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ΕΔΑΦΙΑ & ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ο Θεός έχει θεσπίσει την εργασία για τον άνθρωπο:

Γέν. 2:15 Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω της Εδέμ
διά να εργάζηται αυτόν και να φυλάττη αυτόν.

Άρα ο άνθρωπος δεν πλάσθηκε για να κάθεται (έστω και έχοντας κοινωνία με τον Θεό) αλλά
για να εργάζεται αυτά που του έχει αναθέσει ο Θεός. Μόνο που αρχικός σκοπός του Θεού δεν
ήταν η εργασία να είναι δυσάρεστη και επώδυνη, αλλά μια ευχαρίστηση για τον άνθρωπο,
καθώς θα βλέπει και θα απολαμβάνει τα αποτελέσματα του κόπου που καταβάλλει:

Εκκλ. 2:24 Δεν είναι αγαθόν εις τον άνθρωπον να τρώγη και να πίνη και να κάμνη την ψυχήν
αυτού να απολαμβάνη καλόν εκ του μόχθου αυτού; και τούτο είδον εγώ, ότι είναι από της
χειρός του Θεού.

Εκκλ. 3:13 Και έτι το να τρώγη πας άνθρωπος και να πίνη και να απολαμβάνη καλόν εκ
παντός του μόχθου αυτού, είναι χάρισμα Θεού.

Εκκλ. 5:18 Ιδού, τι είδον εγώ αγαθόν· είναι καλόν να τρώγη τις και να πίνη και να απολαμβάνη
τα αγαθά όλου του κόπου αυτού, τον οποίον κοπιάζει υπό τον ήλιον, κατά τον αριθμόν των
ημερών της ζωής αυτού, όσας έδωκεν ο Θεός εις αυτόν· διότι τούτο είναι η μερίς αυτού.

Είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι να εργάζονται:

2Θεσ. 3:10 Διότι και ότε ήμεθα παρ' υμίν, τούτο σας παρηγγέλλομεν, ότι εάν τις δεν θέλη να
εργάζηται, μηδέ ας τρώγη.
2Θεσ. 3:11 Επειδή ακούομέν τινάς ότι περιπατούσι μεταξύ σας ατάκτως, μη εργαζόμενοι
μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι·
2Θεσ. 3:12 παραγγέλλομεν δε εις τους τοιούτους και προτρέπομεν διά του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού, να τρώγωσι τον άρτον αυτών εργαζόμενοι μετά ησυχίας.

Παράδειγμα ο απ. Παύλος:

Πράξ. 18:1 Μετά δε ταύτα αναχωρήσας ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήλθεν εις Κόρινθον·
Πράξ. 18:2 και ευρών τινά Ιουδαίον ονόματι Ακύλαν, γεγεννημένον εν Πόντω, νεωστί ελθόντα
από της Ιταλίας, και Πρίσκιλλαν την γυναίκα αυτού, διότι ο Κλαύδιος είχε διατάξει να
αναχωρήσωσι πάντες οι Ιουδαίοι εκ της Ρώμης, προσήλθε προς αυτούς,
Πράξ. 18:3 και επειδή ήτο ομότεχνος, έμενε παρ' αυτοίς και ειργάζετο· διότι ήσαν σκηνοποιοί
την τέχνην.

Πράξ. 20:33 Αργύριον ή χρυσίον ή ιμάτιον ουδενός επεθύμησα·
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Πράξ. 20:34 σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι εις τας χρείας μου και εις τους όντας μετ' εμού αι χείρες
αύται υπηρέτησαν.
Πράξ. 20:35 Κατά πάντα υπέδειξα εις εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθήτε τους
ασθενείς και να ενθυμήσθε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε· Μακάριον είναι να
δίδη τις μάλλον παρά να λαμβάνη.

Ο άνθρωπος πρέπει μέσα από την εργασία του να ωφελεί και άλλους:

Εφεσ. 4:28 Ο κλέπτων ας μη κλέπτη πλέον, μάλλον δε ας κοπιάζη εργαζόμενος το καλόν με τας
χείρας αυτού, διά να έχη να μεταδίδη εις τον χρείαν έχοντα.

Πράξ. 20:33 Αργύριον ή χρυσίον ή ιμάτιον ουδενός επεθύμησα·
Πράξ. 20:34 σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι εις τας χρείας μου και εις τους όντας μετ' εμού αι χείρες
αύται υπηρέτησαν.
Πράξ. 20:35 Κατά πάντα υπέδειξα εις εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθήτε τους
ασθενείς και να ενθυμήσθε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε· Μακάριον είναι να
δίδη τις μάλλον παρά να λαμβάνη.

Η έλλειψη εργασίας δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για αργία και οκνηρία:

Θα πρέπει να αναζητηθεί το συντομότερο δυνατόν νέα εργασία:

Παρ. 6:6 Ύπαγε προς τον μύρμηκα, ω οκνηρέ· παρατήρησον τας οδούς αυτού και γίνου
σοφός·
Παρ. 6:7 όστις μη έχων άρχοντα, επιστάτην ή κυβερνήτην,
Παρ. 6:8 ετοιμάζει την τροφήν αυτού το θέρος, συνάγει τας τροφάς αυτού εν τω θερισμώ.
Παρ. 6:9 Έως πότε θέλεις κοιμάσθαι, οκνηρέ; πότε θέλεις σηκωθή εκ του ύπνου σου;
Παρ. 6:10 Ολίγος ύπνος, ολίγος νυσταγμός, ολίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνον·
Παρ. 6:11 Έπειτα η πτωχεία σου έρχεται ως ταχυδρόμος, και η ένδειά σου ως ανήρ ένοπλος.

Υπάρχει περίπτωση ο Θεός επιτρέποντας ανεργία να θέλει να μας διδάξει την ταπείνωση:

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεν βρίσκουμε εργασία αναλόγου επιπέδου με την προηγούμενη
που είχαμε. Θα πρέπει να αρκεστούμε σε κάτι με λιγότερες αποδοχές ή πιο ταπεινό (αν και
καμιά εργασία δεν είναι ντροπή – οι άνθρωποι εφηύραν αυτές τις διακρίσεις).

Επίσης, μπορεί ο Θεός να επιτρέψει να χρειαστούμε βοήθεια από την εκκλησία και τους
αδελφούς. Είναι κι αυτό μια μορφή ταπείνωσης, το να παραδεχθείς ότι δεν μπορείς να
θρέψεις την οικογένειά σου και έχεις ανάγκη βοηθείας (αρκεί να μη φθάσουμε στο άλλο άκρο
την επανάπαυσης και οκνηρίας επειδή μας τρέφει η εκκλησία).

Επ’ ευκαιρία, προσοχή στα ριψοκίνδυνα χρηματικά «ανοίγματα» (δάνεια, επενδύσεις):
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Τέτοιες ενέργειες αποσκοπούν κατά κύριο λόγο είτε α) στην εξασφάλιση μιας πιο άνετης ζωής
(καλύτερο ή δεύτερο σπίτι, αυτοκίνητο κλπ.) είτε β) στην αποταμίευση για μελλοντικούς
σκοπούς (π.χ. προίκα παιδιών). Ο Κύριος όμως μάς προειδοποιεί:

1Τιμ. 6:6 Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκείας.
1Τιμ. 6:7 Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμον, φανερόν ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρωμέν
τι·
1Τιμ. 6:8 έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκώμεθα εις ταύτα.
1Τιμ. 6:9 Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσι πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας
πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και
απώλειαν.
1Τιμ. 6:10 Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι
απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς.

Παρ. 28:20 Ο πιστός άνθρωπος θέλει έχει πολλήν ευλογίαν· αλλ' όστις σπεύδει να πλουτήση,
δεν θέλει μείνει ατιμώρητος.

Ματθ. 6:31 Μη μεριμνήσητε λοιπόν λέγοντες, Τι να φάγωμεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν;
Ματθ. 6:32 Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί· επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι
έχετε χρείαν πάντων τούτων.
Ματθ. 6:33 Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και
ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.
Ματθ. 6:34 Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής·
αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής.

Ρωμ. 13:8 Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν ειμή το να αγαπάτε αλλήλους· διότι ο αγαπών τον
άλλον εκπληροί τον νόμον.

Μέσω της ανεργίας και της έλλειψης, η προσοχή στρέφεται στον αληθινό θησαυρό:

Επειδή η αφθονία υλικών αγαθών και η ευκολία απόκτησής τους κατά κανόνα «αποκοιμίζει»
και στρέφει το ενδιαφέρον στα επίγεια.

Ματθ. 6:19 Μη θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκώληξ και σκωρία
αφανίζει και όπου κλέπται διατρυπούσι και κλέπτουσιν.
Ματθ. 6:20 Αλλά θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σκώληξ ούτε
σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέπτουσιν·
Ματθ. 6:21 επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είσθαι και η καρδία σας.
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Ο Θεός μάς μαθαίνει να Τον εμπιστευόμαστε περισσότερο και να γνωρίσουμε καλύτερα
Αυτόν και τη δύναμή Του μαθαίνοντας να έχουμε επικοινωνία μαζί Του και ειρήνη εν μέσω
ταραχών. Ό,τι κι αν επιτρέπει ο Θεός δεν είναι ανεξέλεγκτο και δεν είναι για την
καταστροφή μας αλλά για την πνευματική μας πρόοδο. Στο τέλος της «ερήμου» θα φανούν
τα αποτελέσματα της μεταμόρφωσής μας, αρκεί να αποδεχθούμε την «έρημο» στην οποία
μας βάζει ο Θεός να περπατήσουμε:

1Κορ. 10:13 Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος· πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις
δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει
κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε.

Ο Θεός δεν μας υποσχέθηκε άνετη ζωή αλλά στενή και τεθλιμμένη οδό στην οποία όμως θα
είναι μαζί μας μέσα στο «καμίνι» και δεν μας αφήσει να πεθάνουμε από την πείνα αλλά θα
μας χαρίζει τόσα όσα χρειαζόμαστε για να ζούμε ευσεβώς:

Ακόμη και ο εκλεκτός του Θεού, απ. Παύλος, πέρασε αυτό το μονοπάτι:

1Κορ. 4:11 Έως της παρούσης ώρας και πεινώμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και
ραπιζόμεθα και περιπλανώμεθα
1Κορ. 4:12 και κοπιώμεν, εργαζόμενοι με τας ιδίας ημών χείρας· λοιδορούμενοι ευλογούμεν,
διωκόμενοι υποφέρομεν,

Ματθ. 7:13 Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η
φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής.
Ματθ. 7:14 Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και
ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν.

Πράξ. 14:22 επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμμένωσιν εις την
πίστιν, και διδάσκοντες ότι διά πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθωμεν εις την βασιλείαν του
Θεού.

2Πέτ. 1:2 χάρις και ειρήνη πληθυνθείη εις εσάς διά της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού
του Κυρίου ημών.
2Πέτ. 1:3 Καθώς η θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και
ευσέβειαν διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής,
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