
   Dumnezeu schimbă răul în bine!  
  Romani 12:21! Betel, 26 Martie, 2015-03-26 
 
 Adam şi Eva au cunoscut binele pierzându-l şi răul experimentându-l, în 
Gradina Eden.  
 Geneza 2:9,17: ’’Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de 
pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi 
pomul cunoştinţei binelui şi răului; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu 
mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” 
 
 Deuteronomul 30:15,19:’’ Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi 

răul; (ce combinaţie!). Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am 
pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, 
tu şi sămânţa ta!’’ 
Prov 24:20:’’Căci cel ce face răul n-are niciun viitor, şi lumina celor răi se stinge.’’  
Isaia 5:20:’’ Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul 
este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi 
dulceaţa în loc de amărăciune!’’ 
Mica 3:1-4. Este un paradox aici în text:’’trăiau răul, dar aşteptau binele’’. Făceau 
răul, dar apelau la Domnul pentru bine. 
Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i 
izbăveşte din mâna celor răi. 
 
Romani 7:18-20. Pentru că ne tragem din Adam, moştenim o fire păcătoasă, dar 
suntem chemaţi să biruim răul din noi prin bine. 
Ieremia 4:22„Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaşte; sunt nişte copii fără 
minte şi lipsiţi de pricepere; sunt meşteri să facă răul, dar nu ştiu să facă binele.”  
Ieremia 13.23b’’Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi care sunteţi deprinşi să 
faceţi răul? 
Romani 16:19’’Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur, 
dar, de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele, şi proşti în ce priveşte 
răul. 
Psalmi 37:8 – supărarea este un drum cu sens unic – duce numai la rău. 
Saul depărtându-se de Domnul a avut de-a face cu forţele întunericului.  
1 Sam.16:14,23(un duh rau) – Psalmi 143:10 (un duh bun). 
 
    I.Metode de biruire a răului: 
 1.Deprindeţi-vă să faceţi binele ! ’’Dar hrana tare este pentru oamenii mari, 
pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele 
şi răul.’’Evrei 5:14 



Isaia 1:17 ‘’Învăţaţi-vă să faceţi binele!’’ Ieremia 9:5 ’’Se trag pe sfoară unii pe 
alţii şi nu spun adevărul; îşi deprind limba să mintă şi se trudesc să facă rău.’’ 
Psalmul 1:1; Romani 12:17. 
  
 2.Rezistă ispitei,împotriveşte-te ! Iov 1.1. L-a scuturat rău pe Iov, Satan, dar 
din pomul vieţii lui Iov, au căzut numai roade bune. 
Iacov 1.12’’Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi 
cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.’’ 
1 Petru 3:9-13’’nu întoarceţi rău pentru rău...’’.  
3 Ioan 11’’prea iubitule, nu urma răul, ci binele’’. Ca să răspundem la rău cu bine, 
înseamnă jertfă. 
1 Samule 24:9,13,17. Cei doi oameni sunt stăpâniţi de duhuri diferite. 
Galateni 6:9,10’’să nu obosim în facerea binelui,căci la vremea potrivită vom 
secera, dacă nu vom cădea de oboseală’’. 
  
 3.Tot ce faci să fie făcut ca pentru Domnul. Caracterul şi Reputaţia! 
Coloseni 3:23’’Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca 
pentru oameni’’. Nu ziceţi:’’te-am ajutat, mă ajuţi’’ (pretenţie). Fii responsabil în 
ceea ce faci. Nu aştepta lauda de la oameni. Efeseni 6:5-9. 
 În Geneza 40:1-4 îl vedem pe Iosif lucrând în temniţă lângă tovarăşii lui. Iosif şi-a 
câştigat  respectul în timp. Respectul nu se impune, ci se câştigă, este cu bătaie 
lungă. Fapte 16 – Cum câştigă respectul Pavel şi Sila? 
Iosif a fost preocupat de caracterul său în casa lui Potifar, iar Dumnezeu a avut 
grijă de reputaţia lui Iosif. Să nu le inversăm ! Viaţa lui Iosif este caracterizată de 
expresia:’’dar Domnul a fost cu Iosif’’. 
  
 4. Bunătatea.Prov.19.22, Romani 12:19-21 
Nu este peste puterea noastră să răspundem la rău cu bine – este normal. Biruieşte 
răul prin bine. Dumnezeu a biruit răul prin bine. Doar Satan nu poate fi biruit prin 
bunătate, dar omul,da. 
Geneza 50:15-21.Dumnezeu a schimbat răul în bine ! 
1 Tes.5:15 şi Romani 2:7,10.Psalmi 103.2’’Binecuvântează suflete pe Domnul şi 
nu uita nici una din binefacerile Lui.’’ 
 


