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IL  PRIVESTE  PE  FIECARE  CRESTIN 

                    

  

  A oferi, a darui sunt cuvinte pe care le gasim adeseori in paginile Bibliei. Acestea sunt actiuni 

care fac parte din viata zilnica. Primim si dam; dam si primim. Viata crestina nu face exceptie 

de la aceasta lege. Banul ocupa un loc atat de important, ca el poate sa fie un servitor pentru 

binele nostru si pentru acela din lucrarea Lui Dumnezeu, sau sa fie un tiran, daca ne legam de 

el, pana acolo incat sa devenim zgarciti pentru Dumnezeu. Noi am devenit copii ai Lui 

Dumnezeu, prin credinta in Isus Hristos pe care Dumnezeu L-a dat din dragoste pentru noi. 

Acum din dragoste pentru Dumnezeu si pentru aproapele nostru, Biblia ne indeamna sa 

OFERIM. 

   DARUL BIBLIC nu are nici o legatura cu cotizatiile catre asociatiile de binefacere, nici cu 

strangerea de ajutoare pentru lucrari umanitare caritative din afara credintei crestine. 

    DARUL BIBLIC se da LUI DUMNEZEU. El este consacrat pentru a fi folosit conform 

indemnurilor din Cuvantul Sau. Deci acesta este o cinste pentru fiecare crestin traind in 

credinta, de a participa. 

    Este necesar un studiu atent al textelor biblice pentru a putea sti cat trebuie daruit pentru a 

fi conform voii Lui Dumnezeu si cum trebuie daruit pentru a fi placut Lui. 

  

  

                        

DE  LA  ORIGINEA  LUMII, 

OAMENII  AU  ADUS 

LUI  DUMNEZEU  DARURILE  LOR 

  

   Cei doi fii ai lui Adam, Abel si Cain au construit fiecare un altar, pe care, ei au jertfit Lui 

Dumnezeu  darurile lor. « Abel era cioban iar Cain era plugar. Dupa o bucata de vreme Cain 

a adus Domnului: 

 - o jertfa de mancare din roadele pamantului. 

   Abel a adus si el o jertfa de mancare 

 - din oile intai nascute ale turmei lui si din grasimea lor. 

  

   Domnul a privit cu placere spre Abel si spre jertfa lui ; dar spre Cain si spre jertfa lui n-a 

privit cu placere. « ( Geneza 4:2/5 ) 

  

    Fiecare din cei doi frati au avut aceeasi intentie si totusi numai jertfa lui Abel a fost placuta 

Lui Dumnezeu. Aceasta ne arata ca nu-i suficient de a aduce darul sau Lui Dumnezeu, dar 

mai e necesar sa il facem conform voii Lui exprimata in Biblie.  

   Eu sunt sigur ca voi, deasemenea, doriti sa aveti peste darul vostru o privire placuta din 
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partea Lui Dumnezeu. Pentru aceasta doresc eu sa va ajut la meditarea textelor biblice care 

explica cum sa avem aprobarea Lui Dumnezeu. 

   Din toate timpurile cu trecerea anilor, oamenii au cautat favoarea si protectia Lui 

Dumnezeu. In nestinta lor, ei si-au facut « idoli » dumnezei, carora le-au adus jertfe. 

   Pe cand am vizitat minunatul templu a lui Madurai, din sudul Indiei, am observat indusi 

care veneau si plecau, la templul intunecos cu coloane inpunatoare, al dumnezeului lor de 

bronz cu cap de elefant si multe brate pentru a-i aduce darurile lor. Oameni tineri veneau 

grabiti purtand cosuri cu fructe, pe care le dadeau preotilor indusi pentru a primi favoarea 

dumnezeului lor.  

   Noi care suntem salvati «nascuti din nou » si angajati de a servi Lui Isus Hristos, noi nu mai 

suntem in intuneric ca si cei pentru care Dumnezeu este departe si necunoscut. 

   Noi avem in miinile noastre CUVANTUL LUI DUMNEZEU. El este o lumina pe cararea 

noastra si noi dorim sa ne lasam luminati de el. Deci noi il vom consulta de-a lungul meditatiei 

noastre pentru a cunoaste mai bine ce ne invata, cu privire la DARUL BIBLIC. 

   In parcursul bibliei apar trei etape diferite. Fiecare contine o invatatura foarte utila pentru 

a ne invata cum sa oferim darul nostru Lui Dumnezeu. 

                      

                         1 Inaintea instaurarii legii lui Moise 

                         2 Conform legii lui Moise 

                         3 Sub har, dupa Noul Testament  

 

 

1.      DARUL  INAINTEA  LEGII                                                

  

      Avram era un credincios si el credea in existenta unui singur Dumnezeu. El a fost chemat 

de Dumnezeu, pentru a se duce in Israel. Domnul Dumnezeu i-a promis ca acest pamant va 

apartine urmasilor lui, care vor forma un popor si vor aduce o mare binecuvantare lumii. 

     Astfel, pe cand el era pe acest pamant promis, dupa ce a parasit tara sa Mesopotamia, a 

intalnit intr-o vale numita, a regelui, Melhisedec, un om a Lui Dumnezeu, care era totodata si 

Rege si Sacrificator al Celui Prea-Inalt. In timpul acestei intalniri « Melhisedec a 

binecuvantat pe Avram, si Avram i-a dat zeciuiala din toate» ( Geneza 14:20 ) 

    Aceasta practica a darului si a zeciuielii a continuat sa se practice in familia lui Avram din 

tata in fiu. Nepotul sau Iacov, a facut mai tarziu aceasta promisiune Lui Dumnezeu : « I-ti voi 

da A ZECEA PARTE DIN TOT CE-MI VEI DA ( Geneza 28:20/22 ) 

    Aceasta decizie a lui Iacov, venea dintr-o inima curata. Era o angajare din partea sa, pentru 

a marturisi Lui Dumnezeu, recunostinta si credinta sa. Nu era vorba despre o lege sau un 

obicei impus, ci de un principiu considerat normal, echitabil si exprimat de David, in 

rugaciunea sa, pecand  poporul din Israel , aducea darurile sale voluntare, pentru constructia 

Templului din Ierusalim :  

  

     « TOTUL VINE DE LA TINE SI DIN MANA TA PRIMIM CE-TI ADUCEM » 
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 ( 1 Cronici 29:14 ) 

  

  

2.     DARUL CONFORM LEGII LUI MOISE 

  

     Printre diferitele legi ca Moise a dat poporului, din partea Lui Dumnezeu, atunci cand i-a 

condus la traversarea desertului din Sinai, notam in legatura cu darul : 

  « SA  ADUCI  IN  CASA  DOMNULUI  DUMNEZEULUI  TAU, PARGA  CELOR  DINTAI 

ROADE  ALE  PAMANTULUI ( Exod 23:19 ) 

    Astfel, Dumnezeu era primul servit si  cel mai bine servit, din moment ce El primea 

primele fructe si totodata cea mai frumoasa parte. 

     Sub har, nu putem face  mai putin. Deseori pretextam faptul ca nu mai suntem sub lege, 

pentru a ne sustrage de la aceasta datorie, care de fapt, este o binecuvantare pentru acela 

care plaseaza pe Dumnezeu pe primul loc. 

    In consecinta, cand venim de la lucru, dupa ce am primit salariul, primul lucru ce trebuie 

facut este de a retrage partea ce I se cuvine Lui Dumnezeu si de a o pune deoparte pentru  

LUCRAREA  SA. 

    In epoca lui Moise, zeciuiala era considerata ca o parte datorata Lui Dumnezeu, pentru ca 

era PARTEA  SA  de drept. 

    « ORICE  ZECIUIALA  DIN  PAMANT, FIE  DIN  ROADELE  PAMANTULUI,  FIE  

DIN  RODUL  POMILOR,  ESTE  A  DOMNULUI »  (Leviticul 27:30 ) 

    Din aceasta cauza, profetul Maleahi atentioneaza poporul israelit in acesti termeni : 

    « SE  CADE  SA  INSELE  UN  OM  PE  DUMNEZEU,  ASA  CUM  MA  INSELATI  

VOI?  DAR  VOI  INTREBATI : CU CE TE-AM  INSELAT? CU  ZECIUIELILE  SI  

DARURILE  DE  MANCARE » ( Maleahi 3: 8 ) 

     Dupa aceste cuvinte, profetul cere din partea Lui Dumnezeu, poporului israelit, adresandu-

i -se cu aceasta porunca urgenta: 

     « ADUCETI  INSA  LA  CASA  VISTIERIEI  TOATE  ZECIUIELILE,  CA  SA  FIE   

HRANA  IN  CASA  MEA» ( Maleahi 3:10/11 ) 

    Toate aceste indemnuri  catre poporul israelit, popor ales de Dumnezeu ( Romani 11:1 ) 

sunt in acelasi timp, lectii pentru invatatura noastra. ( Corinteni 10:6 ) 

     Darul pentru Dumnezeu este un act important. Dar, se intampla destul de des ca noi 

suntem neglijenti, fie ca noi uitam sa aducem Lui Dumnezeu ceeace ne-am angajat sa Ii dam 

prin ascultarea Cuvantului Sau si prin credinta, fie sa noi nu dam tot din ceeace am promis 

din cauza nevoilor vietii care devine din ce in ce mai grea, deoarece trebuie « innoda cele doua 

capete ». 

     Noi nu avem intentia de a insela pe Dumnezeu. Noi dorim sa fim fideli si credinciosi fata de 

El. Sa ne lasam deci intanpinati la randul nostru de Cuvantul Sau. Este bine de a se lasa 

invatati de el permanent, pentru a nu uita ceeace trebuie facut pentru a fi placut Lui 
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Dumnezeu. 

  

  

3.     DARUL  DUPA  NOUL  TESTAMENT 

  

  

    Tot asa cum poporul israelit inintea venirii Lui Isus Hristos dadea Domnului zeciuiala si 

darurile sale, crestinul este invitat sa ofere Lui Dumnezeu o parte din ceeace Ii apartine. 

    Fiind sub har, noi ne intrebam daca aceasta parte ceruta de Dumnezeu in Vechiul 

Testament ne priveste ca, si crestini. 

    Pentru a sti daca exemplul poporului evreu, trebuie sa fie urmat de Biserica Lui Isus 

Hristos, noi suntem datori de a consulta invatatura care ne este data in Noul Testament. 

  

  

  

A  DARUI  DUPA POSIBILITATI 

  

      « In ziua dintai a saptamanii, fiecare din voi sa puna deoparte acasa ce va putea, dupa 

castigul lui « ( 1 Corinteni 16:2 )  

    Avem aici indemnurile apostolului Pavel date tuturor bisericilor Galatiei, in legatura cu o 

colecta pentru ajutorarea crestinilor din Ierusalim, care aveau nevoie sa fie ajutati intr-o 

perioada cand domnea foametea. Apostolii Barnaba si Pavel, au fost insarcinati ca aceste 

daruri sa ajunga la pastorii Bisericii din Ierusalim. ( Fapte 11:27/30 )  

   Indemnul apostolului Pavel pentru biserici nu mentioneaza zeciuiala, dar insista asupra: 

1.     Posibilitatile: CE VA PUTEA 

2.      Prosperitate : dupa posibilitati (Fapte 11:29 ) si chiar mai mult de posibilitati. 

( 2 Corinteni 8:3 ) 

  

    Adeseori am auzit crestini spunand : « Ah ! Daca as avea POSIBILITATI, daca as avea 

bani, daca as fi fost bogat, as fi dat un MARE dar pentru lucrarea Domnului ». 

    Noi suntem gata sa dam ceeace nu avem, sau de a judeca pe cel ce are mai mult ca noi, dar 

nu da dupa cum gandim noi ca ar trebui sa dea. Biblia ne invita sa dam ATAT CAT PUTEM. 

Micul dar pe care il oferim, face mai mult decat cuvintele iesite din gandurile noastre « Daca 

as fi avut mai mult, atunci as fi dat mai mult ». 

     Pe vremea lui Pavel, crestinii trebuie sa fi facut aceasi remarca, ca si unii crestini de astazi 

si gasind motive de a nu da dupa cum este scris in acest text : « Bunavointa este placuta prin 

faptul ca ea POATE  SA  AIBA  LA  DISPOZITIA  EI si nu de ce NU  ARE » ( 2 Corinteni 

8:12 ). 
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        Pentru aceasta apostolul, insista pe aceste doua puncte : « ca fiecare sa puna deoparte : 

1.      cat va putea 

2.      dupa avutia lui »  

    Cantitatea, deci ,nu este importanta. Ce este mai important este proportia pe care o oferim 

in comparatie cu cat avem. 

  

  

PRIVILEGIUL 

DE  A  DARUI 

  

       

           Chiar si in saracie, este posibil de a participa la donatie, cum spune apostolul Pavel in 

legatura cu crestinii din Macedonia, care au fost foarte generosi la colecta care s-a facut 

pentru crestinii din Ierusalim. 

     « In mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste masura de mare si 

SARACIA  LOR  LUCIE au dat nastere la un BELSUG de darnicie din partea lor. Va 

marturisesc ca au dat de bunavoie, DUPA  PUTEREA  LOR si chiar PESTE puterile lor.  

      Si ne-au rugat cu mari staruinte pentru HARUL si partasia la aceasta strangere de 

ajutoare pentru sfinti ». ( 2 Corinteni 8:2/4 ) Astfel chiar si cei mai saraci considerau 

contributia lor ca o binefacere. 

      Desigur este un privilegiu de a darui Domnului. Biblia ne invata si experienta dovedeste ca 

este in practicarea cu credinta a daruirii pentru Dumnezeu o sursa de binecuvantare. 

      La inceputul trezirii tiganilor in Franta, eu nu indrazneam sa cer crestinilor tigani, darul, 

pentru a evita ca ei sa creada ca vrem banii lor. Am intrebuintat aceasi metoda fata de ei ca si 

apostolul Pavel pentru Corinteni. 

     El le scria : « caci nu caut bunurile voastre, ci pe voi, insiva ». (2 Corinteni 12:14 ) 

     Apoi, intr-o zi, la o mare adunare, noi le-am cerut sa participe la donatia pentru 

Dumnezeu. Ei au daruit cu bucurie si zel. 

     De atunci, nu numai ca ei au invatat sa daruiasca, dar ei au invatat ca a darui pentru 

Dumnezeu este considerat ca un gest normal al vietii crestine. Daca pastorul insarcinat cu 

conducerea reuniunii, uita sa anunte darurile de bunavoie, era tot timpul un frate care ii 

aducea aminte.  

     Aceluia  care se ocupa cu anuntarea colectei de bunavoie, a fost invatat sa nu zica « ca lui ii 

revine sarcina cea mai delicata, si ca este sarcina lui, care nu-i face placere , ci : noi vom trece 

printre randuri ca sa adunam darurile voastre. » Acum stiind ca este o bucurie de a darui 

pentru Domnul, o binecuvantare de a participa la lucrarea Sa, acest moment de daruire este 

acum, cum a spus apostolul « o pricina de multe multumiri catre Dumnezeu.» ( 2 Corinteni 

 9:12 ) 
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O  EXPERIENTA 

CU  CRESTINII  SARACI 

DIN  INDIA 

  

            Acum, cativa ani, pe cand eram in misiune in India, noi am organizat o adunare, cu  

crestinii din tribul Narikoravas. Acesta este unul din cele mai sarace triburi din India. 

     In timpul celor trei zile de evanghelizare, noi le-am oferit fiecaruia gratuit cate trei mese de 

orez bine preparate, dupa traditia indiana. 

     Cand a venit timpul predicii, am propus predicatorilor indieni de a cere crestinilor, un dar 

de bunavoie. Ei au fost socati, surprinsi. Cum este posibil de a cere darul de la oameni asa 

saraci ? Eu le-am explicat ca a darui Domnului este o mare bucurie si nu numai pentru cei 

bogati. Noi nu avem dreptul de a-i opri de la bucuria de a darui Lui Dumnezeu. Am facut deci 

colecta si fiecare a dat ceva. Cand colecta s-a terminat, am vazut in cos: piese mici, echivalente 

a 1,2 sau 5 centime, apoi ace de siguranta, coliere si chiar dinti de vulpe, marfa pe care femeile 

vand prin sate. Totalul colectei s-a ridicat la aproape 10 franci si aceasta intr-o adunare de 400 

de persoane. Toti au fost bucurosi, ca au participat, si noi am multumit Lui Dumnezeu pentru 

aceasta. 

     Valoarea colectei nu consta in suma, ci in actul de consacrare.            

  

PRISOSUL 

SI  NECESITATEA 

  

        Biblia ne relateaza ca intr-o zi, Isus a observat pe cei ce puneau bani in vistieria 

Templului din Ierusalim. Isus sedea jos IN FATA VISTIERIEI TEMPLULUI si se uita CUM 

arunca norodul bani in vistierie. Multi care erau bogati, aruncau MULT. 

       A venit si o vaduva SARACA si a aruncat DOI BANUTI, care fac un gologan. 

      Atunci Isus a chemat pe ucenicii Sai si le-a zis : « adevarat va spun ca aceasta vaduva 

saraca a dat MAI MULT decat toti cei ce au aruncat in vistierie; ca toti ceilalti au aruncat din 

 PRISOSUL LOR ; dar ea din SARACIA EI, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai ramasese ca sa 

traiasca ». ( Marcu 12:41/44 )              
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CE  DARUIM 

SI  CE  PASTRAM  PENTRU  NOI 

  

  

       « Trebuie calculat ce procentaj di banii mei, dau Lui Dumnezeu, ci cat din banii Lui 

Dumnezeu pastrez pentru mine.» Aceasta era deviza unui om de afaceri crestin binecuvantat, 

Robert G Letourneau, deviza ce a incadrat-o si a suspendat-o in biroul sau. Pe biroul sau el 

avea acest text : « ISUS  NU  GRESESTE  NICIODATA.» 

      Dupa ce a cunoscut multe dificultati la inceputul carierei sale, s-a angajat intr-o viata de 

credinta la interventia Lui Dumnezeu. El a hotarat sa puna deoparte pentru lucrarea Lui 

Dumnezeu a zecea parte din beneficiile realizate societatea sa. El si-a facut obiceiul de a pune 

deoparte ceeace I se cuvenea Domnului, chiar inaintea cheltuielilor pentru functionarea 

uzinelor sale. El a marturisit ca Dumnezeu a inceput sa-i aduca prosperitate in afacerile sale, 

din momentul cand a inceput sa daruiasca Domnului. 

      Marturia si viata lui au fost o binecuvantare pentru multi altii. 

      Fiecare este astfel chemat de a lua in serios donatia pentru Dumnezeu. 

     Isus, vorbind despre vaduva care a dat din necesarul ei a pus accentul pe atitudinea inimii 

care trebuie sa insoteasca ceeace daruim.        

     

  

ZECIUIALA 

BAZA  DE  CALCUL  A  DARULUI 

  

  

       In concluzie, noi putem sa acceptam ca zeciuiala practicata pe timpul lui Avram si a 

evreilor sub legea lui Moise servea de BAZA DE MODEL pentru calculul darului care revine 

Lui Dumnezeu. Dar, trebuie precizat ca acest procentaj care este pentru unii un sacrificiu, nu 

este pentru altii, daca procentajul nu este depasit. 

      Deci, daca noi putem da mai mult decat zeciuiala si sa-i daruim Lui Dumnezeu daruri 

suplimentare dupa puterea noastra sa sa invatam a o face cu bucurie pentru lucrarea Sa. 

        Procedand astfel, darul nostru va fi asa cum spune apostolul Pavel : « UN MIROS DE 

BUNA MIREASMA, O JERTFA BINE PRIMITA SI PLACUTA LUI DUMNEZEU.  

       Si Dumnezeul meu sa ingrijeasca de toate trebuintele voastre, dupa bogatia Sa, in slava, in 

Isus Hristos ». ( Filipeni 4:18/19 ) 

       In legatura cu aceasta, sa retinem ce a spus regele David : « Nu voi aduce o ardere de tot 

care sa nu ma coste nimic ». ( 1Corinteni 21:24 ) 

       Si cea de Iacov : « I-ti voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.» (Geneza 28:22 )   
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SA  INVATAM  PRIN 

CE  METODA  SA  DARUIM 

  

       « Fiecare din voi sa puna deoparte acasa ce va putea.» ( 1Corinteni 16:2 ) Apostolul Pavel 

recomanda de A PUNE DEOPARTE. Ceeace inseamna ca ce este pus deoparte pentru Domnul 

nu mai trebuie atins. Este partea Domnului. Aceasta Ii apartine. Este pentru LUCRAREA SA. 

        Un frate imi spunea : « Am deschis un cont bancar special pentru a depune zeciuiala mea 

astfel nu o ating pentru nevoile personale, este rezervata pentru Dumnezeu.» 

      Unii, pun partea pentru Dumnezeu zilnic, intr-o pusculita. Ei cunt comercianti si in fiecare 

zi, revenind de la vanzari, ei calculeaza suma care revine pentru Dumnezeu si o pun deoparte 

acasa, intr-o pusculita speciala pentru lucrarea Domnului. 

       Altii, cand primesc salariul lor lunar, pun deoparte zeciuiala si apoi ei daruiesc pentru ne 

voile in lucrarea Lui Dumnezeu. 

      Fiecare poate deci sa foloseasca o metoda diferita, dar ceeace conteaza este DE A PUNE 

DEOPARTE, ce putem pentru Dumnezeu, acasa, la banca sau la posta. 

        Partea pentru Dumnezeu, fiind pusa deoparte, Ii este consacrata si noi nu o mai atingem 

pentru nevoile noastre personale. 

        « Ca fiecare din voi sa puna deoparte in prima zi a saptamanii, ce va putea ». 

       In timpul calatoriilor sale, apostolul Pavel s-a intalnit cu crestinii bisericii din Troa, in  

Turcia, pentru frangerea painii. Era prima zi a saptamanii, adica duminica.( Fapte 20:7 ) 

       Avand astazi obiceiul de a sarbatorii cina Domnului in prima zi a saptamanii ( duminica ) 

in amintirea mortii si invierii Domnului, crestinii ofera darul lor in timpul cultului. 

      Avram este in cazul acesta un exemplu. El a daruit zeciuiala sacrificatorului Melhisedec,  

dupa ce acesta i-a adus PAINE si VIN. ( Gen 14:17/20) 

      Este deci biblic de a consacra Lui Dumnezeu darul dumneavoastra in prima zi a 

saptamanii si de a-l aduce la cultul de adorare. 

      Este bine de a fi organizat in daruire si de a practica binele fara a obosi dupa cum ne 

indeamna Biblia. « Sa nu obosim in facerea binelui : caci la vremea potrivita vom secera.  

DACA NU VOM CADEA DE OBOSEALA.» ( Galateni 6:9 )             
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SA  INVATAM  A  DARUI 

CU  BUCURIE 

PENTRU  A  RASPUNDE 

NEVOILOR  URGENTE 

  

          Cateodata, se prezinta necesitati in lucrarea Lui Dumnezeu. Noi suntem invitati sa 

raspundem. Apostolul Pavel sustinea cauza predicatorilor ZENA si APOLO pe langa 

tovarasul sau in credinta TIT. El ii cerea sa-si arate dragostea fata de ei, si sa prevada tot 

necesarul pentru calatoria acestor oameni ai Lui Dumnezeu. 

      « Ai GRIJA de legiuitorul Zena si Apolo SA NU DUCA LIPSA DE NIMIC din ce le 

trebuie.»  ( Tit 3:13 ) 

       Biblia ne invata deci sa raspundem la apelurile care privesc nevoile lucrarii Lui 

Dumnezeu. Astazi ,aceste nevoi sunt numeroase : evanghelizarea, sustinerea misionarilor, 

ajutorarea fratilor din Tarile de Est, marturiile catre cei drogati,difuzarea mesajului 

evangheliei prin literatura, radio .... si atatea alte lucrari crestine. 

       « Trebuie ca si ai nostri (crestini) sa se deprinda sa fie cei dintai in fapte bune, PENTRU 

NEVOILE GRABNICE si sa nu stea neroditori.» ( Tit 3:14 )         

  

  

PUTEREA 

BANULUI 

  

                                                     

        Fiecare, stie ca puterea banului este o arma cu doua taisuri. El poate fi folosit pentru bine 

cat si pentru rau. Cu banii putem construi scoli,spitale, case, orfelinate,putem lupta impotriva 

foamei, putem usura mizeria ... 

        Cu banii, putem fabrica arme ale mortii: mitraliere, tunuri, bombe atomice, etc ... 

        Pe cand am fost invitat sa predic intr-o « Adunare crestina» din Las Vegas, in SUA, am 

fost surprins de spectacolul care se oferea pe toate strazile luminate de firme luminoase care 

anuntau locuri de desfrau. « Masinile de bani» se multiplica. Banul este cheltuit cu pasiune la 

jocurile de noroc. Nu este necesar de a merge prea departe pentru a vedea oameni risipind ba 

nii lor in placeri murdare. Nu este oare obisnuit de a vedea in orase si sate baruri unde se in 

bata, cinematografe cu afise socante, pentru a prezenta filme care castiga din pacat ? 

        Imense sume se investesc in lume pentru lucruri rele, pentru a satisface placerea in lu 

cruri ale intunericului. Noi crestinii, suntem invitati de Dumnezeu de a investi banii nostrii in 

serviciul Sau, pentru fericirea altora. Sa intrebuintam aceasta putere pentru a face cunoscut 

« NUMELE SAU, DRAGOSTEA SA, CUVANTUL SAU, la toti oamenii. 
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        Acesta este cauza pentru care Biblia ne indeamna a fi:    

     

  

BOGATI  PENTRU  DUMNEZEU 

  

  

           Din pacate, noi nu suntem tot timpul, bogati pentru Dumnezeu, deoarece ne atasam de 

bani, pana acolo ca devenim avari pentru Dumnezeu. « Caci iubirea de bani este radacina tu 

turor relelor» ( 1 Timotei 6:10 ) Nu este scris, «banul» este radacina tuturor relelor, ci 

     « DRAGOSTEA  DE  BANI»  

      Dorind a se inbogati cinstit, inbunatatindu-si situatia financiara, confortul sau, nu este in 

dezacord cu Biblia. Cautarea banului pentru placerea de a-i avea negandindu-se decat la sine, 

aceasta este o sursa de multe necazuri. Aceasta este adevarat, atunci cand Banul ajunge sa te  

stapaneasca. ( 1Timotei 6:10 ) 

      Este, deci posibil de a fi tot odata bogat de bunuri pamantesti si bogati pentru Dumnezeu. 

De unde , acest sfat biblic pentru cei bogati : 

       « Indeamna pe bogatii veacului acestuia sa nu se ingamfe si sa nu-si puna nadejdea in 

niste bogatii nestatornice, ci in Dumnezeu. Indeamna-i sa faca bine, sa fie bogati in fapte 

bune, sa fie darnici, gata sa simta impreuna cu altii» (1Timotei 6:17/19 ) 

        Isus Hristos a relatat in evanghelia dupa Luca, parabola omului bogat care nu se gandea  

decat la sine, uitand sa fie darnic. El credea gresit, ca viata si bogatiile de pe pamant erau 

nemuritoare. 

       Isus a spus : « Tarina unui om bogat rodise mult si el se gandea in sine si zicea : Ce voi fa 

ce ? Fiindca nu mai am loc unde sa-mi strang roadele. Iata, a zis el, ce voi face : i-mi voi strica 

granarele si voi zidi altele mai mari ; acolo voi strange toate roadele si toate bunatatile mele ; 

si voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunatati stranse pentru multi ani ; odihneste-te,  

mananca, bea si veseleste-te ! Dar Dumnezeu i-a zis : Nebunule ! chiar in noaptea aceasta ti se 

va cere inapoi sufletul ; si lucrurile pe care le-ai pregatit ale cui vor fi ? » 

       Tot asa este si cu cel ce isi aduna comori pentru el si nu se inbogateste fata de Dumnezeu» 

( Luca 12:16/21 ) 
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NECESITATEA 

BANILOR 

 

 Nu trebuie sa traim pentru bani, « sa nu fiti iubitori de bani »(Evrei 13:5) 

 Si totusi, nu putem trai fara bani. Trebuie castigati pentru a se hrani, a se inbraca, pentru 

plata apartamentului (casei), pentru impozite....etc. 

 Biblia ne doreste ca « toate lucrurile sa ne mearga bine » (3Ioan 1:2). « Dumnezeu poate sa 

va umple cu orice har, pentru ca avand intotdeauna in toate lucrurile din destul,sa prisositi in orice 

fapta buna » (2Corinteni 9:8 ) 

 Banul este o necesitate pentru sine, pentru familia sa, si pentru lucrarea Domnului. 

 In lume, puterea banului este adeseori pusa in serviciul raului. De ce sa nu folosim aceasta 

putere in serviciul Lui Dumnezeu ? Cu cat santem mai bogati pentru Dumnezeu, cu atat oferim 

posibilitatea bisericii de a realiza programul divin. 

 

 

 

CUM DARUIM 

PENTRU A FI APROBATI DE DUMNEZEU 

  

 Nu este suficient de a darui banii sai pentru Dumnezeu dupa avutia noastra, ci trebuie 

deasemenea sa cunoastem cum sa daruim dupa invatatura Bibliei. 

 Daruireanu inseamna numai de a oferi bani, dar de a o face de o maniera placuta Lui 

Dumnezeu.  

 Iata, deci cum trebuie sa aducem darul Domnului, dupa biblie : 

 Cu bucurie ( 2Corinteni 9:7 ) 

 « Pe cine da cu bucurie il iubeste Dumnezeu » 

 Cand Israel a adus darurile pentru construirea «  Casei Domnului » Poporul s-a bucurat de 

darurile lor de bunavoie, caci le dadeau cu draga inima Domnului; si imparatul David, deasemenea 

s-a bucurat mult » (1Cronici 29:9 ). 

 Cu inima (2Corinteni 9:7) 

 « Fiecare sa dea dupa cum a hotarat in inima lui » 

 Cand Moise era pe munte, Dumnezeu i-a spus : 

 « Vorbeste copiilor lui Israel si spune-le ca sa-mi aduca o ardere de tot, voi sa o primiti 

pentru Mine de la orisicine o va face din inima » 

 Mai bine sa dati putin din inima, decat mult cu parere de rau. 

 Cu zel ( 2Corinteni 8:7si 9:2 ) 

Pavel i-a laudat pe crestinii care au luat in serios colecta de ajutoare si s-au grabit sa participe. Iata 
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un exemplu demn de urmat... 

 Cu grija (2 Corinteni 8:20 ) 

« Acest belsug de ajutoare de care ingrijim » 

Cu aceasta ocazie fratii au fost insarcinati cu adunarea darurilor si de a le duce saracilor din 

Ierusalim. Cu constiinta si seriozitate ca apostolii au adunat aceste daruri 

 Cu bunavointa (2 Corinteni 9:2si 8:12 ) 

« Cand este bunavointa, ea este placuta » 

Crestinul este chemat sa dea de bunavoie, fara sa fie rugat. 

Cateodata se intampla ca unii sa nu dea de bunavoie, datorita faptului ca ei nu inteleg bucuria de a 

darui Domnului. 

 Cu discretie ( Matei 6:3/4) 

« Ci tu,cand faci milostenie sa nu stie stanga ce face dreapta,....si Tatal tau,care vede in ascuns, i-ti 

va rasplati ».Tot timpul este bine sa nu uitam ca Dumnezeu ne vede. Si aprobarea Lui este cea care 

conteaza. Orisice milostenie, ajutorarea saracilor, sa fie separata de partea rezervata pentru lucrarea 

Lui Dumnezeu. In invatatura Lui Isus avem o mare lectie, ca tot CEEACE FACEM pentru 

ajutorarea aproapelui nostru sau participarea la viata si la cresterea Bisericii Lui Hristos trebuie sa 

se faca INTR-UN MOD DEZINTERESAT si cu convingerea ca  DUMNEZEU NE VEDE SI NE 

APROBA. 

 Fara parere de rau ( 2Corinteni 9:7 ) 

« Fiecare sa dea.....nu cu parere de rau » 

Cateodata, am auzit predicatori,care anuntau momentul darului de bunavoie, ca un act neplacut 

pentru ei. De ce sa lasam sa se creada ca este voorba de o insarcinare neplacuta ?Pentru ca « pe cine 

da cu bucurie » il iubeste Dumnezeu. 

 Fara constrangere ( 2Corinteni 9:7 ) 

« Fiecare sa dea fara sila ». 

Daruirea nu trebuie niciodata considerata ca o obligatie penibila, ci ca o datorie placuta. Cei care nu 

doresc sa daruiasca Domnului, sunt liberi de a nu o face. Nedand, ei sunt lipsiti de a pune in practica 

dorinta Lui Dumnezeu vis-a-vis de darul de bunavoie. Darul Biblic este si trebuie sa ramana o 

daruire sincera, cu o constinta libera si de o inima bucuroasa. 

« Au dat de bunavoie, dupa puterea lor si chiar peste puterea lor », spune apostolul Pavel despre 

biserica din Macedonia. (2Corinteni 8:3 ). 

 Fara zgarcenie (2Corinteni 9:5 ) 

« Strangerea darurilor fagaduite de voi....sa fie gata, facute cu darnicie, nu cu zgarcenie ». 

« Darnicia » este ceeace oferim spontan(2Corinteni 9:11/13 )si pe o cale generoasa. 

Un frate, a castigat intr-o saptamana multi bani. El a realizat o frumoasa afacere, in practicarea 

comertului cu metale. Aceasta i-a adus castigarea frumoasei sume de 30000 de franci, dar el avea 

atat de multe lucruri de cumparat pentru sine, astfel ca partea Lui Dumnezeu a fost inghitita de 

cumparaturi. Astfel, este cand suntem bogati pentru sine si zgarciti pentru Dumnezeu. Cateodata, 

anumiti crestini stiu care este partea pentru Domnul, dar in momentul colectarii darurilor, ei dau o 

piesa mica, fara valoare, dovedind zgarcenia lor. Ei sunt generosi pentru ei insasi si nu pentru 

Dumnezeu. Domnul sa ne pazeasca de a proceda astfel. 
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 Cu adevar ( Ioan 4:23 ) 

Domnul Isus ne-a invatat sa ne inchinam Lui Dumnezeu « in duh si adevar ». 

Daruirea noastra este deasemenea expresia inchinarii noastre. Sa ne aducem aminte de magii care 

au adus Domnului, aur la Betleem, venind sa I se inchine. Darurile lor, au permis lui Iosif de al duce 

pe Isus in Egipt si de a evita mania regelui Irod. Trebuie sa stim ca darul nostru este agreat de 

Dumnezeu, ca darurile magilor, ca cel al lui Abel, daca noi il oferim: 

1. In adevar, adica proportional cu avutia noastra, dupa puterea noastra, fara a trisa, oferind 

Domnului partea Sa cu darnicie. 

2. In duh, adica cu bucurie, cu o inima buna, de bunavoie, cu darnicie si ingrijire, fara parere de rau, 

cu recunostinta ca o expresie a dragostei noastre pentru Dumnezeu. 

 

SA NU ASCULTAM CRITICILE 

CI DOAR CEEACE SPUNE DUMNEZEU 

IN CUVANTUL SAU 

  

 Adeseori, am auzit critici de la frati care considerau ca nu trebuie sa mentionam in timpul 

reuniunilor nevoile pentru lucrarea Domnului, obiectand ca aceasta ar putea soca noii convertiti. 

Altii invocau faptul ca, crestinul trebuie sa mearga prin credinta.  

 Ei spuneau « este inutil de a cere daruri, ci mai bine ar fi sa ne punem increderea in 

Dumnezeu, care va purta de grija ». 

 Este adevarat ca Dumnezeu este suveran si atotputernic. « Al Meu este argintul si al Meu 

este aurul; zice Domnul Ostirilor » ( Hagai 2:8 ) Puterea Lui nu este limitata, El are mijloace 

neasteptate si miraculoase pentru a purta de grija nevoilor copiilor Sai si a Bisericii Sale. Nu a 

poruncit El corbilor sa-l hraneasca pe Ilie ? Si corbii i-au adus carne si paine, dimineata si seara ( 1 

Regi 17:4/5 ). Nu i-a spus Isus lui Petru : «  du-te la mare, arunca undita si trage afara pestele care 

va veni intai; deschide-i gura si vei gasi in ea o rubla pe care ia-o si da-le-o lor, pentru mine si 

pentru tine » ( Matei 17:24 ) In acest fel,Isus a platit impozitul ! Nu a transformat El, apa in vin si a 

inmultit cinci paini pentru a hrani 5000 de oameni? 

 Aceasta credinta in Dumnezeu, al carui nume « JEHOVA JIRE » care inseamna « CEL 

VESNIC CARE POARTA DE GRIJA » nu exclude faptul ca Dumnezeu in Cuvantul Sau, indeamna 

pe copii Sai sa-si aduca darul. Invitatiile de a participa sunt numeroase in Cuvantul Lui Dumnezeu. 

Domnul doreste sa se serveasca de copii Sai pentru a purta de grija Bisericii Sale. Este calea 

normala pe care ne-o invata Biblia, ceeace nu exclud interventiile miraculoase, posibile pentru 

Dumnezeu in atotputernicia Lui. El ofera copiilor Sai, bucuria de a participa la lucrarea Sa, de a fi 

lucrator asemenea Lui ( 1Corinteni 3:9 ) 

 Cand Dumnezeu ne spune sa-I aducem darul (Maleahi 3:10 ) de ce sa nu invatam sa facem 

ceeace Dumnezeu ne spune in Cuvantul Sau? 

 In timpul unei evanghelizari nationale, unind cateva mii de crestini, eu am predicat timp de o 

ora, acest subiect biblic. Mesajul a fost transmis prin difuzoare in asa fel ca sa auda si cei care au 

ramas in corturile lor. Au fost cativa frati care au ramas acasa, cei din care de mult timp au criticat 

colecta darurilor in timpul reuniunilor. Ei au ascultat fara placere studiul biblic, dar au fost atinsi in 

inima lor. Au inteles ca nu aveau dreptate, pentru ca daruirea este BIBLICA. Ei nu au vrut sa fie 

INPOTRIVA ACTULUI BIBLIC, si au venit sa contribuie la finantarea lucrarii Lui Dumnezeu, 
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aducand fiecare un dar consistent. 

 Ei au fost umpluti de bucurie si satisfactie pentru ca au ascultat de Domnul. 

 Sa nu plecam urechea la criticile de nemultumire,care distrug lucrarea Lui Dumnezeu, ci mai 

degraba sa ascultam CEEACE SPUNE BIBLIA 

 Deoarece, daruirea este BIBLICA, sa fim biblici si sa consideram ca un privilegiu ca 

dragostea pe care ne-o da Dumnezeu, ne permite de a participa la LUCRAREA SA. 

 

NECESITATILE 

LUCRARII LUI DUMNEZEU  

 

 Crestinul, angajat in credinta sa, in serviciul Lui Hristos, stie ca Biserica Sa nu poate 

functiona fara bani. Dar el stie deasemenea ca nu trebuie  dat oricui si pentru orice. 

 Din aceasta cauza e bine sa consultam Biblia pentru a afla ce spune in ceeace priveste buna 

folosire a darului. Scrie, in Sfanta Scriptura: OBIECTIVUL PRINCIPAL ESTE : 

 1. EVANGHELIZAREA LUMII 

 Invatatura Lui Hristos in legatura cu evanghelizarea este clara. Nu a spus El: « Duceti-va in 

toata lumea si propovaduiti evanghelia » (Marcu 16:15 ) si «  faceti ucenici din toate neamurile » 

(Matei 28:19 ) 

 Pentru a merge si a anunta Evanghelia in lumea intreaga, la toate natiunile, aceasta necesita 

cheltuieli. 

 Cand apostolul Pavel a pornit in calatoria sa misionara i s-a intamplat sa lucreze cu mainile 

sale pentru a ingriji de nevoile sale, si de cele ale tovarasilor sai, facand corturi. (Fapte 18:3 ) 

 Dar, cand primea ajuyor financiar din partea bisericii, ii permitea sa se dedice complect la 

predicarea Cuvantului (Fapte 18:5 ) El o confirma in epistolele sale cu aceste cuvinte : «  Caci mi-

ati trimis in Tesalonic,o data, si chiar de doua ori, ceva pentru nevoile mele » (Filipeni 4:16 ) 

 « Caci de nevoile mele au ingrijit fratii cand venisera din Macedonia » (2Corinteni 11:9 ) 

 Sustinand financiar lucratori trimisi in Misiune, noi luam parte la Evanghelie.(Filipeni 1:5) 

Biblia, ne indeamna chiar sa avem grija pentru cheltuielile de calatorie ale servitorilor Lui 

Dumnezeu, care pleaca departe pentru a predica EVNGHELIA LUI ISUS HRISTOS: « Vei face 

bine sa ingrijesti de calatoria lor, intr-un chip vrednic de Dumnezeu; caci au plecat pentru dragostea 

Numelui Lui, fara sa primeasca ceva de la Neamuri. Este datoria noastra, dar, sa primim bine pe 

astfel de oameni, ca sa lucram impreuna cu adevar » (3Ioan 6:8 ) 

 2. VIATA BISERICII 

 Cand se formeaza o noua biserica, o comunitate ca urmare a unei evanghelizari se ivesc noi 

nevoi. Intradevar, pentru a hrani turma Domnului si a o conduce la adevarul biblic este necesar un 

pastor. Fiecare oaie din turma este invatata sa participe la sustinerea pastorului sau, in conformitate 

cu Biblia (1Corinteni 9:13/14) « Nu stiti ca cei ce inplinesc slujbele sfinte sunt hraniti din lucrurile 

de la templu si ca cei ce slujesc altarului au parte de la altar. Tot asa Domnul a randuit ca cei ce 

propovaduiesc Evanghelia sa traiasca din Evanghelie » Este deci biblic de a se ingriji de nevoile 

pastorului. 

 Pe de o parte este de inteles ca intelepciunea trebuie sa ghideze crestinii in libertatea lor. Pe 
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de alta parte nu trbuie sa se cada in extremitati.  

 Imi aduc aminte, ca la inceputul trezirii Penticostale, in Franta, consideram ca pastorul 

trebuia sa dea exemplul de consacrare si in consecinta de a avea un salar de mizerie. 

 Din contra, in USA, crestinii considera ca pastorii lor trebuie sa aiba un salar decent, care sa 

le permita de a avea o locuinta confortabila, de a-si educa bine copiii, fara bineanteles de a depasi 

limita bunului simt. Crestinii americani sunt fericiti si mandri de a-si vedea pastorul, nelipsindu-i 

nimic, fara a neglija totodata celelalte nevoi ale bisericii. 

 Apropo, textului din Galateni 6:6 « Cine primeste invatatura in Cuvant, sa faca parte, din 

toate bunurile lui si celui ce-l invata ».Este evident ca este vorba de a pune bunurile sale la 

dispozitia lucrarii Lui Dumnezeu. 

 Acum cativa ani, un frate pe care l-am botezat, cu douazeci de ani inainte, mi-a spus : « Iata-

ma acum la pensie. Sanatatea mea nu este prea buna, am o frumoasa proprietate si alte bunuri. Dar, 

nu am mostenitori. Am intentia sa fac testamentul in care sa ofer bunurile mele lucrarii Lui 

Dumnezeu ».Aceasta era o invatatura conform invataturii biblice. Din pacate, acest frate a murit la 

putin timp, fara sa mai aiba timp sa-si faca testamentul, si astfel bunurile sale nu au putut servi 

pentru cauza Lui Dumnezeu, cum si-ar fi dorit. 

 Am cunoscut deasemenea, o sora in Hristos care a ajuns si ea la o varsta inaintata. Ea si-a 

scris ultimele dorinte pe o hartie alba. Neavand urmasi,ea s-a hotarat sa ofere carnetul sau de CEC 

pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Din pacate,ea nu a cerut sfat,ci a scris astfel testamentul sau : « Ofer 

carnetul meu CEC, pastorului M.... pentru biserica sa ». Acest text, nu era valabil din punct de 

vedere legal, ci trebuia legalizat in fata notarului. Aceasta a dus la actiuni costisitoare, care au 

diminuat, o mare parte din suma pe care voia sa o ofere pentru Domnul. 

 Deci, daca cineva poseda bunuri pe care poate si vrea sa le dea pentru lucrarea Lui 

Dumnezeu, este bine de a cere sfatul persoanelor competente, astfel ca ultimele sale dorinte sa fie 

indeplinite. A lua decizii in legatura cu donatiile bunurilor noastre pentru lucrarea Lui Dumnezeu, 

nu va grabi ora mortii noastre. Cel putin trebuie sa fim realisti, caci este evident ca viata noastra aici  

pe pamant este trecatoare si destinul nostru este in mana Domnului. 

 Sigur, este de dorit venirea rapida a Domnului, ca impreuna sa fim luati, pentru a-L intalni in 

vazduh. In tot cazul, noi nu luam nimic cu noi; de aceea, noi ne gandim aici jos, la lucrarea Sa. 

 

 3 AJUTORAREA SARACILOR 

 Biserica, nu este o opera de binefacere si totusi, ea nu poate ramane indiferenta in fata 

necazurilor si suferintelor umane. Biblia invita crestinii de « a face bine la toti si mai ales fratilor in 

credinta ».(Galateni 6:10) 

 Apostolii, dupa sfatul Invatatorului lor au recomandat bisericilor sa nu uite niciodata pe cei 

saraci (Galateni 2:10) 

 Pe cand, eram in India, seful unui sat, m-a rugat sa-i vin in ajutor: « Noi, nu putem sa dam 

de mancare copiilor nostri, decat o singura portie de orez pe zi, mi-a spus el, puteti sa ne ajutati sa le 

dam o a doua portie? In fata acestei nevoi, inima mea a fost adanc atinsa. La intoarcerea mea in 

Franta, am facut cunoscut, aceasta, fratilor si surorilor in Hristos. 

 Am hotarat, atunci, de a crea pensiuni pentru a primi copii mici suferind de foame. Si am 

vorbit despre proiectele mele, unor crestini, care mi-au propus, de a participa la salvarea acestor 

copii. Astazi, noi am creat sase pensiuni, in care sunt 300 de copii, bine ingrijiti, bine hraniti si 

invatati in credinta in Isus; multumita celor 300 de familii, care au luat sub responsabilitatea lor, pe 

acesti copii, trimitand lunar, banii necesari. La ajutorarea saracilor, noi am adaugat crearea a inca 12 
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scoli, care permit a 600 de copii, sa invete si sa cunoasca Evanghelia. Si inca, alte lucrari sociale, fie 

in India, fie in Africa, sau in alte parti au fost deschise biserici evanghelice, si aceasta in acord cu 

invataturile evanghelice. 

 Apostolii Iacov, Petru si Ioan ne-au recomandat: « Sa ne aducem aminte de cei saraci, si 

chiar asa am si cautatsa fac »(Galateni 2:10) 

 « Cei din Macedonia si Ahaia au avut bunavointa sa faca o strangere de ajutoare pentru 

saracii dintre sfintii care sunt in Ierusalim »(Romani 15:26).  

 Cu toate actiuniile fratesti fata de cei saraci din lume, nu trebuie sa uitam ca prioritatea 

trebuie data anuntarii Evangheliei. 

 

 4. NEVOILE GRABNICE 

 Nevoile pentru lucrarea Lui Dumnezeu, sunt multe: chiria si intretinerea salii de reuniune, 

sau cumpararea de biserici, corturi de evanghelizare, masini si aparate necesare in societatea noastra 

moderna pentru a propovadui Evanghelia, etc.... 

 Pentru a raspunde la toate nevoile, banul este indispensabil. Este normal si biblic ca noi 

crestinii sa fim chemati de a participa, dupa cum spune Scriptura: 

 « Trebuie ca si ai nostri sa se deprinda sa fie cei dintai in fapte bune, pentru nevoile grabnice 

si sa nu stea neroditori ».(Tit 3:14) 

 

 

A DARUI LUI DUMNEZEU 

Este : O BUCURIE, 

UN HAR 

 

O SURSA DE BINECUVANTARE 

 

 A darui Lui Dumnezeu, este o bucurie, un privilegiu, pentru cei saraci cat si pentru cei 

bogati. Dar, NU DARUIM PENTRU A AVEA HAR. Nu daruim, pentru a castiga un loc in Paradis, 

caci « prin har ati fost mantuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi ci este Darul Lui 

Dumnezeu ».(Efeseni 2:8) 

 « Caci stiti ca nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur, ati fost rascumparati din felul desert 

de vietuire pe care-l mosteniserati de la parintii vostri, ci CU SANGELE SCUMP A LUI 

HRISTOS » (1Petru 1:18/19) 

 Nu daruim pentru a fi vindecati, caci noi suntem vindecati « PRIN CREDINTA IN 

NUMELE LUI ISUS » (Fapte 3:16) 

 Nu daruim pentru a fi ascultati, pentru ca Isus a promis: « SI ORICE VETI CERE IN 

NUMELE MEU VOI FACE » (Ioan 14:13) 

 Daruim DIN DRAGOSTE PENTRU DUMNEZEU. 

 Cateodata la darul pe care il oferim Lui Dumnezeu, se adauga promisiuni de binecuvantare: 
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« Fiecare sa dea....si DUMNEZEU POATE SA VA UMPLE CU ORICE HAR »(2Corinteni 9:7/8) 

« Dumnezeu iti va rasplati »(Matei 6:4) 

 Avem in Maleahi, in 3:10, o promisiune facuta POPORULUI LUI DUMNEZEU: « Aduceti 

insa la casa vistieriei toate zeciuielile, ca sa fie hrana in Casa Mea; puneti-Ma astfel la incercare, 

zice Domnul Ostirilor, si veti vedea daca nu va voi deschide zagazurile cerurilor si daca nu voi 

turna peste voi belsug de binecuvantare ». 

 In acest text biblic, fiecare este invitat personal sa dea zeciuiala sa, pentru Dumnezeu, pentru 

Lucrarea Sa; nimeni sa nu se eschiveze, caci darul apartine Lui Dumnezeu, si cum spune David:   

« Totul vine de la Tine, si din mana Ta primim ce-ti aducem »(1Cronici 29:14) 

 Un crestin, a vizitat o fabrica de hartie, a carui proprietar era un prieten de al lui. In timpul 

conversatiei ce a inceput in apropierea masinilor, crestinul a intrebat pe prietenul sau, pe care nu-l 

vazuse de ani de zile: 

 « Te-am cunoscut inainte, in saracie, si iata-te acum bogat. Poti sa-mi spui care este 

secretul reusitei tale in afaceri »? 

 « Nu as putea prea bine sa-ti spun, i-a raspuns prietenul. La 16 ani, mi-am deschis firma 

mea proprie. Atunci, castigam 2000 F pe luna, in afara de chirie si mancare. Am promis 

Lui Dumnezeu, de a-I da zeciuiala din aceasta suma, deci 200F pe luna, si asa am facut 

De atunci, nu am incetat sa respect aceasta promisiune, si lucru surprinzator! Venitul si 

beneficiile, au crescut intr-un mod continu. Daca secretul succeselor mele, vine de la 

ceva, el e aici. Acei care vor dori sa incerce, vor avea aceeasi experienta ca mine.                     

 Daca fiecare, participa la daruirea biblica, Biserica Domnului nu ar cunoaste lipsurile. 

Pentru ca aceasta sa fie astfel, Dumnezeu indemna, pe poporul sau si spune: « Puneti-ma la 

incercare » Pentru a incuraja pe poporul Sau, Dumnezeu promite sa deschida stavilarele cerurilor si 

sa raspandeasca binecuvantarea din abundenta. 

 Sa punem deci in practica Cuvantul Sau, « CINSTESTE PE DOMNUL CU AVERILE 

TALE »(Proverbe 3:9), si sa nu uitam ca Domnul a spus: 

 « ESTE MAI FERICE SA DAI 

DECAT SA PRIMESTI »(Fapte 20:35) 

 

 Ca fericirea de a darui Lui Dumnezeu, sa fie deasemenea, bucuria voastra, incepand de 

acum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINSUL 
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