
Studiul 8

Isus şi oamenii bogaţi şi renumiţi

Textul de memorat: „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.” (1 Timotei  
6:10)

Duminică

1. DeuteronomuI 8:17,18; 17. Vezi să nu zici în inima ta: "Tăria mea şi puterea mâinii mele 
mi-au câştigat aceste bogăţii."
18. Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să 
întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.

Geneza 13:5,6; 5. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea şi el oi, boi şi corturi.
6. Şi ţinutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună; căci averile lor erau aşa de mari, 
încât nu puteau să locuiască împreună.

Geneza  41:41-43;  41.  Faraon  a  zis  lui  Iosif:  "Uite,  îţi  dau  stăpânire  peste  toată  ţara 
Egiptului."
42. Faraon şi-a scos inelul din deget şi l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrăcat cu haine de 
in subţire şi i-a pus un lanţ de aur la gât.
43. L-a suit în carul care venea după al lui şi strigau înaintea lui: "În genunchi!" Astfel i-a dat  
faraon stăpânire peste toată ţara Egiptului.

Iov 1:1-3; 1. Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi 
curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.
2. I s-au născut şapte fii şi trei fete.
3.  Avea şapte mii  de oi,  trei  mii  de cămile,  cinci  sute de perechi  de boi,  cinci  sute de 
măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază din toţi  
locuitorii Răsăritului.

Daniel 4:28-31; 28. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadneţar.
29. După douăsprezece luni,  pe când se plimba pe acoperişul  palatului  împărătesc din 
Babilon,
30. împăratul a luat cuvântul şi a zis: "Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-
am zidit  eu  ca  loc  de  şedere  împărătească,  prin  puterea  bogăţiei  mele  şi  spre  slava 
măreţiei mele?"
31. Nu se sfârşise încă vorba aceasta a împăratului, şi un glas s-a coborât din cer şi a zis:  
"Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia!

Luni

2. Ioan 3:1-15; 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor.
2. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: "Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de 
la  Dumnezeu;  căci  nimeni  nu  poate  face  semnele  pe  care  le  faci  Tu,  dacă  nu  este  
Dumnezeu cu el."
3. Drept răspuns, Isus i-a zis: "Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din 
nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu."
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4. Nicodim I-a zis: "Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în  
pântecele maicii sale şi să se nască?"
5. Isus i-a răspuns: "Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din  
Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
7. Nu te mira că ţi-am zis: "Trebuie să vă naşteţi din nou."
8. Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot 
aşa este cu oricine este născut din Duhul."
9. Nicodim I-a zis: "Cum se poate face aşa ceva?"
10. Isus i-a răspuns: "Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri?
11. Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu  
primiţi mărturia Noastră.
12. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi  
vorbi despre lucrurile cereşti?
13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care  
este în cer.
14. Şi, după cum a înălţat  Moise şarpele în pustiu,  tot  aşa trebuie să fie înălţat şi  Fiul 
omului,
15. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Ioan 2:13-25; 13. Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.
14. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii  de bani 
şezând jos.
15. A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi  
boii; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.
16. Şi  a zis celor ce vindeau porumbei:  "Ridicaţi  acestea de aici  şi  nu faceţi  din Casa 
Tatălui Meu o casă de negustorie."
17. Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: "Râvna pentru Casa Ta Mă mănâncă pe 
Mine."
18. Iudeii au luat cuvântul şi I-au zis: "Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de  
lucruri?"
19. Drept răspuns, Isus le-a zis: "Stricaţi templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica."
20. Iudeii au zis: "Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi 
Tu îl vei ridica în trei zile?"
21. Dar El le vorbea despre templul trupului Său.
22. Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese 
vorbele acestea şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus.
23. Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştilor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci 
vedeau semnele pe care le făcea.
24. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.
25. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuşi ştia 
ce este în om.

Marți

3. Matei 9:10-13; 10. Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de 
vameşi şi păcătoşi şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui.
11. Fariseii au văzut lucrul acesta şi au zis ucenicilor Lui: "Pentru ce mănâncă Învăţătorul 
vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?"
12. Isus i-a auzit şi le-a zis: "Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
13. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: "Milă voiesc, iar nu jertfă!" Căci n-am venit să chem 
la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi."
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Luca 5:27-32; 27. După aceea Isus a ieşit  afară şi  a văzut  pe un vameş,  numit  Levi,  
şezând la vamă. Şi i-a zis: "Vino după Mine!"
28. Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El.
29. Levi I-a făcut un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi 
şedeau la masă cu ei.
30. Fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau ucenicilor Lui: "Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună 
cu vameşii şi cu păcătoşii?"
31. Isus a luat cuvântul şi le-a zis: "Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
32. N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi."

Luca 19:1-10; 1. Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate.
2. Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor,
3. căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.
4. A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să  
treacă.
5. Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: "Zachee, dă-te jos  
degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta."
6. Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie.
7. Când au văzut lucrul acesta, toţi  cârteau şi ziceau: "A intrat să găzduiască la un om 
păcătos!"
8. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: "Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o 
dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit."
9. Isus i-a zis: "Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.
10. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut."

Miercuri

4. Marcu 4:18,19; 18. Alţii sunt cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută între spini; aceştia sunt cei  
ce aud Cuvântul;
19. dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă 
Cuvântul şi-l fac astfel neroditor.

Luca 1:51-53; 51. El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei  
mândri în inima lor.
52. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi.
53. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.

Luca 6:22-25; 22. Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor  
ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!
23. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de veselie; pentru că răsplata voastră este mare în  
cer; căci tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii.
24. Dar, vai de voi, bogaţilor, pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea!
25. Vai de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi! Vai de voi care râdeţi  
acum, pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui!

Luca 12:16-21; 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?"
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21. Tot aşa este şi cu cel ce îşi  adună comori pentru el,  şi nu se îmbogăţeşte faţă de 
Dumnezeu."

Luca 16:13; Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe 
celălalt sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi  
lui Mamona.”

Joi

5. Matei 19:16-26; 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.
23. Isus a zis ucenicilor Săi: "Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia 
cerurilor.
24. Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să 
intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu."
25. Ucenicii,  când au auzit lucrul  acesta, au rămas uimiţi  de tot şi  au zis: "Cine poate, 
atunci, să fie mântuit?"
26. Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: "La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la  
Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă."
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