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STUDIUL 8
SMERENIA ÎNŢELEPCIUNII CEREŞTI

Prietene  drag,  cuvântul  cheie  din  acest  studiu  este  înţelepciune,  dar  să  nu  confuzi 
înţelepciunea cu cunoştinţa. Cunoştinţa este înmagazinarea conceptelor, iar înţelepciunea înseamnă 
să ştii să aplici cunoştinţele pentru slava lui Dumnezeu şi în folosul omenirii. Înţelepciunea este un 
dar ceresc dat acelora care îşi recunosc incapacitatea şi apelează la Dumnezeu. Cunoştinţele le poţi 
găsi în şcoală, la facultate, la bibliotecă, dar înţelepciunea o găseşti numai pe genunchi la picioarele 
lui Isus. Vârsta îţi poate da cunoştinţe (experienţă), dar nu înţelepciune. Titlul academic îţi poate 
aduce prestigiu dar nu şi înţelepciunea. Funcţia pe care o îndeplineşti îţi poate da influenţă şi putere 
dar niciodată înţelepciune. 

Aşadar nimeni nu poate argumenta că prin simplul fapt că este o persoană în vârstă sau 
datorită faptului că a  studiat mult sau că are o funcţie de conducere, acest lucru îl face înţelept. 
Bineînţeles că toate aceste lucruri îţi pot fi de folos dar nu-ţi vor da înţelepciunea. În Iacov cap. 3, 
13.14 apostolul spune că: 

13. Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele  
făcute cu blândeţea înţelepciunii! 

14. Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să  
nu minţiţi împotriva adevărului. 

Iată,  apostolul  zice  în  acest  verset,  că  înţelepciunea  nu  este  o  chestie  de  cuvinte  ci  de 
comportament. Dacă eşti înţelept o să demonstrezi prin fapte de umilinţă, proprii înţelepciunii. În 
alte cuvinte, una dintre primele caracteristici ale omului sau femeii înţelepte este umilinţa. Şi ce este 
umilinţa? Nu înseamnă să crezi că nu ştii nimic sau că nu poţi nimic ci să recunoşti că tot ceea ce 
ştii sau poţi vine de la Dumnezeu. Umilinţa nu înseamnă să crezi că nu foloseşti la nimic ci să ai 
convingerea că eşti un instrument în mâinile lui Dumnezeu şi că el te va folosi după planul Său. 

Persoana cu inima smerită lucrează motivată de dragostea pentru Dumnezeu şi în consecinţă 
din iubirea pentru ceilalţi  pe care îi vede ca pe aproapele său. Persoana umilă vede pe celelalte 
persoane nu ca pe rivali de care trebuie să se ferească ca să nu-i ia locul ci ca pe fii dragi ai lui 
Dumnezeu, pe care trebuie să-i încurajezi pentru a dezvolta întregul potenţial pe care Dumnezeu le-
a dat. Numai că pentru ca această experienţă să devină realitate este nevoie ca persoana înţeleaptă să 
trăiască în relaţie cu Dumnezeu, de la care primeşte înţelepciunea. Nu este vorba doar despre a 
participa la o mulţime de seminarii de caritate, de inteligenţă emoţională, sau de conducere, este o 
chestie de caracter. Deci, inima, trebuie să fie transformată.

Din acest motiv Iacov în versetul 14 zice, Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi  
un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Minţind împotriva cărui 
adevăr? împotriva adevărului  că eşti  o persoană înţeleaptă.  De ce? Tu poţi  să te autonumeşti  o 
persoană înţeleaptă însă apostolul zice că înţelepciunea nu este o chestiune de aparenţă, sau de a 
crede că eşti înţelept, ci de a demonstra, iar factorul care dovedeşte înţelepciunea este umilinţa. În 
realitate conceptul despre care discutăm în acest studiu, a început să fie prezentat în Iacov cap. 3 
versetele 11 şi 12 care spune: 

11. Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce şi apă amară? 
12. Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici  

apa sărată nu poate da apă dulce. 
Rădăcina tuturor lucrurilor este inima, de aceea zic că aceasta nu este o problemă de status, 

nici  de  studii  ci  de  un  caracter  transformat  după  asemănarea  lui  Dumnezeu.  Îţi  dai  seama  că 
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rădăcina tuturor lucrurilor este inima? Roada unui om al lui Dumnezeu este umilinţa în timp ce 
roada aceluia care nu-L cunoaşte pe Dumnezeu este mândria. 

Acum adu-ţi aminte că Iacov se adresează Bisericii în general, dar liderilor şi învăţătorilor în 
particular. Când o persoană care deţine o funcţie de conducere sau învăţător nu a fost transformată 
de  puterea  lui  Dumnezeu,  când inima  lui  este  o  fântână  de apă  bună  şi  rea,  rezultatele  vor  fi 
defavorabile. Acesta este al doilea punct al studiului nostru. Să citim Iacov 3:15.16: 

15. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. 
16. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele. 
Dragul meu, cu aceste versete putem vedea că sunt două feluri de înţelepciune, cea care vine 

de la Dumnezeu şi cea care este firească, strict umană şi diabolică. Cea din urmă doar seamănă 
invidie şi rivalitate, confuzie şi tot felul de lucruri rele. Această falsă înţelepciune este animalică. 
Termenul folosit aici este  psuquicos  care vine din grecescul  psuque  ce înseamnă  viaţă, cuvântul 
psihologie  (psyche)  este  derivat  din  acesta.  În  1Corinteni  capitolul  2:14  psupos  este  tradus  ca 
natural  în contrast cu  spiritual. În Iuda 19 este tradus ca  senzual, adică se lasă condus doar de 
simţurile  naturale  ale  lucrurilor.  Acest  fel  de  înţelepciune  creează  numai  confuzie  firească  şi 
drăcească, spune Iacov. Iar înţelepciunea care vine de la Dumnezeu este descrisă aşa în versetul 17: 

17.  Înţelepciunea  care  vine  de  sus  este  întâi,  curată,  apoi  paşnică,  blândă,  uşor  de  
înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. 

Orice persoană care are o funcţie de conducere trebuie să suspine când citeşte acest text. 
Cine  nu ar  vrea  să  conducă  în  mod pur,  pacific,  amabil,  plin  de  compasiune  şi  după  voia  lui 
Dumnezeu. Aceasta ar fi o conducere perfectă, care inspiră şi motivează, şi este exact acest fel de 
conducere pe care Dumnezeu îl vrea pentru Biserica Sa. El a promis în Ieremia 3:15 următoarele: 

15.Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu înţelepciune. 
Vom începe  acum a  treia  parte  a  studiului.  Există  multe  persoane  care  ar  vrea  să  aibă 

înţelepciunea divină, viaţa ar fi mult mai uşor de trăit dacă ne-am lăsa conduşi de Domnul în toate 
acţiunile noastre. Problema este că în interiorul nostru există o putere care câteodată pare că nu o 
putem controla. Iacov vorbeşte despre această luptă interioară pe care o ducem fiecare în inima 
noastră. Să citim ce spune Iacov 4:1: 

1.De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în  
mădularele voastre?

Uite,  ceva  care  trebuie  să  înţelegem,  înainte  să  continuăm cu  studiul,  este  că  Iacov nu 
vorbeşte aici de o luptă cu tancuri şi bombe, el vorbeşte despre lupta din interiorul bisericii. Şi cine 
promovează aceste lupte? Învăţătorii şi liderii sau persoanele cu ambiţia de a conduce şi care dau 
naştere  la  conflicte  din chestiuni  aparent  umile,  din lucruri  care  par  să  aibă  legătură  cu binele 
bisericii. Se poate întâmpla ca ei să aibă dreptate în aceste chestiuni, dar atitudinea acelora care le 
prezintă şi motivaţia care se găseşte în spatele acestor lucruri, nu are nimic de văzut cu biserica, 
sunt doar roade ale patimilor lăuntrice ale unor persoane care au în inima lor dorinţa de supremaţie. 

Şi  aceasta,  dragul  meu,  există  din totdeauna,  de când a intrat  păcatul  în lume.  Cain s-a 
revoltat împotriva fratelui său Abel şi l-a ucis. Lot s-a revoltat împotriva unchiului său Avraam şi a 
ales cel mai bun pământ ca să trăiască. Absalom s-a revoltat prin război împotriva tatălui său, ca să-
i ia locul de rege. Chiar şi ucenicii i-a făcut probleme lui Isus discutând despre cine are să fie mai 
mare în Împărăţia Cerurilor. 

Şi dacă privim în trecut putem vedea că unele dintre bisericile primare aveau de asemenea 
probleme din cauza neînţelegerilor dintre ei. Membrii bisericii din Corint concurau între, iar unii 
dintre fraţi ajungeau să fie prezentaţi în faţa curţilor de judecată omeneşti. Galatenii se muşcau şi 
mâncau unii pe alţii, aşa cum este prezentat în Galateni 5:15. Pavel a trebuit sa-i îndemne pe efeseni 
să cultive unitatea spirituală, până şi biserica sa preferată din Filipi avea probleme din cauza a două 
surori care nu se înţelegeau. Adică întotdeauna au fost oameni care se numeau creştini dar care nu 
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au fost transformaţi de Isus. Aceşti oameni păreau să fie umili, vorbeau mult despre credinţă, despre 
har, dar inima lor era un izvor de patimi în război. 

Acum vine Iacov şi ne spune în versetele 2 şi 3 din capitolul 4: 

2.Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi;  
şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. 

3.Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. 
Acuma, prietenul meu, nu avem înregistrări care să ne confirme că în vreo biserică a avut 

loc un caz de omucidere, de aceea expresia  ucideţi  pe care o foloseşte Iacov aici, trebuie să facă 
referire la a ucide în alt fel, a ucide cu cuvinte, cu o atitudine care ruinează imaginea celeilalte 
persoane. Şi toate acestea de ce? Pentru că doresc ceva şi nu-l obţin, atunci ucid, sunt măcinaţi de 
invidie şi nu reuşesc ceea ce doresc iar atunci se ceartă şi se luptă. Cât de teribil? Am eu nevoie să-
mi revizuiesc comportamentul?  Sau doar trebuie  să cred că Iacov vorbeşte pentru ceilalţi  şi  nu 
pentru mine. Aminteşte-ţi ca Iacov nu se adresează oamenilor din afară ci acelora din biserică. Sunt 
persoane care se numesc creştine dar care trăiesc ca şi când niciodată nu L-ar fi cunoscut pe Isus. 
Au primit botezul, iar aceasta este ca şi când s-ar fi căsătorit cu Hristos şi totuşi nu sunt fideli lui 
Isus. De aceea Iacov ne spune aşa în capitolul 4: 4:

4.Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine  
vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaş cu Dumnezeu. 

Prietenia cu lumea, poate fi numită în ziua de azi secularizarea. Secularismul nu te scoate 
din biserică dar îţi aduce valorile la nivel cu valorile societăţii, unde Dumnezeu nu înseamnă nimic 
sau înseamnă prea puţin. Creştinul secular nu încetează să mai vină la biserică dar o face ca şi când 
biserica ar fi doar un club religios. De obicei acest creştin ajunge la sfârşitul Şcolii de Sabat şi iese 
imediat  când se termină predica.  Nu are nici  un compromis  cu biserica,  cu misiunea ei,  dar se 
consideră membru al acesteia. Iacov numeşte acest fel de creştinism un creştinism preacurvar. Este 
un creştinism în umbră, nu este nici de zi şi nici de noapte, este un creştinism gri, nu este nici alb 
nici negru, este un creştinism căldicel, nu este nici rece şi nici în clocot. Dar, fiindcă eşti căldicel,  
nici  rece, nici  în clocot,  am să te vărs din gura Mea.(Apocalipsa 3,16) iar  aceasta este absolut 
teribil. 

Am ajuns aproape de finalul acestui studiu, şi o să discutăm despre singurul remediu pentru 
inerţia spirituală. Iacov 4:7 spune: 

7.Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. 
Această afirmaţie,  Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu, este soluţia, iar rezultatul este rezistenţa 

împotriva  Diavolului.  Să-i  fii  supus  lui  Dumnezeu înseamnă să-L cauţi  tot  timpul  cu umilinţă, 
recunoscând că fără El nu eşti nimic. În greacă această expresie supuneţi-vă este un termen militar 
care face referire la a te aşeza în locul potrivit din cadrul unei ierarhii militare. Când un simplu 
soldat  se  comportă  ca  un  general  va  aduce  probleme.  Predarea  necondiţionată  faţă  de  Hristos, 
recunoscând că El este Generalul iar noi abia ne putem numi soldaţi, reprezintă secretul victoriei 
împotriva răului. Isus în noi va curăţa răul şi va purifica gândurile noastre, iar atunci şi numai atunci 
roadele înţelepciunii apar în mod natural în experienţa noastră de zi cu zi. Iar dacă eşti un lider o să 
fii o persoană iubită, admirată şi urmată de ceilalţi. 

Dumnezeu să te binecuvânteze din plin!
www.7adventist.com/studiu/

lectiuneazs@yahoo.com
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