cu 
Dumnezeu, pe când Iacov se referã la cu totul alt 
eveniment dinspre sfârºitul vieþii de credinþã a lui 
Avraam.
În Geneza 15:1, 6 Avraam crede Cuvântul 
Domnului, promisiunea fãcutã de Dumnezeu ºi 
aceasta îi este socotitã ca îndreptãþire. 

dikaiosyne 
(din lb. 
greacã) 
înseamnã “a 
fi socotit 
neprihãnit”, 
“a fi 
îndreptãþit”, 
“a fi pus 
într-o stare 
dupã voia 
lui 
Dumnezeu”
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Pe când în Geneza 22:1 ni se spune cã Dumnezeu a pus la 
încercare credinþa lui Avraam. ªi aceasta a fost doveditã a 
fi autenticã. Deci este vorba de douã evenimente diferite 
ºi de douã lucruri diferite. 

Apoi, în Epistola cãtre Galateni, Pavel dezbate doctrina 
justificãrii prin credinþa în Isus Hristos ºi nu prin faptele 
Legii (Galateni 2:16), pe când Iacov în epistola sa trateazã 
problema credinþei adevãrate confirmate de fapte ale 
credinþei. Deci este vorba de douã doctrine diferite. Apoi, 
în Galateni este vorba de faptele Legii, iar în Iacov de 
faptele credinþei. Iarãºi douã lucruri diferite. În plus, la 
data scrierii epistolei lui Iacov, Epistola lui Pavel cãtre 
Galateni nu fusese încã scrisã, aºa cã nu avea cum sã 
contrazicã Iacov ceva ce nu exista la acea vreme.

Astfel putem sintetiza spunând cã suntem 
îndreptãþiþi din punct de vedere juridic de cãtre 
Dumnezeu (Romani 8:23), pe baza meritelor lui Hristos 
(Isaia 53:11), prin intermediul credinþei (Romani 5:1) ºi 
aceatã îndreptãþire este doveditã de cãtre credincios prin 
faptele credinþei (Iacov 2:21, 22).

Care fapte dintre faptele lui Rahav sunt evidenþiate de 
Iacov ca fapte care îi justificã credinþa? v. 25 Coreleazã 
cu Iosua 2:1-13. 
___________________________________________________
___________________________________________________

Cum îºi motiveazã Rahav acþiunile? Citeºte Iosua 2:9-12! 
___________________________________________________
___________________________________________________

Subliniazã verbele: ºtiu (v. 9), am auzit (v. 10). 
Scrie declaraþia de credinþã a lui Rahav din v. 11. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Iatã cã Rahav a auzit despre Dumnezeul evreilor, a ºtiut 
cã El le-a dat þara Canaanului ºi în loc sã se revolte, a 
crezut ºi a acþionat. Iosua 2:12,13

Care este adevãrul comun pe care îl evidenþiazã Iacov ºi 
la Avraam ºi la Rahav? 
___________________________________________________

Atât Avraam, cât ºi Rahav au crezut Cuvântul 
Domnului înainte ca sã se împlineascã ºi au acþionat 
prin credinþã. (Evrei 11:17-19; 31)

Credinþa adevãratã se bazeazã pe Cuvântul lui 
Dumnezeu. Coreleazã ºi cu Iacov 1:18, 21, 22.

Nu este totul sã ai credinþã. Ci trebuie sã crezi în cine 
trebuie. “Credinþa în credinþã nu ne mântuieºte. Ci 
credinþa în Hristos ºi lucrarea Lui, aºa cum este descrisã 
în Biblie.”  W. Wiersbe

Credinþa adevãratã acþioneazã implicând întreaga fiinþã: 
intelectul, emoþiile, voinþa. v. 22 

Coreleazã cu Tit 1:16; 3:8. Ce spune Pavel despre 
credincioºi? 
___________________________________________________

Imagineazã-þi cum ar fi fost dacã Rahav ar fi  avut doar o 
credinþã moartã. Care ar fi fost consecinþele?.
Dar dacã ar fi avut doar credinþa demonilor, care ºtiu ce 
îi aºteaptã, se cutremurã ºi atât? Care crezi cã ar fi fost 
deznodãmântul? 
___________________________________________________
___________________________________________________
Cum a demonstrat Rahav o credinþã adevãratã? Ce i-a 
oferit aceastã credinþã? 
___________________________________________________
___________________________________________________
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Tema pasajului
Folosind cuvintele-cheie: credinþã, fapte, moartã, 
cum ai formula tema pasajului? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Rugãciune
Mulþumeºte-I lui Dumnezeu pentru Cuvântul Lui 

prin care îþi poþi evalua credinþa. Cere-I lui Dumnezeu o 
credinþã autenticã ºi puterea de a o demonstra prin 
fapte ale credinþei.

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

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã schimbi în viaþa ta 
conform acestui 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 2:26. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



 O altã problemã este cã toatã 
lumea vrea sã dea învãþãturã. 
Aproape toþi sunt buni la vorbe 
în adunare, dar dupã ce ies din 
bisericã, aceeaºi limbã cu care 
au vorbit frumos, se ceartã ºi îi 
jigneºte pe fraþi. Cum sã îi 
ajutãm sã-ºi  struneascã limba?L
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Fraþii mei, sã nu fiþi mulþi învãþãtori, cãci ºtiþi cã 
vom primi o judecatã mai asprã. Toþi greºim în multe 
feluri. Dacã nu greºeºte cineva în vorbire, este un om 
desãvârºit, ºi poate sã-ºi þinã în frâu tot trupul. De pildã, 
dacã punem cailor frâul în gurã, ca sã ne asculte, le 
cârmuim tot trupul. Iatã, ºi corãbiile, cât de mari sunt, ºi, 
cu toate cã sunt mânate de vânturi iuþi, totuºi sunt 
cârmuite de o cârmã foarte micã, dupã gustul 
cârmaciului. Tot aºa ºi limba, este un mic mãdular, ºi se 
fãleºte cu lucruri mari. Iatã un foc mic ce pãdure mare 
aprinde! Limba este ºi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. 
Ea este aceea dintre mãdularele noastre, care întineazã 
tot trupul ºi aprinde roata vieþii, când este aprinsã de 
focul gheenei. Toate soiurile de fiare, de pãsãri, de 
târâtoare, de vieþuitoare de mare se îmblânzesc ºi au fost 
îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om n-o 
poate îmblânzi. Ea este un rãu, care nu se poate înfrâna, 
este plinã de o otravã de moarte. Cu ea binecuvântãm pe 
Domnul ºi Tatãl nostru ºi tot cu ea blestemãm pe oameni 
care sunt fãcuþi dupã asemãnarea lui Dumnezeu. Din 
aceeaºi gurã iese ºi binecuvântarea ºi blestemul! Nu 
trebuie sã fie aºa, fraþii mei! Oare din aceeaºi vânã a 
izvorului þâºneºte ºi apã dulce ºi apã amarã? Fraþii mei, 
poate oare un smochin sã facã mãsline sau o viþã sã facã 
smochine? Nici apa sãratã nu poate da apã dulce. 

Iacov 3:1-12



Rabbi, din lb. 
aramaicã, 
înseamnã 
“mai marele 
meu”, 
“maestrul 
meu”, 
“învãþãtorul 
meu”

episcop din 
lb. greacã 
înseamnã 
“supraveghe-
tor”; în 
creºtinism 
are conotaþia 
de 
supraveghere 
sau slujire 
spiritualã
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Nici acest nou paragraf nu face excepþie, 
începe tot cu expresia _______________________ .

Ce slujbã din bisericã îºi doreau mulþi din 
bisericile cãrora le scrie Iacov? v. 1 
______________________________________________

De ce crezi cã mulþi îºi doreau sã fie 
învãþãtori? Coreleazã cu Matei 23:7, 8. 
______________________________________________
______________________________________________

Cine erau cei despre care vorbeºte Domnul Isus în  
pasajul de mai sus? ____________________________

Foarte mulþi îºi doreau atunci (ºi îºi doresc 
ºi astãzi) sã fie învãþãtori din motive greºite. 
Gândindu-se la poziþia ºi prestigiul unui lider 
spiritual, dar ignorând enorma responsabilitate ºi 
faptul cã vor da socotealã (o judecatã mai asprã). 
Aceasta este o gândire fireascã, lumeascã ºi nu 
duhovniceascã! 

Coreleazã cu Matei 20:25-28. 

Cum îl numeºte Domnul Isus pe cel ce vrea 
sã fie un lider spiritual? Matei 20:26, 27
_____________________________________________

A dori sã fii învãþãtor spiritual nu este un lucru 
rãu, dar trebuie sã îndeplineºti niºte condiþii ºi sã 
fii conºtient de niºte pericole.

Coreleazã cu 1 Timotei 1:1-7.

Cum calificã Pavel dorinþa cuiva care îºi doreºte sã 
fie episcop (adicã supraveghetor spiritual sau 
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lider spiritual)? v. 1 
___________________________________________________

Care este primul cuvânt din v. 2? _______________

Conjuncþia adversativã dar creeazã un contrast: doreºte 
un lucru bun, dar trebuie ca episcopul sã fie...

Noteazã mai jos cerinþele necesare slujbei de învãþãtor 
spiritual cerute de Dumnezeu în 1 Timotei 3:1-7: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Aºadar, a dori sã fii învãþãtor este o dorinþã bunã, 
dar trebuie sã îndeplineºti condiþiile lui Dumnezeu ºi sã 
fii conºtient de câteva pericole. 

 Care este pericolul evidenþiat de Domnul Isus în 
Matei 23:2-3? 
___________________________________________________

Care este pericolul subliniat în 1 Timotei 3:6? 
___________________________________________________

Care crezi cã ar mai fi alte câteva pericole? 
___________________________________________________
___________________________________________________

Sã revenim la Iacov 3! Pe lângã dorinþa multora 
de a fi învãþãtori, ceea ce genera probleme era ºi 
practica specificã rabinilor evrei de a dezbate într-un 
mod foarte gãlãgios, uneori chiar violent, diverse 
pasaje, teme sau probleme religioase.  

Citeºte ºi coreleazã F. Ap. 23:1-10 cu Ioan7:14-24; 
8:12-20; 30-59. Observi violenþa din aceste confruntãri? 
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Violenþã verbalã ºi chiar fizicã. Cercetãtorii biblici 
afirmã faptul cã era ceva specific dezbaterilor teologice 
evreieºti. 

Coreleazã ºi cu 1 Timotei 6:3-5. Observã cã este 
vorba tot de a da învãþãturã. v. 3.
 
Scrie toate pãcatele specifice limbii din 1 Timotei 6:4-5. 
___________________________________________________
___________________________________________________

Coreleazã ºi cu 1 Timotei 1:3, 4; 2 Timotei 2:16, 
23; Tit 1:14. Ai remarcat cã tot despre despre comunitãþi 
evreieºti era vorba? Adu-þi aminte cã Iacov scrie evreilor 
convertiþi la creºtinism, împrãºtiaþi prin toatã lumea. Se 
pare cã mulþi dintre ei se pocãiserã, dar nu renunþaserã 
la multe obiceiuri evreieºti. Trebuie sã ºtim cã iniþial 
evreii convertiþi se adunau tot la sinagogã. Expresia 
adunarea voastrã din Iacov 2:2 este synagoghe, care 
însemna adunare în general, dar ºi sinagoga evreiascã; 
locul de adunare pentru rugãciune ºi învãþãturã.

Deci, în acest context, Iacov abordeazã problema 
controlului asupra limbii. În contextul în care mulþi 
fraþi îºi doreau sã fie învãþãtori spirituali, iar dezbaterile 
lor din adunare pe teme teologice erau destul de 
aprinse. Dar aplicaþiile se extind asupra tuturor 
situaþiilor care implicã vorbirea. Iacov a mai abordat 
deja aceastã temã. Scrie ce înveþi despre limbã sau 
vorbire din:
Iacov 1:19 _________________________________________

Iacov 1:26 _________________________________________

Iacov 2:12 _________________________________________

Care este adevãrul absolut afirmat în prima 
propoziþie din Iacov 3:2? 
___________________________________________________
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Eºti de acord? Te regãseºti în expresia “toþi greºim 
în multe feluri”?
Scrie mai jos câteva feluri sau domenii în care greºeºti. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Care greºeli sunt în capul listei, dupã Iacov? 
___________________________________________________

Dã câteva exemple de pãcate sãvârºite prin vorbire. 
___________________________________________________
___________________________________________________

Cum înþelegi principiul enunþat de Iacov: cine îºi 
controleazã limba îºi controleazã, de fapt, tot trupul. 

Iacov foloseºte ºase imagini în cap. 3 pentru a 
exemplifica puterea limbii ºi nevoia de a fi controlatã.
.

Reciteºte Iacov 3:3-12. Care sunt cele ºase 
imagini? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Cu ce expresie începe v. 3? Dã un sinonim pentru 
aceastã expresie! ___________________________________

Aceastã expresie ne anunþã cã Iacov îºi începe 
exemplificarea.

Care sunt primele douã exemple:? v. 3, 4 
___________________________________________________

Care sunt caracteristicile comune frâului 
(zãbalei) ºi cârmei? Dar ale cailor ºi corãbiilor? 
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Care este funcþia comunã a zãbalei ºi a cârmei? 
____________________________________________________

La ce îl ajutã zãbala pe cãlãreþ? Dar cârma pe cârmaci? 
____________________________________________________
____________________________________________________

Atât zãbala, cât ºi cârma au puterea de a controla 
direcþia. Ambele se luptã cu forþe puternice care opun 
rezistenþã. Ambele sunt mult mai mici decât forþele pe 
care le controleazã. Natura sãlbaticã a calului, precum ºi 
forþa valurilor ºi a curenþilor sunt strunite prin zãbalã, 
respectiv cârmã.

Ce asemãnare vezi între rolul limbii în fiinþa omului  ºi 
rolul zãbalei ºi a cârmei pentru cal, respectiv corabie. 
____________________________________________________
____________________________________________________

Deºi este un mic muºchi, la urma urmei, are o funcþie 
enormã. De ea depinde tot trupul. Gândeºte-te la un om 
mânios, care se ceartã! Gura lui rosteºte cuvinte grele. 
Ce fac ochii lui în acele momente?  
___________________________________________________
Ce fac mâinile lui? Dar picioarele?  
___________________________________________________
Cum este pulsul inimii lui atunci? 
___________________________________________________
Ce face ficatul? Dar stomacul? 
___________________________________________________
Ce se întâmplã cu vasele lui de sânge din zona 
creierului? _________________________________________

Cu ce forþe potrivnice crezi cã se luptã limba? 
____________________________________________________



31

Dacã un cãþãreþ dibace poate controla un cal 
nãrãvaº, dacã un cârmaci poate þine sub control o 
corabie aflatã în bãtaia vânturilor puternice, cine poate 
controla limba omului care vorbeºte din prisosul unei 
inimi deznãdãjduit de rea ºi nespus de înºelãtoare? 
Citeºte Ieremia 17:9-10. 
___________________________________________________

Citeºte ºi coreleazã cu Ps. 141:3-4; Prov. 15:1; 
12:22; 10:19. 

Ce aplicaþie poþi face chiar acum inspirat de 
rugãciunea lui David din acest psalm ºi de învãþãturile 
lui Solomon din Proverbe? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Limba are puterea de a da direcþia. Spre rai sau 
spre iad. Spre viaþã sau moarte. Spre înþelegere sau 
ceartã. Spre pace sau rãzboi. Spre o cãsnicie fericitã sau 
spre divorþ. Spre mântuire sau spre pierzare. Lasã-L pe 
Hristos sã îþi controleze limba ºi tot trupul tãu va fi 
binecuvântat.

Cu ce aseamãnã Iacov limba în v. 6-8? 
___________________________________________________

Care este sursa de foc de la  care se aprinde limba ºi o 
face sã fie un foc distrugãtor? v. 6 
___________________________________________________

Limba ce aprinde la rândul ei? v. 8 
___________________________________________________

Coreleazã cu Proverbe 26:20-21. Despre ce foc 
este vorba în acest pasaj? 
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____________________________________________________

Ce pãcate ale limbii sunt menþionate în pasajul din 
Proverbe? 
____________________________________________________

Bârfa ºi cearta sunt douã focuri distrugãtoare pentru 
relaþii. Acestea sunt aprinse ºi întreþinute de cãtre limbã. 
Ce alte pãcate asemenea lor mai ºti? 
____________________________________________________
____________________________________________________

Dacã ai relaþii mistuite de bârfã, de ceartã sau de 
alte pãcate ale limbii roagã-te ca Dumnezeu sã 
restaureze acele relaþii prin controlarea limbii tale ºi a 
celorlaþi implicaþi. Dacã tu ai greºit mergi ºi cere-þi 
iertare! Citeºte Coloseni 4:6 ºi cere-I lui Dumnezeu o 
vorbire ca aceea descrisã de Pavel în acest pasaj.

Cu ce aseamãnã Iacov limba în v. 7, 8? 
___________________________________________________

Aceste douã imagini, cea a focului ºi cea a unui animal 
veninos de neîmblânzit, ilustreazã puterea de distrugere 
a limbii. Veninul viperei nu este vizibil, dar ucide. 

Coreleazã cu Ieremia 18:18. Cu ce ºi-au propus 
oamenii sã-l ucidã pe Ieremia? 
____________________________________________________

Coreleazã cu Matei 5:21, 22 ºi cu 1 Ioan 3:15. Ce 
înveþi din aceste versete? 
____________________________________________________

Ce aplicaþie porunceºte Isus în Matei 5:23-25. 
Mergi ºi fã ºi tu la fel dacã eºti în aceastã situaþie! 
____________________________________________________



33

Ultimele douã imagini cu care Iacov aseamãnã limba 
ilustreazã puterea limbii de a da viaþã, de a înviora, de a 
face bine. 

Care sunt aceste douã imagini? v. 10, 11 
____________________________________________________

Atât apa de izvor, cât ºi pomii fructiferi, 
constituiau o sursã de viaþã în vechiul Israel. Iacov 
sugereazã cã limba, mai exact capacitatea de a vorbi, ne-a 
fost datã pentru a fi o binecuvântare ºi nu un blestem, 
pentru a fi un izvor de viaþã ºi nu unul de amãrãciune. 
Credinþa adevãratã controleazã limba ºi o transformã 
dintr-o forþã ucigãtoare într-un izvor de viaþã.

Tema pasajului
Folosind expresiile-cheie: limba, distruge, izvor de 
viaþã, control, cum ai formula tema pasajului? 
____________________________________________________
__________________________________________________

Rugãciune
Mulþumeºte-I lui Dumnezeu pentru darul de a 

comunica prin cuvinte. Cere-I lui Dumnezeu sã îþi 
controleze vorbirea, ca sã fie plinã de har ºi sã aducã 
vindecare, nu amãrãciune. 

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

Ce crezi cã îþi cere Dumnezeu sã schimbi în viaþa ta 
conform acestui pasaj? 
____________________________________________________
__________________________________________________

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

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 3:2. 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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