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STUDIUL 11
PREGĂTIREA PENTRU SECERIŞ

Dragi prieteni, în acest studiu vom vedea importanţa de a aştepta şi de a avea răbdare. Iacov, cum 
am mai spus, se adresează copiilor lui Dumnezeu care sunt victimele nedreptăţii din această viaţă. 
Este foarte  important  să observăm că Iacov începe epistola  sa vorbind despre cei  ce suferă şi  de 
asemenea termină vorbind despre aceia care suferă. De exemplu în primul capitol versetele 2 şi 3 ne 
spune următoarele: 

2. Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, 
3. ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. 
Şi acum în capitolul 5, care este ultimul, în versetul 7, Iacov ne spune aşa: 
7.  Fiţi  dar  îndelung răbdători,  fraţilor,  până la venirea Domnului.  Iată că plugarul aşteaptă  

roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie. 
Răbdarea este elementul cheie ca să rezişti suferinţei, pentru a face faţă nedreptăţilor vieţii. Iacov 

foloseşte metafora agricultorului. Cine nu are răbdare nu poate fi agricultor pentru că nu există vreo 
plantă care să dea rod peste noapte. Mai întâi se cultivă, apoi trebuie să aştepţi. Iacov menţionează în 
text că plugarul aşteaptă ploaia timpurie ca să-i dea viaţă seminţei iar apoi o aşteaptă pe cea târzie  
pentru ca fructul să se coacă şi secerişul să fie gata. Aici, fără îndoială, se face referire la ploaia târzie 
a Duhului Sfânt care va pregăti Biserica pentru revenirea lui Hristos. 

Ceea ce mă impresionează cel mai mult  la Iacov este faptul că el nu ne cere să avem răbdare 
pentru totdeauna ci răbdare până la revenirea lui Hristos. Revenirea lui Isus înseamnă concretizarea 
speranţei care îi însufleţeşte astăzi pe copiii lui Dumnezeu ca să aibă răbdare. Viaţa poate fi crudă cu 
anumite persoane, nedreptăţile care sunt roade ale lumii de păcat în care trăim de multe ori pot să 
afecteze viaţa creştinilor. Dar Hristos vine, şi El va pune punctul final istoriei răului, iar atunci se va 
împlini ceea ce spune Apocalipsa 21:4: 

4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire,  
nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 

Ce făgăduinţă minunată, şi până în aceea zi trebuie să avem răbdare. Vom trece la partea a doua a 
studiului. Aici Iacov ne vorbeşte despre a doua venire a lui Hristos. În Iacov 5:8 citim: 

8. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. 
Trebuie să observăm că de la versetul 7 până la 9 Iacov menţionează de trei  ori revenirea lui 

Hristos, iar în două din aceste ocazii menţionează iminenţa acestui eveniment: venirea Domnului este 
aproape (v.7) şi iată că Judecătorul este chiar la uşă (v.9). Expresia chiar la uşă ne vorbeşte de ceva ce 
aproape se întâmplă. Totuşi au trecut 20 de secole de când Iacov a scris aceste rânduri iar Hristos încă 
nu a venit, atunci cum am putea înţelege ceea ce ne spune apostolul? 

Poate că explicaţia cea mai plauzibilă este în legătură cu ideea pe care noi o avem despre timp şi 
care este total diferită de cea a lui Dumnezeu. În a doua epistolă a lui Petru ne este explicată această 
dilemă citind capitolul 3 cu versetele 3,4 şi 8: 

3. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor  
trăi după poftele lor 

4. şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate  
rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” 

8. Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie  
de ani sunt ca o zi. 

Din perspectiva unei fiinţe umane care după căderea în păcat trăieşte cel mult 100 de ani, 1000 de 
ani  este  mai  mult  decât  o  viaţă,  sunt  10  vieţi.  Dar  ce  este  un  an  din  perspectiva  veşniciei  lui 
Dumnezeu? Nimic! Din acest motiv Iacov şi alţi scriitori biblici anunţau revenirea lui Hristos pentru 
timpul vieţii lor. Ei au murit, deja nu mai ştiu nimic din câte se întâmplă în lumea asta şi când se vor 
trezi în ziua învierii vor avea senzaţia că a trecut doar o clipă. De aceea sfatul lui Iacov este  aveţi  
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răbdare. 
Iacov foloseşte două cuvinte diferite pentru a face referire la răbdare, acestea sunt  răbdare şi se 

întâlneşte în capitolul 5, versetele 7,8 şi 10, şi perseverenţă care se găseşte în versetul 11 (NT: Această 
diferenţiere se găseşte în versiunea în limba spaniolă a Bibliei, Reina Valera 1989). Termenii răbdare 
şi perseveranţă înseamnă în mod literar să rămâi stabil, prins de ceva, şi se referă la rezistenţa faţă de 
o puternică presiune ca şi când ar bătea un vânt puternic şi tu te agăţi de un copac ca să nu te ia rafala. 

Asta înseamnă să ai răbdare, să rămâi stabil, în acelaşi loc chiar dacă îţi vine să o iei la fugă. Nu ai 
simţit în viaţa asta că îţi vine să fugi, să dispari, din cauza la atâta durere, la atâta nelinişte? Aici 
primim sfatul Ai răbdare! Deşi poţi simţi că nu mai ai putere ascunde-te în braţele lui Isus pentru că 
El vine curând. Învaţă de la semănător, după ce a cultivat, nicio plantă nu a crescut dintr-o clipă în 
alta, el a avut răbdare. Aşadar şi tu dragul meu trebuie să ai răbdare cu tine însuţi şi lasă ca Acel  
Domn Minunat care într-o zi a început lucrarea în viaţa ta să termine această lucrare prin harul Său 
minunat.

Problema cu nerăbdarea omenească este că la cel mai mic vânt care bate împotriva noastră deja 
gândim că Domnul ne-a uitat şi una dintre primele întrebări pe care le punem este De ce? De aceea 
Iacov ne spune în versetul 9: 

9.  Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este  
chiar la uşă. 

Fii foarte atent la ce spune Iacov, el nu spune nu vă plângeţi unii altora, asta înseamnă că unul să-
şi  povestească  durerea  altuia,  ci  sfatul  biblic  este  nu  vă  plângeţi  unii  împotriva  altora.  Există 
nedreptate? Cineva ţi-a făcut rău în biserică iar conducerea nu a luat măsuri? Atunci nu te plânge de 
cel ce ţi-a făcut rău pentru că Judecătorul este la uşă. Aici avem o referinţă la procesul de investigare 
şi judecată, orice faptă va fi adusă la judecată, fie bună fie rea, orice gând va fi adus la lumină, şi  
judecata a şi început. Judecătorul este chiar la uşă, iar această expresie la uşă îmi atrage atenţia pentru 
că în mesajul Îngerului Bisericii din Laodicea din Apocalipsa 3:20 spune: „Iată Eu stau la uşă şi bat.  
Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” Prietenul 
meu, aceasta este o invitaţie a Domnului, El vrea să intre în viaţa ta, să bată la uşa inimii tale. 

Dar, Iacov deja nu mai prezintă pe Hristos ca avocatul apărării care vrea să intre în inima ta ci ca 
pe Judecătorul care stă la uşă pentru a judeca, doar că există o diferenţă. Avocatul bate la uşă şi intră  
doar  dacă  îl  laşi  să  intre,  dar  Judecătorul  va  intra  în  istoria  lumii  acesteia,  va acţiona  împotriva  
nedreptăţii care se face chiar dacă oamenii vor sau nu. De aceea în Biblie se tot pune accentul pe 
astăzi, de exemplu Evrei 3:15 câtă vreme se zice:  „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi  
inimile, ca în ziua răzvrătirii.”, Deuteronomul 6:6: „Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să  
le ai în inima ta.”

În a patra parte a acestui studiu vom vedea câteva exemple de răbdare şi perseverenţă. Să citim 
Iacov 5:10 şi 11: 

10.  Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe proorocii, care au vorbit în Numele  
Domnului. 

11. Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, şi  
aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare. 

Cred că nu a fost greu de înţeles pentru credincioşii iudei exemplul lui Iacov când s-a referit la  
profeţi ca eroi care au ieşit victorioşi din mijlocul durerii şi a nedreptăţii. În predica de pe munte Isus a 
menţionat de asemenea pe profeţi ca un exemplu de victorie în persecuţie. Dar ce putem să învăţăm de 
la  profeţi?  În  primul  rând  ei  făceau  voia  Lui  Dumnezeu.  Şi  chiar  dacă  împlineau  voia  Sa  erau 
persecutaţi. Predicau în Numele Domnului şi fără îndoială erau urmăriţi. Satana vrea ca un creştin să 
creadă că suferinţa din viaţa sa este din cauza infidelităţii faţă de Dumnezeu dar în viţa prorocilor 
putem vedea că suferinţa câteodată este chiar datorită loialităţii faţă de El.

Nu trebuie să gândim că ascultarea ne conduce în mod automat spre cer pe pat comod de flori. 
Ascultarea lui Isus l-a condus către cruce. Viaţa profeţilor ne arată de asemenea că deşi de multe ori  
suferim din cauza loialităţii noastre, Dumnezeu niciodată nu ne părăseşte, cum a făcut şi cu Ilie care în 
mijlocul  persecuţiei  din  partea  lui  Ahab  a  fost  ocrotit  de  îngeri.  În  epistola  către  Evrei  găsim 
descrierea suferinţei eroilor credinţei. Evrei 11:35-38 spune aşa: 

35. Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună,  
n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, şi au fost chinuiţi. 
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36. Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; 
37.  au fost  ucişi  cu pietre,  tăiaţi  în două cu fierăstrăul,  chinuiţi;  au murit  ucişi  de sabie,  au  

pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi, 
38.  ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin  

crăpăturile pământului. 
Acum spune-mi un lucru: Care a fost atitudinea şi comportamentul acestora faţă de suferinţă şi  

durere? Nu au cedat ci au rămas statornici până la sfârşit. 
Celălalt exemplu de oameni care rezistă în faţa durerii pe care Iacov îl prezintă este Iov.
Iov, dragul meu prieten, nu a suferit pentru că merita să sufere. El a suferit datorită ascultării sale 

şi nu din cauza neascultării. El era un om drept şi neprihănit. Spune Biblia că în zilele sale nu era 
nimeni aşa de curat şi neprihănit ca el. Şi totuşi duşmanul s-a aruncat cu toate armele împotriva lui. I-a 
luat bogăţia, copiii şi sănătatea, iar Iov deşi nu înţelegea nimic din ce i se întâmpla în mijlocul durerii, 
ne spune în capitolul 19:25-27: 

25. Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că se va ridica la urmă pe pământ. 
26. Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe  

Dumnezeu. 
27. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor, ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte  

de dorul acesta înlăuntrul meu. 
Nu ai nevoie să înţelegi lucrurile când treci prin suferinţă, ai nevoie să te prinzi de Isus şi să ştii că 

mai devreme sau mai târziu El va face să strălucească un nou soare în viaţa ta.
Acuma am ajuns la sfârşitul acestui studiu. În versetul 12, Iacov dă impresia că schimbă subiectul,  

vorbea de rezistenţă şi perseverenţă în mijlocul suferinţei iar acum spune următoarele: 
12. Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel  

de jurământ. Ci „da” al vostru să fie „da”, şi „nu” să fie „nu”, ca să nu cădeţi sub judecată. 
Ce are de a face să faci un jurământ cu suferinţa? Persoana care deja a trecut prin suferinţă poate 

că ar putea răspunde. Când trecem prin durere este uşor de zis lucruri pe care nu le gândim şi aşa să  
căutăm să facem un fel de contract cu Dumnezeu ca să ne elibereze de durere. Odată m-a căutat un om 
în legătură cu un jurământ pe care l-a făcut faţă de Dumnezeu când fiul său era mic. Într-o zi omul 
acesta nu ştia ce să facă, băiatul a fost lovit de o maşină şi era gata să moară iar în disperarea sa a  
îngenunchiat şi I-a promis Lui Dumnezeu că dacă îi va vindeca fiul, el îl va dedica atunci când va 
creşte pentru ca să fie pastor. Dumnezeu l-a vindecat, dar ani mai târziu tânărul nu vroia să fie pastor 
iar tatăl său se simţea vinovat şi păcătos pentru că a făcut un jurământ pe care nu putea să-l ţină. 
Atunci, înainte de a promite orice lucru lui Dumnezeu în momentele de strâmtorare este nevoie să ne 
amintim ultima parte din versetul 11 care ne spune că „Domnul este plin de milă şi de îndurare.” 

Pe de altă parte, din acest text de asemenea putem trage concluzia că un creştin înţelept respectă 
cuvântul său, dacă spune Da, atunci înseamnă că Da, împlineşte la timp promisiunile care le face şi 
plăteşte ce are de plată. În alte cuvinte respectă cuvântul pe care l-a dat şi nu pentru că trebuie să 
demonstreze că este un creştin ci pentru că trăieşte o experienţă de iubire cu Hristos şi caracterul lui 
Isus se reflectă în viaţa sa. 

Dragul meu, nimeni nu poate să aducă roadă adevărată dacă nu este legat de viţa care este Hristos.  
Eu sunt  viţa,  spune  Isus  iar  voi  sunteţi  mlădiţele  (Ioan 15:5)  iar  odată  legaţi  de  Hristos  roadele 
răbdării, roadele cuvintelor responsabile, roadele rezistenţei în faţa durerii şi a suferinţei vor apărea în 
mod natural. 

Dumnezeu să te binecuvânteze!

Traducere şi tehnoredactare: Alin Sălcianu 
www.7adventist.com/studiu/ 

lectiuneazs@yahoo.com

3

http://www.7adventist.com/studiu/
mailto:lectiuneazs@yahoo.com

