Cine dintre voi este intelept si priceput?
Iacov 3:13-18
INTRODUCERE:
1. Iacov 3:13 - Iacov se refera la intelepciunea necesara pentru trairea unei vieti evlavioase
(1 Cor. 6:5; Efes. 5:15).
2. Priceput (inzestrat cu cunostinta) sau „intelept”. Sa-si arate adevarata intelepciune care va fi
demonstrata prin fapte. Natura omului va fi dovedita prin roadele pe care le aduce, asa cum
este subliniat in vers. 12.
3. Purtarea - gr. “anastrophe” - fel de vietuire, comportament. (Efes. 2:3).
4. Iacov 1:5 - "Daca vreunuia dintre voi ii lipseste intelepciunea, s-o ceara de la Dumnezeu, care
da cu generozitate” ...
1. Oamenii au dorinta de a fi mai intelepti (priceputi) decat alte persoane!
DISCUTII:
I. “Cine este inteleptul?”
A. Luca 7:31-35 - Intelepciunea este dovedita chiar de copiii ei (Crestinii).
B. Mat. 11:19 - Intelepciunea este dovedita prin actiunile (faptele) ei.
1. Intelepciunea nu trebuie confundata cu cunostinta!
2. Intelepciunea depinde de felul cum folosim cunostinta!
3. Astazi oamenii pretind ca sunt intelepti / drepti ...dar distrug biserica dintr-o
pasiune oarba.
4. Prin actiunile lor, dau dovada ca sunt lipsiti de inteligenta, nu ... intelepti.
5. Iacov 1:5 - "Rugati-va pentru intelepciune" ...
C. Ce faci cu cunostinta?
1. Multi au dorinta de a fi invatatori / lideri.
a. Prov. 3:7 - Nu te socoti singur intelept.
b. Prov. 26:12 - Daca vezi un om care se crede intelept, poti sa ai mai multa
nadejde pentru un nebun decit pentru el.
c. Prov. 11:2 - Cind vine mindria, vine si rusinea; dar intelepciunea este cu
cei smeriti.
D. Iacov ne spune ce nu este intelepciunea!
1. Intelepciunea nu este pizma amara
a. De ce ar mentiona Iacov "invidie amara"?
b. Cei saraci nu aveau pozitii de conducere (Iac. 2:1-7)
2. Intelepciunea nu este ambitie egoista (prejudecata)!
a. De ce a mentionat Iacov "ambitia egoista"?
c. Bogatul a luat conducerea (Iac. 2:1-7)
(1) Cele mai bune locuri erau pentru cei bogati
(2) Se laudau cu ce aveau si faceau.
E. Iacov spune ca o astfel de intelepciune nu este de la Dumnezeu ci de la Diavol!
1. De ce este de la Diavol?
a. Ea determina tulburari!
b. Tulburarea determina lipsa de unitate, sentimente negative, divizare.
2. Ea determina practici rele!
a. Calomnie
b. Barfa
c. Mandrie
d. Gelozia
3. De ce aceasta intelepciune pamanteasca este rea? Aceasta intelepciune vine din
"MANDRIE" – Ea spune: “Sunt mai bun decat tine!”

II. Cum este intelepciunea venita de sus, cu ce se aseamana?!
A. Curata – Iac. 3:17
1. Nu are motive ascunse (ambitie egoista)
2. Cele mai bune interese sunt pentru Dumnezeu / frati si surori.
B. Iubitoare de pace - nu divizeaza
C. Supusa
D. Plina de mila – nu este loc pentru prejudecati, nu critica .
E. Usor de induplecat (gr. eupeithes), adica neincapatanata si cu care nu este greu sa
cooperezi.
F. Plina de roade bune – Iac. 3:13, (aratata prin fapte bune)
G. Impartiala si sincera – cu toata lumea ... nu doar de cine ii place.
CONCLUZIE:
A. Intelepciunea trebuie dovedita prin fapte.
1. Fiecare cuvant pe care il spui va zidi ... sau va distruge .
2. Fiecare actiune va duce la unitate … sau la divizare
3. Cine este intelept si priceput ... sa se vada intelepciunea lui din actiunile sale.

