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ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΠΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ; 
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γιά τήν ἐργασία 

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη 

 

Ἕνα μεγάλο νεανικό πρόβλημα εἶναι τό θέμα τῆς ἐργασίας. 

Ἡ ἔλλειψη θέσεων ἐργασίας, οἱ ἄσχημες συνθῆκες ἐργασίας, ἡ 

ἐκμετάλλευση τοῦ ἐργαζόμενου, ἡ ἀνειδίκευτη ἐργασία καί ἠ 

ἀναντιστοιχεία ἀνάμεσα στίς σπουδές καί τήν προσφερόμενη ἐργασία, τά 

ἐργατικά ἀτυχήματα… εἶναι κάποια ἀπό τά σοβαρά προβλήματα πού ἔχει 

νά ἀντιμετωπίσεις, ἐσύ, ὁ σημερινός νέος πού ἀναζητᾶς ἐργασία. 

Ἐπειδή θέλουμε νά βαδίσουμε στά ἴχνη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 

Χρυσοστόμου, μελετᾶμε τή διδασκαλία του γιά τήν ἐργασία, πού πιστεύω, 

ὅτι θά μᾶς ἀνοίξει μονοπάτια στό μεγάλο θέμα τῆς ἀναζήτησης ἐργασίας 

καί ὄχι δουλείας. 

Ἀφοῦ ἀσπασθοῦμε τό χέρι του, πιανόμαστε ἀπό αὐτό γιά νά μᾶς 

ὁδηγήσει…  

 

α. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἐργασίας 

 

Ἡ ἐργασία εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ στόν Παράδεισο. Ἡ ἐργασία καί ὁ κό-

πος εἶναι πρίν τήν πτώση.  

Ἄν ἦταν καλό πράγμα ἡ ἀργία, ὅλα θά τά βλάσταινε ἡ γῆ ἄσπαρτα 

καί ἀκαλλιέργητα· ἀλλά τίποτε τέτοιο δέν κάνει. Πρόσταξε νά φυτρώνουν 

αὐτά ἀπό τή γῆ καί μέ τούς δικούς μας κόπους, γιά νά μάθεις ὅτι ὁ κόπος 

εἶναι πράγμα χρήσιμο καί ὠφέλιμο. 

Ἐπίσης εἶναι ἀπαραίτητο νά γνωρίζεις ὅτι ἡ ἐργατικότητα εἶναι μέ-

σα στή φύση σου. 

 Ἡ ψυχή δέν ἀνέχεται νά ἠρεμήσει, ἐπειδή τό νά κινεῖται συνεχῶς εἶ-

ναι στή φύση της. Ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο πρακτικό ζῶο καί ἡ 

ἐργατικότητα εἶναι σύμφωνα μέ τή φύση του, ἐνῶ ἡ ἀργία εἶναι ἀντίθετη 

μέ τή φύση του. 

Γι’ αὐτό τό λόγο μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός σοφία, γιά νά βροῦμε τρόπους μέ 

τούς ὁποίους θά μπορέσουμε νά ὀργανώσουμε τό βίο μας, δηλ. τή 

δημιουργία πολλῶν μορφῶν ἐργασίας. 

 

β. Τά ἀποτελέσματα τῆς ἐργασίας 
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Ἄκου πόσα καλά δίνει ὁ κόπος.  

 Φάρμακο. Ἡ ἐργασία τελικά εἶναι  φάρμακο γιά τίς πληγές πού 

προξενήθηκαν ἀπό τήν ἁμαρτία. 

 Καθαρότητα ψυχῆς. Οἱ ψυχές τῶν ἐργαζομένων ἀνθρώπων εἶναι οἱ 

πιό καθαρές. Τό νά τρέφεται κανείς ἐργαζόμενος εἶναι ἀνώτερη φιλοσοφί-

α. Οἱ ψυχές τηροῦνται καθαρώτερες καί οἱ διάνοιες δυνατότερες.  

 Ἀρετή. Ὁ ἀργόσχολος λέει πολλά περιττά καί κάνει πολλά χωρίς νά 

δουλεύει ὅλη τή μέρα, ἀλλά κοιμᾶται συνεχῶς. Ἐκεῖνος πού ἐργάζεται τί-

ποτε περιττό δέν θά καταδεχθεῖ νά πεῖ ἤ νά κάνει.  

 Εὐτυχία. Λοιπόν μήν περιφρονοῦμε ἐκείνους πού τρέφονται ἀπό χει-

ρωνακτική ἐργασία, ἀλλ' ἐπιπλέον νά τούς θεωροῦμε εὐτυχισμένους. 

 Ἀγάπη. Τίποτε δέν ἀγαπᾶ τόσο πολύ ὁ Θεός, ὅσο το νά ζεῖ κανείς γιά 

τήν κοινή ὠφέλεια. Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε λογικό, χέρια καί δύναμη πνεύμα-

τος καί νοῦ καί σύνεση, γιά νά χρησιμοποιοῦμε ὅλα αὐτά καί γιά τή δική 

μας σωτηρία καί γιά τήν ὠφέλεια τῶν διπλανῶν μας.  

Τό δέ γνώρισμα τῆς ἀγάπης εἶναι ὄχι νά παίρνουμε, ἀλλά νά δίνου-

με. 

 Δέν ἐργάζεται κάποιος ἀποβλέποντας στήν ἴδια τήν ἐργασία 

καθεαυτή, ἀλλά γιά νά βοηθήσει ἐκεῖνον πού ἔχει ἀνάγκη. 

 Ἀμοιβή γιά τήν διαβίωση. Μή κακίζουμε τήν ἐργασία. Ἀπ’ αὐτήν 

παίρνουμε μεγάλη ἀμοιβή καί εὐχαρίστηση εἰσπράτουμε, ἀλλά καί καθα-

ρή ὑγεία. 

γ. Προϋποθέσεις ἐργασίας 

 

 Ἀγόγγυστη. «Ὅλα νά τά κάνετε χωρίς γογγυσμούς». (Φιλ. 2. 14).«Ὁ-

ποῖο ἔργο κάνει κάποιος γογγύζοντας, ξεπέφτει καί χάνει τό μισθό, ὅπως 

ἔπαθαν οἱ Ἰσραηλίτες. Γνωρίζετε βέβαια πόσο τιμωρήθηκαν ἐκεῖνοι, γιατί 

γόγγυζαν. Γι' αὐτό παραγγέλει "νά μήν γογγύζετε"(Ἅ’ Κορ. 10. 10).  

 Ἀμέριμνη. Δέν εἶναι τό ἴδιο πράγμα ἡ μέριμνα καί ἡ ἐργασία. 

Μέριμνα εἶναι ἡ προσκόλληση στίς βιοτικές ὑποθέσεις. Νά μήν θησαυρί-

ζεις τίποτα γιά τό αὔριο.  

 Σκοπός ὁ αὐτάρκεια. «Νά μήν ἔχετε ἀνάγκη ἀπό κανένα».Πλούσιος 

δέν εἶναι ἐκεῖνος πού τόν περιτριγυρίζουν πολλά ἀγαθά, ἀλλά αὐτός πού 

δέν χρειάζεται πολλά· οὔτε εἶναι πτωχός ἐκεῖνος πού δέν ἔχει τίποτα, ἀλ-

λά ὁποῖος ἐπιθυμεῖ πολλά.  

Ἄν δεῖς λοιπόν κάποιον νά ἐπιθυμεῖ πολλά, νά τόν θεωρεῖς ὅτι εἶναι 

ἀπό ὅλους πιό πτωχός, κι ἄν ἀκόμη ἔχει ἀποκτήσει περιουσία μεγάλη. Ἄν 

πάλι δεῖς κάποιον πού δέν χρειάζεται πολλά, νά τόν θεωρεῖς γιά τόν πιό 
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πλούσιο κι ἅς μήν ἔχει τίποτα. Τήν πτωχεία καί τόν πλοῦτο συνηθίσαμε 

νά τά κρίνουμε μέ τή διάθεση τῆς γνώμης κι ὄχι μέ τό μέτρο τῆς περιουσί-

ας.  

Οἱ Χριστιανοί νά συντηροῦνται ἐργαζόμενοι οἱ ἴδιοι. «Γιά νά τρῶνε τό 

δικό τους ψωμί», δηλ. τό ψωμί πού ἐξασφαλίζεται ἀπό τούς δικούς τους κό-

πους καί ὄχι τό ξένο, ἀπό τή ζητιανιά. 

 Ὄχι στήν πλεονεξία. Ἡ προσήλωση στό χρῆμα ὁδηγεῖ τελικά στήν 

πλεονεξία. Ἡ πλεονεξία εἶναι χειρότερη ἀπό εἰδωλολατρία, διότι οἱ εἰδω-

λολάτρες προσκυνοῦν τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ... ἐσύ ὅμως πλεονέκτη 

προσκυνᾶς τά δικά σου δημιουργήματα, δηλαδή τά χρήματα». 

 Τήρηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Εἶναι ἡ μέρα τῆς Ἀναστάσεως 

τοῦ Χριστοῦ. 

Δέν μποροῦμε νά πάρουμε μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος ἀπό καμία 

ἄλλη σύναξη ἤ συγκέντρωση, ὅσο ἀπό τή σύναξη τῆς Κυριακῆς πού γίνε-

ται στό ναό. 

Ἄν, ἀφοῦ ἔλθεις στόν Ναό, προσκυνήσεις τόν Θεό καί μετάσχεις 

στήν ἐκεῖ ἐπιτελούμενη προσευχή, ὅλα τά πράγματα πού ἅπτονται 

τῆς ζωῆς σου θά ἐξελίσσονται καλά καί εὐλογημένα...καί οὔτε ὁ διά-

βολος θά μπορέσει μετά νά σέ βλάψει. 

Αὐτό πού  ἔκανε ἡ χήρα γιά τήν ἐλεημοσύνη, αὐτό κᾶνε καί σύ τήν ἡ-

μέρα τῆς Κυριακῆς... Δάνεισε στόν Θεό δυό ὧρες, καί θά φέρεις στό σπίτι 

σου κέρδος μυρίων ἡμερῶν. 

 Νά συνδιάζεται ἡ ἐργασία μέ τήν προσευχή. Νά ἀρχίζεις μέ τήν 

προσευχή. Νά τελειώνεις μέ τήν προσευχή.  

Οὔτε πάλι μόνο προσευχή.Πολλά μποροῦμε νά κατορθώσουμε μέ 

τήν προσευχή, ἀλλά ὅταν κι ἐμεῖς ἐργαζόμαστε. 

 

δ. Παρεκτροπές στήν ἐργασία 

 

 Ἡ ἀρπακτικότητα. Ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ἄλλου στή φτώχεια του. 

Μιά μορφή ἐκμετάλλευσης εἶναι ὁ τόκος. Μέ τό προσωπεῖο τῆς φιλανθρω-

πίας δείχνεις κάθε εἴδους ἀπανθρωπιά. Ἔτσι  ἁπλώνεις τό χέρι σου στόν 

ἄλλο ὄχι γιά νά τόν βοηθήσεις, ἀλλά γιά νά τό σπρώξεις στό γκρεμό. 

Καί τό χειρότερο ἡ ἐλεημοσύνη ἀπό τά κλεμμένα. 

 Ἡ τεμπελιά. Φοβᾶσαι καί τρέμεις μπροστά στόν κόπο; Δέν εἶναι τῆς 

φύσης αὐτός ὁ φόβος, ἀλλά τῆς ραθυμίας σου. Ἄρα, ἄν εἶσαι ἕτοιμος καί 

ἔχεις προθυμία, ὅλα θά σοῦ εἶναι εὔκολα καί ἀνάλαφρα. 
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Ὁ παρών βίος εἶναι ἐκπαιδευτήριο, καί ἡ ἄνεση καί ἡ ἀργία, τούς περισ-

σότερους ἀνθρώπους τούς καταστρέφει, γι’ αὐτό καί τήν ἐργασία τήν ἀνέ-

μιξε μέ τόν κόπο ὥστε νά στέκεται σάν χαλινάρι, πού συγκρατεῖ τό νοῦ 

πού ξεφεύγει. 

Δέν ὑπάρχει καλό, πού δέν τό χαλάει ἡ τεμπελιά. Μπορεῖς  ἐπίσης νά 

διδαχθεῖς ἀπό τό φυσικό περιβάλλον. Δέν ὑπάρχει, ἀλήθεια, τίποτε πού 

δέν καταστρέφεται μέ τήν ἀργία.  

Πάρτε τό νερό. Αὐτό πού εἶναι στάσιμο, σαπίζει. Αὐτό πού τρέχει καί 

πάει παντοῦ διατηρεῖ τήν ἀξία του.  

Πάρτε καί τό σίδερο. Ὅταν εἶναι ἀχρησιμοποίητο, γίνεται μαλακό καί 

ἀδύνατο, γιατί τό τρώει ἡ σκουριά. Αὐτό ὅμως πού χρησιμοποιεῖται γίνεται 

πολύ χρήσιμο. Ἐκεῖνος πού χρησιμοποιεῖται εἶναι πιό χρήσιμος καί καλός, 

λάμποντας τό ἴδιο μέ τόν ἄργυρο. 

Καί ὄχι μόνον οἱ ἄνδρες νά ἐργάζονται, ἀλλά καί οἱ γυναῖκες. Γι’ αὐ-

τό καί λέει νά μήν ἀργοῦν. 

Νά μή νομίζουμε ντροπή τήν ἐργασία, ἀλλά τήν ἀργία καί τό νά μή 

κάνουμε τίποτα. Ἡ ἀργία διδάσκει κάθε κακία. 

 Ἐμπόδιο στό πνευματικό ἔργο. Ἡ ἐργασία δέν ἐμποδίζει τό πνευ-

ματικό ἔργο. Ἀντίθετα γινόμαστε καί χριστέμποροι, ὅταν ἐν ὀνόματι τοῦ 

πνευματικοῦ ἔργου ἀποφεύγουμε τήν ἐργασία. Ἔτσι ἡ ἐργασία μπαίνει 

στήν πάλη τῆς ζωῆς καί παίρνει τό χαρακτήρα τῆς εὐλογητῆς προσπαθεί-

ας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ ἁγιασμοῦ τῆς ζωῆς του.  

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου στή Μάρθα «μεριμνᾶς καί τυρβάζεις περί πολλά» 

θέλει νά πεῖ, ὅτι πρέπει νά γνωρίζουμε τόν κατάλληλο καιρό γιά τήν 

ἐργασία καί νά μήν καταναλώνουμε σέ σαρκικά πράγματα τό χρόνο πού 

ἀνήκει στήν πνευματική ἀκρόαση. Δέν τῆς τά εἶπε αὐτά γιά νά τήν ὁδηγή-

σει στήν τεμπελιά, ἀλλά γιά νά τήν προσηλώσει στό ἄκουσμα πνευματι-

κῶν λόγων. 

 

ε. Χειρονακτική ἐργασία 

 

Στούς ἐργαζόμενους χειρονακτικά κάθε εἶδος ἀσέλγειας ἔχει 

ἀπομακρυνθῆ, καί ἀνθεῖ εἰς αὐτούς ἡ σωφροσύνη. Ἡ δέ αἰτία τοῦ 

πράγματος εἶναι ἡ κουραστική τους ζωή. Ὡς σχολεῖο τῆς ἀρετῆς καί τῆς 

σωφροσύνης ἔχουν τήν καλλιέργειαν τῆς γῆς, καί μετέρχονται ἐκείνην τήν 

τέχνην, τήν ὁποίαν πρό τῶν ἄλλων τεχνῶν εἰσήγαγεν ὁ Θεός εἰς τήν ζωήν 

μας.  
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Αὐτός πού συντηρεῖται ἐξ ὁλοκλήρου μέ τή χειρονακτική ἐργασία 

του κάνει κάτι σάν φιλοσοφία καί ἄσκηση. Ἄς μή περιφρονοῦμε ὅσους 

συντηροῦνται μέ τή χειρονακτική τους ἐργασία, ἀλλ’ ἀντίθετα, νά τούς 

καλοτυχίζουμε γι’ αὐτό Καλή ἡ ἐργασία, κακό ἡ ἀργία. 

Γιατί δέν ἐργάζεσαι; Γι’ αὐτό σοῦ ἔδωσε ὁ Θεός τά χέρια, ὄχι γιά νά 

παίρνεις ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά γιά νά δίνης σέ ἄλλους. 

 

στ. Παραδείγματα ἐργασίας 

 

 Ὁ Θεός. «Ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγώ ἐργάζομαι» μᾶς λέει  

ὁ Κύριος. Ναι, ὁ ἴδιος Θεός ἐργάζεται ὁ Πατήρ καί ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον 

Πνεῦμα ἀκατάπαυστα, γιά νά  διατηρεῖ στή ζωή ὅλα τα δημιουργήματα, 

νά χαρίζει σ’ αὐτά τή διατήρησή τους καί τό νά κυβερνᾶ ὁλόκληρό το χρό-

νο.   

 Οἱ Ἄγγελοι. Καί οἱ ἄγγελοι ἐργάζονται συνεχῶς, χωρίς νά κουράζον-

ται. Μάλιστα στήν Ἀποκάλυψη ἔχουν 6 πτεροῦγες γιά ν΄υρέχουν γρήγορα 

νά ἐπιτελέσουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

 Οἱ Ἅγιοι. Οἱ ἅγιοι δέν ντρέπονται τή δουλεία, ἀλλά ντρέπονται τήν 

τεμπελιά. Ἔτσι ἔζησαν οἱ Ἅγιοι καί μέ βάση τό παράδειγμα τούς μπορῶ νά 

διαμορφώσω ἀντίληψη καί  γνώμη. 

 Ὁ Παῦλος. «Ὅποιος δέν θέλει νά ἐργάζεται, δέν θά τρέφεται» 

βροντοφώναξε ὁ Παῦλος καί τό ἔκανε ὁ ἴδιος πράξη.  Ὁ Παῦλος δέν εἶχε ἀ-

νάγκη νά ἐργάζεται, κι ὅμως τό ἔκανε, ἄν καί ἔπρεπε νά ξεκουράζεται. 

Ἀντίθετα ἐργαζόταν μέρα καί νύχτα καί βοηθοῦσε καί ἄλλους στήν ἐργα-

σία τους. 

Παράδειγμα ἐργατικότητος ὁ Παῦλος καί μάλιστα σέ τέτοιο βαθμό, ὦ-

στε δέν ἔπαιρνε ἀναπνοή. 

Θαυμάστε τόν Παῦλο. Κήρυκας, ἀπόστολος ἐπιφορτισμένος μέ τέτοια 

τιμή καί ὅμως ἐργαζόταν μέ τά χέρια του, γιά νά μή ἐπιβαρύνει τούς ἀκρο-

ατές του.  

 Ὁ Ἀκύλας καί ἡ Πρίσκιλλα. Πού ἦταν σκηνοποιοί καί ἐργάζονταν 

μέ τά χεριά καί ζοῦσαν μέ φτώχεια καί δέν τούς ἐμπόδιζε ἡ φτώχεια νά 

φιλοξενοῦν τόν Παῦλο στό σπίτι τους. 
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