Studiul 1
Influenţa materialismului
Textul de memorat: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să
puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12:2)
Duminică, 31 decembrie – Dumnezeul lumii acesteia
1. 1 Ioan 2:15-17; 15. Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în
el. 16. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.
17. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
2. Luca 14:26-33; 26. "Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe
fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. 27. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu
vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. 28. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi săşi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? 29. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus
temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el 30. şi să zică: "Omul acesta a început să
zidească, şi n-a putut isprăvi." 31. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai
întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de
mii? 32. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. 33. Tot aşa, oricine dintre
voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu. 34. Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde gustul
ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta? 35. Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi,
ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit să audă."
Luni, 1 ianuarie – Umplerea hambarelor
3. Luca 12:15-21; 15. Apoi le-a zis: "Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în
belşugul avuţiei lui." 16. Şi le-a spus pilda aceasta: "Ţarina unui om bogat rodise mult. 17. Şi el se gândea în sine şi
zicea: "Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele." 18. "Iată", a zis el, "ce voi face: îmi voi strica
grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele; 19. şi voi zice sufletului
meu: "Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!" 20. Dar
Dumnezeu i-a zis: "Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit
ale cui vor fi?" 21. Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu."
4. Deuteronomul 8:10-14; 10. Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru
ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. 11. Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti
poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi. Studiu Biblic, Trim. I, 2018 – Principii de administrare creştină
a vieţii 2/27
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13. când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi crescându-ţi tot
ce ai, 14. ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara
Egiptului, din casa robiei;
Marți, 2 ianuarie – Tentaţia materialismului
5. Matei 6:22-24; 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; 23.
dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric,
cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi
pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.
6. Galateni 5:16; Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
Miercuri, 3 ianuarie – Iubirea de sine

7. Ezechiel 28:17; Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De
aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.
Romani 12:3; Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă
decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o
Dumnezeu fiecăruia.
8. 1 Timotei 6:10; Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la
credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.
9. Filipeni 2:3; Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul
mai presus de el însuşi.
Joi, 4 ianuarie – Materialismul şi identitatea noastră
10.Deuteronomul 7:6; 6. Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a
ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.
1 Petru 2:9; Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu
Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa
minunată;
1 Timotei 6:17,18; Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii
nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. 18. Îndeamnă-i să facă
bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii,

