
MATERIALISMUL



• MANIFESTARI MATERIALISMULUI

1. Iubirea si obsesia de bani

2. Lipsa darniciei (doar 8% dintre crestinii nascuti din nou dau zeciuiala
la biserica)

3. Neglijarea lucrurilor spirituale pentru cele materiale

4. Masuram viata in lucrurile materiale

5. Comercializarea lui Dumnezeu

6. Locomia

7. Consumerismul



PESPECTIVA FILOSOFICA ASUPRA MATERIALISMULUI

• Aristotel distinge doua feluri de bogatie:

1. Bogatia legitima, a familiei (gr. Oikonomia), care urmareste sa faca 
viata placuta pentru toti.

Aceasta presupune gestionarea rationala a existentei materiale in 
cadrul familiei.

2. Bogatia problematica, a acumularii fara limita (gr. Khrematistikos).

Aceasta arata achizitia speculativa a comerciantului care vrea sa castige
mereu mai mult, independent de ceea ce vinde.



PERSPECTIVA PROCESULUI CULTURAL ASUPRA 
MATERIALISMULUI

• Cate de multi bani sunt suficienti bani?

Numeroase anchete au demonstrat ca exista un contrast între creşterea
standardului de viata şi nivelul de satisfacţie în rândul oamenilor. 

Asta inseamna ca având mai mulţi bani nu înseamnă neapărat mai
multă fericire. 

În 1974, Richard Easterlin, a demonstrat că nivelul mediu de 
satisfacţie exprimat de către populaţie a rămas practic neschimbat din 
1945, în ciuda creşterii spectaculoase a bogăţiei în ţările dezvoltate



PERSPECTIVA ISTORIEI RELIGIEI ASUPRA 
MATERIALISMULUI

• In sec. XII banul devine pretul pentru cumpararea mantuirii in Biserica
Catilica prin introducerea doctrinei Purgatoriului si a cumpararii
indulgetelor.

• Cum a ajuns banul, despre care Biserica Catolica spunea ca este un 
instrument al pierzarii, sa devina un peste mult timp un instrument
pentru iertarea pacatelor?

• Chiar daca Biserica Catolica elogia ascetismul si maretia saracilor, 
traía in lux si opulenta, imbracand in aur cladirile si hainele preotesti.

• Biserica Catolica spune: “Nu iubesc banul, dar ma nevoie de el pentru
a ajuta orfanii si pentru a imprastia credinta”, insa in realitate este una 
dintre cele mai bogate institutii din lume.



PERSPECTIVA BIBLIEI ASUPRA MATERIALISMULUI

• Generatia noastra are impresia gresita ca tendinta materialismului s-a
nascut in ultimii ani si este specifica generatiei noastre. 

• In toata istoria umanitatii au existat trei subiecte cu grad mare de risc:

1. Sexualitatea

2. Mandria

3. Banii

• Banul este principalul concurent al lui Dumnezeu



PUNCTUL DE VEDERE AL LUI ISUS CU PRIVIRE LA 
RAPORTUL DINTRE MATERIALISM SI IMPARATIA LUI 
DUMNEZEU

I. IZGONIREA VANZATORILOR DIN TEMPLE (Luca 19:45-46)

1. Din indignare Isus scoate afara comerciantii

2. Rastoarna mesele schimbatorilor de valuta

3. Rastoarna scaunele vanzatorilor de porumbei

• Isus a spus: “Voi ati facut din casa Tatalui Meu o pestera de talhari”



• Din atitudinea Lui intelegem cateva lucruri:

1. Casa lui Dumnezeu promoveaza interesele lui Dumnezeu nu ale 
oamenilor

“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupr” (Matei 6:33).

2. Casa lui Dumnezeu prioriteaza interesul pentru suflet si mantuire, nu
petru trup si inavutire «Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le 
mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă
comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le 
sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi
inima voastră.” (Matei 6:19-21)



II. INVATATURA LUI ISUS DESPRE CEI DOI FRATI CARE SE 
CERTAU PENTRU MOSTENIRE (Luca 12:13-15)

• Desi este legitim aspectul legal, cererea trece dincolo de dreptate si 

1. Cristos este dusmanul materialismului

2. El ne avertizeaza asupra materialismului

3. Esenta vietii nu sta in avutia lui



III. PILDA BOGATULUI CARUIA I-A RODIT TARINA (Luca 
12:1-21)

• Toata pilda se invarte in jurul unei crize aparuta in viata unuia dintre
agricultorii bogati ai locului. 

• Criza acestui bogat nu era in legatura cu grija pentru lucrurile
necesare existentei, ci era in legatura cu ingrijorarea pentru
administrarea supraproductiei “Ce voi face? Fiindca nu mai am loc
unde sa-mi strang rodurile.” (vers. 17).

• Bogatul materialist din pilda este numit nebun pentru ca este obsedat
de nevoile vietii materiale, timp in care pierde din vedere cu
desavarsire nevoile vietii vesnice “Nebunule, chiar in noaptea asta ti 
se va cere sufletul si toate lucrurile pe care le-ai pregatit ale cui vor 
fi?” (vers. 20). 

• Nebunia la care se refera Isus, nu este o dereglare mintala, ci o 
neglijare a existentei lui Dumnezeu prin nestiinta si necredinta.



• IN LOC DE CONCLUZII

1. Materialismul este numit de Dumnezeu nebunie.

2. Adevarata bogatie este in cer, pentru ca nu o poti pierde si pentru ca
este vesnica

• (vers. 21).

3. Viata este independenta de posesiunile materile, placerile, distractiile, 
mandria, sentimentul de superioritate este dependenta de succesul
material (vers. 15).

“La ce ar folosi unui om sa castige toata lumea, daca isi pierde sufletul. 
Sau ce ar da un om in schimb pentru sufletul sau?” (Mate 16:26).

4. Cine nu are inima darnica, oricat de mult ar avea, niciodata nu are de 
dat (vers. 17-19).



• IN LOC DE CONCLUZII

5. Dumnezeu il exclude din viata pe omul care il exclude din inima. 

6. Motivatiile, valorile si prioritatile unui om il fac dusman sau prieten
cu Dumnezeu.

7. Posesiunile oamenilor sunt proprietatea lui Dumnezeu. 

• Omul isi vinde sufletul sa le castige pentru o clipa, apoi moare si 
posesiunile raman tot ale lui Dumnezeu.

8. Solutia la cursa materialismului, lacomiei, nebuniei… este «Paziti-
va». “Vedeti si paziti-va de orice fel de lacomie de bani, caci viata cuiva
nu sta in belsugul avutiei lui!” (Luca 12:15).



• INVATATURA SI EXEMPLUL LUI CRISTOS IN LEGATURA CU 
MATERIALISMUL:

• Dacă bogăţiile ar fi fost un scop acceptabil pentru cei evlavioşi, Isus l-
ar fi urmărit. 

• Dar El nu a făcut acest lucru, preferând în schimb să nu aibă unde-Şi
odihni capul (Matei 8.20) şi să-Şi înveţe ucenicii să facă acelaşi lucru. 

• Trebuie remarcat faptul că singurul ucenic preocupat de bogăţie a fost
Iuda.

1. Isus a dus o viata foarte simpla din punct de vedere material

2. Invatatura Lui exclude interesul pentru iubirea de bani


