
   Iacov 5, Fiți răbdători ! 
v.6 Ați omorât pe cel drept care nu vi se împotrivește! Cel drept nu se împotrivește. 
-răbdători până când? Până la venirea Domnului. 
-fiți și voi răbdători, întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. 
Nu murmurați unii împotriva altora, ca să nu fiți judecați. Iată, judecătorul stă chiar 
la ușă. 
Ce caută Iacov să oprească este tipul de jurământ pripit, nerealist. Cuvântul dat 
cuiva de un creștin trebuie să fie „da” sau „nu”, fără schimbări de nuanțe sau 
reinterpretări. Iacov vizează aici integritatea verbală. Ai făcut o promisiune, să te 
ții de ea! Mai bine să nu faci promisiuni nerealiste, bazate pe obiceiuri omenești 
schimbătoare. 
Apoi, ce poți face într-o lume nedreaptă? Să nu te răzbuni și să nu te încarci cu 
resentimente.  
Aplicaţie: Pentru toți cei ce se luptă cu un duh de răzbunare în inima lor, citiți 
Romani 12:17-21 și completați restul expresiei:  
v. 17 – Nu întoarceți …………………………………………………….  
v. 18 – Trăiți în pace …………………………………………………….  
v. 19 – Nu vă răzbunați ………………………………………………….  
v. 21 – Nu te lăsa …………………………………………………………. 
 
   Rugați-vă cu credință ! 
-mărturisirea reciprocă a păcatelor; ce stare de maturitate implică mărturisirea 
păcatelor! Tu cui îți mărturisești păcatele, sau nu mai faci păcate? Mare putere are 
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 
Întrebare: De ce este condiționată rugăciunea cu putere de neprihănirea celui ce se 
roagă (5:16b)? 
 
   Salvarea de la moarte a unui suflet ! 
Dacă vreunul se rătăcește de la adevăr, și cineva îl găsește și îl convinge prin 
Duhul și Cuvânt să se întoarcă va salva un suflet de la moarte, și va face să nu se 
audă de multe păcate. 
1 Cor.13 ne spune că dragostea acoperă totul, iar cel ce iubește acoperă păcatele 
altora,si nu le dă pe față prin bărfă.  
 
Proverb: ce s-a întâmplă în Praga, rămâne în Praga ! 
 
Atitudinea în prezent este clar determinată de convingerile față de viitor. Felul în 
care te raportezi la viitor îți afectează comportamentul în prezent. Dacă știi că 
Domnul va veni și va face dreptate, de ce să te mai încarci tu cu responsabilități pe 



care le are El? Veniți totuși să ne judecăm,zice Domnul? Când? Astăzi,pentru 
îndreptare. 
 
     

Învață răbdarea!   Moara de Padure, Cj. 
 
 
Vrem sau nu vrem, Dumnezeu vrea să ne maturizeze. Copiii se pun la volan de 
mici, sau se încalță cu pantofii cu toc ai mamei, ei vor să fie mari. 

Să nu fim copii bătrâni, sau bătrâni copii ! 
El vrea să ne maturizeze pentru a putea înțelege scopul ispitelor, nevoilor, bolilor 
în viața noastră. Să privesc oamenii prin ochii Lui. Isus nu doar că a murit pentru 
mine, ci El trăiește viața Lui în mine. 
Credința matură este activă în practică, nu doar în vorbă, duhovnicească. Să ne 
maturizăm limba. Cu gura să construim, nu să dărâmăm, nu să ne certăm, ci să 
evităm conflictele, și să le rezolvăm când apar. 
 
Cum să fim maturi cu ceea ce avem? Dacă avem ce să mâncăm (azi) și haine 
(pentru azi), ne este de ajuns. Este alegerea noastră dacă suntem evlavioși, sau nu! 
 
v.7  Răbdarea nu se capătă imediat. Sora ei este așteptarea. Este un proces. Când 
sunt copiii mici, așteptăm să se facă mari. Așteptăm să facem școli, să ne 
căsătorim, și în final îL așteptăm pe Domnul. Viața înseamnă așteptare...! 
De 3 X apare acest cuvânt – răbdare. Îl mai așteptăm pe Domnul !? 
 
+Când să avem răbdare? 
+De ce să avem răbdare? 
+Cum să dezvoltăm răbdarea? 
 

Când să avem răbdare? v.7 când nu putem să facem nimic. Plugarul nu poate 
controla, stăpâni vremea, așa că așteparea este elementul cheie. El nu poate 
controla ploaia, vântul, soarele, norii, etc...există un anotimp pentru oricare treabă 
de făcut. Toamna se culeg roadele. Problema noastră este că am vrea să controlăm 
noi totul,dar nu putem.  
Cum încercăm totuși să controlăm noi totul? 
-îngrijorându-ne; Dl Isus spune: nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Ajunge zilei 
necazul ei. 
Grija este bună dar îngrijorarea nu ajută ci doar complică și mai mult lucrurile.   
Dumnezeu face toate bune, la timpul Lui. Zaharia, Berechia, Ido ! Dumnezeu își 
aduce aminte să binecuvânteze la timpul Lui ! 



 
Matei 6:25-27. Nu vă îngrijorați de nimic.. Pilda cu drobul de sare și copilul mic. 
 
Care este lucrul pentru care te îngrijorezi cel mai mult? 
 
C.Swindoll: adevărata răbdare așteaptă fără să se îngrijoreze! 
 
Când să mă îngrijorez: atunci când oamenii nu vor să se pocăiască, cad în păcat.  
 
Iacov.5:10 Proorocul trebuia să spună mesajul, iar lucrul acesta nu era ușor. 
Cade cineva în păcat și eu să nu ard?  
Avem oameni în viața noastră care nu se schimba.  
 
Să avem răbdare, precum plugarul. Plugarul știe că vine o vreme a recoltei. 
 
Răbdare=pus sub căldură un timp îndelungat, aurul curățit prin foc. Răbdare și 
îndelungă răbdare,răbdarea sfinților. 
 
v.11 Răbdarea lui Iov. Iov nu știa ce făcea Domnul cu viața lui, nu avea habar. Iov 
a jucat marele joc al suferinței, și a câștigat. Cel mai bogat om a ajuns cel mai 
sărac: fizic, social, economic, spiritual. Chiar nici nevasta nu e de acord cu 
răbdarea lui. Poți să iei răul din mîna unora și să aștepți că Domnul va lucra. 
 

Viața nu e dreaptă de când cu G.Edenului ! 
 
Tu așteaptă, antrenează-te să aștepți răspunsul lui Dumnezeu, ai încredere, ai 
răbdare, ai acea înțelepciune care atunci când toți pleacă, tu să rămâi !  
Nu e ușor, dar ...toamna se numără bobocii. 
 
v.11 Scopul lui Dumnezeu era pe mai multe planuri: slava Lui și dublarea averii lui 
Iov. 
Crezi că Domnul are un plan cu viața ta, și aștepți cu răbdare? 
 

v. 8 De ce să am răbdare: =venirea D-lui este aproape. El va reveni. 1/24 versete 
din NT. vb.despre revenirea Lui. Aceasta este motivația mea de a răbda și de a trăi. 
El vine și răsplata Lui este cu El. El ține toate lucrurile sub control, de aceea am 
răbdare. 
2 Petru 3:3,8,9 Întărzie Domnul? Cu siguranță, nu. El are un plan, are răbdare cu 
Pământul.  
 



Răbdarea Lui e sursa răbdării mele. 
 
v.11 Cei ce rabdă sunt fericiți, răsplătiți; răsplătiți chiar și aici: caracter frumos, 
relațiile noastre ne vom bucura de ele, aprecieri din partea celor din fam.de 
exemplu, cerești (Matei 5 ..Fericirile) 
Matei 5:12 Răsplata voastră este mare în ceruri ! Motivația este și aceasta: răsplata. 
Domnul răsplătește răbdarea. Fii credincios chiar dacă nu ești apreciat, iubit. Ai 
răbdare, că va veni și vremea noastră. 
v.11b. Scopul Domnului, ce sfârșit i-a dat Domnul. Mai bun este sfârșitul unui 
lucru decât.. 
Rom.8.28 Toate lucrurile lucrează.. 
1 Petru 2.12 și ne dă și voința și înfăptuirea.. 
 
Cum să fim răbdători: 
v.7 plugarul are răbdare cu pământul. El nu se ia de gât cu țarina să rodească mai 
repede.Așteaptă cu înțelepciune. 
Psalmi 130 este un psalm al așteptării. Așteptarea este sănătoasă sau nu, în funcție 
de obiectul așteptării noastre. Fiți conectați pe știrile cerului. 
Is.40:29. Ce care așteaptă cu încredere în Domnul (original). Nu obosiți în 
așteptare. 
Iacov 5.9 așteptați în tăcere. Nu murmura, nu face scandal, nu face caz de asta. Nu 
acuza, nu te plânge, nu da vina pe nimeni, ci așteaptă. 
 
v.12 Nu jurați nici, nici....începem să facem promisiuni, Doamne, mă jur dacă și cu 
parcă...Matei 5. Da, da și nu,nu. Dacă ai răbdare nu te apuci să juri. 
 

Ieremia: bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului ! 
 

Tu cum aștepți, câți oameni știu de problema ta, pe cine dai vina pentru problema 
ta? Faci rămășag cu Dumnezeu, Doamne dacă îmi dai... 
Habacuc:este o promisiune care va veni și nu va zăbovi.. 
Ps. 37:7 taci înaintea Domnului...nu te mânia...planurile lui rele...le merge mai bine 
decât nouă.. 
Iacov 5:10 în speranță, cu tăcere și cu încredere...!  
Răbdarea este capacitatea de a avea lumină chiar și când ți se arde siguranța ! 
 Răbdarea= când nu mai e nici o șansă, tu rămâi încrezător. 
Iov 19.25 Știu că Răscumpărătorul meu este viu, Ce avantaj ai față de toți ceillați: 
tu îl vezi pe Domnul Isus, iar ei nu. 
Ce vezi tu când ești bolnav ca Iov?! 
 



Răbdarea este cheie pentru maturizarea noastră ! 
 
Plugarul nu jelește pe arie, ci este înțelept. Ca profeții noi avem răbdare cu oamenii 
cărora le predicăm Evanghelia. Ca Iov așteptăm planul Lui Dumnzeu ca să 
înțelegem planul...urechea mea auzise, ... dar acum te-am vazut și mă pocăiesc în 
țărână și cenușă. 
Ieremia a suferit toata viața și nu a a vut nici un rezultat în viața lui,dar a făcut tot 
ce trebuia făcut,și a suferit cu răbdare. 
Când îmi ridic ochii spre munți, de unde –mi va veni ajutorul? 


