A Ispravnicii în Vechiul Testament
❖ Ispravnici ai bunurilor materiale
— În Vechiul Testament, un ispravnic era persoana care era “peste casă”. Administra
bunurile stăpânului, care se încredea pe deplin în el.
— Acționa în locul stăpânului său și făcea ceea ce acesta ar fi făcut. Interesele
stăpânului său erau propriile lui interese și nu putea folosi bunurile încredințate în
beneficiul propriu.
— Sunt menționați ispravnici fideli, precum Eliezer sau Iosif (Gen. 15:2; 39:4), sau
infideli precum Zimri sau Șebna (1Împ. 16:9; Isaia 22:15-21).
B Ispravnicii în Noul Testament
❖ Ispravnici credincioși și necredincioși
— În Noul Testament se subliniază ideea responsabilității ispravnicului. Orice
ispravnic trebuie să dea socoteală înaintea stăpânului său.
— Ispravnicul necredincios va fi pedepsit (Luca 12:45-47); însă, încă poate evita o
cădere spirituală (Luca 16:8). Ispravnicul credincios este lăudat și primește mai
multe responsabilități (Luca 19:17).
❖ Ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu
— Dumnezeu ne-a descoperit multe adevăruri. Dar a păstrat adevăruri pe care nu
suntem capabili să le înțelegem (Deuteronom 29:29), și altele pe care le putem
înțelege doar parțial. Aceste adevăruri sunt numite “taine” (Romani 11:25;
1Corinteni 2:7; 1 Corinteni 15:51; Efeseni 1:9-10; Efeseni 3:3-6; Efeseni 5:31-32;
Efeseni 6:19; Coloseni 2:2; 2 Tesaloniceni 2:7; 1 Timotei 3:9; 1 Timotei 3:16).
— Noi suntem ispravnici ai acestor taine pentru ca, deși nu le înțelegem pe deplin, să
le transmitem altora.
❖ Ispravnici ai adevărurilor spirituale
— Adevărurile spirituale sunt daruri pe care Dumnezeu le-a dat pentru binele nostru.
Și ne-a făcut și administratori peste ele.
— Darul cel mai prețios este răscumpărarea; cum să nu îl împărtășim și celorlați,
pentru ca și ei să poată avea parte de el?
— Gândește-te la armura creștinului. Fiecare componentă reprezintă un dar spiritual
pe care Dumnezeu îl pune în slujba noastră ca să îl administrăm (Efeseni 6:13-17).
C Ispravnici astăzi
D Ispravnici responsabili
— Mare este responsabilitatea ispravnicului. În mâinile lui sunt puse resurse pe care
el trebuie să le administreze astfel încât să scoată cel mai mare beneficiu pentru
stăpânul său.
— Așadar, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de tot ceea ce El ne-a dat, fie
daruri fizice sau spirituale.
— Chiar dacă avem libertate deplină pentru a folosi darurile în beneficiul propriu sau
spre beneficiul lui Dumnezeu, trebuie să fim conștienți că într-o zi vom da
socoteală (Eclesiastul 11:9).

