
DUMNEZEU, CREȘTINUL ȘI BANII 

3. Muncim ca să trăim sau trăim ca să muncim? 

 Vă invităm la formarea unei gândiri biblice referitoare la administrarea 
bunurilor și banilor, dezvoltarea unor deprinderi sănătoase de administrare și la 
depășirea barierelor care ar putea sta în calea acestor deziderate.  
 Dacă vom da socoteală în fața lui Dumnezeu de maniera în care am 
administrat tot ce ne-a oferit El, care sunt lucrurile pe care trebuie să le știm și să 
le practicăm pentru a ne dovedi buni administratori ai bunurilor încredințate. 

Verset de memorat 
 Și orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului 
Isus și mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. (Coloseni 3:17) 

Principiul cheie 
 Departe de a fi un blestem sau o corvoadă, munca este, din perspectiva 
Bibliei, invitația făcută omului de către Dumnezeu de a participa în lucrarea Sa în 
lume.  

1. Câteva perspective referitoare la muncă. 

2. Perspectiva Bibliei: 
a. Munca este ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu a muncit și muncește 

încă și ne-a invitat și pe noi la acest lucru bun. 
i. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina 

Edenului ca s-o lucreze și s-o păzească. (Genesa 2:15) 
b. Rebeliunea omului a atras blestemul divin: condiții grele de muncă și 

randament scăzut.  
c. Dumnezeu este și rămâne sursa noastră. Legătura dintre muncă și 

câștig nu este atât de strânsă cum pare.  
d. Orice muncă are valoare și demnitate intrinsecă. Talentele, darurile, 

înclinațiile, deprinderile și competențele necesare desfășurării 
muncii sunt oferite de Dumnezeu prin Duhul Sfânt.  

“Dacă un om este chemat să fie măturător de stradă, el ar trebui să măture 
stada în același mod în care Michelangelo picta sau Bethowen compunea muzică. 
El ar trebui să măture stada atât de bine încât locuitorii cerului și ai pământului să 
se oprească și să spună `Aici a trăit un mare măturător care și-a făcut treaba 
bine`.” (Dr. Martin Luther King Jr.) 
  



 Ce implicații practice are afirmația că Dumnezeul care muncește ne-a 
creat și în acest aspect după chipul și asemănarea sa, adică pentru a munci? 

 În ce fel experimentezi în munca ta blestemul enunțat de Dumnezeu 
asupra omului în urma rebeliunii sale? 

 Ai experimentat vreodată purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în asigurarea 
unor bunuri/servicii pentru care nu tu ai muncit? Împărtășește experiența.  

 În ce fel vezi că munca pe care o depui are demnitate? Care e plusul de 
valoare pe care îl aduci în lumea creată de Dumnezeu? 

 Cum crezi că ai putea transforma munca ta într-un teren de misiune, într-o 
serie de oportunități de a extinde domnia lui Cristos în lume?
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