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A munka: átok vagy áldás?

A munka teremtettségünk része. Már az első 

emberpár felé elhangzott a „műveld és őrizd” 

parancsa, azaz, hogy gondozzák, 

Fejlesszék, és ha kell, védjék meg amit 

Teremtőjüktől kaptak. 

A bűneset után 

a munka nem lett átkozott, 

de  verejték és fáradtság 

tapadt hozzá. 



Az ember mintából tanul

A biológusok szerint az ember a legfejletlenebb emlős, 

aki a világra jön. Születése után még hosszú évekig 

gondozásra szorul. Majd évek alatt tanul meg járni, 

beszélni, magáról gondoskodni. 

Egy mesterség megtanulásához is 

évek kellenek, jó szakemberré pedig 

évtizedek alatt válik az ember. 

De kitől tanult meg 

Ádám és Éva dolgozni?



Kitől tanult meg Ádám és Éva 

dolgozni?

Nem tudjuk! De talán a 

legnagyobb Alkotó 

maga segített nekik. 

Minden alkotás beszél 

az alkotójáról, a munka arról, 

aki elvégezte. 



1. Teremtés és bűneset

„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld 
még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, 

de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” 

a./ A teremtéskor Isten válaszolt a káosz, a 
rendetlenség, a zűrzavar kihívására.

1. Milyen az isteni alkotás?

A munkánkkal magának Istennek leszünk 

munkatársai!
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„Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Látta Isten, 
hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. 
És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának 

nevezte. 
Így lett este, és lett reggel: első nap. 

Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza 
egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a 

boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. 
Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: 

második nap. 
Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, 

hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. 
Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig 

tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó.” 

b./ A teremtéskor a Teremtő fokozatosan 
szétválasztotta a dolgokat.

Munkánk során sokszor az okozza a legnagyobb 

nehézséget, hogy megkülönböztessük a fontosat és 

sürgőset. Mindig a sürgős dolgokat csináljuk, és így 

fontos dolgok maradnak el!



c./ A legnagyobb Alkotó tudott örülni a kicsi 

részeredményeknek!

„Azután ezt mondta 
Isten: Növesszen a föld 

növényeket: füvet, 
amely magvakat hoz, 
gyümölcsfát, amely 
fajtájának megfelelő 
gyümölcsöt terem, 

amelyben magva lesz a 
földön. És úgy történt. 

Hajtott tehát a föld 
növényeket: füvet, 
amely fajtájának 

megfelelő magvakat hoz,
és gyümölcstermő fát, 
amelynek ugyancsak 
fajtájának megfelelő 
magva van. És látta 
Isten, hogy ez jó.” 

Isten nem egy nap alatt teremtette meg a világot, de 

nem is húzta-halasztotta dolgot… Tudunk-e örülni egy 

nap eredményeinek?



„Azután ezt mondta Isten: 

Pezsdüljenek a vizek 

élőlények nyüzsgésétől

és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a 
nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a 
különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. 

Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a 
tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön! Így lett este, és lett reggel: ötödik 
nap. 

Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: 

különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy 

történt. 

Megalkotta Isten a különféle 

fajta földi állatokat, a különféle

fajta barmokat, meg a föld 

mindenféle csúszómászóját. 

És látta Isten, hogy ez jó.” 

d./ A teremtéskor a dolgok fokozatosan 

bontakoztak ki 
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„Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: 
uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, 
ami a földön csúszik-mászik.  Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten 
képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt 
mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a 

földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden 
élőlényen! És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett 

reggel: hatodik nap.”

e./ Isten mindig befejezi, 

amit elkezdett … És Te?



e./ A világmindenség legzseniálisabb 
Alkotója tudott, sőt akart pihenni!

„A hetedik napra elkészült 
Isten a maga munkájával, 
amelyet alkotott, és
megpihent a hetedik napon 
egész alkotó munkája után. 
Azután megáldotta és 
megszentelte Isten a hetedik 
napot, mivel azon pihent meg 
Isten egész teremtő és alkotó 
munkája után. 
Ez a menny és föld 
teremtésének a története.”

„A pihenés nem azonos semmit tevéssel, a pihenés 

lépés az Isten csendjébe.”



„Nem az az igazán lényeges kérdés, hogy mit 

dolgozunk, hanem az, hogyan. Munkánk lehet 

lélekölő robot, de lehet Istentisztelet is, 

csikoroghatunk az isteni terv gépezetében, vagy 

harmonizálhatunk azzal.”

„Amit pedig szóltok vagy 
cselekesztek, mind az Úr 
Jézus nevében tegyétek, 
hálát adva az Atya 
Istennek őáltala.
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