Rezumatul Studiului 9 - Darurile, o expresie a recunoştinţei
A Ispravnici recunoscători.
 Strângând comori pentru veşnicie. Matei 6:19
— Gândurile şi motivaţiile noastre trebuie să fie puse mai departe de această lume.
— Cu toate că este nevoie să ne îngrijorăm de lucrurile trecătoare şi să prevenim situaţii
viitoare (lipsa serviciului, pensionarea etc.), nu trebuie să fie acestea principalul scop
al vieţii noastre.
— Trebuie să fim coerenţi cu credinţa noastră. Încrederea noastră nu trebuie să fie pusă
în ceea ce este pământesc, ci în Dumnezeu.
 Administrând har. 1 Petru 4:10
— Din tot ceea ce Dumnezeu ne dă, harul oferit prin Isus Hristos este darul cel mai
preţios dintre toate : „prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă” (Efeseni 2:8).
— Harul pe care Dumnezeu Îl manifestă în diferite forme, nu este pentru a-L păstra şi a
ne bucura de el, ci pentru a-l împărţi cu alţii: „Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.”
(Matei 10:8).
— Darurile din comorile, talentele şi timpul nostru face posibil ca şi alţii să cunoască
cuvântul lui Dumnezeu.
B Darurile de mulţumire.
 Calitatea darului. Numeri 18:29-30.
— Trebuie să ne arătăm recunoştinţa pentru darurile primite, oferindu-I lui Dumnezeu ce
e mai bun.
— Ţinând cont că monedele, bancnotele sau transferurile noastre bancare au aceeaşi
valoare, cărui fel de dar îi putem aplica principiul „cel mai bun”?
— Poate o sticluţă de parfum specială pentru a unge picioarele Domnului! (Luca 7:3747).
 Motivele dăruirii. 2 Corinteni 8:12.
— Doar Dumnezeu poate cunoaşte motivele care ne determină să ne aducem darurile,
fie mici sau mari. Nimeni altcineva nu poate judeca motivele noastre (Iacov 4:12).
— Putem întreprinde acţiuni corecte din motive greşite (pentru a fi felicitaţi, pentru a da
bine, …).
— Altruismul dezinteresat îşi are motivaţia în dragoste. O dragoste care este răspunsul la
iubirea lui Dumnezeu - primită şi experimentată.
 Bucuria de a dărui. 2 Corinteni 9:7.
— Când am experimentat dragostea lui Dumnezeu, putem înţelege că El ne doreşte
întotdeauna binele. El nu ne va cere niciodată ceva ce ne-ar putea face rău. Aceasta
include, bineînţeles, să fim altruişti.
— A dărui este o acţiune de credinţă, o expresie a recunoştinţei pentru ceea ce am primit
de la Isus. Pe măsură ce dăruim în mod voluntar, generos şi bucuros, reflectăm
caracterul lui Dumnezeu şi ne mărim credinţa în El.
— Să experimentăm bucuria de a-I da lui Dumnezeu mai întâi şi ce e mai bun din banii
noştri, din timpul nostru şi din aptitudinile noastre!
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