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STUDIUL 9

UN SINGUR LEGIUITOR ŞI JUDECĂTOR

Salutare prietene!

Trăim într-o lume în care cuvântul libertate este proclamat în gura mare, nimeni nu trebuie să 
îmi spună ce e bine sau ce e rău, eu decid, pentru că este o problemă de conștiință. Dar cum știu cu 
adevărat ce este bun pentru mine? Nu este aşa că altfel gândește lumea? Nu este aceasta învăţătura 
inoculată în mintea copiilor? În acest studiu vom afla cine este cu adevărat îndreptățit să decidă ce 
este bun sau ce este rău. Numai că Iacov începe acest subiect în următoarea formă. Iacov 4,11:

11  Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate, sau judecă pe  
fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al  
Legii, ci judecător.

Pentru a înţelege acest verset trebuie să avem în vedere ideea că Iacov capitolul 4, vorbeşte 
despre  înţelepciune.  Aşa  numita  înţelepciune  umană  este  neîndemânatică  şi  se  lasă  târâtă  de 
pasiunea animalică a omului. În realitate această înţelepciune nu poate fi numită înţelepciune, dar 
din păcate omul crede că aceasta este înţelepciune. În schimb înţelepciunea divină, este echilibrată, 
adică are bun simţ, nu este grăbită, nu face sau zice ceva doar de dragul de a spune ceva, gândeşte 
înainte de a vorbi. Şi ce vorbeau membrii bisericii căreia i se adresează Iacov? Vorbeau rău unii de 
alţii, atenţi la oricare alunecare a celuilalt, judecând nu numai faptele ci şi intenţiile. Din context 
reiese că nu doar se vorbeau de rău unii pe alţii ci chiar învinovăţeau chiar şi Legea, imaginând 
lucruri  şi inventând interdicţii  pe care Legea nici  măcar  nu le menţiona, dar care pentru critici 
ajunseseră să constituie probleme de viaţă şi de moarte. Spuneau adesea că un lucru sau altul era 
rău, şi de ce o spuneau, mai ales că Legea nu spunea nimic, pentru că în gândirea lor acel lucru era 
rău, nimeni nu putea să îi convingă că erau greşiţi sau că se fac judecători chiar şi ai Legii, judecând 
astfel indirect chiar pe Domnul Isus Hristos. Aceşti credincioşi doreau să fie mai presus de orice 
Lege, ei hotărau ce este bun sau ce este rău crezându-se atotştiutori şi atotînţelepţi. Nu este oare 
tristă această situaţie?

A doua parte a acestui studiu analizează faptul că numai Dumnezeu are autoritatea de a spune ce 
este bine sau ce este rău. Să citim Iacov 4,12:

12 Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască şi să  
piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău?

Această întrebare se pune pentru a ne obliga să gândim mai profund la această  situaţie. De 
exemplu sunt locuri în care cineva se ridică şi spune că nu se poate sărbători ziua de naştere a cuiva  
pentru că este un obicei păgân, sau că nici măcar nu trebuie să menţionăm crăciunul pentru că şi 
acesta are origine păgână. De asemeni nu se poate predica în săptămâna paştelui pentru că aceasta ar 
fi o idolatrie, şi exemplele ar putea continua. Eu aş putea să vă ofer o listă interesantă de lucruri pe  
care “fraţi” şi” sfinţi” îi judecă pe alţii acuzându-i că introduc păcatul în biserică. Dar în care parte 
a Scripturii găsesc ei aceste capete de acuzare? Într-o anumită ocazie un frate mi-a spus că stă foarte 
clar scris în Biblie că nu trebuie să iubim lumea, nici lucrurile din lume. Dar în timp ce acest frate 
încerca să îmi demonstreze că are dreptate tocmai ne îndreptam către maşina sa de 50.000$. Eu nu 
văd nimic rău în faptul că el foloseşte o astfel de mașină scumpă devreme ce are bani, dar nu cred că 
mașina i-a căzut din cer ci cu siguranţă fusese fabricată în lumea noastră fiind un obiect din lumea 
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aceasta. Cum poate spune el să nu iubim lumea în timp ce el foloseşte această mașină care aparţine 
acestei lumi? Îţi dai seama cât de incoerenţi sunt unii în acţiunile şi afirmaţiile lor? După cum vezi, 
aceasta nu a fost o problemă cu care se confrunta numai Iacov în timpul său, ci şi astăzi există  
persoane care cred că Legea este incompletă şi că ar trebui adăugate unele lucruri. În realitate când 
o  persoană  nu  a  înţeles  Scriptura  cu  adevărat,  îşi  construieşte  propria  credinţă  bazată  pe 
comportament şi lucruri exterioare. Aceştia sunt întotdeauna gata să judece pe alţii uitând ce ne 
spune Pavel în Romani 2,1:

1 Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că  
judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.

În partea a treia a acestui studiu Iacov schimbă direcţia dar nu şi subiectul, acesta continuă să fie 
înţelepciunea. Persoana care are înţelepciune care vine de sus, supune toate planurile sale voinţei 
divine. Să citim Iacov 4,13:

13 Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: "Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta  
acolo un an, vom face negustorie, şi vom câştiga!"

Iacov se adresează aici unor membri care se ocupau cu comerţul şi care erau foarte înstăriţi şi 
care adesea comentau între ei planurile de a merge aici sau acolo pentru a face comerţ sau pentru a 
se plimba. Nu în aceasta constă greşeala lor, ci în faptul că nu ţineau cont de planul şi voinţa lui 
Dumnezeu atunci când își făceau planuri. A face planuri cu privire la orice proiect este o dovadă de 
înţelepciune, însuşi Isus a spus acest lucru, zicând că orice persoană înţeleaptă înainte de a construi 
o clădire trebuie să se aşeze şi să își facă planuri. Nu este prudent să trăieşti fără aţi face planuri, dar 
este neînţelept să le faci fără a ţine cont de voinţa lui Dumnezeu. Aşa că această boală spirituală, 
care  susţine  că  planurile  de  viitor  ar  ţine  numai  de  noi,  fără  a  ţine  cont  de  voinţa  divină,  nu 
afectează numai pe cei bogaţi, şi cei săraci pot cădea în această greşeală trăind ca şi când Hristos nu 
ar  exista.  Aminteşte-ţi  că  tema  centrală  a  capitolului  4  din  Iacov  este  înţelepciunea  care  se 
manifestă prin umilinţă. Umilinţa este opusul mândriei, mândria este manifestarea stupidei idei că 
putem trăi  fără Dumnezeu. Cel mândru priveşte de sus nu numai pe semenul său ci chiar şi pe 
Dumnezeu.  Acest  fapt  este  unul  dintre  teribilele  rezultate  ale  secularismului.  În  experienţa 
bărbatului sau a femeii seculare, Dumnezeu nu este altceva decât un simplu detaliu pentru că fiinţa 
umană este centrul tuturor preocupărilor. Dar pe de altă parte să nu cumva să credem că doar dacă 
spunem că  Dumnezeu  este  centru  vieţii  noastre,  rostind  aceasta  ca  pe  o  formulă  magică,  este 
suficient. Dacă chiar credem acest lucru, atunci trebuie să rezulte că El este primul în viaţa noastră 
prin acţiunile pe care le facem şi nu limitându-ne numai la cuvinte. Cum ar putea să fie Dumnezeu 
cel dintâi în viaţa cuiva care îşi dă întâlnire cu prietenul său într-un bar pentru a bea o bere neţinând 
astfel cont de sfaturile lui Dumnezeu cu privire la sănătate.

Să ne îndreptăm acum privirile  către  a patra  parte  a acestui  studiu.  Astăzi  viaţa este  foarte 
complicată,  cumpărăm, câştigăm, vindem, mergem dintr-un loc în altul.  Viaţa este alcătuită  din 
persoane, activităţi, locuri, zile, ani, fiind necesar continuu luarea de decizii. Dacă nu cunoşti voia 
lui Dumnezeu, viaţa este un mister. Dar atunci când Isus intră în viaţa ta şi începi să faci voia Sa, 
viaţa începe să aibă sens. Până şi lucrurile neînţelese încep să devină transparente, pentru că ştii că 
Dumnezeu stă în spatele tuturor lucrurilor. De aceea Iacov prezintă unele argumente care ne fac să 
înţelegem cât de neînţeleasă sau chiar nebunească este ideea de a face planuri fără El. Să citim 
Iacov 4,14:

14 Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur,  
care se arată puţintel, şi apoi piere.

Această declaraţie se aseamănă cu cea a lui Solomon din Proverbe 27,1:

1 Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi.
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Acești  oameni  cărora Iacov le scrie,  erau oameni  de negoţ,  îşi  făceau planuri  pentru un an 
întreg, dar care în realitate nu ştiau ce avea să se întâmple în ziua următoare. Aceasta ne reaminteşte 
de parabola bogatului care i-a rodit  ţarina pe care o găsim în Luca 12,16-21. Îl vedem pe acesta 
făcându-şi planuri fabuloase de viitor dar fără a  ţine cont de Dumnezeu. Acestuia Dumnezeu i-a 
spus: „Nebunule, chiar în această noapte  ţi  se va cere înapoi sufletul, iar lucrurile pe care le-ai 
pregătit pentru cine vor fi?”. Ştii dragul meu, viaţa noastră este nesigură, incertă, dar pentru noi 
există siguranţă în mâinile  lui  Dumnezeu, pentru că orice s-ar întâmpla,  Dumnezeu controlează 
totul şi are un plan pregătit. De aceea apostolul Iacov spune că viaţa noastră este ca un abur care 
acum este iar într-o clipă s-a evaporat. Dar ce se întâmplă dacă deşi acum cred în Dumnezeu iar 
mâine  voi  muri.  Ooo,  acesta  este  o  întrebare  interesantă  nu-i  aşa?  Trebuie  să  ţinem  cont  că 
încrederea în Dumnezeu nu este o asigurare de viaţă, nu trebuie să înţelegi că dacă te încrezi în 
Dumnezeu nimic rău nu  ţi se va mai întâmpla. Trăim într-o lume de suferinţă. Dar dacă crezi în 
Dumnezeu, până şi moartea poate fi privită ca o binecuvântare, pentru că cei morţi în Hristos, în 
realitate nu au murit ci doar se odihnesc până în ziua glorioasă a învierii. Moise este un exemplu la  
ceea ce spun. El şi-a făcut planuri  omeneşti,  dar bazate toate pe voinţa divină. Care erau acele 
planuri? Să intre în ţara promisă, să împartă teritoriul între seminţiile lui Israel, să îmbătrânească şi 
să moară. Frumoase planuri nu este aşa? Dar şi Dumnezeu avea planuri cu privire la Moise, iar  
planurile lui Dumnezeu întotdeauna sunt cele mai mari şi cele mai bune în comparaţie cu cele ale 
omului. Moise nu a intrat în ţara promisă murind pe muntele Mebo. Cu siguranţă că mulţi ar gândi 
că planurile lui Moise au eşuat, dar planurile centrate în Dumnezeu niciodată nu eşuează, poate că 
uneori suferă unele modificări, sau amânări, dar mereu se împlinesc. Moise a murit, iar aceasta este 
o realitate, dar în ziua următoare a înviat, iar atunci când poporul a intrat în ţara promisă, Moise a 
văzut aceasta dar nu ca un bătrân neputincios, ci ca o fiinţă transformată care se bucura deja de 
viaţa veşnică. Planul s-a împlinit, dar în maniera lui Dumnezeu.

Acuma vom merge spre sfârşitul acestui studiu vorbind încă o dată despre înţelepciunea care 
vine de la Dumnezeu. Omul înţelept este umil şi nu face nimic fără a avea în prezent pe Dumnezeu. 
Să citim Iacov 4,17:

17 Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!

Omul înţelept nu se limitează numai la a nu face anumite lucruri rele ci el este mereu disponibil 
pentru a face lucruri bune. Încetând a face binele pentru Dumnezeu este la fel de ofensator ca şi cum 
ai face numai răul. Viaţa creştinului înţelept nu este o viaţa inutilă, inactivă, ci dimpotrivă, una 
productivă,  pentru  că  rămânând  în Hristos  se  produce automat  fructele,  roadele  Duhului  Sfânt. 
Creştinul înţelept ştie că misiunea sa în lumea aceasta nu este una pasivă ci una activă. Aceasta este 
o avertizare împotriva legii celui mai mic efort, nu eşti şi nu devii un sfânt, doar retrăgându-te din 
lume şi izolându-te undeva în pădure aşteptând revenirea Domnului. Tu ai o misiune de îndeplinit 
mai întâi cu familia şi copiii tăi. Trebuie să lucrezi şi în acelaşi timp să fii pregătit ca şi cum Isus ar  
veni astăzi, dar în acelaşi timp trebuie să faci planuri pe termen lung centrate în Dumnezeu. Apoi în 
al  doilea  rând ai  o  datorie  faţă  de  lumea  aceasta.  În  fiecare  zi  se  coboară  în  mormânt  mii  de 
persoane care nu au auzit vorbindu-se despre Isus, iar Dumnezeu te-a ales pe tine ca să fii un martor 
al Evangheliei veşnice, de aceea aminteşte-ţi în fiecare zi că viaţa creştină nu înseamnă numai a nu 
face răul, ci de a face acele lucruri bune care sunt necesare pentru salvarea altora. Astăzi este ziua 
salvării, a deciziilor, de aceea nu îţi risipi ziua în lucruri fără valoare ci în decizii înţelepte pe care 
apoi să te lupţi să le pui în practică.
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