Cheltuielile
CHELTUIELILE
CHELTUIELILE VOR FI PLĂTITE DIN CASA ÎMPĂRATULUI (Ezra 6.4). Așa este scris
în sulul cărții care a fost găsit în cetatea Ahmeta, din ținutul Mediei. Era o poruncă a
împăratului Cir, cu privire la construcția Casei Domnului din Ierusalim. „Casa să fie zidită
iarăși ca să fie un loc unde să se aducă jertfe și să aibă temelii tari. Să aibă o înălțime de 60 de
coți, o lățime de 60 de coți, trei rânduri de pietre cioplite și un rând de lemn nou. Cheltuielile
vor fi plătite din casa împăratului.” etc. Și împăratul a dat poruncă cu privire la ceea ce trebuia
să se facă față de bătrânii iudeilor pentru zidirea casei Domnului: „Cheltuielile, luate din
averile împăratului venite din birurile de dincolo de Râu, să fie plătite îndată oamenilor
acestora, ca să nu înceteze lucrul.” „Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca
porunca aceasta: să se scoată din casa lui o bârnă, s-o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să
i se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeul care a pus să locuiască în acel loc Numele
Lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor, care ar întinde mâna să calce cuvântul
meu, ca să nimicească această Casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Dariu, am dat porunca
aceasta. Să fie îndeplinită întocmai.” Așa este scris în capitolul 6 din cartea Ezra. Cititorul săși răspundă la următoarele întrebări:
1. Ce vrea să ne spună capitolul 6 din „Ezra”?
2.Trebuie și azi zidită Casa Domnului și pentru ce?
3. Cine a dat porunca să fie zidită Casa Domnului?
4. Ce fel de casă este aceasta?
5. Cine trebuie s-o zidească?
6. Din ce fel de material va fi zidită?
7. Cine plătește cheltuielile?
8. Veghează marele Împărat, care este mai mare ca: Cir, Dariu și Artaxerxe, la împlinirea
poruncilor Lui?
9. Cine este azi vistiernicul?
10. Cine administrează veniturile de dincolo de Râu?
11. Există astăzi o înțelegere corectă cu privire la zidirea Casei Domnului?
12. Se poate conta și astăzi pe veniturile împăratului? Sunt cheltuielile și astăzi plătite din
casa împăratului?
Pentru zidirea Casei Domnului este nevoie doar de credința vie, care contează pe bogățiile
nepătrunse ale lui Hristos, care în fața marilor nevoi a slabelor mijloace omenești pur și
simplu începe să mulțumească și să frângă pâinea vieții și apoi să împartă. (Ce altceva vrea
Domnul să spună cu cuvintele: „Dați-le voi să mănânce!”? Credința nu întreabă: „ce sunt
acestea la atâția?” Tocmai prin aceasta se arată puterea și slava lui Dumnezeu, că folosește
lucrurile neînsemnate, iar cu puținul face minuni. „Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii,
ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile
disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt.” (1 Corinteni 1)
Dacă un împărat al neamurilor veghează ca poruncile lui să fie împlinite și amenință cu
pedepse grele pentru cazul în care vor fi încălcate ordinele sale (spânzurarea aceluia și
transformarea casei sale într-o grămadă de gunoi), cum n-ar veghea atunci Dumnezeu ca să nu
fie adusă ocară asupra Numelui Său sfânt, prin aceea că ar merge copiii lui Dumnezeu să
cerșească, cum zic ei, pentru a aduna mijloacele necesare zidirii Casei lui Dumnezeu sau a
împărăției lui Dumnezeu. „Și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă, după proorociile prorocului
Hagai și ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit și au isprăvit după porunca Dumnezeului lui
Israel și după porunca lui Cir, a lui Dariu și a lui Artaxerxe, împăratul perșilor. Casa a fost
isprăvită în ziua a treia a lunii Adar, în al șaselea an al domniei împăratului Dariu.” Să zidim
și noi, după porunca marelui nostru Împărat și să avem grijă să nu greșim cu privire la
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mijloacele folosite. Aceste gânduri n-au fost scrise ca să putem verifica după ele lucrarea
altora, ci ca noi, cel ce scrie și cel ce citește aceste rânduri, să procedăm după porunca marelui
Împărat, potrivit cuvântului: „Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se
laude numai în ce-l privește pe el, nu și cu privire la alții.” (Galateni 6.4) Satan și lumea ar
vrea și azi să zidească împreună cu noi, ca odinioară dușmanii lui Iuda și ai lui Beniamin, din
‚Ezra’ 4. Dar ei au primit răspunsul: „Nu se cade să zidiți împreună cu noi Casa Dumnezeului
nostru; ci noi singuri vom zidi Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit
împăratul Cir, împăratul perșilor.” Lucrurile dumnezeiești pretind mijloace dumnezeiești. La
zidirea Casei Domnului nu se iau în calcul nici înțelepciunea omenească, nici puterea
omenească și cu atât mai puțin mijloace omenești, ci numai veniturile de peste Râu, bogățiile
Împăratului. EL Însuși, marele Împărat plătește cheltuielile; ele vor fi plătite din casa
împăratului; așa a fost pe vremea lui Ezra și așa este și astăzi.
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