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Studiul 9

Darurile, o expresie a recunoştinţei
Textul de memorat: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Duminică, 25 februarie – „Acolo unde este comoara voastră”
1. Matei 6:19-21; 19. Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le
sapă şi le fură hoţii;
20. ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici
nu le fură.
21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.
Coloseni 3:1,2; 1. Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde
Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Evrei 10:34; În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre,
ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuie.

Luni, 26 februarie – „Ispravnici ai harului lui Dumnezeu”
2. Efeseni 2:8; Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul
lui Dumnezeu.
3. 1 Petru 4:10; Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească
altora după darul pe care l-a primit.

Marți, 27 februarie – Din tot ce avem mai bun
4. Luca 7:37-47; 37. Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului:
a adus un vas de alabastru cu mir mirositor
38. şi stătea înapoi, lângă picioarele lui Isus, şi plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu
lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei; le săruta mult şi le ungea cu mir.
39. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis: "Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar
şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă."
40. Isus a luat cuvântul şi i-a zis: "Simone, am să-ţi spun ceva." "Spune, Învăţătorule", I-a răspuns el.
41. "Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu cincizeci.
42. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult?"
43. Simon I-a răspuns: "Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult." Isus i-a zis: "Drept ai judecat."
44. Apoi S-a întors spre femeie şi a zis lui Simon: "Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, şi
nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele; dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei şi Mi le-a şters
cu părul capului ei.
45. Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele.
46. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir.
47. De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă
puţin iubeşte puţin."
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- texte 5. Exodul 34:26; „Să aduci în Casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor dintâi roade ale
pământului. Iedul să nu-l fierbi în laptele mamei lui.”
Leviticul 22:19-24; 19. să ia o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentru ca jertfa
să fie primită.
20. Să nu aduceţi niciuna care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită.
21. Dacă un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulţumire, fie pentru împlinirea unei
juruinţe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită; să n-aibă niciun
cusur în ea.
22. Să n-aduceţi niciuna care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine; din
acestea să n-aduceţi pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului.
23. Ca dar de bunăvoie vei putea să jertfeşti un bou sau un miel cu un mădular prea lung sau prea
scurt; dar, ca dar pentru împlinirea unei juruinţe, nu va fi primit.
24. Să n-aduceţi Domnului un dobitoc cu boaşele frânte, stricate, smulse sau tăiate; să nu-l aduceţi ca
jertfă în ţara voastră.
Numeri 18:29; Din toate darurile care vi se vor da, să luaţi întâi toate darurile pentru Domnul; din
tot ce va fi mai bun, să luaţi întâi partea închinată Domnului.

Miercuri, 28 februarie – Din raţiuni sufleteşti
6. 2 Corinteni 8:8-15; 8. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă; ci pentru râvna altora şi ca să
pun la încercare curăţia dragostei voastre.
9. Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru
voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.
10. În această privinţă, vă dau un sfat. Şi sfatul acesta vă este de folos vouă, care, de acum un an, cei
dintâi aţi început nu numai să faceţi, ci să şi voiţi.
11. Isprăviţi, dar, acum de făcut; pentru ca, după graba voinţei, să fie şi înfăptuirea, potrivit cu
mijloacele voastre.
12. Pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.
13. Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strâmtoraţi;
14. ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor,
pentru ca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să fie o potrivire;
15. după cum este scris: "Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, şi cel ce strânsese puţin nu
ducea lipsă."

Joi, 1 martie – Experienţa dăruirii
7. 2 Corinteni 9:6,7; 6. Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va
secera.
7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci "pe cine dă cu
bucurie îl iubeşte Dumnezeu."
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