
1 Corinteni 16:13,14; Isaia 57:1 Unde au dispărut toţi oamenii buni ? 
 

Un copil care a fost crescut într-o casă unde părinţii au fost represivi, înjură, 
folosesc brutalitatea, soţul vorbeşte urât cu soţia, va ajunge să facă la fel sau mai 
rău când va fi mare, dacă nu se întâmplă o schimbare cu el pe parcursul vieţii. 
Bărbatul din el va ieşi în evidenţă fără să realizeze ce fel de caracter a dobândit din 
zbor  (caught and not taught). Un astfel de băiat nu va ajunge niciodată la statura 
de bărbat. 
Avem o criză de bărbaţi adevăraţi. De fapt mulţi nici nu ştiu să definească un 
bărbat adevărat. Pe vremuri un bărbat adevărat era acela care făcuse armata, se 
bărbierea. Ce este pt.voi astăzi un bărbat, cum este ar trebui să fie ? 
Să conducă o motocicletă, să aibe muşchi, să fie tatuat? Să nu-i fie frică de nimeni 
şi de nimic? 
Se pare că termenul de adolescent este adăugat târziu. Acum 100 de ani nu exista 
termenul acesta între băiat şi bărbat. 
Un misionar a mers în Africa la tribul masai. Acesta a fost întrebat de africani: 
”când devine la voi, în cultura voastră, un băiat, bărbat”? Misionarul nu prea a ştiut 
ce să spună clar. 
Obamacare spunea că un băiat devine bărbat la 26 de ani, reclama la berea Bud-
wiser (dacă bei bere te faci mai înţelept) spune că la 21 de ani, armata SUA la 18 
ani, pt.box la 17 ani, DMV la 16 ani, Disney la 10 ani, iar evreii la 12 ani băiatul 
era socotit un ’’fiul al legii’’, iar tot ei evreii merg în armată la vârsta de 20 de ani 
(Exod 30:14) şi sunt număraţi la recensământ peste vârsta de 20 de ani, şi evreii 
sub 20 de ani nu au fost pedespiţi să nu intre în ţara promisă. 
 
Ce nu a mers de astăzi este o aşa criză de bărbaţi: bărbatul se ducea la muncă, soţia 
sta acasă cu copiii. Astăzi rata divorţurilor, datorată absenţei bărbaţilor este foarte 
mare. 
 
-să arate fizic ca un adult, dar să se comporte ca un băiat? Să fie adult dar să stea 
cu părinţii, tot necăsătorit, doarme pe canapeaua din sufragerie, şi nu are o direcţie 
şi un scop în viaţă. Cum răspundem la astfel de comportamente?  
Lumea are nişte răspunsuri, dar oare sunt ele bune, biblice?  
Lumea de pildă spune că femeia şi bărbatul sunt creaţi la fel, dar Biblia spune că 
sunt creaţi diferiţi. Isus este exemplul nostru suprem de bărbat, chiar dacă nu a fost 
căsătorit şi nu a avut copii, El s-a purtat exemplar: cu fraţii Săi, cu părinţii (mama), 
cu văduvele şi orfanii, cu duşmanii, etc.. 
 



1 Cor.16:13,14. „Fiţi oameni” este centrul versetului. Bărbatul este cel ce aduce 
hrana acasă, protejează, profet, preot, slujitorul Domnului în mijlocul familiei. 
Atunci când bărbatul este în felul acesta, totul prosperă în jurul lui. 
„Vegheaţi”- dacă bărbatul nu stă pe zid, nu veghează, cei dinlăuntrul casei vor fi 
fără apărare. Ioan 10:10”hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească”. 
Ce fac eu ca bărbat la aceste ameninţări?! 
„Vegheaţi” este un ordin militar – fii atent. O mare problemă în societatea noastră 
este că bărbatul nu mai apără şi nu mai protejează valorile. Nu mai recunoaşte 
adevăratele valori, şi nu le respectă ca sacre. Valorile pt.mulţi bărbaţi sunt 
gunoaiele lumii acesteia. 
Satan a încercat să distrugă bărbaţi în toată istoria oamenirii : Egipt, Betleem, şi 
avorturile de atunci şi de astăzi. Ce bărbat să fii să nu îţi asumi răpsunderea de a 
procrea, şi cât de laş să fii să preferi să ucizi un suflet de copil, în loc să fii bărbat?! 
 
1 Petru 5:8. Dacă ai şti că te urmăreşte un leu pe tine sau familia, copiii tăi, ai sta 
nepăsător? 
Cum de bărbaţii sunt atât de conştiincioşi la lucru, în societate, cu prietenii, dar în 
familie sunt leneşi şi şi-au părăsit mandatul de bărbat, soţ, tată, bunic?! 
 
1 Petru 5:6-8 atenţie la:  
-mândrie, pentru că ori te smereşti de bunăvoie, ori vei fi smerit obligat. Fii umil, 
recunoaşte că ai nevoie de alţi bărbaţi care să te înveţe ce să faci, să te ajute să ieşi 
din situaţia ta – nu rămâne înrădăcinat în mândrie. După cum femeile au nevoie de 
alte femei duhovniceşti, înţelepte ca să ştie ce să faci, şi tu bărbatule ai nevoie. 1 
Cor 16:13: ”întăriţi-vă”, reciprocitate, unii pe alţii ! 
 
-îngrijorare şi nervozitate. 1 Petru 5:7”aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările 
voastre, pentru că El se va îngriji de toate”. Îngrijorarea este antirugaciune! 
 
-izolarea. Leul atacă pe cel răzleţit de turmă, izolat de oameni. 
 
*Rămâi, fii tare în Hristos ! Exod 15:3,4,Efeseni 6:10-15. Un om tare în Hristos 
este un bărbat adevărat ! 


