#27
BANII LUI DUMNEZEU,
RESPONSABILITATEA NOASTRĂ
Banii și modul în care îi cheltuim este la fel de important pentru Dumnezeu cum este și pentru
noi. În cartea Proverbe este scris mai mult despre subiectul banilor decât este scris despre orice
alt subiect. Banii se pot dovedi a fi o binecuvântare în viețile noastre sau o capcană. Și atitudinea
noastră față de bani este cea care determină cum îi folosim în această viață.

1. Cui aparținem noi, posesiunile noastre și acest pământ? Psalmi 24: 1, 2
________________________________________________________________________
2. Cine ne oferă posibilitatea de a deține averi? Deuteronom 8:18; 1 Cronici 29:12
________________________________________________________________________
3. Ce avertisment dă Dumnezeu cu privire la atitudinea noastră față de bani? Proverbe
11:28; Psalmi 49: 16-20; Luca 12: 15-21; 1 Timotei 6: 17-19
________________________________________________________________________
Notă: Toți banii și toate posesiunile noastre îi aparțin lui Dumnezeu, iar El este Cel care
ni le dăruiește. El dorește să ne încredem în El pentru a fi Cel care se îngrijește de nevoile
noastre și nu în noi înșine.
4. Pot deveni banii o capcană prin care să fim ispitiți? În ce fel? 1 Timotei 6: 6-10
________________________________________________________________________
Notă: Este ușor să cazi în capcana urmăririi banilor, până acolo încât să devină cel mai
important lucru. Mulți oameni trăiesc crezând că banii sunt principala preocupare în
această lume. Și, în cele din urmă, toate celelalte lucruri încep să dispară, mai ales credința
și încrederea noastră în Dumnezeu. Acesta este un aspect de care trebuie să ne protejăm.
5. Cum ne adresează Dumnezeu această problemă? Luca 12: 22-34
________________________________________________________________________
6. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de bani, în relație cu ceilalți? Proverbe
11:25, 26; Luca 6:38
________________________________________________________________________
Notă: Lumea ne îndeamnă să strângem cât mai multe, dar Dumnezeu îi binecuvântează pe
cei care oferă cu sinceritate din posesiunile, timpul și energia lor. Când dăm, Dumnezeu

ne furnizează mai mult, astfel încât să putem da mai mult. În plus, oferind, ajungem să
câștigăm o perspectivă corectă asupra posesiunilor noastre. Realizăm că, de fapt, nu au
fost niciodată cu adevărat ale noastre, ci că ne-au fost date de Dumnezeu pentru a fi folosite
în ajutorarea altora.
7. Ar trebui să ne facem rezerve pentru viitor? Proverbe 21:20
________________________________________________________________________
8. Cum rămâne cu a pune chezășie pentru altul? Proverbe 17:18; 22:26, 27
________________________________________________________________________
9. Ar trebui să dăm cu împrumut celor care ne cer? Luca 6: 34,35; Deuteronom 15: 7, 8,
10, 11
________________________________________________________________________
Notă: Banii pe care hotărâm să-i oferim altora trebuie considerați cadou și nu împrumut.
Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că ne permitem să oferim un astfel de cadou în cazul
în care nu există nicio recompensă.
10. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de bani, în raport cu Dumnezeu? Psalmii
96: 8; Proverbe 3: 9, 10
________________________________________________________________________
Notă: “Primele roade” se referă la practica de a da spre folosul lui Dumnezeu cea mai
bună parte a recoltei. (Deuteronom 26:9-11) Mulți oameni îi oferă lui Dumnezeu rămășițele
lor. Dacă își pot permite să doneze ceva, ei o fac. Acești oameni pot fi sinceri și pot contribui
în mod voluntar, dar atitudinea lor este inversă. Trebuie să-i dăm lui Dumnezeu prima parte
din câștigul nostru. Aceasta demonstrează că Dumnezeu, nu posesiunile, este pe primul loc
în viețile noastre și că resursele noastre îi aparțin Lui, iar noi suntem doar administratorii
resurselor lui Dumnezeu. Dând mai întâi lui Dumnezeu, ne ajutăm pe noi în lupta împotriva
lăcomiei, învățăm să gestionăm corect resursele de la Dumnezeu și ne deschidem inimile
pentru a primi binecuvântările speciale ale lui Dumnezeu.
11. Cât de mult consideră Dumnezeu a fi “primul rod”? Deuteronomul 14:22, 23
________________________________________________________________________
12. Ce promite Dumnezeu că va face dacă îi vom aduce zeciuieli? Malachi 3: 6-10
________________________________________________________________________
Notă: Oamenii din zilele lui Maleahi au ignorat porunca lui Dumnezeu de a da zecime la
templu din venitul lor. Poate că s-au temut că vor pierde lucrurile pentru care lucraseră
atât de mult, dar făcând așa, L-au judecat greșit pe Dumnezeu. “Dați și vi se va da”, spune
El în Luca 6:38. Când oferim, trebuie să ne aducem aminte că binecuvântările pe care El
le promite nu sunt totdeauna de ordin material, dar că El își păstrează mereu cuvântul.
13. În ce scop trebuia folosită zecimea în timpul vechiului Israel? Numeri 18:21, 23, 24
________________________________________________________________________

Notă: Când Iosua i-a condus pe israeliți în Țara Promisă, fiecărei seminții i s-a dat o parte
de pământ ca moștenire. Singura excepție a fost seminția Leviților. Drept preoți, ei trebuiau
să închine tot timpul lor în slujba Domnului. Nu li s-a dat pământ pe care să-l cultive, ci
doar cetăți în care să locuiască. Celelalte unsprezece seminții ofereau 10% din veniturile
lor sau din sporuri, pentru a-i sprijini pe leviți pentru lucrarea lui Dumnezeu.
14. Potrivit Bibliei, în ce fel trebuie sprijinită biserica astăzi? 1 Corinteni 9:13, 14
________________________________________________________________________
Notă: Când dăm zeciuiala noastră, noi sprijinim biserica, astfel încât Evanghelia lui
Hristos să poată ajunge mai departe. Prin aceasta, noi aducem onoare lui Dumnezeu și
lucrării pe care a făcut-o în viețile noastre.
15. Ce promisiune specială face Dumnezeu pentru tine și familia ta? Filipeni 4:19
________________________________________________________________________

Concluzie: Banii NU reprezintă sursa oricărui rău, ci IUBIREA pentru bani
este dăunătoare. Banul este un produs necesar de care toți avem nevoie în
viață. Și Dumnezeu ne binecuvântează cu bani, pentru ca noi să fim un canal
de binecuvântare pentru alții. Iar când fondurile curg liber din inimile
noastre, vor curge și binecuvântările lui Dumnezeu peste noi și prin noi.

Răspunsuri cheie pentru lecția #27
Î. 1 – Domnului
Î. 2 – Dumnezeu
Î. 3 – Să nu ne încredem în bani
Î. 4 – Să ne intereseze banii mai mult decât orice altceva
Î. 5 – Puneți-vă încrederea în Dumnezeu și El se va îngriji de voi
Î. 6 – Nu acumulați bani, ci oferiți cu generozitate
Î. 7 – Da
Î. 8 – Biblia avertizează împotriva acestui lucru
Î. 9 – Nu împrumutați, ci, în măsura în care puteți, oferiți drept cadou
Î. 10 – Oferiți-i lui Dumnezeu primele roade
Î. 11 – Primele 10%
Î. 12 – El vă va binecuvânta
Î. 13 – Pentru sprijinul preoților leviți
Î. 14 – Prin zeciuieli și daruri de mulțumire oferite bisericii pentru lucrarea lui Dumnezeu
Î. 15 – Dumnezeu vă va satisface toate nevoile

