Studiul 3 – Dumnezeu sau banii?

- texte -

Studiul 3

Dumnezeu sau banii?
Textul de memorat: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai
presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe
pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus
Hristos este Domnul.” (Filipeni 2:9-11)

Duminică, 14 ianuarie – Hristos, Creatorul
1. Geneza 1:1; La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Psalmii 33:6,9; 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea
gurii Lui.
9. Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.
Isaia 45:12; Eu am făcut pământul şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins cerurile şi
am aşezat toată oştirea lor.
Ieremia 51:15; El a făcut pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Lui, a întins
cerurile cu priceperea Lui.
Ioan 1:3; Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Luni, 15 ianuarie – Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului
2. Matei 19:16-22; 16. Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: "Învăţătorule, ce bine să fac, ca să
am viaţa veşnică?"
17. El i-a răspuns: "De ce mă întrebi: "Ce bine?" Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în
viaţă, păzeşte poruncile."
18. "Care?", I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: "Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o
mărturisire mincinoasă;
19. să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi."
20. Tânărul I-a zis: "Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?"
21. "Dacă vrei să fii desăvârşit", i-a zis Isus, "du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară
în cer! Apoi vino şi urmează-Mă."
22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii.

Marți, 16 ianuarie Hristos, Răscumpărătorul
3. Galateni 3:13; Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi –
fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”
Coloseni 1:13; El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei Lui,
1 Tesaloniceni 1:10; 10 şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi, pe Isus,
care ne izbăveşte de mânia viitoare.
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- texte Evrei 2:14,15; 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a
fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică
pe diavolul,
15. şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.
1 Petru 1:18; Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din
felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
Apocalipsa 1:5; Şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi,
Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu
sângele Său
Iov 42:5,6; 5. "Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut.
6. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă."

Miercuri, 17 ianuarie – Un Dumnezeu gelos
4. Exodul 9:14; Fiindcă, de data aceasta, am să trimit toate urgiile Mele împotriva inimii tale,
împotriva slujitorilor tăi şi împotriva poporului tău ca să ştii că nimeni nu este ca Mine pe tot
pământul.
5. 1 Samuel 2:2; Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât Tine; nu este stâncă aşa
ca Dumnezeul nostru.
Psalmii 86:8; Nimeni nu este ca Tine între dumnezei, Doamne, şi nimic nu seamănă cu lucrările
Tale.
Isaia 55:8,9; 8. "Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele,
zice Domnul.
9. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi
gândurile Mele faţă de gândurile voastre.
Tit 1:2; În nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să
mintă,

Joi, 18 ianuarie – Adevăratul proprietar
6. Deuteronomul 10:14; Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile şi cerurile cerurilor,
pământul şi tot ce cuprinde el.
Psalmii 50:10; Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.
Psalmii 104:16; Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit El.
Ezechiel 18:4; Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi
sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.
Hagai 2:8; Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.
1 Corinteni 6:19,20; 19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi
pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care
sunt ale lui Dumnezeu.
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