
DUMNEZEU, CREȘTINUL ȘI BANII 

5. Administrarea responsabilă 

 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 

 Stăpânul lui i‐a zis: „Bine, sclav bun și credincios! Ai fost credincios peste 
puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului 
tău!“ … Căci celui ce are, i se va da mai mult și va avea din belșug, însă de la cel ce 
n‐are, se va lua chiar și ce are. (Matei 25:23, 29) 

Principiul cheie 

 Câteva considerații și aplicații referitoare la administrarea bunurilor în 
conformitate cu scopurile lui Dumnezeu. 

Schița mesajului 

1. Principiul proprietății: Dumnezeu e Proprietar, eu sunt Administrator. Ca 
administrator bun, administrez așa încât să aduc profit Stăpânului. 

2. Principiul responsabilității: Administratorul credincios dă socoteală, e 
responsabil. 

3. Principiul evaluării: Administratorul credincios este răsplătit de Dumnezeu, 
dar administrarea proastă are consecințe veșnice. 

Strângeți-vă comori în cer! (Matei 6:20) 
  



 Care este interesul suprem al Stăpânului Universului? Cât de mult îmi 
aliniez practicile de administrare cu acest interes? În ce arii am nevoie de aliniere? 

  
 Care sunt bunurile și valorile pe care le administrez responsabil și care sunt 
cele pe care nu le administrez bine?  

  
 Care sunt modalitățile practice în care manifest responsabilitate față de 
bunurile încredințate mie de Dumnezeu? Cui dau socoteală și cum de felul în care 
administrez? 

  
 Felul în care administrez ceea ce mi s-a încredințat va fi evaluat și răsplătit 
sau admonestat. În ce fel îmi influențează viața și traiul această perspectivă? 

  
 Ce alte principii de administrare biblică am mai întâlnit? 
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