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Introducere 
 

 În lucrarea de fa�� îmi propun s� abordez Epistola lui Iacov într-un studiu 

exegetic, mai degrab� sub form� de exerci�iu caracteristic înv���celului care abia se 

deprinde cu domeniul în cauz�. În parcursul cercet�rii m� voi l�sa c�l�uzit de pa�ii 

exegetici �i voi c�uta s� inserez din loc în loc explica�ii teoretice cu privire la etapa în care 

m� aflu în demersul exegetic. Voi porni de la elementele introductive despre epistol�, 

precum date despre autor, scriere �i destinatari. Apoi voi trece la analiza c�r�ii, disecând 

textul prin transcriere structural�, analizând termeni �i concepte, încercând o analiz� a 

retoricii textului �i a contextului istoric, pentru ca mai apoi s� însumez totul într-un 

comentariu tematic. În ultima parte voi sintetiza �i integra rezultatele ob�inute, 

schematizând �i evaluând ideile exegetice. Ca parte aplicativ�, absolut necesar� exegezei, 

voi prezenta dou� schi�e de predici pentru verificarea în cadrul comunit��ii biserice�ti a 

rezultatului exegetic. 

 
1.  Elemente introductive 
 

 1.1. Autorul, data �i locul scrierii 
 

Origen face referire la autorul Epistolei în mod simplu ”Iacov” sau ”Iacov apostolul”. 

Eusebius presupune c� acest Iacov se refer� la ”fratele Domnului” (Gal. 1:19), 

conduc�torul Bisericii din Ierusalim, �i nu exist� nici un motiv s� presupunem c� Origen 

credea altfel, cu toate c� referirea la Iacov ca ”fratele Domnului” apare doar în traducerea 

latin� a lui Rufinus a Comentariului pe Romani. Sunt câteva argumente în favoarea lui 

Iacov ca fratele Domnului: (1) introducerea umil� ”Iacov, rob al lui Dumnezeu �i al lui 

Isus Christos”; (2) referire autorului la „legea des�vâr�it�” care este în acord cu înclina�ia 

lui Iacov pentru Legea mozaic�; (3) unele similarit��i între epistol� �i scrisoarea de la 

conciliul din Ierusalim1. În concluzie, opt�m pentru autor ca fiind Iacov, fratele 

Domnului, �i nu apostolul, fiul lui Zebedei, unul din cei doisprezece. 

 Exist� un spectru larg de opinii vizavi de data scrierii Epistolei. Diversele variante 

se pot categorisi în trei grupe: (1) pre-cre�tinism (Spitta, Meyer); (2) în timpul vie�ii 

fratelui Domnului (40-62 d.Hr.); dat� târzie (ca. 70-150 d.Hr.). Partea de salut este 

adresat� întregii Biserici, dar con�inutul relev� faptul c� ascult�torii erau evrei. Singura 

                                                 
1 Schoedel, William, ”James, Epistle of”, Freedman, David N., The Anchor Bible Dictionary, vol.3, 
Doubleday, New York, p.622 
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perioad� din istorie Bisericii cre�tine în care cineva se putea adresa întregii Biserici �i s� 

vorbeasc� în primul rand evreilor a fost înainte de misiunea între neamuri ca. 47 d.Hr2. 

 În ce prive�te locul, nu exist� nici un dubiu c� Epistola a fost scris� în Palestina. 

Autorul zugr�ve�te imagini care apar�in Orientului Mijlociu în general �i Palestinei în 

particular: ”ploaie târzie �i timpurie”, m�slin, vi��, smochin, c�ldur� arz�toare. 

 
 1.2. Destinatarii �i contextul istoric 
 
Îns��i din con�inutul scrisorii se pot descoperi unele lucruri despre persoanele c�rora li se 

adreseaz� Epistola. În primul rând, este aproape sigur c� cititorii erau evrei. Scrisoarea 

este îmbibat� cu spiritual �i imagistica Vechiului Testament. Apoi, folosirea m�rturisirii 

monoteiste de a sumariza ”doctrina” (2:19) �i folosirea cuvântului ”sinagog�” (2:2) sunt 

alte indicii. Epistola arat� c� credincio�ii evrei erau în general oameni s�raci care erau 

prin�i într-o situa�ie de tensiune social� considerabil�. Oprima�i �i priva�i de drepturi de 

c�tre boga�ii st�pâni de terenuri (5:4-6), târâ�i în curtea de judecat� de oamenii boga�i 

(2:6) care mai �i batjocoreau credin�a cre�tin�, destinatarii sunt îndemna�i s� fie r�bd�tori 

�i s�-�i reaminteasc� de venirea Domnului lor, Judec�torul �i Izb�vitorul (5:7). Între timp, 

încerc�rile pe care ei le sufereau trebuiau întâmpinate cu îndelung� r�bdare, astfel încât, 

caracterul lor de cre�tin s� ating� maturitatea deplin� �i ei s�-�i primeasc� ”cununa vie�ii”. 

 Referirea la ”cele dou�sprezece semin�ii”, spune Douglas Moo, este folosit� de 

Iacov pentru a descrie pe cre�tinii evrei, �i nu o mixtur� de cre�tini �i iudei. Cuvântul 

”diaspora” (”împr��tiate”), este folosit pentru a descrie pe evreii care locuiau în afara 

Israelului, printre Neamuri. În Fapte g�sim contextual în care s-a petrecut aceast� 

împr��tiere. Ca urmare a persecu�iei lui �tefan, mul�i evrei-cre�tini au ales calea exilului, 

�i au c�l�torit spe Fenicia, Cipru �i Antiohia, unde au predicat Evanghelia doar la evrei. 

Dac� Iacov era capul Bisericii din Ierusalim la acea vreme, era explicabil ca s� fi adresat 

o scrisoare pastoral� de sf�tuire a credincio�ilor ce s-au r�spândit din pricina condi�iilor 

opresive3. Era o real� diferen�� între evreii din diaspora �i evreii palestinieni. Ultimii erau 

în cea mai mare parte ��rani sau artizani, în timp ce ceilal�i locuiau în ora�e �i erau 

negustori4.”   

  

 

                                                 
2 Wessel, W., ”James, Epistle of”, Bromiley, Geoffrey W., The Interna�ional Standard Bible Encyclopedia, 
vol.1, Eerdmans: Grand Rapids, Michigan, p. 965 
3 Moo, Douglas J., The Letter of James, Inter-Varcity, Leicester, 1986, pp. 30-33 
4 Edmond Hiebert, The Epistle of James, Chicago, Moody Press, 1979, pp. 63-64 
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 1.3. Mesajul �i caracteristicile epistolei 
 

Cartea lui Iacov este mai mult o predic� decât o scrisoare. Aceast� a�a-numit� ”epistol�” a 

fost conceput� pentru citirea public�, ca o predic� adresat� adun�rilor. Tonul este plin de 

autoritate, dar nu autocratic. Iacov folose�te 54 de imperative în cele 108 versete. Stilul 

este energic �i viu, exprimând concepte profunde prin cuvinte clare �i bine alese. Frazele 

sunt clare �i bine alese. El folose�te metafore �i compara�ii, având amprenta unui poet. O 

tehnic� impresionant� folosti� de Iacov este practica de a lega împreun� expresii �i 

propozi�ii prin repetarea unui cuvânt prioritar5. Ca nivel de dificultate Iacov este 

clasificat� pe locul 24 din 27 printre c�r�ile Noului Testament. În ceea ce prive�te sintaxa 

este foarte bine controlat�. Folose�te pronumele idiomatic, care arat� preferin�a pentru 

limbajul poporului. Aoristul gnomic (al cuget�rii), ”limba este o v�paie care se stinge 

greu, o s�lb�ticiune care nu se îmblînze�te niciodat�”. Cel mai important aspect din Iacov 

este aspectul lexicologic, pentru c� avem 73 de hapax legomena care nu apar în alt� parte 

în Noul Testament, dar apar în Septuaginta; 9 dintre acestea sunt hapax legomena fa�� de 

tot textul Bibliei. Vocabularul este foarte bogat, cuvinte livre�ti, cu dublu sens, compuse, 

preten�ioase, onomatopeice, tehnice (ololiuzo, pedalion) sau filozofice6. 

 Epistola este scris� dintr-o perspectiv� iudaic�. ”Cre�tinismul apare în cadrul 

iudaismului, nu ca o nou� dispensa�ie, ci ca o dezvoltare �i perfec�ionare a ceea ce era 

vechi. Cel mai mare onorar al cre�tinului nu este acela c� era membru al bisericii 

universale, ci c� este un model autrentic al vechilor israeli�i. Aceasta nu descoper� nici un 

nou principiu a vie�ii spirituale, precum acelea care au întors lumea cu susul în jos în 

înv���tura apostolului Pavel sau Ioan, ci doar moralitatea perfect� �i curat� care era 

adev�rata împlinire a legii”, este de p�rere Stanley. Numai de dou� ori este men�ionat 

numele ”Christos” (1:1, 2:1); cuvântul ”Evanghelie” nu apare deloc; nu exist� nici o 

referire la R�scump�rare, Întrupare, Înviere sau În�l�are. Regulile moralit��ii care se 

g�sesc în carte sunt înt�rite de motive �i sanc�iuni iudaice mai degrab� decât cre�tine. 

Înc�lcarea ”legii împ�r�te�ti” este amenin�at� cu sentin�a legii; iar judecate f�r� mil� este 

criticat� de condamnarea legii, �i nu ca o îndep�rtare de duhul lui Christos7. 

În acela�i timp, legalismul epistolei este cultivat de ”Predica de pe munte”, un limbaj 

pe care epistola îl reflect� mai mult decât orice alt� carte din Noul Testament. Ea înfrunt� 

                                                 
5 Walvoord, John F. & Zuck, Roy, Comentariu al Noului Testament, Multimedia, Arad, 2005, p. 806  
6 Cruceru, Marius D., Curs de exegeza Noului Testament – Epistola lui Iacov, Univ. Emanuel, 2006 
7 Wincent, Marvin R., Word Studies of The New Testament, vol. 1, MacDonald Pub, Mclean, 1888, p. 617 



Un studiu exegetic introductiv asupra c�r�ii lui Iacov                 6 

formalismul, fatalismul, ipocrizia, arongan�a, insolen�a, opresiunea �i altele. De exemplu, 

iat� câteva coresponden�e notabile8: 

 

Matei 5 
”Predica de pe Munte” 

Iacov 

5:3 ”Ferice de cei s�raci în duh” 
5:4 ”Ferice de cei de plâng” 
5:7 ”Ferice de cei milostivi” 
5:8 ”Ferice de cei cu inima curat�” 
5:9 ”Ferice de cei împ�ciuitori” 
5:22 ”oricine se mânie” 
5:34 ”S� nu jura�i” 
5:48 ”fi�i des�vâr�i�i” 
6:19 ”Nu v� strâge�i comori pe p�mânt…” 
6:25 ”Nu v� îngrijora�i de via�a voastr�” 
7:1 ”Nu judeca�i” 
7:7,11 ”Cere�i �i vi se va da” 
7:12 ”Tot ce voi�i s� v� fac� vou� oamenii, 
face�i-le �i voi la fel” 
7:16 ”Îi ve�i cunoa�te dup� roadele lor” 

1:9; 2:5 
4:9 
2:13; 3:17 
4:8 
3:18 

 1:20 
5:12 
5:12 
5:2 
4:13-16 
3:1; 4:11 
1:5,7 
2:8 
 
3:12 

 

 

2. Analiza c�r�ii pe unit��i semantice sau paragrafe 
 
 La acest pas va trebui s� vizualiz�m structurile paragrafelor �i firul argumenta�iei, 

urm�rind imaginea global�, rela�iile sintactice dintre diverse cuvinte �i grupuri de  

cuvinte9. Analiza gramatical� este de o importan�� vital� în stabilirea în�elesului 

inten�ionat de autor. De fapt, se spune c� sensul vine din gramatica textului. De�i este “o 

munc� de miner” foarte anevoios� �i grea, totu�i acest pas este procesul prin care mai 

târziu ne vom bucura de “aurul” scos de la mari adâncimi. A�a cum spunea �i Hendricks, 

“Biblia nu-�i d� roadele celor lene�i10.” 

 
 2.1. Imp�r�irea pe paragrafe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Wincent, Marvin R., Word Studies of The New Testament, vol. 1, MacDonald Pub, Mclean, 1888, p. 618 
9 Exegeza Noului Testament, Gordon Fee, Logos, Cluj-Napoca, 2006, p. 71 
10 Trairea dupa Biblie, Howard G. Hendricks, Casa cartii, Oradea, 2003, p. 75 

Sec�iunea I: 1:1-27 
 1:2-8 
 1:9-11 
 1:12-18 
 1:19-27 
Sec�iunea II: 2:1-26 
 2:1-13 
 2:14-26 

Sec�iunea III: 3:1-4:12 
 3:1-11 
 3:12-18 
 4:1-12 
Sec�iunea IV: 4:13-5:20 
 4:13-17 
 5:1-6 
 5:7-11 
 5:12-20 
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2.2. Transcrierea structural� 
 

Transcrierea structural� este o form� simplificat� de reprezentare cu ajutorul diagramelor, 

al c�rei scop este s� redea, prin (1) coordonare �i (2) idendare �i subordonare, rela�ia 

dintre cuvintele sau propozi�iile unui pasaj. Se începe în partea stâng� de sus cu subiectul 

�i predicatul primei propozi�i principale. Apoi propozi�iile sunt în�iruite spre dreapta, 

aliniind elementele coordonate unele sub altele �i idendând elementele subordonate11. 

Vom folosi textul grecesc12 deoarece este mai simplu �i concis decât traducerea din limba 

român�, �i mai mult, este sursa primar� cea mai fidel� revela�iei divine. 

 
 
������Ιάκωβος,� δο�λος,�

���� � � � � � � � Θεο���
������������������������ � � � � kα	�
����������������� � � � �������Κυρίου��� � � � �

Ιησο��Χριστο���
�������τα�ς�δώδεκα�φυλα�ς��
�������τα�ς��ν�τ��διασπορ�,��

χαίρειν.��
����� � Π�σαν�χαρ�ν��

 γήσασθε,��
#δελφοί�µου,��

�����ταν�� πειρασµοι �ς��
� περιπέσητε�� ����������ποικίλοις,��
�

������ ���������γινώσκοντες��������	��� �τ'�δοκίµιον�� τη �
 �����
�
� � ������������(µ*ν��

� � �������������������������κατεργάζεται��(ποµονήν.�
������������������������ � � �δ+��

�  �(ποµον,�� �ργον�τέλειον��
�������� ��������������������������χέτω,��

� �να��������τε    

��������τέλειοι��
κα	�-λόκληροι,��
�ν�µηδεν	�λειπόµενοι.�
�
�

                                                 
11 Exegeza Noului Testament, Gordon Fee, Logos, Cluj-Napoca, 2006, p.72 
12 Textul grecesc este preluat din programul e-Sword ver. 6.5.0 

Hartă%culori 

          subiect �������  adj subst 
          verb � �  adj  
          verb gerunziu ������  conjunc�ie ������� complement  ����   prepozi�ie 

5:7-11 
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������� � �����Ε0�δέ�
τις�(µ*ν���� λείπεται�(principial)� σοφίας,��
� α0τείτω��������������������������παρ��το����������Θεο��
� � διδόντος��
� � π�σιν�1πλ*ς��
� � ����κα	�µ,�2νειδίζοντος,��
� ����κα	��δοθήσεται�� α4τ5.�

������ �α0τείτω�
� � ��δ+�� � �ν�πίστει,��
� � � µηδ+ν�διακρινόµενος·��
� � ���γ�ρ�
-�διακρινόµενος�� ��	�� � κλύδωνι�θαλάσσης��
� � � �������#νεµιζοµένω9��
� � � κα	�:ιπιζοµένω9.��
��	������������������������γ�ρ� �

µ,��ο0έσθω��
-� νθρωπος�
� �������κε�νος������τι�� λήµψεταί�� τι��
� � � �παρ��το��Κυρίου.��
��
��#ν,ρ��
� ���δίψυχος,��
������ #κατάστατος� � �ν�πάσαις�τα�ς�-δο�ς�� α4το�.�
�
������ � � Καυχάσθω��
� � � �����δ+�
-�#δελφ'ς��

-�ταπειν'ς�� � �ν�τ5�#ψει�� α4το�,��
����������������������������δ+��
-�πλούσιος�� � �ν�τ��ταπεινώσει�� α4το�,��
� ���������������������������τι�� <ς��  νθος�χόρτου��

παρελεύσεται.��
������� ��������������������������������γ�ρ� �  νέτειλε  

� �  ! λιος     σ!ν!τ!"καύσωνι$ 

           κα"# ξήρανε τ"ν!χόρτον,  

    κα" τ!" νθος α"το%  ξέπεσε,!

κα"# !ε#πρέπεια το# 

προσώπου#α!το$% πώλετο,! 

� � ο#τω�κα	��
-�πλούσιος�� � �ν�τα�ς�πορείαις�� � α4το���
� � µαρανθήσεται.��

Exemplu de încercare 

Nu po�i primi nimic 
de la Dumnezeu dac� 
nu r�mâi ferm într-o 
pozi�ie. Dac� te mi�ti 
odat� cu valul, e�ti 
incapabil de a 
recep�iona darul lui 
Dumnezeu, a�a c� El 
nu �i-l mai d�ruie�te. 
Dumnezeu nu face 
risip� de daruri! 

4:13-5:6 

2:14-26 5:17-18 

2:5 

4:6-10 

4:8 

3:1-17 
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������Μακάριος�
#ν,ρ�$ς�� � (ποµένει�� � πειρασµόν·��
� �τι��
� δόκιµος�� �����γενόµενος��
� � � λήψεται�� � τ'ν�στέφανον�� � τ>ς�ζω>ς,��
� � � � � � $ν��πηγγείλατο�
το�ς�#γαπ*σιν�α4τόν.��
������Μηδε	ς��
� πειραζόµενος�� λεγέτω�� ��ι��� �α ����Θεο��� � πειράζοµαι·��
     γ�ρ�(coordonativ?)�
-�Θε'ς��
� #πείραστός�� � �στιν�� � � � κακ*ν,��
� � � πειράζει�� �δ+��
� � � � � � α4τ'ς� � ο4δένα.��
������&καστος�� �δ+�� πειράζεται�� �����(π'�τ>ς�0δίας�� � �πιθυµίας��
�ξελκόµενος��
κα	�δελεαζόµενος·�
�����
�
�
�
�
�
������� � Μ,�πλαν�σθε,��
#δελφοί�µου��
� #γαπητοί.��
���	��� �
�
�
�
�
�
(Subiect princ. pasiv) 
�
�
� ���
���
��� � �
��
(moarte-pârg� 
ispit�-dar des�vâr�it) 
�
�
�
�

ε'τα                                         “topoganul” ispitei 

��� ��πιθυµία�� � ����������������������
������συλλαβο�σα�������������������1µαρτίαν,��
� � ���� ������δ+�
���������� ����������������� �1µαρτία�� � ��
� ���������������������������������������������#ποτελεσθε�σα�����������������������θάνατον.��

τίκτει 

#ποκύει 

������π�σα�δόσις�� � � � �����#γαθ,��
κα	�π�ν�δώρηµα��� � � �����τέλειον��
� ��  νωθέν���στιν��
� �� � καταβα�νον��
                #π'�το��πατρ'ς�τ*ν�φώτων,��

παρ��A�ο4κ��νι�παραλλαγη��
         (�τροπ>ς�#ποσκίασµα.�
� �� βουληθε	ς�
� �� � #πεκύησεν��  µ�ς�λόγω9�#ληθείας��
� �� ε0ς�τ'��
� �� � ε'ναι�����  µ�ς�#παρχήν��τινα�
� �� �� � τ*ν�α4το��κτισµάτων. 

Ispita  
vs. 

D
um

nezeu 

4:1-4 
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������� � )ιστε,��
#δελφοί�µου��
� #γαπητοί.�� � �στω�� �
� �� �δ+��
π�ς� νθρωπος�� � � � ταχBς�ε0ς�τ'�#κο�σαι,��
� �� � � � βραδBς�ε0ς�τ'�λαλ>σαι,��
� �� � � � βραδBς�ε0ς�2ργήν·��
�

������ � � γ�ρ��
� �� � � � 2ργ,�#νδρ'ς������������������δικαιοσύνην�Θεο���
� �� � � � ��������ο4κ�κατεργάζεται.��
������� � � δι'��
� �� � � � #ποθέµενοι��
� �� � � � �� π�σαν�:υπαρίαν��
� �� � � � ���������������������������κα	�περισσείαν�κακίας��
� �� � � � � �ν�πρCότητι��
� � � � � δέξασθε�������������τ'ν��µφυτον�λόγον��
� � � � � � �����������������������������τ'ν�δυνάµενον��
� � � � � � σ*σαι�� τ�ς�ψυχ�ς�(µ*ν.��
������� � Γίνεσθε��
� �� �δ+�� � � ποιητα	�� � λόγου��
� �� � � �����κα	�µ,�µόνον�#κροατα	��
� �� � � � ��παραλογιζόµενοι�Eαυτούς.��
������� �τι�ε+��
τις�#κροατ,ς�� � � � � � λόγου��
� �� � �στ	ν��κα	�ο4�ποιητής,�������������ο,τος�
� ��������� � ���������οικεν��
����#νδρ	�� � κατανοο�ντι�� � τ'�πρόσωπον��
� �� � � � �����τ>ς�γενέσεως�α4το�������ν��σόπτρω9·��
�

������ γ�ρ�����������κατενόησε�� � Eαυτ'ν��
� �� � κα	�#πελήλυθε,��
� �� � κα	�� � ε4θέως��
� �� � ��������πελάθετο�� � -πο�ος��ν.��
������� �δ+��
-�παρακύψας�� � � � � ����ε0ς�νόµον�τέλειον��
� �� � � � � ��τ'ν�τ>ς��λευθερίας�
� � � � κα	�παραµείνας,�� � ο4κ�#κροατ,ς��πιλησµον>ς�γενόµενος,��
� � � � � #λλ��ποιητ,ς��ργου,��

og
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2:1-4 

2:8-13 

4:8-12 
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ο,τος�µακάριος�� � � � �ν�τ��ποιήσει�α4το���
� � � � �σται.��
�

������� Ε+��
� τις�� � δοκε��� � �
θρησκ'ς�� � ε'ναι�� � �ν�(µ�ν,��
� �� � µ,�χαλιναγωγ*ν�� � γλ*σσαν�� � α4το���
� �����������������������#λλ��� #πατ*ν�� � καρδίαν�� � α4το�,��
� �� � � � τούτου�µάταιος� �θρησκεία.��
���	�� � � � �θρησκεία�καθαρ���
� �� � � � ������������κα	�#µίαντος��������παρ��τ5�Θε5��
� �� � � � � � κα	�πατρ	��
� α#τη�� � �στίν,��
� �� � �πισκέπτεσθαι�� � 2ρφανοBς��
� �� � � �����κα	�χήρας��ν�τ��θλίψει�α4τ*ν,��
� �� � � �  σπιλον�Eαυτ'ν��
� �� � τηρε�ν�� � #π'�το��κόσµου.��
�
������Αδελφοί�µου,���µ,�� � �ν�προσωποληψίαις�
� � � ��χετε�� � τ,ν�πίστιν�� �����το��Κυρίου� µ*ν��
� � � � � ����������������� �������Ιησο��Χριστο���
� � � � � � ���������τ>ς�δόξης.��
������������������������ν�γ�ρ�ε0σέλθG�� � ε0ς�τ,ν�συναγωγ,ν�� � (µ*ν��
#ν,ρ�χρυσοδακτύλιος��
�ν��σθ>τι�λαµπρ�,�� ε0σέλθG��
� � δ+�κα	��
πτωχ'ς��
�ν�:υπαρ���σθ>τι,��
������ κα	�� �πιβλέψητε�� � �π	�τ'ν�φορο�ντα��
� � � � � τ,ν��σθ>τα�τ,ν�λαµπρ�ν��
� � κα	�� ε+πητε�α4τ*,��
� � � ������������������σB�κάθου�.δε�καλ*ς,��
� � κα	�� � � τ5�πτωχ5�
� � � �ε+πητε,����σB�στ>θι��κε���
� � � ��������������������(�κάθου�.δε�(π'�τ'�(ποπόδιόν�µου,��
������ κα	� �ο4�διεκρίθητε�� � �ν�Eαυτο�ς��
� � κα	� ��γένεσθε�� � κριτα	�διαλογισµ*ν�πονηρ*ν;��
������ � �Ακούσατε,��
#δελφοί�µου�#γαπητοί·��
ο4χ�-�Θε'ς�� � �ξελέξατο�� � τοBς�πτωχοBς�� � το��κόσµου��
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1:9-11� � � � ����������πλουσίους��ν�πίστει��
� � � � � ���κα	�κληρονόµους�� � τ>ς�βασιλείας��
� 4ς�� � �πηγγείλατο�� � �
� � � � � το�ς�#γαπ*σιν�α4τόν;��
�����(µε�ς�δ+�� � Hτιµάσατε�� � τ'ν�πτωχόν.��
ο4χ�οI�πλούσιοι�� � καταδυναστεύουσιν�� (µ*ν,��
κα	�α4το	�� � &λκουσιν�� � (µ�ς�ε0ς�κριτήρια;��
��	��ο4κ�α4το	�� � βλασφηµο�σι�� � τ'�καλ'ν�5νοµα�τ'��πικληθ+ν��φ��(µ�ς;��
��
��� ε0�µέντοι�� � νόµον�� �
����������������� � τελε�τε�� � ���������βασιλικ'ν�κατ��τ,ν�γραφήν,��
� � � #γαπήσεις�τ'ν�πλησίον�σου�<ς�σεαυτόν,�καλ*ς�ποιε�τε·��
������ ε0�δ+��προσωποληµπτε�τε,�� 1µαρτίαν��ργάζεσθε,��
� � � �λεγχόµενοι�(π'�το��νόµου�<ς�παραβάται.��
�������στις� γ�ρ�� � � �λον�τ'ν�νόµον��
� � � τηρήσει,��
� � � πταίσει�� δ+�� Eνί,��
� � � γέγονεν�� � πάντων��νοχος.��
������-�� γ�ρ�� ε0πών�µ,�µοιχεύσGς,��
� � � ε'πε�καί�µ,�φονεύσGς·��
  ε0�δ+�ο4�µοιχεύσεις,��
� � � φονεύσεις�δέ,��
� � � γέγονας�� � παραβάτης�νόµου.��
������� ο#τω��λαλε�τε�� �
� ����������������κα	�ο#τω��ποιε�τε,�<ς�� δι��� νόµου��λευθερίας�µέλλοντες�
� � � �κρίνεσθαι.��
������ �� γ�ρ�� κρίσις�#νέλεος�τ5�µ,�ποιήσαντι��λεος·��
� � � κατακαυχ�ται��λεος�κρίσεως.��
������Τί�τ'�5φελος,��
#δελφοί�µου,�� ��ν�� � � πίστιν��
� � � λέγG�� � ������������τις��χειν,��
� � � � � �ργα��
� � � � δ+��� ������������������µ,��χG;��
� � � µ,�δύναται�� �  �πίστις��
� � � �������������σ*σαι�α4τόν;����
�
�
�
�
�
�

��������	���
���
�����	��	���
���	���	������
�������������	�
�
�������������
����������
�������������
�	����� 
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������������������������ν�δ+��
�
�
�
�����
�
�
�
�
� τί�τ'�5φελος;��
���	��� ο#τω�κα	� �πίστις,���ν�µ,��ργα��χG�νεκρά��στι�καθ��Eαυτήν.�
���
��� �Αλλ����ρε��τις·�������σB�πίστιν��χεις,��
� � � �����������������κ#γK��ργα��χω·��
� � � ������������������������������������δε�ξόν�µοι�τ,ν�πίστιν�σου��κ�τ*ν��ργων�σου,��
� � � �����������������������������κ#γώ�δείξω�σοι��κ�τ*ν��ργων�µου�τ,ν�πίστιν�µου.���������
������� � ��������������������σB�πιστεύεις��τι�-�Θεός�ε7ς��στι·�καλ*ς�ποιε�ς·��
� � �������κα	�τ��δαιµόνια�πιστεύουσι�κα	�φρίσσουσι.��
������� � θέλεις�δ+�γν*ναι,��
8� νθρωπε�κενέ,�� � �τι� �πίστις�χωρ	ς�τ*ν��ργων�νεκρά��στιν;��
�������
�
�
�
�

����������βλέπεις��τι��
 �πίστις�� � συνήργει�� � το�ς��ργοις�α4το�,��
� � � � κα	��κ�τ*ν��ργων� �πίστις��
� � � �τελειώθη,��
������
��
�
�
�

�
������-ρ�τε�τοίνυν��τι��ξ��ργων�δικαιο�ται� νθρωπος�κα	�ο4κ��κ�πίστεως�µόνον.��
��������������-µοίως�δ+�κα	��
�
�
�
�
�

������� 9σπερ�γ�ρ�τ'�σ*µα�χωρ	ς�πνεύµατος�νεκρόν��στιν,��
� � ο#τω�κα	� �πίστις�χωρ	ς�τ*ν��ργων�νεκρά��στι.��
�

#δελφ'ς�(�#δελφ,�γυµνο	���(πάρχωσιν��
� � ���κα	�λειπόµενοι�8σιν�τ>ς��φηµέρου�τροφ>ς,��
��� � ε+πG�δέ��
τις�α4το�ς��ξ�(µ*ν,�� (πάγετε��ν�ε0ρήνG,��

θερµαίνεσθε��
������κα	�χορτάζεσθε,��

���������������������µ,�δ*τε�δ+�α4το�ς�������������τ���πιτήδεια�το��σώµατος, 

�Αβρα�µ�-�πατ,ρ� µ*ν�ο4κ��ξ��ργων��δικαιώθη,��
����������������#νενέγκας��Ισα�κ�τ'ν�υI'ν�α4το���π	�τ'�θυσιαστήριον;��
 

κα	��πληρώθη� �γραφ,� �λέγουσα·��
� ���������πίστευσεν�δ+��Αβρα�µ�τ5�Θε5,��
� � κα	��λογίσθη�α4τ5�ε0ς�δικαιοσύνην,��
� � κα	�φίλος�Θεο���κλήθη.��
 

:Ρα�β� �πόρνη�ο4κ��ξ��ργων��δικαιώθη,��
��������(ποδεξαµένη�τοBς�#γγέλους�κα	�EτέρC�-δ5��κβαλο�σα; 



Un studiu exegetic introductiv asupra c�r�ii lui Iacov                 14 

������ � � � Μ,�πολλο	�διδάσκαλοι�� � � �
� � � γίνεσθε,��
#δελφοί�µου,�� � ε0δότες�� �τι�� µε�ζον��κρίµα��
� � � ληψόµεθα·��
�����πολλ��� γ�ρ�� πταίοµεν�� � ;παντες.��
����� � �ε+��
τις��� � � � �ν�λόγω9��
� � � ο4�πταίει,��
ο,τος�τέλειος�#νήρ,�� � � δυνατ'ς��
� � � χαλιναγωγ>σαι�� � κα	��λον�τ'�σ*µα.�
�

������������������������ε0�δ+�
�
�
�
                    0δοB�κα	��
�
�
��
������
�
�
�

�����������������ο#τω�κα	��
 �γλ*σσα�� � � � µικρ'ν�µέλος��
� � � �στ	�� � κα	�µεγαλα��
� � � αυχε�.��
� � � �
�

�����κα	��
 �γλ*σσα�� � � � π�ρ,��
� � � � � ���-�κόσµος�τ>ς�#δικίας.��
 �γλ*σσα�� � καθίσταται�(reprez)� � ������ν�το�ς�µέλεσιν� µ*ν��
� �  �� σπιλο�σα�(pateaza)� ����������λον�τ'�σ*µα��
� � ����κα	�φλογίζουσα�� � ������������������τ'ν�τροχ'ν�τ>ς�γενέσεως� ���
������������������������������������κα	�φλογιζοµένη�� � ������������������������(π'�τ>ς�γεέννης.��
�
�
�
�
�
�

τ��πλο�α,� ��������τηλικα�τα�5ντα�κα	��
� (π'�σκληρ*ν�#νέµων��λαυνόµενα,��
����������µετάγεται� (π'��λαχίστου�πηδαλίου��που� �-ρµ,�το���
� �������������ε4θύνοντος��
����������βούληται.�� � � 2: metafora din naviga�ie�

 

��ΙδοB�2λίγον�π�ρ� λίκην�#λην�#νάπτει·�
� � � � � ����3: metafora focului gheenei 

τ*ν��ππων����������������τοBς�χαλινοBς�ε0ς�τ��στόµατα��
���������βάλλοµεν�πρ'ς�τ'�πείθεσθαι�α4τοBς� µ�ν,��

κα	��λον�τ'�σ*µα�α4τ*ν��
����������µετάγοµεν.� � � 1: metafora din zootehnie�
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��	����������������������γ�ρ��
�
�
�
�
�
��
��� �δ+�� � � � � τ,ν�γλ*σσαν��
� � � � � �

� � � � � ο4δε	ς�#νθρώπων�
�   δύναται    �
� � � δαµάσαι·��
� � � � � �������������������������������������#κατάσχετον�κακόν,��
� � � � � �������������������������������������µεστ,�0ο��θανατηφό.��
������ν�α4τ��� � ε4λογο�µεν�� � τ'ν�Θε'��
� � � � ����κα	�πατέρα,��
κα	��ν�α4τ��� � καταρώµεθα�� � τοBς�#νθρώπους��
� � � � � ��������τοBς�καθ��-µοίωσιν�Θεο��γεγονότας·��
�������κ�το��α4το���
� στόµατος�� � �ξέρχεται�� � ε4λογία�κα	�κατάρα.��
� � � � �����ο4�χρή,�#δελφοί�µου,�τα�τα�ο#τω�γίνεσθαι.��
�
�������
�
�
������� � ��
�
�
�
�
�
�
�

������Τίς�σοφ'ς�κα	��
�πιστήµων��ν�(µ�ν;� δειξάτω�� � �κ�τ>ς�καλ>ς�#ναστροφ>ς��
� � � � � τ���ργα�α4το���ν�πρCότητι�σοφίας.��
������ �ε0�δ+�� � ζ>λον�πικρ'ν��
� � � �χετε�� � κα	��ρίθειαν��ν�τ��καρδίC�(µ*ν,��
� � � µ,�κατακαυχ�σθε��
� � ����κα	�ψεύδεσθε�� � κατ��τ>ς�#ληθείας.��
������� � ο4κ��στιν��
α#τη� �σοφία�� � � �  νωθεν�κατερχοµένη,��
� � � � #λλ� �πίγειος,�ψυχική,�δαιµονιώδης.��

mai agresiv� decât fiarele, mai slobod� decât p�s�rile, 
mai ‘veninoas�’ decât reptilele. 

π�σα�φύσις�θηρίων�τε�����������������������������������4: metafora din zootehnie�
κα	�πετειν*ν��
Eρπετ*ν�τε��
κα	��ναλίων�� � ����δαµάζεται��
� � �������κα	�δεδάµασται������τ��φύσει�τ��#νθρωπίνG,��
 

�µήτι� �πηγ,��κ�τ>ς�α4τ>ς�2π>ς�βρύει�τ'�γλυκB�κα	�τ'�πικρόν;�
� � � � � ��������������5: metafora izvorului 

�µ,�δύναται,�(#δελφοί�µου,)�συκ>��λαίας�ποι>σαι�(� µπελος�
σ�κα;��

� � � � � ���6: metafora din pomicultur� 

ο#τως�ο4δεµία�πηγ,�1λυκ'ν�κα	�γλυκB�ποι>σαι�#δωρ.��
� � � � � �������������5’: metafora izvorului 
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������� � ����������������������που�γ�ρ� ζ>λος�κα	��ριθεία,��
� � � ����������������������κε��� � #καταστασία�κα	�π�ν�φα�λον�πρ�γµα.��
���	��� δ+��
 � νωθεν�σοφία��� � � πρ*τον�µ+ν�1γνή��
� � � �στιν,��
� � � � � �πειτα�ε0ρήνική,��
! Prov. 8:21 � � � � � ����πιεικής,�ε4πειθής,��
� � � � � µεστ,��λέους�κα	�καρπ*ν�#γαθ*ν,��
� � � � � #διάκριτος�κα	�#νυπόκριτος.��
���
��καρπ'ς�δ+��� � � τ>ς�δικαιοσύνης��ν�ε0ρήνG��
� � � σπείρεται�� � το�ς�ποιο�σιν�ε0ρήνην.�
��

������ Πόθεν��
πόλεµοι��
� ������������������κα	�πόθεν��
µάχαι�� � � � �ν�(µ�ν;��
� � � � ο4κ��ντε�θεν,��
     �κ�τ*ν� δον*ν�� � (µ*ν��
� � τ*ν�στρατευοµένων�� � �ν�το�ς�µέλεσιν�� � (µ*ν;��
������ � �πιθυµε�τε,��
� � � ���������κα	�ο4κ��χετε·��
� � � φονεύετε�κα	�ζηλο�τε,��
� � � ����������κα	�ο4�δύνασθε��πιτυχε�ν·��
� � � µάχεσθε�κα	�πολεµε�τε·��
� � � ������������������ο4κ��χετε�� � �
� � δι��τ'�µ,�α0τε�σθαι�� � (µ�ς·��
������ � α0τε�τε��
� � � ��������κα	�ο4�λαµβάνετε,��
� � διότι��� � κακ*ς��
� � � α0τε�σθε,��
� � � � �να��ν�τα�ς� δονα�ς�� � (µ*ν��
� � � δαπανήσητε.��
�����

�µοιχαλίδες,�� � ο4κ�ο+δατε�� �τι���� �φιλία�� � το��κόσµου��
� � � � � ����χθρα�� � το��Θεο��
� � � �στιν;��
$ς                     �άν�ο>ν�βουληθ��� � ��φίλος��
� � � ε'ναι�� � � � το��κόσµου,��
� � � � � ���χθρ'ς�� � το��Θεο���
� � � καθίσταται.��

 
R�zboiul poftelor 
pentru hedonism. 

L
um

ea vs. D
um

nezeu 
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������ �(�� �δοκε�τε�� �τι �κεν*ς� �γραφ,�λέγει,�
� � ���������������πρ'ς�φθόνον��πιποθε��τ'�πνε�µα�$�κατMκησεν��ν� µ�ν;��
������ � � � ����������������������µείζονα��
� � � � δ+�δίδωσιν�χάριν·��
    δι'�λέγει·�
� � � � ��������-�Θε'ς�(περηφάνοις�����������#ντιτάσσεται,��
� � � � � ���������������ταπεινο�ς�����������δ+�δίδωσιν���χάριν.��
��	��� � :Υποτάγητε�� ο>ν��τ5�Θε5.��
   #ντίστητε�� � �τ5�διαβόλω9,��
                        κα	�φεύξεται�� #φ��� (µ*ν·��
��
��� � �γγίσατε�� � τ5�Θε5,��
� � � � � ����������������κα	��γγιε����� � (µ�ν.��
   καθαρίσατε�� � χε�ρας�� � 1µαρτωλοί��
  κα	�� 1γνίσατε�� � καρδίας�� � δίψυχοι.��
������ � ταλαιπωρήσατε��
� � κα	����πενθήσατε��
� � κα	����κλαύσατε·� 
    -�γέλως�(µ*ν�ε0ς�πένθος�µεταστραφήτω��
� � � �����������������������������κα	� �χαρ��ε0ς�κατήφειαν.��
������ � ταπεινώθηκε�� � �νώπιον�το��Κυρίου,��
� � κα	����(ψώσει�� � (µ�ς.��
������� � Μ,�καταλαλε�τε�� � #λλήλων,��
#δελφοί.��
� -� � καταλαλ*ν�� � #δελφο���
� � κα	����κρίνων�� � τ'ν�#δελφ'ν�α4το���
� � � καταλαλε��� � νόµου,��
� � κα	�� κρίνει�� � νόµον·��
� � ε0�δ+�νόµον�κρίνεις,��
� � � ο4κ�ε'�� � ποιητ,ς�νόµου,��
� � � #λλ��� � κριτής.��
������ �ε7ς��στιν��
-�νοµοθέτης��
κα	�κριτής,��
-�� � � δυνάµενος�σ*σαι�
� � �κα	�� #πολέσαι·��
σB�τίς�ε'�-�κρίνεις�τ'ν�&τερον;��
�
�
�
�

R�zboiul Duhului 
pentru sfin�enie 

Pledoarie pentru 
tr�irea prin Duhul 
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 2.3. Analiza semantic� �i gramatical� 
 
La acest punct ne vom ocupa de rezolvarea chestiunilor gramaticale �i natura 

morfologic�. Datorit� spa�iului limitat, nu vom adopta o abordare holistic� ci ne vom 

rezuma la cuvintele �i conceptele semnificative ce impun un studiu special �i ne vor ajuta 

în exegetarea adev�rurilor fundamentale din cartea lui Iacov.   

 In analiza gramatical� vom apela la dic�ionare, lexicoane �i concordan�e. Pentru 

în�elegerea cuvintelor vom folosi în special, The New Linguistic and Exegetical key to the 

Greeek New Testament13 �i A Greek-English Lexicon of New Testament and Other Early 

Christian Literature14, pentru frecven�a de apari�ie a cuvintelor �i locul acestora, 

concordan�a The Exhaustive Concordance to the Greek New Testament15. Ca manual de 

gramatic� ne este util Daniel Wallace cu Greek Grammar beyond the Basics16, iar The 

Analytical Lexicon to the Greek New Testament17. 

 

2.3.1. Analiza cuvintelor cheie 

Cuvinte �i concepte Analiza gramatical�18 
�γήσασθε�– a considera, a socoti ca, a aprecia ca. Este 
folosit aor. probabil pentru c� autorul avea în minte fiecare 
caz special de încercare.   

vb, imper, aor, ref, 2, s; 
Obiectul verbal este plasat 
înainte pentru emfaz�. 

∆οκίµιον�–�încercare, test, prob�. Forma pasiv� sugereaz� 
ideea de “confirmare dup� test”, “testat �i aprobat”, “lucru 
autentic, veritabil”. 

subst, nom, N, sg; Mai apare 
o singur� dat� în 1Pe.1:7.   

πειρασµο�ς,�πειρασµόν��–1:2,12��încercare, ispit�.� πειρασµος, subst, dativ, M, 
pl; 

�ποµονήν–�r�bdare, anduran��, rezisten�� cu credincio�ie. (ποµον,, subst, ac, F, sg;  

περιπέσητε – a c�dea în, a întâmpina; aici “a fi implicat în 
diferite feluri de încerc�ri”. 

περιπίπτω, vb, subj, aor, 
act, 2, pl; 

σοφ�ς�– în�elept. În uzan�a ebraic�, cineva care avea o 
cuno�tin�� a în�elepciunii morale practice a�ezat� pe o 
cunoa�tere a lui Dumnezeu.�
σοφίας– 1:5, 3:15 în�elepciune. �

σοφία,�subst, gen, F, sg; 
1Cor.12:8; Efes.1:8,17; 
Col.1:9,28, 3:16. 
Iac. 3:13, 15, 17.�

                                                 
13 The New Linguistic and Exegetical key to the Greeek New Testament, Cleon L. Rogers Jr, Cleon L. 
Rogers III, Zondervan: Grand Rapids, Michigan, 1998, p.p. 552-554 
14

A Greek-English Lexicon of New Testament and Other Early Christian Literature, Walter Bauer, 
University of Chicago, 1979 
15 The Exhaustive Concordance to the Greek New Testament, John R. Kohlenberger III, Edward W. 
Goodrick, James A Swanson, Zondervan: Grand Rapids, Michigan, 1995, p.1515 
16 Greek Grammar beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament, Daniel B. Wallace, 
Zondervan: Grand Rapids, Michigan, 1996 
17 The Analytical Lexicon to the Greek New Testament, William D. Mounce, Zondervan: Grand Rapids, 
Michigan, 1993 
18Nota: ref. biblica, forma lexicala, descrierea gramaticala (vb, mod, timp, diateza, pers, numar; subst/adj, 
caz, gen, pers, numar), explicarea uzajului, si eventual frecventa cuvantului in cartea Iacov. 
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( ν)"πίστει$– credin��. Aici în 1:6 nu denot� perseveren�a în 
credin�a cre�tin� ca în 1:3, ci înseamn� încrederea în 
rug�ciune - credin�a peti�ionarului, n�dejdea �i încrederea 
c� Dumnezeu va asculta ruga sa �i îi va da ceea ce cere. 

πίστις,�subst, dativ, F, sg;  
Evrei1:1 

τέλειοι – des�vâr�it, perfect în unele aspecte caracterului; 
provine de la telos, îndeplinire sau perfec�ionare, care 
denot� ceva ce �i-a atins maturitatea sau a împlinit scopul 
inten�ionat19.��
τελειον – 1:17,25, 

τέλειος��adj, nom, M, pl; 

Mt. 5:48, 19:21, Col. 4:12 

Iac. 3:2 

Rom.12:2�

�λόκληροι�– complet în toate aspectele sale, întreg; folosit 
pentru a caracteriza animalele pentru jertf� care trebuiau s� 
fie f�r� cusur, sau s�n�toase. Cuvântul indic� totalitatea 
virtu�ilor cre�tine. 

-λόκληρος, adj, nom, M, pl; 

1Tes. 5:23  
 

(�ν� µηδεν	)� λειπόµενοι� – 1:4, “a nu v� lipsi nimic”; 

condi�ionalul negativ µηδεν� este folosit, mai degrab� 

decât negativul absolut ouδεν�,�ca implicând nimic din tot 
ceea ce poate fi presupus, anticipat,�nici un lucru posibil20. 
În Efeseni 1:3 se spune “tot felul de binecuvînt�ri 
duhovnice�ti”, iar în Coloseni 2:10 „Voi ave�i totul deplin 
în El”. 
λειπεται – 1:5, λειποµενοι�– 2:15 

λείπω, vb, part, prez, pasiv, 
nom, M, 2, pl; 

Ταπειν�ς� – 1:9, mic, treapt� de jos, pozi�ie umil�. 
Cuvântul este folosit în LXX pentru „s�rac, f�r� 
posesiuni”. Existau mu�i oameni s�raci în Ierusalim la acea 
vreme iar o mare parte din popula�ie tr�ia în mare parte sau 
pe de-a-ntregul din milostenii sau ajutor�ri. Mul�i cer�eau 
pentru a supravie�ui. 
ταπεινοις – 4:6 

ταπειν'ς,�adj, nom, M, sg; 
 
Lc. 1:52, 2Cor. 7:6 
 
 
Mt. 11:29, Rom 12:26, 
1Pe.5:5 

υψει� – în�l�are, ridicare, în�l�ime. Face referire la starea 
spiritual� care, datorit� virtu�ii rela�iei sale cu Christos, 
cre�tinul se poate bucura acum.  

Oψος,�subst, dativ, N, sg;�

 

ταπεινώσει�– umilin��, smerenie. f-4; ταπείνωσις,� subst, dativ, F, 
sg; Lc.1:48, Fapte 8:33, 
Fil.3:21, Evr.11:20 

�πώλετο�– a se ruina, a se distruge, a pieri. #πόλλυµι,�vb, ind, aor, refl, 
3, sg; Mt. 9:17 

Πορείαις� – c�i. Cuvântul poate fi folosit în sensul 
c�l�toriei de afaceri, dar aici se refer� la întreaga cale a 
vie�ii bogatului. 
comp.  δο#ς – c�i ale vie�ii, moduri de a ac�iona, conduit�.�

πορεία, subst, dativ, F, pl; 
 
 
-δός, subst, dativ, F, pl;�

µαρανθήσεται – a spulbera, a se vesteji, ofili, a se pr�p�di. 
Referirea este la pierderea bog��iilor �i prosperit��ii 
materiale, �i nu la destinul ve�nic.  

µαραίνω, vb, ind, viitor, 
pasiv, 3, sg;  
hapax legomena 

                                                 
19 Word Studies in the New Testament, vol.I, Marvin R. Vincent, McDonald, Virginia, 1888, p.724 
20 Word Studies in the New Testament, vol.I, Marvin R. Vincent, McDonald, Virginia, 1888, p.725 
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Μακάριος� – 1:12, binecuvântat, fericit, adesea cu sensul 
de recipient privilegiat al favorii divine. �

Μακάριος,�adj, nom, M, sg; 
Prov, 8:32,34, Mat. 5:3�

τ�ν� στέφανον� τ�ς� ζω�ς� – 1:12 cununa vie�ii; Coroana 
despre care se vorbe�te aici este o coroni�� ce reprezenta 
premiul victoriei la jocurile grece�ti; a putea fi dat� �i 
cuiva pe care societatea dorea s�-l onoreze �i era purtat� la 
s�rb�torile religioase �i seculare. Partea genitival� (cununa 
vie�ii) poate fi descriptiv�, în contrast cu o cununa 
pieritoare, sau poate fi un genitiv apozi�ional (cununa este 
via��).�

στέφανος, subst, ac, M, sg;            

ζωή, subst, gen, F, sg; 

�

πειραζόµενος,�πειραζοµαι,�πειραζει,�πειράζεται� �– 1:13, 
14 a încerca, a ispiti. Aici cuvântul este folosit cu sensul de 
“ispitire spre p�cat”�

πειράζω, verb, part, prez, 
pasiv, nom, M, sg;�
Forma prezent� indic� 
actualitatea ac�iunii, “în 
timpul ispitirii”. 

�πείραστός� – 1:13 incapabil de a fi ispitit, invincibil la 
atacurile lucrurilor rele. Este o form� de pasiv�, din pricina 
prep. δε din urm�toarea clauz� ce introduce o nou� idee.�

απειραστος, adj, nom, M, sg; 
hapax legomena 

!πιθυµία� – 1:14,15 dorin�� puternic� orientat� spre un 
anumit lucru interzis; poft�. �

�πιθυµία, subst, gen, F, sg; 
Rom.7:7, 2Pe.1:4, �

!ξελκόµενος� – 1:14 a atrage, a distrage aten�ia, a trage 
dup� sine, a târî; a fi luat târâ� de propria poft�.�

�ξέλκω, verb, part, prez, 
pasiv, nom, M, sg;�

δελεαζόµενος� – 1:14 a fi ademenit sau prins de 
nad�/momeal�. Aceste cuvinte erau aplicate la vân�tori sau  
la pescari care-�i atr�gau prada din vizuina ei �i o momeau 
cu nad� în capcana lui, cârlig sau plas�.�

δελεάζω,� verb, part, prez, 
pasiv, nom, M, sg;�

συλλαβο&σα�– 1:15 a deveni îns�rcinat�, a z�misli. Dac� 
cuvintele anterioare se refereau la ademenirea unei 
prostituate, aceste cuvinte ilustreaz� rezultatul ce-l produce 
în ea ispita seduc�iei.�

συλλαµβάνω, verb, aor, 
activ, nom, F, sg; Forma de 
aorist indic� în mod logic 
fapta anterioar�.�

τίκτει�– 1:15 a da na�tere� τίκτω, verb, ind, prez, act, 3, 
sg;�

�ποτελεσθε�σα – 1:15 a deveni complet, a ajunge la 
maturitate, a fi crescut pe deplin. Aici, când p�catul î�i 
urmeaz� cursul împlinirii-în sensul de a fi finaliza 
ac�iunea.�

#ποτελέω, verb, part, aor, 
pasiv, nom, F, sg;�

�ποκύει,��πεκύησεν�– 1:15,18 a înceta s� fie îns�rcinat�, a 
da na�tere la; a aduce la iveal�.�

#ποκυέω, verb, ind, prez, 
active, 3, sg; HL 

παραλλαγ(� – 1:17 varia�ie, schimbare. Era folosit în 
cultura greac� pentru desemna aranjamentul zim�ilor la 
ferestr�u, pentru pietrele a�ezate alternative, sau pentru o 
secven�� de sezoane; în general denot� o anume 
regularitate sau un sistem în schimbare.�

παραλλαγ,, subst, nom, F, 
sg; hapax legomena�

τροπ�ς�– 1:17 întoarcere. 

�ποσκίασµα� – umbr�; cuvântul poate însemna umbra 
produs� de un obiect, ca la eclips�, sau actul umbririi; sau 

τροπή, subst, gen, M, sg; 

#ποσκίασµα, subst, nom, N, 
sg; 
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mai poate însemna o imagine reflectat�. Bun�voin�a divin� 
este ca o lumin� care nu poate fi în�bu�it�, eclipsat�, sau 
umbrit� în nici un mod. Nimic nu poate bloca lumina 
Domnului, s� întrerup� �uvoiul bun�t��ii Sale, sau s� ne 
pun� în umbr� a�a încât s� nu putem fi atin�i de str�lucirea 
Lui.�

hapax legomena�

�ποθέµενοι� –  1:21 a te dezbr�ca, a te descotorosi, a te 
debarasa; a �terge, a cur��a.�

#ποτίθηµι, verb, perf, aor, 
refl, nom, M, 2, pl; 
Ef. 4:22, 1Pe.2:1, Evr.12:1�

)υπαρίαν� – 1:21 necur��ie moral�, murd�rie. Cuvântul 
este folosit pentru haine murdare �i pentru pâng�rire 
moral�.�

:υπαρία, subst, ac, F, sg; 
hapax legomena�

παρακύψας�– 1:25 a se opri asupra �i a se uita în cu scopul 
de a vedea ceva cu exactitate �i s�-l recunoasc�. Aici, “a se 
apleca asupra oglinzii pentru o examinare mai 
minu�ioas�.”�

παρακύπτω, verb, part, aor, 
act, nom, M, sg;�

παραµείνας�– 1:25 a sta aproape de, a r�mâne, a continua. 
În context, cel care se preocup� cu legea des�vâr�it� pentru 
el însu�i.�

παραµένω, verb, part, aor, 
act, nom, M, sg;�

Θρησκ�ς� – 1:26 religios, pios. Cuvântul denot� ritualul 
scrupulos al exerci�iului religios-în ac�iune sau cuvânt-
sincer sau ipocrit, îndeplinit sub aspectul unei religiozit��i 
dedicate. Cuvântul caracterizeaz� pe cineva care st� 
înaintea zeilor �i este stra�nic de scrupulous în ceea ce-I 
prive�te. 
θρησκεία�– 1:26,27 pietate, închinare religioas�.�

θρ>σκος,  
hapax legomena�

χαλιναγωγ-ν� – 1:26 a struni cu un c�p�stru, a înfrâna. 
Imaginea este a unui om care-�i pune frâul în propria gur�.�

hapax legomena�

γενέσεως�– 3:6 origine, na�tere.� γένεσις,�
γεέννης� – 3:6 valea lui Henna, Gheen�, iad. Valea lui 
Henna aflat� lâng� Ierusalim era groapa de gunoi a 
ora�ului, �i era folosit� ca o imagine a iadului, locul 
pedepsei pentru vinova�i.�

γέεννα, subst, gen, F, sg; 
Mat. 5:22, 18:9�

πηγ(�– 3:11 fântân�, izvor� πηγή, subst, nom, F, sg;�
.π�ς�– 3:11 deschiz�tur�, cavern�, cavitate.� 2πή, subst, gen, F, sg; 

Evr.11:38�
ζ�λον� – 3:14 zel, invidie, suspiciune, resentiment; 
sentiment puternic de resentiment �i gelozie.�

ζ>λος, subst, ac, M, sg;�
!ρίθειαν� – 3:14 ambi�ie egoist�, dezbinare, intrig�. 
Cuvântul sugereaz� defectul uni conduc�tor ce creaz� o 
partid� pentru propria lui mândire: în parte ambi�ie, în 
parte rivalitate.�

�ριθεία, subst, ac. F, sg;�

/γνή� – 3:17 curat, pur; implic� sinceritate, integritate 
moral� �i spiritual�.�

1γνός, adj, nom, F, sg;�
ε0ρήνική�– 3:17 împ�ciuitoare, iubitoare, care promoveaz� 
pacea.�

ε0ρηνικός, adj, nom, F, sg;�
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!πιεικής� – 3:17 gentil, tandru, prietenos, rezonabil în 
judecat�. Cuvântul semnific� o r�bdare umil�, o 
statorniciecapabil� s� suporte nedreptatea, dezonoarea, �i 
tratamentul r�u f�r� du�m�nie �i r�utate, încrez�toare în 
Dumnezeu în ciuda tuturor acestor lucruri.�

�

ε1πειθής� – 3:17 u�or de convins, diponibil a ceda în 
favoarea cuiva, îng�duitor.�

ε0ρηνικός, adj, nom, F, sg;�
�διάκριτος�– 3:17 neîmp�r�it, netulburat, neschimb�tor, cu 
inima întreag� (decis� pentru ceva).�

#διάκριτος, adj, nom, F, sg;�
�νυπόκριτος�– 3:17 f�r� ipocrizie, nef��arnic�.� #νυπόκριτος,adj,nom, F, sg;�
 
 

2.3.2. Analiza conectivelor 
 

 ταν – conj, împreun� cu subjunctivul indic� un eveniment indefinit în timp; aici în 1:2, 

arat� faptul c� încerc�rile pot ap�rea în orice moment. 

 τι – c�ci, c�, pentru c�; conj. subordinativ�; 1:3 1:10,$13 

 να – conj,%exprimă'scopul;'de'obicei' stă'pe lângă un subjunctiv, ca de ex. în 1:4 arată ra iunea&

încercărilor,*”ca*să*fi i"desăvâr*i i…” 

Ε!"δέ – exprimă condi ia,!presupunând!un!fapt!împlinit;!în!1:5 lipsa în�elepciunii nu este doar 

ipotetic�, ci un fapt real. 

δ! – conj,%dar,$ însă,$ în$ schimb;$ conjunc ie# cu# rol# adversativ,# distinctiv# 0i# disjunctiv;# în# 1:6# arată##

condi ia,$$dar$anticipează$.i$contrastul$dintre$cel$care$cere$cu$credin ă$.i$cel$care$se$îndoie.te. 

γ!ρ – conj,% poate% indica% un% scop:% pentru,% pentru% că,% fiindcă,% deoarece;% poate% clarifica:! căci;!

introduce)o)concluzie:)a a"că,"cu"siguran,ă,"într-adevăr;'de'ex.'în'1:11'are'rol'explicativ' i-l!descrie!

pe"omul"care"se"îndoie te. 

δι" – conj,%a a"că,"prin"urmare,"de"aceea;"arată" implica1ia;" în"1:21,"datorită"unui" fapt"din"trecut"

trebuie&să&ac ionezi%în%consecin ă"în"prezent. 

 τι"ε   - conj,%căci#dacă;#exprimă#un#caz#ipotetic,#ca#de#ex.#în#1:23. 

 λλ" – conj,%dar,$ci,$totu i,#în#schimb;#este#folosit#pentru#a#sugera#contrastul#sau#opozi7ia#ideii#la#

care$este$conectat,$ca$de$ex.$în$1:25. 

Ε ,!  !ν – conj,% indică% o% clauză% condi ională' care' poate' să' nu' reflecte' realitatea,! ci! doar!

prezentarea'sau'percep ia#autorului#asupra#realită ii;#în#1:26,!2:2;!Iacov!folose te#de#multe#ori#în#

epistolă(aceste(conjunc ii"pentru"a"exprima"cazuri"ipotetice"ca"/i"ni/te!instrumente!pedagogice. 
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ε!" µέντοι – particula are atât un în�eles adversativ (dar, în schimb, totu�i) cât �i unul 

afirmativ (bineîn�eles, cu adev�rat); în 2:8 se traduce cu ”într-adev�r”. � 

 σπερ – conj,%ca,#ca# i,# la# fel,# i…(tot)#a a#( i),#după#cum…#tot"a a;#2:26,# înso,it#de#γ!ρ sus ine 

logica&argumenta iei.� 

κα" – conj. coordinativă;  i,# iar,# de# asemenea;# în# logica# discursului# lui# Iacov# are# un# rol#

fundamental)în)construirea)argumentelor. 

 
 2.4. Analiza retoric� a textului 
 
Capitolul 1. 
(ca) mare bucurie   chiasm 
 (când) felurite încerc�ri v2  chiasm 
încercarea credin�ei - r�bdare v3 
 (dar) r�bdare 
  (pentru ca) des�vâr�it, întreg, nelipsit v4    
(dac�) în�elepciunea v5 ipotez� 
(dar) credin�� v6                    condi�ie 
 (pentru c�) îndoial�     analogie 
  (ex de încercare) v9-11 
Fericire        chiasm (macharios aner) 
 (c�ci) cununa vie�ii v12 
Ispitit- nu de Dumnezeu  v13             antitez� 
  (ci) pofta – atrage – mome�te – z�misle�te – na�te p�cat – moarte  v14-15 
  Dar bun �i des�vâr�it v17  paralelism 
 (de la) Tat�l luminilor 
  - na�tere din nou (ca s�) pârg�    v18 
�ti�i (aditudinea de ascultare) (c�ci) nu mânia lucreaz� neprih�nirea  
(de aceea) lep�da�i/primi�i Cuvântul 
 (c�ci dac�) ascult� nu împline�te (exemplu) v23-24  analogie 
  (dar) împlinitor v25 antitez� 
   Fericit   conculzie 
(dac�) religios        conduplica�ie (treskos, treskeia) 
 (�i/dar) neînfrânat  
 (ci) auto-în�elare – z�darnic 
Religiunea curat�.   v26-27 
 

Capitolul 2. 
Nu credin�� p�rtinitoare v1 
 (c�ci) exemplu de discriminare v2-3        contrast hiperbolizat 
 Întreb�ri retorice: e�ti judec�tor r�u, s�racii sunt boga�i în credin��, boga�ii v�  
 asupresc �i batjocoresc v4-7    chiasm (frumosul nume) 
(dac�) Legea împ�r�teasc�: dragostea – bine v8 
(dar dac�) discriminare – p�cat v9 
 (c�ci) c�lcarea unei porunci echivaleaz� cu c�lcarea întregii Legi v10 
  (c�ci) un Singur Legiuitor v11 
Legea slobozeniei v12 
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(c�ci) judecata v13 
 (dar) mila biruie�te judecata. 
 
Credin�a (procedeu retoric sub form� de argumenta�ie între dou� personaje imaginare) 
 (dac�) f�r� fapte  
  Întreb�ri retorice: - nefolositoare 
         - nu mântuie v14 
 (dac�) exemplu – concluzie: credin�a f�r� fapte este moart� v15-17 
(dar) credin�a dovedit� prin fapte:      horatio recta 
  - provocare la testarea autenticit��ii credin�ei v18 
  - asem�narea cu dracii 
  - o invita�ie la în�elegerea z�d�rniciei credin�ei f�r� fapte  v19-20 
   - ex. argumentative: neprih�nire socotit� prin fapte �i credin�� 
    - întreb�ri retorice: exemplul lui Avraam �i Rahav v21-25 
(dup� cum) concluzie: trup f�r� duh, credin�� f�r� fapte = moarte v26. 
 
Capitolul 3. 
Nu mul�i înv���tori 
 (c�ci) judecat� aspr� v1 
Afirma�ie axiomatic�: ”To�i gre�im în multe feluri.”   - punerea problemei 
(dac�) f�r� gre�eal� în vorbire:  
  - des�vâr�it, auto-controlat v2 
(de pild�, dac�) o serie de metafore pentru limb� ce arat� r�utatea ce-o conduce  
 - frâul în gura cailor, cârma cor�biei v3-5 
 - un foc v5-6   paralelism 
 - fiare, p�s�ri, reptile, animale marine v7-8  antitez� 
 - izvor otr�vit v8-11 
 - smochin-m�sline?, vi��-smochine?, ap� s�rat�-ap� dulce? v12 întrebare retoric� 
Invita�ie la dovedirea în�elepciunii – faptele te dau de gol v13 
(dar dac�) sursa r�ului – inima v14 
 antitez�: în�elepciunea de sus – în�elepciunea de jos v15  
(c�ci) interiorul determin� exteriorul v16 
Caracteristicile în�elepciunii de sus. v17             climaxul discursului 
punerea în imposibilitate v18. 
 
Capitolul 4. 
Întreb�ri retorice (hipofora): Sursa discordiei? – pofta v1 
Persuasiunea �i convingerea (limbaj dur): nu ave�i pentru c� cere�i r�u v2-3 
                      prietenie cu lumea – vr�jm��ie cu Dumnezeu v4 
    gelozie – har, mândru - smerit v5-6 
    împotrivire – supunere v7 
    apropiere, cur��ire v8 
    râs, bucurie - plâns, tânguire, întristare v9 
    smerire – în�l�are v10 
    nu judeca ci împline�te Legea! v11-12 
Captatio binevolente: ”asculta�i acum...” 
Apostroful: ”voi care zice�i...” v13 
Hipofora: via�a? – un abur v14 
Antitez�, Apostrof: ”dimpotriv�.. s� zice�i:...” v15 
Concluzie: (deci) a �ti s� faci dar s� nu faci bine – p�cat v17 
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Capitolul 5. 
Captatio binevolente: ”Asculta�i acum...” 
Persuasiune �i convingere: boga�ii v1-6 
Îndemnul: r�spuns la asuprire: fra�ii p�gubi�i v7-9 
   - aluzia: exemplu de de r�bdare v10-11 
Îndemnuri: vorbire dreapt�  
        rug�ciune, m�rturisire 
    Exemplu de credin�� – Ilie v17-18 
       îndreptarea celui r�t�cit v19-20 
Încheiere ”ex abrupto” 

 
 2.5. Analiza contextului cultural-istoric 
 

Destinatarii Epistolei, a�a cum am v�zut în partea introductiv�, erau evrei: „c�tre cele 

dou�sprezece semin�ii”(1:1). Iacov îi nume�te pe cititori fra�i care sunt credincio�i ai 

Domnului Isus Hristos. Deci, to�i sunt evrei cre�tini cu excep�ia asupritorilor boga�i pe 

care Iacov îi mustr� în 5:1-621. De asemenea, Iacov se refer� la cei care sunt împr��tia�i – 

diaspora. Acest termen este folosit pentru evreii din afara Israelului, care tr�iesc 

dispersa�i în lumea p�gân�. Imaginea este a unei semin�e împr��tiate pe ogor. Sunt dou� 

categorii: unii evrei care locuiau în estul Palestinei, iar al�ii care tr�iau în lumea 

greceasc�, Egipt, Siria, Asia Mic�, Grecia �i chiar Roma. Era o real� diferen�� între evreii 

din diaspora �i evreii palestinieni. Ultimii erau în cea mai mare parte ��rani sau artizani, în 

timp ce ceilal�i locuiau în ora�e �i erau negustori22.  

 Situa�ia economic� a celor din diaspora era diferit� de cea a evreilor din Israel care 

erau în marea lor majoritate s�raci. În �inuturile din Imperiu, evreii au început s� prospere, 

s� fac� nego� �i s� acumuleze averi. Probabil de aceea Iacov �ine s�-i înve�e pe cei tineri 

în credin�� cum s� se comporte în noua statur� pe care au dobândit-o: cre�tini boga�i. 

 De vreme ce autorul a socotit de trebui�� s� scrie aceste îndemnuri, e posibil ca în 

bisericile din diaspora s� fi fost unii care se l�udau cu puterea financiar� �i cu influen�a ce 

le-o aducea aceasta. Ei se comparau cu cel s�rac �i erau cuprin�i de un sentiment de 

superioritate. Folosirea conjunc�iei δέ la începutul versetului 10, în original, poate s� dea 

o nuan�� adversativ�, punând pe cei doi oameni în contrast. Marele pericol al bog��iilor 

este c� ele tind s� aduc� omului un fals sim� al siguran�ei23. El simte c� este asigurat; el 

crede c� are resursele ca s� se descurce în orice situa�ie; el simte c� poate s� cumpere 

                                                 
21 Simon J. Kistemaker, James and I-III John, Baker Book House, 1986, p. 6 
22 Edmond Hiebert, The Epistle of James, Chicago, Moody Press, 1979, p. 63-64 
23 William Baraclay, The Letters of James and Peter, Philadelphia, The Westminster Press, 1960, p. 55 
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orice-�i dore�te, �i s� se r�scumpere din orice situa�ie din care ar dori s� scape sau s� o 

evite. 

În c�utarea identit��ii bogatului, remarc�m faptul c� Iacov nu repet� cuvântul 

„frate”, sau folose�te un verb pentru a desemna situa�ia lui24. Sunt dou� ipoteze: (1) acest 

bogat este un ne-cre�tin; (2) atât s�racul cât �i bogatul sunt cre�tini. Înv��a�i precum 

Dibelius, Easton �i Plummer sus�in c� Iacov îl prive�te ca un ne-cre�tin. Dibelius crede c� 

imaginea elaborat� a bogatului este dat� „nu f�r� satisfac�ie” �i, descrie „doar c�derea sa”, 

deci nu poate fi aplicat� unui cre�tin. Easton adaug� c� „în perspectiva din 2:5-7 �i 5:1-6, 

nu pare c� Iacov ar fi de acord cu vreun bogat”. Dar a vedea o asemenea atitudine 

Ebionitic� în epistola lui Iacov pare îndoielnic. Faptul c� în biserica primar� existau 

boga�i, oameni pe deplin accepta�i �i aprecia�i în cercurile lor, este de necontestat (cf. 

1Tim. 6:17-19). Perspectiva c� Iacov, în lumina acestor termeni duri împotriva boga�ilor 

în 5:1-6, trebuie s� fi privit pe boga�i ca �i credincio�i slabi exclu�i din biseric�, nu are 

nici un temei. Structura balansat� implic� faptul c� ambele adjective refer� acela�i 

substantiv, „fratele”. Aceast� structur� paralel� indic� faptul c� Iacov se referea la ambii 

ca fra�i �i c� verbul imperativ li se adreseaz� la amândoi. 

 În determinarea contextului din capitolul 2, este important s� �inem cont de câteva 

elemente. În primul rând, este foarte important locul, împrejurarea în care se desf��oar� 

ac�iunea. Termenul de adunare sau συναγωγη� are un în�eles mai mult local decât o 

conota�ie religioas� asemenea cuvântului ekklesia. Conform lui Rost, acest pasaj reflect� 

„condi�iile liturgice date de un tip vechi de sinagog� aflate în Galilea”25. William 

Baraclay explic� contextul situa�iei �inând cont de obiceiurile din acea vreme. Iacov 

creioneaz� o imagine a doi oameni intrând într-o adunare cre�tin�. Unul este bine-

îmbr�cat; degetele lui sunt acoperite cu inele de aur. Cuvântul grecesc χρυσοδακτυλιος 
literal înseamn� „inelat, cu degetul inelat, inelat pe deget”. Χρυσο�este aur iar δακτυλιος�
este deget.�În vremurile vechi era fastuos a purta inele pe fiecare deget exceptând degetul 

mijlociu, �i chiar a purta mai mult decât unul pe fiecare dege26t. Ei chiar închiriau inele 

pentru a le purta când doreau s� dea o impresie de bog��ie deosebit�. „Ne împodobim 

degetele noastre cu inele,” spunea Seneca, „�i aranj�m bijuterii peste fiecare încheietur�.” 

Clement din Alexandria recomand� c� un cre�tin poate s� poarte un singur inel, �i acesta 

                                                 
24 Edmond Hiebert, The Epistle of James, Chicago, Moody Press, 1979, p 91 
25 James B. Adamson, The Epistle of James, Michigan, Grand Rapids, 1976, p. 105 
26 William Baraclay, The Letters of James and Peter, Philadelphia, The Westminster Press, 1960, p. 75 
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s� fie pe degetul mic. Se putea s� aib� pe el o emblem� religioas�, precum un porumbel, 

un pe�te sau o ancor�; iar justificarea inel�rii era c� putea fi folosit ca sigiliu. Deci dac� 

cineva avea inelul de pus sigiliul b�nuim câteva lucruri: avea de f�cut contracte, avea de 

cump�rat sclavi, de obicei erau oameni avu�i, iar inelul de pe deget ar�ta stema familiei, 

ar�ta ginta din care f�cea parte, etnia din care venea27. De asemenea, “haina str�lucitoare” 

– εσθητι�λαµπρα�are o conota�ie semnificativ�: acela�i epitet este folosit pentru roba în 

care Irod L-a îmbr�cat pe Isus (Luca 23:11), �i cea a îngerilor (Fapte 10:30)28. 

Deci, în adunarea cre�tin� vine un om bogat elegant îmbr�cat �i mult mai fastuos. 

Cel�lalt om este un s�rac, îmbr�cat în haine s�race deoarece nu avea alte haine s� poarte, 

�i neîmpodobit cu nici o bijuterie. Apoi, în imaginea lui Iacov, omul bogat este condus 

c�tre un loc special cu tot ceremonialul �i respectul cuvenit; în timp ce s�racul este poftit 

s� stea în picioare, sau s� se a�eze pe podea, lâng� sc�unelul pentru picioare al celui 

înst�rit29.  

Referirea la „sc�unelul pentru picioare” este literal�, cuvintele implicând faptul c� 

vorbitorul avea un sc�unel pentru picioare �i de asemenea un loc bun. Apoi, nici m�car 

taburetul nu este oferit s�racului; i se spune rece s� �ad� „sub (gr. (πό) picioarele mele”, 

nu dedesubt ci lâng�, pe podea. Dibelius sugereaz� c� referirea la taburet este probabil 

figurativ�. „De vreme ce capul unui om �ezând pe podea ar fi la nivelul picioarelor celor 

de pe platform�, expresia trebuie s� implice nimic mai mult decât �ederea pe podea”. 

Aceasta este natural doar dac� vorbitorul însu�i st�tea pe platform�. R�spunsul favorabil 

pentru vizitatorul opulent este dat printr-o expresie verbal�, „�i-i zice�i” (gr. ειπητε). 

Subiectul plural „voi” nu înseamn� c� era r�spunsul verbal al întregului grup, ci c� 

vorbitorul exprima sentimentul lor unitar. Cel care vorbea r�mâne neidentificat. Este 

posibil ca el s� fi fost un lider de grup, sau cineva desemnat s� întâmpine vizitatorii, poate 

un diacon30.  

Situa�ia la care se face referire în capitolul 5, necesit� alte explica�ii contextuale. 

În primul secol, înainte de anul 70, Palestina a fost martora unei concentr�ri crescânde de 

p�mânt în mâinile unui grup mic de mo�ieri boga�i. Ca rezultat, micile ferme au fost 

                                                 
27 Cruceru D. Marius, Curs de exegeza Noului Testament: Epistola lui Iacov, Oradea, 2006 
28 Joseph B. Mayor, The Epistle of St. James. The greek text with introduc�ion and comments, Michigan, 
Grand Rapids, 1978, p. 80 
29 William Baraclay, The Letters of James and Peter, Philadelphia, The Westminster Press, 1960, p. 75 
30 Edmond Hiebert, The Epistle of James, Chicago, Moody Press, 1979, p. 153 
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asimilate în aceste mai propriet��i, �i acei fermieri au fost for�a�i s�-�i câ�tige existen�a 

angajându-se la boga�ii mo�ieri31.  

Bogatul egoist a câ�tigat bog��ia lui prin în�el�ciune. În Palestina, lucr�torul cu 

ziua tr�ia la limita inani�iei. Plata sa era mic�; era imposibil pentru el s� economiseasc� 

ceva; �i dac� plata lui era re�inut�, chiar pentru o zi, el �i familia lui nu mai aveau ce 

mânca. Iat� de ce legea milei din Scriptur� insista asupra pl�tirii imediate a lucr�torilor 

angaja�i. „S� nu nedrept��e�ti pe simbria�ul s�rac �i nevoia�,...S�-i dai plata pentru ziua 

lui înainte de apusul soarelui.” (Deut. 24:14-15). 

Bogatul egoist a folosit bog��iile sale doar pentru sine. Ei tr�iau în pl�ceri �i 

desf�t�ri. Cuvântul grecesc pentru a tr�i în desf�t�ri este� τρυφάω. Acesta vine dintr-o 

r�d�cin� care înseamn� a sf�râma, a nimici �i descrie via�a u�oar� care la sfâr�it sl�be�te 

�i distruge fibra moral� a omului; descrie luxul vl�guitor care sfâr�e�te prin a distruge 

puterea trupului �i puterea sufletului. Aici este condamnat egocentrismul bogatului care a 

folosit posesiunile sale spre a-�i împlini dragostea proprie pentru confort, �i s�-�i satisfac� 

poftele, uitând de datoria fa�� de angaja�ii s�i32. 

În întreg acest pasaj cuvintele sunt gr�itoare �i pictoriale, alese cu grij�. În est 

existau trei surse importante de bog��ie, iar Iacov are câte un cuvânt pentru a exprima 

degradarea fiec�reia. „Bog��iile” (ploutos) este uneori în�eles ca o referire la recolte, 

împreun� cu îmbr�c�minte, aur �i argint apoi specificând alte dou� forme mai obi�nuite 

de bog��ie în lumea antic�. Dar este mai probabil a fi o sumarizare general� a termenului 

pentru orice bog��ie33.  

 
 2.6. Comentariu exegetic 
 

Datorit� faptului c� scrierile ebraice nu se încadreaz� în acela�i tipar cu sistemul de 

gândire aristotelian, prologos, logos, epilogos, cu care suntem obi�nu�i noi, cititorii de 

ast�zi, este o munc� z�darnic� a încerca s� structur�m con�inutul c�r�ii lui Iacov în 

�ablonul cu care suntem înv��a�i. A�a cum constata �i Edmond Hiebert34, ”Epistola lui 

Iacov este recunoscut� pentru dificultatea de a o schematiza.” Caracterul neconformist al 

scrierii clasific� cartea într-un alt exemplu de ”parenesis”. Songer remarca faptul c� ”Era 

                                                 
31 Douglas J. Moo, James, Michigan, Grand Rapids, 1986, p. 163 
32 William Baraclay, The Letters of James and Peter, Philadelphia, The Westminster Press, 1960, p. 140 
33 Douglas J. Moo, James, Michigan, Grand Rapids, 1986, p. 161 
34 Hiebert, Edmond D., ”The Unifying Theme of the Epistle of James”, Dallas Theological Seminary, 1978, 
pp. 221-222 
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caracteristic stilului parenesis s� plaseze împreun� într-o organizare nedeterminat� o serie 

de exhorta�ii f�r� nici o preocupare de a dezvolta o tem� sau o direc�ie de gândire prin 

toat� cartea.” Termenul paraenesis sau parenesis, continu� Hiebert, este derivat din 

grecescul ���������	� care înseamn� ”exhorta�ie, sfat, îndemn”. În uzan�a modern� el 

denot� un material caracterizat de instruc�iuni etice �i exhorta�ii.  

 Epistola este construit� dup� modelul ”plas� de p�ianjen”. Autorul vine în 

deschiderea c�r�ii �i arunc� în fa�� temele principale despre care dore�te s� vorbeasc� în 

discursul s�u, dup� care, pe parcurs, se apropie de fiecare, le rediscut�, dezvolt� �i 

completeaz�, inter-conectându-le dup� specifiul fiec�reia. Asemenea p�ianjenului care î�i 

trage ni�te fire de rezisten�� a plasei, �i noi vom c�uta s� desoperim ”re�elele” pe care î�i 

sprijin� Iacov mesajul c�r�ii, cele mai importante idei �i care sunt lucrurile care merg �i 

ating aceste re�ele, în urm� poate ne vom fi prins �i noi în plas�, ca astfel s� în�elem ce-a 

dorit s� transmit� autorul �i s� dobândim un beneficiu spiritual �i intelectual. 

 

Fig.1: ”Plasa de p�ianjen”: Structurarea tematic� a Epistolei lui Iacov  
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 2.6.1. Încercarea credin�ei �i r�bdarea 
 

Iacov se adreseaz� celor dou�sprezece semin�ii (
����	) care erau în diaspora, cu o 

autoritate afirmat� nu pe baza pozi�iei ce o de�inea în Biseric� ci recunoscându-�i statutul 

de rob (���� ���� ������ �������� �����	). O formul� cordial�, plin� de empatie cu 

credinco�ii din diaspora, este expresia adelfoi mu ”fra�ii mei”. De altfel, mai întâlnim 

aceast� adresare de cincisprezece ori în carte. 

 Motivul scrierii este determinat de condi�ia de via�� a destinatarilor. Fiind 

împr��tia�i între Neamuri, ace�tia aveau parte de ”felurite încerc�ri” (peripesete poikilois, 

o imagine sugestiv�, cu referire la divesitatea �i varia�ia caracteristic� ”por�ii stoicilor” viu 

colorat�). Iacov nu spune s� ne provoc�m încerc�ri, sau s� le dorim, s� le c�ut�m, ci 

”atunci când ai întâmpinat încercare...”, ������introduce o temporal� de simulteneitate, pe 

durata încerc�rii, atunci trebuie s� o accep�i �i s� prime�ti.  

 Dokimion se refer� la credin�a deja testat� �i g�sit� bun�, nu este un alt rezultat al 

acestui test decât r�bdare, care dac�-�i duce la bun sfâr�it lucrarea (��������������), îl face 

pe cel probat în cuptor ca aurul (1Pe. 1:7), des�vâr�it, integru �i nelipsit. Încerc�rile care 

�in de circumstan�e exterioare, bog��ie �i s�r�cie, a fi v�duv� sau orfan, încercare sexual�, 

a vorbi nepotrivit, conflicte, boli, planurile vie�ii, raportarea la fra�i în biseric�, �.a., toate 

aceastea lucreaz� la ��������� ��	� ������	� care este o chestiune l�untric�, ce �ine de 

atitudine. A�a deci, exist� o diferen�� între ��������	��i ��������. 

Planul lui Dumnezeu pentru credincio�i este s� fie ”des�vâr�i�i, întregi �i s� nu duc� lips� 

de nimic”. Aici autorul folose�te un triplu paralelism ebraic pentru a accentua ideea de 

complet, împlinit, f�r� a l�sa posibilitatea nici unei lacune privind maturitatea cre�tinului. 

Pân� la des�vâr�ire spiritual�, la înzestrarea cu tot ce avem nevoie �i plenitudine, trebuie 

pl�tit un pre�. Pre�ul este încercarea. Doar cel care are o mentalitate schimbat�, care 

cunoa�te mecanismele ce opereaz� prin încercare �i scopul final al acestia, poate s� rabde 

(hupomeno, a r�mâne sub) presiunile ce îi testeaz� credincio�ia. A r�bda înseamn� a 

a�tepta s� treac� timpul peste mine, l�sând ca încercarea s� m� des�vâr�easc�, �i s� nu 

caut a ie�i repede din ea, pân� nu sunt ”copt” suficient în cuptorul des�vâr�itor. În 5:11, 

pentru a îndemna la îndelung� r�bdare, Iacov îl d� de exemplu pe Iov, �i ne îndeamn� a ne 

uita la sfâr�itul lui. R�bdarea este între�inut� de perspectiva sfâr�itului, a ceea ce se va fi 

întâmplat dup� ce s-a terminat proba. Cel care rabd�, dup� ce va fi g�sit bun, va primi 

���
���	���	����	, cununa vie�ii, la venirea Domnului, care este un eveniment iminent. 
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Pentru a exemplifica ce înseamn� a r�bda, Iacov folose�te o imagine foarte cunoscut� 

destinatarilor: plugarul care a�teapt� roada �i poaia care s-o ude pân� se va coace (5:7). 

 Orice om trece prin încerc�ri, fie în�elept fie prost, fie s�rac fie bogat, fie cre�tin 

fie necre�tin. Diferen�a dintre cei doi const� în perspectiva pe care o adopt� fa�� de 

încerc�rile lor: ”a considera ca o mare bucurie”. Prin folosirea chiasmului �����������, 

Iacov emfatizeaz� atitudinea dezirabil� din partea celui încercat, o bucurie deplin� �i 

sincer�, f�r� urme de am�r�ciune, f�r� cârtire. În sensul acesta Adamson explic�: 

”Pl�cerea nu este sinonim� cu bucuria, iar no�iunea cre�tin� despre bucurie implic� un 

anumit fel de activitate, precum în no�iunea lui Aristotel de fericire. Bucuria cre�tin� este 

pl�cerea unui om în înaintarea pe drumul mântuirii; �i nu este o pl�cere diluat�. Joshua B. 

Levi a spus ”cel care cu bucurie accept� suferin�a acestei lumi, aduce mântuire lumii.”, 

sau ”Adev�rata bucurie este o treab� exact�.” spunea Seneca35.” De exemplu, bogatul care 

are perspectiv� se laud� cu smerirea lui, iar s�racul care are perspectiva bucuriei se laud� 

cu în�l�area lui. Cre�tinul trebuie s� �tie c� adev�rul despre încercare transcede dincolo de 

suprafa��, de aparen��, �i are o miz� ve�nic�: formarea unui caracter. A�a deci, Iacov vrea 

s� ne spun� c�, drumul spre des�vâr�ire trece prin schimbarea perspectivei asupra 

circumstan�elor. 

 Iacov stabile�te un criteriu de selec�ie, ca o pâlnie, pentru cei încerca�i. El se 

adreseaz� fra�ilor în credin��, c�ci numai aceia pot prin credin�� s� vad� nev�zutul, s� 

anticipeze finalul, s� rabde pân� la cap�t. Îns�, dintre ace�tia, totu�i sunt unii c�rora le 

lipse�te în�elepciune în a se raporta corect la situa�iile prin care trec. De aceea, Iacov vine 

�i spune c� resursele spirituale necesare pentru a trece biruitor prin încercare sunt la 

Dumnezeu, Cel generos, �������	� ���	. Tot ce are de f�cut cel încercat este s� cear� 

în�elepciunea cu credin��, �����������(în credin��), adic� r�mânând ferm în ceea ce cere.  

 

 2.6.2. Rug�ciunea cu credin�� 
 

În mijlocul încerc�rilor, cre�tinul are nevoie de resurse divine pentru a putea trece 

biruitor. Singura surs� a oric�rui ”dar bun �i des�vâr�it” este �����	�����
����, ”Tat�l 

luminilor”. Coneceptul se refer� la Dumnezeu ca �i creator al stelelor (Gen. 1:14-18; 

Ps.136:7; Ier.4:23; 31:35). Probabil gândirea lui Iacov cu privire la stele ca fiin�e animate 

nu este destul de clar�, îns� aceasta poate fi presupus� din scrierile evree�ti (Jb. 38:7, 

                                                 
35 Adamson, James B., The Epistle of James, Michigan, Grand Rapids, 1976, p. 53 
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Enoh 18:12-16). În orice minte evreiasc� reprezentarea luminii �i stelelor putea fi asociat� 

cu Dumnezeu �i binele36.  

 Când cel încercat se roag� pentru un anume lucru, el trebuie s� fie con�tient de 

câteva adev�ruri fundamentale pentru ca cererea lui s� primeasc� r�spuns. În primul rând, 

baza pe care î�i a�eaz� n�dejdea lui este caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este 

generos, �����	, �i��������	, d�t�tor, care d� tuturor f�r� re�inere �i f�r� mustrare. Datorit� 

caracterului S�u, Dumnezeu d� numai daruri bune �i des�vâr�ite, �����������������. �i 

aceasta nu doar când �i când, c�ci în Dumnezeu nu este ������������������	������������, 

nu este nici o varia�ie, nici o mi�care sinusoidal�, alternativ�, �i nici o umbr� de întoarcere 

de la a ac�iona conform caracterului S�u. Bun�voin�a divin� este ca o lumin� care nu 

poate fi în�bu�it�, eclipsat�, sau umbrit� în nici un mod. Nimic nu poate bloca lumina 

Domnului, s� întrerup� �uvoiul bun�t��ii Sale, sau s� ne pun� în umbr� a�a încât s� nu 

putem fi atin�i de str�lucirea Lui. 

 În al doilea rând, exist� câteva condi�ii pe care trebuie s� le împlineasc� 

închin�torul. În 4:2-3, Iacov spune c� princina pentru care ducem lips� este faptul c� nu 

cerem ci c�ut�m s� dobândim lucrurile de care avem nevoie prin eforturile proprii care ne 

pot duce la un comportament imoral. Sau, ”cere�i �i nu c�p�ta�i, pentru c� cere�i r�u, cu 

gând s� risipi�i în pl�cerile voastre.” Aici cuvântul grecesc �������	 poate avea �i conota�ie 

pozitiv�, pl�ceri legitime, dar �i sens egativ, pofte �i pasiuni lascive. Deci, o prim� 

condi�ie ar fi cererea cu inten�ii bune.  

 În 1:6-8, Iacov zugr�ve�te o imagine foarte colorat� �i plastic�, descriindu-l pe 

omul care cere dar se îndoie�te în credin�a lui: ������vânturat, b�tut de vânt, cl�tinat �i 

torsionat,� ������	, cu suflet împ�r�it, ����������	� f�r� lini�te, f�r� stabilitate, a�ezare. 

Este imaginea valului care se clatin�, nu-i �tii direc�ia, nu �tii când se sparge, când se 

înal�� sau când se potole�te; ideea este aici c� valul este imprevizibil. A�a este �i omul 

neîn�elept, imprevizibil, te po�i a�tepta de la el la orice lucru. În�eleptul are un 

comportament anticipabil. El are principii bine stabilite dup� care umbl�. Dimpotriv�, cel 

neîn�elept este influen�at de diferi�i factori �i se las� purtat când într-o parte când în alta. 

Un astfel de om, cump�nitorul, n-ar trebui s�-�i proiecteze, s�-�i planifice întreaga via�� 

considerând c� va primi ceva de la Domnul. Nu are pe ce se baza afar� de ceea ce deja 

are, c�ci de la Dumnezeu nu-i va veni nimic. Problema nu este la Dumnezeu, ci în 

necredin�a lui. Dumnezeu i-ar da, dar el nu are stabilitate, nu st� într-un loc, ferm convins 
                                                 
36 Davids, Peter H., The Epistle of James: A comentary on the Greek Text, , Eerdmans: Grand Rapids, 
Michigan, 1982, p.87 
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de ceea ce dore�te s� primesc�. Ca �i cum ar fi într-o barc� pe o mare învolburat�, �i 

merge f�r� direc�ie, l�sându-se dus de val. El a�teapt� ca Dumnezeu s�-i dea, dar fiindc� 

nu r�mâne într-o pozi�ie rateaz� darul lui Dumnezeu. În cotrast cu un astfel de om, Iacov 

în 5:13-18 arat� puterea unei rug�ciuni f�cute cu credin��. Ilie este dat ca exemplu pentru 

ispr�vile credin�ei lui, chiar dac� era un om obi�nuit. Iacov pune accentul pe st�ruin�a în 

rug�ciune. În original spune ”el s-a rugat cu rug�ciune”, �������� ����������, ar�tând 

ideea de insisten��, de convingere �i determinare. Condi�ia pentru ca Dumnezeu s� asculte 

rug�ciunea închin�torului este ca ea s� fie înso�it� de credin��, �����������, chiar mai mult, 

Iacov spune c� trebuie s� fie o exprimare a credin�ei, �� ��������	�������	, o rug�ciune a 

credin�ei. Rug�ciunea trebuie f�cut� ca necesitate a încerc�rilor. E posibil ca unii 

credincio�i s� fi c�zut în încercare, �i datorit� p�catului lor sufer� chiar �i în trup. 

Remediul pentru aceast� situa�ie este rug�ciunea cu credin�� f�cut� într-un grup de 

credincio�i �i înso�it� de m�rturisirea p�catelor. Cel care îndepline�te aceste proceduri, 

poate fi sigur de r�spunsul ce-l va da Dumnezeu la rug�ciunea sa. 

  

 2.6.3. Ispita �i pofta 

 

�������	� �����, ferice b�rbatul, care prime�te cununa vie�ii. Dar, doar cel care a fost 

testat �i g�sit bun, acela va fi r�spl�tit de Dumnezeu. Sunt dou� condi�ii aici pentru a 

primi cununa: pe de o parte are de a face cu r�bdarea ispitei, dar pe de alt� parte cel g�sit 

bun trebuie s�-L iubeasc� pe Dumnezeu. ���
���	���	����	�accentul cade nu pe cunun�, 

ci pe via��. Cununa celui care cade în ispit� este moartea, dar a celui care iese biruitor este 

via�a. Iacov folose�te un paralelism antinomic ”ferice omul...nimeni”, unul st� sub ispit� 

iese curat, cel�lalt, �i el ispitit, dar reac�ioneaz� diferit, cârte�te �i-�i arat� am�r�ciunea 

împotriva lui Dumnezeu. Iacov folose�te horatio recta pentru a reda zicerea celui ispitit: 

”de la Dumnezeu sunt ispitit”. Dar argumentul este incontestabil ”Dumnezeu este de 

neispitit spre r�u, �i chiar El nu ispite�te pe nimeni.” Nu de la (���) Dumnezeu vine 

ispita, spune Iacov, ci fiecare sub (����) propria lui poft� (����	� ��������	). Verbul�

πειράζω�este folost cu sensul de ”ispitire spre p�cat”. Pe Dumnezeu nu-L putem pune în 

acelea�i circumstan�e ca �i noi. El nu poate fi pus sub presiune a�a cum suntem noi, �i s� 

cad�. Iacov vrea s�-L disocieze pe Dumnezeu de sursa ispitei. Ce anume este decisiv 

pentru sor�ii unei confrunt�ri cu istpita? Concep�ia pe care o are cel ispitit cu privire la 

originea ispitei. Dac� el consider� c� de la Dumnezeu este tentat s� fac� r�u, atunci va 
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adopta o pozi�ie de resemnare �i nu de lupt�. Iacov scrie într-un context în care func�iona 

fatalismul grecesc (complexul lui Iodip), unde sursa binelui �i a r�ului erau zeii, iar omul 

trebuia s� se mul�umeasc� cu destinul trasat de ace�tia. Iacov spune contrariul: sursa 

binelui, a oric�rui dar bun �i des�vâr�it este ”Tat�l luminilor”, iar orice ispit� vine din 

firea omului plin� de pofte. În 4:1-4, Iacov dovede�te c� tot ceea ce se arat� în exterior, 

p�catul sub diferitele lui aspecte, lupte �i certuri, ucidere, invidie, rezid� în îns��i ”poftele 

care se lupt� în m�dularele” noastre. Verbul ������������aduce imaginea unei persoane 

sub asediul poftelor, controlat de ele, f�r� pace �i lini�te.  

 Iacov se folose�te de un eufemism pentru a vorbi despre pofta sexual�, ���������, 

pofta pântecelui, care are o conota�ie deosebit de important� în ideea pe care dore�te s-o 

transmit� în contiuare (1:14-15). Este folosit un exemplu din natur� pentru a în�elege c� 

sursa p�catului se afl� de fapt în interiorul omului. L�untrul nostru este atras de pofte, 

care reprezint� momeala ideal� pentru p�cat. Dorin�a aceasta interioar� este acea putere 

de atrac�ie (εξελκοµενος) „asemenea unui pe�te scos din ascunz�toarea lui �i apoi momit” 

(δελεαζοµενος ) redând imaginea pe�telui prins în capcana momelii37. Responsabilitatea 

este a celui ce ”se târ��te” cu pofta, care se las� ademenit, momit �i purtat de c�tre pofta 

lui însu�i c�tre locul unde se produce p�catul. Imaginea este asem�n�toare cu aceea a 

tân�rului din Proverbe 7, care se duce ”ca boul la t�iere” dup� femeia stricat� ce i-a ie�it 

înainte ca s�-l atrag� în patul ei. Procesul înf�ptuirii p�catului este descris prin imagini 

plastice, ce fac analogie la comiterea unui adulter între ������i ��������. Primul pas este 

atragerea în curs�, folosind momeala (1:14). Apoi, cel prins în capcan� intr� ca pe un 

topogan al ispitei unde nu mai exist� cale de întoarcere. Atunci când pofta ����� ����, 

r�mâne gravid� cu ����, exist� un singur deznod�mânt: ����������������, pofta îns�rcinat� 

na�te p�catul, iar mai apoi, p�catul ajungând la maturitate, ��������� �������, aduce 

moartea celui care l-a adus în fiin��. Astfel, cel care înf�ptuie�te p�catul devine creatorul 

propriului s�u sfâr�it, în loc s� nasc� via��, na�te moarte �i distrugere. 

 Solu�ia pentru ispit� st� într-o schimbare a omului din interior spre exterior, o 

na�tere din nou prin Cuvântul adev�rului care s� aduc� o nou� natur� din care s� 

încol�easc� �����	�����������	, roada neprih�nirii. 

 

 

 

                                                 
37 Cruceru, D. Marius, Curs de exegeza Noului Testament: Epistola lui Iacov, Oradea, 2006 
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 2.6.4. Bog��ie �i s�r�cie 
 

Tema aceasta este deosebit de dezb�tut� de autor, �i se pare c� aici rezid� multe alte 

probleme tratate în epistol�. De aceea, o vom aborda mai pe larg. Iacov crede în mod clar 

c� s�racul are un loc foarte important în biseric� din pricina impactului Evangheliei la 

nivelul lor. Adev�rata credin�� nu are loc pentru discrimin�ri sociale. În textul din 2:1-13 

autorul începe expunerea sa cu o obi�nuit� introducere homiletic� „Fra�ii mei...” a�a cum 

se folosea în biserica primar� �i în Ierusalim în general. A�a cum este normal la Iacov, 

adresarea vine cu un imperativ, ��!� ...�"����...Comportamentul interzis este focalizat în 

fraza εν� προσωποληψιαις38. Prosopolepsias – este en cu dativul prosopolepsia, �i 

înseamn� a lua fa�a omului, s� iei fa�a omului în seam�. “Fra�ii mei nu în privirea fe�ei s� 

ave�i credin�a Domnului nostru Isus Hristos al slavei”.. Prosopon este fa��, lambano este 

a lua39. 

 Întrebarea „Nu face�i voi oare o deosebire în voi în�iv�...?” face referire la 

atitudinea lor interior� sau la conduita exterioar�. Verbul compus „face�i deosebire” 

(diekrithete) înseamn� a separa sau a divide între dou� p�r�i40. Dac� ace�ti cre�tini 

discrimineaz� pe s�rac într-o asemenea manier�, ei se dovedesc a nu fi de partea lui 

Dumnezeu care a ales pe s�rac, ci de partea bogatului care persecut� biserica. Mai mult 

decât a fi judec�tori, ei sunt g�si�i a fi „sp�rg�tori de legi” �i astfel în pericol de judecat� 

pentru ac�iunile lor nemiloase41. Aceast� parte se împarte în dou�: 2:5-7, un argument 

ra�ional privind bogatul �i s�racul; 2:8-13, un argument biblic privind legea regal�. 

 În argumentul ra�ional (2:5-7), Iacov începe discu�ia cu o întrebare retoric� „nu a 

ales Dumnezeu pe cei s�raci...?”. Biserica �tia bine lucrul acesta. Conceptul alegerii era 

adânc înr�d�cinat în gândirea iudaic� �i cre�tin�. Verbul aorist εξελεξατο� este folosit 

pentru a referi alegerea ve�nic� a lui Dumnezeu. Lumea vede doar s�r�cia lor, îns� 

Dumnezeu vede în�l�area lor din pricina alegerii spre exaltarea escatologic�, pentru c� ei 

sunt cei care L-au iubit �i astfel au primit promisiunea Lui. În ciuda acestui fapt, ace�ti 

cre�tini îi dispre�uiau pe s�raci (v.6). �i nu numai c� f�ceau aceast� discriminare, ci 

favorizau pe bogat. Aceasta înseamn� c� solidarizau cu îns��i clasa care atât în trecut cât 

�i atunci a persecutat credincio�ii împov�ra�i. Ei au pref�cut biserica într-o unealt� a 

                                                 
38 Davis, Peter, The Epistle of James, Michigan, Grand Rapids, 1982, p.105 
39 Cruceru, D. Marius, Curs de exegeza Noului Testament: Epistola lui Iacov, Oradea, 2006 
40 Hiebert, Edmond, The Epistle of James, Chicago, Moody Press, 1979, p. 155 
41 Davis, Peter, The Epistle of James, Michigan, Grand Rapids, 1982, p.111 
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persecu�iei; ei au f�cut front cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Boga�ii oprimau 

biserica; existau dou� feluri de asuprire: din pricin� c� erau s�raci �i pentru c� erau 

cre�tini42. „Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-L purta�i?” (v7). Aici am putea 

spune c� este vorba de o discriminare religioas�. Fraza „frumosul nume”, καλον� �ονοµα, 
se refer� la cel de cre�tin, urma� al lui Cristos43. Era în joc îns��i reputa�ia Mântuitorului. 

A �edea lâng� un bogat înseamna a fi de partea blasfemiatorilor. 

În argumentul biblic (2:8-13), Iacov spune c� persoana care favorizeaz� pe bogat a 

e�uat în a iubi pe aproapele s�u, pe cel s�rac, �i de aceea este un c�lc�tor de lege, care ar 

trebui s� �tie c� va fi judecat chiar de legea pe care a c�lcat-o. Iacov î�i continu� discursul 

despre discriminarea împotriva s�racului prin a ar�ta c� au violat legea dragostei. A avea 

în vedere fa�a omului �i a iubi sunt dou� concepte antagonice. �i dac� cei ce se f�ceau 

vinova�i de favoritism încercau s� diminueze gravitatea situa�iei �i consecin�elor, Iacov 

vine �i le spune c� cine „gre�e�te într-o singur� porunc�, se face vinovat de toate.” Pentru 

a stârni în cititorii s�i responsabilitatea ac�iunilor lor, autorul face apel la judecata 

escatologic� a lui Dumnezeu. Ace�tia sunt îndemna�i s� tr�iasc� dup� „legea slobozeniei” 

f�când dreptate cu mil�, c�ci „mila biruie�te judecata”. 

Chemarea la exaltare (1:9) este în primul rând îndreptat� spre „fratele dintr-o stare 

de jos”, mai literal, „fratele, umilul”. Indentificarea este generic�, cuprinzând orice 

individ care apar�ine acestei clase. Dubla semnifica�ie subliniaz� c� Iacov accept� liber 

acest credincios s�rac ca un membru vrednic al fr��iei cre�tine în ciuda circumstan�elor 

sale umile. Adjectivul „stare de jos” (ταπεινος) poate avea o semnifica�ie material� sau 

etic�, �i în fiecare instan�� el trebuie evaluat în conformitate cu contextul s�u44. 

 În textul original verbul a se l�uda – καυχασθω st� accentuat la începutul 

propozi�iei. Acesta denot� o puternic� reac�ie personal�, un sentiment de fal� sau exaltare 

în condi�iile men�ionate. El cuprinde reac�ia deplin� a individului, atât sentimentul 

interior cât �i expresia exterioar� a exalt�rii. Zodhiates remarca faptul c� acest cuvânt 

înseamn� „a proclama cu glas tare ceva de care tu e�ti îndrept��it s� fii mândru de el”. 

Imperativul prezent îl cheam� pe credincios s� adopte aceasta ca un r�spuns ce-l 

caracterizeaz�. Iacov nu este de acord c� o atitudine posomorât� �i deprimat� este 

                                                 
42 Davis, Peter, The Epistle of James, Michigan, Grand Rapids, 1982, p.110 
43 Adamson, James B., The Epistle of James, Michigan, Grand Rapids, 1976, p. 113 
44 Hiebert, Edmond, The Epistle of James, Chicago, Moody Press, 1979, p. 89 



Un studiu exegetic introductiv asupra c�r�ii lui Iacov                 37 

normal� �i reprezint� reac�ia a�teptat� a credinciosului fa�� de dificult��ile economice. 

„Pesimistul”, afirma Robertson, „nu este un reprezentant al cre�tinismului”45. 

 „Bogatul s� se laude cu smerirea lui ca �i cre�tin”. Trebuie s� în�elegem ταπεινω 

cu referire la pierderea pozi�iei, dispre�ul pe care cineva care devine cre�tin tebuie s� 

sufere din partea concet��enilor necredincio�i. Dar se poate referi foarte bine �i la Oψος-
în�l�are, ca un efect intrinsec al cre�tinismului în schimbarea perspectivei asupra vie�ii. 

A�a cum prive�te Iacov, cre�tinismul aduce fiec�rui om ceea ce fiecare om are 

nevoie. Precum formuleaz� �i Mayor „A�a cum s�racul dispre�uit înva�� respectul de sine, 

tot a�a bogatul îngâmfat înva�� auto-înjosirea” 46. Cre�tinismul aduce omului s�rac un nou 

sens a propriei valori. El este în�l�at deasupra lipsei de valoare în care tr�ie�te la un nou 

sens de vrednicie �i importan��. (a) El înva�� el are importan�� în Biseric�. In Biserica 

primar� nu exista nici o distinc�ie. Se putea, �i chiar s-a întâmplat, ca un sclav s� fie 

slujitorul congrega�iei, cel care predica �i îndeplinea sacramentele, în timp ce st�pânul era 

nu mai mult decât un umil membru. In Biseric� distinc�iile sociale care divizau oamenii în 

lumea de afar� erau anulate, �i nimeni nu însemna mai mult decât altul. (b) El înva�� c� 

are importan�� în lume. Este înv���tura cre�tin� potrivit c�reia fiecare om din aceast� 

lume are o lucrare de f�cut, c� de vreme ce Dumnezeu l-a l�sat în lumea aceasta El are un 

scop pentru el. Nici un om nu este lipsit de importan��, pentru c� fiecare om este de folos 

lui Dumnezeu. (c) El înva�� c� are importan�� pentru Dumnezeu. Precum spunea Muretus, 

„Nu numi nevaloros nici un om pentru care a murit Hristos.” Fiecare om este drag lui 

Dumnezeu. 

Cre�tinismul aduce omului bogat un nou sens al auto-umilin�ei. Marele pericol al 

bog��iilor este c� ele tind s� aduc� omului un fals sim� al siguran�ei. El simte c� este 

asigurat; el crede c� are resursele ca s� se descurce în orice situa�ie; el simte c� poate s� 

cumpere orice-�i dore�te, �i s� se r�scumpere din orice situa�ie din care ar dori s� scape 

sau s� o evite. 

  Iacov creioneaz� o imagine vie, foarte familiar� oamenilor din Palestina. In 

locurile pustii, dac� este o rafal� de ploaie, firicele de iarb� vor ie�i din p�mânt; dar o zi 

de ar�i�� va face s� nu se cunoasc� a fost acolo47. Aceasta este imaginea unei vie�i care 

depinde de bog��ii. Un om care-�i pune încrederea în bog��ii se încrede în lucruri care 

                                                 
45 Hiebert, Edmond, The Epistle of James, Chicago, Moody Press, 1979, p. 89 
46 Baraclay, William, The Letters of James and Peter, Philadelphia, The Westminster Press, 1960, p. 55 
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�ansa sau schimb�rile vie�ii le poate lua de la el în orice moment. Via�a îns��i este un 

lucru nesigur.  

Acum, punctul lui Iacov este acesta. Dac� via�a este a�a nesigur�, dac� omul este 

atât de vulnerabil, dac� lucrurile exterioare vie�ii sunt a�a de trec�toare, atunci 

nenorocirea �i dezastru pot veni în orice moment48. De vreme ce este a�a, un om este un 

nebun s�-�i pun� toat� încrederea sa în lucruri ca bog��ia, care o poate pierde în orice 

moment. Îns� este în�elept dac� î�i pune încrederea în lucruri care nu le poate pierde. A�a 

c�, Iacov îi îndeamn� pe boga�i a înceta s�-�i pun� n�dejdea în ceea ce propriile lor puteri 

pot strânge. El îi îndeamn� s� realizeze �i s� admit� propria neajutorare uman�, �i smeri�i 

s�-�i pun� încrederea lor în Dumnezeu, care Singur ne poate da lucrurile care r�mân pe 

vecie.   

În cadrul uneia dintre cele mai p�trunz�toare fragmente ale scrierii sale, Iacov se 

lanseaz� acum într-o aspr� condamnare a p�catelor comise de boga�i (5:1-6). Cuvintele se 

revars� ca un potop de lovituri de ciocan, f�r� menajamente. Iacov se prezint� aici din 

perspectiva unui profet al justi�iei sociale, ridicându-�i glasul împotriva e�ecului boga�ilor 

de a folosi banii lor în scopul alin�rii atâtor suferin�e �i al acoperirii atâtor nevoi umane. 

El îi condamn� pe cei care au devenit boga�i prin exploatarea salaria�ilor lor49. Iacov îi 

mustr� pentru modul în care se folosesc ei de bog��ia lor, pentru a se complace în 

satisfacerea dorin�elor eului �i tr�irea în huzur. În final îi înf��i�eaz� pe boga�i ca fiind 

ni�te asupritori arogan�i ai celor neprih�ni�i. 

 Vitalitatea imaginii pe care o folose�te Iacov este accentuat� de cuvântul folosit 

pentru a tângui; este verbul ololuzein, care este un cuvânt onomatopoetic, un cuvânt care 

î�i poart� în�elesul în chiar sonoritatea lui. Acesta înseamn� mai mult decât a v�ita; 

înseamn� a scoate �ipete stridente, �i înf��i�eaz� teroarea frenetic� a celor asupra c�rora 

vine judecata lui Dumnezeu50. Problema nu erau c� ace�tia aveau bog��ii ci modul cum se 

raportau la ele �i cum le foloseau. „V-a�i strâns comori în zilele din urm�!” În acea 

perioad�, la începutul cre�tinismului, mul�i erau cei care-�i vindeau averile �i le împ�r�eau 

s�racilor (Fapte 5), în speran�a c� Domnul vine curând �i trebuiau s� se preg�tesc� pentru 

întâmpinarea Lui. Chiar Domnul Isus îndeamn� la acest lucru când zice „Vinde tot ce ai, 

împarte la s�raci �i vei avea o comoar� în ceruri.” (Luca 18:22).  

                                                 
48 Baraclay, William, The Letters of James and Peter, Philadelphia, The Westminster Press, 1960, p. 56 
49 MacDonald, William, Comentar la Noul Testament, CLV, Bielefeld, 1998, p. 1056 
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 Iacov îi îndeamn� pe fra�ii n�p�stui�i s� a�tepte cu r�bdare pân� va veni Domnul �i 

le va face dreptate. Pentru a-i face s� în�eleag� necesitatea a�tept�rii se folose�te de o 

imagine foare apropiat� lor ca �i agricultori. Fermierul trebuie s� a�tepte dup� roade pân� 

ploile timpurii �i târzii vor veni. Ploaia timpurie era în Octombrie �i Noiembrie; f�r� ea 

s�mân�a care a fost sem�nat� nu ar fi germinat deloc. Ploaia târzie era în Aprilie �i Mai, 

f�r� de care grânele nu s-ar fi maturizat. Fermierul avea nevoie de r�bdare s� a�tepte pân� 

natura î�i f�cea lucrarea; �i cre�tinul are nevoie de r�bdare s� a�tepte pân� vine Domnul51. 

Interesant este faptul c� în acest text Iacov nu le d� un îndemn la poc�in�� celor boga�i, ci 

doar le spune s� se vaite din pricina nenorocirilor cari au s� vin� în ziua judec��ii. Îns�, 

solu�ia pentru aceast� situa�ie de discriminare �i opresiune se g�se�te în a�teptarea cu 

r�bdare, în suportarea nedrept��ii cu inimile înt�rite (v.8) pân� la venirea Domnului. 

 

 2.6.5. Credin�a �i faptele – adev�rata religiune 
 

Tema pe care o dezbate Iacov în 2:14-26 este una extrem de spinoas�, care a intrigat pe 

mul�i teologi, chiar pe Luther l-a determinat s� afirme c� este o ”Epistol� de paie”. 

Problema credin�ei �i a faptelor se încadreaz� în tema neprih�nirii manifestate înaintea lui 

Dumnezeu �i în rela�ie cu oamenii, de altfel, o tem� dominant� din ”Predica de pe 

munte”.  

 Toate ac�iunile propuse de Iacov ca apar�inând unei religiuni adev�rate, ���������

������� ���� ��������	, �in de domeniul intim: înfrânarea limbii, p�zirea de întin�ciunile 

lumii, �i cercetarea celor ne-b�ga�i în seamn�. A�a deci, cel care vrea s�-�i tr�iasc� 

neprin�nirea înaintea lui Dumnezeu trebuie s� fac� un pas înapoi din via�a public�. În 

contradic�ie cu fariseii vremii care aveau o ���������ce �inea de ritual, religiunea curat� �i 

neîntinat� este una a inimii în care locuie�te Cuvântul. 

 Îns�, în capitolul 2 Iacov preîntâmpin� concluziile gre�ite pe care le-ar putea trage 

unii, care vor tinde s� limiteze într-atât manifestarea credin�ei lor încât nu vor face nimic 

altceva decât s� cread�. De aceea, autorul, printru-un exemplu de retoric� impecabil, 

argumenteaz� împotriva credin�ei, ��������	, care nu are fapte, �����. Ar�tarea z�d�rniciei 

(�����, nefolositoare) credin�ei care nu se împline�te în tr�ire, este dezb�tut� de Iacov înc� 

din 1:22-25. Cel care ascult� dar nu împline�te, ��������	� dar nu� ������	, se în�eal� 

singur, c�ci seam�n� cu acel om care dup� ce se uit� în oglind� nu face nimic pentru a se 
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schimba, chiar dac� e murdar pe fa��. Imagine este foarte expresiv� �i gr�itoare, c�ci 

ridiculizeaz� credin�a celui care se consider� religios dar nu împline�te Cuvântul ce poate 

mântui sufletul. 

 Pentru a exemplifica lipsa de sens a credin�ei f�r� fapte, autorul se folose�te un caz 

ipotetic al unor fra�i ”goi �i lipsi�i de de hrana de toate zilele” care bat la u�a unui 

credincios, dar acesta, pe baza credin�ei lui îi binecuvinteaz�, un gest forte frumos de 

altfel, dar nu le d� nimic. Concluzia este destul de evident� ”credin�a dac� n-are fapte este 

moart� în ea îns��i.” Iacov ajunge s� foloseasc� un limbaj foarte dur, �i-l aseam�n� pe cel 

care se rezum� doar la a avea o teologie irepro�abil� f�r� s� o traduc� în via�a zilnic�, cu 

�������� care �i ei ”cred �i se înfioar�”. Pentru a eviden�ia importan�a credin�ei dovedit� 

în fapt�, sunt aduse exemplele lui Avraam �i Rahav, ace�tia fiind considera�i neprih�ni�i 

prin faptele credin�ei lor. Iacov pune punct acestui subiect printr-o afirma�ie gnomic� 

”C�ci dup� cum trupul f�r� duh este mort, tot a�a �i credin�a f�r� fapte este moart�.”  

 

 2.6.6. Poc�in�� �i smerenie 
 

Tema poc�in�ei apare în Iacov, pe de o parte ca un remediu pentru starea de vr�jm��ie cu 

Dumnezeu în care s-a ajuns datorit� prieteniei cu lumea (4:4), iar pe de alt� parte ca 

întoarcere de la ”r�t�cirea c�ii lui” a unui om care s-a r�t�cit de la adev�r. În acest cadru, 

un factor important pentru vindecare este m�rturisirea (�����������) unii altora a p�catelor 

�i rug�ciunea (�����) unii pentru al�ii.  

 Primul pas în poc�in�� este smerirea, ������. În 1:10, Iacov îi îndeamn� pe boga�i 

s� se laude cu smerirea lor, iar mai apoi în 4:10 spune ”Smeri�i-v� înaintea Domnului, �i 

El v� va înal�a”. Poc�in�a �i smerenia sunt privite ca un mijloc de schimbare a 

apartenen�ei. Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru Sine, dar El d� har doar celor care-I 

apar�in, adic� celor care I se supun �i se împotrivesc diavolului (4:5-7). Chemarea la 

poc�in�� este exprimat� prin câteva verbe vizuale �i auditive: ”Apropia�i-v� de 

Dumnezeu,... cur��i�i-v� inimile...! Sim�i�i-v� tic�lo�ia, tângui�iv� �i plânge�i!” În 5:1 

vitalitatea imaginii pe care o folose�te Iacov este accentuat� de cuvântul folosit pentru a 

tângui; este verbul �����������	, care este un cuvânt onomatopoetic, un cuvânt care î�i 

poart� în�elesul în chiar sonoritatea lui52. Acesta înseamn� mai mult decât a v�ita; 

înseamn� a scoate �ipete stridente, �i înf��i�eaz� teroarea frenetic� a celor asupra c�rora 

vine judecata lui Dumnezeu.  
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 Rezultatul poc�in�ei este faptul c� Dumnezeu se apropie de cei ce se smeresc (5:8) 

�i le ofer� vindecare, atât fizic� cât �i spiritual� (5:15-16). Iar cel care-l ajut� pe altul s� se 

poc�iasc�, ”va mântui un suflet de la moarte �i va acoperi o sumedenie de p�cate.” 

 

 2.6.7. În�elepciune �i vorbire 
 

Printr-o serie de analogii Iacov î�i ilustreaz� teza sa „controleaz�-�i limba �i î�i po�i 

controla tot trupul”. Limba, ������, incit� adesea pe oameni la ac�iune. Prima dat� dai 

glas unei idei interzise, apoi dai expresie fizic� acesteia; prima dat� intri într-o discu�ie 

aprins� sau ceart�, apo comi�i adulter sau crim�. Dificultatea controlului vorbirii �i a 

puterii extraordinare a vorbelor, const� în faptul c� ele ac�ioneaz� continuu în spatele 

fiec�rui fapt �i-�i exprim� opiniile53.  În primul rând, imaginea cailor, care sunt mai mari 

�i mai iu�i decât oamenii. Dar punându-le un frâu, ������	, în gur� le po�i controla nu doar 

capul �i tot trupul dup� cum voie�ti. La fel �i cor�biile, pot fi cârmuite de un obiect foarte 

mic, ��������, în compara�ie cu dimensiunea lor �i aparent fragile în raport cu puterea 

vânturilor. Iacov începe prin a spune „Dac� po�i controla limba, e�ti un a�a de mare uria� 

spiritual încât vei fi în stare s�-�i st�pâne�ti tot trupul.” Este aceea�i idee ca în Prov. 16:32 

“Cel încet la mînie pre�uie�te mai mult decît un viteaz, �i cine este st�pîn pe sine 

pre�uie�te mai mult decît cine cucere�te cet��i.” 

 Printr-o serie de metafore, Iacov vrea s� demonstreze c� lupta noastr� de a 

îmblânzi limba prin eforturile nostre este sortit� e�ecului. Limba/vorbirea ne poate 

conduce gre�it via�a dac� nu o �inem sub control. Chiar dac� limba e a�a de mic� totu�i 

este foarte important�. Totu�i, nu cârma/limba este cea care decide unde s� conduc� 

barca/via�a ci cârmaciul. Problema este dac� cârmaciul ce-�i conduce via�a este cel bun, 

corespunz�tor. De cine e�ti cârmuit? Citându-l pe Dibelius, Davids sugereaz� c� aici 

„focul”, ��� poate însemna „pasiune”. „Aceast� imagine a fost inten�ionat� s� vorbeasc� 

despre pasiune, producând contrastul dintre ra�iunea care controleaz� pasiunea a�a cum 

un c�l�re� sau un cârmaci, controleaz� vehiculele pasiunii lor alergând dezl�n�uite ca �i un 

foc54.  

 Frâul, cârma �i limba pe de alt� parte, sunt aici men�ionate ca fiind asem�n�toare 

într-un singur lucru, puterea lor ”multum in parvo” 55. Fiecare este comparativ mic�, dar 
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fiecare produce mari consecin�e; în v5, Iacov accentuez� acest ”fundamentum 

comparationis” de dou� ori: ”limba este un mic m�dular... ce mare p�dure un foc mic 

aprinde.” Iacov nu a dorit s� ne spun� c� ne putem controla trupurile noastre prin a ne 

controla limba; el se referea la faptul c� dac� putem s� ne control�m limba, vom fi în stare 

s� control�m �i celelalte ”m�dulare”. Cuvintele adesea provoac� pe cineva spre a p�c�tui; 

ele stârnesc pasiunile t�cute din l�untru, latente în fiecare om �i s� le inflameze spre 

înf�ptuire, iar omul s� p�c�tuiasc�; deci, chiar �i Iacov a men�ionat în 1:14,15 ”pofta 

z�misle�te”; aici ea este aprins� într-o flac�r�. Limba în trupul nostru, cu instinctele lui 

primare, este ca un foc într-o p�dure (un foc de tab�r� dezl�n�uit); în orice moment, acolo 

poate fi un dezastru56. Referitor la ”roata vie�ii”, τ'ν�τροχ'ν�τ>ς�γενέσεως, Peter Davids 

într-o analiz� paralel� a trei comentatori, Dibelius, Adamson �i Ropes, ajunge la 

concluzia c� acest concept se refer� la „întregul curs al vie�ii” 57. Sau, conform misterelor 

lui Orfeu, „roata originii umane”58. 

 Iacov merge spre cauz� în prima parte el ne arat� ca ceva mic face lucrui mari �i 

apoi merge spre cauz�, acel mic este cauza tuturor lucrurilor mari. Cand acest rau mic este 

aprins de focul Gheenei. Limba perverte�te tot trupul în momentul când este aprins� �i 

când aprinde roata vie�ii. Aceasta este percep�ia ciclic� care este �i în Eclesiastul, asupra 

timpului, a ro�ii genera�iilor care aprinde o genera�ie întreag�, acel circuit, r�sturnare a 

genera�iilor. Versetul 6, aduce ca noutate, c� limba nu este ea chiar cu totul vinovat�, c� 

limba în sine nu este  rea c� ea este un instrument, problema este de ce foc este aprins�. 

Ea face pr�p�d când este aprins� de focul Gheenei. Caci dac� nu ar fi aprins� nu ar 

aprinde roata vie�ii, nu ar aprinde o genera�ie întreag�59. 

 Folosind metafore din mediul acvatic �i din zootehnie, în v6-7 Iacov ne spune cu 

alte cuvnite c�, limba este mai agresiv� decât fiarele, mai slobod� decât p�s�rile, mai 

veninoas� decât reptilele. Dac� omul a reu�it s� domesticeasc� �i s� supun� cele mai 

fioroase �i periculoase animale, pe de alt� parte a e�uat în a-�i disciplina acest mic 

m�dular, �����������	, care-i întineaz� tot trupul. 

 Dintre toate animalele, spunea Aristotel, tinerii sunt cei mai neîndupleca�i.  

Socrate spunea cu indignare ”În fiecare an, oamenii v�d la circuri lei care sunt mult mai 

prieteno�i �i blânzi fa�� de îngrijitorii lor decât sunt unii oameni fa�� de binef�c�torii lor, 
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iar fiarele interpreteaz� �i imit� deprinderile noastre.” Îns� oamenii sunt absolut incapabili 

s�-�i disciplineze limbile lor proprii. Omul poate �ine în frâu �i supune un cal, dar el nu 

poate s�-�i reduc� limba la disciplin�60.  

 În demersul s�u, Iacov ajunge la punctul când ofer� solu�ia pentru limb� �i nu 

numai. Limba ����������, este reprezentata m�dularelor noastre care arat� ce este în 

inim�. Îns�, de fapt, fiecare parte a trupului nostru este condus� de ceea cea locuie�te 

inima noastr�. A�a cum în Matei 15:17-20, Domnul Isus spune c� nu lucrurile exterioare 

spurc�, ci ceea ce este în inim� �i se arat� înafar�, aceea întineaz� tot trupul. Iacov 

demasc� în�elepciunea de jos, care este ��������	� de pe p�mânt,� ������� fireasc�,�

����������	� demonic�, �i propune primirea în inim� a în�elepciunii de sus ��� �������

��
��. Iacov las� impresia unei caracteriz�ri holistice a în�elepciunii, prezentându-i opt 

calit��i: ���� - curat, pur, implic� sinceritate, integritate moral� �i spiritual�; ��������� - 

împ�ciuitoare, iubitoare, care promoveaz� pacea; ��������	 - gentil, tandru, prietenos, 

rezonabil în judecat�; cuvântul semnific� o r�bdare umil�, o statornicie capabil� s� 

suporte nedreptatea, dezonoarea, �i tratamentul r�u f�r� du�m�nie �i r�utate, încrez�toare 

în Dumnezeu în ciuda tuturor acestor lucruri; ��������	 - u�or de convins, diponibil a ceda 

în favoarea cuiva, îng�duitor; ����������	 - neîmp�r�it, netulburat, neschimb�tor, cu inima 

întreag�; �����������	 - f�r� ipocrizie, nef��arnic�. Toate acestea au de a face cu câte un 

anumit caz de încercare sau ispit� tratat în cuprinsul epistolei, autorul prezentând astfel 

solu�ia oric�rei probleme. 

 

 2.6.8. Schimbare interior-exterior  
 

Întreaga argumenta�ie a lui Iacov �inte�te într-un singur punct: interiorul omului. Ceea ce 

ai în interior, aceea vei ar�ta în exterior, dac� în interiorul t�u se zbat pofte, înafar� vor fi 

certuri, lupte, adulter, avari�ie, opresiune, discriminare, f���rnicie. De fapt, aceast� tem� le 

leag� �i sumeaz� pe toate celelalte: ca s� po�i birui încercarea, ai nevoie de r�bdare ce �ine 

de caracter; ca s� prime�ti ceea ce ceri de la Dumnezeu î�i trebuie credin�� în inim�; ca s� 

te po�i raporta corect la bog��ie sau s�r�cie, ai nevoie de un set nou de valori, o 

perspectiv� escatologic� ca s�-�i planifici via�a cu în�elepciune, dar �i o perspectiv� 

corect� a pozi�iei pe care o ai în Christos – deci este o chestiune de atitudine interioar�; ca 

s� ai fapte î�i trebuie credin��; ca s� te poc�ie�ti de faptele rele, trebuie s� te smere�ti 

                                                 
60 Adamson, James B., The Epistle of James, Eerdmans:Grand Rapids, Michigan, 1976, p. 145 



Un studiu exegetic introductiv asupra c�r�ii lui Iacov                 44 

înaintea lui Dumnezeu; ca s� ai o vorbire f�r� vin�, trebuie s� fii locuit de în�elepciunea 

de sus; ca s� po�i birui ispita, ai nevoie de ceva care s� o înlocuiasc�, sau care s� te 

locuiasc� pe interior.  

 În 1:18 ni se spune c� Dumnezeu ”de bun� voia Lui”, adic� datorit� harului S�u, 

f�r� s� merit�m noi ceva, ”ne-a n�scut prin Cuvântul adev�rului, ca s� fim un fel de pârg� 

a f�pturilor Lui.” Schimbarea este o ini�iativ� a lui Dumnezeu. Omul este prea corupt ca 

s� mai fac� ceva. El trebuie doar s� primeasc� oferta lui Dumnezeu, darul bun �i 

des�vâr�it care-i poate schimba via�a. Imaginea care o ofer� Iacov în 1:23, cu omul care 

prive�te în oglinda Cuvântului pentru a se asem�na cu chipul din ea, trimite la ideea lui 

Pavel din 2Cor. 3:18 ”Noi to�i privim cu fa�a descoperit�, ca într-o oglind�, slava 

Domnului, �i suntem schimba�i în acela�i chip al Lui, din slav� în slav�, prin Duhul 

Domnului.” 

 În 3:10-14 Iacov folose�te metaforele vi�ei, smochinului �i izvorului pentru a ar�ta 

c� roadele depind de esen�a pomului, dulcea�a apei depinde de cur��ia izvorului. El 

argumenteaz� c� nu poate din aceea�i surs� s� ias� binele �i r�ul deopotriv�, �i ofer� ca 

solu�ie înlocuirea în�elepciunii p�mânte�ti, fire�ti, dr�ce�ti, cu în�elepciunea de sus. 

Interpretarea patristic� identific� aceast� în�elepciune, ca �i pe cea din Proverbe 8, cu 

Christos. El este darul bun �i des�vâr�it care S-a pogorât de la ”Tat�l luminilor” �i ne 

locuie�te inima, rodind în noi roada neprih�nirii. 
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3. Sinteza �i reintegrarea rezultatelor 

 

 3.1. Schematizarea sintetic� 

 

Esen�a întregului mesaj al Epistolei lui Iacov poate fi extras� într-o schem� vizual� dup� 

cum urmeaz�.  

 
 

Fig. 2: Schem� sintetic� a Epistolei lui Iacov61 

 

 
                                                 
61 Pentru explica�ii, vezi punctul 3.2. 
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 3.2. Evaluarea ideilor exegetice 
 

Ca �i concluzie a studiului exegetic, vom c�uta s� unific�m totalitatea ideilor în câteva 

fraze sumarizante, pentru o mai bun� clarificare a ceea ce a inten�ionat autorul s� ne 

transmit�, chiar �i nou�, cre�tinilor de ast�zi. 

 În primul rând, cre�tinii tr�iesc într-o lume plin� de necazuri �i dificult��i ce pot 

c�p�ta valoare de încer�ri. Încerc�rile, la Iacov, apar numai în rela�ie cu fra�ii �i cu lumea, 

dar implic� �i lucrurile materiale care devin pricini ale tensiunilor din aceste rela�ii. 

Încerc�rile vizeaz� credin�a credinciosului �i o pun sub presiune pentru a o testa. Ca s� 

poat� ie�i biruitor, încercatul trebuie s� rabde privind cu bucurie situa�ia în care a ajuns, 

fiind con�tient c� r�bdarea lui va lucra în el un caracter des�vâr�it, integru �i bine echipat,  

iar la finele vie�ii p�mânte�ti îl a�teapt� cununa vie�ii f�g�duit� de Dumnezeu celor ce-L 

iubesc. Credin�a lui încercat� �i g�sit� bun�, este capabil� de fapte neprih�nite manifestate 

fa�� de fra�i �i lume. Îns�, cre�tinul, nu ar fi capabil s� fac� fa�� încerc�rilor dac� nu ar fi 

locuit în inima lui de în�elepciunea care vine de sus. Aceasta este dat� de D�t�torul 

generos, Tat�l luminilor, celor care I-o cer cu credin��. Mai mult decât o calitate sau un 

principiu, Dumnezeu ni-L d� pe Fiul S�u, Isus Christos, ca s� ne locuiasc� inima �i s� ne 

fac� în�elep�i pentru a rodi roada neprih�nirii. Transformarea care are loc în credincios 

este cunoscut� ca ”na�tere prin Cuvântul adev�rului”, �i numai cei ce au experimentat-o 

sunt într-o rela�ie bun� cu Dumnezeu �i cu semenii. A�a deci, fundamentul pe care 

cre�tinul î�i bazeaz� întreaga via�� este În�elepciunea. Credin�a constituie elementul 

esen�ial pentru rela�ia cu Dumnezeu �i cu oamenii, iar moralitatea cre�tinului este ceea ce-

i d� valoare. Faptele, ca roade ale credin�ei, sunt expresia spre exterior a realit��ii 

interioare, �i constituie instrumentul prin care cre�tinul atinge lumea cu dragostea lui 

Dumnezeu, conform Legii împ�r�te�ti ”S� iube�ti pe aproapele t�u ca pe tine însu�i.” 

 Întreaga scen� se poate r�sturna, de aceea via�a este ca o roat�. Soarta omului 

depinde de cine e la cârm�: Dumnezeu sau Eu. Când în locul în�elepciunii locuie�te pofta, 

când în loc de credin�� este îndoial�, când în loc de moralitate este p�cat, atunci în loc de 

fapte ale credin�ei vor fi fapte ale r�ut��ii, iar via�a condus� de potfe ce atrag �i momesc, 

na�te p�cat ce are ca finalitate moartea. Din aceast� stare se poate ie�i prin smerenie �i 

poc�in��, renun�ând la propriile pofte �i acceptând na�terea din Dumnezeu care poate 

mântui sufletul �i s� ofere cununa vie�ii celor ce vor fi biruit în încerc�ri.  
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 3.3. Proiecte de predici 
 

 
Predica 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predica 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drumul încerc�rii 
Iacov 1:12-18 

I. R�splata biruirii ispitei. 1:12 
• Cre�tinul care îndur� (υποµενει) cu hot�râre încerc�rile (πειρασµον) 
dup� ce are aprobarea omului destoinic va primi cununa vie�ii. 
1. Trebuie s� rabzi ispita: - pilde de r�bdare: Iov 5:10-11 
- când ai ochii a�inti�i spre adev�rata comoar� toate lucrurile cu care te 
ispite�te lumea �i se par gunoaie: Filipeni 3:7-14 
2. Trebuie s� fii g�sit bun în încercare: 
- 1Petru 1:3-9 – aurul este cur��it prin foc 
3. Trebuie s�-L iube�ti pe Dumnezeu: 2Tim. 4:7-8, Evrei 11:24 
- când tr�ie�ti ca �i cum L-ai fi v�zut pe Cel ce este nev�zut, nici o 
provocare nu �i se pare prea mare, nici o încercare prea grea. 
II. Originea ispitei. 1:13-15 
1. Nu poate fi Dumnezeu: Iov 1:6-12, 2:1-10 
2. Tu e�ti purt�torul ispitei: Iacov 4:1-4 
- 1Ioan 2:15-17 Meniul poftei:  
A. pofta firii p�mânte�ti, B. pofta ochilor, C. l�ud�ro�ia vie�ii 
- Pofta ta însu�i – te atrage – te mome�te – z�misle�te – d� na�tere 
p�catului – aduce moartea. Prov. 7 – Tân�rul �i ispita curviei 
III. Solu�ia pentru ispit�. 1:16-18 
- harul lui Dumnezeu: 1:17 
- na�terea din nou: 1:18 
- Solu�ia pentru ispit� este adus� de o men�iere a leg�turii pe vertical� 
cu Tat�l luminilor, care cunoa�te �i impline�te nevoile noastre a 
tuturora.             Amin. 
 

Calea spre des�vâr�ire 
Iacov 1:1-11 

Calea spre des�vâr�ire este calea încerc�rii credin�ei personale. Dar 
pentru ca încercarea s�-�i ating� scopul, trebuie s� manife�ti... 
I.  Bucurie în încercare 
- ex. de încercare: 5:4 neprimirea salariului 
De ce trebuie s� te bucuri în încercare? 

1. Te asemeni cu Christos  Fil. 1:29 
2. Prime�ti confirmarea c� e�ti al lui Dumnezeu 1Petru 4:12-14 
3. Vei dobândi mântuirea sufletului 1Petru 1:5-9 

II. R�bdare în încercare 
- hupomeno = a sta sub. 
De ce trebuie s� rabd când sunt încercat? 

1. R�bdarea lucreaz� credin�� 
2. R�bdarea lucreaz� caracter Evrei 12:10-11 
3. R�bdarea lucreaz� n�dejde Rom. 5:3-4 

III. În�elepciune în încercare 
Cum s� dobândesc în�elepciunea în încercare? 

1. Prin rug�ciune c�tre Dumnezeu 
- nu te a�tepta s-o prime�ti la pachet! A�teapt�-te la mai multe 
încerc�ri care s� te treac� prin �coala în�elepciunii. 

2. Prin credin�� neclintit� 
- dac� e�ti instabil în ceea ce dore�ti, �i te mi�ti odat� cu valul m�rii, 
Dumnuzeu nu-�i arunc� darurile în van. 
      Amin. 
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