
 

Studiu Biblic, Trim. III, 2016 – Rolul bisericii în societate 

Rezumatul Studiului 2 - Recâştigarea stăpânirii pierdute 
 
A ORIGINEA STĂPÂNIRII. Geneza 1:26. 
 Am fost creaţi ca administratori fideli care trebuie să stăpânească pământul în locul 

adevăratului Stăpân.  
 La fel cum rasa umană a fost creată cu un scop, fiecare dintre noi vine pe acest 

pământ cu un scop divin delimitat.  
 Dumnezeu spune că pe fiecare dintre noi: «I-am făcut spre slava Mea, ... i-am 

întocmit şi i-am alcătuit» (Isaia 43:7). Să ne predăm vieţile Lui şi să îi permitem să îşi 
împlinească scopul în noi.  

B PRIVILEGIILE STĂPÂNIRII. Geneza 1:28. 
 Supunerea pământului permite omului să îi utilizeze vastele resurse pentru 

satisfacerea nevoilor. 
 Modul de administrare al omului asupra pământului şi a animalelor trebuia să fie un 

serviciu din iubire (Marcu 10:43) care să aducă beneficii multe.  
C LIMITELE STĂPÂNIRII. Geneza 2:16-17. 
 Interdicţia consumării fructului arborelui cunoştinţei binelui şi răului a fost o limită 

clară ce nu trebuia depăşită. Creaţiunea încă suferă consecinţele pe care le-au adus 
Adam şi Eva prin depăşirea limitelor impuse de Dumnezeu.  

  În această lume de păcat, Legea lui Dumnezeu ne marchează limitele relaţiei noastre 
cu Dumnezeu şi cu semenii noştri. 

  Oamenii au depăşit limitele stăpânirii date de Dumnezeu în două moduri diferite: 
— Abuzând de puterea acordată
— 

. Ca şi în cazul lui Faraon sau Irod. 
Ne-exercitând stăpânirea dată de Dumnezeu

 Ce principii putem folosi pentru a şti care sunt limitele stăpânirii noastre? Vezi Matei 
7:1, 12. 

. Ca şi în cazul omului care şi-a 
ascuns talantul pe care stăpânul său i l-a dat ca să negocieze cu el (Mat. 25:14-30). 

D RESPONSABILITATEA STĂPÂNIRII. Geneza2:15. 
 Împreună cu stăpânirea, Dumnezeu i-a dat lui Adam responsabilitatea de a păzi 

creaţiunea ca un administrator credincios.  
 La început, animalele şi plantele recunoşteau autoritatea lui Adam de a se îngriji de 

ele şi îi ofereau atenţia şi roadele lor.  
 După păcat, natura înseşi s-a revoltat împotriva autorităţii omului. Cu toate acestea, 

ca şi administratori ai lui Dumnezeu, încă avem astăzi responsabilitatea de a îngriji 
creaţiunea.  

 A exploata necorespunzător resursele planetei înseamnă a fi iresponsabili faţă de 
lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o.  

E RESTAURAREA STĂPÂNIRII. Apocalipsa 21:7. 
 Hristos a venit să restaureze stăpânirea pe care noi am pierdut-o. Cu toate că această 

restaurare nu va fi completă până la Venirea finală a lui Isus (1 Corinteni 15:24), 
putem face multe pentru a începe restaurarea chiar de acum, mergând şi ajutându-i 
pe cei nevoiaşi. 


