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Frumuseţea scripturii Partea 19. 
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Domnul Isus a vorbit destul de mult despre 
bani. Şaisprezece din cele 38 din parabolele Sale 
au avut ca subiect modul în care trebuie să 
tratăm banii şi posesiunile materiale. Spre 
surprinderea noastră, în toate cele patru 
Evanghelii după Matei, Marcu, Luca şi Ioan, la 
fiecare al zecelea verset, adică 288 de versete în 
total, tratează într-o manieră directă banii şi 
averile noastre. În Biblie sunt aproximativ 500 
de versete despre rugăciune, alte 500 despre 
credinţă, dar întrecându-le la număr pe toate 
acestea, aproape 2000 de versete vorbesc despre 
bani şi posesiuni. 

Deci banii trebuie să fie un subiect 
important pentru Dumnezeu. El nu doreşte ca 
noi să fim îngrijoraţi cu privire la bani, ci mai 
degrabă să ne încredem în El pentru împlinirea 
nevoilor noastre. 

Mulţi oameni petrec nenumărate ore 
îngrijorându-se cu privire la problema banilor - 
căutând mijloace de a-şi plăti lucrurile pe care le 
doresc şi de care au nevoie. Ei se îngrijorează de 
asemenea şi cu privire la viitor. Vor avea 
suficienţi bani pentru a se întreţine când vor ieşi 
la pensie? Ce se va întâmpla când vor fi prea 
bătrâni sau prea bolnavi pentru a mai munci? 
Oamenii caută o sursă de existenţă stabilă şi 
permanentă. Dar unde putem găsi siguranţă 
pentru prezent şi pentru viitor? 

Dumnezeu nu a intenţionat niciodată să 
ajungem în situaţia de a ne teme cu privire la 
prezent sau la viitor. Dacă ne-am încrede în El, 
nu ar mai trebui să ne temem de ceea ce ni s-ar 
putea întâmpla. “Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: Ce 

vom mânca? Sau: Ce vom bea? Sau: Cu ce ne vom 
îmbrăca? Penru că toate acestea le întreabă păgânii ... 
Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.” 
(Matei 6:31-32). 
 
 

Dumnezeu care poartă de grijă 
 

Să analizăm planul Lui Dumnezeu având în 
vedere siguranţa noastră. Totul a început în 
Grădina Eden. 

Planeta pământ tocmai ieşise din mâinile 
Creatorului ei, în toată splendoarea, 
desăvârşirea şi slava ei care întreceau orice 
descriere. Opera genială a Marelui Maestru 
încântă ochiul la fiecare privire. Răsăriturile 
magnifice de soare erau rivalizate doar de 
apusurile care îţi luau răsuflarea. Lacurile 
liniştite se aşterneau printre înălţimi. Flori de o 
frumuseţe copleşitoare, colorate în toate 
nuanţele şi viile înfloritoare încântau simţurile. 
Copacii erau aplecaţi de greutatea fructelor 
delicioase de tot soiul. Păsărelele cântătoare 
umpleau văzduhul cu cântecele lor melodioase. 
Animalele se jucau pe pajiştile bogate şi 
zburdau fără teamă. Pâraiele şi lacurile erau 
pline de peşti frumos coloraţi. Ce paradis, de la 
un pol la celălalt, până unde vede ochiul! 

Cât de mult trebuie să se fi bucurat Adam şi 
Eva de lumea desăvârşită pe care o crease 
Dumnezeu pentru ei! Cu aceasta nu se 
terminase încă! “Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o 
grădină în Eden ... şi a pus acolo pe omul pe care-l 
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întocmise.” (Geneza 2:8). Să ne imaginăm doar! 
Undeva, în mijlocul frumuseţii şi a minunăţiei 
lumii nou-născute, Dumnezeu plănuise o 
grădină care să fie căminul lui Adam şi al Evei. 
Cele mai luxoase case de pe pământ nu se 
apropie nici pe departe de căminul original din 
grădina Eden. Dumnezeu nu numai că le-a 
asigurat un cămin atrăgător, ci le-a şi explicat în 
ce constă hrana cea delicioasă pe care o pusese 
la dispoziţia lor. “... Iată că v-am dat orice iarba 
care face sămânţă şi care este pe faţa întregului 
pământ, şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: 
aceasta să fie hrana voastră.” (Geneza 1:29). 

Adam şi Eva nu trebuiau să plătească nici o 
chirie, nu se îngrijorau de impozite, nu existau 
chei şi încuietori, nu erau hoţi şi jefuitori, nici 
spitale sau farmacii şi prăvălii. Ei se bucurau de 
o sănătate perfectă şi de o tinereţe fără sfârşit, de 
un devotament veşnic unul faţă de altul şi de o 
dragoste fără limite a Lui Dumnezeu. 

Dumnezeu a dorit ca primii noştri părinţi să 
ofere şi altora toate aceste binecuvântări, aşa că 
le-a zis: “... Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi 
pământul, şi supuneţi-l ...” (Geneza 1:28). 
 
 

Noi suntem nişte ispravnici ai 
proprietăţii Lui Dumnezeu 
 

Planul Lui Dumnezeu a fost ca planeta 
pământ să fie locuită de o familie mare, unică, 
fericită şi sănătoasă. El a ştiut de asemenea că 
omenirea trebuia să aibă o ocupaţie, o activitate 
care să le aducă satisfacţie. De aceea Le-a vorbit 
astfel lui Adam şi lui Eva: “... Şi stăpâniţi peste 
peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice 
vieţuitoare care se mişcă pe pământ. Domnul 
Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina 
Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.” (Geneza 
1:28; 2:15). 

Deoarece tot ceea ce există în lume Îi 
aparţinea Lui Dumnezeu, El i-a încredinţat 
omului administrarea pământului. Dumnezeu 
este Proprietarul, noi suntem ispravnicii, care 
administrează proprietatea Lui Dumnezeu. 
Biblia spune: “Al Domnului este pământul cu tot ce 
este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!” (Psalmi 24:1). 
Dumnezeu mai spune: “Căci ale Mele sunt toate 
dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile 
lor. Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se 
mişcă pe câmp este al Meu.” (Psalmi 50:10-11). 

Dumnezeu este cel care ne dăruieşte puterea 
de a câştiga bani. În realitate, noi nu posedăm 
nimic! În calitate de Creator, Dumnezeu are 
dreptul de proprietate asupra posesiunilor şi 
asupra vieţii noastre. “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.” 
(Deuteronom 8:18). 

Webster's New World Dictionary defineşte 
ispravnicul ca fiind: “Cel ce acţionează în 
calitate de administrator al finanţelor şi 
proprietăţii altcuiva.” În zilele noastre, când o 
persoană este angajată ca administrator, are loc 
un contract prin care sunt făcute cunoscute 
aşteptările proprietarului. Tot astfel, Dumnezeu 
a avut o înţelegere cu Adam, deoarece Biblia 
declară: “... Poţi să mănânci după plăcere din orice 
pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui 
şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei 
mânca din el, vei muri negreşit.” (Geneza 2:16-17). 

Dumnezeu a supus unui test dragostea şi 
loialitatea omului. Adam şi Eva puteau să 
mănânce din toţi pomii aflaţi în grădină, cu 
excepţia unuia, care era un pom deosebit. Prin 
ascultarea de Dumnezeu, ei urmau să 
dovedească faptul că recunoşteau dreptul Său 
de proprietate. Dacă ar fi fost nişte ispravnici 
credincioşi, alegând să-şi păstreze relaţia cu 
Dumnezeu, Adam şi Eva ar fi trăit pentru 
totdeauna într-o lume a paradisului! Dar ei au 
căzut în faţa unui simplu test, la care i-a supus 
Dumnezeu. Au fost nişte ispravnici 
necredincioşi şi au pierdut totul: căminul din 
grădină, nemurirea, dragostea, fericirea, 
siguranţa, curăţia conştiinţei şi posibilitatea de a 
vorbi cu Dumnezeu faţă către faţă! Ei au căzut 
din statutul de regi la statutul de sclavi. 

Dincolo de toate acestea, cea mai mare 
satisfacţie a avut-o satana, îngerul răzvrătit, care 
spera să obţină controlul deplin asupra 
pământului pentru totdeauna. Cu toate acestea, 
domnia satanei a fost uzurpată de venirea 
Domnului Hristos pe pământ, la câteva secole 
mai târziu. 

Planul lui satana era acela de a-L amăgi pe 
Fiul divin al Lui Dumnezeu, crezând că va fi tot 
atât de uşor precum a fost cu Adam şi Eva. 

satana a aşteptat până când Domnul Isus a 
postit patruzeci de zile. (Matei 4:8-9) Diavolul L-
a dus apoi pe “un munte foarte înalt” “... I-a arătat 
toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor ... Şi I-a zis: 
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Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei 
arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”. 
(Matei 4:8-9). El spera să-L atragă în cursă pe 
Domnul Isus, oferindu-I împărăţiile lumii, dar 
nu a avut succes. Lucrurile pe care I le 
promisese satana Domnului Isus, nu îi 
aparţineau lui! El era în posesia unei lumi furate 
prin fraudă şi înşelăciune. Domnul Isus nu era 
dispus să vândă relaţia Lui cu Tatăl, nici măcar 
pentru toate bogăţiile şi strălucirea întregii lumi. 

În cele din urmă, soarta satanei a fost sigilată 
pentru totdeauna pe Calvar. Moartea Domnului 
Hristos pe cruce a însemnat înfrângerea satanei! 
Moartea Domnului Hristos a făcut posibilă 
refacerea planetei pământ. Tot ceea ce suntem şi 
tot ceea ce avem a devenit posibil în virtutea 
darului veşnic pe care Domnul Hristos l-a făcut 
familiei omeneşti. 

Indiferent dacă Îl iubim sau nu, viaţa 
noastră şi tot ceea ce avem sunt proprietatea 
Lui. El nu este doar Creatorul nostru, ci şi 
Răscumpărătorul nostru! Asemenea lui Adam şi 
Eva, noi suntem ispravnicii bunurilor pe care ni 
le-a încredinţat Dumnezeu. Prin urmare, ce 
anume pretinde El de la noi? “Încolo, ce se cere de 
la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios.” (1 
Corinteni 4:2). 

Noi suntem ispravnici ai darului vieţii 
primit de la Dumnezeu. Cel mai mare dintre 
toate darurile primite din partea Lui Dumnezeu 
este viaţa însăşi. Apostolul Pavel declară: 
“Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea ... 
El ... dă tuturor viaţă, suflarea şi toate lucrurile.” 
(Fapte 17:24-25). 

Viaţa noastră îşi are originea în Dumnezeu 
şi El este Cel care o susţine. Fiecare bătaie a 
inimii, fiecare respiraţie, fiecare puls al trupului 
nostru sunt un dar din partea Lui Dumnezeu. 
Apostolul Pavel scria: “Vă îndemn dar, fraţilor, 
pentru îndurarea Lui Dumnezeu, să aduceţi 
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui 
Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească.” (Romani 12:1). O “jertfă vie” 
înseamnă o consacrare fără rezerve şi o 
supunere totală faţă de Domnul Hristos în 
calitate de conducător al vieţii noastre. “... Isus 
din Nazaret ... umblă din loc în loc, făcea bine,” 
(Fapte 10:38). Domnul Hristos este exemplul 
nostru; noi trebuie să urmăm modelul Lui de 
slujire neegoistă. 

Noi suntem Ispravnici ai timpului pe care 
ni-l dăruieşte Dumnezeu. Noi nu suntem 

ispravnici doar ai banilor, ci suntem de 
asemenea nişte ispravnici ai timpului nostru. 
Cineva a zis că “timpul constituie materia din care 
este alcătuită viaţa”. Psalmistul îi cerea Lui 
Dumnezeu în legătură cu aceasta: “Învaţă-ne să 
ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă 
înţeleaptă!” (Psalmi 90:12). Irosirea timpului 
înseamnă irosirea vieţii – este risipirea unui 
talant pe care Dumnezeu Însuşi l-a încredinţat 
fiecărui bărbat şi fiecărei femei. 

Fiecare persoană dispune de acelaşi număr 
de ore într-o zi, acelaşi număr de minute în 
aceste ore şi i se va cere socoteală pentru modul 
în care a ales să le folosească. Dumnezeu 
aşteaptă de la noi să folosim în mod înţelept 
timpul. El aşteaptă de asemenea să punem de o 
parte o perioadă anumită de timp - Sabatul, ziua 
a şaptea a săptămânii, pentru a ne exprima 
credinţa în El în calitate de Creator al nostru. 
Deşi întregul nostru timp Îi aparţine, Dumnezeu 
cere ca Sabatul zilei a şaptea să fie dedicat 
părtăşiei cu El, odihnindu-ne în Cuvântul Său şi 
primind noi puteri prin intermediul 
făgăduinţelor Lui. El ne invită să lăsăm la o 
parte presiunile activităţilor din cursul 
săptămânii, munca, cumpărăturile şi interesele 
lumeşti şi să ne aducem aminte de El, ca 
Răscumpărător şi Creator al nostru. 

Noi suntem ispravnici ai talentelor primite 
de la Dumnezeu. Ei bine, veţi întreba, “Care 
sunt acele talente pentru care suntem răspunzători 
ca ispravnici ai Lui Dumnezeu? Eu nu cred că am 
nici un talent.” 

În zilele noastre, cuvântul talent înseamnă 
de obicei abilitatea de a cânta frumos, de a cânta 
la un instrument muzical, de a picta, de a 
confecţiona haine, de a scrie sau de a organiza. 
Acestea sunt într-adevăr talente, dar talentele la 
care s-a gândit Dumnezeu nu se limitează 
numai la acestea. Ca ispravnici ai Lui 
Dumnezeu, noi suntem răspunzători pentru tot 
ceea ce ne ofera El, inclusiv viaţa, timpul, 
aptitudinile şi posesiunile noastre materiale. 

Într-o zi Dumnezeu ne va întreba că ne-am 
îmbogăţit doar pe noi înşine cu binecuvântările 
Lui, ne vom satisface doar propriile noastre 
plăceri şi ambiţii, sau le vom fi o binecuvântare 
la ceilalţi prin viaţa noastră! Domnul a zis: “Vino 
după Mine.” El a trăit o viaţă lipsită de egoism. 
Biblia spune că “... Isus din Nazaret ... umbla din 
loc în loc, făcea bine ...” (Fapte 10:38). Majoritatea 
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dintre noi se mulţumesc să „umble numai din loc 
în loc”. 

Talentele noastre nu trebuie utilizate în 
scopul de a obţine aprecierile oamenilor sau 
pentru a câştiga merite înaintea Lui Dumnezeu. 
Talentele ne sunt încredinţate în înprumut 
pentru ca să le folosim pentru binecuvântarea 
altora. Apostolul Pavel scria: “... Ce lucru ai, pe 
care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te 
lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1 Corinteni 4:7). 

Noi suntem Ispravnici ai banilor primiţi de 
la Dumnezeu. Dacă vom ... Căuta mai întâi 
Împărăţia Lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui 
(Matei 6:33), vom descoperi că binecuvântările 
Lui Dumnezeu se vor revărsa asupra noastră. 
Scriptura ne învaţă că dedicarea sau consacrarea 
noastră faţă de Dumnezeu include nu numai 
punerea de o parte a unei zile din timpul nostru, 
ci şi restituirea unei părţi din binecuvântările 
Lui materiale. 

Într-o zi, Lot, nepotul lui Avraam, şi familia 
lui au fost răpiţi din casa lor din Sodoma şi luaţi 
prizonieri de către un trib duşman. Când 
Avraam a auzit această veste, s-a hotarât să-l 
salveze pe Lot şi pe ceilalţi. El s-a rugat ca 
Dumnezeu să îl însoţească şi să-i ofere succes. Şi 
întradevăr Dumnezeu a fost alături de El. Lot şi 
familia lui au fost salvaţi, iar comorile capturate 
au fost restituite. 

Pe când se apropia Avraam de Sodoma, 
împăratul a ieşit în întâmpinarea lui, 
îndemnându-l să păstreze comorile pe care le 
salvase şi să elibereze doar prizonierii. Dar 
Avraam nu a vrut să păstreze nimic pentru sine. 
Atunci, Melhisedec, un preot al Lui Dumnezeu, 
i-a adus lui Avraam mâncare şi l-a binecuvântat. 
Atunci, ... Avraam “i-a dat zeciuiala din toate”. 
(Geneza 14:20). Avraam dorea să-şi exprime 
recunoştinţa faţă de ajutorul din partea Lui 
Dumnezeu, pentru succesul în acţiunea de 
salvare a lui Lot, recunoscând prin aceasta că 
Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor şi 
sursa tuturor binecuvântărilor. 

O sută cincizeci de ani mai târziu, nepotul 
lui Avraam şi-a exprimat mulţumirea faţă de 
Dumnezeu în acelaşi mod. În timp ce fugea de 
fratele său mâniat, Iacov s-a simţit extrem de 
singur şi înfricoşat. El dorea cu disperare 
protecţia Lui Dumnezeu, dar se simţea atât de 
vinovat pentru că îl înşelase pe fratele lui Esau, 
încât se temea că Dumnezeu l-a părăsit şi nu 
voia să îl ierte. Cu un profund simţământ de 

regret, Iacov şi-a mărturisit greşelile înaintea Lui 
Dumnezeu şi apoi, obosit, s-a culcat şi a 
adormit. “Şi a visat o scară rezemată de pământ, al 
cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii Lui Dumnezeu 
se suiau şi se pogorau pe scara aceea.” (Geneza 
28:12). Când s-a trezit, Iacov a ştiut că 
Dumnezeu era Cel care îi vorbise, făgăduindu-i 
protecţie şi călăuzire. Profund impresionat, el a 
promis, plin de recunoştinţă: “... Îţi voi da a zecea 
parte din tot ce-mi vei da.” (Geneza 28:22). Iacov a 
declarat că îi va returna Domnului a zecea parte 
sau o zecime, din tot ceea ce a primit, aşa cum 
proceda bunicul său, Avraam. 

Regele David a gândit în acelaşi fel, când a 
întrebat: “Cum voi răsplăti Domnului toate 
binefacerile Lui faţă de mine?” (Psalmi 116:12). 

V-aţi întrebat vreodată cum să-I mulţumiţi 
Lui Dumnezeu pentru incredibila Lui bunătate 
faţă de dumneavoastră - pentru darul vieţii, 
pentru familie, sănătate şi binecuvântări 
materiale? Vă întrebaţi uneori dacă un simplu 
mulţumesc este suficient? Principiul de 
isprăvnicie al Bibliei oferă o cale practică de a vă 
exprima aprecierea faţă de Dumnezeu pentru 
toate binefacerile Sale. 

Prima instrucţiune scrisă cu privire la 
zecime, sau la returnarea celei de a zecea părţi 
Lui Dumnezeu se află în cartea Leviticului. 
“Orice zeciuială din pământ, fie din roadele 
pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, 
este un lucru închinat Domnului.” (Levitic 27:30). 
Când Îi returnăm Domnului o zecime din 
beneficiile noastre, noi perpetuăm impresia vie a 
adevărului că Dumnezeu este Creatorul şi Sursa 
tuturor binecuvântărilor. 

Cum este folosită zecimea? Cartea 
Numerilor ne oferă o explicaţie clară: “Fiilor lui 
Levi (slujitori în serviciul Lui Dumnezeu) le dau ca 
moştenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe 
care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii.” 
(Numeri 18:21). Pretutindeni în Biblie, 
descoperim că zecimea a fost întotdeauna 
folosită pentru a susţine lucrarea Lui 
Dumnezeu. În Noul Testament, apostolul Pavel 
explică: “Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte, 
sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu, şi că cei ce 
slujesc altarului, au parte de la altar? Tot aşa, 
Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc 
Evanghelia, să trăiască din Evanghelie.” (1 
Corinteni 9:13-14). 

Deşi îi mustră pe cărturari şi farisei pentru 
maniera lor îngustă de a aborda religia, Domnul 
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Hristos recomandă sistemul zecimii. “... Pentru 
că voi daţi zeciuiala din izmă, din mărar şi din 
chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri 
din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea 
trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi 
nefăcute.” (Matei 23:23). 
 
 

Isprăvnicia – încercarea credinţei 
 

Probabil că vă întrebaţi cum veţi reuşi să-I 
oferiţi Domnului o zecime din venitul 
dumneavoastră. Mulţi oameni şi-au pus această 
întrebare! Dar în cele din urmă, au luat 
hotărârea de a se încrede în călăuzirea şi 
înţelepciunea Lui Dumnezeu şi I-au returnat 
zecimea. Câteva săptămâni mai târziu, aceleaşi 
persoane au constatat cu entuziasm că în viaţa 
lor s-a produs un miracol! În mod inexplicabil, 
cele nouă zecimi rămase din venitul lor leau 
ajuns mai mult decât le ajunseseră vreodată cele 
zece zecimi! Aici este secretul siguranţei 
financiare! 

Unii oameni întreabă: Nu este zeciuirea o 
practică adresată în exclusivitate evreilor? Dar 
noi întrebăm: Sunt binecuvântările cerului în 
exclusivitate pentru evrei? 

Într-o zi, Jim s-a hotărât să plătească în mod 
corect o zecime din toate veniturile lui. La 
început i s-a părut dificil, dar după aceea a fost 
binecuvântat, deschizându-şi o afacere proprie 
care a înflorit şi i-a adus siguranţă financiară. 
Acum, Jim recunoaşte că, succesul lui financiar I 
se datorează Lui Dumnezeu şi îi place să 
dăruiască în avans pentru înaintarea lucrării 
Domnului. 

Sau să ne gândim la Ed, de exemplu, care a 
avut nevoie de un adevărat salt prin credinţă, 
pentru a-şi întrerupe afacerea în timpul 
Sabatului - cea mai încărcată zi a săptămânii – 
doar pentru a constata că în celelalte şase zile, 
cifra de afaceri s-a mărit considerabil! 
Dumnezeu Îşi ţine promisiunea! 

Aceşti creştini au descoperit prin proprie 
experienţă binecuvântările făgăduite în Maleahi: 
“Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să 
fie hrană în Casa Mea; Zice Domnul oştirilor, şi veţi 
vedea dacă nu va voi deschide zăgazurile cerurilor, şi 
dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” 
(Maleahi 3:10). 

Domnul spune că zecimea este ceva sfânt 
pentru El. Prin intermediul privilegiului de a-I 
returna zecimea, Dumnezeu pune la încercare 
isprăvnicia noastră, pentru a vedea dacă Îl 
onorăm şi dacă Îi recunoaştem dreptul de 
proprietate. Prin refuzul zeciuirii, de fapt, noi Îl 
înşelăm pe Dumnezeu. Biblia spune: (Maleahi 
3:8) “... Dar voi întrebaţi: Cu ce Te-am înşelat? Cu 
zeciuielile şi darurile de mâncare.“ (Maleahi 3:8). 

Deşi zecimea, adică a zecea partea din 
venitul nostru, Îi aparţine Lui Dumnezeu, noi 
suntem invitaţi să-I dăruim fără reţinere, chiar şi 
mai mult decât este deja îndreptăţit să 
primească. În ceea ce priveşte darurile, fiecare 
este liber să aleagă cât de generos doreşte să fie. 
Totuşi, în Biblie există câteva îndrumări 
importante. Domnul Isus spunea: “Daţi, şi vi se 
va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, 
îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra ...” 
(Luca 6:38). Planul Lui Dumnezeu de a întreţine 
lucrarea Sa pe pământ este frumos şi simplu. El 
le cere oamenilor Lui să dăruiască din toată 
inima, fără să se teamă pentru propriile lor 
nevoi, care vor fi în cele din urmă împlinite mult 
peste aşteptările lor. 

Probabil că vă gândiţi: Dacă Dumnezeu este 
proprietarul tuturor lucrurilor, al aurului, 
argintului, vitelor şi pământului, şi al nostru, de 
ce are El nevoie de banii mei? Sistemul zecimii 
este planul Lui Dumnezeu pentru finanţarea 
lucrării Sale pe pământ. Dumnezeu nu a 
intenţionat niciodată ca biserica Lui să fie 
finanţată prin loterii, jocuri de bingo sau licitaţii! 

Nu-i aşa că zeciuirea constituie o modalitate 
raţională de a finanţa lucrarea de slujire? Fiecare 
persoană oferă proporţional cu ceea ce are, şi are 
cât primise. Dacă câştigaţi un milion de lei, Îi 
restituiţi Lui Dumnezeu o sută de mii lei Dacă 
câştigaţi o sută de mii, Îi returnaţi zece mii de 
lei. Ar putea exista o metodă mai corectă? Orice 
I-am dărui Lui Dumnezeu, El ne dăruieşte mai 
mult. Întotdeauna primim mai mult decât 
dăruim. 

Când Îi restituim Lui Dumnezeu zecimea, 
noi ne exprimăm recunoştinţa faţă de ceea ce a 
făcut El pentru noi şi devenim mai puţin egoişti 
şi lacomi. Devenim mai interesaţi de nevoile 
altora. Iar când împărţim cu ceilalţi 
binecuvântările noastre, creştem în dragoste şi 
compasiune, devenind tot mai asemenea 
Domnului Isus. Şi acesta aparţine planului Lui 
Dumnezeu pentru creşterea noastră în Hristos. 
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Pentru a-Şi ilustra învăţăturile, Domnul Isus 
spunea povestiri minunate. Iată una dintre cele 
mai interesante: Un fermier harnic şi 
perseverent lucrase din greu şi reuşise să obţină 
o recoltă uriaşă la seceriş. Recolta era atât de 
mare, încât hambarele deveniseră 
neîncăpătoare. Acestea se umpluseră deja, iar 
seceratul încă nu era nici pe jumătate încheiat. 
Ce putea face? Era o dilemă. S-a frământat mult 
asupra deciziei. Să le dea săracilor, ceea ce era în 
plus? Dar produsele erau ale sale. Nu el fusese 
cel care plănuise cu atenţie şi îşi folosise 
înţelepciunea şi experienţa pentru a crea cea mai 
prosperă fermă din zonă, devenind prin aceasta 
cel mai bogat fermier din zonă? 

În cele din urma a ajuns la o hotărâre: “... ce 
voi face: îmi voi strica grânarele, şi voi zidi altele mai 
mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate 
bunătăţile mele. Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai 
multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-
te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!” (Luca 12:18-19). 
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? Tot aşa 
este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se 
îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.” (Luca 12:20-21). 

Fermierul cel bogat nu voia să înţeleagă de 
unde veniseră binecuvântările lui. El nu Îl 
recunoştea pe Creator şi nu îşi recunoştea 
obligaţia lui ca ispravnic. El i-a trecut cu vederea 
pe cei săraci, pe orfani, văduve şi pe cei lipsiţi de 
adăpost, şi s-a gândit numai la sine. Omul acesta 
avea o problemă cu inima. Domnul Isus spune: 
“Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi 
inima voastră.” (Matei 6:21). 

Domnul Isus a vorbit foarte serios despre 
atitudinea noastră faţă de ceea ce posedăm, 
deoarece dacă acestea nu Îi sunt subordonate 
Lui, ne pot îndepărta de la Dumnezeu, 

ducându-ne până la pierderea vieţii veşnice. El a 
spus: “Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, 
dacă şi-ar pierde sufletul? ...” (Matei 16:26). 

Problema omului modern este că viaţa a 
devenit atât de complicată şi programul lui atât 
de încărcat, încât fie că uită, fie că nu-şi ia timp 
pentru a-şi aminti de unde vin toate 
binecuvântările lui. 

El nu se gândeşte la preţul plătit pentru 
răscumpărarea lui din păcat. Ca rezultat al 
acestuia, el neglijează să-L onoreze pe 
Dumnezeu prin timpul, talentele şi comorile lui. 
Fiecăruia dintre noi trebuie să-şi amintească 
zilnic de faptul că – “Lucrurile pe care le iubim şi 
care sunt dragi inimii noastre nu sunt decât 
împrumutate; ele nu ne aparţin câtuşi de puţin. 
Domnul Isus nu face decât să ne îngăduie să le 
folosim pentru a lumina viaţa noastră, Aşa că adu-ne 
aminte, adu-ne aminte, Doamne.” (adaptare după 
Dottie Rambo, “Adu-mi aminte, Doamne.”). 

Tot ceea ce avem este un dar de la 
Dumnezeu. Viaţa noastră este un dar de la 
Dumnezeu. Sănătatea noastră este un dar de la 
Dumnezeu. Fiecare respiraţie este un dar de la 
Dumnezeu. Hrana pe care o mâncăm, hainele cu 
care ne îmbrăcăm, casa în care trăim, toate sunt 
daruri de la Dumnezeu. Când îi înapoiem Lui 
Dumnezeu o parte mică, spunem: “Îţi 
mulţumesc, Doamne, pentru tot ceea ce mi-ai 
dăruit.” Aţi dori să spuneţi: “Doamne, aş vrea să te 
aşez pe primul loc în planurile mele financiare şi în 
fiecare domeniu al vieţii mele?” 

Dacă aceasta este dorinţa dumneavoastră, 
aţi vrea să ridicaţi mâna, în timp ce ne rugăm? 

 
Amin 

 


