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Studiul 7

Onestitatea faţă de Dumnezeu
Textul de memorat: „Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul,
îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare.” (Luca 8:15)

Duminică, 11 februarie – O chestiune de cinste
1. Luca 16:10; Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este
nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.
2. Leviticul 27:30; Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a
Domnului; este un lucru închinat Domnului.
Maleahi 3:8; Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: „Cu ce
Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.

Luni, 12 februarie – Viaţa de credinţă
3. Geneza 22:1-12; 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis:
"Avraame!" "Iată-mă!", a răspuns el.
2. Dumnezeu i-a zis: "Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria
şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune."
3. Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său,
Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu.
4. A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe.
5. Şi Avraam a zis slugilor sale: "Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul ne vom duce până acolo să
ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi."
6. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, şi a luat în mână
focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună.
7. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: "Tată!" "Ce este, fiule?", i-a răspuns el. Isaac a
zis din nou: "Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?"
8. "Fiule", a răspuns Avraam, "Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot." Şi au
mers amândoi împreună înainte.
9. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat
lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.
10. Apoi Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său.
11. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: "Avraame! Avraame!" "Iată-mă!", a
răspuns el.
12. Îngerul a zis: "Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de
Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine."
4. Evrei 12:2; Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care,
pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta
scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Marți, 13 februarie – O declaraţie de credinţă
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- texte 5. Luca 11:42; Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate
zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe
celelalte să nu le lăsaţi nefăcute!
6. Geneza 28:14-22; 14. Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la
miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta.
15. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara
aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun."
16. Iacov s-a trezit din somn şi a zis: "Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, şi eu n-am ştiut."
17. I-a fost frică şi a zis: "Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este
poarta cerurilor!"
18. Şi Iacov s-a sculat dis-de-dimineaţă, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de
aducere aminte şi a turnat untdelemn pe vârful ei.
19. A dat locului acestuia numele Betel; dar mai înainte cetatea se chema Luz.
20. Iacov a făcut o juruinţă şi a zis: "Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în timpul călătoriei
pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac
21. şi dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu;
22. piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu şi Îţi voi da
a zecea parte din tot ce-mi vei da."

Miercuri, 14 februarie – Zecimea este închinată Domnului
7. Leviticul 27:30; Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a
Domnului; este un lucru închinat Domnului.
8. Evrei 7:2-10; 2. care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnătatea numelui său,
este întâi "împărat al neprihănirii", apoi şi "împărat al Salemului", adică "împărat al păcii";
3. fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, dar
care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu - rămâne preot în veac.
4. Vedeţi bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până şi patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada
de război!
5. Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoţi, după Lege, au poruncă să ia zeciuială de
la norod, adică de la fraţii lor, cu toate că şi ei se coboară din Avraam.
6. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam şi a binecuvântat pe cel ce
avea făgăduinţele.
7. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare.
8. Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt nişte oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva despre care
se mărturiseşte că este viu.
9. Mai mult, însuşi Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem aşa, prin Avraam;
10. căci era încă în coapsele strămoşului său, când a întâmpinat Melhisedec pe Avraam.

Joi, 15 februarie – Redeşteptarea, reforma şi returnarea zecimii
9. Neemia 9:2,3; 2. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se de toţi străinii, au venit şi şi-au
mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor.
3. După ce au şezut jos, au citit în cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi; şi altă
a patra parte din zi şi-au mărturisit păcatele şi s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor.
Neemia 13:12; Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn.

Studiu Biblic, Trim. I, 2018 – Principii de administrare creştină a vieţii

2/2

