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EPISTOLA LUI IACOV
Salut
introductiv
1 *Fap. 15.13.
Gal. 1.19; 2.9
Iuda 1.
**Tit 1.1.
†Fap. 26.7.
††Deut.32.26
Ioan 7.35.
Fap. 2.5; 8.1.

Încercări
şi ispite
2 *Mt. 5.12.
Fap. 5.41.
Ev. 10.34.
1Pet. 4.13,16
**1 Pet. 1.6.
3 *Rom. 5.3.
5 *1 Împ. 3.9;
3.11,12.
Pr. 2.3.
**Mt. 7.7;
21.22.
Mc. 11.24.
Lc. 11.9.
Ioan 14.13;
15.7; 16.23.
†Ier. 29.12.
1 Ioan 5.14;
5.15.
6 *Mc.11.24.
1 Tim. 2.8.
8 *Cap. 4.8.
10 *Iov 14.2.
Ps. 37.2;
90.5,6;
102.11;
103.15.
Is. 40.6.
1 Cor. 7.31.
Cap. 4.14.
1 Pet. 1.24.
1 Ioan 2.17.
12 *Iov 5.17.
Pr. 3.11,12.
Ev. 12.5.
Apoc. 3.19.
**1Cor. 9.25
2 Tim. 4.8.
1 Pet. 5.4.
Apoc. 2.10.
†Mt. 10.22;
19.28,29.
Cap. 2.5.

1

Iacov*, rob** al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos,
către cele† douăsprezece seminţii
care†† sunt în împrăştierea: Salut!
2
Socotiţi* ca o mare bucurie,
fraţii mei, când treceţi prinb fe3 lurite** ispitec, ştiind* că încercarea credinţei voastre lucrează răb4 dare. Dar răbdarea să-şi aibă lucrarea desăvârşită, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, nelipsindu-vă nimic.
5 Iar dacă* vreunul dintre voi este
lipsit de înţelepciune, s-o** ceară
de la Dumnezeu, care dă tuturor cu
dărnicie şi nu reproşează, şi i† se
6 va da; dar* să ceară cu credinţă, fără
să se îndoiască deloc. Pentru că
cine se îndoieşte seamănă cu valul
mării, dus de vânt şi aruncat
7 încoace şi încolo; pentru că, să
nu gândească omul acela că va
8 primi ceva de la Domnul: este un
om* nehotărât în gândurile saled,
nestatornic în toate căile lui.
9
Iar fratele dintr-o stare de jos
10 să se laude în înălţarea lui, şi bogatul în smerirea lui, pentru că* va
11 trece ca floarea ierbii. Pentru că a
răsărit soarele cu arşiţa lui şi a uscat iarba şi floarea ei a căzut
şi frumuseţea înfăţişării ei a pierit: aşa şi bogatul se va veşteji
12 în căile lui. Ferice* de omul care
rabdă ispita, pentru că, după ce va
fi încercate, va primi cununa**
vieţii, pe care† a promis-o Domnulf
celor care-L iubesc.
13
Nimeni, fiind ispitit, să nu spună: „sunt ispitit de Dumnezeu“,
pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit de lucruri rele, şi El Însuşi nu
14 ispiteşte pe nimeni. Dar fiecare este
ispitit, fiind atras şi ademenit de
15 propria lui poftă; apoi pofta*, după
ce a zămislit, naşte păcat; iar păca-

15 *Iov 15.35.
Ps. 7.14.
a În diaspora

tul, odată împlinit, aduce** moarte. 15 **Rom.6.21;
6.23.
16
Nu vă rătăciţi, preaiubiţii mei
17 fraţi! Orice* ni se dă bun şi ori- Împlinirea
ce dar desăvârşit coboară de Cuvântului
sus, de la Tatăl luminilor, la**
3.27.
care nu este schimbare sau umbră 17 *Ioan
1 Cor. 4.7.
**Num.23.19
18 de mutare. El*, potrivit voii Sa1 Sam. 15.29
le, ne-a născut prin Cuvântul
Mal. 3.6.
Rom. 11.29.
adevărului, ca** să fim ca cele
1.13;
dintâi roade† ale făpturilor Sale. 18 *Ioan
3.3.
Aşa căg, preaiubiţii mei fraţi,
19
1 Cor. 4.15.
1 Pet. 1.23.
orice om să* fie grabnic la ascul**Ef. 1.12.
tare, încet** la vorbire, încet† la
†Ier. 2.3.
Apoc. 14.4.
20 mânie; pentru că mânia omului nu
19 *Ecl. 5.1.
lucrează dreptatea lui Dumnezeu.
**Pr. 10.19;
17.27.
21 De aceea, lepădând* orice necuEcl. 5.2.
răţie şi revărsare de răutate, pri†Pr. 14.17;
16.32.
miţi cu blândeţe Cuvântul sădit,
Ecl. 7.9.
care** poate să vă mântuiască 21 *Col. 3.8.
1 Pet. 2.1.
22 sufletele. Fiţi dar împlinitori* ai
**Fap. 13.26
Cuvântului şi nu numai asculRom. 1.16.
1 Cor. 15.2.
tători, înşelându-vă pe voi înşivă.
Ef. 1.13.
23 Pentru că, dacă* cineva este asTit 2.11.
Ev. 2.3.
cultător al Cuvântului şi nu îmPet. 1.9.
plinitor, acesta seamănă cu un om 22 1*Mt.
7.21.
care-şi priveşte faţa firească într-o
Lc. 6.46;
11.28.
24 oglindă: pentru că s-a privit pe
Rom. 2.13.
sine şi a plecat şi a uitat îndată
1 Ioan 3.7.
25 cum era. Dar cine* şi-a adâncit 23 *Lc. 6.49.
Cap. 2.14.
privirea în legea** desăvârşită, 25 *2 Cor. 3.18.
**Cap. 2.12.
aceea a libertăţii, şi a stăruit în
†Ioan 13.17.
h
ea, nefiind un ascultător uituc, ci
un împlinitor cu fapta, acesta va
26 fi† fericit în lucrareai lui. Dacă ci- 26 *Ps. 34.13;
39.1.
nevaj gândeşte că este religios şi
1 Pet. 3.10.
nu-şi înfrânează* limba, ci îşi amăgeşte inima, religia acestuia este
27 deşartă. Religia curată şi neînti- 27 *Is. 1.16,17;
58.6,7.
nată înaintea lui Dumnezeu Tatălk
Mt. 25.35,36
este aceasta: a-i* cerceta pe orfani
**Rom. 12.2
şi pe văduve în necazul lor, a** se
Cap. 4.4.
1 Ioan 5.18.
păstra neîntinat de lume.
şi
2 Fraţii mei, să* nu aveţi cre- Bogaţi
săraci
dinţa Domnului nostru Isus
Hristos, Domnul gloriei, pri- 1 *1 Cor. 2.8.

b Lit. „când cădeţi în“ c Sau „încercări“ d Lit. „cu suflet împărţit“ e Găsit bun în
urma încercării f Unele ms. „El“; alte ms. „Dumnezeu“ g Unele ms. „Ştiţi“; alte ms. „Să ştiţi“; alte ms.
„Dar să ştiţi“ h Unele ms. „acesta nefiind“ i Sau „facerea“ j Unele ms. ad. „între voi“ k Lit.

„Dumnezeu şi Tată“
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2:2

1 **Lev. 19.15. 2
Deut. 1.17;
16.19.
Pr. 24.23;
28.21.
Mt. 22.16.
Iuda 16.

mind** după înfăţişare. Pentru
că, dacă va intra în sinagoga
voastră un om cu un inel de aur,
în haină strălucitoare, şi va intra
şi un sărac în haină murdară,
3 şi veţi privi la cel care poartă
haina cea strălucitoare şi veţi
spunea: „Tu aşază-te aici bine!“,
şi săracului îi veţi spune: „Tu
stai acolo!“ sau: „Aşază-te aici,
4 la picioarele mele!“, nu faceţib
deosebire în voi înşivă şi nu v-aţi
făcut judecători cu gânduri rele?
5 Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi:
5 *Ioan 7.48.
nu* i-a ales Dumnezeu pe cei să1 Cor. 1.26;
1.28.
raci în felul lumiic ca să fie bo**Lc. 12.21.
gaţi** în credinţă şi moştenitori ai
1 Tim. 6.18.
Apoc. 2.9.
Împărăţiei pe care† le-a promis-o
†Ex. 20.6.
6
celor care-L iubesc? Iar voi* l-aţi
1 Sam. 2.30.
Pr. 8.17.
dispreţuit pe cel sărac. Nu bogaţii
Mt. 5.3.
vă asupresc şi nu ei vă** târăsc
Lc. 6.20;
12.32.
7 înaintea tribunalelor? Şi nu hulesc
1 Cor. 2.9.
ei numele cel bun pe care-l pur2 Tim. 4.8.
Cap. 1.12.
8 taţid? Dacă, în adevăr, împliniţi
6 *1 Cor. 11.22
legea împărătească, potrivit Scrip**Fap. 13.50;
turii, „Iubeşte* pe aproapele tău
17.6; 18.12.
Cap. 5.6.
ca pe tine însuţi!“, bine faceţi.
8 *Lev. 19.18.
9 Dacă însă primiţi după înfăţiMt. 22.39.
Rom. 13.8,9.
şare, comiteţi un păcat, fiind doveGal. 5.14;
diţi
de lege ca şi călcători ai ei.
6.2.
10 Pentru că, cine* va păzi toată le10 *Deut. 27.26.
gea, şi va greşie în una, s-a făcut
Mt. 5.19.
Gal. 3.10.
11 vinovat de toate. Pentru că, Cel
11 *Ex.20.13,14
care a spus: „Nu* comite adulter“,
a spus şi: „Nu ucide“. Iar dacă nu
comiţi adulter, dar ucizif, te-ai fă12 *Cap. 1.25. 12 cut călcător de lege. Aşa să vorbiţi şi aşa să faceţi, ca unii care
13 *Iov 22.6.
Pr. 21.13.
vor fi judecaţi de o lege* a liberMt. 6.15;
13 tăţii; pentru că judecata* va fi
18.35;
fără milă pentru cel care nu a
25.41,42.
**1Ioan 4.17;
arătat
milă. gMila** se laudă faţă
4.18.
de judecată.
Credinţă 14
Fraţii mei, ce* folos dacă cişi fapte
neva zice că are credinţă, dar
14 *Mt. 7.26.
nu are fapte? Poate credinţa să-l
15 *Iov 1.21.
15 mântuiască? Dacă* un frate sau o
Lc. 3.11.
a Unele ms. „şi îi veţi spune“

soră sunt fără îmbrăcăminteh şi
16 lipsiţi de hrana zilnică, iar unul 16 *1 Ioan 3.18.
dintre voi le-ar spune*: „Mergeţi
în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!“, dar nu le daţi cele nece17 sare trupului, ce folos? Aşa şi credinţa: dacă nu va avea fapte, este
18 moartă în sine. Dar va spune cine- 18 *Cap. 3.13.
va: „Tu ai credinţă şi eu am fapte“.
„Arată-mi credinţa ta fără faptei,
iar* eu îţi voi arăta, din faptele
19 mele, credinţa meaj“. Tu crezi că 19 *Mt. 8.29.
Dumnezeu este Unul singur. Bine
Mc. 1.24;
5.7.
faci; şi* demonii cred, şi tremură!
Lc. 4.34.
20 Vrei dar să ştii, o, om deşert, că,
Fap. 16.17;
19.15.
fără fapte, credinţa este moartăk?
21 Avraam, tatăl nostru, n-a fost 21 *Gen. 22.9;
22.12.
el îndreptăţit din fapte când*
l-a adus ca jertfă pe altar pe
22 Isaac, fiul său? Vezi cum* credin- 22 *Ev. 11.12.
ţa lucrează împreună cu faptele
lui şi, din fapte, credinţa a fost
23 făcută desăvârşită. Şi s-a împlinit 23 *Gen. 15.6.
Rom. 4.3.
Scriptura care zice: „Iar Avraam*
Gal. 3.6.
L-a crezut pe Dumnezeu şi i s-a
**2 Cr. 20.7
socotit ca dreptate“; şi a fost numit
Is. 41.8.
„Prieten** al lui Dumnezeu“.
24 Vedeţil că omul este îndreptăţit
din fapte şi nu numai din credinţă.
25 Dar tot aşa şi curva Rahav*, n-a 25 *Ios. 2.1.
Ev. 11.31.
fost ea îndreptăţită din fapte
când a primit solii şi i-a scos afară
26 pe altă cale? Pentru că, după cum
trupul fără duh este mort, aşa
şi credinţa fără fapte este moartă.
3 Nu* fiţi mulţi învăţători, Cumpătare
fraţii mei, ştiind** că vom primi în vorbire
2 mai mare judecată. Pentru că toţi 1 *Mt. 23.8,10
Rom.2.20,21
greşim deseorim*. Dacă** cineva
1 Pet. 5.3.
nu greşeşte în cuvânt, este† un
**Lc. 6.37.
om desăvârşit, capabil să-şi în- 2 *1 Împ. 8.46
2 Cr. 6.36.
frâneze, de asemenea, tot trupul.
Pr. 20.9.
3 Iată*, punem frâiele în gurile caiEcl. 7.20.
1 Ioan 1.8.
lor, ca să ni-i supunem, şi le
**Ps. 34.13.
n
4 cârmuim tot trupul. Iată, şi coCap. 1.26.
1 Pet. 3.10.
răbiile, care sunt aşa de mari şi
†Mt. 12.37.
sunt mânate de vânturi puternice, 3 *Ps. 32.9.

b Unele ms. ad. „de asemenea“
c Unele ms. ad. „acesteia“; alte ms.
d
„săraci ai lumii“; alte ms. „în lumea aceasta“
Lit. „care a fost chemat peste voi“ e Sau „va păcătui“
f Unele ms. „dacă nu vei comite adulter, dar vei ucide“ g Unele ms. ad. „Şi“ h Lit. „goi“ i Unele ms.
„fără faptele tale“; alte ms. „Arată-mi credinţa ta din faptele tale“ j Unele ms. omit k Unele ms.
„neroditoare“ l Unele ms. ad. „deci“ m Sau „în multe feluri“ n Sau „Iar dacă punem... le cârmuim şi“
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sunt conduse de o cârmă foarte
mică, oriunde vrea cârmaciul.
5 Astfel şi limba* este un mădular mic
5 *Pr. 12.18;
şi se laudă cu lucruri** mari.
15.2.
**Ps. 12.3;
Iată, un foc mica, ce pădure mare
73.8,9.
6 aprinde! Şi limba* este un foc:
6 *Pr. 16.27.
**Mt. 15.11;
lumea nedreptăţii; blimba este
15.18-20.
aşezată printre mădularele noasMc. 7.15;
7.20,23.
tre; ea întinează** tot trupul şi
aprinde roata vieţii c şi este
7 aprinsă de gheenă. Pentru că orice
specie, şi de fiare şi de păsări, şi
de reptile şi de vietăţi de mare,
este îmblânzită şi a fost îmblân8 zită de om; dar limba nici unul
8 *Ps. 140.3.
dintre oameni n-o poate îmblânzi;
este un rău de nestăpânit, plină*
de otravă aducătoare de moarte.
Cu ea Îl binecuvântăm pe Dom9
9 *Gen. 1.26;
5.1; 9.6.
nul şi Tatăld şi cu ea îi blestemăm
pe oameni, care* sunt făcuţi
după asemănarea lui Dumnezeu.
10 Din aceeaşi gură iese binecuvântare şi blestem. Fraţii mei, nu
trebuie ca acestea să fie aşa.
11 Oare izvorul, din aceeaşi deschidere, ţâşneşte dulce şi amar?
12 Fraţii mei, poate un smochin să
facă măsline sau o viţă, smochine? Nici apa sărată nu face apă
dulcee.
Înţelepciu- 13
Cine* este înţelept şi priceput
nea care
între
voi? Să arate, din purtarea
vine de sus
lui bună, faptele** lui făcute în†
13 *Gal. 6.4.
14 blândeţea înţelepciunii; dar dacă
**Cap. 2.18.
aveţi gelozie* amară şi duh de
†Cap. 1.21.
14 *Rom. 13.13.
partidă în inimile voastref, nu** vă
**Rom. 2.17;
lăudaţi şi nu minţiţi împotriva
2.23.
15 *Filip. 3.19. 15 adevărului! Aceasta* nu este înCap. 1.17.
ţelepciunea care coboară de sus,
ci pământească, naturalăg, dia16 bolică. Pentru că, unde* este
16 *1 Cor. 3.3.
gelozie şi duh de partidă, acolo
Gal. 5.20.
este dezordine şi orice lucru rău.
17 *1 Cor. 2.6,7 17 Dar înţelepciunea* de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă,
a Sau „cât de mic“

b Unele ms. ad. „astfel“

uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, nepăr18 tinitoare şih neprefăcută**. Dar*
rodul dreptăţii este semănat în pace
pentru cei care fac pace.
(4) Dei unde sunt certuri şi de
unde lupte între voi? Nu de acolo,
din plăcerile voastre, care* se
războiesc în mădularele voastre?
2 Poftiţi şi nu aveţi; ucideţi şi
invidiaţi şi nu puteţi obţine; vă
luptaţi şi vă războiţi; jnu aveţi,
3 pentru că nu cereţi. Cereţi* şi nu
primiţi, pentru că** cereţi rău, ca
să risipiţi în plăcerile voastre.
4 Adulteri şik adultere*! Nu ştiţi
că prietenia** lumii este vrăjmăşie faţă de Dumnezeu? Deci
oricine† va vrea să fie prieten
al lumii se face vrăjmaş al lui
5 Dumnezeu. Sau gândiţi că în zadar vorbeşte Scriptura? Duhul*
care locuieşte în noi doreşte El
6 cu invidie?l Însă El dă un har mai
mare. De aceea zice: „Dumnezeu*
Se împotriveşte celor mândri, dar
7 dă har celor smeriţi“. Supuneţi-vă
deci lui Dumnezeu; mîmpotriviţi-vă* diavolului, şi el va fugi
8 de la voi. Apropiaţi-vă* de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi.
Spălaţi-vă** mâinile, păcătoşilor,
şi curăţiţi-vă†inimile, suflete††
9 împărţite! Întristaţi-văn* şi jeliţi
şi plângeţi: râsul vostru să se
schimbe în jale şi bucuria în
10 mâhnire. Smeriţi-vă* înaintea
Domnului şi El vă va înălţa.
Nu* vorbiţi unul împotriva
11
altuia, fraţilor! Cine vorbeşte împotriva fratelui său sauo îl judecă** pe fratele său vorbeşte împotriva legii şi judecă legea. Iar
dacă judeci legea, nu eşti împlinitor
12 al legii, ci judecător. Unul singur
este Legiuitorul şi Judecătorulp:

4:12
17 **Rom. 12.9
1 Pet. 1.22.
1 Ioan 3.18.
18 *Pr. 11.18.
Osea 10.12.
Mt. 5.9.
Filip. 1.11.
Ev. 12.11.

Lupta
împotriva
poftelor
1 *Rom. 7.23.
Gal. 5.17.
1 Pet. 2.11.
3 *Iov 27.9;
35.12.
Ps. 18.41.
Pr. 1.28.
Is. 1.15.
Ier. 11.11.
Mica 3.4.
Zah. 7.13.
**Ps. 66.18.
1 Ioan 3.22;
5.14.
4 *Ps. 73.27.
**1Ioan 2.15
†Ioan 15.19;
17.14;
Gal. 1.10.
5 *Gen. 6.5;
8.21.
Num. 11.29.
Pr. 21.10.
6 *Iov 22.29.
Ps. 138.6.
Pr. 3.34;
29.23.
Mt. 23.12.
Lc. 1.52;
14.11; 18.14.
1 Pet. 5.5.
7 *Ef. 4.27;
6.11.
1 Pet. 5.9.
8 *2 Cr. 15.2.
**Is. 1.16.
†1 Pet. 1.22.
1 Ioan 3.3.
††Cap.1.8.
9 *Mt. 5.4.
10 *1 Pet. 5.6.
11 *Ef. 4.31.
1 Pet. 2.1.
**Mt. 7.1.
Lc. 6.37.
Rom. 2.1.
1 Cor. 4.5.

c Cursul firii

d Unele ms. „Dumnezeu şi Tată“ e Unele
ms. „Astfel, nici un izvor nu face apă sărată şi dulce“; alte ms. omit „Astfel“ f Unele ms. „în inima voastră“
g Sau „sufletească“ h Unele ms. omit i Unele ms. omit „de unde“ j Unele ms. ad. „totuşi“; alte ms.
ad. „şi“ k Unele ms. omit „Adulteri şi“ l Sau „Sau gândiţi că în zadar vorbeşte Scriptura: «Duhul, care
locuieşte în noi, doreşte El cu invidie?»“ m Unele ms. ad. „dar“ n Simţiţi-vă mizeria, durerea o Unele
ms. „şi“ p Unele ms. omit „şi Judecătorul“
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12 *Mt. 10.28.
**Rom. 14.4;
14.13.

Nesiguranţa
planurilor
13 *Pr. 27.1.
Lc. 12.18.
14 *Iov 7.7.
Ps. 102.3.
Cap. 1.10.
1 Pet. 1.24.
1 Ioan 2.17.
15 *Fap.18.21.
1 Cor. 4.19;
16.7.
Ev. 6.3.
16 *1 Cor. 5.6.
17 *Lc. 12.47.
Ioan 9.41;
15.22.
Rom. 1.20;
1.21,32;
2.17,18,23.

Către
bogaţii
incorecţi
1 *Pr. 11.28.
Lc. 6.24.
1 Tim. 6.9.
2 *Iov 13.28.
Mt. 6.20.
Cap. 2.2.
3 *Rom. 2.5.

4 *Iov 24.10;
24.11.
Ier. 22.13.
Mal. 3.5.
**Deut.24.15
5 *Iov 21.13.
Amos 6.1,4.
Lc. 16.19,25
1 Tim. 5.6.
6 *Cap. 2.6.

Răbdare şi
rugăciune
7 *Deut. 11.14.
Ier. 5.24.
Osea 6.3.
Ioel 2.23.
Zah. 10.1.

4:13
Cel care* poate să mântuiască
şi să nimicească; dara cine** eşti
tu, care-l judeci pe aproapeleb tău?
13
Veniţi* acum, cei care spuneţi: „Astăzi sau mâine vom
merge în cutare cetate şi vom
petrece acolo un an şi vom face
14 comerţ şi vom câştiga!“, voi,
care nu cunoaşteţi ce va fi mâine
(pentru căc ce este viaţa voastră?
Este doar un aburd*, care se arată
pentru puţin şi apoi dispare),
15 în loc să spuneţi: „Dacă* Domnul
va vrea şi vom trăi, vom face şi
16 aceasta sau aceea“. Dar acum, vă
lăudaţi în îngâmfările voastre:
orice* laudă de felul acesta este
17 rea. Deci aceluia* care ştie să
facă bine şi nu-l face, aceasta îi
este păcat.
5 Veniţi acum*, bogaţilor, plângeţi, tânguindu-vă de nenorocirile voastre care vin peste voi.
2 Bogăţiile voastre au putrezit şi
hainele* voastre au fost mâncate
3 de molii. Aurul şi argintul vostru
au ruginit, iar rugina lor va fi o
mărturie împotriva voastră şi are
să vă mănânce carnea ca un foc.
V-aţi* strâns comori în zilele din
4 urmă! Iată, plata* lucrătorilor
care au secerat ogoarele voastre,
care este oprită de voi pe nedrept,
strigă! Şi strigătele** secerătorilor au ajuns lae urechile Domnu5 lui oştirilor. Aţi* trăit în lux pe pământ şi v-aţi desfătat; v-aţi săturat
inimile caa într-o zi de înjunghiere.
6 L-aţi* condamnat, l-aţi ucis pe cel
drept; el nu vi se împotriveşte.
7
Fiţi deci îndelung-răbdători,
fraţilor, până la venirea Domnului.
Iată, plugarul aşteaptă rodul
preţios al pământului, având îndelungă-răbdare pentru el, până
primeşte ploaie* timpurie şi târ8 zie. Fiţi şi voi îndelung-răbdă-

a Unele ms. omit

8 *Filip. 4.5.
Ev. 10.25,37
1 Pet. 4.7.
9 *Cap. 4.11.
**Mt. 24.33.
1 Cor. 4.5.
10 *Mt. 5.12.
Ev. 11.35.

11 *Ps. 94.12.
Mt. 5.10,11;
10.22.
**Iov 1.21;
1.22; 2.10.
†Iov 42.10.
††Num.14.18
Ps. 103.8.
12 *Mt. 5.34.

13 *Ef. 5.19.
Col. 3.16.
14 *Mc. 6.13;
16.18.

15 *Is. 33.24.
Mt. 9.2.
16 *Gen. 20.17.
Num. 11.2.
Deut.9.18-20
Ios. 10.12.
1 Sam. 12.18
1 Împ. 13.6.
2 Împ. 4.33;
19.15,20;
20.2,4.
Ps. 10.17;
34.15;
145.18.
Pr. 15.29;
28.9.
Ioan 9.31.
1 Ioan 3.22.
17 *Fap. 14.15.
**1Împ.17.1.
†Lc. 4.25.
18 *1Împ.18.42;
18.45.
19 *Mt. 18.15.
20 *Rom. 11.14
1 Cor. 9.22.
1 Tim. 4.16.
**Pr. 10.12.
1 Pet. 4.8.

c Unele ms. omit „pentru că“ d Unele ms. „Sunteţi doar un
abur“; alte ms. omit „Este doar un abur“ e Lit. „au intrat în“ f Lit. „Nu gemeţi“ g Unele ms.
„condamnaţi“ h Unele ms. „Fraţii mei“ i Unele ms. „care rabdă“ j Sau „Suferă răul“ k Sau „îl va
vindeca“ l Lit. „epuizat“ m Unele ms. „păcatele“ n Activă, perseverentă o Cu aceleaşi pasiuni
p Lit. „s-a rugat cu rugăciune“ q Unele ms. „Fraţilor“
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b Unele ms. „pe altul“

tori, întăriţi-vă inimile, pentru
că* venirea Domnului se apropie.
9 Nu* vă plângeţif unii împotriva
altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţig. Iată, Judecătorul** stă îna10 intea uşii. Fraţilor h, luaţi* ca
exemplu de suferinţă şi de îndelungă-răbdare pe profeţii care
au vorbit în Numele Domnului.
11 Iată, îi numim fericiţi* pe cei care
au răbdati: aţi auzit de răbdarea**
lui Iov şi aţi văzut† sfârşitul dat
lui de la Domnul, pentru că Domnula†† este plin de milă şi îndurător.
12
Dar înainte de toate, fraţii mei,
nu* juraţi, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt jurământ;
ci „da“ al vostru să fie „da“ şi „nu“
al vostru să fie „nu“, ca să nu
cădeţi sub judecată.
13
Suferăj cineva dintre voi? Să
se roage! Este cineva bucuros? Să*
14 cânte psalmi! Este cineva bolnav
între voi? Să-i cheme la sine pe
bătrânii adunării şi ei să se roage
pentru el, ungându-l* cu untdelemn
15 în Numele Domnului; şi rugăciunea
credinţei îl va mântuik pe cel bolnavl şi Domnul îl va ridica; şi*, dacă
a făcut păcate, i se va ierta aceas16 ta. Mărturisiţi-vă decia unii altora
greşelilem şi rugaţi-vă unii pentru
alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare*
putere are cererea fierbinten a celui
17 drept. Ilie era un om cu aceeaşi*
fireo ca noi şi** s-a rugat cu stăruinţăp să nu plouă şi† n-a plouat
18 pe pământ trei ani şi şase luni; şi*
s-a rugat din nou, şi cerul a dat
ploaie şi pământul şi-a dat rodul.
Fraţii meiq, dacă* cineva dintre
19
voi se va rătăci de la adevăr,
20 şi cineva îl va întoarce, să ştie că
cel care-l întoarce pe un păcătos
din rătăcirea căii lui va* mântui
un suflet din moarte şi va**
acoperi o mulţime de păcate.

