
Iacov 4:1-12 Doamne, vreau să fiu împlinit !  6 Martie 2018 

 

Felul în care cei doi soţi îşi răspund unul altuia este barometrul spiritual al 
relaţiei lor cu Hristos. Dacă am probleme în relaţiile mele pe orizontală, atunci am 
în primul rând probleme în relaţia mea pe verticală cu Dumnezeu. 
 
În cap.3:17 se vorbeşte despre înţelepciunea de sus că este „paşnică”, iar în cap 4:1 
autorul îi întreabă unde este acea înţelepciune plină de pace, pentru că între voi se 
vede altceva: certuri, lupte, pizmă, ucideri. Spune aceste lucruri adresându-se 
credincioşilor. Este înţelepciunea aceasta de sus sau de jos, de pe pământ?! 
 
v.2-5 simptome ale unor boli spirituale. Atunci când mergem la doctor, acesta ne 
întreabă ce ne doare, cum ne simţim, ce simptome avem. Medicul ştie că acele 
simptome sunt cauzate de ceva, şi el va căuta cauza. 
  

Simptomele din relaţia cu alţii arată Cauza în relaţia cu Domnul! 
 
Iacov spune aici cam aşa: ”intri în conflict cu alţii atunci când nu eşti bine cu 

Domnul”.  

                   „Duşmanii tăi sunt inversul tău”. 
 
            * Ce umple golul din viaţa ta, creştine? 
Dacă ai un gol în inima ta şi îl umpli cu lumea în loc de Cuvânt şi de Duh, atunci 
vei dori ca acea nevoie să fie împlinită prin firea pământească, prin eforturi şi 
modalităţi proprii. Poftele se luptă în interiorul nostru pentru supremaţie.  
 

*''Tu credinciosul Meu, cu ce îţi umpli golul din inima ta, din sufletul tau, 
din gândul tau? Ce ceri ca să fii împlinit? Dacă ai avea o altă soţie care să te 
iubească, să te împlinească, un job care să îţi placă, sau altă biserică cu care să te 
mândreşti, bani, poziţie socială, ai fi împlinit?''  
-Doamne, am zis uneori, dacă îmi dai asta, gata, nu o să îţi mai cer nimic. Creştini 
care să caute împlinire în altceva, sau altcineva decât în Dumnezeu?! 
 
Cauza certurilor, a neîmplinirilor este spusă în v.4.”Preacurvie spirituală”!  
 
Inima ta ar trebui să aparţină în mod exclusiv lui Dumnezeu, dar tu iubeşti lumea, 
ai pasiuni ascunse, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Priviţi, nu se 
spune că nu-L iubesc pe Domnul, ci că iubesc şi altceva, şi acele lucruri sau 
persoane le împlinesc viaţa. Israel se închinau lui Iehova, dar şi lui Baal, Astarteea, 
Moloch, etc.. 



Vă daţi seama că sunt creştini care-i cer Lui Dumnezeu lucruri care nu sunt după 
voia Lui? Dar pentru că ştiu că Domnul nu le va da acele lucruri, nu i le mai cer, ci 
şi le procură singuri. 

Isaia a zis atunci: "Ascultati totuşi, casa lui David! Nu vă ajunge oare să 
obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a Dumnezeului meu? Isaia 7:13. 
 
Te împlineşte altceva, sau altcineva în afara de Mine, zice Domnul?  

 
Eu Sunt Un Dumnezeu Gelos!  

 
Pentru unii, sufletul este ca un cărucior de cumpăraturi pe care-l  împingi printre 
rafturile supermarketului şi pui în el ceea ce îţi doreşti cel mai mult. 
     Aceea este împlinire sufleteasca, sau îţi este de ajuns Dumnezeu? 
 
Dumnezeu este împotriva ta, atât timp cât astfel cauţi împlinirea, sau îţi va da har, 
dacă te vei smeri, recunoscând ca ai nevoie ca El să umple golul. 
 
Ce mă preocupă cel mai mult în viaţa asta? Pe ce mă bazez să mă împlinească?  
Unde îmi găsesc mângâierea atunci când lucrurile nu sunt aşa cum mi le doresc? 
Ce mă împlineşte cel mai mult? Ce m-ar face într-adevăr foarte fericit?  
 
Jeremia 45:5”şi tu umbli după lucruri mari?” 
 
Când căutăm împlinirea în lucrurile pământeşti, în mod inevitabil vom claca! 
 
I. 2 Bătrâni erau renumiţi pentru că se certau mereu. Aveau 60 de ani de când erau 
căsătoriţi dar toată viaţa lor a fost numai ceartă. După o vreme au fost duşi de 
copiii lor la azil. Dar şi acolo au continuat cearta şi deranjau şi pe ceilalţi bătrâni, 
dar şi personalul, astfel încât li s-a pus în vedere că dacă nu se potolesc vor fi daţi 
afară. Îngroziţi au zis:”dar unde o să ne ducem?”.  
-Ştiu a zis soţia ce să facem:”ne rugăm ca unul dintre noi să moară”. Şi după 
înmormântarea ta, eu zise ea, mă mut la sora mea. v.3. 
 
Cine vrea să fie prieten cu asftel de lucruri rele, se face vrăjmaş cu Dumnezeu. Nu 
poţi fi cununat cu Dumnezeu şi să-ţi mai dai întâlnire şi cu lumea. 
 
I. „Michael Jordan, celebrul baschetbalist a mers odată acasă la directorul clubului, 
şi i-a cerut o geacă. Directorul i-a spus să se ducă în şifonier şi să îşi ia de acolo 
una care vrea. Nu mică i-a fost mirarea starului când văzu în dulapul lui 2 feluri de 
geci, unele cu „Nike”,firma la care starul făcea reclamă, şi alte multe geci cu 



„Puma”. Mâhnit starul a umplut braţul cu tot ce era de Puma şi le-a pus în mijlocul 
camerei şi cu un cuţit a tăiat toate semnele de Puma şi le-a dus la gunoi, după care 
i-a spus directorului clubului:” aşa, acum toate sunt în regulă între noi.”  

 
Hristos doreşte exclusivitate în viaţa noastră! 

 
v.5 Prima poruncă din Decalog. El este un Dumnezeu gelos. Eu v-am scos din ţara 
Egiptului, Eu am murit pentru voi. Cum se face că încercaţi să umpleţi golul 
sufletesc cu altceva? 
 
v.6. Când încerci să-L înlocuieşti pe Domnul cu altceva, atunci El se va opune. 
Prov.3:34. Domnul stă împotriva celor mândri, dar celor ce vor să-L pună pe 
primul loc în viaţa lor pe Domnul, voia Lui, El le dă ajutor, le dă har. 
 

v.6-10. Resurse la îndemână pentru o viaţă împlinită ! 

 
v.7-10 conţin 10 porunci adresate celui ce vrea să se pocăiască şi să se 

îndrepte. 
Acestea 10 sunt ca nişte ordine din armată. Cât de serios priveşte Iacov pe cei cu 
inima împărţită! 
Supunerea în umilinţă. Nu ambiţii personale, ci viaţa mea să slujească dorinţelor 
Lui. Supunerea nu este identică cu ascultarea. Supunerea înseamnă predarea 
voinţei, care aduce după ea ascultarea. 
 
Împotriviţi-vă lui Satan. 1 Petru 5:9 Când ne vom supune Lui şi ne vom împotrivi, 
atunci Satan va fugi de la noi. Ce doreşte Satan când vine la noi? Să ne facă să ne 
îndoim de Cuvânt, să negăm Cuvântul, să nu-L ascultăm. Gen. 3, Matei 4. Cum ne 
împotrivim noi? Refuzând să facem ce ne spune el. 
 
Nu încerca să te cerţi cu Satan şi să îi aduci argumente, zicea Luter. Satan are mii 
de ani de experienţă. El şi-a perfecţionat armele sale pe Adam, Avraam, David, şi 
ştie sigur punctele noastre slabe. 
 
v.8. În timp ce te împotriveşti pe de-o parte, pe de alta trebuie să te apropii de 
Domnul. Atunci şi El se va apropia de noi.  
Ca să te apropii de El, trebuie să treci printr-un proces asemănător cu al marelui 
preot din vechime.  
Curăţirea mânilor-simbolul curăţirii exterioare, dar şi inimile-simbolul pentru 
atitudinile şi motivele noastre lăuntrice.  



Cum ne curăţăm astăzi? Prin mărturisire şi pocăinţă. Trebuie să îndepărtăm păcatul 
de pe mânile noastre, şi duplicitatea din inimile noastre. 
 
Un om cu inima neîmpărţită este cel ce trăieşte doar pentru gloria Lui Dumnezeu – 
şi nu un suflet preacurvar. 
 
v.9. Fiţi pătrunşi de durere. O simţiţi aşa cum o simte Dumnezeu? Nu fiţi 
superficiali. Uneori suntem atât de superficiali încât râdem de păcat. Psalmi 51:17. 
Alteori ne rugăm să ne smerească Domnul, ceea ce este foarte periculos. Mâna 
Domnului e foarte grea. Mai bine ne smerim singuri, Amin? Isaia 66:2; Ps.34:18. 
 

Nu te război cu Domnul, ci cu tine însuţi ! 
        Aceasta va însemna şi că eşti în pace cu alţii. Isaia 32:17 
 
v.10 Din nou apare cuvântul smerenie. După smerenie vine înălţarea, El te va 
înălţa.  

 
Este un avantaj în umilinţă: ”în cele din urmă aduce onoare”! 

 
“Cea mai înaltă onoare în cer va fi răsplătită de cea mai mare umilinţă de pe 
pământ” 
 
 

v.11,12. Când judecăm, osândim, ne punem în locul Lui şi atunci nu El este 
Domnul şi Judecătorul, ci eu cel ce osândesc. Isus este Domnul şi pentru mine şi 
pentru fratele meu.  
Când criticăm pe alţii, ieşim în evidenţă noi că am fi mai buni. În loc să ia o poziţie 
de smerenie, această persoană se ridică pe sine în poziţia de judecător. 
 
Atitudinea umilă şi acţiunile corecte sunt elemente esenţiale ale creşterii spirituale. 
Iacov a continuat să arate cum aceste calităţi ale vieţii militează împotriva 
lăudăroşeniei. 
 


