
săraci

Matei 5:3
3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

Matei 1:4-5
4. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi:
5. Orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii 
înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

Matei 19:21
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.”

Matei 26:9-13
9. Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, şi banii să se dea săracilor.”
10. Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru 
frumos faţă de Mine.
11. Pentrucă pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.
12. Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea 
pregătirii Mele pentru îngropare.
13. Adevărat vă spun că ori unde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată 
lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Marcu12:42-43
42. A venit şi o văduvă săracă, şi a aruncat doi bănuţi, cari fac un gologan.
43. Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această 
văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie;

Luca 4:18
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc 
robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

Luca 6:20
20. Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi, şi a zis: „Ferice de voi, cari sunteţi 
săraci, pentrucă Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!

Luca 14:13-14
13. Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi.
14. Şi va fi ferice de tine, pentrucă ei n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti
la învierea celor neprihăniţi.”



Luca 19:8-9
8. Dar Zacheu a stătut 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

Luca 21:2-4
2. A văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bănuţi.
3. Şi a zis: „Adevărat vă spun, că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi 
ceilalţi;
4. căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat din sărăcia ei, 
tot ce avea ca să trăiască.”

Romani 15:26-27
26. Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare 
pentru săracii dintre sfinţii, cari sunt în Ierusalim.
27. Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentrucă, dacă 
Neamurile au avut parte de binecuvîntările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i 
ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.

2 Corinteni 6:10
10. ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuş îmbogăţim pe
mulţi; ca neavînd nimic, şi totuş stăpânind toate lucrurile.

2 Corinteni 8:9
9. Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a 
făcut sărac pentru voi, pentruca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.

2 Corinteni 9:8-15
8. Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, având totdeauna în toate 
lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,
9. după cum este scris: „A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în 
veac.”
10. „Cel ce dă sămânţă sămănătorului şi pâine pentru hrană”, vă va da şi vă va 
înmulţi şi vouă sămânţa de sămănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre.
11. În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care, 
prin noi, va face să se aducă mulţămiri lui Dumnezeu.
12. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinţilor, dar 
este şi o pricină de multe mulţămiri către Dumnezeu.
13. Aşa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu 
pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos, şi 
pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi;
14. şi-i face să se roage pentru voi, şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de
mare al lui Dumnezeu faţă de voi.
15. Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!



Galateni 2:10
10. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, şi chiar aşa am şi căutat să 
fac.


