
Dumnezeu, creștinul și banii 

1. Proprietar sau administrator? 

 Vă invităm la formarea unei gândiri biblice referitoare la administrarea 
bunurilor și banilor, dezvoltarea unor deprinderi sănătoase de administrare și la 
depășirea barierelor care ar putea sta în calea acestor deziderate.  
 Dacă vom da socoteală în fața lui Dumnezeu de maniera în care am 
administrat tot ce ne-a oferit El, care sunt lucrurile pe care trebuie să le știm și să 
le practicăm pentru a ne dovedi buni administratori ai bunurilor încredințate. 
  

Verset de memorat 
 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. (1 
Cronici 29:11) 

Principiul cheie 
 Dumnezeu este proprietarul și stăpânul tuturor lucrurilor. Omului i s-a 
încredințat onoarea și bucuria de a fi administrator. 

1. Istoria Creației. 

2. Dumnezeu este Proprietarul întregii Creații 
a. Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile şi cerurile 

cerurilor, pământul şi tot ce cuprinde el. (Deuteronom 10:14) 

3. Dumnezeu este Stăpân peste toată Creația 
a. 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?” (Daniel 4:35) 

4. Omul a fost pus de Dumnezeu adminiistrator al întregii Creații. Un bun 
administrator: 

a. Poate administra în favoarea unui singur stăpân 
b. Administrează având în minte scopurile lui Dumnezeu 
c. Administrează în maniera lui Dumnezeu,  

„Fiecare om are nevoie de trei convertiri: a inimii, a minții și a 
portmoneului.” (Martin Luther) 



Care sunt diferențele între statutul de proprietar și cel de administrator? 
  

Cum s-ar modifica abordarea averilor, posesiunilor, banilor dacă aș îmbrățișa 
ideea că sunt doar administratorul acestora?  
 

În ce fel sunt afectate scopurile lui Dumnezeu de felul în care administrez în 
prezent ceea ce mi s-a încredințat? 
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