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Μια ενάρετη επιχειρηματίας
Παροιμίες 31
16 Κοιτάζει το χωράφι και το αγοράζει
Εκτίμηση της αγοράς, επένδυση
με χρήματα που η ίδια κέρδισε φυτεύει αμπέλι.
Βγάζει κέρδος, επανεπενδύει

Μια ενάρετη επιχειρηματίας
Παροιμίες 31
20 Απλώνει χέρι βοήθειας στον φτωχό,
γενναιόδωρη είναι προς τους δυστυχισμένους.
Χρησιμοποιεί μέρος του κέρδους της σε
φιλανθρωπικό σκοπό
15 Σηκώνεται αξημέρωτα και την τροφή
ετοιμάζει για το σπίτι της,
Η βιοπαλαίστρια της οικογένειας
στις υπηρέτριές της καθήκοντα αναθέτει.
Παρέχει απασχόληση

Εκκλησία
Εργασία

Οικογένεια
Αξιοπρέπεια

Μια ενάρετη επιχειρηματίας
Παροιμίες 31
18 Νιώθει πως οι δουλειές της πάνε καλά,
Κρατάει βιβλία, διαχειρίζεται τα εισοδήματα της
24 Φτιάχνει ύφασμα λεπτό και ζώνες
Παραγωγή και πώληση
και τα πουλάει στους εμπόρους που περνούν.
Αλυσίδα προμηθειών

Μια ενάρετη επιχειρηματίας
Παροιμίες 31
31 Αμείψτε την με της δουλειάς της τον καρπό·
τα έργα της δημόσια ας την επαινούν.
Η επιχειρηματική της εργασία πρέπει να
αναγνωριστεί και σίγουρα είναι αξιέπαινη
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Η τριπλή μας εντολή
• Η μεγάλη εντολή μας

• Η εντολή της
προστάζει “θέλεις
δημιουργίας να
αγαπά τον πλησίον
“καλλιεργείτε, να
σου ως σ’ εαυτόν”.
φροντίζεται, να
ασκείτε διαχείριση, • Η μεγάλη εντολή μας
να υποτάσσετε, να
προστάζει
εργάζεστε, να
“Πορευθείτε και κάντε
ευημερείτε”.
μαθητές όλα τα έθνη”.

Ποιος είναι ο Ιησούς για μένα ;
• Ο Ιησούς είναι η Χαρά– να
μοιραστεί
• Ο Ιησούς είναι η Ειρήνη–να
δοθεί
• Ο Ιησούς είναι ο
Πεινασμένος–να τραφεί
• Ο Ιησούς είναι ο
Διψασμένος –να ξεδιψάσει
• Ο Ιησούς είναι ο Γυμνός –
να ντυθεί

• Ο Ιησούς είναι ο Άστεγος –
να φιλοξενηθεί
• Ο Ιησούς είναι ο
Άρρωστος–να γιατρευτεί
• Ο Ιησούς είναι ο Μοναχικός
–να αγαπηθεί
• Ο Ιησούς είναι ο
Ανεπιθύμητος– να γίνει
επιθυμητός
• ο Ιησούς είναι ο ζητιάνος–
να του δοθεί ένα χαμόγελο

• Ως Χριστιανοί στις επιχειρήσεις επίσης
ανταποκρινόμαστε στην ερώτηση: Ποιός είναι
ο Ιησούς για μένα;
• Ο Ιησούς είναι ο άνεργος – Να του δοθεί
δουλειά

Μητέρα Τερέζα: Ποιος είναι ο Ιησούς
για μένα;
• Μητέρα Τερέζα: Έλα γίνε το Φώς μου: Τα προσωπικά
συγγράμματα της Αγίας από την Καλκούτα.
Έκδοση και σχολιασμός Brian Kolodiejchuk

Ποιος είναι ο Ιησούς για μένα ;
• Ο Ιησούς είναι ο Σακατεμένος–να περπατήσω μαζί του
• Ο Ιησούς είναι ο Ναρκομανής–να του προσφέρω
υποστήριξη
• Ο Ιησούς είναι η Πόρνη –να την απομακρύνω από τον
κίνδυνο και να την υποστηρίξω
• Ο Ιησούς είναι ο Φυλακισμένος – να τον επισκεφτώ
• Ο Ιησούς είναι ο Ηλικιωμένος –να τον υπηρετήσω

Κάνε όπως ο Ιησούς
* Ο Ιησούς κάλυπτε τις ανάγκες των ανθρώπων που
συναντούσε, συνεχώς και με συνέπεια ˙ οι περισσότεροι
ήρθαν με φυσικές, νομικές και κοινωνικές ανάγκες. Δεν
τους είπε ποτέ «έχετε τις λάθος είδους ανάγκες»!
* Ακόλουθος & Υπηρέτης του Ιησού
Ιησού:: «Ήμουν
πεινασμένος, διψασμένος, γυμνός, άρρωστος, στην
φυλακή και με βοηθήσατε»
• Ήμουν ΑΝΕΡΓΟΣ - και μου δώσατε εργασία!
• H Φιλανθρωπική ανταπόκριση ( στα συμπτώματα) σε
σχέση με τις Επιχειρηματική ανταπόκριση (στο βασικό
αίτιο)
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”Η
Πυραµίδα
του
Χριστού”

Ο Μαρτίνος Λούθηρος

Ποιμένες ,
Ιεραπόστολοι
Φιλανθρωπία /
Εργαζόμενοι σε ΜΚΟ
Επαγγέλματα
”Υγείας και
Πρόνοιας”
Άλλες ’κοσμικές’
εργασίες

“Ένας τσαγκάρης, ένας σιδεράς, ένας αγρότης, ο
καθένας έχει το έργο του και το γραφείο εμπορίου
του, και είναι όλοι εξίσου αφιερωμένοι ιερείς και
επίσκοποι, και ο καθένας μέσω της εργασίας του ή
του γραφείου του πρέπει να είναι επωφελής και να
εξυπηρετεί τον κάθε άλλο, έτσι μ’ αυτό τον τρόπο
πολλά είδη εργασίας μπορούν να γίνουν για την
σωματική και ψυχική ευημερία μιας κοινότητας,
όμοια όπως όλα τα μέλη του σώματος
εξυπηρετούν το ένα το άλλο.”

Άνθρωποι των Επιχειρήσεων
© Mats Tunehag

Αποποίηση Ευθυνών

Η Επιχείρηση ως Αποστολή, ΕΩΑ:
Η Εννοιολογική Άποψη

ΔΕΝ είναι:
• Στρατηγική Συγκεντρώσεις
Χρημάτων (επιχειρήσεις για

Ενδεικτικοί Ορισμοί

ιεραποστολή)

• Καθ’ εαυτό Επιχειρήσεις
• Επιχείρηση ως Πλατφόρμα

Λέξη κλειδί: ΩΣ
•
•
•
•

Επιχείρηση ΩΣ Αποστολή
Επιχείρηση ΩΣ Κάλεσμα
Επιχείρηση ΩΣ μια διακονία από μόνη της
Επιχείρηση ΩΣ το αλάτι και το φώς στην
Αγορά

3

2013-04-01

- πραγματικές, βιώσιμες, ανεκτές και
κερδοφόρες επιχειρήσεις˙
- με σκοπό την βασιλεία του Θεού,
προοπτική και επιπτώσεις˙
- οδηγεί στην μεταμόρφωση ανθρώπων
και κοινωνιών οικονομικά,
περιβαλλοντολογικά και πνευματικά
– Για την μεγαλύτερη δόξα του Θεού

Ολιστική μεταμόρφωση
ατόμων & κοινωνιών–
τετραπλό κέρδος:
Εταιρική κοινωνική
ευθύνη+

Ακόλουθοι
του Ιησού

Η Επιχείρηση ως Αποστολή
πρόκρειτε για
Υ
Π
Ο
Λ
Ο
Γ
Ο
Σ

Άλλοι
Ενδιαφερόμενοι
Φορείς

Συλλογική
Κοινωνική Ευθύνη
– τριπλό κέρδος

Ιδιοκτήτες
Οικονομικά

Κοινωνικά Περιβαλλοντολογικά Πνευματικά

Κέρδη Επιχειρήσεων
© Mats Tunehag

Ιστορικό Παράδειγμα
• «Κουακέροι» στην Μεγάλη Βρετανία, 1600 
πνευματική και φερέγγυα
(Barclays, Cadbury, Lloyds,…)

Η Επιχείρηση ως….
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΕΩΑ: Μια (Ιερά)Αποστολική
Προοπτική

Δικαιοσύνη
Αληθινή Θρησκεία
ָ )
Shalom (םל
Ειρήνη
Εποπτεία
Υπηρέτης Ηγεσίας
Ανθρώπινη
αξιοπρέπεια

7.
8.

Συνδιαλλαγή
Φροντίδα της
δημιουργίας
9. Αγάπη προς τον
πλησίον
10. Δοξάζοντας τον Θεό
11. Μεγάλη Προμήθεια
12. Το Σώμα του Χριστού

Ο Κόσμος στον οποίο ο Χριστός μας
στέλνει

• Το όνομα του Ιησού σπάνια ακούγεται στον
Μουσουλμανικό, Ινδουιστικό και Βουδιστικό
κόσμο
• Εκεί είναι που θα βρείτε το 80% των
φτωχότερων του κόσμου
• Η Ανεργία σ’ αυτές τις χώρες βρίσκεται από
30% - 80%
• Αυτά τα έθνη έχουν επίσης την γρηγορότερη
αύξηση πληθυσμού
• Συχνά, περιοχές υψηλού κινδύνου για
διακίνηση και πορνεία
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Υλικό για την ΕΩΑ στα αγγλικά &
σε 14 άλλες γλώσσες
στο

www.MatsTunehag.com

Άγιο Κέρδος
«Η εκκλησία αναγνωρίζει το θεμιτό ρόλο του
κέρδους ως ένδειξη ότι η επιχείρηση λειτουργεί
καλά.
Ο σκοπός μιας εμπορικής επιχείρησης δεν είναι
απλά να κάνει κέρδος, αλλά έγκειται στην ίδια της
την ύπαρξη ως μια κοινότητα ανθρώπων που με
ποικίλους τρόπους προσπαθούν να ικανοποιήσουν
τις βασικές τους ανάγκες και που αποτελούν μια
ιδιαίτερη ομάδα στην υπηρεσία του συνόλου της
κοινωνίας.»
Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο II , Centesimus annus
1991

Περισσότερες Πληροφορίες
• Ο Πάπας ο Λέων ο XIII:
Rerum Novarum
• Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο II:
Centesimus Annus
Laborem Exercens

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις …
•
•
•
•

να υπηρετούν τους ανθρώπους,
να συμμαχήσουν με τους σκοπούς του Θεού,
να είναι καλοί διαχειριστές του πλανήτη,
και να κάνουν κέρδος;
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Υ
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Ακόλουθοι
του Ιησού

Ολιστική μεταμόρφωση
ατόμων & κοινωνιών–
τετραπλό κέρδος:

Άλλοι
Ενδιαφερόμενοι
Φορείς

4 x P=(4x Profit, People, Planet,

Ιδιοκτήτες
Κέρδος
Profit

Purpοse)

Συλλογική
Κοινωνική Ευθύνη
– τριπλό κέρδος

Άνθρωποι
People

Πλανήτης
Planet

Σκοπός
Purpose

Κέρδη Επιχειρήσεων
© Mats Tunehag
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