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Munca:
Ce este? 

Cum ne facem treaba?

Creştinul şi munca:
În căutarea excelenţei.

Munca şi credinţa.

Munca responsabilă.

Putem considera munca drept un blestem, o 
consecinţă a păcatului (Geneza 3:19). Dar dacă 
citim textul cu atenţie, munca nu numai că nu este 
un blestem, ci ea exista deja într-o lume fără de 
păcat (Geneza 2:15).

Prin urmare, atunci când muncim, trebuie să 
muncim pentru slava şi gloria lui Dumnezeu; 
trebuie să exercităm abilităţile pe care El ni le-a dat 
şi să le întărim; şi trebuie să ne facem toată munca 
cu un spirit dispus şi o inimă înflăcărată.



„Lui Adam i-a fost dată ocupaţia de a avea grijă 
de grădină. Creatorul ştia că Adam nu putea fi 
fericit fără o ocupaţie. Frumuseţea grădinii îl 
încânta, însă acest lucru nu era îndeajuns. Avea 
nevoie de muncă pentru a-şi pune la lucru 
părţile minunat întocmite ale corpului său. Dacă 
fericirea ar fi constat în a nu face nimic, omul, în 
starea sa de sfântă inocenţă, ar fi rămas fără 
ocupaţie. Dar Acela care l-a creat pe om ştia ce 
era necesar pentru fericirea lui; şi, de îndată ce 
l-a creat, i-a dat lucrul pe care l-a desemnat 
pentru el. Făgăduinţa slavei viitoare şi sentinţa 
că omul trebuie să trudească pentru pâinea cea 
de toate zilele au venit de la aceeaşi autoritate 
supremă.”

E.G.W. (Căminul advent, pag. 27)



„Dar şi faptul că un om mănâncă 
şi bea şi duce un trai bun în 

mijlocul întregii lui munci este un 
dar de la Dumnezeu.” 

(Eclesiastul 3:13)

În general, răspunsul la întrebarea „Ce este?” 
are legătură cu munca noastră: „sunt 
agricultor”; „sunt brutar”; „sunt femeie de 
serviciu”; „Sunt avocat”; …

Uneori munca este pur şi simplu modul 
nostru de a obţine banii necesari pentru a 
trăi. Alteori, este o vocaţie sau un mod prin 
care ne putem folosi cunoştinţele sau 
facultăţile într-un mod profitabil.

O parte importantă a 
educaţiei este de a ajuta 
elevii să descopere pentru 
ce tip de slujbă sunt cel 
mai potriviţi.

Pentru creştini, munca merge mai departe. Este o modalitate 
de a primi binecuvântări divine şi o oportunitate de a fi de 
folos în această lume şi de a mărturisi despre dragostea Lui.



În Biblie, munca este asociată cu mâinile. În realitate, chiar şi 
cele mai intelectuale meserii necesită folosirea mâinilor tale. 
Când citiţi aceste texte, înlocuiţi „mâinile” cu „munca”.

• Dumnezeu binecuvintează munca noastră.Deuteronomul 16:15

• Dumnezeu ne dă putere şi sănătate pentru a ne face treaba.Neemia 6:9

• Munca realizată cu hărnicie îmbogăţeşte.Proverbe 10:4

• Munca este un deranj pentru cei leneşi.Proverbe 21:25

• Trebuie să muncim în concordanţă cu puterile noastre.Eclesiastul 9:10

• Trebuie să evităm slujbele care ne incită la păcat sau ne 
determină să păcătuim.Ieremia 1:16

• Munca este o ocazie de a-i ajuta pe cei în nevoi.Efeseni 4:28

• Munca (remunerată sau nu) este o obligaţie morală.2 Tesaloniceni 3:10



„Toţi cei cu inima înţeleaptă, care erau printre lucrători, au făcut 
Tabernaculul” (Exod 36:8p.p. NTR)

Când a venit vremea să construiască un cort pentru a se 
întâlni cu Israel, Dumnezeu nu a fost mulţumit de orice. El a 
cerut excelenţă. El ia dat lui Moise instrucţiuni foarte 
detaliate despre structura Sanctuarului, materialele care 
urmau să fie folosite şi forma specifică a fiecărei piese de 
mobilier (aproximativ 150 de instrucţiuni precise).

El a înzestrat, de asemenea, cu Duhul său 
Sfânt pe cei capabili să îndeplinească 
lucrarea şi să-i înveţe pe alţii să o facă 
(Exodul 31:3; 35:34; 36:2).

Acesta este un eşantion care ne spune că 
lui Dumnezeu îi place o treabă bine făcută, 
în funcţie de posibilităţile noastre.

El se aşteaptă ca noi să performăm 
întotdeauna la cele mai înalte performan-
ţe, profitând la maximum de talentele, 
abilităţile, timpul şi educaţia noastră.



„Atingerea iscusită a mâinii medicului, 
puterea sa asupra nervilor şi muşchilor, 
cunoaşterea delicatului organism al 
corpului, este înţelepciunea puterii divine, 
pentru a fi folosită spre binele celor 
suferinzi. Iscusinţa cu care dulgherul 
foloseşte ciocanul, puterea cu care 
fierarul face să răsune nicovala, vin de la 
Dumnezeu. El a dat oamenilor talente, şi El 
aşteaptă ca ei să privească la El pentru 
sfat. Orice vom face, în orice ramură a 
lucrării ne vom găsi, Domnul doreşte să 
conducă mintea noastră, pentru ca noi să 
putem aduce la îndeplinire în mod 
desăvârşit lucrarea noastră.”

E.G.W. (Parabolele Domnului Hristos, pag. 349)



În Hristos suntem făpturi noi (2 Corinteni 5:17). Acest lucru 
se manifestă în toate dimensiunile vieţii noastre, inclusiv în 
muncă.

„Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu 
ca pentru oameni” (Coloseni 3:23)

Roada Duhului manifestată în viaţa noastră ne va 
permite să ne desfăşurăm lucrarea cu cea mai mare 
dăruire şi să tratăm oamenii cu respect şi afecţiune 
maximă (Galateni 5:22-23).

Inevitabil, cei din jurul nostru vor vedea ceva diferit în 
modul în care ne desfăşurăm activităţile zilnice, 
oferindu-ne ocazia să mărturisim despre credinţa 
noastră.

Nu ne putem lăsa credinţa 
deoparte atunci când ne 
facem lucrarea.



„Religia şi activitatea noastră practi-
că, nu sunt două lucruri separate; ele
sunt una. Religia Bibliei trebuie să fie
întreţesută cu tot ceea ce noi spu-
nem şi facem. Instrumentele ome-
neşti şi divine trebuie să fie unite
laolaltă, atât în acţiunile noastre vre-
melnice, cât şi în cele spirituale. Ele
trebuie să fie în ocupaţiile noastre
omeneşti, în lucrările mecanice, ca şi
în cele agricole, în întreprinderile
comerciale ca şi în cele ştiinţifice.
Trebuie să fie o cooperare în tot ceea
ce se cuprinde în activitatea noastră
creştină”

E.G.W. (Parablele Domnului Hristos, pag. 349)



„Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce şi să bea şi 
să-şi înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui! 
Dar am văzut că şi aceasta vine din mâna lui Dumnezeu.” 

(Eclesiastul 2:24)

Ca şi creştini, suntem chemaţi să fim 
administratori cumpătaţi în toate domeniile 
vieţii noastre.
Oricare ar fi situaţia noastră, trebuie să 
învăţăm să privim munca din perspectiva 
corectă.
Trebuie să căutăm un echilibru între muncă, 
familie, viaţă spirituală şi distracţie. Fără a uita 
în niciun moment că Dumnezeu trebuie să fie 
prezent în fiecare dintre aceste faţete ale vieţii 
noastre.
Din acest motiv, nu trebuie să facem din muncă 
un idol şi nici să-l separăm de viaţa noastră 
spirituală. Relaţia noastră cu Dumnezeu nu ar 
trebui să fie întreruptă de munca noastră, de 
relaţia noastră cu familia sau de timpul liber.



„În orice ramură de activitate ne-
am angaja. Cuvântul lui Dumnezeu 
ne învaţă să fim „în sârguinţă ... 
fără preget. Fiţi plini de râvnă; cu 
duhul slujiţi Domnului”. „Tot ce 
găseşte mâna ta să facă, fă cu 
toată puterea ta!”. „Ca unii care 
ştiţi că veţi primi de la Domnul 
răsplata moştenirii. Voi slujiţi 
Domnului Hristos”. Romani 12:11; 
Eclesiastul 9:10; Coloseni 3:24.”

E.G.W. (Parabolele Domnului Hristos, pag. 346)
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