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Studiul 8

Impactul returnării zecimii
Textul de memorat: „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)

Duminică, 18 februarie – Împreună finanţăm misiunea
1. Maleahi 3:10; Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţiMă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile
cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.
Apocalipsa 14:6,7; 6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie
veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi
şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!"

Luni, 19 februarie Binecuvântările lui Dumnezeu
2. 1 Petru 3:8,9; 8. Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi,
smeriţi.
9. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi
fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.
3. Faptele 20:35; În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi
pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să
dai decât să primeşti.”

Marți, 20 februarie – Scopul zecimii
4. 1 Corinteni 9:14; Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din
Evanghelie.
2 Corinteni 11:7-10; 7. Sau am făcut un păcat, când m-am smerit pe mine însumi, ca să fiţi înălţaţi
voi, şi v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu?
8. Am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă.
9. Şi când eram la voi şi m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui; căci de nevoile mele au
îngrijit fraţii, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit şi mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva.
10. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în
ţinuturile Ahaiei!
Leviticul 27:30; Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a
Domnului; este un lucru închinat Domnului.

Miercuri, 21 februarie – Casa vistieriei
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5. 1 Cronici 26:20; Unul din leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor Casei lui Dumnezeu şi vistieriilor
lucrurilor sfinte.
2 Cronici 31:11-13; 11. Ezechia a dat poruncă să pregătească nişte cămări în Casa Domnului; şi leau pregătit.
12. Au adus în ele cu credincioşie darurile de mâncare, zeciuiala şi lucrurile sfinte. Levitul Conania
avea grija lor, şi fratele său Şimei era al doilea după el.
13. Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat şi Benaia erau întrebuinţaţi
sub cârmuirea lui Conania şi a fratelui său Şimei, după porunca împăratului Ezechia şi a lui Azaria,
căpetenia Casei lui Dumnezeu.
Neemia 10:38; Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviţii când vor ridica zeciuiala; şi leviţii vor aduce
zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei.

Joi, 22 februarie – Zecimea şi mântuirea prin credinţă
6. Romani 3:19-24; 19. Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice
gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.
20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine
cunoştinţa deplină a păcatului.
21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege - despre ea mărturisesc
Legea şi Prorocii 22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi
peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos
Isus.
7. Romani 4:1-5; 1. Ce vom zice, dar, că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam?
2. Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui
Dumnezeu.
3. Căci ce zice Scriptura? "Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire."
4. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat;
5. pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o
are el îi este socotită ca neprihănire.
Luca 21:1-4; 1. Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut pe nişte bogaţi care îşi aruncau darurile în vistierie.
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."
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