
 
 

ASPECTE FUNDAMENTALE PRIVIND 
DARNICIA 

 
1. Dumnezeu detine totul 

 
Dumnezeu este Stapanul de drept a tot ceea ce avem. El are incredere in mine ca voi 
administra ceea ce apartine Lui intr-un mod ce reflecta prioritatile Sale si demonstreaza 
din partea mea intelepciune si credinta. De vreme ce tot ii apartine, trebuie sa ma supun 
principiilor darniciei lasate pe paginile Cuvantului Sau. 

2. Darnicia trebuie facuta cu o inima vesela (2 Corinteni 9:7) 
 
Dumnezeu cere sa dam cu inimi multumitoare si iubitoare fata de ceea ce a facut El 
pentru noi. 

3. Darnicia este un act de inchinare (Romani 12:1) 
 
Pentru noi colecta din fiecare duminica este un mod vizibil de a ne reaminti ca darnicia 
este un act de inchinare. 



PRINCIPII PRIVITOARE LA DARNICIE 
 

1. Neascultarea in aplicarea darniciei este echivalentul furtului de la 
Dumnezeu (Maleahi 3:8) 
 
Dumnezeu este clar in avertismentul Lui: a retine totul pentru persoana noastra este ca si cum ai 
luat ce este de drept al Lui. 
 

2. Darnicia reflecta increderea in Dumnezeu ca si datator (Maleahi 3:10) 
 
Dumnezeu ne cheama ,,sa-L punem la incercare.” Ascultand de ceea ce El cere, El promite ca va 
intampina nevoile noastre. 
 

3. 10% este un punct de reper sanatos (Matei 23:23/Evrei 7:1,2) 
 
Zeciuiala este un principiu universal, nu doar o regula din Vechiul Testament. Daca cineva se 
intreaba cu ce suma sa inceapa darnicia, 10% este un procentaj sanatos. Tot ceea ce se da pe 
langa darnicie este numit milostenie. 

RASPLATILE DARNICIEI 
 

1. Dumnezeu rasplateste datatorul proportionat cu sacrificiul (2 Cor. 9:6) 
 
“Cine seamana mult, mult va secera.” Dumnezeu vrea sa rasplateasca persoanei care da cu 
generozitate si cu ascultare fata de El. 

2. Cele mai multe rasplati nu sunt financiare 
 
Rasplatile lui Dumnezeu vin sub multe forme. 

• Sfintenie: Dumnezeu ne face mai asemanatori cu Domnul Isus in timp ce aplicam Cuvantul Lui 
in vietile noastre - Ioan 14:21 

• Rugaciune: Suntem martori a tot mai multor rugaciuni ascultate - Ioan 14:13,14 
• Lucrare: Viata mea aduce roada tot mai bogata pentru Gloria Sa - Ioan 15:8 
• Financiar: Alte rasplati devin atat de semnificative incat aspectul monetar paleste in 

comparative. Cu toate acestea, sunt momente in care Dumnezeu ne binecuvinteaza pe plan 
financiar -  Proverbe 3:9,10 
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