Rezumatul Studiului 7 - Onestitatea faţă de Dumnezeu
A O chestiune de cinste. Maleahi 3:10
 Dumnezeu aşteaptă să fim cinstiţi şi să îi înapoiem ceea ce este al Său (Leviticul
27:30). Şi ne permite să rămânem cu 90% în folosul nostru personal!
Ştiind că de la Dumnezeu vin toate lucrurile pe care le avem, lui Dumnezeu nu îi dăm
zecimea, ci i-o înapoiem.
 Recunoaştem în acest fel că totul Îi aparţine şi că noi suntem administratori
credincioşi Lui.
B O chestiune de credinţă. Evrei 12:2; Maleahi 3:10.
 Momentul culminant al credinţei lui Avraam a fost ascultarea demonstrată atunci
când i s-a cerut să Îl jertfească pe Fiul Său. În urmă era o întreagă viaţă de mici acte
de credinţă. (Luca 16:10).
 Isus nu doar că face să se nască în noi credinţa, ci vrea să o desăvârşească până o va
transforma într-o credinţă matură şi deplină.
 O modalitate prin care Isus ne perfecţionează credinţa este prin intermediul
returnării zecimii.
 Returnând a zecea parte din ceea ce Dumnezeu ne oferă, manifestăm credinţa că El
va face să prospere ceea ce ne-a rămas acasă a.î. să nu ne lipsească nimic.
 Returnarea credincioasă a zecimii se transformă şi într-o expresie a recunoştinţei
pentru cea ce Dumnezeu ne dă. Aceasta a fost atitudinea lui Iacov: «Dacă va fi
Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac… Îţi voi da a zecea
parte din tot ce-mi vei da.» (Geneza 28:20, 22)
C O chestiune de sfinţenie. Leviticul 27:30
 La fel ca Sabatul, zecimea este sfântă în ea însăşi. Nu trebuie să o consacrăm, este
deja.
 Zecimea ar trebui să fie dată preoţilor (corpului pastoral) şi să fie folosită în scopul
întreţinerii lor şi pentru avansarea lucrării lui Dumnezeu (Neemia 10:38; 1 Cor. 9:14).
 A folosi zecimea pentru un scop diferit de cel semnalat de Dumnezeu înseamnă să Îl
înşelăm. A o reţine este deasemenea o lipsă de sinceritate faţă de Dumnezeu.
D O chestiune de redeşteptare şi reformă. Neemia 13:12.
 Studiind cazurile lui Ezechia şi Neemia, putem vedea un tipar clar determinat de
fidelitatea poporului (2 Cronici 29-31; Neemia 13):
— Redeşteptare + Reformă = Credincioşie
 Redeşteptarea înseamnă o reînnoire a vieţii spirituale. Reforma înseamnă o
reorganizare, un schimb de idei, obiceiuri şi practici.
 Rezultatul va fi creşterea credinţei, o viziune spirituală mai profundă şi onestitatea
renovată.
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