
Extras (cu permisiune) din cartea Wealth, Riches and Money de Craig Hill și Earl Pitts, carte în curs 

de traducere și publicare în limba română: 

 

 Prima întrebuințare a banilor, „sămânța semănătorului”, credem că este zeciuiala. Acesta este primul 

lucru pe care trebuie să-l facem cu banii. Trebuie să-i dăm ori să-i returnăm lui Dumnezeu ceea ce îi aparține 

lui înainte să folosim banii pentru orice altceva. Analizând acest aspect al zeciuielii, să începem cu răspunsul 

la câteva întrebări simple, cum ar fi ce, unde, când, de ce și cum. 

 CE: Cuvântul zeciuială vine de la cuvântul ebraic maaser, care înseamnă „zece la sută”. Poate cineva 

să dea zeciuială 12%? Nu! Poate cineva să dea zeciuială 8%? Nu! Poate da zeciuială doar 10%, fiindcă sensul 

cuvântului este 10%. Prin urmare, cineva nu poate da zeciuială 5% sau altă sumă decât 10%. Așadar, a da 

zeciuială înseamnă pur și simplu a administra zece la sută din venitul tău brut pentru Domnul1. Problema 

zeciuielii din venitul net sau din venitul brut apare dacă nu înțelegem cum operează spiritul lui Mamona. 

Scopul nu este să păstrez mai mult pentru mine însumi, ci mai degrabă să gestionez ceea ce Dumnezeu spune 

că este al lui. Fiindcă el este sursa a ceea ce am, nu se pune problema satisfacerii nevoilor mele. Zeciuiala 

este de fapt un act ce ține de războiul spiritual, căci îi returnez lui Dumnezeu ceea ce îi aparține. Spun 

spiritului lui Mamona: „Nu te iubesc sau nu te slujesc. Iau 10% din ceea ce folosesc ca mijloc de schimb în 

vederea cumpărării sau vânzării și îi dau lui Dumnezeu!” 

 Felul în care trebuie să îți calculezi poate diferi întrucâtva în funcție de felul în care îți obții venitul. 

Dacă îți obții venitul în principal ca salariat și primești un salariu regulat, atunci trebuie să calculezi zeciuiala 

pur și simplu ca 10% din salariul vostru brut. Dacă ești liber profesionist sau om de afaceri, poate nu primești 

un salariu regulat, ci te recompensezi cu profitul rezultat din afacere. În cazul acesta, trebuie să calculezi 

zeciuiala ca 10% din profit, sau din creșterea afacerii. Dacă o afacere obține doar un venit brut de 7% și 

proprietarul ei dă 10% din venitul brut ca zeciuială, el va avea o pierdere netă de 3% în fiecare lună. 

Proprietarul acesta nu va rămâne multă vreme pe piață dacă păstrează această practică. 

 Eu (Craig) am un prieten care deține o fermă ce produce lactate și care îl iubește din toată inima pe 

Dumnezeu. Domnul i-a arătat că n-a dat zeciuială cât ar fi trebuit, așa că s-a pocăit și a început să dea zeciuială 

din venitul brut al afacerii lui. După o vreme, prietenul meu a observat că economiile scad și creditele cresc 

în fiecare lună. Nu peste mult, banca l-a chemat la o discuție și i-a explicat că afacerea lui are un profit cu 

10% mai mic. Bancherul l-a ajutat pe prietenul meu să priceapă că trebuia să dea zeciuială zece la sută din 

profit, nu 10% din venitul brut al afacerii lui. 

 Eu (Earl) îi încurajez pe cei ce au propriile lor afaceri să aibă un cerc închis (buget n.t.) care să țină 

seama de cheltuielile cu obligațiile, necesitățile și nevoile lor personale. Și un alt cerc pentru obligațiile, 

necesitățile și nevoile afacerii lor. Atunci ceea ce aduc în cercul lor personal ca venit din afacere poate fi 

 
1 Discuția despre brut și net este relevantă în special în contextul salarizării din sistemul financiar canadian sau american prin care 
angajatul primeste “în mână” salariul brut din care, acestea, își plătește personal taxele la stat.  



urmărit așa cum se cuvine. Iar zeciuiala personală va fi din venitul total ce intră în cercul lor personal într-o 

anumită perioadă de timp. 

 Uneori oamenilor care câștigă bani din afacerile imobiliare sau din investiții le este greu să își 

calculeze zeciuiala, căci nu primesc niciodată profitul sub formă de cash, ci mai degrabă își rostogolesc 

profitul în noi investiții. În acest caz, ar trebui să calculeze profitului real pentru fiecare tranzacție și să dea 

10% ca zeciuială din profitul calculat. 

 Deși ne-am propus să vorbim aici despre ce este zeciuiala, să discutăm totuși puțin și despre ce nu 

este zeciuiala. Zeciuiala nu este o soluție la toate problemele financiare. Creștini bine-intenționați le-au spus 

altora: „Dacă vei începe să dai zeciuială, problemele tale financiare se vor rezolva.” Zeciuiala nu este 

răspunsul la problemele noastre financiare. Iarăși, mulți au încercat să implementeze o practică exterioară 

fără să înțeleagă înțelepciunea din spatele practicii. Zeciuiala este un lucru corect ce trebuie făcut, dar unii 

creștini se încred ca sursă a lor mai degrabă în principiul zeciuielii decât în Dumnezeu. Răspunsul la 

problemele noastre financiare este relația cu Isus Cristos și încrederea în el. 

 Zeciuiala nu produce o poziție mai bună înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i favorizează și nu-i 

apreciază pe cei ce dau zeciuială mai mult decât pe cei ce nu dau. Credința în sângele lui Isus Cristos este 

cea care produce o poziție mai bună și favoare înaintea lui Dumnezeu. Dacă aceasta lipsește, atunci ne punem 

iarăși nădejdea în faptele noastre bune ca să ne aducă o poziție mai bună înaintea lui Dumnezeu.  

 

MALEAHI 3 

 

6. „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. 

7. Din vremea părinților voștri voi v-ați abătut de la poruncile Mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la Mine, 

și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați: «În ce trebuie să ne întoarcem?» 

8. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum Mă înșelați voi? Dar voi întrebați: «Cu ce Te-am înșelat?» Cu 

zeciuielile și darurile de mâncare. 

9. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să Mă înșelați, tot poporul în întregime! 

10. Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea…”  

 

 Observați că Dumnezeu nu s-a schimbat. Acesta este un verset important, inclus într-o secțiune ce 

discută despre zeciuieli și daruri. 

 Următoarea întrebare se referă la ofrande și daruri. Cum îl înșelăm pe Dumnezeu cu darurile? Când 

înțelegem Comorile din Ceruri, înțelegem că înșelarea lui Dumnezeu cu darurile noastre înseamnă că-l 

privăm de șansa de a multiplica depozitele din contul nostru. 

 Zeciuiala nu îndepărtează blestemul financiar. Zeciuiala cu atitudinea corectă poate preveni anumite 

distrugeri financiare viitoare, iar refuzul de a da zeciuială poate avea consecințe negative asupra situației 



noastre financiare viitoare. Însă zeciuiala nu îndepărtează blestemul. Mulți au propovăduit, pe baza Maleahi 

3:9-10, că dacă nu dăm zeciuială, suntem blestemați. 

 În realitate, nimeni nu poate îndepărta niciun blestem prin nicio atitudine corectă din partea sa. Numai 

credința în sângele lui Isus Cristos poate să îndepărteze un blestem, și îl îndepărtează (Galateni 3:13-14). Este 

necesar ca sângele lui să fie aplicat pe blestemul care este deja asupra noastră pentru ca el să fie îndepărtat. 

Ce este blestemul acesta? Dumnezeu vrea ca noi să operăm potrivit principiilor financiare ale Împărăției lui. 

 Când nu dăm zeciuială, ne punem la dispoziția sistemului acestei lumi și la ceea ce poate el să ne 

facă. De fapt, suntem din oficiu lăsați la discreția acestui sistem. Maleahi 3:9 spune în traducere literală : „voi 

înșivă v-ați blestemat!” Nu Dumnezeu ne blestemă, ci mai degrabă noi înșine, prin neascultarea față de 

principiile financiare ale lui Dumnezeu, ne-am creat singuri problemele financiare pe care le avem. Sistemul 

lumii este blestemat fiindcă este controlat de Satan. Pocăința de faptele moarte (sistemul lumii) și credința în 

sângele lui Isus și în purtarea lui de grijă ne vor scoate de sub acest sistem blestemat. 

 

 UNDE: Maleahi 3:10 spune să ne aducem zeciuiala în „casa vistieriei”. Credem că această „casă a 

vistieriei” este comunitatea locală a credincioșilor, unde suntem hrăniți și păstoriți spiritual. Nu credem că ea 

se referă la misiuni, televiziuni creștine sau școala creștină locală pe care o frecventează copiii noștri. „Casa 

vistieriei” este biserica locală, unde celor ce ne cunosc le pasă de noi și căreia i-am acordat autoritatea 

spirituală ca să ne păstorească. 

 

 CÂND: Zeciuiala trebuie dată atunci când se obține câștigul. Credem că trebuie dată săptămânal sau 

lunar, în funcție de frecvența cu care ne obținem veniturile. Așa cum am menționat mai sus, dacă ne obținem 

veniturile în principal din vânzări imobiliare sau din investiții și nu avem un venit regulat, zeciuiala trebuie 

calculată și dată de fiecare dată când se încheie o tranzacție, chiar dacă nu primim în realitate niciun ban. Am 

observat că dacă nu se procedează așa, de multe ori oamenii nu mai dau niciodată zeciuială din creșterea 

investițiilor. 

 

 DE CE: Problema aceasta este critică. Vom analiza ceva mai detaliat motivele din spatele zeciuielii. 

Iarăși, așa cum am menționat la începutul acestui capitol, este cel puțin la fel de important să dobândim 

înțelepciune și pricepere în legătură cu acest principiu ca și să îl punem pur și simplu în practică. Astfel, 

numeroși creștini dau zeciuială, dar în același timp zădărnicesc multe scopuri ale lui Dumnezeu cu zeciuiala 

lor. 

 Primul motiv al zeciuielii este că aceasta este una din „cărările cele vechi (Ieremia 6:16). Zeciuiala 

eliberează puterea supranaturală a lui Dumnezeu în finanțele tale. Unii ar putea spune că zeciuiala este parte 

a Legii lui Moise din Vechiul Testament și, ca atare, nu mai este pertinentă pentru viețile noastre. În realitate, 

întâlnim zeciuiala pentru prima dată în Genesa 14:20, când Avraam i-a dat zeciuială lui Melhisedec, regele 

Salemului. Evenimentul acesta s-a întâmplat cu vreo patru sute treizeci de ani înainte să fie dată Legea lui 



Moise și este menționat iarăși în Evrei 7:4-8. Noi credem că principiul zeciuielii nu este specific doar unei 

perioade istorice, națiuni sau părți din Scriptură. Credem că zeciuiala este una din „cărările cele vechi”. Ea 

este un principiu universal, așa cum este și principiul fizic al gravitației. Principiile de felul acesta nu au 

legătură nici cu omul, nici cu timpul. Ele sunt universale și acționează la fel cu oricine și oricând. Gravitația, 

asemenea zeciuielii, nu ține seama de faptul că ești tânăr sau bătrân, bărbat sau femeie, american, european, 

african, australian sau asiatic. Acționează tot timpul la fel pentru oricine. 

 Unii vor spune: „Ei bine, noi suntem sub har, deci nu trebuie să ne supunem principiilor Vechiului 

Testament.” Este adevărat, nu trebuie să facem nimic. Dumnezeu a dorit ca tu să te naști din nou. Însă tu ai 

ales să îl primești pe Cristos. Nimeni nu poate să te oblige să faci nimic. Dar există unele principii care, dacă 

sunt urmate, sunt cu adevărat benefice pentru viața ta. Mântuirea este unul dintre ele. Mântuirea îți va face 

mult bine în veșnicie. Însă nimeni nu te poate forța s-o primești. Nu ești obligat să operezi în ea. 

Iată încă un exemplu. Biblia spune că îți va merge mult mai bine în viață dacă nu preacurvești sau nu comiți 

adulter. Aceasta este foarte adevărat. Este exact așa. Îți va fi mult mai bine în viață dacă rămâi în puritate 

sexuală. Puritatea sexuală îți va fi de folos în viață. Scopul lui Dumnezeu când a dat poruncile acestea nu a 

fost să te pună sub obligația unor legi sau să te restricționeze în vreun fel. El știe că dacă respecți principiile 

acestea, îți va fi bine în viață. Violarea principiilor de bază ale vieții au consecințe devastatoare. 

 Familiei tale îi va merge mult mai bine dacă înveți să-ți binecuvântezi copiii. Biblia îți spune cum și 

când să îi binecuvântezi. Dar nu ești obligat s-o faci. De asemenea, viața ta va fi mult mai bună dacă înveți 

să pui deoparte o zi din șapte ca zi de odihnă sabatică. Trupul tău are nevoie de odihnă. Dar unii creștini spun: 

„Oh, asta-i poruncă din lege. Eu nu sunt obligat să o îndeplinesc.” Nu, nu ești obligat. Dar, iarăși, am auzit 

mărturia a nenumărați oameni care au descoperit principiul acesta și acum realizează mult mai multe lucruri 

în șase zile lucrătoare decât au realizat în șapte. Nici aceasta nu este lege. Este una din „cărările cele vechi”. 

 De multe ori oamenii consideră că aceste principii de bază sunt legi care nu mai trebuie ținute, fiindcă 

noi suntem sub har. Ar fi mai bine pentru noi dacă am înlocui în mințile noastre cuvântul lege cu cuvântul 

principiu. Fiindcă legile (principiile) precum odihna sabatică, zeciuiala, binecuvântarea copiilor, păstrarea 

purității sexuale sunt asemenea legii (principiului) gravitației. Și gravitația este o lege. Să presupunem că un 

creștin zice: „Dacă aceasta este o lege, nu trebuie s-o țin. Eu sunt în Cristos, sub har, și deci sunt liber de 

lege.” Nu e nevoie să aducem prea multe argumente unui astfel de om. Dacă și tu crezi la fel, încercă practic 

să nesocotești legea aceasta. Noi ne mulțumim să ne uităm la viața ta ca să vedem dacă strategia aceasta 

funcționează. Nimeni nu te obligă s-o respecți. Ești cu totul liber să sari regulat de pe clădiri și stânci înalte. 

Și în timp ce cazi, spune-i Domnului că acum ești sub har, așa că legea gravitației nu se aplică în viața ta! 

 Dau exemplul acesta fiindcă eu (Craig) am observat că mulți oameni din ziua de astăzi au crescut în 

familii în care părinții au stabilit pentru copiii lor multe reguli și legi arbitrare, lipsite de sens. Poate că tatăl 

tău ți-a poruncit: „Să nu porți bluze albastre în zilele de marți.” Drept urmare, toată copilăria ta n-ai purtat 

bluze albastre în zilele de marți. Aceasta a fost o lege imuabilă în familia ta. Dar când ai devenit adult, ai 

observat că alții poartă bluze albastre în zilele de marți, aparent fără nicio consecință. Așa că ți-ai spus: „Mă 



întreb de ce mi-a interzis tata acest lucru. Poate că a fost o poruncă arbitrară, fără consecințe reale în cazul 

încălcării ei.” Așa că, cu frică și cutremur, ai îmbrăcat o bluză albastră într-o zi de marți. Și niciun fulger n-

a despicat cerul. Nu s-a întâmplat nimic rău. Totul a părut în regulă.  

 Și ai decis că porunca tatălui tău n-a fost nimic mai mult decât un edict arbitrar, fără scop și fără 

consecințe. După ce ai purtat buze albastre în mai multe zile de marți fără consecințe negative, concluzia ta 

anterioară se confirmă. A fost doar un edict învechit și arbitrar, stabilit de tatăl tău dintr-un motiv absolut 

frivol. 

 Mulți oameni care au avut experiența aceasta în familiile lor aplică același raționament la Cuvântul 

lui Dumnezeu. Ei cred că legile lui Dumnezeu sunt edicte învechite și arbitrare, la fel ca multe din poruncile 

taților naturali. Ideea de bază a acestor oameni este că Dumnezeu, asemenea unui tată natural, pedepsește 

încălcarea acestor edicte arbitrare. „Dacă nu faci asta, te pedepsesc, sau mă răzbun!” (i.e. „Finanțele tale sunt 

blestemate dacă nu dai zeciuială.”) 

 Însă am descoperit că majoritatea poruncilor din Cuvântul lui Dumnezeu nu au un rol în primul rând 

director, ci mai degrabă unul descriptiv. Dumnezeu nu încearcă să ne dirijeze viețile, ci mai degrabă descrie 

principiile fundamentale după care viața funcționează. De exemplu, când Dumnezeu spune: „Atenție, 

gravitația în acțiune! Nu sări de pe stâncă!”, el nu îți dă o directivă arbitrară și nu te amenință cu pedeapsa 

dacă nu asculți. Nu! El înțelege principiul gravitației și încercă să te cruțe de la consecința negativă a încălcării 

sale. Există un motiv în spatele acestei porunci. 

 Porunca lui Dumnezeu în cazul acesta este descriptivă, nu directoare. El spune: „Nu fă asta, ci fă mai 

degrabă cealaltă.” De ce? Fiindcă asta va aduce binecuvântare în viața ta. Va face bine vieții tale. El nu spune: 

„Fiindcă sunt Dumnezeu, trebuie să asculți, că dacă nu asculți, te voi pedepsi.” Zeciuiala este una din „cărările 

cele vechi”, la fel ca gravitația. Nu ești obligat să te supui ei, dar va face mult bine vieții tale dacă alegi să i 

te supui. Zeciuiala nu este o lege arbitrară. Așa cum vom discuta mai jos, scopul ei este să genereze Credința 

Vrabiei în inimile noastre. Ea ne aduce în situația de a avea nevoie de un miracol. Zeciuiala eliberează 

supranaturalul în finanțele noastre, fiindcă este una din „cărările cele vechi” universale.  

 Am stat de vorbă cu mulți oameni care, dacă își privesc situația financiară cu ochii naturali, nu înțeleg 

cum au putut să dea zeciuială și să-și plătească în continuare facturile. După ce au pus în practică zeciuiala 

cu atitudinea corectă și au dat zeciuială mai multe luni la rând, răspunsul lor a fost de fiecare dată că după ce 

și-au plătit toate facturile, cei 90% care le-a rămas din venitul lor a însemnat mai mult decât cei 100% de 

dinainte. Atunci i-am întrebat: „Cum funcționează? Câștigați mai mult ca înainte? Cheltuiți mai puțin ca 

înainte?” Și răspunsul lor a fost consecvent același: „Nu știu cum funcționează. Nu câștig mai mulți bani și 

nu cheltui mai puțin ca înainte.” Oamenii aceștia au eliberat puterea supranaturală a lui Dumnezeu în finanțele 

lor, aliniindu-și cărările la „cărările cele vechi” ale lui Dumnezeu. 

 Ce alte motive ar avea Dumnezeu ca să dai zeciuială? Are el nevoie de banii tăi? Desigur că nu. Tot 

ce mișcă pe câmp este al lui și are la dispoziție bogății infinite (Psalmul 50:10-13). Dumnezeu nu vrea banii 



tăi. El vrea inima ta. Credem că zeciuiala este acțiunea practică pe care o punem în declarația de credință: 

„Dumnezeu este sursa resurselor mele și spiritul lui Mamona nu are putere asupra vieții mele.” 

Apostolul Iacov spune în Iacov 2:26: „După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este 

moartă.” Zeciuiala este acțiunea practică ce se alătură credinței noastre în Dumnezeu ca sursă a noastră. 

Așadar, zeciuiala este pentru tine, nu pentru Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu nu este să-ți ia banii, ci să 

producă în inima ta Credința Vrabiei față de el ca sursă a ta. Zeciuiala este metoda prin care Dumnezeu face 

de obicei acest lucru. 

 O altă metodă de generare a Credinței Vrabiei în inima noastră este să ne aducă în sărăcie lucie. În 

felul acesta învățăm să ne încredem în Dumnezeu pentru toate lucrurile clipă de clipă. Aceasta este metoda 

pe care Domnul a folosit-o cu George Muller în secolul al XVIII-lea ca să-l învețe credința. George Muller 

conducea un orfelinat în Anglia fără mijloace vizibile de susținere. În fiecare dimineață, când se scula, habar 

nu avea ce aveau să mănânce orfanii din grija lui în ziua aceea. Și zilnic Dumnezeu împlinea în mod 

supranatural toate nevoile orfelinatului. Mereu aducea câte cineva mâncare sau bani care ajungeau doar 

pentru nevoile acelei zile. 

 Fiecare dintre noi poate învăța așa Credința Vrabiei. Însă cred că metoda preferată a lui Dumnezeu 

este zeciuiala. Zeciuiala necesită credință de la aproape toți oamenii. Foarte puțini sunt cei ce au să dea 10% 

din venitul lor fără să simtă. Dacă câștigi 1000 de dolari pe lună, este greu să dai 100 de dolari. Ai nevoie de 

fiecare dolar ca să-ți plătești cheltuielile. Dacă câștigi 10.000 de dolari, este greu să dai 1.000 de dolari, căci 

1.000 de dolari sunt mulți bani. Iar dacă câștigă 100.000 de dolari, multora nu le este ușor să dea bisericii 

locale 10.000 de dolari pe lună. Eu (Earl) am învățat zeciuiala de la tatăl meu. Când am avut 12 ani și am 

câștigat primii bani, tata mi-a pus în mână un set de plicuri pentru biserică. Fiecare plic avea două buzunare, 

unul pentru zeciuială și celălalt pentru dărnicie. Am învățat să dau zeciuială zece cenți pe săptămână. Apoi, 

când câștigul meu a crescut, principiul era deja statornicit în viața mea. 

 Astfel, zeciuiala regulată, consecventă, este metoda preferată a lui Dumnezeu pentru instituirea 

Credinței Vrabiei în inimile noastre, conform căreia el este sursa noastră. Cred că aceasta este de asemenea 

metoda lui Dumnezeu de a institui disciplina financiară în viețile noastre. Am observat de-a lungul anilor că 

persoana care nu are disciplina zeciuielii, rareori are abilitatea de a institui disciplina în alte domenii ale vieții 

sale financiare. Disciplina zeciuielii este foarte asemănătoare cu disciplina postului. Cine nu are disciplina 

postului este de multe ori mai nedisciplinat în raport cu mâncarea și cu multe alte domenii. 

 În Maleahi, vedem că profetul începe prin a proclama dragostea lui Dumnezeu. În capitolul 1, versetul 

2, el spune: „V-am iubit, zice Domnul.” Aceasta este poziția lui Dumnezeu față de noi. Poruncile lui sunt în 

folosul nostru. 

 Să citim acum Maleahi 3:10, care spune așa: 

 

MALEAHI 3 

 



10. „Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la 

încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi 

turna peste voi belșug de binecuvântare.” (În NKJV: „... nu vă va ajunge locul ca să le primiți”).  

 

 Când citim versetul acesta, observăm că unele cuvinte sunt subliniate. Acestea sunt subliniate fiindcă 

nu fac parte din textul ebraic original. Când pasajul a fost tradus în limba engleză, traducătorii, în încercarea 

de a da sens pasajului, au adăugat cuvintele subliniate. Opinia noastră personală este că cuvintele subliniate 

au deformat de fapt sensul pasajului. Dacă citim pasajul fără cuvintele subliniate, acesta va spune: „dacă nu 

vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi binecuvântări. Asta nu-i de ajuns.”  

 Eu (Earl) cred că autorul a intenționat să spună: „Asta nu-i de ajuns.” Ce nu este de ajuns? Cred că 

vrea să spună că zeciuielile care intră în casa vistieriei locale nu sunt de ajuns. Să ne amintim că în versetul 

9 el spune că Israel l-a înșelat pe Dumnezeu prin faptul că nu i-a dat zeciuială, dar nu i-a dat nici daruri de 

mâncare. Cred că zeciuiala este similară cu suma minimă dintr-un cont bancar. Este suma minimă necesară 

pentru a păstra activ contul „Comori în Cer”. Am vorbit deja pe larg despre contul „Comori în Cer”. Însă 

zeciuiala în și prin sine nu este suficientă, căci belșugul curge prin zăgazurile deschise. Zeciuiala deschide 

zăgazurile cerului și aduce binecuvântare, resurse financiare după voia lui Dumnezeu. 

 Deși zeciuiala păstrează activ contul ceresc, darurile sunt cele care eliberează belșugul de 

binecuvântări pentru celelalte trei întrebuințări ale banilor, în afară de zeciuială și resurse. Darurile, sau 

dărnicia, se multiplică în cont, revărsându-se prin zăgazurile deschise ale cerurilor pentru binecuvântarea 

financiară, alimentând bugetul dincolo de nevoile de bază și asigurând surplusul. 

 Eu (Craig) cred că este important pentru noi ca credincioși să separăm în mințile și conturile noastre 

zeciuiala de daruri. Zeciuiala este pur și simplu un cont fiduciar ce-i aparține Domnului, pe care noi îl 

administrăm în numele lui. Ea ține deschis și activ contul „Comori în Cer”. Dar nu este îndeajuns. Darurile 

sunt cele care eliberează binecuvântarea și ele sunt folosite pentru cu totul alte scopuri decât zeciuiala. 

 

 



 

 Un exemplu fizic pe care eu (Earl) îl folosesc pentru a facilita înțelegerea noastră este să ne imaginăm 

funcționarea unui card bancar. Când introduci cardul în ATM, la multe aparate se deschide o fereastră fizică 

(sau cel puțin va activa un sistem de operare „Windows”), ca să vă puteți efectua tranzacția. În exemplul 

acesta, cardul bancar este ca zeciuiala. Dar el nu este activ până când parola activează contul. Operația 

introducerii parolei se aseamănă cu dăruirea și primirea. Pentru ca finanțele Împărăției să funcționeze, este 

nevoie de zeciuială și de dărnicie. Metoda aceasta este Cărarea cea Veche a lui Dumnezeu ca să ne împiedice 

să cădem sub blestemul sistemului lumii, unde suntem lăsați în seama limitărilor și eșecurilor sale! 

 Un alt scop al zeciuielii este să elibereze individul sau familia de frica financiară. Când dragostea lui 

Dumnezeu este experimentată în credincioșia purtării Sale de grijă, dragostea Lui desăvârșită izgonește frica 

(1 Ioan 4:18). Dacă o familie nu se pune niciodată în situația de a avea nevoie de puterea supranaturală a lui 

Dumnezeu, atunci spiritul lui Mamona va continua s-o guverneze prin frică. 

 Dacă nu ți-ai făcut obiceiul de a da regulat zeciuială și te gândești chiar acum s-o faci, s-ar putea să 

te sperie. Acesta este, iarăși, un indiciu că Credința Vrabiei nu este încă statornicită în inima ta. Argumentul 

de bază este: „Tatăl meu mă iubește cu adevărat?” Am descoperit că experiența de viață a multora a fost că 

nu li s-a purtat de grijă. Și experiența aceasta repetată de a nu li se fi purtat de grijă devine o imagine interioară 

foarte puternică. Este ceea ce Biblia numește o „întăritură” a minții (2 Corinteni 10:4-6). Experiența din trecut 

spune: „Principiul acesta este valabil pentru alții, dar nu și în viața mea. Am făcut asta. Am încercat principiile 

acestea dar pentru mine pur și simplu nu funcționează”. 

 Nu! Fapt este că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și experiențele din trecut nu îți determină 

viitorul. Experiența de viață creează o fortăreață care naște noi experiențe de viață. Ai observat că realitatea 

vieții se naște chiar din imaginea din inima ta? Așadar, odată ce o imagine se fixează în inima ta, realitatea 

vieții va decurge chiar din acea imagine. Apoi realitatea va confirma imaginea inițială. Și ciclul acesta se reia 

mereu, și mereu, și mereu. Imaginea naște realitatea. După aceea realitatea confirmă imaginea, care devine 

mai puternică și naște mai multă realitate, ce confirmă imaginea, care devine mai puternică, și tot așa la 

infinit. Așadar, inițierea practicii zeciuielii se împotrivește la tot ce e în noi, strigând că vom pieri. Și dacă 

puterea supranaturală a lui Dumnezeu nu inițiază un curs diferit, vom pieri. Dar Dumnezeu este credincios și 

acesta este mecanismul lui de izgonire a fricii din inimile noastre și de instituire a Credinței Vrabiei în el. 

 Lasă-mă (pe mine, Craig) să-ți împărtășesc o mărturie puternică despre cum până și intenția de a da 

zeciuială eliberează puterea supranaturală a lui Dumnezeu. După ce am participat la un seminar de trei zile 

pe tema acestor principii, o femeie mi-a trimis următoarea scrisoare. (Pentru mai multe informații referitoare 

la acest seminar, vezi Apendicele 4). 

 „Am vrut să-ți scriu scrisoarea aceasta ca să-ți mulțumesc că ai introdus seminarul pe teme 

financiare în familia noastră și în viața mea. Nu aveam de gând să particip la seminar. Consideram că 



stăpânesc destul de bine situația noastră financiară și că ne descurcăm excelent date fiind împrejurările 

noastre. 

 Dar după duminică seara toată lumea mea a explodat. Mi-am dat seama că stăpâneam bine situația 

mea financiară și că Dumnezeu intra în tablou numai când lucrurile mergeau rău și aveam nevoie de ajutor. 

Eu și soțul meu au putut bifa fiecare simptom al spiritului lui Mamona. Pe acelea pe care nu le-am bifat eu, 

le-a bifat soțul meu. 

 Când ai început să vorbești despre zeciuială m-am panicat. Nu ne puteam permite sub nicio formă să 

dăm 10% din venitul nostru brut și în același timp să rămânem solvabili. Nu este ca și cum am economisi 

niște bani trăind mai frugal! Pentru noi, a da zeciuială ar însemna să apelăm la purtarea de grijă a lui 

Dumnezeu pentru un deficit săptămânal. Iar pentru mine ar însemna să pierd controlul și să lupt săptămână 

de săptămână doar ca să o scoatem la capăt. 

 Până seara trecută, purtarea de grijă a lui Dumnezeu a însemnat pentru mine destul cât să o scoatem 

la capăt, cu salturi ale credinței și întotdeauna în ultimul moment. Am petrecut toată ziua de ieri încercând 

să mă simt confortabil cu ideea zeciuielii. Ceea ce îngreuna foarte tare lucrurile era faptul că amândoi 

credeam că Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să putem crește ipoteca pentru a construi un garaj așa încât să 

încăpem iarăși în casa noastră. Aveam nevoie disperată de asta, fiindcă al treilea copil al nostru urmează 

să se nască peste trei luni (sau cel puțin așa am crezut eu că stau lucrurile). 

 Prin toată această agitație, știam că trebuia să începem să dăm zeciuială orice-ar fi și că Dumnezeu 

dorea cu adevărat să-l consider Purtătorul nostru de grijă. Știu că renunțarea la frica puternică pe care o 

aveam în acest domeniu al vieții mele este o cheie importantă pentru a-i preda lui Dumnezeu inima mea. La 

sfârșitul zilei de ieri am simțit o pace relativă în privința adoptării zeciuielii și renunțarea la garaj, dacă 

acest lucru avea să fie necesar. M-am simțit pregătită să-l văd pe Dumnezeu ca Purtătorul meu de grijă 

pentru prima dată în viața mea.  

 Tot ce pot să spun acum este că Dumnezeu e incredibil. Aseară n-am putut ajunge la ora obișnuită 

acasă, fiindcă a trebuit să mai predau într-o clasă. Soțul meu s-a întors acasă și mi-a spus: «N-o să-ți vină 

să crezi!» (Acestei familii i s-a deschis o sursă de finanțare foarte neașteptată și supranaturală, punându-le 

la dispoziție o sumă semnificativă de bani.) Dumnezeu ne-a binecuvântat cu toți banii aceștia. Este ca și cum 

ne-ar fi spus. «Uite! Așa pot să vă port de grijă dacă mă lăsați.»  

 Astăzi sunt tare emoționată nu fiindcă avem acum toți acești bani și putem să ne gândim la garaj, ci 

fiindcă am început să pricep principiile de finanțare ale lui Dumnezeu. Simt în inima mea că atitudinile mele 

se schimbă. De la trăirea cu mentalitatea «Nu-mi pot permite», încep să simt în inima mea că dacă renunț 

la control și îl las pe Dumnezeu să preia controlul, totul este posibil. Pentru prima dată în viața mea știu că 



Dumnezeu vrea prosperitate pentru noi. În același timp, înțeleg că prosperitatea nu este numai pentru noi, 

ci și să ne poată folosi ca să-i ajute pe alții. 

 Îți mulțumesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru revelația pe care am avut-o în ultimele două zile. 

Pare că mi-au căzut niște legături de la ochi și acum încep să văd lucrurile clar pentru prima dată. 

Dumnezeu să te binecuvânteze, 

Nicky Smith, Upper Hutt, New Zealand” 

 Un alt scop important al zeciuielii este acela de a frânge puterea spiritului lui Mamona și de a profana 

proprietățile sacre pe care suntem tentați să le atribuim banilor. Banii au fost concepuți de oameni pentru 

cumpărare și vânzare, pentru a primi ceva cu o putere de schimb egală. Când dăm bani fără să ne așteptăm 

să primim ceva de o valoare egală, aducem banii în prezența harului. Mamona încearcă să ne spună că atunci 

când dăruim, rămânem cu o putere de cumpărare diminuată. Dar noi proclamăm spiritului lui Mamona că 

banii nu au putere asupra vieților noastre și că, întrucât Dumnezeu este sursa noastră, puterea de satisfacere 

a nevoilor noastre sau de împlinire a viziunii noastre nu este diminuată cu nici măcar o iotă. 

 Deși nici Dumnezeu, nici Biserica nu au nevoie de banii noștri, el folosește zeciuiala ca principal 

canal de a disponibiliza finanțele pentru a angaja oameni care slujesc direct în trupul lui Cristos. 

 

ZECIUIALA VS. PRACTICANTUL ZECIUIELII 

 CUM: Întrucât Dumnezeu nu vrea banii noștri ci mai degrabă inima noastră, atitudinea cu care dăm 

zeciuială e crucială. Dumnezeu vrea să ne aducem zeciuiala în vistierie. Din păcate mulți oameni dau 

zeciuială, dar nu devin niciodată practicanți ai zeciuielii. Care-i diferența între cineva care dă zeciuială și un 

practicant al zeciuielii? Diferența are a face cu atitudinea și cu motivul. Sunt oameni care conduc mașini. Un 

om poate să conducă o mașină dar să nu devină niciodată șofer. Ai auzit oameni plângându-se: „Cine i-a dat 

permisul de conducere?” Aceasta arată că persoana respectivă a condus, dar n-a stăpânit arta de a conduce 

bine vehiculul. Nu era șofer! 

 Să vedem ce anume este nevoie ca să devii practicant al zeciuielii? 

GENESA 4 
 
3. „După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. 

4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a 

privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui; 



5. dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. 

6. Și Domnul a zis lui Cain: «Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? 

7. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă; dorința lui se ține 

după tine, dar tu să-l stăpânești.»” 

 
 În pasajul acesta, vom vedea că Abel a fost un om care cunoștea felul lui Dumnezeu de a purta de 

grijă. El a adus primele roade și ofrande, sau daruri. Cain a adus și el daruri. Unii au încercat să argumenteze 

că motivul pentru care jertfa lui Abel a fost acceptată și a lui Cain n-a fost acceptată este că Abel a adus o 

jertfă animală, al cărei sânge putea fi vărsat, în timp ce Cain a adus doar câteva roade ale câmpului. Însă noi 

credem că principala diferență are a face cu atitudinile acestor doi bărbați, nu cu substanța darurilor. 

 Observă expresia din versetul trei „în cursul timpului”, sau unele traduceri spun „la sfârșitul zilelor”, 

care este un idiom evreiesc exprimând un timp pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu care va urma. 

Observăm răspunsurile diferite ale celor doi bărbați când își aduc darurile. Abel era plin de bucurie când și-

a adus darurile, primii născuți din turme și părțile grase ale animalelor. Părțile grase, straturile suplimentare 

de grăsime pe care unele animale le dezvoltă pe partea superioară a coapsei. Grăsimea aceasta poate avea 

rolul de a proteja de pământul rece în diferite perioade ale anului. Grăsimea suplimentară făcea ca porțiunea 

aceasta să fie deosebit de gustoasă pentru mâncat. Atitudinea lui Abel a fost să aducă mai mult decât i s-a 

cerut. El a vrut să dăruiască și să binecuvânteze, și Dumnezeu a acceptat jertfa lui. 

 Răspunsul lui Cain, pe de altă parte, a fost total diferit. Când Dumnezeu „n-a avut respect sau 

considerație” pentru jertfa lui, el s-a mâniat foarte tare și a căzut în autocompătimire. Ce se întâmpla în viața 

lui? Dumnezeu l-a întrebat de ce era așa de mânios. Sigur, Dumnezeu știa ce se întâmpla în viața lui Cain, 

dar a pus întrebarea ca să vadă dacă era în contact cu propriile lui sentimente. În versetul șapte, Dumnezeu 

explică situația și îi arată lui Cain calea de ieșire. El i-a spus: „Dacă ‘faci bine’, nu vei fi bine primit?” „A 

face bine” este iarăși o expresie evreiască, având sensul „a-ți ajusta atitudinea”. Așadar versetul ar fi tradus 

mai corect: „dacă-ți ajustezi atitudinea, nu vei fi bine primit? Și dacă nu-ți ajustezi atitudinea, păcatul 

pândește la ușă; dorința lui se ține după tine și tu trebuie să-l stăpânești.” 

 Ce enunț relevant pentru noi astăzi! Atitudinea noastră ne determină viitorul. Cum răspundem la 

oamenii și circumstanțele din viețile noastre astăzi fie ne califică, fie ne descalifică în vederea a ceea ce 

Dumnezeu are în plan pentru noi pentru ziua de mâine. Aici, în Genesa capitolul patru, Dumnezeu vorbește 

despre atitudine în contextul implicării noastre în căile lui de a purta de grijă, indiferent că este vorba despre 

primele roade, ofrande sau zeciuială. Eu (Earl) am descoperit de-a lungul anilor că învățătura biblică despre 

zeciuială generează diferite răspunsuri din partea oamenilor. Unii se mânie. Alții se întristează. Și alții se 

bucură! Ideea e că atitudinea noastră, care este reflectată atât interior cât și exterior, determină dacă suntem 



adevărați practicanți ai zeciuielii sau doar persoane care dăm zeciuială. Ideea este subliniată în continuare 

dacă ne uităm în Evrei capitolul 7. 

 

EVREI 11 

 

4. Prin [determinat, îmboldit de] credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună [și mai acceptabilă] 

decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit [adică integru și într-o poziție corectă față de 

Dumnezeu], căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. (Amplificată) 

 

 În ultima parte a acestui verset, descoperim că el este relevant și astăzi – „încă vorbește”. Când ne 

aducem zeciuiala, este necesar să ne cercetăm atitudinea pentru ca zeciuiala să împlinească ceea ce 

Dumnezeu intenționează să facă cu ea – anume să deschidă zăgazurile cerului în dreptul  contului tău Comori 

în Cer. 

 

SFÂNT PENTRU DOMNUL 

 Un alt aspect critic al zeciuielii are a face cu atitudinea noastră față de zeciuială în sine. În următorul 

pasaj scriptural, Dumnezeu a răspuns pentru Israel la două întrebări cruciale privind zeciuiala. Ar fi bine să 

răspundem și noi la aceste două întrebări referitoare la zeciuiala în viețile noastre. Cele două întrebări sunt: 

Cui îi aparține zeciuiala? Și a doua: Din ce bani se plătește zeciuiala? 

LEVITICUL 27 

 

30. „Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un 

lucru închinat Domnului [sfânt pentru Domnul].” 

 

 Ca răspuns la cele două întrebări de mai sus, vedem următoarele răspunsuri. În primul rând, zeciuiala 

este a Domnului. Ea nu-i a ta. Îi aparține Domnului. Asta înseamnă că tu ești doar un administrator fiduciar 

sau un manager în numele Domnului a ceea ce-i aparține lui. În al doilea rând, zeciuiala-i sfântă. Când eu 

(Craig) am citit pentru prima dată versetul acesta, am fost șocat. Crezusem întotdeauna că zeciuiala însemna 

că dau Domnului 10% din banii mei. A fost pentru mine o schimbare majoră de paradigmă să realizez că nu 

dădeam Domnului banii mei, ci mai degrabă administram un cont cu banii lui, pe care el mi-i dăduse din 

sistemul lumii. 

 Ce înseamnă că ceva sau cineva este sfânt? Cred că noi tindem să avem o concepție foarte 

distorsionată despre cuvântul „sfânt”. Mulți cred că acest cuvânt conotează un anumit standard de 



comportament sau ceva ce-i aparține numai lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul înseamnă pur și simplu „dedicat 

sau pus deoparte”. Cuvântul „sfânt” este lipsit de sens fără un obiect. Dacă ceva este sfânt (dedicat), întrebarea 

evidentă la care trebuie să se răspundă este: „Dedicat pentru ce sau pentru cine?” În univers există doar Unul 

căruia sfințenia i se aplică fără obiect, și acesta este Domnul. El este sfânt pentru sine însuși. În rest, tot și 

toți trebuie să fie sfinți (dedicați) pentru ceva sau cineva. 

 Ca să înțelegem mai clar conceptul acesta, dă-mi voie să-ți dau un exemplu. Să presupunem că într-

un birou sunt cinci linii telefonice. Patru dintre ele au o folosință comună pentru comunicare, dar una este 

dedicată faxului. Putem spune pe drept cuvânt că a cincea linie este sfântă pentru fax. Acesta este sensul 

cuvântului. Nu putem să spunem că un om este sfânt. Trebuie să știm pentru ce sau pentru cine e sfânt. Dacă 

e sfânt pentru soția lui, aceasta înseamnă că este dedicat ei așa încât nu are aceeași relație cu altcineva. 

Împărtășește anumite părți ale vieții lui și îndeplinește unele activități numai cu ea. 

 

Opusul lui sfânt este comun. Celelalte patru linii din birou sunt linii comune ce pot fi folosite pentru orice, 

dar a cincea linie este sfântă pentru fax. Când ceva este dedicat ca sfânt, trebuie să fie ținut separat de ceea 

ce este comun. 

 Astfel, cu această înțelegere, putem să pricepem mai bine ce înseamnă pentru un creștin să fie sfânt 

pentru Domnul. Înseamnă că el/ea este dedicat sau pus deoparte pentru relația cu Domnul. Comportamentul 

și activitățile lui/ei pot fi limitate voluntar în comparație cu acelea ale oamenilor care nu sunt dedicați 

Domnului, pur și simplu pentru ca alegerea să-i aparțină Domnului. 

  Acum, ce înseamnă a fi sfânt în legătură cu finanțele? Să luăm exemplul acesta. Să presupunem că 

semnezi un contract ca să cumperi o casă și plătești un avans de 5000 de dolari. Afacerea urmează să se 

finalizeze peste două luni. Unde sunt plasați cei 5000 de dolari ai tăi și cum sunt ei folosiți? În mod normal, 

sunt plasați într-un depozit colateral sau într-un depozit bancar și sunt administrați de către agentul 

depozitului colateral sau ai depozitului bancar. Am putea spune că banii aceștia sunt sfinți pentru încheierea 

tranzacției de cumpărare a casei. 

 Ce s-ar întâmpla dacă agentul depozitului bancar n-ar mai avea bani să-și plătească facturile în luna 

următoare? Știind că nu va fi nevoie de banii tăi până peste șase săptămâni, s-ar „împrumuta” personal cu 

2000 de dolari din cont cu intenția de a-i pune la loc înainte de termenul limită. Chiar dacă i-ar înlocui înainte 

de termenul limită, ce ar păți agentul acesta în majoritatea țărilor? Ar fi judecat și condamnat la închisoare. 

De ce? Fiindcă a violat responsabilitatea fiduciară de a administra depozitul bancar în numele tău. Sau, mai 

simplu spus, s-a atins de bani sfinți în folos propriu.  



 Să presupunem acum că agentul acesta nici măcar n-ar depozita cei 5000 de dolari ai tăi într-un cont, 

ci i-ar amesteca cu banii din contul lui personal. Intenționează să dea banii înapoi în momentul încheierii 

afacerii, dar timp de două luni rămân în contul lui. Sau să presupunem că un agent de bursă amestecă banii 

clienților lui cu cei din contul lui personal. Chiar dacă are de gând să dea clienților banii când aceștia îi cer, 

dacă este descoperit va merge la închisoare. În ambele cazuri, banii aceștia sunt sfinți. 

 Atunci la ce se referă Biblia când ne spune că zeciuiala-i sfântă pentru Domnul? Cred că trebuie să 

înțelegem acest lucru așa cum înțelegem depozitul colateral sau depozitul bancar. În primul rând, banii, care 

reprezintă zeciuiala, nu îți aparțin ție. Îi aparțin Domnului și tu ești un agent fiduciar însărcinat să-i primești 

și să-i depui în „vistierie”. 

 Întâi de toate, întrucât majoritatea Creștinilor nu înțeleg conceptul de sfințenie, ei nu tratează zeciuiala 

ca fiind sfântă. Mulți nu realizează că zeciuiala este a Domnului, ci cred mai degrabă că este a lor și se simt 

foarte mărinimoși când o dau. Cred că tratarea zeciuielii ca sfântă înseamnă în primul rând că recunosc că ea 

este a Domnului, nu a mea. În al doilea rând, nu amestec zeciuiala Domnului cu alte fonduri la dispoziția 

mea, care sunt „comune”. Trebuie să tratez zeciuiala ca pe un depozit administrat pentru Domnul. 

 De îndată ce cei doi fii ai mei (Craig) au fost destul de mari ca să aibă bani, am început să-i învăț 

despre zeciuială. Am făcut asta dând fiecăruia dintre ei patru borcane separate. Zece cenți din fiecare dolar 

mergeau direct în borcanul pentru zeciuială. Alte procente erau destinate dărniciei, economisirii și cheltuirii. 

În felul acesta, fiii mei au învățat că zeciuiala este sfântă și că nu trebuie amestecată niciodată cu alte fonduri 

comune. 

 Când soția mea și cu mine (Craig) ne-am căsătorit, am deschis un cont curent comun și un cont separat 

pentru zeciuială. De fiecare dată când primeam salariul sau alți bani, scriam imediat un cec cu 10% și 

depozitam banii în contul nostru pentru zeciuială. Banii aceștia erau ținuți separat de banii folosiți pentru 

cheltuielile noastre de zi cu zi. Am administrat contul cu zeciuiala ca pe un depozit pentru Domnul. Astfel, 

când i-am dus la vistierie, nu n-am simțit niciodată vreo presiune financiară, fiindcă n-am inclus niciodată 

banii în contabilitatea banilor disponibili pentru cheltuielile casei sau pentru alte scopuri. Nu i-am văzut 

niciodată în contul nostru curent. 

 În ultimii ani ținem banii împreună în același cont fizic, dar despărțim banii de zeciuială într-un cont 

separat pe computer cu software-ul nostru financiar. Astfel, iarăși, noi nu vedem banii Domnului pentru 

zeciuială ca fiind parte a contul nostru personal. Îi păstrăm ca pe un depozit sfânt pentru Domnul. 

 Îți sugerez să găsești și tu o modalitate de a face zeciuiala Domnului, peste care te-a pus administrator, 

sfântă pentru el. Dacă ți-a fost greu până acum să administrezi zeciuiala Domnului, îți sugerez să deschizi un 



cont bancar separat sau să cumperi plicuri de bani sau borcane. Separă zeciuiala de restul banilor tăi comuni 

și păstrează zeciuiala ca sfântă pentru Domnul. 

 Credem că administrarea zeciuielii este primul nivel al administrării fiduciare în care putem intra. 

Dacă nu ești credincios nici măcar la nivelul de bază al zeciuielii Domnului, de ce te aștepți ca Domnul să-ți 

încredințeze o administrare superioară a resurselor lui? Am întâlnit creștini care ar vrea să administreze mai 

multe resurse financiare, pe care susțin că le-ar plăcea să le canalizeze spre Împărăția lui Dumnezeu. Dar ei 

nu sunt credincioși nici măcar la nivelul de bază al zeciuielii Domnului. 

 

CHEREM: DEDICAT DOMNULUI PENTRU DISTRUGERE 

LEVITICUL 27 

28. „Tot ce va dărui un om Domnului prin făgăduință, din ce are, nu va putea nici să se vândă, nici să se 

răscumpere: fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moșia lui; tot ce va fi dăruit Domnului prin făgăduință va fi 

un lucru preasfânt [dedicat] pentru Domnul.” (Amplificată) 

 Cuvântul ebraic folosit în versetul acesta, tradus „dedicat”, este „Cherem”. Termenul biblic „Cherem” 

înseamnă literal în ebraică „dedicat pentru Domnul”, făcând respectivul lucru indisponibil pentru folosința 

noastră. Astfel, orice este considerat Cherem este dedicat Domnului și deci este sfânt pentru Domnul. 

 

LEVITICUL 27 

 

30. „Și toată zeciuiala din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este 

sfântă [dedicată în exclusivitate] pentru Domnul.” (Amplificată) 

 

 Am vorbit mai devreme despre faptul că zeciuiala este sfântă sau dedicată. Dacă n-o mânuiești corect, 

ducând-o în vistierie, va fi consumată și indisponibilă pentru tine. Așadar zeciuiala poate fi văzută de 

asemenea ca similară cu ceea ce este Cherem, adică dedicat sau dat pentru distrugere. Chiar dacă încerci s-o 

păstrezi, nu va fi disponibilă pentru folosul tău, fiindcă e dedicată deja pentru altul. Înțelegem ce înseamnă 

„dedicat pentru”, dar ce este cu termenul „distrugere”? 

 De multe ori proprietarul dedică pentru distrugere ceea ce este Cherem. Un exemplu de ceva dedicat 

pentru distrugere este o bucată de plutoniu radioactiv. Aceasta se dezintegrează continuu și dezintegrarea ei 

nu poate fi oprită. Dacă o ascunzi în casa ta sau o porți în buzunar, natura ei dezintegratoare va începe să te 

distrugă și pe tine. Plutoniul, deci, poate fi comparat cu conceptul biblic de Cherem, adică ceea ce este dedicat 

pentru distrugere. 



 Eu (Earl) am condus un seminar undeva doi ani la rând. La al doilea seminar, o doamnă care 

participase și la seminarul din anul anterior mi-a povestit experiența ei. Avusese întrebări referitoare cu 

aspectul „Cherem” al zeciuielii. Când l-a întrebat pe Domnul despre asta, Domnul i-a spus să nu dea zeciuială 

din următorul salariu. Voia să-i demonstreze principiul Cherem. Am ascultat-o cu multă atenție, căci n-am 

crezut că Domnul ar spune cuiva să nu dea zeciuială! Ea a urmat îndemnul acesta, crezând că vine de la 

Domnul. În următoarele două săptămâni după ce n-a dat zeciuiala, a trebuit să înlocuiască pe neașteptate 

două cauciucuri la mașină. Iar costul înlocuirii echivala cu zeciuiala pe care n-o dăduse Domnului! Mi-a spus 

că zeciuiala era acum un lucru stabilit în viața ei. Prin experiența aceasta, a ajuns să înțeleagă ce înseamnă 

„dedicat pentru distrugere”. 

 Să vedem un exemplu biblic implicând conceptul de Cherem. În Israelul antic, era o practică obișnuită 

ca soldații să fie plătiți cu prada de război din cetățile pe care le cucereau. Nu primeau salariu de la guvern, 

ca în vremurile noastre moderne. Când o armată captura o cetate, soldații aveau voie să păstreze tot aurul, 

argintul și animalele și să captureze oameni care să fie sclavii lor. Aceasta era plata lor pentru că și-au riscat 

viața ca să cucerească cetatea.  

 Când Israel a trecut râul Iordan și a intrat să cucerească țara Canaanului, anumite cetăți au fost 

desemnate de Dumnezeu să fie cetăți „Cherem”. Ce este o cetate Cherem? O cetate Cherem este cetatea 

dedicată pentru distrugerea totală. Aceasta înseamnă că într-o astfel de cetate dedicată, soldații nu aveau voie 

să se atingă de nimic. Nu aveai voie să iei aurul. Nu aveai voie să iei argintul. Nu aveau voie să iei prizonieri 

sau sclavi. Tot aurul și argintul trebuia să intre în vistieria Domnului și întreaga cetate trebuia arsă. Era 

dedicată în întregime distrugerii. Nu aveai voie să te atingi de nimic din ea. Așadar, ca soldat, știai că o 

asemenea cetate era cucerită pentru Domnul, fără plată. Soldatul trebuia să-și riște viața ca să cucerească 

cetatea, dar fără speranța unui câștig personal. Când cucereau cetăți non-Cherem, soldații puteau să ia sclavi 

și să păstreze lucrurile de valoare pe care le găseau. 

 În Iosua capitolul șase citim că prima cetate cucerită în Canaan, Ierihonul, a fost desemnată de 

Dumnezeu ca cetate Cherem, dedicată distrugerii. Soldații israeliți trebuiau să distrugă total cetatea și să ducă 

toate lucrurile de valoare în vistieria Domnului. 

 

IOSUA 6 

 

17. „Cetatea să fie (Cherem) dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea; dar să lăsați cu viață pe 

curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi. 

18. Feriți-vă numai de (Cherem) ceea ce va fi dat spre nimicire; căci dacă veți lua (Cherem) ceva din ceea ce 

va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci.” 

 

 Cuvântul „Cherem” este tradus în engleză „blestemat”, „sub interdicție”, „dedicat” sau „dat spre 

nimicire”. Așadar, Domnul i-a spus lui Israel că trebuie să se abțină cu tot dinadinsul de la Cherem (lucrurile 



date spre nimicire) în Ierihon. Iosua a transmis această instrucțiune lui Israel. Dar a fost un soldat care n-a 

crezut că instrucțiunea aceasta i se aplică și lui. Se pare că Acan a crezut că este un edict arbitrar din partea 

lui Dumnezeu, fără scop real sau consecințe practice. De aceea, Acan a decis să ia câteva din lucrurile 

valoroase pe care le-a găsit în Ierihon și să le ascundă în cortul lui, fără să știe nimeni.  

Consecința faptului că Acan a ascuns Cherem din Ierihon a fost că Israel a pierdut o bătălie foarte simplă la 

Ai. Acțiunea aceasta a lui Acan nu l-a afectat numai pe el, ci întreaga națiune Israel. După pierderea acestei 

bătălii, ca un lider înțelept ce era, Iosua l-a întrebat pe Domnul care era motivul înfrângerii. El nu s-a uitat 

doar la domeniul natural, ci a înțeles că bătălia fusese afectată de ceva din domeniul spiritual. Citim despre 

interacțiunea lui cu Domnul în următorul pasaj: 

 

IOSUA 7 

 

10. „Domnul a zis lui Iosua: «Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? 

11. Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire 

(Cherem), le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. 

12. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor: vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci 

sunt dați spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. 

13. Scoală-te, sfințește poporul [pune-l la o parte pentru un scop sfânt]. Spune-le: Sfințiți-vă pentru mâine. 

Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei 

putea să ții piept vrăjmașilor tăi, până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire (Cherem) din mijlocul vostru.»” 

(Amplificată) 

 

 Principiul important pe care îl vedem în acest pasaj este că poporul lui Israel n-a putut sta în fața 

dușmanilor săi atâta vreme cât cineva din mijlocul lor a considerat a fi comun un lucru care era sfânt, dedicat 

pentru distrugere, și l-a îngropat printre lucrurile sale. Mulți au procedat la fel cu zeciuiala, fără să își dea 

seama că este similară cu conceptul ebraic de Cherem, sfânt pentru Domnul. Zeciuiala nu sunt bani comuni, 

ci mai degrabă bani dedicați. 

 În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că atunci când luăm zeciuiala, care e sfântă asemenea lui 

Cherem, și o îngropăm printre lucrurile noastre, nu ne afectăm numai pe noi, ci și pe alții din congregația 

noastră. Am observat că unde zeciuiala este considerată sfântă și majoritatea oamenilor din congregație 

practică zeciuiala, se deschid zăgazurile cerurilor peste acea congregație. Acolo există un sentiment mai acut 

al prezenței lui Dumnezeu în serviciile divine, multe miracole, vindecări, cuvinte supranaturale etc. În acea 

congregație afacerile prosperă, casele se vând, oamenii nu sunt șomeri și întreaga congregație prosperă.  

 Dimpotrivă, am observat că unde zeciuiala nu este considerată sfântă și mulți oameni din congregație 

nu practică zeciuiala, zăgazurile cerului par închise peste acea congregație. Casele rămân luni și ani întregi 

pe piață nevândute, oamenii găsesc greu de lucru, afacerile par să meargă prost, iar prezența lui Dumnezeu 



și puterea lui supranaturală nu sunt foarte evidente. Toți sunt afectați când cineva se atinge de Cherem. Multe 

congregații nu vor fi în stare să stea în fața vrăjmașilor lor câtă vreme nu îi vor ajuta pe membrii lor să 

priceapă că trebuie să scoată dintre posesiunile lor Cherem, pe care au îngropat-o acolo. Oamenii trebuie 

învățați că zeciuiala este Cherem; că chiar dacă încerci s-o păstrezi, fiindcă este dedicată lui pentru distrugere, 

nu le va fi niciodată de folos. Trebuie să fie învățați că zeciuiala este a Domnului și că ea este sfântă pentru 

el. 

 Ca să ne întoarcem la ideea de dinainte, am văzut în Maleahi 3:10 că zeciuiala deschide zăgazurile 

cerului. Așadar este foarte ușor de înțeles de ce pentru o biserică în care mulți oameni care nu sunt practicanți 

ai zeciuielii cerul este frecvent închis, în timp ce pentru o biserică plină cu practicanți ai zeciuielii cerul este 

deschis. Domnul ne-a spus în Maleahi că așa va fi. 

 

 

FOLOSIREA ZECIUIELII DE CĂTRE ISRAEL 

 

 Să ne uităm acum la Deuteronomul 26 ca să vedem pentru ce trebuia să fie folosită zeciuiala în Israel. 

În textul acesta biblic este stabilit un tipar de folosire a zeciuielii pe care nu l-am văzut practicat de obicei în 

bisericile de astăzi.  

 

DEUTERONOMUL 26 

 

13. „Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: «Am scos din casa mea ce este sfințit și l-am dat levitului, 

străinului, orfanului și văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat Tu; n-am călcat, nici n-am uitat 

niciuna din poruncile Tale.»” 

 

 Cu ce scop a folosit Israel zeciuiala? Au folosit-o pentru leviți, străini, orfani și văduve. Mai mult, în 

Neemia 10:38, 39 găsim încă două categorii de oameni. Zeciuiala mergea la preoți, la paznicii și la cântăreții 

templului. Nu-i interesant? Tiparul scriptural stabilit în Israel prevedea ca zeciuiala să fie folosită pentru 

oameni, nu pentru clădiri. 

 Dar cum finanța Israelul clădirile pentru folosința lui Dumnezeu? Au recurs la dărnicie în scopul 

acesta. Dumnezeu a instruit Israelul să facă o distincție clară între zeciuială, care era folosită pentru sprijinirea 

oamenilor, și dărnicie, care putea fi folosită pentru clădiri. Acum, care este practica obișnuită în zilele 

noastre? Noi de regulă amestecăm zeciuiala cu dărnicia, nefăcând nicio distincție în colectarea sau folosirea 

ei.  

 Eu (Earl)  am fost într-o biserică din Africa de Sud. În față erau două coșuri mari, unul marcat 

„Zeciuială” și celălalt „Dărnicie”. Când oamenii veneau în față la timpul dedicat colectei, oamenii foloseau 

ambele coșuri. În mințile acelor oameni era o distincție clară între zeciuială și dărnicie, prin faptul că utilizau 



două coșuri fizice. Astăzi multe biserici folosesc plicuri și precizează care este zeciuiala și care este dărnicia 

în suma conținută în plic. 

 Când pastorii și liderii bisericii nu fac distincție între zeciuială și dărnicie, mai e de mirare că membrii 

bisericilor fac același lucru? De cele mai multe ori, la un serviciu bisericesc liderul nu spune ceva de genul: 

„Acum vom primi zeciuiala și dărnicia voastră.” Conceptele sunt amestecate. Zeciuiala nu este făcută să fie 

sfântă nici în mințile liderilor bisericești, nici în mințile membrilor bisericii.  

 Imaginează-ți ce s-ar fi întâmplat dacă David s-ar fi dus la leviți și i-ar fi anunțat că Dumnezeu l-a 

instruit să construiască un templu și ca, urmare a acestui lucru, sprijinul lor din zeciuială va fi diminuat sau 

eliminat pentru următorii câțiva ani până când templul va fi terminat. Sigur, David n-a făcut asta. Zeciuiala 

a continuat să meargă la preot, levit, văduvă, orfan și străin   chiar și în timp ce templul era construit. Ea nu 

trebuia nicidecum să se amestece cu dărnicia pentru templu, căci era considerată sfântă atât de către lideri cât 

și de către popor. Zeciuiala era folosită cu un anumit scop și nu trebuia introdusă într-un buget general cu 

dărnicia. Cred că practica aceasta comună de a nu considera zeciuiala ca fiind sfântă pentru Domnul prin 

amestecarea scopului și fondurilor din zeciuială și dărnicie e ofensatoare pentru Domnul. Când liderii bisericii 

nu fac distincție între zeciuială și dărnicie, cu siguranță că nici oamenii nu vor face distincție. 

 

ATITUDINEA SCRIPTURALĂ 

 

 Este important să ne verificăm atitudinea când ne pregătim zeciuiala. Vrem, desigur, ca zeciuiala să 

împlinească scopurile lui Dumnezeu în viețile noastre, anume să genereze Credința Vrabiei în inimile noastre 

și să deschidă zăgazurile cerului în contul nostru Comori în Cer.  

Principiile pentru pregătirea zeciuielii, împreună cu atitudinea potrivită se găsesc în Deuteronomul 26. 

Pasajul acesta din Scriptură discută legea privind primele roade și zeciuiala, mai exact zeciuiala care era dată 

tot în al treilea an. Credem că principiile pe care le vedem în aceste versete sunt foarte relevante și pentru noi 

astăzi. 

 

DEUTERONOMUL 26 

 

1. „Când vei intra în țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei 

așeza în ea 

2. să iei cele dintâi roade din toate roadele pe care le vei scoate din pământ, în țara pe care ți-o dă Domnul 

Dumnezeul tău, să le pui într-un coș și să te duci la locul [sanctuarul] pe care-l va alege Domnul Dumnezeul 

tău ca să facă să locuiască Numele [prezența] Lui acolo. 

3. Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: «Mărturisesc astăzi înaintea Domnului 

Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da.» 

4. Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău.” (Amplificată) 



 

 Zeciuiala era adusă întotdeauna sub forma mijloacelor de schimb folosite de oameni. Sistemul 

schimbului de bunuri utilizat de către fermieri în cultura aceea însemna că zeciuiala se dădea sub forma 

produselor sau a roadelor. Dacă erai crescător de animale aduceai unul din zece nou-născuți în turmă. Un 

fermier aducea 10% din recoltă. 

 Prima atitudine pe care o găsim în versetul 3 este de mulțumire. Versetele 5-9 reiau călătoria copiilor 

lui Israel din Egipt până într-o „țară în care curge lapte și miere”. Momentul aducerii roadelor la sanctuar 

trebuia să fie un timp de rememorare a felului în care Dumnezeu i-a scos din robie și i-a plasat în grija Sa. 

Pentru noi, când ne pregătim zeciuiala, este bine să ne amintim ce a făcut Dumnezeu în viețile noastre, cum 

ne-a izbăvit de la întuneric și ne-a adus la lumina lui minunată, de la moarte la Viața Veșnică. Această 

pregătire a inimii ne poziționează în atitudinea corectă. 

 

DEUTERONOMUL 26 

 

10. „«Acum, iată, aduc cele dintâi roade din roadele pământului pe care mi l-ai dat Tu, Doamne!»” Să le pui 

înaintea Domnului Dumnezeului tău, și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. 

11. Apoi să te bucuri, cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ți le-a dat 

Domnul Dumnezeul tău ție și casei tale.” 

 

 Următoarele două principii se găsesc în versetele 10 și 11, anume închinarea și bucuria. Domnul a 

reașezat în Trupul Lui importanța laudei și închinării. Dacă eu (Earl) mă uit înapoi la ultimii treizeci de ani, 

văd lucrarea de închinare pe care el a reașezat-o în Biserica lui. Multe biserici aduc zeciuiala și dărnicia în 

timpul de închinare. Aducerea zeciuielii noastre este un act de închinare.  

 Bucuria este o atitudine a inimii care îl însoțește pe practicantul zeciuielii. În copilăria mea (Earl) din 

anii 1950, părinții m-au dus la biserică în fiecare duminică. Îmi aduc aminte momentul când pastorul anunța 

că urmează să se strângă zeciuiala și dărnicia. (Foloseam plicuri cu două buzunare ca să separăm zeciuiala 

de dărnicie, așa cum am menționat mai devreme.) În sală se făcea imediat liniște și organistul începea să 

cânte, după câte îmi amintesc, un fel de bocet. Ușierii înaintau pe intervale fără să zâmbească și treceau 

placizi farfuriile printre rânduri. Oamenii arătau triști. Unii se uitau drept înainte și, fără să zâmbească, puneau 

plicul în farfurie și dădeau farfuria mai departe. M-am gândit: „Ăsta-i un moment trist. Va fi bine după ce se 

va termina!” Apoi ușierii se întorceau și puneau farfuriile pe masa de cină, în față. Mi se părea că toți se 

holbau la masă de parcă li s-ar fi luat cu sila ceva! Pastorul spunea o rugăciune peste farfurii și după aceea 

biserica părea a se însenina iarăși și ne continuam serviciul religios. 

 Mulți ani mai târziu am fost într-o biserică din Hawaii și în timpul de închinare pastorul a anunțat că 

era momentul să se adune zeciuielile și darurile. Câțiva tineri din spatele sălii au sărit în picioare și au spus: 

„Da, da! Lăudat fie Domnul.” Ușierii au înaintat pe intervale și s-au oprit în față zâmbind larg. Trupa de 



închinare a început să cânte un grupaj de piese ritmate. Atunci oamenii s-au ridicat în picioare și au strigat 

tare către Domnul. Rând după rând, au venit în față și și-au pus zeciuielile și darurile în farfuriile ținute în 

mâini de către ușieri. După ce au ocolit biserica, s-au întors la locurile lor și închinarea a continuat. Experiența 

aceasta mi-a spulberat pentru totdeauna prejudecata în legătură cu felul în care trebuie creat cadrul pentru 

primirea zeciuielii și dărniciei! Mi-i imaginez pe copiii lui Israel aducându-și primele roade, jertfele și 

zeciuielile la Cortul Întâlnirii cu dansuri și cu mare bucurie! 

 

DEUTERONOMUL 26 

 

13. „Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: «Am scos din casa mea ce este sfințit [zeciuiala] și l-am 

dat levitului, străinului, orfanului și văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat Tu; n-am călcat, nici 

n-am uitat niciuna din poruncile Tale.” 

14. N-am mâncat nimic din aceste lucruri [zeciuiala] în timpul meu de jale [făcând-o necurată], nici nu le-

am manipulat pentru vreo întrebuințare necurată [nu le-am mânuit când mâinile mele erau necurate] și n-am 

dat nimic din ele cu prilejul unui mort; am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu, am lucrat după 

toate poruncile pe care mi le-ai dat.»” (Amplificată) 

 

 Următorul principiu în pregătirea zeciuielii este trecerea în revistă a ascultării de Domnul din trecut. 

Observă că în ultima parte a versetului 13, israeliții au mărturisit că au fost ascultători, fiindcă n-au călcat 

niciuna din poruncile lui Dumnezeu, nici nu le-au uitat. Am fost ascultători de ceea ce Dumnezeu ne-a spus 

în Cuvântul lui? Dacă a existat vreo încălcare a cuvântului, atunci suntem chemați să ne pocăim de 

fărădelegile noastre. În versetul 14, israeliții au proclamat că n-au mâncat din zeciuială. Mulți oameni 

mănâncă din zeciuială prin faptul că o folosesc să-și plătească facturile și pentru alte întrebuințări. Aud 

declarații precum: „Dacă aș da zeciuială, n-aș mai putea să-mi plătesc chiria!” Sigur, oamenii care spun asta 

n-au înțeles încă Cine este sursa lor, n-au realizat Cui îi aparține zeciuiala și ce bani sunt aceia. Sunt Cherem! 

Regretatul Malcolm McGregor a scris o carte intitulată Your Money Matters [Banii tăi contează]. În cartea 

aceasta a făcut următoarea ofertă: „Dacă după trei luni de zeciuială nu poți să-ți plătești facturile, trimite-mi-

le mie…”2 A spus de multe ori că de 14 ani, de când a făcut oferta aceasta, nimeni nu i-a trimis nicio factură. 

Dumnezeu își ține Cuvântul fiindcă zeciuiala aparține Domnului, așa cum am văzut, și ea ne poziționează în 

Credința Vrabiei ca să putem primi purtarea de grijă a lui Dumnezeu. 

 Următorul punct în privința atitudinilor spirituale spune: „nu le-am manipulat pentru vreo 

întrebuințare necurată [nu le-am mânuit când mâinile mele erau necurate]”. În Lege erau anumite lucruri care 

îi făceau pe oameni necurați. Și când erau în această condiție, nu aveau voie să mânuiască zeciuiala. Fiindcă 

legea ceremonială a fost împlinită în Isus, aspectele exterioare au devenit acum condiții ale inimii. Isus a spus 

 
2 Malcolm MacGregor with Stanley G. Baldwin, Your Money Matters, Bethany Fellowship Inc., Updated 1980, Minneapolis MN, 
p. 53 



că nu ce intră în om îl pângărește, ci mai degrabă ceea ce iese pe gura lui din adâncul inimii, aceea îl 

pângărește (parafrazare după Matei 15:18-20). Când a învățat despre dărnicie și relații, Isus a spus în Matei 

5:24: „Lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți 

darul.” Astfel, parte a verificării atitudinii tale spirituale este să-l rogi pe Duhul lui Dumnezeu să-ți cerceteze 

inima dacă există în ea neiertare și relații distruse, apoi pocăiește-te și împacă-te. Abia după aceea adu-ți 

darul! 

 Apoi urmează enunțul: „și n-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort”. În Israel exista o practică 

potrivit căreia în morminte, lângă persoana decedată, se puneau bani sau bunuri obținute din schimburi. Legea 

stipula că zeciuiala nu trebuia folosită în acel scop. Zeciuiala este dată Celui care trăiește. Isus trebuie să fie 

primitorul zeciuielii. Acest lucru a fost stabilit de Avram și Melhisedec în Genesa 14:17-21. În Evrei 6:20,  

Isus se referă la sine ca fiind după rânduiala lui Melhisedec. Nu știm de unde a venit Melhisedec. Unii 

cercetători cred că a fost o preîncarnare a lui Isus pe pământ. Ideea este că zeciuiala-i răspunsul nostru viu la 

Isus, care-și stabilește domnia în finanțele noastre. Noi îi dăm zeciuiala lui Isus, care trăiește veșnic, nu 

oamenilor care sunt supuși morții (Evrei 7:8). 

În sfârșit, mai există următorul enunț din Deuteronomul 26:14: „am ascultat de glasul Domnului 

Dumnezeului meu, am lucrat după toate poruncile pe care mi le-ai dat.” Am ascultat noi glasul lui și am 

fost ascultători de îndemnurile Duhului Sfânt? Verificarea aceasta spirituală este legată de zeciuială. S-a spus 

că dacă ne aducem zeciuiala în mod corect, ea ne va păstra într-o relație bună cu Dumnezeu” Ce gând! 

Pregătirea corectă a ceea ce Dumnezeu numește „sfânt” va fi un vehicul pentru verificarea atitudinilor și 

ascultării noastre de Dumnezeu în fiecare săptămână, când ne aducem zeciuiala în vistierie. 

 

DEUTERNOMUL 26 

 

15. „Privește din Locașul Tău cel Sfânt, din ceruri, și binecuvântă pe poporul Tău, Israel, și țara pe care ne-

ai dat-o, cum ai jurat părinților noștri, țara aceasta în care curge lapte și miere.” 

 

 Găsim în versetul acesta conceptul de cer deschis despre care a scris și Maleahi, când a vorbit de 

zăgazurile (sau ferestrele) cerurilor (Maleahi 3:10) și despre binecuvântările revărsate când zeciuielile sunt 

aduse la vistierie.  

Să recapitulăm atitudinile referitoare la zeciuială din Deuteronomul 26.  

1. Mulțumirea și rememorarea a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi 

2. Închinarea 

3. Bucuria  

4. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu 

5. Nu trebuie folosită pentru nevoile personale 

6. Rezolvarea problemelor de neiertare și împăcare – a avea mâini curate 



7. Aducerea aminte că Isus este Domn peste finanțele noastre 

8. Ascultarea de îndemnurile Duhului Sfânt 

Rezultatul este binecuvântarea peste familiile noastre și deschiderea zăgazurilor cerului. 


