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Beneficiile spirituale ºi
materiale ale celor care
susþin financiar lucrarea
Evangheliei (2)

IOAN GURÃU
Preºedintele Comunitãþii
Regionale Braºov

Publicãm în acest numãr ultima parte a materialului prezentat
de fratele Ioan Gurãu la Conferinþa cu slujitorii din Comunitatea
Regionalã Bucureºti, referitor la susþinerea financiarã a Lucrãrii
lui Dumnezeu.

PILDA VÃDUVEI

„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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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. 4144: „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
a fãcut asta 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. Nu ca noi, care
spunem: „fraþilor, daþi cât vã lasã
inima, cãci Domnul primeºte”.
Ne impresioneazã aritmetica
Domnului Isus ºi sistemul Lui de
evaluare.
Vãduva a dat mai mult decât
toþi. Un lucru foarte important
este urmãtorul. Orice jertfã, orice
dãrnicie este preþuitã de Dumnezeu dupã gradul de sacrificiu
pe care-l implicã. Oamenii aruncau pungi de bani acolo, dar le
rãmâneau acasã mai multe, gradul
lor de sacrificiu fiind mai mic,
chiar dacã valoarea banilor era
mare. Vãduva aceasta a dat o jertfã care din punct de vedere valoric era micã, doi bãnuþi, dar din
punct de vedere al sacrificiului ei
era tot ce avea ca sã mai trãiascã.

Fãrã sã o împingã pastorul, ºi-a
luat acei bãnuþi, i-a aruncat ºi a
plecat.
Vreau sã vã întreb. A murit
femeia aceea de foame? Scrie în
Biblie asta? Nu, n-a murit ºi ceva
mã face sã cred cã a trãit ceva mai
bine decât pânã atunci, pentru cã
a avut binecuvântarea lui Dumnezeu. ªi atunci, fraþilor, dacã
aveþi în bisericã fraþi sãraci, care
spun cã dacã ar da ce se cere de
Domnul prin organizarea bisericii, nu le-ar mai rãmâne cu ce sã
trãiascã, credeþi cã au vreo justificare? Nu au! Încercãm sã fim
mai buni ca Ilie, mai buni decât
Domnul ºi nu reuºim
niciodatã, dar în schimb

Principii biblice
pãgubim lucrarea lui Dumnezeu.
Ne justificãm înaintea lui Dumnezeu cã nu putem sã-I dãm, deoarece avem prea puþin, dar El ne
spune sã-I dãm Lui acel puþin
pentru a face din el mult.
Dacã sunt menþionate în
Biblie vãduva din Sarepta ºi
vãduva din Marcu 12, cine ar mai
putea sã spunã: „nu aº putea sã-I
dau Domnului pentru cã am prea
puþin” ºi sã fie justificat? Nimeni,
nici cel mai sãrac, nici cel mai
lipsit. Problema este cã el nu-L
mai cinsteºte pe Dumnezeu ºi
împiedicã binecuvântarea lui
Dumnezeu sã vinã asupra lui. Din
pricina asta, eu, Ioan Gurãu, nu
am avut libertatea sã-i spun cuiva:
„nu da frate, cãci eºti prea sãrac”.
Dacã n-a dat, n-am putut sã-i iau
cu sila. Nu e treaba mea asta, ci
treaba mea este sã-i spun: „eºti
prea sãrac, trebuie sã-I dai Domnului ca sã ai mai mult”.
Într-o zi, casierul bisericii noastre a venit la mine ºi mi-a spus:
„Frate Nelu, cred cã avem o situaþie
unde ar trebui sã intervenim”.
ªi mi-a relatat urmãtoarele: „În
timpul serviciului divin am întâlnit
în hol o sorã care plângea. Am întrebat-o de ce, ºi am aflat cã trecea prin
lipsuri mari ºi nu mai avea bani. Dar
avea în mânã 5 lei ºi mi-a spus cã nu
are decât banii aceia, pe care vrea
sã-I dea Domnului, cã oricum nu-i
ajung. ªi aºa a fãcut, i-a dat Domnului”. A doua zi am hotãrât cu fraþii
sã trimitem tot pe casier sã-i ducã un
ajutor. Acesta s-a întors ºi ne-a adus
la cunoºtinþã cã sora a refuzat ajutorul nostru spunând: „Fraþilor, nu
putem primi acest ajutor, fiindcã
Dumnezeu ne-a trimis un alt ajutor
financiar chiar a doua zi ºi am pãcãtui
dacã am primi ºi de la adunare, din moment ce Domnul ne-a binecuvântat aºa
de mult”.

„Dumnezeu nu voieºte ca voi
sã daþi cu de-a sila, fiindcã nu
ar putea fi atuncea nicio
rãsplatã pentru aceasta”.
(Ioan Gurã de Aur)
Lui! Asta este gândirea cerului, a
Scripturii, este umblarea cu
Dumnezeu. În Pilda ispravnicului
necredincios (Luca 16.1-13)
Mântuitorul Isus Hristos a spus:
„...stãpânul a lãudat pe omul
acela”(v. 8). Pentru fraudã? Nu,
pentru felul cum a gândit sã îºi
asigure viitorul lui. De aceea l-a
lãudat, pentru înþelepciunea de a-ºi
asigura viitorul, nu strângând mai
mult, ci dând mai mult, pentru ca
mai apoi sã gãseascã rãsplata
pentru lucrul ce l-a fãcut mai
înainte. Biblia spune: „aruncã-þi
pâinea pe ape”, dar firea spune
altfel: strânge-þi pâinea, economiseºte-o, pune-o deoparte cãci nu
ºti ce va veni.
Aveam la Braºov un student

negru din Zair, care s-a întors la
Domnul la noi în þarã ºi era un
bun predicator. Într-o zi a predicat despre încrederea în Dumnezeu, spunând aºa: „unii oameni
strâng bani punând deoparte pentru zile negre, deci vor avea zile
negre”. Este un adevãr. Firea
noastrã spune sã strângem, sã punem deoparte, cãci nu ºtim ce ne
aduce viitorul. Dar Dumnezeu
spune: „Aruncã-þi pâinea pe ape,
cãci nu dupã multe zile o vei gãsi
iarãºi”.
Isus mai spunea: „Nu puteþi
sluji ºi lui Dumnezeu ºi lui Mamona”. Se pare cã noi am descoperit acest secret care nu L-a ºtiut
nici Isus, ºi anume, cum putem
(continuare în pag. 8)

„DAÞI, ªI VI SE VA DA!”
A fost una dintre experienþele
care aratã cã Dumnezeu este credincios ºi cã, atunci când n-ai de
ajuns, fã cumva ºi dã-I Domnului
din ce ai sau dã tot ce ai pentru
cã ai nevoie de binecuvântarea

Botez noutestamental oficiat de pastorii Mircea Mureºan ºi Gelu Demean la
Biserica Betel din Haþeg, judeþul Hunedoara.
Cuvântul Adevãrului
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sluji ºi lui Dumnezeu ºi lui Mamona, iar toate sã fie bune. Este
o „descoperire” ciudatã, pentru cã
Dumnezeu spune cã nu se poate.
Cine-l slujeºte pe Mamona nu-L
iubeºte pe Dumnezeu, cine-L iubeºte pe Dumnezeu este liber faþã
de Mamona ºi liber ca sã Îi slujeascã lui Dumnezeu.
Familiile bisericii unde slujesc, toate dau zeciuiala ºi nu cunosc pe nimeni din adunare care
sã dea mai puþin de 5 lei partea
Domnului pe lunã. Unii, chiar dacã
nu sunt oameni de afaceri mari,
dau foarte mult ºi Îi mulþumesc
Domnului cã biserica nu duce
lipsã de nimic, iar fraþii din
Comunitatea Regionalã iau salariul întreg. ªi, prin îndurarea lui
Dumnezeu, nu s-a primit niciodatã la Braºov nici un leu de la
stat ca subvenþie. Toþi pãstorii ºi
bisericile au hotãrât cã n-au nevoie de aceastã subvenþie. De
câteva luni fraþii au cumpãrat teren în Braºov pentru sediul Comunitãþii, fãrã sã fi primit un dolar
sau un euro de undeva. Prin contribuþia bisericilor din Comunitatea Regionalã Braºov acest
teren a fost achitat, ºi acum se

lucreazã la proiect ºi ne încredem
în Domnul mai departe.

CONCLUZIE
Aceasta este viaþa pe care ne-a
descoperit-o Dumnezeu, de
aceea omul lui Dumnezeu când
vede cã are puþin ºi nu-i ajunge,
nu strânge puþinul acela, ci îl dã
lui Dumnezeu. El este un om liber, un om credincios care cunoaºte pe Dumnezeu ºi îºi face
bine lui ºi casei lui. Sã nu ne amãgim spunând cã banii nu sunt importanþi, ci numai sfinþenia, neprihãnirea ºi mântuirea sunt
importante. Câtã fãþãrnicie în cuvintele acestea! Banii sunt foarte
importanþi pentru cã ei exprimã
timpul nostru investit, capacitãþile
noastre puse în valoare ºi moºtenirile noastre. De aceea Dumnezeu are un plan cu privire la banii
noºtri.
Un om al lui Dumnezeu
spunea: „Dacã n-am avea nici un
plan cu privire la banii noºtri,
atunci o parte esenþialã a vieþii
noastre n-ar fi sub controlul lui
Dumnezeu”. Dar Dumnezeu are
un plan cu banii noºtri ca sã fie
sub controlul Lui, sã fie admi-

nistraþi dupã voia Lui ºi apoi El
va binecuvânta. Doresc ca toþi sã
trãim aceste lucruri ºi atunci vom
vedea cum Dumnezeu ne schimbã ºi ne binecuvânteazã, iar lucrarea Lui nu va duce lipsã de nimic.
Dumnezeu are prea mulþi bani ca
lucrarea Lui sã ducã lipsã.
Când o bisericã construieºte,
mai dã contribuþia? Eu i-am întrebat pe unii fraþi care erau în situaþia aceasta astfel: „Dacã voi construiþi anul acesta ºi nu mai daþi
contribuþia, terminaþi construcþia?” „Nu terminãm, dar ne rugãm
Domnului sã ne ajute”, mi-au rãspuns ei. Atunci le-am spus aºa:
„Daþi Domnului ce este al Lui ºi
veþi vedea cã El vã va ajuta. Voi
tot nu veþi termina lucrarea cu
aceastã parte, pentru cã lucrarea
lui Dumnezeu nu înseamnã numai
casa pe care o construiþi, ci înseamnã ºi multe alte lucruri care
au nevoie de un suport financiar.
Daþi Domnului pentru lucrarea
Lui ce sunteþi datori ºi veþi vedea
cum terminaþi casa ºi veþi spune
cã Domnul v-a ajutat”.
Asta înseamnã libertate ºi
bucurie. De aceea Domnul spunea cã-l iubeºte pe dãtãtorul
voios.

Botez noutestamental în Biserica Betania din Bucureºti, oficiat de pastorul Constantin Moloce ºi presbiterul Vasile
Marinãu. Invitat la eveniment a fost pastorul Alain Pourchel din Franþa (în fotografie, alãturi de slujitori ºi de cei 16
candidaþi, majoritatea tineri sub 20 de ani).
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Informaåii

Încheierea
anului
universitar
la ITP Bucureºti
Institutul Teologic Penticostal din
Bucureºti a sãrbãtorit duminicã, 17 iunie
a.c. încheierea anului universitar 20062007, prilej de a marca trimiterea în lucrare a unei noi promoþii de absolvenþi.
În deschiderea festivitãþii gãzduite de
Biserica „Vestea Bunã”, rectorul Institutului, dr. Ioan Tipei, le-a reamintit participanþilor cã fiecare an universitar înseamnã trãirea prin credinþã, atât pentru
studenþi, cât ºi pentru cadrele didactice
de la ITP.
Au adresat mesaje absolvenþilor
Teodor Pandrea, profesor pensionar,
cadru didactic ºi secretar ºtiinþific la ITP
timp de mulþi ani, ºi pastorul Ghiþã Riþiºan, preºedintele Comunitãþii Regionale
Constanþa. În mesajul sãu, pastorul
Riþiºan a subliniat importanþa credinþei
care refuzã tentaþiile ºi oportunitãþile pe

care adesea lumea le creeazã ºi le scoate în calea celor care
vor sã se consacre slujirii lui Dumnezeu.
O surprizã plãcutã la eveniment a constituit-o prezenþa
cântãreþei creºtine Gabi Luncã, venitã, ca mulþi alþi pãrinþi,
sã ia parte la bucuria absolvirii fiului de pe bãncile ITP.
Sãrbãtoarea începutã la Biserica „Vestea Bunã” a
continuat cu o masã festivã organizatã la ITP, în cadrul cãreia
absolvenþii au avut ocazia sã împãrtãºeascã cele mai semnificative experienþe ale vieþii de studenþie.
E.C.

Sãrbãtoare la Biserica Penticostalã Filadelfia
din Bucureºti

În ziua de 5 iunie a.c., în Biserica Penticostalã Filadelfia din Bucureºti a avut loc ordinarea în slujba de presbiter a
fratelui Daniel Bodnariu (centru) ºi în slujba de diacon a fraþilor Marian Duca, Petre Dumitru, Dumitru Cârtog, Nicolae
Dragomir, Remus Munteanu ºi Daniel Purdel. La sãrbãtoare au participat pastorii Pavel Riviº Tipei, preºedintele Cultului
Creºtin Penticostal, Ioan Moldovan, vicepreºedinte, Ioan Tipei, rectorul ITP Bucureºti, ªtefan Biro, pastorul bisericii, ºi
presbiterii Titel Mãtãrcuþã ºi Gabriel Pruteanu. Fanfara bisericii a înãlþat pe Domnul cu imnuri de laudã.
Cuvântul Adevãrului
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