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,,"Ast5zi vei fi cu mine in rai."

Luca z3:43

Invidia este tristetea cauzath de binele altuia
gi bucuria la riul lui. Ce este rugina pentru fier,
moliile pentru ldnb sau terntitele pentru lemn, la
fe1 este qi invidia pentru suflet: uciderea iubirii
fr51eqti.

Aici nu ne preocupd emuialia sau zelul firesc
care ne inspiri si urmdm un exemplu.bun qi sd

t)4-/
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progresdm lAngi cei care sunt mai buni decAt

noi, cdci Scripturile ne indeamni si fim ,,plini de
zel pentru bunurile spirituale"; aici ne oclp5m
de pbcatul invidiei, care suferi cu incip6lAnare
de binele altuia, fie el spiritual sau temporal,
pe motiv cd pare si diminueze propriul bine.
Onorurile acordate altuia il fac pe invidios s5

se creadi desconsiderat gi, prin urmare, se

intristeazd. Invidia se manifestd prin dezbinare,
uri, bucurie riuticioas5, vorbirea de riu pe la
spate, diminuarea meritelor cuiva, imputarea
unor motiva{ii rele, suspiciunea gi calomnia.

Un exemplu de invidie il putem gdsi in
episodul biblic cu Solomon qi cele doui femei,
care au venit inaintea lui s[ tranqeze o disput[.
Prima femeie a zis: ,,Noi triim intr-o cas[...
noaptea a murit fiul acestei femei, cdci a adormit
peste el. gi s-a sculat ea pe la miezul noplii qi

mi-a luat pe fiul meu de lAngi mine, cAnd eu,

roaba ta, dormeam Ei l-a pus la pieptul ei; iar pe

fiul ei cel mort l-a pus la pieptul meu". La care

ceaialti femeie a rispuns: ,,Ba nu, fiul meu e viu,
iar fiuI tiu e mort!"

Pentru cd nu existau martori, Solomon a cerut
o sabie, gdndind pe bund dreptate ch o inimi de
mam[ va renunla la copilul ei, doar sd nu-l vadi
ucis. $i a zis Solomon, invardnd sabia: ,,Tiia{i
copilul cel viu in doui gi dali o jumdtate din ei
uneia qi o jumitate din el celeilalte !". Auzind
acest lucru, femeia al cdrei copil era viu a strigat

zB 29

.l .r.

ingroziti: ,,Rogu-md, domnul meu, dalii ei acest
prunc viu qi nuJ omordli!". Iar cealalti a zis:, ,,Ca
si nu fie nici al meu, nici al ei, tdia!i-i!".

Atunci regele a poruncit sd fie dat copilul celei
care a fost gata si renunle la el ca si nu fie ucis,
qtiind c[ aceea trebuie si fie mama G Regi 3:16-
z7). Morala povegtii este cd invidia, care este atAt
de geloasi pe binele altuia, poate atinge un punct
unde nu s-ar sf;i si curme o via![.

in r,'rernea noastrh, invidia se manifesti la
nivel economic. Zg rcenia celor bogali este pe
mhsura indiviei celor sdraci. Unii siraci ii urXsc
pe cei bogati nu pentru c[ au fost deposedali
in mod nedrept de bunurile lor, ci pentru ci
isi doresc bunurile boga(ilor. Unii siraci sunt
scandalizali de averea celor boga(i numai pentru
cd sunt ispitili de pofta pentru averile acelora.

Comuniqtii ii urisc pe capitaliqti doar pentru
cfr vor ei iqiqi si fie capitaliqti; ii invidiazi pe

bogali nu pentru ci ar fi nevoiagi, ci pentru cd

sunt lacomi de avere.
Iar asta se combind cu invidia sociali sau cu

snobismul, care dispreluieqte pozilia mai inalti
a altora, pentru ci snobul ar wea sd stea el in
fotoliul celuilalt qi si primeascd el aplauzele.
Ei iqi inchipuie cd daci nu au devenit populari,
acest fapt ii priveazi de cerra care li se cuvine. De
aceea ii urAm pe cei care nu ne acordd destull
atenlie qi ii iubim pe cei care ne flateazl'

Dach invidia este in creqtere astXzi, acest fapt
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se datoreazd, firi indoial5, abandonXrii credin{ei
in viata viitoare qi in dreptatea justiliei divine.
Dace tot ce avem este aceasti via!5, atunci
oamenii cred ce ar trebui si aibi totul. Din acel
punct, invidia fa{d de allii devine pentru ei regul5
de viali.

Domnul a predicat neincetat impotriva
invidiei. Celor invidioqi pe milostivirea aritati
oii pierdute le-a descris ingerii din ceruri, care
mai mult se bucur[ pentru un p5citos care se

cXieqte decAt pentru nouizeci pi noud de drep{i
care nu au nevoie de pocdinfi. Pe cei care
invidiau bogilia altora, i-a avertizat astfel: ,,Nu
vi adunali comori pe pimAnt, unde molia Ei
rugina le stricd pi unde furii Ie sapd Ei le furd. Ci
adunali-vd comori in cer, unde nici molia, nici
rugina nu Ie stricl, unde furii nu le sapi qi nu le
furd" (Matei 6:t9-zo).

Celor invidioqi pe putere, aqa cum erauApostolii
cAnd discutau aprins care si fie cel dintAi, le-a
aritat un copil pus in mijlocul lor gi ,,luAndu-l in
bra!e", reamintindu-le cl paradisul este al celor
ce sunt asemenea copiilor, cdci Hristos nu se

afli in cei puternici qi importan{i, ci in cei umili:
,,Oricine va primi, in numele Meu, pe unul dintre
aceqti copii, pe Mine Mi primeqte; qi oricine Md
primeqte, nu pe Mine Mi primeqte, ci pe Cel ce

M-a trimis pe Mine" (Marcu 9:36-37).
Dar predica impotriva invidiei nu L-a scutit

si {ie invidiat. Pilat era invidios pe puterea Sa;

3o

.l .1.

Ana era invidios pe nevinovd[ia Sa; Caiafa era

invidios pe popularitatea Sa; Irod era invidios
pe superioritatea Sa morald; cdrturarii qi fariseii
erau invidioqi pe inlelepciunea Sa. Fiecare dintre
aceqtia qi-a bazatjudecata pe o falsd superioritate
morali, de unde a condamnat Moralitatea Ia
Ristignire. $i pentru ca El sh nu mai aibi de ce

sX fie invidiat, L-au pus in rAnd cu riufdcitorii.
Ndscut intre un bou gi un mlgar, acum este

rdstignitintle doi rhuficdtori. Afostultimajignire
pe care I-o rezervaseri. in ochii poporului, au
creat impresia cI fuseseri crucifica{i trei tAlhari,
nu doi. intr-un fel, aveau dreptate: doi dintre ei
au furat bogd{ii, din licomie; al treilea a furat
inimi, din iubire. Salvandus, Salvator gi Salvatus:
tAlhaml care ar fi putut fi mAntuit; tAlharul care

a fost mdntuit; Ei Mintuitor-ul care i-a mAntuit.
Cele trei cmci simbolizau trei cuvinte-cheie:
i nvidie. milos[ivire, compasiune.

TAlharui din stdnga a invidiat puterea
Domnului. Ca Ei marii preoli, ca gi clrturarii
ori betrenii poporului care il ridiculizau pe

Mintuitorul, spunAnd: ,,Pe allii i-a mdntuit, iar
pe Sine nu poate si Se rnAntuiasc6!", tAlharul din
stAnga a adb.ugat Ei el o blasfemie: ,,Nu egti Tu
Hristosul? MAntuieEte-Te pe Tine lnsuli Ei pe

noi" (Matei z7:42; L:uca zg:39). Cu alte cuvinte:

,,f)aci ag avea puterea ta, puterea pe care pretinzi
cd o ai ca Mesia, ag fcrlosio altfel decAt si atArn
neputincios de lemn. A"g cobori de pe cruce, i-aq
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nimici pe duqmanii mei Ei le-aq ardta ce inseamne
cu adevarat puterea."

Astfel, invidia scoate la iveali faptul ci
dacd ar avea darurile pe care le invidiazd la
allii le-ar foiosi greqit gi abuziv. TAlharui din
stanga ar fi renun[at la mAntuirea de picate in
schimbul eliberirii de strAnsoarea cuielor. intr-o
manieri asemdnetoare, mulli din lumea de

astdzi care invidiazi bogdlia altora qi-ar pierde
probabil sufletul dacl s-ar afla in posesia acelei

bognlii. Invidia nu se gAndeqte niciodat[ Ia
responsabilitifi. Privind numai la sine, foloseqte
gregit qi abuziv orice dar primit.

Compasiunea are un efect cu totul diferit
asupra sufletului. TAlharul din dreapta nu
a invidiat puterea invdlltorului, ci a avut
compasiune pentru suferinlele Saie. CertAndu-i
pe tovardqul din stAnga, tAlharul cel bun i-a spus:

,,Nu te temi tu de Dumnezeu, cd e$ti in aceeaqi

osAnd5? gi noi pe drept, cdci noi primim cele

cuvenite dupi faptele noastre; Acesta insi n-a
ficut nici un riu" (Luca 21:4o-4t).

Nu a existat in el nicio firAmd de invidie. Nu
pi-a dorit nimic pe lumea asta, nici m[car sd

fie despi4it de teribila sa cruce. Nu a invidiat
puterea lui Dumnezeu, pentu ci Domnul qtie

cel mai bine ce si facd cu puterea Sa. Nu i-a
invidiat nici pe semenii sii, fiindch ace;tia nu
aveau nimic valoros de oferit.

Aqa incit s-a abandonat divinei Providen{e,

,i,,;*-

singurul lucru cerut fiind iertarea: ,,Pomeneq-
te-m5, Doamne, cAnd vei veni in impirSlia Ta".
Un muribund ii cere altui Muribundviala; un om
f[rd avere ii cere unui Sirac impdrdlia; un tAlhar
aflat la poarta morlii a cerut si rimAni tdlhar Ei a

furat Paradisul. $i pentru ci nu a invidiat nimic,
a primit totul: ,,Adevdrat gr[iesc !ie, astizi vei fi
cu Mine in rai" (Luca zS:42-49).

Ne-am {i aEteptat ca primul suflet riscumpdrat
pe Calvar, prin sAngele mAntuirii, si apartjni
unui sfAnt, dar in planul divin un tdlhar furi
acest privilegiu qi intri triumfal in Paradis,
insofindu-L pe Regele Regilor.

Acest al doilea cuvAnt de pe Cruce ne oferd
doui inv5ldturi. ?rima: invidia este cauza
judeci{ii gregite in privin{a celorialli. CAnd ii
invidiem pe allii, in noud cazuri din zece, vom
judeca gregit caracterul lor.

Pentm ci tAlharui din stAnga a indiviat
puterea Domnului, L-a judecat greqit gi a ratat
atAt divinitatea M6ntuitorului cAt qi propria
mAntuire. EI a sus{inut in mod fals cb puterea
trebuie folositd intotdeauna aga cum crezuse el -
adici si transforme cuiele in boboci de trandafiri,
crucea in tron, sAngele in purpuri regali, firele
de iarbd de pe colini in baionete de o!el, gata de
lupt[.

Nimeni in istorie nu a fost atdt de aproape
de mAntuire qi totuqi nimeni nu a ratat-o atat
de dramatic. Invidia l-a fbcut si ceard un
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iucru nepotrivit; a cerut sd fie dat jos cAnd ar fi
trebuit si cearl si fie iuat sus. Asta ne face si
ne intrebim cAt a contribuit invidia lui Irod la o
judecatl la fel de falsl: i-a masacrat pe pruncii
nevinovali temAndu-se ci Pruncul-Rege a venit
sd distrugi un regat pimAntesc, pe cAnd El
venise sd vesteascd o impirilie cereascl.

La fel se intAmpli gi cu noi. Vorbirea de rhu,
calomnia, judeci{ile greqite: toate se nasc din
invidia noastrX. Noi spunem: ,,O, el e invidios"
sau ,,ea e invidioasd", dar cum am putea qti acest

lucru dacX n-am fi simtrit qi noi la fel? Cum am qti

cX allii se comporti astfel din mAndrie daci nu
am gti cum se manifest[ mAndria? Orice cuvAnt
rostit din invidie se bazeazd pe o judecatd falsd
asupra superioritd{ii noastre morale. Atunci
cnnd judecdm ne simlim deasupra celor pe care

ii judecim, mai drepli qi mai nevinova[i decAt

aceia.
A-i acuza pe allii inseamnd a spune: ,,Eu nu

sunt aga." A fi invidios pe allii inseamni a spune:

,"Ai furat ceea ce imi apartjne." Invidia pe bogilia
altora a rezultat in grosolana eroare de judecati
cX cea mai bu.nd cale de a opri abuzurile celor
bogali este de a fi deposedati in mod violent,
pentru ca, la rAndul lor, cei care i-au deposedat
si se bucure de puterea de a abuza.

Invidia pe puterea politice a altora a dat
naqtere fiIozofiei greqite conform cireia chiar
qi guvernele pot fi risturnate daci violen{a

34
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organizat[ este destul de puternicd pentru a face
acest lucru.

Astfel, invidia devine negarea oricdrei forme
de dreptate qi iubire. La indivizi, ea na$te un
cinism care distruge toate valorile morale, c5ci
distrugAndu-i pe alli ne distrugem si pe noiinEine.
CAnd e vorba de grupuri, ea naqte o inqel5ciune
prin intinderea unei mAini prietenoase celor care
au alte pdreri, dar numai pAnd sunt suficient de
puternici s5 le-o taie.

Pentm c[ indivia este dezldnluiti in lumea
excelent ca, in propodie

nu dim crezare afirmaliilor
rdut[cioase pe care ]e auzim despre ceilalli.
Gindilivi ce mult a trebuit si ignore tdlharul
din dreapta pentru a ajunge la adevir. A trebuit
sd nu se incread5 in judecata a patrrr judecitori
invidiogi, sd ignore zeflemeaua cirturarilor gi a
bitranilor poporului, blasfemiile aruncate de
trecitorii curiosi care ii iubeau pe ucigagi, ocirile
pline de invidie ale tAlharului din st6nga, care
prefera s5-9i piardi sufletul, dar si-qi pistreze
degeteie agile, pentru mai multe furturi.

Dar dacii ar fi invidiat puterea Domnului,
nu ar mai fi putut fi mAntuit. $i-a gisit pacea
refuzdnd sd dea crezare calomniatorilor piini de
invidie. gi noi ne gdsim pacea daci refuzim sX

ddm crezare bArfelor.
Se prea poate sA existe un pic de invidie in

spatele fiecirei replici tlioase gi al fiecirei goapte

sfatun
sa
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usturetoare pe care o auzim despre aproapele
nostru. E bine si ne amintim ci pomul bogat
in rod este cel mai invidiat. Pentru cei ataca{i
pe nedrept, ar trebui sd fie o consolare faptul cd

acela care rdmAne in spate pentru a lovi nu are

cum sd treacd in fa{i, depdgind.
A doua invi!5turi de relinut din acest cuvint

este cX singura cale de a invinge invidia este cea

aleas[ de tAlharul din drepta - compasiunea.
Fiind cregtini adevira{i, suntem cu tolii membri
ai Trupului mistic al lui Hristos Ei de aceea

trebuie si ne iubim unul pe altul aqa cum ne-a
iubit Hristos.

Dach ne rdnim la mAni, durerea este simlitd
de tot corpul. in mod similar, dac[ Biserica
dintr-un coll al lumii suferl marliriul trebuie sX

sim{im compasiune fa{d de ea ca gi cAnd ar fi o
parte a trupuiui nostru, iar aceasti compasiune
trebuie sd ia forma rugbciunii qi a faptelor bune.
Compasiunea trebuie indreptatd nu numai citre
cei afla{i in afara Bisericii, care treiesc de parci
n*ar fi existat o Cruce pe pemant, dar pi citre
duqmanii Bisericii, care ar wea sd distrugi pAni
gi umbra Crucii. Dumnezeu este Judecdtorul lor,
nu noi.

Ca potenliali frali ai lui Hristos, fii ai Tatdlui
ceresc qi copii ai Mariei, ei trebuie considera{i
vrednici de compasiunea noastri din mornent ce

MAntuitorul i-a considerat wednici de Sfingele

Siu. Din pdcate, sunt unii care blameazd Biserica
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pentru ca ii primeste in rindul ei pe marii
p[cltoEi aflali pe patul de moarte.

Acum cAliva ani, un indMd cunoscut ca qi
gangster qi ucigaq a fost omorAt de unii asemenea
lui. Cu cAteva minute inainte sI moarh, a cerut sd
fie primit in Biseric5, afostbotezat, a primit prima
SfAnt[ implrtiqanie, maslul qi binecuvAntarea
de pe urmh. Cineva care considera cI se pricepe
mai bine a protestat fa{[ de gestul Bisericii.
inchipuiti-vdl Invidie fa!5 de mAntuirea unui
sufletl

De ce si nu ne bucurim, mai degrabi, de
milostivirea lui Dumnezeu, cici omul acesta
avea aceeaEi ,,profesie" ca gi tAlharul din dreapta
Domnului - gi de ce n-ar fi Domnul la fel de
dornic sI salveze tdlhari din secolul XX precum a
fost si-i mAntuiascd pe cei din secolul I? gi unii,
qi allii au suflet. Se pare cd invidia pdcitoasi fald
de mAntuirea unui tAlhar este un picat mai mare
decAt t01h[ria.

Un tAlhar a fost mAntuit: de aceea, nimeni
sd nu dispere. Un tdlhar a pierdut mdntuirea:
de aceea, nimeni s[ nu nesocoteasci. bundtatea
lui Dumnezeu, cu gAndui ci nu va f pedepsit.
Sd ave{i compasiune fali de cei nenorocili qi
milostivirea divini va fi risplata compasiunii
voastre. CAnd fariseii L-au acuzat pe Domnul c[
m[ndnch cu vamegii qi picXtoqii, El a rdspuns,
reamintindu-le necesitatea milostivirii:,,Nu cei
sin5toqi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Dar


