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Beneficiile spirituale ºi
materiale ale celor care
susþin financiar lucrarea
Evangheliei

IOAN GURÃU
Preºedintele Comunitãþii
Regionale Braºov

Fraþii m-au invitat sã împãrtãºim împreunã un subiect care
nu este dintre cele mai dulci, cele mai dorite, dar este unul pe
care îl am pe inimã de foarte mult timp. Iubesc acest adevãr pentru
cã este din Scripturã ºi pentru cã a avut în viaþa mea, a bisericii ºi
a comunitãþii regionale în care slujesc efecte binecuvântate.

A

„Sunteþi blestemaþi,
câtã vreme cãutaþi sã
Mã înºelaþi, tot poporul
în întregime!
Aduceþi însã la casa
vistieriei toate
zeciuielile, ca sã fie
hranã în Casa Mea;
puneþi-Mã astfel la
încercare, zice Domnul
oºtirilor, ºi veþi vedea
dacã nu vã voi deschide
zãgazurile cerurilor, ºi
dacã nu voi turna peste
voi belºug de
binecuvântare.”
Maleahi 3.9-10
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º vrea sã ne amintim una din pildele
Domnului Isus, ºi
anume, cea din Luca 16.1-13. În
pilda aceasta Isus se referã la acest
concept interpretat diferit,
Mamona. Este adevãrat cã El
recurge la o personificare: nu
puteþi sluji lui Dumnezeu, care
este o persoanã ºi lui Mamona,
pe care noi îl interpretãm tot la
fel. Întrebarea este: cine este
Mamona? Rãspunsurile sunt
diferite. Unii credincioºi spun cã
este diavolul, alþii spun banii, însã
e limpede cã aici este vorba de o
personificare, ceva sau cineva
cãruia i se poate sluji.
Aceastã pildã pune în evidenþã cel puþin trei lucruri pe care
vreau sã le subliniez ºi sã le dezvolt. Ele sunt esenþiale în înþelegerea noastrã în ce priveºte felul
cum ne raportãm la Dumnezeu în
credincioºia noastrã faþã de lucru-

rile materiale care ne sunt încredinþate nouã. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie ºi de suport
financiar, a avut întotdeauna ºi
va avea.

„AL DOMNULUI ESTE
PÃMÂNTUL CU TOT CE
ESTE PE EL, LUMEA ªI
CEI CE O LOCUIESC!”
Primul lucru care trebuie sã
fie subliniat pentru noi ºi sã
devinã o convingere fermã pentru
noi, este faptul cã toate lucrurile
îi aparþin lui Dumnezeu. Ps.
24.1: „Al Domnului este pãmântul cu tot ce este pe el, lumea ºi
cei ce o locuiesc!”.
De aici reiese cã singurul
proprietar al pãmântului ºi al
lucrurilor de pe pãmânt este
Dumnezeu. Vom vedea mai
târziu ce vom face cu actele
noastre de proprietate, când
Scriptura spune cã pãmântul
acesta cu tot ce este pe el este al
Domnului. ªi Dumnezeu a fãcut
afirmaþii de genul acesta: „Al
Meu este argintul ºi al Meu este
aurul”, chiar dacã nu avea în
buzunare aur, când a spus lucrul
acesta. Argintul ºi aurul erau în
posesia împãraþilor, dregãtorilor,
oamenilor. Dar El a dovedit asta,
când a spus prin profetul Hagai,
cã al Lui este aurul ºi argintul
pentru cã, citim cum în anii
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urmãtori, Dumnezeu a deschis
visteriile celor mai bogaþi oameni
ai vremii ºi a trimis aur ºi argint
pentru Casa Lui, pentru nevoile
lucrãrii Lui, dovedind cã într-adevãr, aurul ºi argintul de pe pãmânt,
indiferent în stãpânirea sau isprãvnicia cui se aflã, este al Domnului.
Apoi, Scriptura ne spune cã
turmele ºi cirezile sunt ale
Domnului, aºa cum reiese din Ps.
50: „Dacã Mi-ar fi foame nu þiaº cere þie, pentru cã iatã, toate
turmele sunt ale Mele”. Tot
Scriptura ne spune cã iarba ºi
copacii sunt ai lui Dumnezeu.
Dacã nu uitãm acest lucru,
care este absolut adevãrat cu
privire la orice lucru ce se aflã pe
pãmânt, atunci cãpãtãm o perspectivã corectã ºi ne corectãm
gândirea noastrã cu privire la ce
este al nostru, ce stãpânim noi,
asupra cãror lucruri suntem noi
proprietari. Aceasta este viziunea
Scripturii, care nu se va schimba
niciodatã: „Al Domnului este pãmântul cu tot ce este pe el, lumea
ºi cei ce o locuiesc!”.

NOI NU SUNTEM
ADEVÃRAÞII
PROPRIETARI
Al doilea lucru pe care-l gãsesc aici în Cuvântul Domnului
este cã Dumnezeu le-a încredinþat oamenilor în mod diferit bogãþiile ºi proprietãþile Sale. De
aceea unii au mai mult, iar alþii
mai puþin. Nu doar datoritã nedreptãþilor sociale sunt oameni
bogaþi ºi sãraci, ci Scriptura ne
spune cã bogatul ºi sãracul se
întâlnesc. Domnul a fãcut ºi pe
unul ºi pe altul. Dorinþa lui Dumnezeu este ca unora sã le încredinþeze mai mult ºi altora mai
puþin. Niciunul dintre noi nu este
proprietar, indiferent de actele
sau documentele pe care le posedã
pentru o proprietate sau alta, iar
Scriptura ne numeºte pe toþi
ispravnici sau în termeni actuali,

În cadrul întrunirii Adunãrii Generale anuale
a Comunitãþii Regionale Bucureºti, care a avut loc
în data de 30 martie a.c. în Biserica Betel din
Capitalã, fratele Ioan Gurãu, preºedintele Comunitãþii Regionale Braºov a susþinut un referat cu
tema: „Beneficiile spirituale ºi materiale ale celor
care susþin financiar lucrarea Evangheliei”.
Subiectul a trezit un mare interes printre
slujitorii participanþi, câþiva dintre ei luând cuvântul, completând cu experienþe proprii. Þinând
seama de dorinþa multora publicãm referatul în
revista Cuvântul Adevãrului.

administratori.
Tot Scriptura vorbeºte despre
un ispravnic care avea în administraþia sa bunurile unui stãpân.
Nu erau ale lui, dar stãpânul i le-a
încredinþat ca sã le administreze
cu înþelepciune pentru profitul ºi
dupã dorinþa stãpânului. Adevãrul este cã tot ce avem, cu act sau
fãrã act de proprietate, este proprietatea lui Dumnezeu, care ne-a
încredinþat-o pentru a fi folositã
dupã voia lui Dumnezeu ºi pentru
gloria Sa.
Unul ar putea zice cã maºina
este a lui, cãci a cumpãrat-o el.
Pe unde circulã maºina? Pe pãmânt. „Pãmântul cu tot ce este pe
el este al Domnului”. Altul ar
putea zice cã a lui este casa în
care locuieºte, deoarece el a construit-o ºi are acte pe ea. Dar, pe
ce stã casa lui? Pe pãmânt.
„Pãmântul cu tot ce este pe el este
al Domnului”. Sau ar mai putea
zice: atunci, mãcar nevasta este
a mea, cãci eu mi-am ales-o. Dar

Scriptura spune cã ºi nevasta este
un dar de la Dumnezeu.
Cu privire la orice lucru din
posesia noastrã, noi nu suntem
proprietari. Dacã din punct de
vedere social sau pãmântesc putem sã ne bucurãm de acest drept
de proprietar, înaintea lui Dumnezeu niciunul nu are vreun drept
de proprietar. Si atunci, vã pun
întrebarea: ce lucru aveþi, pe care
nu l-aþi primit? Toate le-am primit
de la Dumnezeu. Dumnezeu a
îngãduit în suveranitatea Lui ca
o parte micã din proprietatea Sa
sã fie administratã de tine ºi familia ta, însã toate sunt ale lui
Dumnezeu.
Scriptura spune cã ar trebui
sã ai o atitudine faþã de lucrurile
materiale ºi faþã de valorile financiare pe care Dumnezeu þi le-a încredinþat ca unul care nu are nimic,
dar cãruia i s-a încredinþat totul în
administrare dupã voia stãpânului. De fapt, acesta este al treilea
(continuare în pag. 6)

Instantaneu din timpul Conferinþei
Cuvântul Adevãrului
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gând pe care aº vrea sã-l dezvolt
mai mult.
Deci, primul gând era: totul
este al lui Dumnezeu, ºi lucrurile
materiale ºi fiinþele vii. ªi, tot ce
am primit noi din punct de vedere
material sau ca fiinþe care se aflã
într-un anumit raport cu noi,
soþie, copil, toate sunt daruri de
la Dumnezeu.
Al doilea gând era: suntem
chemaþi sã administrãm aceste
lucruri ºi sã nu uitãm cã nu-s ale
noastre nicidecum. Când Domnul
ne cere soþia sau copilul, cât de
dragi ne-ar fi, indiferent la ce

spune aºa în Eclesiastul 3.13:
„Dar ºi faptul cã un om mãnâncã
…”. ªi faptul cã cineva munceºte
din greu ºi câºtigã cinstit este un
dar de la Dumnezeu ºi nu este un
merit personal. Salariul pe care îl
iei de la serviciu nu este doar rezultatul muncii tale, ci este dovada harului lui Dumnezeu care
te-a întãrit sã munceºti ºi sã
câºtigi.
Altcineva ar putea zice: am
primit de la pãrinþi aceastã bogãþie. Iatã ce spune tot Eclesiastul
5.19: „Dar dacã a dat Dumnezeu
cuiva avere ºi bogãþii ….”. Dacã
a îngãduit Dumnezeu cuiva sã aibã

Fratele Gurãu prezentând referatul, alãturi de Ioan Bochian, preºedintele
Comunitãþii Bucureºti ºi de Chelu Iulian, secretarul Comunitãþii.

vârstã s-ar afla, ne doare, plângem, suferim dar este a Lui.
Suntem doar administratori ai
lucrurilor. Trebuie sã înþelegem
cã suntem administratori ai banilor noºtri, care aparþin în totalitate lui Dumnezeu. Nu 10% îi
aparþine lui Dumnezeu, ci El ne-a
spus ce sã facem cu 10% din banii
care ni-i dã, dar toþi sunt ai Lui.
Cineva ar putea spune: mã
scol dimineaþã ºi trudesc, vin târziu acasã ºi cu trudã câºtig banii
pe care-i am, deci sunt banii mei.
Cuvântul lui Dumnezeu vine si
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avere, este un dar de la Dumnezeu
ºi nu trebuie sã uite lucrul acesta.

ISPRÃVNICIA
CREDINCIOSULUI
Deci, al treilea gând este
acesta: suntem datori sã folosim
resursele încredinþate nouã
dupã voia lui Dumnezeu ºi
pentru a-L proslãvi pe El.
Vedeþi cum pune Dumnezeu
problema? Atât de diferit! Când
avem un câºtig, ne chinuim ºi ne

frãmântãm cât sã-I dãm Domnului ºi încercãm sã-L convingem
cu cât mai puþin. Dar Dumnezeu
pune problema altfel.
În Eclesiastul 5.19 stã scris:
„… dacã i-a îngãduit sã mãnânce din ele, sã-ºi ia partea lui din
ele”. Deci, sã nu se întrebe cât
sã-I dea Domnului, ci sã îºi ia
partea lui de acolo, sã se bucure
ºi sã-I mulþumeascã lui Dumnezeu, pentru cã totul este un har
de la El. Dumnezeu este prea bogat pentru ca lucrarea Lui sã ducã
lipsã. Problema lui Dumnezeu
este cã toate bogãþiile acestei lumi
n-a vrut sã le pãstreze în posesia
Lui directã, ci ni le-a dat þie ºi mie,
credincioºilor ºi necredincioºilor
pentru ca ei sã-I dea Domnului
dupã cum a rânduit El. Iar când
oamenii ascultã de Dumnezeu ºi
Îi dau dupã cum a rânduit El, lucrarea Domnului nu va duce lipsã
de nimic.
Unii ar putea spune aºa:
bugetul nostru este pe minus,
pãstorii ºi-au luat salariu diminuat
pe anumite perioade, ba nu li s-a
putut da nici mãcar minimum pe
economie. Nu Dumnezeu este
vinovat pentru asta. Explicaþia nu
este la Dumnezeu, ci este la noi
ºi asta este o problemã. Este o problemã de credincioºie înaintea lui
Dumnezeu, pentru cã a venit stãpânul, acest om despre care am
citit, ºi a zis: „Dã-þi seama de isprãvnicie, nu mai poþi fi ispravnic pentru cã-mi iroseºti averea, ºi o foloseºti dupã cum crezi tu cã-i bine
pentru folosul tãu”. Isus a spus
pilda aceasta în contextul în care
erau prezenþi acolo oameni care
erau iubitori de bani. Fariseii, ca
unii care erau iubitori de bani,
râdeau de El ºi-L batjocoreau din
pricina acestor lucruri pe care le
spunea.
Domnul Isus s-a referit la o
personificare când a spus: „Nu
puteþi sluji ºi lui Dumnezeu ºi lui
Mamona”. El a vorbit aici despre
acel spirit care-i înrobeºte pe oameni ºi sufletele lor prin iubirea
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faþã de bani ºi prin lipsa de credinþã. Este un spirit ce poate fi slujit ºi cãruia i te poþi supune. Spiritul din spatele lucrurilor materiale, care prin iubirea faþã de
aceste lucruri întãrite de necredinþã, de neîncredere în Dumnezeu, îi leagã pe oameni ºi blocheazã resursele lui Dumnezeu
ca sã nu fie disponibile în lucrarea Lui. ªi atunci Cuvântul lui
Dumnezeu ne spune în Prov. 3.910: „Cinsteºte pe Domnul cu
averile tale...”. De aceea este
greu cu dãrnicia, pentru cã existã
Mamona, care este o realitate. Nu
este banul, nu este diavolul, este
spiritul acesta, legãtura spiritualã
de necredinþã, de zgârcenie, de
opoziþie faþã de lucrarea lui
Dumnezeu.
Dacã este adevãrat ce spune
Scriptura, atunci noi nu-I dãm lui
Dumnezeu nimic, ci disponibilizãm ce este a Lui.

Când oprim ce
este al lui
Dumnezeu ºi
destinat lucrãrii
Sale folosind
pentru noi ºi familia noastrã, Îl
înºelãm.
Nedemn lucru este sã înºeli
un om. Dar ce înseamnã sã înºeli
pe Dumnezeu, sã-L nedreptãþeºti,
sã-L furi? Groaznic lucru!
Secretul dãrniciei poporului lui
Dumnezeu se aflã la slujitorii lui
Dumnezeu, la pãstori, la responsabili. De aceea nu dau credincioºii Domnului cât trebuie sã
dea, cãci n-au fost învãþaþi s-o facã, n-au avut exemple de oameni
dedicaþi care sã-i înveþe cu multã
îndrãznealã despre lucrul acesta.
Dumnezeu a îngãduit sã fiu
pentru 5 ani pãstor într-una dintre,
probabil, cele mai sãrace zone ale
þãrii noastre. Am fost pãstor la 4
biserici destul de mici de fraþi

rromi în jud. Covasna. Vã mãrturisesc cã sãrãcie ca cea pe care am
întâlnit-o acolo, nu întâlnisem pânã atunci, ºi eu mergeam sã le
vestesc Evanghelia. Dar trebuia plãtitã contribuþia, pe vremea aceea
la filiala Arad, iar oamenii aceia
erau aºa de sãraci cã nu te puteai
aºtepta la ceva de la ei. Le-am
spus cã trebuie sã slujeascã ºi sã
dãruiascã Domnului, pentru cã
suntem datori faþã de Dumnezeu,
iar El ne va purta de grijã. Fraþii
se plângeau cã n-au de unde da
bani ºi aºa era, dar vreau sã vã
spun cã pânã acum niciodatã nu
am putut sã spun vreunui om cât
de sãrac ar fi: tu sã nu dai Domnului, cã eºti prea sãrac! N-am putut, deºi logica mea mã împingea
la aceasta.

DUMNEZEU
ÎNMULÞEªTE CE DAI
Cu mulþi ani în urmã un frate mia dat sã citesc niºte traduceri. Acolo
am descoperit o întâmplare ce a avut
loc într-o bisericã mare, Ioido din
Seul. Pãstorul acelei biserici
mãrturisea urmãtoarele. Într-o zi
când el a predicat despre zeciuialã,
una dintre membrele bisericii
întoarsã de curând la Domnul, fiind
atinsã de acea predicã a spus:
„Doamne Isuse, acum am înþeles
adevãrul ºi vreau sã-Þi dau zeciuialã
din ceea ce am în casã”. Într-o zi soþul
ei veni de la muncã cu atâta orez,
spunea ea, cum n-a avut niciodatã aºa
de mult deodatã în casã. Era rezultatul muncii lui. ªi, femeia aceasta
care Îi promisese Domnului cã-I dã
a 10-a parte, a împãrþit orezul în 10
grãmãjoare, iar o parte a luat-o, a
împachetat-o ºi s-a îndreptat spre uºã
pentru a merge sã o dea bisericii. Dar
înainte de a ieºi din casã, i s-a înmuiat
inima ºi ºi-a spus: „Atâta orez n-am
avut noi niciodatã, sã duc aºa de mult
orez la bisericã când imi prinde bine
mie aici?”. Cu durere în inimã s-a
întors ºi a pus orezul la loc spunând:
„Doamne iartã-mã, dar nu pot sã dau
atâta orez”. Însã liniºte tot n-a avut.
De câteva ori a luat orezul ºi l-a pus

Ce-mi mai lipseºte
Ca ºi tânãrul bogat,
Am pornit în cãutare,
Cãci în minte s-au iscat
Multe semne de-ntrebare:
Cine sunt? De unde vin?
Care-i sensul vieþii mele?
Pot sã spun tot ce gândesc
Despre oameni, despre stele?
Pentru cine-alerg mereu?
Ce speranþã mã animã?
Ce vesteºte-un curcubeu
Sus pe bolta cea sublimã?
Ca s-ajung în Paradis,
Ce-mi mai trebuie în viaþã?
E destul sã cred ce-i scris,
Sfânta Cerului povaþã?
Ce-mi lipseºte ca sã fiu
Om perfect, fãrã greºealã?
Strig... mi-e sufletul pustiu...
Viaþa mea-i atât de goalã!...
Cine-mi poate da rãspuns
Cãutãrilor febrile,
Când mi-e sufletul strãpuns
De nemaisfârºite zile?!
Pesimist pornesc la drum,
Cãutând doar o luminã;
Totul pare praf ºi scrum,
Pentr-un suflet plin de vinã...
Munca-ntr-adevãr, e-un dar
Pentru omul ce transpirã;
Cât au strâns pentru hambar,
Mulþi muncind se fericirã.
Dar, deodatã, un fior,
Un suspin de rugãciune
Ca o razã dintr-un nor,
Mi-a vorbit cu-nþelepciune.
Nu L-am cunoscut îndatã,
Dar voiam sã-L tot ascult;
Vocea Lui cea minunatã
Mi-a plãcut nespus de mult,
„Doar o lipsã vãd la tine:
Vinde tot ce þi-ai ales
ªi-apoi vino dupã Mine!...”
Ce-mi cerea, am înþeles,
ªi-n al inimii frãmânt,
S-a fãcut, pe loc, luminã.
Am pornit pe drumul sfânt
ªi-L aºtept din Cer sã vinã...

CORNELIU LIVANU

( continuare în pag. 8)
Cuvântul Adevãrului

7

Principii biblice
(urmare din pag. 7)

la loc, pânã când, în cele din urmã a
luat orezul ºi a fugit pânã la bisericã,
unde s-a dus direct la pastor ºi i-a zis:
„Frate, am venit sã-I dau Domnului
niºte orez”. Pastorul David spunea:
„Când am privit-o pe aceastã femeie,
am ºtiut toatã istoria acestei
întâmplãri ºi mi-am dat seama cu
câtã greutate a adus ea acest orez la
bisericã. Primul meu impuls a fost
sã-i spun: «sorã, ia-þi orezul ºi du-te
acasã, cã sunt alþii mai bogaþi care
pot aduce orez aici». Dar Duhul Sfânt
mi-a vorbit ºi a zis: «cum poþi tu sã
lipseºti pe femeia aceasta de binecuvântare?”. Apoi pastorul a luat orezul din mâna ei cu mare greutate, iar
ea a plecat acasã mulþumind Domnului. Peste vreo 2-3 sãptãmâni,
femeia aceasta a venit la el ºi i-a zis:
„Frate pastor, vã invit la mine acasã,
cãci se întâmplã o minune. Vã aduceþi
aminte de orezul ce vi l-am adus? Ei
bine, de atunci noi tot mâncãm din el
ºi nu se mai terminã. Veniþi sã vedeþi
lucrul acesta.” Chiar ºi ziarele din
vremea aceea au publicat acest lucru
ºi au fotografiat, deci a fost un caz
mediatizat.

Am citit aceastã întâmplare
acum 20-30 de ani, ºi de atunci
pânã astãzi n-am putut sã spun
cuiva: frate, eºti atât de sãrac, aºa
cã du-te acasã liniºtit, cãci sunt
alþii mai bogaþi care trebuie sã
dea. Nu, dimpotrivã, le-am spus
fraþilor din Covasna: „Fraþilor dacã
cei mai înstãriþi dau sau nu, este
treaba lor, dar voi trebuie sã daþi
cãci sunteþi sãraci, trebuie sã daþi
cãci aveþi nevoie de binecuvântarea Domnului ºi de ajutorul
Lui”. ªi fraþii au dat, mãrturie fiind
evidenþele de la Arad, au dat toatã
contribuþia pentru cã n-au mai
putut sã scape de conºtiinþa lor,
nu de fratele Gurãu.
Într-o zi, în faþa adunãrii din
Doboºeni a venit o sorã de 84 de ani,
se sprijinea în toiag ºi a spus: „Frate,
soþul meu a murit acum 35 de ani în
urmã, copii n-am, n-am avut servici,
pensie n-am, deci nu am niciun venit.
Acum, te rog, spune-mi, de unde sã
dau?”. A fost un moment destul de
delicat dar i-am spus: „Sorã, dacã
dumneata ai 84 de ani, soþul þi-a murit
8
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acum 53 de ani, copii n-ai, pensie n-ai,
de ce n-ai murit pânã acum? Mi se
pare cã dumneata trebuia sã fi murit
de mult”. ªi ea mi-a rãspuns: „Frate,
numai Domnul mi-a purtat de grijã”.
Atunci i-am spus: „Aici este secretul,
dumneata trebuia sã fi murit acum
35 de ani ºi iatã cã nu ai murit pânã
azi, cãci Domnul þi-a purtat de grijã.
Din ce-þi dã Domnul, dã-I înapoi ce I
se cuvine.” Sora aceea a dat contribuþia cât i-a mai îngãduit Domnul sã
trãiascã, încã 2-3 ani, pentru cã a
înþeles cã, din moment ce Domnul îi
poartã de grijã ºi îi dã cele necesare
traiului, este datoare faþã de Dumnezeu.

Dacã este cineva cãruia Dumnezeu nu-i dã nimic, sã nu dea nimic
ºi nu e vinovat. Aveþi pe cineva în
familie cãruia Dumnezeu nu îi dã
nimic? Nu aveþi. Atunci toþi trebuie
sã dea dupã binecuvântarea pe care
le-o dã Dumnezeu. Problema este
cum i-am învãþat pe fraþii noºtri
sã dea zeciuiala. Dacã i-am învãþat sã fie zgârciþi, sã se plângã
întruna, sau sã îºi vadã mai întâi
de familiile lor ºi apoi sã dea
Domnului, rãu i-am învãþat.
Dumnezeu a spus: „Cinsteºte pe Domnul cu cele
dintâi roade din venitul
tãu”. Adicã, dã-I Domnului întâi, iar ce îþi
rãmâne va fi binecuvântat de Dumnezeu ºi vei vedea
cum îþi va ajunge.
Când iei salariul
sau orice alt venit,
dã prima datã partea Domnului ºi
vei vedea cã, deºi
nu îþi ajung banii
care rãmân, practic
vei trãi o minune.
O minune nu se
poate explica - n-ar
mai fi o minune - ea
poate fi doar trãitã.
ªi mulþi oameni
trãiesc aceastã minune.

PILDA VÃDUVEI
Biblia vorbeºte despre o situaþie care absolvã de justificare
pe orice om înaintea lui Dumnezeu în ce priveºte dãrnicia ºi susþinerea lucrãrii Lui. Marcu 12. 41-44:
„Isus ºedea jos în faþa visteriei
Templului ºi Se uita cum arunca
norodul bani în visterie….”.
Frumos este sã facem asta fraþilor? Nu se cuvine sã te uiþi câþi
bani dau alþii, e treaba lor personalã, tainicã, dar Isus a fãcut asta.
Oricât de ciudat ni s-ar pãrea, El
asta a fãcut ca sã ne înveþe pe noi
ceva. ªi anume, cã Dumnezeu se
uitã la ce dãm noi. ªi ne-a mai
învãþat ceva, cã Dumnezeu evalueazã ce dãm.
(va urma)

