
Studiul 10   INVIDIA 
 
 

Duminica 
 
Isaia 14,12-14 
12Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, 
tu, biruitorul neamurilor!  
13Tu 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;  
14mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt. 

Iacov 3,16.17 
16Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.  
17Înţelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de 
înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. 
 

Luni 
 
Gen 37 
1Iacov a locuit în ţara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său.  
2Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de şaptesprezece ani, păştea oile cu fraţii lui; 
băiatul acesta era cu fiii Bilhei şi cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Şi Iosif spunea 
tatălui lor vorbele lor cele rele.  
3Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse la 
bătrâneţe; şi i-a făcut o haină pestriţă.  
4Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi, şi au început să-l 
urască. Nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească.  
5Iosif a visat un vis, şi l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât şi mai mult.  
6El le-a zis: "Ia ascultaţi ce vis am visat!  
7Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului; şi iată că snopul meu s-a ridicat şi a 
stat în picioare; iar snopii voştri l-au înconjurat, şi s-au aruncat cu faţa la pământ 
înaintea lui."  
8Fraţii lui i-au zis: "Doar n-ai să împărăţeşti tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuieşti tu 
pe noi?" Şi l-au urât şi mai mult, din pricina visurilor lui şi din pricina cuvintelor lui.  
9Iosif a mai visat un alt vis, şi l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: "Am mai visat un vis! 
Soarele, luna, şi unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea."  
10L-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat, şi i-a zis: "Ce înseamnă 
visul acesta, pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta şi fraţii tăi, să ne 
aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta?"  
11Fraţii săi au început să-l pizmuiască; dar tatăl său a ţinut minte lucrurile acestea.  
12Fraţii lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor.  
13Israel a zis lui Iosif: "Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei." 
"Iată-mă, sunt gata", a răspuns el.  
14Israel i-a zis: "Du-te, rogu-te, şi vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoşi, şi dacă oile sunt bine; 
şi adu-mi veşti." L-a trimis astfel din valea Hebronului şi Iosif a ajuns la Sihem.  
15Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: "Ce cauţi?"  
16"Caut pe fraţii mei", a răspuns Iosif; "spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?"  
17Şi omul acela a zis: "Au plecat de aici; căci i-am auzit spunând: "Haidem la Dotan." 



Iosif s-a dus după fraţii săi, şi i-a găsit la Dotan.  
18Ei l-au zărit de departe, şi până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare."  
19Ei au zis unul către altul: "Iată că vine făuritorul de visuri!  
20Veniţi acum, să-l omorâm şi să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a 
mâncat o fiară sălbatică, şi vom vedea ce se va alege de visurile lui."  
21Ruben a auzit lucrul acesta, şi l-a scos din mâinile lor. El a zis: "Să nu-i luăm viaţa!"  
22Ruben le-a zis: "Să nu vărsaţi sânge; ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care 
este în pustie, şi nu puneţi mâna pe el." Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor, 
şi să-l aducă înapoi la tatăl său.  
23Când a ajuns Iosif la fraţii săi, aceştia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea 
pestriţă, pe care o avea pe el.  
24L-au luat şi l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea.  
25"Apoi au şezut să mănânce. Ridicându-şi ochii, au văzut o ceată de Ismaeliţi venind 
din Galaad; cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător şi smirnă, pe care le 
duceau în Egipt.  
26Atunci Iuda a zis fraţilor săi: "Ce vom câştiga să ucidem pe fratele nostru şi să-i 
ascundem sângele?  
27Veniţi mai bine să-l vindem Ismaeliţilor, şi să nu punem mâna pe el, căci este fratele 
nostru, carne din carnea noastră." Şi fraţii lui l-au ascultat.  
28La trecerea negustorilor madianiţi, au tras şi au scos pe Iosif afară din groapă, şi l-au 
vândut cu douăzeci de sicli de argint Ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt.  
29Ruben s-a întors la groapă; şi iată că Iosif nu mai era în groapă. El şi-a rupt hainele,  
30s-a întors la fraţii săi, şi a zis: "Băiatul nu mai este! Ce mă voi face eu?"  
31Ei au luat atunci haina lui Iosif; şi junghiind un ţap, i-au muiat haina în sânge.  
32Au trimis tatălui lor haina cea pestriţă, punând să-i spună: "Iată ce am găsit! Vezi dacă 
este haina fiului tău sau nu."  
33Iacov a cunoscut-o, şi a zis: "Este haina fiului meu! O fiară sălbatică l-a mâncat! Da, 
Iosif a fost făcut bucăţi!"  
34Şi şi-a rupt hainele, şi-a pus un sac pe coapse, şi a jelit multă vreme pe fiul său.  
35Toţi fiii şi toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie; dar el nu voia să primească nici o 
mângâiere, ci zicea: "Plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuinţa morţilor." Şi 
plângea astfel pe fiul său.  
36Madianiţii l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, şi anume 
căpetenia străjerilor 
 

Marti 
 
1 Sam 18,1-5 
1David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui 
David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el.  
2În aceeaşi zi, Saul a oprit pe David, şi nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său.  
3Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui.  
4A scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea lui David; şi i-a dat hainele sale, chiar 
sabia, arcul şi încingătoarea lui.  
5David se ducea şi izbutea oriunde-l trimitea Saul; a fost pus de Saul în fruntea 
oamenilor de război, şi era plăcut întregului popor, chiar şi slujitorilor lui Sau 

1 Sam 18,6-9 
6Pe când veneau ei, la întoarcerea lui David de la omorârea Filisteanului, femeile au 
ieşit din toate cetăţile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând şi jucând, în sunetul 
timpanelor şi alăutelor, şi scoţând strigăte de bucurie.  
7Femeile care cântau îşi răspundeau unele altora, şi ziceau: "Saul a bătut miile lui, - iar 
David zecile lui de mii."  



8Saul s-a mâniat foarte tare, şi nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: "Lui David îi dau 
zece mii şi mie-mi dau mii! Nu-i mai lipseşte decât împărăţia."  
9Şi din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David.  
 

Miercuri 
 
1 Sam 19 
1Saul a vorbit fiului său Ionatan, şi tuturor slujitorilor lui, să omoare pe David.  
2Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de ştire, şi i-a zis: "Tatăl 
meu Saul caută să te omoare. Păzeşte-te dar mâine dimineaţă, stai într-un loc tăinuit, 
şi ascunde-te.  
3Eu voi ieşi şi voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi; voi vorbi tatălui mei 
despre tine, voi vedea ce va zice, şi-ţi voi spune."  
4Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul: "Să nu facă împăratul", a zis el, "un 
păcat faţă de robul său David, căci el n-a făcut nici un păcat faţă de tine. Dimpotrivă, a 
lucrat pentru binele tău;  
5şi-a pus în joc viaţa, a ucis pe Filistean, şi Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot 
Israelul. Tu ai văzut, şi te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuieşti împotriva unui sânge 
nevinovat, şi să omori fără pricină pe David?"  
6Saul a ascultat glasul lui Ionatan, şi a jurat, zicând: "Viu este Domnul, că David nu va 
muri!"  
7Ionatan a chemat pe David, şi i-a spus toate cuvintele acestea; apoi l-a adus la Saul; 
şi David a fost înaintea lui ca mai înainte.  
8Războiul urma înainte. David a mers împotriva Filistenilor, şi s-a bătut cu ei, le-a 
pricinuit o mare înfrângere, şi au fugit dinaintea lui.  
9Atunci duhul cel rău, trimis de Domnul, a venit peste Saul, care şedea în casă, cu 
suliţa în mână. David cânta,  
10şi Saul a vrut să-l pironească cu suliţa de perete. Dar David s-a ferit de el, şi Saul a 
lovit cu suliţa în perete. David a fugit, şi a scăpat noaptea.  
11Saul a trimis nişte oameni acasă la David, ca să-l pândească şi să-l omoare 
dimineaţa. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de ştire şi i-a zis: "Dacă nu fugi în 
noaptea aceasta, mâine vei fi omorât."  
12Ea l-a pogorât pe fereastră, şi David a plecat şi a fugit. Aşa a scăpat.  
13În urmă Mical a luat terafimul şi l-a pus în pat; i-a pus o piele de capră în jurul capului, 
şi l-a învelit cu o haină.  
14Când a trimis Saul oamenii să ia pe David, ea a zis: "Este bolnav."  
15Saul i-a trimis înapoi să-l vadă, şi a zis: "Aduceţi-l la mine în patul lui, ca să-l omor."  
16Oamenii aceia s-au întors, şi iată că terafimul era în pat, şi în jurul capului era o piele 
de capră.  
17Saul a zis către Mical: "Pentru ce m-ai înşelat în felul acesta, şi ai dat drumul 
vrăjmaşului meu, şi a scăpat?" Mical a răspuns lui Saul: "El mi-a zis: ,Lasă-mă să plec, 
ori te omor!"  
18Aşa a fugit şi a scăpat David. El s-a dus la Samuel la Rama, şi i-a istorisit tot ce-i 
făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel şi a locuit în Naiot.  
19Au spus lucrul acesta lui Saul şi au zis: "Iată că David este în Naiot, lângă Rama."  
20Saul a trimis nişte oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de prooroci care 
proroceau, cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimişii lui Saul, şi au 
început şi ei să prorocească.  
21Au spus lui Saul lucrul acesta; el a trimis alţi oameni, şi au prorocit şi ei. A mai trimis 
alţii a treia oară, şi au prorocit şi ei.  
22Atunci Saul s-a dus el însuşi la Rama. Ajungând la fântâna cea mare fără apă, care 
este la Secu, a întrebat: "Unde este Samuel şi David?" I s-a răspuns: "Sunt în Naiot, 
lângă Rama."  



23Şi s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama. Duhul lui Dumnezeu a venit şi peste el; şi 
Saul şi-a văzut de drum prorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama.  
24S-a dezbrăcat de haine şi a prorocit şi el înaintea lui Samuel; şi s-a aruncat dezbrăcat 
la pământ toată ziua aceea şi toată noaptea. De aceea se zice: "Oare şi Saul este între 
prooroci?"  
 

Joi 
 
Mat 27,18 
18Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui. 
 

Mat 12,14 
14Fariseii au ieşit afară, şi s-au sfătuit cum să omoare pe Isus 

 


