
Proprietar sau  administrator? 
 

Povestirea Creației: Pe om, Dumnezeu - Stăpânul I-a așezat în Eden           
ca să administreze pământul.  

Dumnezeu - Stăpân și Proprietar. 
Omul - stăpân Administrator.  
Asta îi conferea sens, direcție și semnificație omului. Ceea ce duce,           

de obicei, la ceea ce numim fericire.  
Marea Rupere: atunci când omul a crezut mesajul Diavolului, al          

Spiritului care divide: poți fi ca Dumnezeu. Pentru că ți se cuvine, pentru că              
e atrăgător, e mai plăcut și de dorit să fii tu însuți Proprietar și Stăpân.  

Efectele ascultării de Cel Rău sunt vizibile pretutindeni în jur. Ele           
pleacă de la pierderea identității și legăturii vitale cu Dumnezeu și merg            
până la ratarea sensului, semnificației, menirii cu care omul a fost creat.            
Alienare, o falsă convingere că fiecare suntem căpitanii propriei corăbii,          
invidie, competiție, acumulare de bunuri și bogății în dauna semenilor, etc.  

Trăire în fals, în minciună, sclavie. În loc de proprietar, omul creat sa             
fie administrator, a devenit SCLAV. Sclav al celui rău, sclav propriilor           
porniri, sclavul lucrurilor create, sclavul banilor, sclavul lui Mamona. 
 

Din fericire Scriptura ne dezvăluie ordinea lăsată de Dumnezeu în          
univers și rolul în care omul poate experimenta împlinire, sens și satisfacție:            
asumarea rolului de administrator a bunurilor încredințate de către         
Dumnezeu, Proprietarul și Stăpânul tuturor lucrurilor.  
 

Începând de azi lansăm o nouă serie de mesaje la Vox Domini în             
care vom explora ce spune Scriptura despre relația dintre Dumnezeu, om și            
lucrurile create, bunurile, banii. 
Titlul seriei este: Dumnezeu, creștinul și banii. Ea abordează cinci teme: 

● Proprietar sau administrator 
● Providența divină (purtarea de grijă a lui Dumnezeu) 
● Muncim ca să trăim sau trăim ca sa muncim - o teologie a muncii; 



● Zeciuiala și generozitatea  
● Administrarea responsabilă 

 
PROPRIETAR SAU ADMINISTRATOR? 

 
Citirea Scripturii ne oferă o vedere clară asupra rolurilor concrete pe           

care le are Dumnezeu și respectiv, omul, în relație cu toată creația și cu              
acea parte de creație care ne revine și pe care o numim adeseori             
proprietatea noastră.  

Astăzi vom explora conceptul de proprietate și vom vedea că          
Scriptura ni-L prezintă pe Dumnezeu ca proprietar și stăpân al tuturor           
lucrurilor create - fără excepție - iar pe om îl prezintă în rolul de              
administrator sau gestionar responsabil al bunurilor încredințate de către         
Dumnezeu. În acest rol de administrator omul își găsește sensul și           
împlinirea în viață, pregatindu-se pentru viața de dincolo în care aceasta           
administrare deja manifestată pe pământ va fi dusă la un alt nivel. 
 

Există o prezentare progresivă a Scripturii cu privire la rolul lui           
Dumnezeu de PROPRIETAR în raport cu bunurile, progresie care nu face           
decât să sublinieze și să întărească aceasta realitate, acest fapt, acest           
adevăr: Dumnezeu este PROPRIETARUL și STĂPÂNUL tuturor lucrurilor.        
Și acesta este un lucru bun, o veste bună. 
 

● Deut 10:14 

14. Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile şi cerurile cerurilor,           
pământul şi tot ce cuprinde el. 

● Ps 24:1-2 

1. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o                
locuiesc!  
2. Căci El l-a întemeiat pe mări, şi l-a întărit pe râuri. 



● Ps 50: 10-12 

10. Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu            
miile lor. 
11. Eu cunosc toate păsările de pe munţi și tot ce se mișcă pe câmp este al                 
Meu. 
12. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aș spune ţie, căci a mea este lumea și tot ce                 
cuprinde ea. 

● Levitic 25:23 

23. Pământurile să nu se vândă de veci; căci ţara este a Mea, iar voi               
sunteţi la Mine ca nişte străini şi venetici. 

● Hagai 2:8 

8. Al Meu este argintul, şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor. 

● 1 Corinteni 6:19-20 

19. Nu știţi că … voi nu sunteţi ai voștri?  
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul              
și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 
 

Dumnezeu este STĂPÂN absolut peste universul creat și are dreptul          
și puterea de a decide soarta acestuia. 

● Psalmul 135:6 

6. Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate                
adâncurile. 

● Daniel 4: 35 



35. Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu              
oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea            
împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?” 
 
Omul ca administrator 

● Geneza 1: 27-28  

27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui              
Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.  
28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteţi, înmulţiţi-vă,          
umpleţi pământul și supuneţi-l și stăpâniţi peste peștii mării, peste păsările           
cerului și peste orice vieţuitoare care se mișcă pe pământ.” 

● Psalmul 8: 3-9 

3. Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale –, luna și stelele pe care              
le-ai făcut, 
4. îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândești la el? Și fiul omului, ca să-l bagi                  
în seamă? 
5. L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă              
și cu cinste. 
6. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub            
picioarele lui: 
7. oile și boii laolaltă, fiarele câmpului, 
8. păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. 
9. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot            
pământul! 
 
 

Exemplu: Piulița aruncată pe stradă nu este LIBERĂ. Ea trăiește un           
non-sens. Doar în angrenajul pt care a fost creată, ea poate experimenta            
adevărata libertate și adevăratul ei sens.  

 



● Care sunt implicațiile rolului de administrator? 
1. Administratorul poate sluji unui singur stapan (Matei 6: 24) 

■ Pe cine slujesti? 
2. Administreaza pt scopurile lui Dumnezeu 

1 Corinteni 10:31 
Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru               
slava lui Dumnezeu. 

3. Administrează în maniera lui Dumnezeu 

Coloseni 3: 23-24 
Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru             

oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi              
slujiţi Domnului Hristos. 
 
 
 
Filmul Alen Banhart 
- Ce principii și ce practici și-a asumat Allen? Pe care dintre ele ai vrea să le                 
adopți? 
- Există cu adevărat riscul atașamentului exagerat față de bani (iubirea de            
bani)? Dacă da, ce faci personal pt a învinge această tentație? 
 
 
Care este răspunsul meu? – Recunoaște-L pe Dumnezeu ca proprietar și           
stăpân! 
 
1 Cronici 29:11 
A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot             
ce este în cer şi pe pământ este al Tău; A Ta, Doamne, este domnia, căci                
Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice! 



De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este               
tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate             
lucrurile. 
 
Transfer de proprietate 
 
 
Martin Luther: „Fiecare om are nevoie de 3 convertiri: a inimii, a minții și a               
portmoneului.” 
 
Vestea bună e că administrăm averea unui Dumnezeu care ne-a făcut și            
următoarele promisiuni:  

● purtarea de grijă în proces - providența Sa (mesajul 2) 
● Evaluarea și răsplătirea finală pentru cei credincioși (mesajul 5) 

 
În încheiere: 
- Întreabă-L pe Dumnezeu care sunt lucrurile asupra cărora trebuie să îi            
redai posesia și controlul 
 
- Notează întrebările pe care le ai 
 
- Înscrie-te într-un grup de ucenicie biblică financiară. 
 
 
 
 
 
 
 


