
STUDIUL 10

INVIDIA

In aceasta  saptamana  vom studia  tema  invidiei  sau  a  geloziei.  Si 
scopul lectiei este de a ne invata cea mai buna metoda de a invinge gelozia. 
Oamenii care afirma ca gelozia este o expresie a dragostei, cu siguranta ca 
gandesc  gresit.  Pentru  ca  din  punct  de  vedere  biblic  aceasta  nu  este 
adevarat.  Grija,  preocupare,  prudenta  pentru  binele  unei  persoane,  sunt 
acceptate,  dar  gelozia,  nu.  Gelozia  este  una  dintre  cele  mai  grave  boli 
emotionale ale omului. Distruge nu doar relatiile umane, dar si sanatatea si 
viziunea corecta a realitatii. Gelozia se infiltreaza in toate aspectele vietii, 
in familie, intre frati, intre soti, la munca, la scoala, intre vecini si in oricare 
alt mediu al societatii. 

Vom incepe aceasta saptamana prin a studia despre radacina geloziei. 
Pentru aceasta trebuie sa ne trasportam in ceruri, unde a luat nastere pentru 
prima data gelozia. Istoria o gasim in Isaia 14:12-14  ” Cum ai căzut din 
cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, 
biruitorul neamurilor!  Tu ziceai  în inima ta: ,Mă voi sui în cer,  îmi voi 
ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe 
muntele  adunării  dumnezeilor,  la  capătul  miazănoaptei;  mă  voi  sui  pe 
vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” Asa s-a nascut pacatul.

 Primul  pacat  a  fost  orgoliul,  tatal  tuturor  pacatelor,  inclusiv  al 
geloziei. Lucifer a simtit gelozie pentru ca nu a fost consultat in legatura cu 
crearea omului. Gelozia provine din egoism care te conduce la comparatie 
cu alta persoana. Lucifer se considera atat de important, incat a dorit sa se 
aseze pe tronul lui Dumnezeu. Dar vazand ca nici macar nu a fost invitat sa 
participe la planurile creatiunii, s-a simtit rau. Pacatul este asa. Niciodata 
nu este  satisfacut  cu  ce are,  intotdeauna vrea  mai  mult.  Ce  contrast  cu 
Hristos, care fiind Insusi Dumnezeu, S-a facut rob si a venit sa moara pe o 



cruce. Incepand cu acea zi, gelozia a distrus toate lucrurile bune create de 
Dumnezeu. 

Iacov spune in mod clar acest lucru in capitolul 3:16-17 “Căci acolo 
unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.  
Înţelepciunea care vine de sus, este  întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor 
de  înduplecat,  plină  de  îndurare  şi  de  roade  bune,  fără  părtinire, 
nefăţarnică.”  ¿Cate  familii  au  fost  distruse  de  gelozie?  ¿Cate  vieti 
sangereaza de rani care nu se vad?  Gelozia este chiar in natura umana, de 
la intrarea pacatului in lume nu ne putem elibera in totalitate de gelozie. 
Dar prin harul lui Hristos este posibil sa traiesti biruitor supunand natura 
pacatoasa puterii Duhului Sfant. 

Dar Iacov spune ca o viata fara gelozie este o viata fara indoieli, fara 
ipocrizie, care sunt sentimente daunatoare. Indoiala te face sa mergi ca pe 
nisip, nu este certitudine in viata ta, nici in actiunile tale, esti ca un orb care 
incearca sa gaseasca drumul in intuneric. Cel gelos asa este, rataceste in 
intuneric,  nu  are  siguranta  iubirii,  sau  a  prieteniei  celorlalti.  Dar  Iacov 
spune ca incertitudinea este asociata cu ipocrizia, fiind rezultatul final. Te 
prefaci ca totul este bine, zambesti cu gura, dar nu cu inima. Intr-o reuniune 
sociala, te prefaci ca vorbesti cu prietenii, cand de fapt in orice moment 
urmaresti  cu un ochi pe furis persoana pe care o iubesti. ¿Cine poate fi 
fericit traind astfel? Nimeni. 

A doua parte a lectiei vorbeste de gelozia fratilor lui Iosif. Gelozia 
este  expresia nesigurantei. O persoana geloasa nu isi cunoaste valoarea si 
inconstient se uita la altii si se compara cu ei. Ii vede pe ceilalti ca niste 
dusmani, de multe ori fara motiv. ¿Ce motiv aveau fratii lui  Iosif pentru a 
fi gelosi pe fratele mai mic? ¿Nu trebuiau sa-l iubeasca si sa aiba grija de 
el, fiind cel mai mic? ¿Nu trebuiau sa se bucure cand tatal i-a facut o haina 
pestrita? Sigur ca da, daca ar fi fost siguri de dragostea tatalui. Dar ceea ce 
istoria nu relateaza, este neglijenta tatalui fata de ceilalti frati. Niciun frate 
nu este gelos, daca se simte in siguranta. 



Aici este responsabilitatea parintilor, a sotilor si a conducatorilor. Un 
conducator care creaza un ambient sigur, creaza un ambient de crestere si 
armonie. Persoanele sigure, cu greu sunt geloase. Pe de alta parte, nu ne 
putem petrece viata asteptand siguranta din partea altora, fie parinti, soti 
sau altcineva. Adevarata siguranta vine de la Isus. El este Cel care umple 
golul inimii omului, El este painea care satisface foamea sufletului, este apa 
care  calmeaza  setea  inimii.  O  persoana  care-L cauta  pe  Dumnezeu  in 
fiecare zi, se simte sigura, chiar daca imprejurarile sunt nefavorabile. 

Dar sa ne intoarcem la fratii lui Iosif. Poti observa cum nesiguranta 
conduce  la  gelozie  care  are  legatura  cu  invidia  si  lacomia.  Apoi  aceste 
emotii  te  pot  conduce  la  actiuni  nebunesti  ca  in  cazul  fratilor  lui  Iosif. 
Niciodata sa nu arati cu degetul impotriva cuiva, pentru ca nu ne putem 
imagina lucrurile grave pe care le putem face daca nu-L avem pe Hristos in 
inima. 

Sa vedem acum un alt personaj biblic. Vom vorbi de David, care a 
fost victima, cel gelos fiind regele Saul. Gelozia este o emotie intensa care 
poate cauza neliniste, stres si suparare. Putem simti gelozia cand vedem ca 
cineva realizeaza mai mult ca noi, sau cand un prieten primeste mai multe 
laude  decat  noi.  Persoanele  geloase  tind  sa  banuiasca  rivalitatea.  Un 
exemplu este regele Saul. La inceput, Saul il aprecia pe purtatorul sau de 
arme, David, asa incat l-a pus comandant al armatei. Dar intr-o zi Saul a 
auzit pe femeile Israelului laudandu-l pe David pentru vitejia lui in razboi. 
Saul nu trebuia sa lase aceste elogii sa afecteze buna relatie pe care o avea 
cu David, dar el s-a ofensat foarte rau. 

In 1Samuel 18:9 ni se spune: ”- Şi din ziua aceea Saul a privit cu 
ochi răi pe David.”  Poate ca o persoana geloasa sa nu doreasca raul alteia, 
dar poate ceea ce o deranjeaza cel mai mult este succesul altuia, sau faptul 
ca nu are aceleasi calitati, sau aceleasi oportunitati. Pe de alta parte, invidia 
este  un  tip  de  gelozie  negativa.  Deseori  invidiosul  nu-si  poate  ascunde 
sentimentele, are impulsul de a face rau unei persoane in mod  deschis, asa 
cum Saul a incercat sa-l omoare pe David. Pe toti ne afecteaza gelozia intr-



un anumit grad. Nu intarziem prea mult in a observa gelozia altora, dar 
suntem foarte lenti in a vedea propria noastra gelozie. 

La inceputul geloziei lui Saul, el reusea sa o disimuleze. In cazul lui 
Saul, el avea puterea si ii era frica sa o piarda, pentru ca in fond gelozia 
demonstreaza nesiguranta. Puterea este trecatoare si Saul se simtea rau ca 
un rege tanar sa apara in locul sau. Puterea deasemenea este inselatoare, te 
minte, te face sa crezi ca ai valoare, cand de fapt respectul pe care oamenii 
ti-l dau, nu este decat teama de autoritate. Acesta nu este respect si daca tu 
esti o persoana nesigura, vei face orice pentru a-ti pastra puterea, gandind 
ca  esti  un  mare  conducator,  cand  in  realitate  esti  o  persoana  nesigura 
inconjurata de persoane care nu au curajul sa te contrazica. 

Acest  lucru se intampla in familii  sau in orice alt  aspect  al  vietii. 
Gelozia in familie nu este altceva decat de a pierde controlul situatiei, al 
persoanelor. Acest fel de a gandi este distrugator pentru ca te face sa traiesti 
o viata plina de teama, si cand ti-e teama ataci, la inceput pe ascuns, dar 
mai tarziu pe fata si ajungi la final sa joci un rol ridicol. 

Mergem la partea finala a lectiei si vom invata cum sa reactionam 
fata  de gelozie.  Isus este  cel  mai  bun exemplu.  Iata ce  ne spune Matei 
27:18  -”Căci  ştia  că  din  pizmă  dăduseră  pe  Isus  în  mâinile  lui.„   In 
realitate, toata viata lui Isus a fost un atac permanent din cauza geloziei, 
invidiei dusmanilor sai. ¿Dar cine erau acestia? ¿Ce facuse Isus pentru a 
avea dusmani?  Existenta dusmanilor nu depinde de tine. Toata misiunea lui 
Isus a fost bazata pe alinarea suferintei pe care pacatul o adusese asupra 
oamenilor.  El  a vindecat  leprosi,  a  dat  vedere orbilor,  a  scos demoni,  a 
hranit multimile infometate, a inviat morti. ¿Pentru care din toate acestea 
aveau gelozie dusmanii lui Isus?

 Gelozia  nu  are  nevoie  de  motive,  de  cele  mai  multe  ori  este 
irationala si denota o dereglare emotionala careia multe persoane ii sunt 
victime. Dar Isus a convietuit cu gelozia raspunzand cu dragoste. De aceea, 



daca deja ai cazut in ghearele geloziei si iti este greu sa iesi, asculta cu 
atentie aceste recomandari. Cand o persoana are gelozie si suspiciuni fara 
baza  fata  de  altul,  trebuie  sa  ia  o  decizie  ferma.  In  primul  rand  sa 
ingenuncheze inaintea Domnului si sa ceara iertare, pentru ca gelozia este 
un pacat care distruge relatia intre oameni. Dumnezeu este dispus sa ierte, 
dar nu este suficient, pentru ca de multe ori gelozia persista. 

Al doilea pas este sa ceri lui Dumnezeu sa puna ordine in mintea ta 
prin Domnul Hristos. Te poti ruga astfel:” Doamne, am nevoie de Tine in 
inima  mea,  alunga  prin  puterea  Ta  acest  egoism  care  ma  face  sa  ma 
indoiesc de persoana care o iubesc cel mai mult, ia in stapanire pasiunea 
mea si  elibereaza-ma de gelozia care imi  face atat  de mult  rau.” Dupa 
aceea  vei  experimenta  libertatea  pe  care  Fiul  lui  Dumnezeu  ti-o  va  da. 
Deschide-i  inima  lui  Isus,  El  va  renova  mintea  ta,  alungand  gelozia  si 
banuielile  care te impiedica sa te bucuri de fericirea pe care ti-o doresti. 

Lasa viata ta in mainile lui Isus, chiar acum vei vedea minuni in viata 
ta. Singurul mod de a invinge gelozia este prin a mentine in fiecare zi o 
relatie personala cu Isus. Sa faci din El un model de viata si astfel mintea ta 
nu va permite  sa se cuibareasca ganduri de neancredere, invidie, sau alt 
gand negativ. Doar cu Isus poti invinge orice obstacole care se prezinta in 
calea ta. Si chiar daca prin Isus obtii biruinta asupra geloziei, trebuie sa fii 
constient  ca  aceasta  face  parte  din  natura  noastra  pacatoasa  care  ne  va 
insoti pana la venirea lui Isus, cand ne va elibera de tot ce este pacatos in 
noi. Si doar atunci va fi extirpata definitiv gelozia si tot ce e rau in noi si nu 
vom mai suferi consecintele acestor sentimente bolnave. 

In viata crestina exista doua pericole. Unul este acela de a trai intr-o 
permanenta tensiune pentru ca nu acceptam sa avem natura pacatoasa in 
noi. Vrem sa obtinem perfectiunea din cer aici pe pamant si  astfel viata 
devine un calvar permanent. Dar alt pericol este sa cazi in cealalta extrema, 
multumindu-ne cu o viata mediocra, de esec si pacat constant. Punctul de 
echilibru este Hristos, care are puterea pentru a invinge tentatiile, traumele, 
dezechilibrul emotional, emotiile negative. Dar trebuie sa fim constienti ca 



intotdeauna aceste sentimente ne vor incerca pana cand Isus va reveni. Si 
atunci tot ce e muritor va fi imbracat in nemurire. Daca tu esti o victima a 
geloziei, daca nu esti fericit, nu te bucuri de viata in plinatatea ei, mergi la 
Isus, El iti va deschide  bratele si va face pentru tine ceea ce tu nu poti face 
singur. Invata sa depinzi de Isus, invata sa-L cauti dimineata, la pranz si 
seara.      

  Dumnezeu sa te binecuvinteze!      

                 


