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Rezumatul Studiului 11 - Creştinul şi munca 
 
A  Munca: 

— Ce este? 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. 

 Cum ne facem treaba? 
— 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”. 
 Deuteronomul 16:15; Neemia 6:9; Proverbele 10:4; Proverbele 21:25; Eclesiastul 

9:10; Ieremia 1:16; Efeseni 4:28; 2 Tesaloniceni 3:10. 
B  Creştinul şi munca: 
 În căutarea excelenţei. 

— 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 i-a 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). 

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

 Munca şi credinţa. 
— Nu ne putem lăsa credinţa deoparte atunci când ne facem lucrarea. 
— 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. 

 Munca responsabilă. 
— 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. 

 


